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აკადემიური წიგნი
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
ბიბლუსი
ბუქკაფე
ბუქმანია
გამომცემლობა „აგორა“
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სადისტრიბუციო კომპანია „ირიათონი“
სანტა ესპერანსა
საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია
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„ქარჩხაძის გამომცემლობა“
წიგნის მაღაზია „პარნასი“
წიგნის მაღაზია „შაქრო ბაბუა“
წიგნის მაღაზია „წიგნები ვაკეში“/ბუქმარკი
წიგნის სამყარო
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
აჰმადია მასლიმ ესოუსიეიშენ ჯორჯია
გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
თსუ წიგნის მაღაზიათა ქსელი Scripta Manent
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა
ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილება - საქართველო
კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
,,კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი - კავკასიური სახლი“		
ოლმა
„პენსილვანიის (აშშ) საგუშაგო კოშკის, ბიბლიისა და ტრაქტატების საზოგადოების
ფილიალი საქართველოში
პეპელა
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია - SOVLAB
შპს ნეოსტუდია
ჯეოლენდი
„ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო“
FILI – ფინური ლიტერატურის განვითარების ფონდი
KS PRODUCTION
The Rus Publishing House
კორეის ლიტერატურული თარგმანის ინსტიტუტი (LTI Korea)
nino.ge
Otava Learning
readersland.ge
Rights & Brands
RIPOL Classic Publishing Group
T8 Publishing Technologies
„არტი და კრაფტი“
„კოსმო“ – ხელნაკეთი ნივთები და აქსესუარები
„ჰარი პოტერის აქსესუარები - ოლივანდერის მაღაზია“
BUERA • ბუერა
English Book Education
Exlibris Arts & Crafts
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მისამართი: ი. აბაშიძის ქ. N 16;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 592 51 83 83
ელ. ფოსტა: info@gpba.ge; dir@gpba.ge
საკონტაქტო პირი: თინათინ ბერიაშვილი
ვებგვერდი: www.gpba.ge

ფესტივალის ორგანიზატორი:
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და
გამავრცელებელთა ასოციაცია
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებლთა ასოციაცია დაარსდა
1998 წელს, 2007 წელს კი გახდა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის (IPA)
წევრი. დღესდღეობით საქართველოში რეგისტრირებულ წიგნის გამომცემელთა
და გამავრცელებელთა დაახლოებით 90 პროცენტი ასოციაციის წევრია. ასოციაცია
განსაზღვრავს და იცავს ამ სექტორის ინტერესებსა და საავტორო უფლებებს,
უზრუნველყოფს ბეჭდვის თავისუფლებას საგამომცემლო სფეროში. ამ დარგში
პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ასოციაციამ პროფესიული ეთიკის კოდექსი და
კანონმდებლობა შექმნა. უკვე 20 წელიწადია, რაც თბილისის წიგნის საერთაშორისო
ფესტივალი საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის
ორგანიზებით ყოველწლიურად იმართება და საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე
პოპულარული კულტურული ღონისძიებაა. ასოციაცია მუდმივად ახორციელებს და
მართავს ისეთ პროექტებსა და ღონისძიებებს, როგორებიცაა თბილისის წიგნის
საახალწლო ფესტივალი, წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო
დღე საქართველოში, წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე საქართველოში,
საქართველოს ეროვნული სტენდი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, საქართველოს
ეროვნული სტენდი ლონდონის წიგნის ბაზრობაზე, ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაცია,
Books in Print („წიგნები ბეჭდვაში“, www.booksinprint.ge). საქართველოს წიგნის
გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით განხორციელდა
პროექტი “საქართველო – ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა 2018-ის საპატიო სტუმარი”
საგამომცემლო პროგრამა“. ამას გარდა, ასოციაციის ორგანიზებით პერიოდულად
იმართება პროფესიული სემინარები და სამუშაო შეხვედრები (ვორქშოფი) ქართველი
გამომცემლებისა და გამავრცელებლებისთვის, ადგილობრივი წიგნის ბაზრობები
საქართველოს რეგიონებში; ასევე მონაწილეობს სხვადასხვა საერთაშორისო
ფესტივალზე. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის
მთავარი მიზანია საქართველოში საგამომცემლო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა
და წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია.

თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ისტორია

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის
ორგანიზებით 2019 წელს 30 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით თბილისის წიგნის
მე-20 საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართება „ექსპო ჯორჯიას“ მე-3, მე-5, მე-6
და მე-11 და პავილიონებში. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი
1998 წლიდან ყოველწლიურად ტარდება და იმ მცირერიცხოვან კულტურულ
ღონისძიებათა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელთა მიმართ საზოგადოების
ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება. აღსანიშნავია, რომ ფესტივალის
სტუმრების რაოდენობამ ბოლო წლებში 60 ათასს გადააჭარბა. თბილისის
წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის მიზანი საქართველოში წიგნის კითხვის
პოპულარიზაცია, წიგნის ბაზრის რეგიონალიზაცია და საგამომცემლო
სექტორის განვითარების ხელშეწყობაა. წლების განმავლობაში თბილისის
წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი საქართველოში წიგნიერების დონის
ამაღლებას წარმატებით ართმევს თავს, რაზეც მიანიშნებს ფესტივალის
დამთვალიერებლების, მედიისა და ახალი მონაწილეების მუდმივად მზარდი
რაოდენობა. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე ყოველწლიურად
მონაწილეობს და წარმოდგენილია როგორც ქართული, ისე უცხოური
გამომცემლობები, სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოები, სახელმწიფო მუზეუმები და
ინსტიტუტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ფონდები. ფესტივალს წლების
განმავლობაში საპატიო სტუმრის სტატუსით ესწრებიან უცხოელი მწერლები. 2019
წელს ფესტივალის საპატიო სტუმრები იქნებიან: თანამედროვე რუსი მწერალი
სერგეი ლებედევი და ავსტრიელი მწერალი რობერტ მენასე;
2019 წლის თბილისის წიგნის XXI საერთაშორისო ფესტივალის ფოკუს ქვეყანა
ფინეთი იქნება. ფოკუს ქვეყნის პროგრამა განხორციელდება მსოფლიოს
ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ლიტერატურული ორგანიზაციის, ფინური
ლიტერატურის განვითარების ფონდ „ფილის“ (FILI-Finnish Literature Exchange)
ორგანიზებით. 2014 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარი
ქვეყნის პროექტი – “Finnland. Cool.” – სწორედ „ფილის“ ხელმძღვანელობით
განხორციელდა და ფინეთი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ისტორიაში
დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ საპატიო სტუმარ ქვეყნად ითვლება.
2019 წელს, აღნიშული პროექტის 5 წლის თავზე ფინური ლიტერატურის
განვითარების ფონდს დაგეგმლი აქვს ღონისძიებების სერია სლოგანით „ჩაუყარე საძირკველი მომავალს“ (“build a structure for the future“). სწორედ ამ
ღონისძიებების სერიის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის წიგნის XXI
საერთაშორისო ფესტივალის ფოკუს ქვეყნის პროექტიც.
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ფესტივალის ძირითადი ნაწილი წიგნის ბაზრობაა. მასში მონაწილე გამომცემელთა
და წიგნის გამავრცელებელ ორგანიზაციათა მთავარი მიზანია, სტუმრებს
განსაკუთრებული ფასდაკლებით შესთავაზონ წიგნები, დამხმარე მასალა და
წიგნის აქსესუარები, ასევე სპეციალური სასაჩუქრე პაკეტები. თბილისის წიგნის
საერთაშორისო ფესტივალი აერთიანებს წიგნთან, ლიტერატურასთან, სამწერლო
და საგამომცემლო საქმიანობასთან დაკავშირებულ არაერთ აქტივობას გამომცემელთა მიერ ახალი წიგნებისა და ავტორების წარდგენას, საჯარო
კითხვას, შეხვედრასა და დისკუსიას ავტორებთან, საპატიო სტუმრის წარდგენას,
ლიტერატურულ დაჯილდოებას, პროფესიულ სემინარსა და კონფერენციას.
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის
ორგანიზებით 2019 წლის 30 მაისს, ექსპო ჯორჯიას მე-3 პავილიონში გაიმართება
გამომცემელთა კონფერენცია, სადაც სფეროს წარმომადგენლები ქართველი და
საერთაშორისო სტუმრების მონაწილეობით იმსჯელებენ საავტორო უფლებების,
საგანმანათლებლო გამოწვევების, გამოხატვის და გამოცემის თავისუფლების
შესახებ.
ტრადიციულად მე-11 პავილიონში წიგნის მოყვარულთათვის სრულად იქნება
წარმოდგენილი საგამომცემლო სექტორი და სხვადასხვა ორგანიზაცია. რაც
შეეხება საბავშვო ნაწილს, პატარა დამთვალიერებლებს ფესტივალი წელსაც
მე-6 პავილიონში უმასპინძლებს, სადაც საშუალება ექნებათ ერთ სივრცეში
დაათვალიერონ და შეიძინონ საბავშვო წიგნები, ასევე დაესწრონ მათთვის
განკუთვნილ ღონისძიებებს და ეწვიონ საგანგებოდ ბავშვებისთვისმოწყობილ
გასართობ კუთხეს.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში, უკვე მეორედ
განხორციელდება პროექტი „მსახიობები ლიტერატურისათვის“. სამი დღის
განმავლობაში, 30 მაისიდან 2 ივნისს ჩათვლით, მე-11 პავილიონში წიგნის
მოყვარულებს კინოსა და თეატრის 40-მდე ქართველი მსახიობი უმასპინძლებს,
წარადგენს წიგნებს და გამართავს საჯარო კითხვას.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი წელს კიდევ ერთი სიახლით
წარდგება დამთვალიერებლის წინაშე, ექსპო ჯორჯიას მე-5 პავილიონში
დამთვალიერებელს დახვდება ქართველი და ლიეტუელი ილუსტრატორების
ილუსტრაციების და წიგნების გამოფენა – „ნახატის ენა“. გამოფენა ერთგვარი
ანარეკლია ორი ერისა, რომელიც წარმოდგენილია თანამედროვე საბავშვო
წიგნებსა და მათ ილუსტრაციებში.
გმადლობთ, რომ სტუმრობთ თბილისის წიგნის XXI საერთაშორისო ფესტივალს!

გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია
თბილისის წიგნის XXI საერთაშორისო ფესტივალზე
გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის შესახებ
გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია (IPA) გამომცემელთა ასოციაციების ყველაზე
დიდი ფედერაციაა მთელ მსოფლიოში და 69 ქვეყნის 81 წევრს აერთიანებს.
გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია 1896 წელს დაარსდა და იგი ადამიანის
უფლებების მანდატით აღჭურვილი პროფესიული საზოგადოებაა. მისი მისია
საგამომცემლო სფეროს დაცვა და ხელშეწყობა, ასევე, საგამომცემლო საქმის,
როგორც ეკონომიკური, კულტურული და სოციალური განვითარების ძალის შესახებ
ცნობიერების ამაღლებაა. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციასთან
(WIPO) და უამრავ სხვა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მჭიდრო
თანამშრომლობის საშუალებით, გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია იღწვის
წიგნისა და ჟურნალების საგამომცემლო საქმის დასაცავად როგორც ეროვნულ,
ისე საერთაშორისო დონეზე. გამომცემელთა საერთაშორისო ასოციაცია აქტიურად
ეწინააღმდეგება ცენზურას და მხარს უჭერს საავტორო უფლებების დაცვას, გამოცემის
თავისუფლებას (მათ შორის, IPA Prix Voltaire-ის საშუალებითაც) და წიგნიერების დონის
ამაღლებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
ჰიუგო ანდრეას ზეტცერი 1990 წლიდან მოყოლებული
მედიცინისა და ფსიქოლოგიის დარგში წამყვანი ესპანურენოვანი
გამომცემლობის, Manual Moderno-ს, აღმასრულებელი
დირექტორია. კომპანიის სათავო ოფისი მეხიკოშია, ხოლო მისი
ფილიალები კოლუმბიის დედაქალაქ ბოგოტაში.

ჰიუგო ანდრეას ზეტცერი

ამჟამად, ზეტცერი გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის
პრეზიდენტია. მანამდე ჰიუგო ზეტცერი 10 წლის განმავლობაში
მუშაობდა ასოციაციაში აღმასრულებელი კომიტეტის წევრისა და
ვიცე პრეზიდენტის თანამდებობებზე.
ჰიუგო ზეტცერი იყო მექსიკის გამომცემელთა ასოციაციის,
სამეცნიერო-ტექნიკური და სამედიცინო გამომცემლების
საერთაშორისო ასოციაციისა (STM) და [ნამუშევრების]
რეპროდუცირების უფლების ორგანიზაციების საერთაშორისო
ფედერაციის (IFRRO) აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. იგი,
ასევე, გახლავთ მექსიკის კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის,
CeMPro-ს დამფუძნებელი თავმჯდომარე.
ჰიუგო ზეტცერი მეკიხოში ცხოვრობს, ჰყავს მეუღლე და ორი
შვილი.
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ხოსე ბორგინო

ხოსე ბორგინო ასოციაციის გენერალური მდივანი 2015 წლის
სექტემბერში გახდა. გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციაში
მუშაობა მან 2013 წლის მარტში პოლიტიკის დირექტორის
თანამდებობაზე დაიწყო. ხოსე ბორგინო ავსტრალიის
გამომცემელთა ასოციაციიდან მოვიდა, სადაც ის დარგის
რეპრეზენტაციის მენეჯერად მუშაობდა. მისი პროფესიული
გამოცდილება, ასევე, მოიცავს სიდნეის უნივერსიტეტში
ჟურნალისტიკისა და შემოქმედებითი დარგების ლექტორის,
ელექტრონული ჟურნალის NewMatilda.com-ის რედაქტორის,
ავტორების ავსტრალიური საზოგადოების აღმასრულებელი
დირექტორისა და ავსტრალიის საბჭოს ლიტერატურის
განყოფილებაში მმართველ თანამდებობებს.

ვილმარ დიპგრონდი განათლების საერთაშორისო ექსპერტია,
რომელსაც გერმანიისა და ევროპის საგანმანათლებლო ბაზარზე
მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს. იგი საგამომცემლო
სფეროში უკვე 30 წელზე მეტია მუშაობს, ხოლო ბოლო 15
წლის განმავლობაში Bildungsverlag EINS-ის ხელმძღვანელი
დირექტორის თანამდებობა უკავია.

ვილმარ დიპგრონდი

დიპგრონდი მანამდე მუშაობდა Wolters Kluwer-ისა და Infinitas
Learning-ის გერმანიის ფილიალის საგანმანათლებლო
და იურიდიულ / საგადასახადო განყოფილებებში. იგი იმ
მცირერიცხოვან ადამიანთა შორისაა, რომლებიც წარმატებით
საქმიანობდნენ როგორც საჯარო კომპანიებში, ასევე, კერძო
კომპანიებსა და საოჯახო ბიზნესებში. დიპგრონდი გერმანიის
საგანმანათლებლო სფეროს გამომცემლების ასოციაციის საბჭოს
ხელმძღვანელი იყო გასულ წლამდე. ამჟამად იგი გამომცემელთა
საერთაშორისო ასოციაციის სახელით საგანმანათლებლო
სფეროს გამომცემელთა ფორუმის თავმჯდომარეა.

თბილისის წიგნის XXI საერთაშორისო ფესტივალის
საპატიო სტუმრები
რობერტ მენასე 1954 წელს ვენაში დაიბადა. იგი ავსტრიის
ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელის ჰანს მენასეს შვილია.
საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა 2001 წელს რომანით
„ჯოჯოხეთიდან გაძევება“, სადაც ავტობიოგრაფიული თემები
და ებრაული წარმომავლობის საკითხი განხილულია კითხვის
ჭრილში, რამდენად ობიექტურია ისტორია. 1987 წლიდან დღემდე
მიღებული აქვს თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ევროპული
პრიზი ბელეტრისტიკისა და პუბლიცისტიკის დარგში.

რობერტ მენასე

რობერტ მენასეს ყველაზე დიდი წარმატება მოუტანა
რომანმა „დედაქალაქი“, რომელმაც 2017 წელს საუკეთესო
გერმანულენოვანი წიგნის წოდება მოიპოვა, დაიდგა ციურიხში,
ვენაში, ესენში და დასაბამი მისცა ინტელექტუალურ დისკუსიას
ევროპული იდეის, ევროპის მომავლის შესახებ. აღნიშნულ
რომანში რობერტ მენასე ევროპული იდეის დაუღალავ
დამცველად გვევლინება. „დედაქალაქი“ ქართულ ენაზე
გამომცემლობა „ინტელექტმა“ 2018 წელს გამოსცა და ის
გერმანული ენიდან მაია ფანჯიკიძემ თარგმნა.
არანაკლებ ცნობილია ესეისტური პუბლიცისტიკით.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი ესეები ევროკავშირისა
და გლობალიზაციის თემაზე. მისი დამოკიდებულება
ევროპული თემის მიმართ გულისხმობს ცალკეული ეროვნული
სახელმწიფოების ძალუფლებისა და გავლენის კრიტიკას ერთი
მხრივ და პოსტნაციონალური გაერთიანებული ევროპის იდეის
პროპაგანდას მეორე მხრივ. მას იდეალურად მიაჩნია ევროპის
რეგიონების გაერთიანებით ევროპული რესპუბლიკის შექმნა.
„შექმენით პოსტნაციონალური ევროპა, აქციეთ ევროპა მსოფლიო
პოლიტიკის ავანგარდად“ ამ სიტყვებით მიმართა ავსტრიელმა
მწერალმა რობერტ მენასემ 2017 წელს ევროპის პარლამენტს
და მოუწოდა მის წევრებს არ დაივიწყონ ევროკავშირის შექმნის
მთავარი იდეა, რომელიც ევროპის პოსტნაციონალურ მოწყობაში
მდგომარეობდა.
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სერგეი ლებედევი დაიბადა მოსკოვში 1981 წელს. თოთხმეტი
წლის ასაკიდან რვა სეზონის განმავლობაში მუშაობდა
გეოლოგიურ ექსპედიციებში რუსეთის ჩრდილოეთსა და
ყაზახეთში. „აგვისტოს ხალხის“ გარდა, არის ავტორი რომანებისა:
„დავიწყების ზღვარი“, „კომეტის წელიწადი“, „ბატი ფრიცი“; 2000დან 2014 წლამდე მუშაობდა ჟურნალისტად, იყო გაზეთ „პერვოე
სენტიაბრიას“ მთავარი რედაქტორის მოადგილე. ლექსებს
აქვეყნებდა ჟურნალში „ზვეზდა“.

სერგეი ლებედევი

სერგეი ლებედევი რომანები თარგმნილია ინგლისურ, გერმანულ,
ფრანგულ, ჩეხურ, იტალიურ, შვედურ, მაკედონიურ, უნგრულ და
სხვა ენებზე. 2016 წელს რომანი „დავიწყების ზღვარი“ - Wall Street
Journal-ის ვერსიის მიხედვით – ინგლისურ ენაზე თარგმნილ 10
საუკეთესო წიგნს შორის მოხვდა. მისი წიგნების გამომცემელთა
შორის არიან New Vessel Press (აშშ), Fischer (გერმანია),Keller
(იტალია),Natur & Kultur (შვედეთი) და სხვანი.
გამომცემლობა „შემოქმედი ანგელოზის“ მიერ მომზადებული
წიგნი „აგვისტოს ხალხი“ არის სერგეი ლებედევის ნაწარმოების
პირველი ქართულენოვანი გამოცემა.
ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურაში სვეტლანა
ალექიევიჩი ასე წერს სერგეი ლებედევის შესახებ: „გამორთეთ
ტელევიზორები და კითხვას ჩაუღრმავდით... სერგეი ლებედევი
წარსულის კი არა, დღევანდელი დღის შესახებ წერს. წერს იმაზე,
რომ ჩვენ ბოლომდე ვერ განვიცადეთ, ვერ გავაცნობიერეთ
სტალინის ეპოქა. პერესტროიკა უკვე დავიწყებული და
გარდასული დრო გვგონია, სტალინი კი ძველებურად ცოცხალია.
90-იან წლებში ჩვენ ყველანი რომანტიკოსები ვიყავით,
ვფიქრობდით, რომ აი, ეს იყო თავისუფლება. მაგრამ არ შეუძლია
ადამიანს, მთელი ცხოვრება ბანაკში რომ გაუტარებია, გამოსცდეს
ლაგერის ჭიშკარს და მეორე დღესვე გახდეს თავისუფალი.
პერესტროიკისა და თავისუფლების ნაცვლად - დაგლეჯილი
ქვეყანა, უკრაინელებთან მეომარი რუსები, სტალინისთვის
კვლავ დადგმული ძეგლები. ეკლესიებში დიდ რუსეთს ავედრებენ
ღმერთს. ეს უკვე სტალინის თაობა კი არა, ამ თაობის შვილებია.
დაუსრულებელი და ბნელი კავშირი. ლებედევის გმირები ეძებენ
გზას, ხერხს, როგორ გადაჭრან ეს ჭიპლარი...“

თბილისის წიგნის XXI საერთაშორისო
ფესტივალის ფოკუს ქვეყანა – ფინეთი
2019 წლის თბილისის წიგნის XXI საერთაშორისო ფესტივალის ფოკუს ქვეყანა
ფინეთი იქნება. ფოკუს ქვეყნის პროგრამა განხორციელდება მსოფლიოს ერთ-ერთი
ყველაზე წარმატებული ლიტერატურული ორგანიზაციის, ფინური ლიტერატურის
განვითარების ფონდ „ფილის“ (FILI-Finnish Literature Exchange) ორგანიზებით. 2014
წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროექტი –
“Finnland. Cool.” – სწორედ „ფილის“ ხელმძღვანელობით განხორციელდა და ფინეთი
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ისტორიაში დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ
საპატიო სტუმარ ქვეყნად ითვლება. 2019 წელს, აღნიშული პროექტის 5 წლის თავზე
ფინური ლიტერატურის განვითარების ფონდს დაგეგმლი აქვს ღონისძიებების სერია
სლოგანით - „ჩაუყარე საძირკველი მომავალს“ (“build a structure for the future“). სწორედ
ამ ღონისძიებების სერიის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის წიგნის XXI
საერთაშორისო ფესტივალის ფოკუს ქვეყნის პროექტიც.
30 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით, თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის
სპეციალური სტუმრები იქნებიან ფინელი მწერალები: ჰენრიკ მეინანდერი, როზა
ლიქსომი, ლინდა ბუნდესტამი. ფესტივალის ფარგლებში ფინელი ავტორები
გამართავენ შეხვედრებსა და პანელ დისკუსიებს ქართველ მწერლებთან ერთად.
ფინეთის, როგორც თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ფოკუს ქვეყნის
პროექტის ფარგლებში თბილისს ასევე ეწვევა ერთი-ერთი ყველაზე ცნობილი
ფინურ-შვედური გამომცემლობის Forlaget ხელმძღვანელი ფრედრიკ რაჰკა,
რომელიც გახლავთ საქართველოში კარგად ცნობილი საბავშვო მწერლის ტუვე
იანსონის გამომცემელი და „მუმინ ჩერიქთერზის“ (Moomin Characters) საგამომცემლო
დირექტორი. ფესტივალის ფარგლებში ფრედრიკ რაჰკა გამართავს შეხვედრას, სადაც
ისაუბრებს ტუვე იანსონისა და „მუმინების“ თავგადასავლისა და წარმატების შესახებ.
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FILI – ფინური
ლიტერატურის
განვითარების ფონდი

მისამართი: საფოსტო ყუთი 259, FI-00171 ჰელსინკი, ფინეთი
ტელ.: +358 40 546 86 45
ელ-ფოსტა: fili@finlit.fi
საკონტაქტო პირი: ტიია სტრანდენი, პეივი ჰაარალა
ვებგვერდი: www.finlit.fi/fili
ფინური ლიტერატურის განვითარების ფონდი, რომელიც 1977 წელს
დაარსდა, ხელს უწყობს ფინური ლიტერატურის გავრცელებასა
და პოპულარიზაციას ქვეყნის გარეთ. გამომცემლებს ვთავაზობთ
გრანტებს ფინურ, ფინურ-შვედურ და საამის ენაზე დაწერილი
მხატვრული ლიტერატურის, საბავშვო და მოზარდთა წიგნების,
არამხატვრული ლიტერატურის, პოეზიის, კომიქსებისა და
გრაფიკული რომანების თარგმნისა და პოპულარიზაციისათვის.
ფინური ლიტერატურის განვითარების ფონდი ორგანიზებას უწევს
გამომცემლების გაცვლით პროგრამებს ფინეთში, მონაწილეობს
საზღვარგარეთ გამომცემლების მიერ მოწყობილ წიგნის ბაზრობებსა
და ფესტივალებში და წარმოადგენს ფინურ ენაზე მთარგმნელების
მთავარ საყრდენს. ფინური ლიტერატურის განვითარების
ფონდს აქვს ფინური ლიტერატურის თარგმანების მონაცემთა
ბაზა და აგროვებს ინფორმაციას საზღვარგარეთ გაცემული
მთარგმნელობითი უფლებების შესახებ. ფინური ლიტერატურის
განვითარების ფონდი ფინური ლიტერატურის საზოგადოებაში
შემავალი დეპარტამენტია.
www.facebook.com/FinnishLiteratureExchange
www.instagram.com/filifinnishliterature
twitter.com/FinnishLit

ფრედრიკ რაჰკა Moomin Characters-ის საგამომცემლო ბიზნესის
დირექტორია. ის 2015 წელს დაარსებული გამომცემლობა Förlagetის ხელმძღვანელი დირექტორიცაა. რაჰკა, ასევე, არის ფინეთში
R&B Licensing Oy-ის აღმასრულებლი დირექტორი. ეს ორგანიზაცია
პასუხისმგებელია Rights & Brands-ში უცხოური საავტორო უფლებების
გაცემაზე. რაჰკა საგამომცელო სფეროში 2001 წლიდან მუშაობს.
მას ორი შვილი ჰყავს და ფინეთში, ესპოოში ცხოვრობს. ფრედრიკს
წიგნები უყვარს, რადგან ისინი გვაიძულებენ დავფიქრდეთ იმაზე, თუ
ვინ ვართ და, რაც უფრო მთავარია, ვინ არიან სხვები.

ფრედრიკ რაჰკა

მარი კიიჰკინენი

ლინდა ბონდესტამი

მარი კიიჰკინენი საგამომცემლო სფეროში 2000 წლიდან
საქმიანობს სხვადასხვა თანამდებობაზე. მას, ასევე, დიდი
გამოცდილება აქვს უცხო ენების სწავლებაში. საგამომცემლო
მენეჯერის კარიერის განმავლობაში, მან, უახლესი მიდგომების
გათვალისწინებით, შეიმუშავა თანამედროვე პროდუქტებისა და
ციფრული გადაწყვეტების რამდენიმე სერია უცხო ენების სწავლების მიმართულებით.
2016 წლიდან, იგი პასუხისმგებელია უცხო ენების და საერთაშორისო გაყიდვების
დეპარტამენტების მართვასა და განვითარებაზე შპს Otava Publishing Company-ში,
რომელიც ფინეთის წამყვანი საგამომცემლო კომპანიაა.

ლინდა ბონდესტამი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სკანდინავიელი
ილუსტრატორია. ის არის ფინლანდია ჯუნიორისა და ასტრიდ ლინდგრენის
სახელობის პრემიის, ასევე, ბავშვთა და მოზარდთა ლიტერატურის დარგში
ჩრდილოეთის საბჭოს ჯილდოს ლაურეატი. „ცხოველები, ჩვენს გარდა რომ
არავის უნახავს“ (2016), რომლის ავტორი ულფ სტარკი, ილუსტრატორი
კი ლინდა ბონდესტამი გახლდათ, დასახელდა ბავშვთა და მოზარდთა
ლიტერატურის დარგში ჩრდილოეთის საბჭოს ჯილდოს გამარჯვებულად.
ბონდესტამის ილუსტრაციები მოხვდა ავგუსტის პრემიის კანდიდატთა
შორის. 2016 წელს ბონდესტამი დაჯილდოვდა „თოვლის გუნდას“ პრემიით
საუკეთესო ილუსტრირებული წიგნისათვის.

ჰენრიკ მეინანდერი ჰელსინკის უნივერსიტეტის ისტორიის პროფესორია
და ფინეთისა და სკანდინავიის ისტორიის შესახებ მრავალი აღიარებული
ნაშრომის ავტორი. მეინანდერი იყო ჰელსინკის მანერჰაიმის მუზეუმის
კურატორი და სტოკჰოლმში ფინური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.
მეინანდერის წიგნი, ფინეთის ისტორია, 11 ქვეყანაში გამოიცა.

ჰენრიკ მეინანდერი

როზა ლიქსომი

როზა ლიქსომი არაორდინალურ გარემოში, კულტურათა ზღვარზე მცხოვრები
ადამიანების ექსპერტია. როზა დაიბადა ლაპლანდიაში (ფინეთი) და მისი
მშობლები ფერმერები იყვნენ, რომელთა საქმიანობაც ჩრდილოეთის
ირმების მოშენება იყო. ლიქსომი ჰელსინკიში საცხოვრებლად 17 წლის
ასაკში გადავიდა და მთელი ახალგაზრდობა თავშესაფრის ძიებაში, ევროპის
ქვეყნებში მიტოვებული შენობიდან შენობამდე ხეტიალსა და კომუნალურ
საცხოვრებლებში გაატარა. ლიქსომს შეუძლია ადამიანის მთელი ბედისწერა
სულ რამდენიმე, მაგრამ ძალიან ზუსტად გათვლილ სიტყვაში მოაქციოს.
უნიკალურმა წერის სტილმა ავტორს ფინლანდიის ლიტერატურული პრემია
მოუტანა წიგნისათვის „კუპე ნომერი 6.“ მისი წიგნები ნათარგმნია 22 ენაზე.
ბოლოდროინდელმა წიგნმა „ევერსტინა“ („პოლკოვნიკის ცოლი“) უკვე
დაიმსახურა კრიტიკოსებისა და მკითხველების მოწონება.
როზა ლიქსომი მწერალი, ფოტოგრაფი და რეჟისორია, რომლისთვისაც,
მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, ყველა სახის ხელოვნება ცხოვრების
სტილია – უბრალოდ იმიტომ, რომ ასე ძალიან მოსწონს.

14/15

აკადემიური წიგნი

ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა

მისამართი: ირ. აბაშიძის 16, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 599 960904
ელ. ფოსტა: acadbookinfo@gmail.com
საკონტაქტო პირი: მაია ღამბაშიძე
ვებ-გვერდი: acad.ge

მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი N150;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 91 09 54;
+995 322 47 60 18;
+995 591 19 49 50
ელ. ფოსტა: info@sulakauri.ge; Tinak@sulakauri.ge
საკონტაქტო პირი: თინა კუხიანიძე
ვებგვერდი: www.sulakauri.ge

გამომცემლობა გამოსცემს სამეცნიერო
ლიტერატურას, ხელს უწყობს
ქართული სამეცნიერო ლიტერატურის
პოპულარიზაციას მსოფლიოს მასშტაბით,
ასევე ამზადებს შემეცნებით სამაგიდო
თამაშებს (MAKOTO-ს თამაშები)

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
დაარსდა 1999 წელს. თავდაპირველად ის
თანამედროვე ქართველი და უცხოელი
მწერლების ნაწარმოებების გამოცემაზე იყო
ორიენტირებული. დროთა განმავლობაში
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის
საგამომცემლო პრიორიტეტები გაფართოვდა
და პატარა ოჯახური ტიპის გამომცემლობიდან
საქართველოს წამყვან გამომცემლობად
იქცა, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი
შეიტანა ქვეყნის საგამომცემლო საქმიანობის
განვითარებაში. ამჟამად საგამომცემლო
პრიორიტეტებია: თანამედროვე ქართული და
უცხოური პროზა, საბავშვო და საყმაწვილო
ლიტერატურა, საგანმანათლებლო
და დარგობრივი ლიტერატურა.

ბიბლუსი

ბუქკაფე

მისამართი: იოსებიძის N49, თბილისი,
საქართველო
ტელ.: +995 032 248 68 44
ელ. ფოსტა marketing@biblusi.ge
საკონტაქტო პირი: ზურა კვირიკაშვილი
ვებგვერდი: www.biblusi.ge

მისამართ: გურამიშვილის გამზირი N 15;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 599 55 05 54
ელ. ფოსტა: Bookcafe841@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ლია შალვაშვილი

წიგნის მაღაზიათა ქსელი „ბიბლუსი“ დაარსდა
2008 წლის 23 მაისს. ყველაფერი კი 11 წლის
წინ,2008 წელს ერთი პატარა მაღაზიით
დაიწყოთბილისში, იოსებიძის ქუჩაზე. ალბათ
მაშინ ვერც ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ
ეს პატარა მაღაზია წიგნის ყველაზე დიდ
ქსელად იქცეოდასაქართველოში. მაშინ წიგნი
ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყო, არც
მასშტაბური წიგნის მაღაზიები არსებობდა.
მაგრამ იოსებიძისქუჩაზე არსებულმა პატარა,
მყუდრო მაღაზიამ იმდენად ბევრი მკითხველი
შემოიკრიბა გარშემო და მოთხოვნა გააჩინა
წიგნებზე, რომ მალექალაქში „ბიბლუსის“
მეორე მაღაზიაც გაჩნდა, მას მოჰყვა მესამე,
მეოთხე და ეს პროცესი დღესაც გრძელდება.
დღეისათვის, ბიბლუსი აერთიანებს 60
ფილიალს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

საგამომცემლო გაერთიანება Bookcafe
დაარსდა 2014 წელს. Bookcafe წიგნის
მოყვარულებს სთავაზობს სხვადასხვა
ჟანრისა და თემატიკის გამოცემების
ფართო სპექტრს, მათ შორის სასკოლო
სახელმძღვანელოებსა და დამხმარე
საგანმანათლებლო წიგნებს. Bookcafe
უზრუნველყოფს მხატვრული და
საგანმანათლებლო ლიტერატურის
გამოფენა-გაყიდვის ორგანიზებას,
რაც ხელს უწყობს წიგნის კითხვის
პოპულარიზაციას ჩვენს ქვეყანაში.
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ბუქმანია

გამომცემლობა „აგორა“

მისამართი: ე. მაღალაშვილის ქ. N5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 592 12 08 15;
+995 597 02 90 34
ელ. ფოსტა: bookmaniadistribution@gmail.com
საკონტაქტო პირი: მარინე ცხადაია; ანა
კვინიკაძე

მისამართი: უზნაძის ქ. N 2;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 555 54 19 00
ელ. ფოსტა: agorageo@hotmail.com;
agoraeka@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: მარინა ბალავაძე;
ეკა ჩაჩხიანი
ვებგვერდი: www.agorabooks.ge

წიგნების სადისტრიბუციო კომპანია
„ბუქმანია“ 2017 წელს დაარსდა.
დაარსების დღიდან ორგანიზაცია
სხვადასხვა ტიპის წიგნების
დისტრიბუციას ახორციელებს.
ფესტივალზე კომპანია წარმოგიდგენთ
გამომცემლობების „პეგასი“ და
„საქართველოს მაცნე“ წიგნებს.

გამომცემლობა „აგორა“ დაარსდა 2006
წელს. მისი საგამომცემლო პრიორიტეტია
მხატვრული ლიტერატურის თარგმანები.
გამომცემლობა „აგორას“ დღემდე გამოცემული
აქვს ორასამდე დასახელების წიგნი. „აგორას“
მიერ გამოცემულია ამერიკელი, ბელგიელი,
შვეიცარიელი, იტალიელი, ახალზელანდიელი,
კანადელი, თურქი და ყველაზე დიდი
რაოდენობით, ფრანგი კლასიკური თუ
თანამედროვე მწერლების ნაწარმოებები.
ფრანგული კულტურის გავრცელებაში
განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის
გამომცემლობა „აგორას“ დირექტორი მარინა
ბალავაძე საფრანგეთის მთავრობამ 2014 წელს
დააჯილდოვა ორდენით და მიანიჭა წოდება:
ხელოვნებისა და ლიტერატურის ორდენის
კავალერი.
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გამომცემლობა „ალეფი“

გამომცემლობა „არეტე“

მისამართი: ი. ხვიჩიას ქ. N 5;
თბილისი საქართველო
ტელ: +995 571 30 12 52
ელ. ფოსტა: aleph.publishing@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ბექა სამუკაშვილი
ვებგვერდი: www.facebook.com

მისამართი: ჭავაჭავაძის გამზირი N 22;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 25 02 55
საკონტაქტო პირი: გიორგი დარსალია

გამომცემლობა „ალეფი“ დაარსდა 2013
წელს. ძირითადად, გამოსცემს უცხო
ენებიდან თარგმნილ მხატვრულ და
სამეცნიერო ლიტერატურას.

გამომცემლობა „არეტე“ დაარსდა
2003 წელს. მას შემდეგ „არეტეს“ 50ზე მეტი წიგნი აქვს გამოცემული,
მათ შორის მხატვრული, საბავშვო და
სამეცნიერო ლიტერატურა. ამჟამად
„არეტეს“ საგამომცემლო პრიოტეტებია:
ოთარ ჭილაძის ნაწარმოებების სრული
კრებული, მსოფლიო კლასიკური
ლიტერატურის თარგმანები სერიით
„აუცილებელი საკითხავი“, ჯორჯ
მარტინის ეპოპეა „ყინულისა და ცეცხლის
სიმღერა“.
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გამომცემლობა „არტანუჯი“

გამომცემლობა „ბაკმი“

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 25 05 22
ელ. ფოსტა: info@artanuji.ge
საკონტაქტო პირი: მაია კუდავა
ვებგვერდი: www.artanuji.ge

მისამართი: დიღმის მასივი, რობაქიძის
გამზირი N7; თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 72 54 99;
+995 597 75 65 35
ელ. ფოსტა: bakmipublishing@gmail.com
საკონტაქტო პირი: რუსუდან მოსიძე
ვებგვერდი: www.bakmi.ge

გამომცემლობა „არტანუჯი“ 2000 წელს
დაარსდა. გამომცემლობის ძირითადი
მიმართულებაა საისტორიო-სამეცნიერო
თემატიკა. საისტორიო მიმართულების
პარალელურად, „არტანუჯი“ გამოსცემს
მხატვრულ, შემეცნებით, პოლიტიკურ
ლიტერატურას, პოპულარულ ადამიანთა
ავტობიოგრაფიებს, ლექსიკონებს და სხვ.
„არტანუჯი“ ლიდერია ღია ბარათების
მრავალფეროვნებისა და ხარისხის
თვალსაზრისით.

გამომცემლობა „ბაკმი“ შეიქმნა
2000 წელს. ამ ხნის განმავლობაში
გამომცემლობამ განახორციელა
არაერთი საინტერესო ლიტერატურული
პროექტი. ბოლო სამი წელია „ბაკმი“
წარმატებით გამოსცემს ქართულ
რარიტეტულ წიგნებს. კერძოდ:
„წმინდაი ოთხთავი“, წერეთლისეული
„ვეფხისტყაოსანი“, ომარ ხაიამი
„რობაიები“ და სხვ. ძირითადი
საგამომცემლო მიმართულებებია:
ქართული პროზა, საბავშვო და
საყმაწვილო წიგნები.
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გამომცემლობა „დიოგენე“

გამომცემლობა „ინდიგო“

მისამართი: ა. აფაქიძის ქ. N 9;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 21 33 21
ელ. ფოსტა: m.khutsishvili@diogene.ge;
adm@diogene.ge
საკონტაქტო პირი: მაია ხუციშვილი
ვებგვერდი: www.diogene.ge

მისამართი: ი. გოგებაშვილის N38, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 555 57 45 45
ელ.ფოსტა: indigo.magazine.2015@gmail.com
საკონტაქტო პირი: თაკო პაპავა
ვებგვერდი: www.indigo.com.ge

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა
და გამავრცელებელთა ასოციაციის
თანადამფუძნებელი და წევრი –
გამომცემლობა „დიოგენე“ დაარსდა
1995 წელს. „დიოგენეს“ საგამომცემლო
პრიორიტეტებია საგანმანათლებლო
და მხატვრული ლიტერატურა.
გამომცემლობა წლიურად დაახლოებით
40 სხვადასხვა დასახელების წიგნს
გამოსცემს.

ინდიგო - ახალი დრო. იდეები.
ადამიანები გამომცემლობა ინდიგო
2015 წლიდან გამოსცემს ყოველთვიურ
კულტურულ-საზოგადოებრივ ჟურნალს
– „ინდიგო“. წელიწადში ორჯერ
გამოსცემს ინგლისურენოვან ესეების,
რეპორტაჟებისა და ინტერვიუების
კრებულს. ინდიგოს ავტორობით გამოდის
სეზონური გამოცემაც მოგზაურთათვის Adventurer.
2018 წლიდან ინდიგომ დაიწყო
თანამედროვე ლიტერატურის,
ესეისტიკის, ფოტოწიგნებისა და
დოკუმენტური პროზის გამოცემაც.
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გამომცემლობა „ინტელექტი“

გამომცემლობა „კლიო“

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 25 05 22
ელ. ფოსტა: inteleqti@caucasus.net
საკონტაქტო პირი: კახმეგ კუდავა
ვებგვერდი: www.intelekti.ge

მისამართი: აღმაშენებლის გამზირი N 181;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 34 04 30
ელ. ფოსტა: book@klio.ge
საკონტაქტო პირი: ზაზა ხიდურელი

გამომცემლობა „ინტელექტი“ 1994
წელს დაარსდა. ის ერთ-ერთი ყველაზე
აქტიური და გამორჩეული ორგანიზაციაა
ქართულ კულტურულ-საგანმანათლებლო
და საგამომცემლო სივრცეში. სასკოლო
სახელმძღვანელოები ქართული და
არაქართულენოვანი სკოლებისთვის;
კლასიკური და თანამედროვე ქართული
მწერლობა; მსოფლიო ლიტერატურის
შედევრები და უმნიშვნელოვანესი
ავტორები, რომლებსაც პირველად
გაეცნო ქართველი მკითხველი; ცნობილი
მწერლების დღიურები და ჩანაწერები –
ის თემები და პროექტებია, რომლებზეც
ოც წელზე მეტია მუშაობს „ინტელექტი“.

გამომცემლობა დაფუძნდა 2003
წელს. სახელიდან გამომდინარე,
„კლიოს“ თავდაპირველი მიმართულება
ისტორიული წიგნები გახლდათ. 2008
წლიდან „კლიო“ ჩაება სასკოლო
სახელმძღვანელოების მომზადების
პროცესში. ამჟამად გამომცემლობის
ძირითადი მიმართულებაა
არამხატვრული და სასწავლო-დამხმარე
ლიტერატურა.
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გამომცემლობა „მერიდიანი“

გამომცემლობა „პალიტრა L“

მისამართი: ყაზბეგის გამზირი N 47,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 39 15 22;
+995 599 54 17 07;
+995 599 23 51 78
ელ. ფოსტა: meridiani777@gmail.com
საკონტაქტო პირები: კახაბერ რუსიძე; მარინა
კილაძე

მისამართი: იოსებიძის ქ. N 49,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 38 38 71
ელ. ფოსტა: book@palitra.ge
საკონტაქტო პირი: ნათია ზაქრაძე
ვებგვერდი: www.palitral.ge

გამომცემლობა „მერიდიანი“ დაფუძნდა
1994 წლის 11 მარტს. საქმიანობის
ძირითადი მიმართულებაა სასწავლო,
სამეცნიერო, შემეცნებითი, მხატვრული
და საბავშვო ლიტერატურის მომზადება
და გამოცემა, ასევე, პერიოდული
ჟურნალ-გაზეთების, ორგანიზაციების
ინდივიდუალური სატიტულო
ფურცლებისა და ფერადი ბლანკების
მომზადება-დაბეჭდვა.

„პალიტრა L“ 2005 წელს დაარსდა მისიით,
გაეღრმავებინა წიგნის სიყვარული
საზოგადოებაში, დღეს კი საქართველოში
ერთ-ერთი წარმატებული გამომცემლობაა,
რომელიც წლის განმავლობაში 500-ზე მეტი
დასახელების წიგნს გამოსცემს. მსოფლიო
კლასიკა, თანამედროვე ბესტსელერები,
თინეიჯერული მიმართულება „ლიბერთინსი“,
ბიზნეს ლიტერატურა „ლურჯი ოკეანე“,
ლიტ. კონკურსი „გახდი ბესტსელერის
ავტორი“ წარმატებული პროექტების მცირე
ჩამონათვალია. გამომცემლობა ამაყობს, რომ
დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული წიგნის
განვითარებაში, საოჯახო ბიბლიოთეკების
შექმნასა და ახალი თაობის წიგნით
დაინტერესებაში.
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გამომცემლობა „პეგასი“

გამომცემლობა „პედაგოგიკა“

მისამართი: ე. მაღალაშვილის ქ. #5;
თბილისი, საქართველო
ტელ.: 592120815; 597029034
ელ.ფოსტა: bookpegasus@gmail.com
საკონტაქტო პირი: მარინე ცხადაია
ვებგვერდი: http://pegasus.ge/

მისამართი: ფალიაშვილის ქ. N 15;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 25 23 39;
+995 555 52 44 66;
+995 577 40 08 49
ელ. ფოსტა: g.pedagogika@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: ირინა რუხაძე
ვებგვერდი: www.pedagogika.ge

გამომცემლობა „პეგასი“ დაარსდა
2006 წელს. მისი საგამომცემლო
პრიორიტეტებია: მხატვრული
ლიტერატურა, საბავშვო ლიტერატურა,
დოკუმენტური პროზა, შემეცნებითი
ლიტერატურა და თარგმანები.
გამომცემლობა წიგნებს სერიების
სახით გამოსცემს. მათგან ყველაზე
მნიშვნელოვანია „ილუსტრირებული
ბიოგრაფიები“, რომელშიც
გავაერთიანეთ ქართველი
და უცხოელი გამოჩენილი და
საინტერესო ადამიანები, საინტერესო
ბიოგრაფიებით.

გამომცემლობა „პედაგოგიკა“ 1994 წელს
დაარსდა და გამოსცემს სასწავლო,
მეთოდურ და სამეცნიერო ლიტერატურას.
გამომცემლობის აუდიტორიაა სტუდენტები,
მოსწავლეები, მათი მშობლები,
მასწავლებლები და განათლების სფეროს
სპეციალისტები. გამომცემლობის წიგნები
შექმნილია მაღალკვალიფიციური
ავტორების – საქართველოს წამყვანი
უნივერსიტეტების პროფესორებისა და
სერტიფიცირებული პედაგოგების მიერ.
გამომცემლობა „პედაგოგიკის“ წიგნები
პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს,
გამოირჩევა დახვეწილი დიზაინითა და
საუკეთესო პოლიგრაფიული ხარისხით.
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გამომცემლობა „პოეზია“

გამომცემლობა „საქწიგნი“

მისამართი: ყიფშიძის ქ. N 2;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 599 53 78 87
ელ. ფოსტა: nalhazishvili@poeziapress.org
საკონტაქტო პირი: ნატო ალხაზიშვილი

მისამართი: თამარ მეფის გამზირი N 14;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 96 90 70
ელ. ფოსტა: saqwigni@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: ლია მეტრეველი

გამომცემლობა „პოეზიას“ პრიორიტეტია
ქართული პოეზიის თარგმნა უცხოურ ენებზე
და უცხოური პუბლიცისტიკის თარგმნა
ქართულად. გამომცემლობის პირველმა
წიგნმა – ლინ კოფინის მიერ ინგლისურად
თარგმნილმა „ვეფხისტყაოსანმა“ 2016
წელს ქართული ლიტერატურის საუკეთესო
თარგმანის ნომინაციაში პრემია „საბა“
დაიმსახურა. ასევე გამოიცა ფ. ქაზემზადეს
ისტორიული მონოგრაფია „ბრძოლა
ამიერკავკასიისთვის 1917-1921“ და
„ვეფხისტყაოსნის“ რჩეული აფორიზმები
ქართულ და ინგლისურ ენაზე. 2018 წელს
გამოიცა ერიკ ლის წიგნი „ექსპერიმენტი საქართველოს მივიწყებული რევოლუცია
1918-1921“.

შპს „საქწიგნი“ წიგნის სფეროში 1932
წლიდან მოღვაწეობს. ორგანიზაცია
სტაბილურად განაგრძობს
განვითარებას. მისი საქმიანობა
მოიცავს საგამომცემლო, სავაჭრო
და სადისტრიბუციო სფეროებს.
ორგანიზაციას აქვს მაღაზიების ქსელი
როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში.
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გამომცემლობა „სეზანი“

გამომცემლობა „ქართული“

მისამართი: წერეთლის გამზირი N 140;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 35 70 02;
+995 599 67 77 56
ელ. ფოსტა: irinacezanne@gmail.com;
mananakartozia@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: ირინა შავერდაშვილი

მისამართი: იოსებიძის ქ. N 71;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 60 00 59
ელ. ფოსტა: gamomcemloba.qartuli@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ზუკა კბილაძე

„სეზანი“ სახელოვანი გერმანული ფირმის
„ჰაიდელბერგის“ პარტნიორი საწარმოა და
ევროპულ ხარისხს ამკვიდრებს ქართულ
ბაზარზე. მისი საგამომცემლო ჯგუფი 10
წლის წინათ შეიქმნა და მიზნად ისახავს
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
ამოცანებს, ღირსეული ეროვნული
პროდუქციის შექმნას. ვგულისხმობთ
მასშტაბურ პროექტს „ჩვენ და
„ვეფხისტყაოსანი“. საგანგებოდ 2018 წლის
ფრანკფურტის ბაზრობისთვის მოვამზადეთ
გერმანულ-ქართული გამოცემები. ბავშვებს
ორ წიგნად ვთავაზობთ გერმანელი
მეზღაპრის ვილჰელმ ჰაუფის „პატარა მუკის
თავგადასავალს“ და დიდი ქართველი
მწერლის სულხან-საბა ორბელიანის იგავარაკებს.

გამომცემლობა „ქართული“ დაარსდა
2009 წელს. ორგანიზაციის მიზანია ხელი
შეუწყოს საბავშვო და საყმაწვილო
ლიტერატურის განვითარებას. გარდა
საბავშვო ლიტერატურისა, „ქართული“
პერიოდულად გამოსცემს მხატვრულ
ლიტერატურასა და კულინარიულ
გამოცემებს.

25/27

გამომცემლობა „შემეცნება“

გამომცემლობა „შემოქმედი
ანგელოზი“

მისამართი: ა. ანტონოვსკაიას ქ. N 9 ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 260 23 15;
+995 599 550 554
ელ.ფოსტა: info@shemetsneba.ge
საკონტაქტო პირი: ლია შალვაშვილი

მისამართი: რუსთავი, მე-7 მიკრ., N 26/43;
რუსთავი, საქართველო
ტელ: +995 599 58 42 49
ელ. ფოსტა: info@angelread.com
საკონტაქტო პირი: მაია ბერიძე

გამომცემლობა „შემეცნება“ 2005 წელს
დაფუძნდა და უკვე მე-14 წელია კულტურის,
განათლებისა და ლიტერატურის
სამსახურშია. გამომცემლობის შექმნის იდეა
2004 წელს ფრანკფურტში დაიბადა, როდესაც
მისი დამფუძნებელი, დირექტორი, საბავშვო
წიგნების, სახელმძღვანელოების ავტორი
ლია შალვაშვილი, ვიზიტორის სტატუსით
იმყოფებოდა წიგნის ბაზრობაზე. დროთა
განმავლობაში გამომცემლობა „შემეცნება“
გაფართოვდა. ამჟამად ძირითადი
საგამომცემლო პრიორიტეტებია: საბავშვო
და საყმაწვილო ლიტერატურა, კლასიკური,
თანამედროვე პროზა და პოეზია, სასკოლო
სახელმძღვანელოები, საგანმანათლებლო
დანიშნულების თვალსაჩინოებები და
დიდაქტიკური მასალები.

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება
წიგნის მოყვარულთა სამოთხეში
სახელწოდებით „შემოქმედი ანგელოზი“!
აქ თქვენ გიმასპინძლებენ მხატვრული
ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშები,
ჰაეროვანი საბავშვო წიგნები,
ისტორიული კვლევების შედეგები,
საგანმანათლებლო მასალები და
სახელმძღვანელოები და სხვა ბეჭდური
საოცრებები, რომლებთანაც შეხვედრა
დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას მოახდენს
თქვენზე. ჩვენი სახელმძღვანელო
პრინციპიც ხომ ამას ქადაგებს: „მათთვის,
ვინც წიგნებით სულდგმულობს, მათგან,
ვინც ისტორიებით საზრდოობს!“
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გამომცემლობა „წიგნები
ბათუმში“

გამომცემლობა „წიგნი+ერი“

მისამართი: ი. ნიკოლაძის N 5ა; თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 555 64 08 87
ელ. ფოსტა: mariam_korinteli@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: მარიამ კორინთელი

მისამართი: ც.დადიანის 7, სავაჭრო
ცენტრი ქარვასლა, A517 ოთახი, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 571 13 12 11
ელ. ფოსტა: contact@tsignieri.ge;
mzia_r@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: მზია რაზმაძე
ვებგვერდი: www.books.tsignieri.ge

გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“ 2015
წელს დაარსდა. სამი წლის განმავლობაში
გამომცემლობაში ორასზე მეტი დასახელების
წიგნი გამოიცა. სხვადასხვა ჟანრისა და
შინაარსის სერიები ათეულობით ბესტსელერ
წიგნებს აერთიანებს. ადგილობრივ წიგნის
ბაზარზე გამომცემლობა გამოირჩევა
ფენტეზისა და ფანტასტიკის ჟანრის
თარგმანების სიმრავლით. გამომცემლობა
„წიგნები ბათუმში“ განსაკუთრებულ
ყურადღებას უთმობს ქართველ ავტორებს
და უკვე გამოცემული აქვს მრავალი
ავტორის შემოქმედება. გამომცემლობის
წიგნები გამოირჩევა ყდის განსაკუთრებული
დიზაინითა და ჟანრობრივი
მრავალფეროვნებით.

გამომცემლობა „წიგნი+ერი“ დაარსდა
2012 წლის აპრილში, მისი დამფუძნებელია
პაატა ხუნაშვილი. „წიგნი+ერი“
გამოსცემს სამეცნიეროპოპულარული და
საგანმანათლებლო ხასიათის ლიტერატურას
ყველა თაობისათვის. გამოცემულია,
მრავალტომეული „ჩვენი ღირსებანი“,
რომელშიც საქართველოს სულიერი და
მატერიალური ფასეულობებია ასახული. ორ
ენაზეა (ქართულ-ინგლისური) გამოცემული
ვაჟაფშაველას მოთხრობები, დავით
აღმაშენებლის „გალობანი სინანულისანი“,
ილია ჭავჭავაძის „სარჩობელაზედ“,
„საქართველოს თევზები“. ასევე გამოიცა
სასკოლო ენციკლოპედია, ქართული, უცხოური
ზღაპრები. კიდევ ერთი მიმართულება,
რომელსაც გამომცემლობა ანვითარებს,
ფსიქოლოგიაა.
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ელფის გამომცემლობა

ერუდიტი

მისამართი: კარტოზიას ქ. N8. კორპუსი N9, მე-2
სართული; თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 92 35 70;
+995 599 36 53 73
ელ. ფოსტა: office@elf.ge; adm@elf.ge
საკონტაქტო პირი: ნინო გიგაური
ვებგვერდი: www.elf.ge;
www.facebook.com/Elf.Publishing.House/

მისამართი: ნუცუბიძის ქ. N 16;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 37 31 81;
+995 593 15 09 64
ელ. ფოსტა: imedi@gol.ge; tadtaev50@gmail.com
საკონტაქტო პირი: გრიგოლ ტადტაევი

„ელფის“ გამომცემლობა 1996 წლის
მარტში დაარსდა. მისი დამფუძნებელი
პროფესიით ჟურნალისტი და მთარგმნელი
თინათინ დიდებულიძე გახლავთ. „ელფის“
გამომცემლობა თანამშრომლობს მსოფლიოში
ცნობილ და უმსხვილეს გამომცემლობებთან,
ასევე ყოველწლიურად წარმოდგენილია
ფრანკფურტის (გერმანია) წიგნის და
ბოლონიის (იტალია) საბავშვო წიგნის
საერთაშორისო ბაზრობებზე. დღესდღეობით
„ელფის“ გამომცემლობა ერთ-ერთი
წამყვანი გამომცემლობაა საქართველოში.
საგამომცემლო პრიორიტეტები: მხატვრული,
საბავშვო, სამეცნიერო-პოპულარული
და საგანმანათლებლო-შემეცნებითი
ლიტერატურა, ენციკლოპედიები, ატლასები
და სხვა.

კომპანია თანამშრომლობს 30-ზე მეტ
წამყვან რუსულ გამომცემლობასთან.
მაღაზიაში ძირითადად წარმოდგენილია
ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური,
ისტორიული, კულტუროლოგიური,
ენათმცოდნეობისა და სხვა
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
ლიტერატურა. ასევე აქვს მხატვრული
ლიტერატურის დიდი არჩევანი. მიიღება
წინასწარი შეკვეთები ნებისმიერი
თემატიკის ლიტერატურაზე.
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ზებრა

ი/მ „ირინა დენეიკინა“

მისამართი: ბახტრიონის ქ. N 28;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 593 93 98 12;
+995 322 30 81 23
ელ. ფოსტა: mariam@zebra-group.ge
საკონტაქტო პირი: მარიამ კასრაძე

მისამართი: ძმები ფიფიების ქ. N 25;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 593 57 75 36
ელ. ფოსტა: mtania55@yandex.ru
საკონტაქტო პირი: ელენა მარდოიანი

გამომცემლობა „ზებრა“ 2008 წელს დაარსდა
და, ძირითადად, საბავშვო ლიტერატურას
გამოსცემს. პოპულარული ქართული
და უცხოური ზღაპრები, ლექსიკონები,
გასაფერადებლები, სათამაშოს ფორმისა
თუ „ფანჯრებიანი“ წიგნები, ასევე
ენციკლოპედიები და სხვა შემეცნებითი
ლიტერატურა ითვალისწინებს ყველა
ასაკის ბავშვის ინტერესს. „ზებრას“ ბოლო,
წარმატებული ქართული პროექტია
წიგნები ჟირაფი ჟოზეს შესახებ, რომელმაც
პატარების საყვარელი მულტფილმიდან
წიგნის ფურცლებზე გადმოინაცვლა. „ზებრა“
ყველაზე პატარა ასაკის ბავშვებისთვისაც
გამოსცემს წიგნებს, ამიტომ, შინაარსთან
და ილუსტრაციებთან ერთად, გამოირჩევა
მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხით.

სადისტრიბუციო კომპანია წიგნის
ბაზარზე ფუნქციონირებს 2011 წლიდან.
ორგანიზაცია თანამშრომლობს 20ზე მეტ რუსულ გამომცემლობასთან
და ახორციელებს სხვადასხვა ჟანრის
ლიტერატურის იმპორტს საქართველოში,
კერძოდ საბავშვო, მხატვრული,
სასწავლო-საგანმანათლებლო და
სხვა. ორგანიზაცია იღებს შეკვეთებს
ნებისმიერი თემატიკის ლიტერატურაზე.
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ნოდარ დუმბაძის გამომცემლობა
და ლიტერატურული სააგენტო

პრემიერი 2015

მისამართი: ფალიაშვილის N18, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 591 21 11 10
ელ. ფოსტა: kndumbadze@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ქეთევან დუმბაძე

მისამართი: ჭყონდიდელის ქ. N 26;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 599 91 00 24;
+995 322 69 09 01
ელ. ფოსტა: d.jvarsheishvili@premieri.ge
საკონტაქტო პირი: დავით ჯვარშეიშვილი

გამომცემლობის პრიორიტეტებია:

• ნოდარ დუმბაძის შემოქმედების გამოცემა.
• თანამედროვე პროზაიკოსებისა და
პოეტების გამოცემა და პოპულარიზაცია.
• უხხოური ლიტერატურის თარგმნა,
გამოცემა, პოპულარიზაცია.
• ლიტერატურული ურთიერთობების და
მხატვრული თარგმანის ხელშეწყობა.
გამომცემლობამ უკვე გამოსცა ნოდარ
დუმბაძის რომანები, მოთხრობები,
საბავშვო ლექსები. თანამედროვე
ქართველი პოეტები. ახორციელებს სერიას
„ლიტერატურა საზღვრებს გარეშე“ რომლის
ფარგლებში გამოიცა, ებრაელი, შვედი,
იტალიელი, უკრაინელი, ლიეტუველი
პოეტების კრებულები.
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საერთაშორისო სახლი

სადისტრიბუციო კომპანია
„ირიათონი“

მისამართი: 26 მაისის მოედანი N 2;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 94 05 15;
+995 322 10 51 45
ელ. ფოსტა: info@ihtbilisi.ge; ekabekauri@gmail.
com
საკონტაქტო პირი: ეკატერინე ქურდაშვილი

მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი №17ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 250 02 01
ელ ფოსტა: iriatoni@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნიკოლოზ კორტავა

„საერთაშორისო სახლი“ 1995 წლიდან
პირველი ინგლისური წიგნის მაღაზიაა
საქართველოში. მაღაზიაში შეგიძლიათ
შეიძინოთ თქვენთვის საჭირო სასწავლო,
მეთოდური თუ მხატვრული ლიტერატურა.
„საერთაშორისო სახლს“ ამარაგებს
ბრიტანეთის წამყვანი გამომცემლობები,
როგორიცაა: „პიარსონი“, „პინგვინი“,
„ჰარპერ კოლინზი“, ოქსფორდისა
და კემბრიჯის უნივერსიტეტების
გამომცემლობები.

წიგნების „სადისტრიბუციო კომპანია
ირიათონი“ დაარსდა 2013 წელს და
მას შემდეგ წარმატებით ავრცელებს
ქვეყნის წამყვანი გამომცემლობების
(„აზრი“, „არეტე“, „არტანუჯი“, „ბუკლი“,
„ბიზნესლიტერატურა“, „ზოლიანი
კატა“, „ინგლისურენოვანი წიგნები“,
„ინტელექტი“, „ლაზარე“, „წიგნები
ბათუმში“,) წიგნებს მთელი საქართველოს
მასშტაბით. „სადისტრიბუციო კომპანია
ირიათონი“ წიგნებით ამარაგებს
თბილისსა და რეგიონებში არსებულ
ყველა მოქმედ წიგნის მაღაზიას.

სანტა ესპერანსა

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის
სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია

მისამართი: სანქტ პეტერბურგის N12,
თბილისის, საქართველო
ტელ: +995 032 288 08 31
ელ. ფოსტა: books@santaesperanza.ge
საკონტაქტო პირი: მადონა ელიაშვილი
ვებგვერდი: www.santaesperanza.ge/

მისამართი: რუსთაველის გამზირი N 40;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 93 29 12;
+995 577 75 11 77
ელ. ფოსტა: gvasaliamanana@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: მანანა გვასალია

წიგნის მაღაზია „სანტა ესპერანსას“ პირველი
მაღაზია გაიხსნა 2005 წელს თბილისში, სანქტპეტერბურგის ქუჩაზე. 2017 წლიდან გადაწყდა
წიგნის მაღაზიის ქსელის განვითარება. ჩვენი
მიზანია მთელს საქართველოში შევქმნათ
ხარისხიანი წიგნის მაღაზიათა ქსელი.
კომპანია თანამშრომლობს ყველა ქართულ
გამომცემლობასთან. ასევე, ახორციელებს
წიგნების იმპორტს სხვადახვა ქვეყნიდან. არის
რამდენიმე უცხოური გამომცემლობის ექსკლუზიური
წარმომადგენელი საქართველოში. წიგნის მაღაზია
“სანტა ესპერანსა“ მუდმივად ატარებს საინტერესო
საღამოებს, რომლებიც ყოველთვის ექცევა
მკითხველების ყურადღების ცენტრში, დაარსებიდან
დღემდე ჩვენი მაღაზია არის მკითხველების
საყვარელი ადგილი, სადაც ყოველთვის შეიძლება
მიაგნო სასურველ წიგნს, მიიღო კვალიფიციური
რჩევა და საუკეთესო მომსახურება.

მწიგნობართა ასოციაცია დაარსდა 1974
წელს. მისი ძირითადი საქმიანობაა
ქართული და უცხოური გამოცემების
პოპულარიზაცია. ასოციაცია
დაარსებიდან დღემდე გამოსცემს
მინიატიურულ წიგნებს, ძირითადად,
კლასიკოსთა ნაწარმოებებს.
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საქართველოს უნივერსიტეტი

სულხან-საბა ორბელიანის
უნივერსიტეტი

მისამართი: კოსტავას N 77ა, თბილისი,
საქართველო
ტელ: 2 55 22 22
ელ.ფოსტა: info@ug.edu.ge; ug@ug.edu.ge
საკონტაქტო პირი: ჯულიეტა ანდღულაძე

მისამართი: კ. ქუთათელაძის N3 , თბილისი
საქართველო
ტელ: +995 322 422242
ელ.ფოსტა library@sabauni.edu.ge
საკონტაქტო პირი: ნანუკა ფაილოძე

საქართველოს უნივერსიტეტი გამორჩეულია
უმაღლესი ხარისხის, მომთხოვნი
საგანმანათლებლო პროცესით და ისეთი
ტიპის თანამედროვე ინფრასტრუქტურით,
სადაც ადამიანი ხარისხიან განათლებასთან
ერთად პრაქტიკულ უნარებსაც ეუფლება.
სწორედ ამიტომ საქართველოს უნივერსიტეტი
ცნობილია, როგორც ერთერთი ყველაზე
პრესტიჟული უნივერსიტეტი, რომლის
კურსდამთავრებული დასაქმების
რეალური პერსპექტივით არის
უზრულველყოფილი. საქართველოს
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული
მოთხოვნადია თანამედროვე შრომით
ბაზარზე, რასაც მათი დასაქმების უმაღლესი
სტატისტიკური მაჩვენებელი ადასტურებს:
კურსდამთავრებულთა 90% დასაქმებულია.

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
2002 წელს დაფუძნდა და დაარსების
დღიდან ეწევა საგამომცემლო
საქმიანობას. დღეისათვის უნივერსიტეტის
გამოცემები აერთიანებს 100-მდე წიგნს,
სტატიათა კრებულსა და ჟურნალს
თეოლოგიის, ფილოსოფიის, ისტორიისა
და სამართლის მიმართულებით.
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის
გამომცემლობა ყოველწლიურად
გამოსცემს უახლეს თარგმანებსა და
საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოებს.
უნივერსიტეტის ფარგლებში გამოიცემა
რამდენიმე აკადემიური ჟურნალი.

„ქარჩხაძის გამომცემლობა“

წიგნის მაღაზია „პარნასი“

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი, VII კვ.
N 17/6; თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 51 45 27
ელ. ფოსტა: info@karchkhadze.ge
საკონტაქტო პირი: გია ქარჩხაძე
ვებგვერდი: www.karchkhadze.ge

მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზ 22, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 032 250 255
ელ. ფოსტა: info@parnasi.ge
საკონტაქტო პირი: ელისო ხაინდრავა

ქარჩხაძის გამომცემლობა გამოსცემს
საბავშვო წიგნებს, მხატვრულ და
არამხატვრულ ლიტერატურას,
ენციკლოპედიებსა და ატლასებს;
ქართულ და უცხოურ პროზასა და
პოეზიას; ხელოვნების და კულტურული
მემკვიდრეობის ალბომებსა და
კულინარიულ წიგნებს.

პარნასი არის ერთ-ერთი პირველი
წიგნის მაღაზია თბილისში, რომელიც
2002 წელს დაარსდა. პარნასი
გთავაზობთ არა მხოლოდ ქართულ,
არამედ მსოფლიოს წამყვანი
გამომცემლობების მიერ გამოცემულ
წიგნებს ყველა ენასა და ყველა თემაზე,
ნებისმიერი ასაკის მკითხველისთვის,
პარნასში შეგიძლიათ შეიძინოთ ან
შეუკვეთოთ, როგორც მხატვრული, ასევე
სამეცნიერო ლიტერატურა (მხატვრობა,
არქიტექტურა, დიზაინი, სამედიცინო,
ფსიქოლოგია, ფილოსოფია, ბიზნესი,
ზუსტი მეცნიერებები და ა.შ.)
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წიგნის მაღაზია „შაქრო ბაბუა“

წიგნის მაღაზია „წიგნები
ვაკეში“/ბუქმარკი

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N17ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 47 55 35;
+995 595 38 48 47
ელ. ფოსტა: ninokatsiashvili@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნინო კაციაშვილი
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/ShakroBabua/

მისამართი: არაყიშვილის N 5, თბილისი,
საქართველო
ტელ: 0322 989 266;
+995 595 563383
ელ. ფოსტა: davidjvarsheishvili@gmail.com
საკონტაქტო პირი: დავით ჯვარშეიშვილი

წიგნის მაღაზიაში ფართოდ არის
წარმოდგენილი საქართველოში
არსებული გამომცემლობების წიგნები.
ძირითადად მოიცავს 2000 წლიდან ამ
დრომდე გამოცემულ ლიტერატურას,
როგორც მხატვრულს, ისე სამეცნიეროს.
ამასთან ერთად, წარმოდგენილია
ლიტერატურა სხვადასხვა ენებზე, მათ
შორის ეროვნული უმცირესობების
(აზერბაიჯანული) ენაზე. წიგნის
მაღაზია თავის სივრცეში ორგანიზებას
უწევს მრავალ ქართველ და უცხოელ
ავტორთან შეხვედრას, საჯარო ლექციას
თუ წიგნის პრეზენტაციას.

• ქართული, ინგლისური, რუსული
მხატვრული ლიტერატურა.
• არქიტექტურა, დიზაინი, მხატვრობა,
ხელოვნება.(Taschen. Prestel. Braun. DK.
Penguin.Wordsworth)
• სამხატვრო და საკანცელარიო
მასალები

წიგნის სამყარო

აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის განათლებისა და
კულტურის სამინისტრო

მისამართი: დიღომი, ქრისტიან სტივენის N
38, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 551 31 22 27
ელ. ფოსტა: adm@bookland.ge
საკონტატო პირი: სოფო კურტანიძე

მისამართი: დ.უზნაძის ქ. N68; თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 577 092 242
ელ.ფოსტა: nato.korsantia.5@mail.ru
საკონტაქტო პირი: ნატო კორსანტია
ვებგვერდი: www.abkhazia.gov.ge

ჩვენი კომპანია დაარსდა 2005 წელს და
დღეისათვის, საქართველოს მასშტაბით,
წიგნებითა და სხვა პროდუქციით,
70-მდე წიგნის მაღაზია()ს და 40-ზე
მეტ სხვადასხვა პროფილის მქონე
სავაჭრო ობიექტს ამარაგებს; გარდა
ამისა, 2007 წლიდან წარმატებით
აწარმოებს პროდუქციის რეალიზაციას
ინტერნეტ-მაღაზიის მეშვეობით.
წიგნის რაელიზაციის მსურველებს,
წიგნის მაღაზიებს, სუპერმარკეტებს,
საკანცელარიო მაღაზიებსა და სხვა
საცალო სავაჭრო წერტილების მქონე
პირებს, ჩვენი კომპანია სთავაზობს,
წიგნებით სწრაფ და ეფექტურ
მომარაგებას.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
განათლებისა და კულტურის სამინისტროს
სამოქმედო არეალი აფხაზეთის ა/რ
განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროებს მოიცავს. ამ
მიმართულებებით წარმართული საქმიანობით
სამინისტრო აძლიერებს და ხელს უწყობს
საქართველოს ხელისუფლებისა და აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის
ძალისხმევას საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობის აღსადგენად და ახორციელებს
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული
მოსახლეობის მხარდაჭერას. მთლიანობაში
აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის
სამინისტროს საქმიანობა საქართველოს
ხელისუფლების ფართომასშტაბიანი
სამშვიდობო პოლიტიკის ნაწილია და
აფხაზეთის პრობლემის მშვიდობიანი გზით
მოგვარებას ისახავს მიზნად.
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აჰმადია მასლიმ ესოუსიეიშენ
ჯორჯია

გიორგი ლეონიძის სახელობის
ქართული ლიტერატურის
სახელმწიფო მუზეუმი

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზარი N 75/3-ა;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 551 66 98 89;
+995 598 50 28 56
ელ.ფოსტა: info@ahmadiyya.ge
საკონტაქტო პირი: Jawad A. Butt

მისამართი: ჭანტურიას ქ. N8; თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 322 93 28 90; +995 599 26 52 33
ელ. ფოსტა: teatvalavadze@gmail.com
საკონტაქტო პირი: თეა თვალავაძე
ვებგვერდი: www. literaturemuseum.com

აჰმადია მასლიმ ესოუსიეიშენ ჯორჯია“
წარმოადგენს საქართველოში
დაფუძნებულ საქველმოქმედო
ორგანიზაციას, რომელიც თავის
საქმიანობას 2017 წლის ბოლოდან
ახორციელებს. იგი წარმოადგენს
იმავე სახელწოდების საერთაშორისო
ორგანიზაციის ნაწილს (ბრიტანეთი,
გერმანია). ორგანიზაციის დევიზია:
„სიყვარული ყველასთვის, სიძულვილი
არავისთვის.“

ლიტერატურის მუზეუმის გამომცემლობა
1940 წლიდან არსებობს. დღეისათვის
ლიტერატურის მუზეუმის გამომცემლობას
მომზადებული და დაბეჭდილი აქვს ასზე
მეტი წიგნი, მათ შორის: ტომეულები
(გალაკტიონ ტაბიძის ოცდახუთტომეული,
გრიგოლ რობაქიძის ხუთტომეული, 19101920-იანი წლების ლიტერატურული
ჟურნალების ოთხტომეული, მწერალთა
ავტობიოგრაფიების ორტომეული), მუზეუმის
კრებულის „ლიტერატურის მატიანე“ 13
წიგნი, საარქივო გამოცემები, საიუბილეო
კრებულები, დღიურები, მემუარები. წიგნებს
ერთვის კომენტარები, საძიებლები, მუზეუმსა
და სხვა კოლექციებში დაცული ფოტოების,
ნახატების, ხელნაწერებისა და მემორიალური
ნივთების რეპროდუქციები.

თსუ წიგნის მაღაზიათა ქსელი
Scripta Manent

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 1,
თსუ I კორპუსი
თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2, თსუ X კორპუსი
ტელ.: +995 32 225 04 84 (1390)
ელ.ფოსტა: bookstore@tsu.ge
საკონტაქტო პირი: თათია მთვარელიძე

მისამართი: ჩოლოყაშვილის გამზირი N 3/5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 577 23 77 49
ელ. ფოსტა: gigakekelia@iliauni.edu.ge
საკონტაქტო პირი: გრიგოლ კეკელია

თსუ გამომცემლობა დაარსდა 1933 წელს.
ის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
შემადგენელი ნაწილია. გამოსცემს როგორც
სამეცნიერო, ისე მხატვრულ ლიტერატურას,
ლექსიკონებსა და სახელმძღვანელოებს.
2015 წლიდან ფუნქციონირებს თსუ წიგნის
მაღაზიათა ქსელი Scripta Manent. მაღაზიები
განთავსებულია თსუ პირველ და მაღლივ
კორპუსებში. თსუ გამომცემლობისა და
წიგნის მაღაზიათა ქსელის მიზანია ხელი
შეუწყოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო,
სასწავლო და საგანმანათლებლო
საქმიანობის წარმატებით განხორციელებას
და საინეტერესო ლიტერატურა შესთავაზოს
ქართველ მკითხველს.

გამომცემლობის მიზანია, ხელი შეუწყოს
უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო,
კვლევითი პროცესების წარმართვას,
რისთვისაც: გამოსცემს უნივერსიტეტის
სამეცნიერო კვლევის შედეგებს;
უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ
სახელმძღვანელოებს; თარგმნის და
გამოსცემს ამა თუ იმ დარგის საუკეთესო
სახელმძღვანელოებსა და სამეცნიერო
ლიტერატურას; უზრუნველყოფს სასწავლო
პროცესს სასწავლო მასალებით (რიდერებით,
ტესტებით, კითხვარებით და ა. შ.), ბეჭდავს
უნივერსიტეტის საპრეზენტაციო და
სარეკლამო პროდუქციას; გამომცემლობამ
2006 წლიდან დღემდე 200-ზე მეტი წიგნი,
ჟურნალი და სახელმძღვანელო გამოსცა.
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ირანის ისლამური რესპუბლიკის
საელჩოს კულტურის
განყოფილება - საქართველო

კორნელი კეკელიძის სახელობის
საქართველოს ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი

მისამართი: თბილისი 0160, ლვოვის ქ. N80,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 225 3370
+995 32 225 3371
+995 32 225 3372
ელ.ფოსტა: tbilisi@icro.ir
საკონტაქტო პირი: ჰამიდ მოსტაფავი
ვებგვერდი: www.tbilisi.icro.ir

მისამართი: მერაბ ალექსიძის № 1/3,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 2 47 42 42;
+995 577 97 71 99
ელ. ფოსტა: Mariam.jabidze@manuscript.ge
pr@manuscript.ac.ge
საკონტაქტო პირი: მარიამ ჯაბიძე
ვებგვერდი: www.manuscript.ge

კორნელი კეკელიძის სახელობის
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი
საცავია, სადაც დაცულია უძველესი
ხელნაწერი წიგნები (როგორც ქართული,
ისე უცხოენოვანი), ისტორიული
საბუთები და საზოგადო მოღვაწეთა
პირადი არქივები. ამას გარდა,
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
წარმოადგენს ქართველოლოგიური
მეცნიერების ყველაზე მძლავრ სკოლას.
ცენტრში მიმდინარე სამეცნიეროკვლევითი მუშაობის შედეგად და მასზე
დაყრდნობით, ცენტრი დაინტერესებულ
საზოგადოებას, პერიოდულად, სხვადასხვა
სახის ბეჭდურ პროდუქციას სთავაზობს.

,,კულტურულ ურთიერთობათა
ცენტრი - კავკასიური სახლი“

ოლმა

მისამართი: გალაკტიონის ქუჩა N20,
თბილისი, საქართველო
ტელ: 032 2 93 50 88, +995 598595059
ელექტრონული ფოსტა: info@caucasianhouse.ge
საკონტაქტო პირი: გიორგი ჯავახაძე

მისამართი: ქ.თბილისი ფიფიების ქ. N 8;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 597 10 62 17
ელ. ფოსტა: info@olma.ge
ვებგვერდი: www.olma.ge

,,კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი
- კავკასიური სახლი” არის კულტურულსაგანმანათლებლო ორგანიზაცია, რომელიც
ემსახურება საქართველოს ტერიტორიაზე
მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების,
განსაკუთრებით კი კავკასიელი ხალხების
კულტურის გავრცელებას ჩვენი ქვეყნის
ტერიტორიაზე. ,,კავკასიური სახლის”
გამომცემლობას გამოცემული აქვს, როგორც
ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე მცხოვრები
ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული
ძეგლები, სამეცნიერო და პოპულარული
ლიტერატურა, კავკასიისა და საქართველოს
ტერიტორიაზე არსებული კულტურების შესახებ,
ასევე ,,კავკასიური სახლის” გამომცემლობა
აქტიურად აქვეყნებს ქართველ ავტორთა
მხატვრულ შემოქმედებასაც.

წიგნის მაღაზია „ოლმას“ 10 წელზე მეტია
თბილისში რუსული წიგნების ფართო
არჩევანი შემოაქვს; იღებს ასევე შეკვეთებს.
„ოლმას“ კატალოგი გამოირჩევა რუსული
გამოცემების მრავალფეროვნებით. წიგნები
განკუთვნილია მკითხველის ფართო
სპექტრისთვის: ფიქცია, საგანმანათლებლო
ლიტერატურა (სკოლებისა და
უნივერსიტეტების სახელმძღვანელოები),
სამეცნიერო ლიტერატურა, ბიზნეს
ლიტერატურა, ბავშვთა ლიტერატურა,
ფსიქოლოგია, ფილოსოფია, ეზოთერიკა,
განვითარების სარგებელი და ა.შ.
წიგნის მაღაზიაში წარმოდგენილია
შემოქმედებითი აზროვნების
გასავითარებელი მრავალფეროვანი
სათამაშოები და საგანმანათლებლო
თამაშები სხვადასხვა ასაკის ბავშებისთვის.
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„პენსილვანიის (აშშ) საგუშაგო
კოშკის, ბიბლიისა და
ტრაქტატების საზოგადოების
ფილიალი საქართველოში“

პეპელა

მისამართი: აეროდრომის დას. ქ. 12, N18;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 597 71 00 00;
+995 597 72 00 00;
+995 597 73 00 00
ელ. ფოსტა: InboxPID.GE@jw.org
საკონტაქტო პირი: თორნიკე ბიჩინაშვილი
ვებგვერდი: www.jw.org

მისამართი: იოსებიძის N49, თბილისი,
საქართველო
ტელ: 577273111
ელ.ფოსტა: marketing@pepela.ge
საკონტაქტო პირი: გუსა დედანაშვილი

არაკომერციული გაერთიანება
„პენსილვანიის საგუშაგო კოშკის,
ბიბლიისა და ტრაქტატების საზოგადოება“
1884 წელს დარეგისტრირდა და
დღესდღეობით 240 ქვეყანასა თუ
ტერიტორიაზე ეწევა თავის საქმიანობას.
ორგანიზაციამ გამოსცა დაახლოებით
220 მილიონი ბიბლია და 40 მილიარდი
ბიბლიური პუბლიკაცია 800-ზე მეტ ენაზე.
პუბლიკაციებში განიხილება საკითხები,
რომლებიც დააინტერესებს წყვილებს,
მშობლებს, მოზარდებს, ბავშვებს, ყველას,
ვისაც სურს მეტი გაიგოს ბიბლიური
პრინციპების შესახებ. ბეჭდვითი
და აუდიოვიდეო მასალა აგრეთვე
ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

სათამაშოების მაღაზიათა ქსელი პეპელა
2006 წ. დაარსდა და უკვე 12 წელია,
რაც საქართველოს სამომხმარებლო
ბაზარზე ფუნქციონირებს. ამჟამად,
„პეპელა“ სათამაშოების ბიზნეს სექტორში
ერთ-ერთი მსხვილი და წარმატებული
კომპანიაა. კომპანია მომხმარებელს
სთავაზობს როგორც ევროპული,
ასევე საერთაშორისო ბრენდების
ფართო ასორტიმენტს, რომელიც
გათვლილია ყველა ასაკის ბავშვისთვის.
პეპელას სათამაშოები ევროკავშირის
სტანდარტებს აკმყოფილებს, მათ შორის
EN71-ს, რაც სათამაშოების ხარისხის
ყველაზე მკაცრ შემოწმებას გულისხმობს.

საბჭოთა წარსულის კვლევის
ლაბორატორია - SOVLAB

შპს ნეოსტუდია

მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი N 56/1;
თბილისი საქართველო
ტელ: +995 555 50 75 50;
+995 593 78 59 01
ელ. ფოსტა: info@sovlab.ge
საკონტაქტო პირი: მაგდა ცოცხალაშვილი
ვებგვერდი: www.sovlab.ge

მისამართი: დავით აღმაშენებლის 152
ტელ: 2177100
+995 599 13 30 00
ელ.ფოსტა: info@neostudio.ge
საკონტაქტო პირი: ეკატერინე კეთილაძე

SOVLAB-ის მიზანია ხელი შეუწყოს
საბჭოთა ტოტალიტარული მემკვიდრეობის
პოლიტიკური, სამართლებრივი, მორალური
პასუხისმგებლობის გააზრებას. ამ მიზნის
მისაღწევად ორგანიზაცია ახორციელებს
კვლევებს, აწყობს გამოფენებს, ამზადებს
დოკუმენტურ ფილმებს და გამოსცემს წიგნებს
საბჭოთა ისტორიის, წითელი ტერორისა
და საქართველოს დემოკრატიული
რესპუბლიკის პერიოდებთან დაკავშირებით.
2017 წლიდან „სოვლაბის“ საგამომცემლო
სერიებს შეემატა ახალი მიმართულება „აკრძალული მეხსიერება“, რომლის მიზანია,
ისტორიის თეთრი ლაქები ამ პერიოდების
თანამედროვე მოწმეთა მეხსიერებით,
მონათხრობითა და განცდილით შეავსოს.

სარეკლამო კომპანია შპს ნეოსტუდია დაარსების წელი-1994

დღიდან დაარსებისა სტუდიის
მიზანი მხატვრული, სატელევიზიო და
დოკუმენტური ფილმების, სარეკლამო
რგოლების, საგამომცემლო საქმიანობის
წარმოებაა. ნეოსტუდიას აქვს საკუთარი
ტეკნიკური რესურსი ვიდეო და აუდიო
პროდუქციის წარმოებისთვის.
1998 წლიდან შ.პ.ს. ნეოსტუდია
გამოსცემს საქართველოში ყველაზე
დიდ-ტირაჟიან პერიოდულ ჟურნალს
`მუდმივი კავშირის სამყარო~, რომელიც
კომპანია მაგთიკომისთვის იბეჭდება.
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ჯეოლენდი

„ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ
კავკასიის რეგიონალური ბიურო“

მისამართი: ტელეგრაფის ჩიხი 3, 0105
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 292 2553
ელ.ფოსტა: Info@geoland.ge
საკონტაქტო პირი: ანი ლეჟავა

მისამართი: ზოვრეთის ქ. 38, თბილისი,
საქართველო;
ტელ.: +995 32 238 04 67/68
ელ. ფოსტა: info@ge.boell.org
საკონტაქტო პირი: თამუნა შვანგირაძე

საქართველოს რუკების მთავარი
მწარმოებელი ქვეყანაში. გვაქვს
მრავალფეროვანი რუკების კოლექცია,
როგორც ტურისტული, ასევე სხვა
მოხმარებისთვის. • მსოფლიოს ერთერთი
წამყვანი ტურისტული გზამკვლევების
გამომცემელი კომპანიის, Lonely Planetის ოფიციალური წარმომადგენელი
საქართველოში. გთავაზობთ უმაღლესი
ხარისხის წიგნების ფართო არჩევანს
მოგზაურობის მოყვარულთათვის.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი მწვანე
პოლიტიკური ფონდია და ის გერმანიის
უნდესტაგში წარმოდგენილი პარტიის
„კავშირი 90/მწვანეები“ პოლიტიკურ
ღირებულებებს იზიარებს. მსოფლიოს
მასშტაბით ფონდი ეწევა და მხარს
უჭერს აქტივობებს პოლიტიკური და
სამოქალაქო განათლების სფეროში.
სამხრეთ კავკასიაში ფონდი 16 წელია
აქტიურად მუშაობს დემოკრატიის,
მდგრადი განვითარებისა და ადამიანის
უფლებების საკითხებზე.
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FILI – ფინური ლიტერატურის
განვითარების ფონდი

KS PRODUCTION

მისამართი: საფოსტო ყუთი 259, FI-00171
ჰელსინკი, ფინეთი
ტელ: +358 40 546 86 45
ელ.ფოსტა: fili@finlit.fi
საკონტაქტო პირი: ტიია სტრანდენი, პავი
ჰაარალა
ვებგვერდი: www.finlit.fi/fili

ტელ: +8 775 505 04 15
ელ. ფოსტა: ksproductionkz@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ალიხან მუსტაიევი

ფინური ლიტერატურის განვითარების ფონდი,
რომელიც 1977 წელს დაარსდა, ხელს უწყობს
ფინური ლიტერატურის გავრცელებასა
და პოპულარიზაციას ქვეყნის გარეთ.
გამომცემლებს ვთავაზობთ გრანტებს ფინურ,
ფინურ-შვედურ და საამის ენაზე დაწერილი
მხატვრული ლიტერატურის, საბავშვო
და მოზარდთა წიგნების, არამხატვრული
ლიტერატურის, პოეზიის, კომიქსებისა და
გრაფიკული რომანების თარგმნისა და
პოპულარიზაციისათვის. ფონდი ორგანიზებას
უწევს გამომცემლების გაცვლით პროგრამებს
ფინეთში, მონაწილეობს საზღვარგარეთ
გამომცემლების მიერ მოწყობილ წიგნის
ბაზრობებსა და ფესტივალებში და
წარმოადგენს ფინურ ენაზე მთარგმნელების
მთავარ საყრდენს.

KS Production ყაზახეთის უმსხვილესი
საწარმოო ცენტრია. მისი პროფილი
მოიცავს კინოს, ყველა ჟანრის მუსიკის,
წიგნების, სატელევიზიო პროდუქტის,
ცეკვის, თეატრისა და სხვა სახელოვნებო
პროექტების შექმნასა და პოპულარიზაციას.
ცენტრი ფოკუსირდება ავტორის
შემოქმედებითობის განვითარებაზე.
ნიჭიერი ხელოვანების შერჩევა
წარმოადგენს თეატრში, ტელევიზიასა და
კინოპროექტებში ბრწყინვალე შედეგების
მიღწევის საშუალებას. ცენტრის მთავარი
კონცეფცია უმაღლესი დონის ხელოვანებისა
და პროფესიონალებისათვის ფართო
შესაძლებლობების შექმნას ემყარება.
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THE RUS PUBLISHING HOUSE

კორეის ლიტერატურული
თარგმანის ინსტიტუტი (LTI Korea)

მისამართი: Russia, 446104, Samara region,
Chapaevsk, Kotovskogo str., 34, apt. 6
ტელ.: +7 937 188 6332 (whatsapp),
+7 917 110 1240 (viber)
ელ.ფოსტა: izdatelstvo.rus@bk.ru

ტელ:

ჩვენი გამომცემლობის წიგნები
პასუხობენ ყველაზე მწვავე კითხვებს,
რომლებიც ეხება პიროვნულ
განვითარებას, ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული პრობლემების
მოგვარებაში დახმარებასა და
საკუთარ თავში გამოჯანმრთელების
ძალის პოვნას, ოჯახური უთანხმოების
გადაწყვეტას და კარიერულ
გამოწვევებთან გამკლავებას.
ჩვენი წიგნები 8 ენაზეა თარგმნილი.

კორეის ლიტერატურული თარგმანის
ინსტიტუტი არის საჯარო, მთავრობის
დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაცია,
რომელიც იღწვის იმისათვის, რომ კორეული
ლიტერატურა გაიცნოს მკითხველთა ფართო
სპექტრმა მსოფლიო მასშტაბით. კორეის
ლიტერატურული თარგმანის ინსტიტუტს
აქვს მრავალი პროგრამა, რომლებიც
განკუთვნილია მწერლების, მთარგმნელების,
გამომცემლებისა და მკითხველებისათვის,
ასევე, მთარგმნელობითი და საგამომცემლო
გრანტები, მთარგმნელობითი აკადემია,
საერთაშორისო გაცვლის პროგრამა,
ინგლისურენოვანი კვარტალური ჟურნალი
კორეული ლიტერატურის შესახებ და
სეულის მწერალთა საერთაშორისო
ფესტივალი.

82-2-6919-7714 (LTI Korea),
82-2-6919-7713 (Mill PARK)
ელ.ფოსტა: mill@klti.or.kr
საკონტაქტო პირი: მილ პარკი
ვებგვერდი: ltikorea.org

NINO.GE

OTAVA LEARNING

მისამართი: პეკინის II კვარტალი, 8 კორპუსი,
ბინა 77, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 571 34 22 82
ელ. ფოსტა: nino.ge@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნინო გარაყანიძე

მისამართი: უუდენმაანკანტუს 10, FI-00120
ჰელსინკი, ფინეთი
ტელ: +358 50 310 3068
ელ.ფოსტა: rights_learning@otava.fi
საკონტაქტო პირი: მარი კიიჰკინენი /
Mari Kyyhkynen
ვებგვერდი: rights.otava.fi

წარმოდგენილი ნივთები ხელნაკეთია და
მზადდება მცირე ზომის სახელოსნოში.
ჩვენთან იქმნება: კინოს, მუსიკის,
მხატვრობის, ლიტერატურის თემაზე
შექმნილი მინიატურული წიგნები
(ყელსაბამის, სამაჯურის, საკიდის
ფორმით), ლეფთრეი (მრავალფუნქციური
ნივთი: ლეპტოპის დასადები, ლანგრის
ფუნქცია...), კედლის საათები, წიგნის
ფორმის ჩანთები, ნაჭრის ჩანთები,
წიგნის/ბლოკნოტის ჩასადებები, ქვის
აქსესუარები (ყელსაბამი, სამაჯური,
საკიდი „ბრელოკი“), მედალიონები,
სტიკერები, სანიშნეები.

შპს Otava Publishing Company წამყვანი ფინური
გამომცემლობაა, რომლის ისტორიაც 120
წელს ითვლის. Otava აქვეყნებს როგორც
ბეჭდურ, ასევე, ციფრულ საგანმანათლებლო
მასალას მრავალ სხვადასხვა სფეროში
და განათლების ყველა საფეხურისათვის.
600-ზე მეტი მასწავლებელი ქმნის უახლესი
ტენდენციების შესაბამისი პროდუქტებისა და
ციფრული გადაწყვეტების სერიას, რომლის
ეფექტურობა და პრაქტიკულ ღირებულება
მოწმდება სტუდენტების მიერ. შემდგომ
Otava-ს 70 განათლების სპეციალისტი
მუშაობს ამ სერიის საბოლოო დახვეწასა
და სრულყოფაზე. ეს მასალები განათლების
სფეროში ფინეთის წარმატების ერთ-ერთი
მიზეზია. ჩვენი მთავარი აქცენტი ყოველთვის
უკეთ სწავლებაზეა!
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RIGHTS & BRANDS

მისამართი: იოსებიძის ქ. N49;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 420 421
ელ.ფოსტა: n.odisharia@hotsale.ge
საკონტაქტო პირი: ნათია ოდიშარია

მისამართი: უუდენმაანკატუს 8, FI-00120
ჰელსინკი, ფინეთი
ელ.ფოსტა: info@rightsandbrands.com
ვებგვერდი: https://rightsandbrands.com/

readersland.ge არის „პალიტრა მედია
ჰოლდინგის“ შვილობილი კომპანია,
რომელიც 2013 წელს შეიქმნა. ვებ გვერდზე
შეგიძლიათ შეიძინოთ წიგნები 80%-მდე
ფასდაკლებით. საიტზე არის ფართო
არჩევანი - სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურა
ნებისმიერი ასაკის მკითხველისთვის,
მათ შორის „ბესტსელერები“ და უახლესი
გამოცემები. ვებ გვერდზე წიგნის შეძენა
ძალიან კომფორტული და მოსახერხებელია.
ასევე, მომხმარებელს შეუძლია
ისარგებლოს საკურიერო მომსახურებით
მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენი
პარტნიორები არიან საქართველოს წამყვანი
გამომცემლობები, რომლებიც მომხმარებელს
Readersland.ge-ს დახმარებით წიგნებს დიდი
დანაზოგით სთავაზობენ.

ჩვენ სკანდინავიის საავტორო უფლებები
და ბრენდები მსოფლიო ბაზარზე
გაგვაქვს. კომპანიის სამოქმედო
არეალი ლიტერატურის, ხელოვნებისა
და დიზაინის სფეროა. ჩვენი სააგენტო
მრავალპროფილურია და ხასიათების
რეპრეზენტაციისა და ბრენდინგის
ყველა ასპექტს იყენებს, დაწყებული
საგამომცემლო საქმიდან და პიარიდან,
ლიცენზირების, ვაჭრობისა და ციფრული
სფეროს ჩათვლით. ჩვენ აგენტების
ფართო ქსელი და 600-ზე მეტი
კლიენტი უნიკალური საერთაშორისო
გამოცდილებისა და ბიზნესკომპეტენციის
მქონე კომპანიად გვაქცევს.

RIPOL Classic Publishing Group

T8 Publishing Technologies

ტელ: +7 495 259 62 06
ელ.ფოსტა: info@ripol.ru
საკონტაქტო პირი: ინა მოისეევა

ტელ: +7 499 322-38-30
ელ.ფოსტა: info@T8print.ru
საკონტაქტო პირი: სერგეი ბაკუტკინი

RIPOL Classic Publishing Group რუსეთის
წიგნის ბაზრის ერთ-ერთი ლიდერია
და წელიწადში 2000-ზე მეტ წიგნს
გამოსცემს.
საგამომცემლო ჯგუფის წევრები
მოიცავს RIPOL Classic-ს, OMEGA-L-ს,
Palmira-ს, Choyrnaya Rechka-ს, Delibriსა და T8 RUGRAM-ს. ჩვენი ავტორები
სხვადასხვა რუსული და უცხოური
ლიტერატურული პრემიების ნომინანტები
არიან. გამომცემლობა მუშაობს
როგორც მსოფლიოში აღიარებული,
ასევე, ცნობილი რუსი ავტორების
ნაწარმოებებზე.

T8 Publishing Technologies თავისი არსით
უნიკალური კომპანიაა, რომელიც
აერთიანებს მომსახურებათა ფართო
სპექტრს, დაწყებული საგამომცემლო
და ბეჭდვითი საქმიდან, სასაწყობე
ლოგისტიკის, დისტრიბუციის,
პოპულარიზაციისა და საბოლოო
მომხმარებლამდე წიგნის მიტანამიწოდების ჩათვლით. ჩვენ ერთადერთი
გამომცემლობა ვართ რუსეთში,
რომელიც ფლობს შავთეთრი და ფერადი
წიგნების ბეჭდვის ავტომატიზებულ
ხაზს, რაც საშუალებას გვაძლევს წიგნი
მოთხოვნისამებრ ვბეჭდოთ.
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„არტი და კრაფტი“

„კოსმო“ – ხელნაკეთი ნივთები
და აქსესუარები

მისამართი: კანდელაკის ქ. N 7; თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 032 248 68 44
ელ. ფოსტა: marketing@biblusi.ge
საკონტაქტო პირი: ზურა კვირიკაშვილი

მისამართი: ხიზაბაურის ქ. N 1;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 577 32 74 42
ელ. ფოსტა: cosmo.handmade@gmail.com
საკონტაქტო პირი: სოფო მუხულიშვილი

,,არტი და კრაფტი’’ არის ,,ბიბლუსის’’
ერთ-ერთი მიმართულება, სადაც
შეგიძლიათ შეიძინოთ კრაფტის, იგივე
ხელსაქმისმასალები და დეკორატიული
ნივთები.
,,ბიბლუსი გალერეებში’’ (ქ.თბილისი,
ჭავჭავაძის 7/ კანდელაკის 7)
განთავსებულია ,,არტი და კრაფტის’’
სახელოსნოები, სადაც დაგხვდებათ
პროფესიონალი კრაფტის
სპეციალისტები , რომლებიც ნებისმიერ
მსურველს შეგასწავლით ხელნაკეთი
ნივთებისდამზადებას.

„კოსმო“ – ხელნაკეთი ნივთები და
აქსესუარები. „კოსმო“ დაარსდა 2015
წელს. კომპანიის მიზანია შექმნას
ეკოლოგიურად სუფთა, ქართული
პროდუქტი. ამჟამად აწარმოებს ხის
ბეჭდებს, საყურეებს, ჩანთებს, ბაფთებს,
უბის წიგნაკებს ხის და ტყავის ყდით,
საფულეები, ჩანთები და ა. შ.

„ჰარი პოტერის აქსესუარები ოლივანდერის მაღაზია“

BUERA ბუერა

მისამართი: სითი მოლი საბურთალო,
ქავთარაძის 1; სითი მოლი გლდანი,
ხიზანიშვილის 27, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 558 07 20 72
ელ.ფოსტა: info@ollivander.ge
საკონტაქტო პირი: გიორგი გიქორაშვილი
ვებგვერდი: http://ollivander.ge

მისამართი: კარტოზიას N 8, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 593 904 194
ელ. ფოსტა: Buerahandmade@gmail.com
საკონტაქტო პირი: თეონა ბაკურაძე
ვებგვერდი: www.buera.ge

ჩვენ ვართ ჰარი პოტერის ჯადოსნური
ნივთებისა და აქსესუარების პირველი
მაღაზია საქართველოში. ჩვენ
საქმიანობა 2015 წელს დავიწყეთ და
მას შემდეგ გამუდმებით ვცდილობთ
ყველა პოტერჰედის ოცნება რეალობად
ვაქციოთ.

ბუერა არის ხელნაკეთი აქსესუარების და
სახლის დეკორის ბრენდი 2012 წლიდან.
პატარა სახელოსნოში ჩატარებული
ექსპერიმენტების დათვალიერება
შეგიძლიათ ბუერას ფეისბუქის და
ინსტაგრამის გვერდზე.

•
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ENGLISH BOOK EDUCATION

EXLIBRIS ARTS & CRAFTS

მისამართი: დიდი დიღომი, ვეფხისტყაოსნის
92, თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 32 200 12 42
ელ.ფოსტა: englishbookteam@englishbook.ge
საკონტაქტო პირი: თეონა დემეტრაშვილი

მისამართი: დავით ბაქრაძის ქ. N 6, მე-2
სართული; თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 30 70 11;
+995 555 55 29 67
ელ. ფოსტა: nato.tsaava@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნატა ცაავა

ჩვენ ვაკავშირებთ სამყაროს წიგნების
მეშვეობით, რომლებიც იდეების, ოცნებების
და განათლების საწინდარია. ჩვენი წიგნების
მაღაზია წარმოადგენს კომპანია English Book
Education-ის ნაწილს, რომელიც მოღვაწეობს
შემდეგი მიმართულებით: დაწყებითი და საბაზო
განათლება, უმაღლესი განათლება, გამოცდები,
უწყვეტი პროფესიული განვითარება, წიგნის
კლუბი King’s and Queen’s Club, ენების ცენტრი და
სასტიპენდიო პროგრამები. ვმოღვაწეობთ რა ერთერთ ყველაზე კრეატიულ სექტორში, ვამაყობთ
ჩვენი წარსულით და ამბიციურად ვუყურებთ
მომავალს. English Book Education მხატვრული და
არამხატვრული ლიტერატურის მიმართულებით
თანამშრომლობს შემდეგ გამომცემლობებთან:
Penguin Random House (გაერთიანებული სამეფო),
Penguin Random House (აშშ), Vintage, Hachette.
Harper Collins, Scholastic, Bloomsbury.

„ექსლიბრისი“ დაარსდა 2012 წელს.
კომპანიის ძირითადი მიმართულება არის
ქართული ხელოვნების პოპულარიზაცია
სუვენირების წარმოება-რეალიზაციის
გზით. ჩვენი, 100% ნატურალური და
ეკოლოგიურად სუფთა ჩანთები ყველაზე
მომგებიანი კაპიტალდაბანდება
იქნება თქვენი კომპანიის სარეკლამო
მიზნებისთვის. დღეს ნატურალური
ქსოვილისგან დამზადებული აქსესუარები,
კერძოდ კი, მრავალჯერადი ქსოვილის
ჩანთები ერთ-ერთი ყველაზე
მოთხოვნადი პროდუქტია. ასეთ ჩანთას
დიდი სიამოვნებით გამოიყენებენ
როგორც თქვენი კლიენტები, აგრეთვე
თანამშრომლებიც. გახადეთ თქვენი
კომპანიის ლოგო ცნობადი.

თბილისის წიგნის XXII საერთაშორისო ფესტივალის
ფოკუს ქვეყანა – თურქეთი

TURKISH PUBLISHERS ASSOCIATION

FEDERATION OF PUBLISHER SOCIETIES

ტელ.: +90 212 512 56 02
ელ.ფოსტა: info@turkyaybir.org.tr
საკონტაქტო პირი: ებრუ შენოლი
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გამომცემლობა „ინტელექტი“

erT mSvenier zafxuls, rodesac
bebiaCems vestumre soflad, mak
ra
teli vTxove feradi furcle
bis gamosaWrelad. maSin Svidi an
rva wlis Tu viqnebodi. bebiaCemi
usinaTlo iyo da leibis qveS
inaxavda nivTebs, romeli nivTe
bic, icoda, aucileblad dasWir
deboda. ase, martivad aRmoaCenda
maT, yovelgvari zedmeti Za
lis
xmevis gareSe. makratlis Zi
eba
Si
leibis qveS sxva nivTebsac wa
vawydi, maT Soris, fotos, romel
zedac patara bebiaCemi dedasTan
da mamidasTan erTad xis CrdilSi
idga. Tavidan gamikvirda, rogor
SeiZleba, leibis qveS raime moaT
avso - meTqi, magram mere gavac
nobiere, leibis qveS Cveni bebiebi
da babuebi iseT rameebs inaxavd
nen, rac surdaT, arasdros dae
kargaT da daeviwyebinaT, maSinac
ki, Tu am raRacas ver xedavdnen.
es werili ar aris leibis qveS
Senaxul nivTebze, arc bebiaCemze,
romelic, rasakvirvelia, Zalian
miyvarda.
wignze minda giamboT, romelsac
ase hqvia „Sens werilebs leibis
qveS vinaxav“. epistolaruli Jan
ris am literaturaSi adresati
yve
lasaTvis usayvarlesi Svedi
mwerali astrid lindgrenia, qa
li, rom
elmac gasaocari samyaro
Seqm
na bav
SvebisTvis da aramxo
lod.
rogori werilebi ar unaxavs li
teraturas, lamazi bafTebiT ga
mokruli, surnelovani eTerzeTe
biT gajerebuli, gakruli xeliT
Tu piriqiT, dinjad Sesrulebuli.
werilebi, romelSiac siyva
rul
Si utydebian erTmaneTs, we
rilebi, romelSic toveben, weri
lebi, ro
melSic dabrunebas iT
xo
ven. mag
ram es yvelasgan gan
s
xvavebuli weri
lebia. sxva Tu

araferi, is xom leibis qveS hqo
nda Senaxuli sara Svarts da misi
cxovrebis Tanamgzavri da mrCeveli gaxda. diax, adresanti swo
red es Tormeti wlis gogona iyo,
romelmac gabeda da sakmaod Ta
mami werili miswera sayvarel mw
erals.
warmovidgine, yvelaferi rom
dRes xdebodes, dRes rom saSua
leba gvqondes cocxal astrid
Tan urTierTobis, rogor moviq
ceodiT? didi mondomebiT movZebnidiT astrids socialur qse
lSi, Tvals gadavavlebdiT mis
yvela aqtivobas, gavxsnidiT “`CaTs”
da mouTmenlad davelodebodiT
pasuxs werilze, romelic ase iw
yeba: „Zvirfaso astrid !“ .
astridic gvipasuxebda, aucile
blad gvipasuxebda. ise, rogorc
yvela bavSvs, romelic mas werils
ugzavnida. uamravi bavSvidan ast
ridis cxovrebaSi swored sara
Svarti SeiWra raRacnairad ga
morCeulad. 1971 wlidan 2002 wlamde moyolebuli (astri
dis gardacvalebamde) maTi ormocamde
werili araerT amaRelvebel is
torias itevs... igi TanabarmniSv
ne
lovnad ipyrobs, rogorc Svi
lebis, aseve dedebisa da bebiebis
Taobis yuradRebas.
mTavari saTqmeli yovelTvis
striqonebs Soris imaleba, erTi
sityvidan meore sityvamde. ada
mians didi Zalisxmeva sWirdeba
sworad Cawvdes azrs da gaiTavi
sos. ase werda astridic pasuxebs
saras. faqizad arCevda TiTo
eul sityvas, raTa Tineijeruli
sadardebliT gzaabneuli gogo
nasTvis daxmarebis xeli gaewode
bina da „moralisti“ ki ara, mi
si
megobari gamxdariyo. Tavad ast
ridmac xom sakmaod rTuli gza
ganvlo. vis Tu ara astrids, sxvas

vis unda gaego gogonasTvis,
romelic msaxiobobaze ausruleb
lad ocnebobda, vinc, sakuTar
Tavs maxinj bavSvad miiCnevda, visac mSoblebTan daZabuli urT
ierToba hqonda da vinc mozard
obis asakSi gaupatiurebis msx
verpli gaxda?
erT-erT werilSi astridi aRni
Snavs kidec, rom sara gansakuT
rebulad Tavisianad miiRo. iqneb
imitom, rom isini raRaciT hgavd
nen kidec erTmaneTs. iqneb imi
tom, rom orives cxovreba erT
did boboqar Tavgadasavals war
moadgenda.
astrid ana emilia patara qalaqSi
izrdeboda, igi im qalaqSi pirve
li gogona iyo, romelmac Tma sul
mokled, biWurad SeiWra. am faq
t
ma Tanaqalaqelebis aJiotaJic
ki gamoiwvia. 16 wlis asakSi man
adgilobriv gazeTSi daiwyo muS
aoba, aq Sexvda reinolds, Ta
visze gacilebiT ufros mamakacs.
oriod welSi astridi misgan da
fexmZimda. reinolds ukve hyavda
Svidi Svili da coli, romelT
anac ganqorwinebis sakiTxebs agvarebda. momaval mwerals skandalebisgan Tavis aridebis mizniT stok
holmSi mouwia gadasvla. materialuri xelmokleobis gamo,
iZulebuli gaxda gaCenisTanave ga
egzavna vaJi, larsi, daniur ojaxSi gasazrdelad.
astridi Zalian ganicdida am am
bavs, sul wuxda... Svilis sanaxa
vad Cadioda xolme, magram es ar
uvsebda arsebul sicarieles.
1928 wels astrid eriksonma samefo avtoklubSi mdivnad dai
wyo muSaoba. misi ufrosi sture
lindgreni iyo. amboben, stures
ise Seuyvarda astridi, mis gamo
coli miatovao. 1931 wels astri

di stureze daqorwinda da Tavi
si biWuna larsi ukan daibruna.
am qorwinebasac sdevda Tan skan
dali da miTqma-moTqma. mokled
rom vTqvaT, astridis piradi
cxovreba namdvilad ar gamoirCe
oda simSvidiT.
iqneb marTalia da gansacdeli
marTla aniWebs adamians ganusaz
Rvrel Zalas? iseTs, rom erTxe
lac Sens miTs wer da astridi
xdebi.
am wignSi kidev erTxel gaicnobT
astrid lindgrens, rogorc gul
wr
felobiT, silaRiTa da sike
TiT savse mwerals, erT misTvis
ucnob gogonas cxovrebis yve
la
ze rTul periodSi uangaro si
yvaruls rom anaxebs.
ramden mSobels, ramden maswav
lebels daexmareba es wigni gax
des astridi da amoicnos garSemo
myofi axalgazrdebis survilebi,
fiqrebi, gancdebi, tkivilebi. rom
im mozardSi, romelic skolas
acdens, igvianebs gakveTilebze,
Cadis aTasgvar sisuleles, garbis
saxlidan, imaleba adamiani, saku
Tari simZimeebiTa da simsubuqiT
da mas erTaderTi rac sWird
eba aris, igrZnos siyvaruli da
siTbo. ramdeni maTgani am wignis
wakiTxvis Semdeg, dafiqrdeba da
sakuTar Tavs CaekiTxeba: “ra Se
mi
Zlia axalgazrdis cxovrebis
ukeTesobisken Sesacvlelad?”
„ucnauria, rom mSoblebisa da bav
Svebis urTierToba xSirad ada
mianebis mTel cxovrebas gansaz
Rvravs.“ – wers astridi saras,
romelsac is problemebi awuxebs,
rac nebismier Tanamedrove Tin
eijers SeiZleba awuxebdes. sara
SvartiviT manac SeiZleba mowios
sigareti, alkoholiT gaiWyipos
romelime wveulebaze, ver gaugos

mSobels da ho, samwuxarod, gax
des Zaladobis msxverplic.
Tuki astridis wignebi bavSvo
ba
Si sinaTliT avsebda Cvens yoveldRiurobas, axla am wignSi Tav
moyrili werilebi, gansakuTreb
ulad, Tineijerebis megzuri gax
deba. ufrosebs ki, kidev erTxel
dagvexmareba, gavaanalizoT, ur
TierTobebs asaki ar aqvs da mo
zardis ukan imaleba adamiani,
ro
melic Cvengan iTxovs ise mo
epyran, rogorc zrdasruls.
adresanti da adresati realur
cxovrebaSi erTmaneTs arasodes
Sexvedrilan.
ukanaskneli werili sara Svartma
2002 wels gagzavna. astrids pa
suxi ar gaucia. igi xom swored
am wels, 94 wlis asakSi, sakuTar
saxlSi ZilSi gardaicvala.
„Sens werilebs leibis qveS vinax
av“ 2012 wels gamovida. wigni qa
rTulad 2018 wels gamomcemlo
ba „inteleqtma“ gamosca. Targmna
lika CafiZem. oriode sityvas
Tar
gmanzec vityvi. mTargmneli
cdilobs zustad SeinarCunos is
ena, romelic 12 wlis mozardis
metyvelebas ukve Camoyalibebu
li mwerlis metyvelebisagan ga
nas
xvavebs. es ki mkiTxvels ex
mareba aRiqvas wigni, rogorc,
erTi mxriv, adresantisa da, meo
re mxriv, adresatis urTierTo
bis Sedegad gadmocemuli ambavi.
„traralanlalanlei“ mkiTxvele
bo, TqvenTvis leibis qveS wer
ilebia patara sarasgan da didi
astridisgan. werilebi, romlebic
ar unda dakargoT da daiviwyoT.
miakiTxeT...
frTxilad gaxseniT da waikiTx
eT...
win didi siamovneba gelodebaT.
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შუშის სასახლე
ინგა ანთიძე

“The best thing you could’ve given her was
a lifetime of adventures” –
Alice in Wonderland.

ჯანეტ უელსი

შუშის სასახლე
მთარგმნელი:
ნინო ბარძიმიშვილი

გამომცემლობა
„წიგნები ბათუმში“

yvela Cveni istoriebidan movdi
varT. istoriebidan, romlebic,
Cvens cxovrebas ayalibebs. zogi
erTi Cvengani jiutad cud ambebs
hyveba mudam, maSin roca sxvebs
mxolod kargi droeba aqvT gas
axsenebeli, zogic warsulis ga
romantikulebas axdens. sadavoa,
romel nawilSi eqceva janet
uolsis ambavi, magram is ki faq
tia, rom misi cxovrebis istoria
31 enaze Targmnili bestselerisa
da amave saxelwodebis Zalian
cnobili filmis safuZveli gaxda.
janetis memuarebi mis bavSvobas
aRwers mSoblebTan, romelTac
Tavisufleba da damoukidebloba
yovelTvis Svilebis gamokvebaze
metad adardebdaT.
am wig
nze mosazrebebi aucileb
lad gaiyofa. zogisTvis uol
sebis ojaxis istoria jojox
eTi iqneba, mZafri SegrZnebebis
moyvarulTaTvis ki – amaRelvebe
li TavgadasavlebiT savse ambavi.
gverdiT Cavlili adamianebisT
vis uolsebi arafriT gamoirCev
ian sxva aTasobiT usaxlkarosgan,
Tumca maTi cxovreba dausrulebe
li Tavgadasavalia. aki aRniSnavs
kidec janetis deda – roz
mari,
mamaTqvenTan cxovreba mo
sawyeni
arasdros yofilao. verc iqneboda, reqsi xom sxva mamebisgan
gansxvavebiT varskvlavebs Cuqni
da Svilebs.

siuJetis ganviTarebasTan erTad
personaJebisgan
damafiqrebel
kiTxvebs vawydebiT da mxolod
maTze fiqri Tu mogwyvets kiTx
vis process. erTxelac uolsebis
ufrosi gogona – lori kiTxu
lobs rodis SegiZlia Tqva, rom
sadme gicxovria, „Tu romelime
qalaqSi Rames gaaTev, niSnavs,
rom icxovre iq? Tu or Rames
rom gaaTev? Tu ori kviriT rom
darCebi?“. rozmaric xSirad aJ
Rerebs saintereso azrebs, rom
dam
naSaved aravin ibadeba, rom
yvelaSi unda aRmoaCinoT cudis
sapirwoned kargi Tviseba da ada
miani mis gamo SeiyvaroT.
albaT swored ase unda mivudgeT
janetis mamasac. reqsi gamous
worebeli loTia, romelic lamis
mTel Semosavals sasmelsa da si
garetSi xarjavs. Tu rogor aR
wers mwerali mamamisis personas,
kidev erTxel gvaxsenebs, rom
cxovreba mxolod TeTr da Sav
ferebad ar iyofa da swored per
sonaJebis ambivalenturoba arTulebs romanis gverdiT ga
dadebas. reqsis mTeli cxovreba
yvelafer imis winaaRmdeg wasv
laa, rasac sazogadoebis saxiT
vicnobT. mas SeuZlia sxapasxupiT
mohyves vrceli zRaprebi sam
saxurebze, romlebic arasodes
hqonia da umaRlesi saswavle
blebis diplomebze, romlebic
arasdros auRia. Tumca samsaxurs

verasodes inarCunebs da Svilebs
Tavs ukeTesi momavlis imedebiT
da ocnebebiT utenis. iqamdec ki
midis, rom saTaurSi naxsenebi Su
Sis sasaxlis gegmas xazavs. reqs
sac TiToeuli CvenganiviT Tavisi
demonebi hyavs, Tumca maTTan br
Zolis nacvlad ukidegano ocne
bebSia gadaSvebuli da realobas
Tvals ver usworebs. moralur
sicxadesa da keTilSobilebas
ase daSorebuli adamiani albaT
iSviaTad Tu Segvxvdeba, magram
swored mas SeuZlia janetSi si
lamaze maSinac ki SeamCnios, roca
Tavad misi qaliSvili amas ver
axerxebs.
rozmaris qmarze kidev ufro mc
ire raodenobiT aqvs mSoblis in
stinqtebi, magram kldidan wyal
Si TaviT xteba, udabnoSi xatavs
da xmamaRla kiTxulobs Seqspirs.
loris ar sWirdeba samyaroSi
aliaqoTi da mxolod suleluri
patara stipendia unda.
bra
iani Sin eklebiT dakawru
li
saxiTa da mklavebiT brun
deba
da madlobisa da qeba–didebis
molodinis gareSe ama
tebs fuls
debis yulabaSi.
Tavad janets ki surs majis saaTi
hqondes im adamianebiviT, rom
lebsac Sexvedrebze eCqarebaT.
bavSvebma iswavles, rogor ez
runaT sakuTar Tavebsa da erT
maneTze, magram ver gaufrTxild
nen maT Soris yvelaze susts.
umcrosi gogona maurini – siTeT
remde qera abreSumiviT Tmisa da
uamravi warmosaxviTi megobris
patroni dedmamiSvilebisgan gan
sxvavebiT, sul eZebda viRacas,
vinc masze izrunebda da yovel
Tvis poulobda vinmes, visac
misTvis xelis gawvdenis survili
hqonda.

Tu mcire empaTia da TanagrZno
bis unari mainc gagaCniaT, es wig
ni ganrisxebamde, mZvinvarebamde,
dauokebel risxvamde migiyvanT
da amavdroulad, gancvifrebuls
dagtovebT, rogor gadaurCnen
bavSvebi aRweril bnel yofas.
amaze fiqrisas kundera gamax
senda, romelic „yofis autanel
simsubuqeSi“ erT–erT person
aJze ambobs, rom „gogos, romelic
„raRac amaRlebuls“ eswrafvis,
amis nacvlad ki loTebisTvis
ludis mitana da da–Zmis WuWyiani
sarecxis recxva uxdeba, cxovreb
iseuli Zalebis uzarmazari mar
agi ugrovdeba, romlis msgavsic
ar dasizmrebiaT universitetis
studentebs, romlebsac wignebze
eZinebaT xolme.“ janetma da misma
da–Zmam cxovrebaze imdeni ram
iswavles, es bunebrivs xdis maT
gamoRwevas saSineli bavSvobidan.
avtori ise wers mis mier ganv
lil jojoxeTze, rom arsad
ig
rZnoba sakuTari Tavis sib
raluli. arasdros gansjis mSo
blebs, ubralod yveba imas, rac
iyo. SuSis sasaxlis erT–erTi
yvelaze Zlieri aspeqtia, rom avtori axerxebs unikaluri gamo
cdilebis xalxTan ise mitanas,
rom mkiTxvelma sakuTar cxovre
basTan paraleli gaavlos miuxe
davad imisa, rom nagavsayrelze
saWmeli arasdros uZebnia.
wigns Tan iumoris tonaloba da
ganwyoba sdevs. SesaZloa imitom,
rom janeti bavSvobaSi mdgomare
obis simZimes ver acnobierebs. ma
Sin roca yvela bavSvi erTnairad
gaCxinkuli da garujulia. maTT
vis mTavaria, vin darbis swrafad
da visi mama ar aris qalaCuna.
„rogor ggonia, iqneb SegeZlos,
aRar dalio?“ – magram mamisaTvis
dasmuli es kiTxva realobasTan

Semzaravi sicxadiT gabrunebs,
dasasrulisken reqsis sityvebi ki
– “xandaxan kargi dro mainc gvi
tarebia, ara?”, mkiTxvels fizi
kur tkivils hgvris. autaneli
simwriTa da mTeli simZafriT
grZnob, maTi cxovrebis fonze ra
umniSvneloa janetisTvis ucnobi
saxelebi stenli kubriki da vudi
aleni, romelTac saRamoobiT
udardelad ganvixilavT.
garekanisTvis albaT idealuri
suraTia arCeuli – rozmarim
fanjrebze vitrajis efeqtis Ses
aqmnelad feradi boTlebi Caam
wkriva – rac TiTqos simboloa,
ro
gor aferadebdnen uolsebi
Svilebis bavSvobas gamogonili
ambebiT, Tumca erTxelac axali
ambebis saagentodan mowodebuli
ambebis Sedegad janeti igebs,
rom deda da mama movlenaTa dam
axinjebul versiebs uyvebian da
samyaroc ufro gasagebi xdeba.
SeamCnevs, rogor aris qveyniere
bas mowyvetili da daviwyebuli
qalaqi, romelSic cxovroben da
Zalauneburad maT cxovrebasTan
paralels avleb.
idealurad aris arCeuli saTa
uric. SuSis sasaxle grandiozu
li dapirebebis simboloa, rome
lic
reqsma
am
dapirebebis
msgavsad, namsxvrevebad aqcia.
wigni kidev erTxel gvaxsenebs,
bavSvebis gadmosaxedidan dan
axuli realoba zrdasrulebis
TvaliT danaxulisgan ramdenad
gansxvavdeba da rac ufro uax
lovdeba wigni dasasruls, ufro
da ufro naTlad da mkafiod ik
veTeba, avtoris damokidebule
bisa da Sexedulebebis cvlile
ba. gazrdasTan erTad, janetis
war
mosaxva da imedebi SuSis sa
saxleze TandaTan imsxvreva.
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ძლიერი ქალები
მანო სიდამონიძე

yovelTvis mindoda am sityvebis
daxmarebiT damewera aqtualur
da mtkinveul Temaze, Zalado
baze, romelic yvelasgan gamor
Ceuli periodis, XXI saukunis,
mTa
vari amoZaxilia. fizikurad
uxeS
ma mopyrobam da sityvie
rad moraluri zianis miyenebam
SesaZloa adamiani radikalurad
gadaasxvaferos,
warmodgenebi
Se
u
cvalos, fsiqika Seuryios da
gaaborotos. saubedurod, isini, romlebic Zaladoben, ver ac

nobiereben Tu ra tramvas aye

neben sxvebs. moZaladeebi msxver
pls ungreven cxovrebas da
um
ravlesoba amiT kmayofildeba
ki
dec... gaumarTlebelia aseTi
amouxsneli saqcieli!

ლიან მორიარტი

დიდი პატარა
ტყუილები
მთარგმნელი:
მარიამ კორინთელი

გამომცემლობა
„წიგნები ბათუმში“

lian moriartis, avstralieli
mwer
lis, gaxmaurebuli romani
ze
moaRniSnulis naTeli magali
Tia.
wignSi moTxrobilia pirivis nax
evarkunZulze dasaxlebuli ram
denime, erTmaneTisgan gansxvavr
buli ojaxis Sesaxeb, romelTa
cxovrebaSic avtorma saintereso
Strixebi Seitana da amis daxmare
biT TiToeul personaJs gansa
kuTrebuli elferi mieniWa.
jeini, axalgazrda martoxela de
da, gaeqca im mtkinveul movlenas,
romelmac mTel mis cxovrebas
da
Ri daasva. gonebiT ibrZoda,
ar yrida far-xmals, magram etyo
boda, rom guli gabzaruli, alagalag dalurjebuli da dasafS
vnelad gamzadebuli hqonda.
saqson benksi - am saxels amofare
bulma adamianma daungria jeins
cxovreba, is lamazi da bavSvuri
wlebi, romlebic TiToeuli in

dividis ganuyreli megobaria. man
20 wlis jeini miwasTan gaaswo
ra. masTan seqsualuri kavSiris
damyarebisas yurSi mudmivad Ca
sisinebda, rom msuqani, uSno pa
tara gogo iyo, iaffasiani sam
kaulebiTa da ugemovno kabiT.
am Ramisa da pirovnebis daviw
yebas jeini 5 wlis ganmavlobaSi
cdilobda, Tumca swored im saSi
nel dRes Caisaxa zigi, usayvarle
si biWuna, romelic dedam piri
vis sajaro skolaSi Seiyvana da
imedovnebda, rom misi simSvidiTa
da sibejiTiT yvelas moxiblavda,
Tumca movlenebi warmoudgene
lad ganviTarda...
pirivis sajaro skola, romlis
lo
zungic amgvarad JRerda: ,,...
skolaSi aravis Cagraven, Cven ar
veguebiT Cagvras, Cven xels ar
vafarebT Cagvras...’’ a.S da a.S. ro
gorc Cans, es ubralo SeZaxili
aRmoCnda, radgan skolis pirve
live dRidan zigis dasdes brali
amabelas bulingSi. maswavlebel
ica da mSoblebic srul gaurkev
lobaSi iyvnen, araferi rom vTq
va jeinze, romelmac ieWva, iqneb
genebma uyivla da mamamiss daems
gavsao, Tumca yvelaferi sxvaga
rad iyo.
garda jeinis rTuli cxovrebisa,
am romanSi yuradRebas ipyrobs
selesti da misi araCveulebrivi,
TiTiT saCvenebeli ojaxi. peri,
selestis qmari, Sromismoyvare
ka
cia, romelsac uyvars Tavisi
ojaxi. bunebrivia, rom yvela
da
debiT movlenas Tan sdevs
uar
yofiTic. am SemTxvevaSi ki
sava
laloa is faqti, rom peri
se
lestze Zaladobs, binZur si

tyvebs pirSive axlis, Tumca, amas
Tan erTad, siyvarulsac eficeba.
swored mas daemsgavsa erT-erTi
Svili, tyupiscali - maqsi. diax,
diax, swored is Cagravda amabe
las da amasTanave aiZulebda zi
gis, rom es danaSauli sakuTar
Tavze aeRo. peri did saidum
los inaxavda. is erT Rames jeins
misi deidaSvilis, saqson benksis,
saxeliT gaecno da cxovrebac
daungria...
romans kidev hyavs brWyviala,
la
mazi, 40 wlis gmiri, medlini,
rom
elic meoredaa gaTxovili,
pirveli qorwinebidan ki 14 wlis
abigaili hyavs, Tavqariani gogo
na, romelic erT dResac saSinel
ambavSi exveva. miuxedavad aseTi
areulobisa, medlini mudam in
arCunebs pozitiur ganwyobas da
se
lestisa da jeinis erTguli
megobaria, ganurCevlad uyvars
orive. samagierod ar moswons da
ver ugebs pirveli qmris cols,
bonis, qals, romelsac zemoaRniS
nuli saidumlos gamomJRavnebi
sas gaaxsenda mama, romelic de
damisze Zaladobda, amitomac
sasikvdilod gaimeta peri. is ar
SeuSinda sasjels da policiaSi
simarTlec aRiara.
aq damTavrda qalebis tragikuli
cxovreba. ambavi patara, saSiS
tyuilebze, romlebiTac yoveldRiurad vsazrdoobT.
avtorma dagvanaxa im mSiSara ka
cebis fsiqika, romlebic qalebze
Zaladoben.
romanis daweras safuZveli Caeyara maSin, rodesac lian mo
reartma radioTi moismina qalis

interviu, romelmac mSoblebis
Za
ladobrivi urTierTobis Ses
axeb isaubra.
da bolos, dRiTidRe vrwmundebi
imaSi, rom ar arsebobs qveynad
iseTi tkivili, rasTan gamklave
bac qalebs ar SegviZlia. yvelaze
xSirad Zaladobis msxverpli mde
drobiTi sqesis warmomadgenlebi
arian. isini cdiloben, rom didi
patara tyuilebisgan Tavi Sors
daiWiron da jeinis TqmiT, es
swo
red imitom, rom ,,tyuilebi
cxovrebas arTulebs’’.
ps: kidev erTxel vuxdi mari korinTels madlobas aseTi saocari
TargmanisTvis.
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თემუკა ზოიძე
ien makiueni, romelsac erT-erT
yvelaze mniSvnelovan britanel
avtorad miiCneven, msofliom
pir
velad „cementis baRiT“ gaicno. marTalia, ocdaTeqvsmeti
wlis dagvianebiT, magram 2014
wels qarTul enazec pirvelad
mi
si Semoqmedebidan es romani
iTargmna da mec maSin jer kidev
Tineijerma mis Sesaxeb am wigniT
gavige. wigns sxva wigni mosdevs
da wlebTan erTad SeiZleba sul
gadagaviwydes zogierTi maTgani,
Tundac Tavis droze Zalian aRfrTovanebuliyavi misiT, Tumca
„cementis baRi“ is romania, romelic Seni sayvareli wigni SeiZleba ver gaxdes, magram erTxel
wakiTxvis Semdegac gonebidan ver
amoiSli masSi ganviTarebul ambebsa Tu iq gamefebul atmosfe
ros: dResac ki am romanze fiqrisisas maSinve usiamovno suns
vgrZnob, sxeuli meZabeba da mgonia, rom Cem garSemo yvelaferi
gawebilia – haeriT dawyebuli,
Cemi kaniT damTavrebuli. es is
SegrZnebebia, romlebic wignis
kiTxvis dros mqonda da dRemde
ucvlelad SemorCa Cems mexsierebas. aman mwerlis im did ostatobaSi damarwmuna, romliTac
moaxerxa da lamis fizikurad
gan
macdevina wignSi aRwerili
mov
lenebi. amitomac misi morigi
wig
nis qarTul Targmans mouTmenlad velodebodi.
ien makiuenis zemoT xsenebuli
pir
veli wignisgan gansxvavebiT,
„monanieba“ gacilebiT ufro sqel
taniani romania, ramac SeiZleba
naklebad mondomebuli an odnav
zarmaci mkiTxveli daafrTxos.
am tipis mkiTxveli arc Secdeba:
wignis pirvel nawilSi naklebad
SexvdebiT daZabul siuJets, damaintrigebel personaJebsa Tu
ambis ganviTarebis swraf temps,
ramac kiTxvis procesi bevrisTvis SeiZleba mosawyeni gaxados.

Tumca Txrobis am dune tempSi
mwerlis imaze didi Canafiqri
imaleba, vidre ubralod kvanZis
Sekvramde Sesavlis detalurad
gadmocemaa: romanis siuJeti XX
sa
ukunis 30-iani wlebidan vi
Tardeba, ien makiunma ki moaxerxa
da XXI saukunis gariJraJze, 2001
wels mogviyva es ambavi ise, ro
gorc amas swored im periodis
mwerali gaakeTebda.
ufro gasagebad rom vTqva, kiTxvis
ganmavlobaSi yoveli abzaci
dan
abzacamde imis SegrZneba mqo
nda,
rom ara postmodernul romans, aramed modernizmis TvalsaCino nimuSs vkiTxulobdi; es

wigni ara ien makiuenis, aramed
virjinia vulfis unda yofiliyo:
„gza Suqurisken“ Tu wagikiTxavT,
martivad mixvdebiT - lamis kine
matografiuli sizustiT yoveli
detali isea aRwerili, rom per
sonaJebTan erTad grZnob mzis
mwveli sinaTlisgan gamowveul
Tavis tkivils, saxlis moZveleb
uli Spaleris sunsa da vaxSmisT
vis gaprialebuli vercxlis danaCanglis brwyinvalebas. mwerali
enas ise srulyofilad flobs
da yovel winadadebas ise gamo
zomilad awvdis mkiTxvels, rom
masSi gabneuli sityvebis kbilebs
Soris moqceva da saTiTaod dage
movneba SegiZlia.
aseTi ram sxva inglisel mweral
sac gaukeTebia: jon faulzma
Tavisi „frangi leitenantis say
varliT“ scada viqtorianuli
epo
qa im periodisve literatu
ruli stiliT gaecocxlebina da
amavdroulad
postmodernuli
ironia ar daeviwyebina. ase iqce
va ien makiuenic, roca wignis
erT-erT epizodSi Tavisive wer
is stils meorexarisxovan per
sonaJs akritikebinebs.
„monanieba“ oTx nawiladaa dayo
fili da xsenebuli Txrobis auC

qarebeli tempis miuxedavad, ukve
pirvelive nawilis bolos sunTq
va gekvris masSi datrialebuli
ambebis gamo: rogor daungrevs
mozardi gogona adamianebs mTel
cxovrebas mxolod imis gamo, rom
siyvaruliT gaerTianebuli wyvi
lis seqss Zaladobad miiCnevs.
roca am epizods vkiTxulobdi,
qarTul mediaSi aqtiurad ganixi
lavdnen seqsualuri ganaTlebis
avkargianobas, xolo mosaxleobis
nawili sikvdiliT emuqreboda
mas, visac bavSvebisTvis saWiro
codnis miwodeba surda. amis
gamo wignis es monakveTi erTio
rad emociuri gamodga CemTvis
da mominda, rogorRac rupori
meSova, quCaSi gamovsuliyavi da
xmamaRla wamekiTxa yvelasTvis
es romani, raTa amjerad mainc
enaxaT ramdenad sazianoa codnis
nakleboba, araswori warmodgene
bi da maTgan gamowveuli uneblie
akviatebebi.
wignis Semdegi nawili sul sxva
perpeqtividanaa moTxrobili: am
jerad mwerali detalurad da
Seulamazeblad aRwers meore
msoflio omis saSinelebebs, rom
lis qarcecxlSic mkiTxvelisTvis
ukve nacnobi personaJebi gaexve
vian. miuxedavad amisa, kiTxvisas
omis Zaladobriobaze metad is
gadardebs, rom wignis gmirebma
rogorme moaxerxon da maTgan
damoukidebelad gamowveul am
katastrofas gadaurCnen mxolod
erTi miznisTvis: maT cxovrebaSi
manamde datrialebul usamarT
lobas rom pasuxi gascen. Tundac
SurZiebis mwveli siamovnebis
misaRebad.
SurisZiebaa is muxti, romliTac
mTlianad ivsebi kiTxvis pro
cesSi. SurisZieba Tu ara, samar
Tlianobis aRdgenis survili
wig
nis kiTxvas Seuwyvetliv gai
Zulebs da ufro gazizRebas im

erTaderT personaJs, romelmac
udanaSaulo adamianebis cxovreba
daangria. ai, swored am dros iw
yeba romanis mesame nawili da ien
makiuni kidev erTxel sevdianad
uRimis mkiTxvels: mTavari antag
onisti, romelic yoveli gverdis
gadafurcvlasTan erTad ufro
da ufro gZulda, iseve Segeco
deba, rogorc danarCenebi. metic
- kidev ufro mogikvdeba guli
masze da sakuTar Tavzec, radgan
raa im adamianze metad sawyalo
beli, vidre is, vinc mTeli ar
sebiT nanobs Tavis danaSauls,
magram gamosworeba ukve aRar
SeuZlia. Sen ki, nebiera mkiTxve
li, romelsac moraluri princi
pebis erTguli da keTilSobili
adamiani gegona Tavi, aqamde eWv
Seutanlad kicxavdi mas.
ar vici raRas unda elodes am
deni urTierTgamomricxavi emo
ciebis Semdeg rigiTi mkiTxveli
erTi romanisgan, magram imas nam
dvilad ver wamovidgendi, rac
mis finalSi, wignis meoTxe na
wilSi moxda. sul ramdenime
gverdianma epilogma ara mxolod
manamde moTxrobili mTeli isto
ria, aramed yvela Cemi warmodge
na, emocia Tu STabeWdileba Tav
dayira daayena. es wigni mxolod
viRacis sinanulis cremlebze an
gulis momkvlel aRsarebaze ar
gegoneT. es wigni literaturis
usazRvro Zalazea, raSic misi fi
nali dagarwmunebT: rogor Segvi
Zlia CavZvreT sxva adamainebis
tyavSi, maTi cxovreba gamovia
roT, maTi TvalebiT davinaxoT,
ukeTesad gavugoT da metic - Tu
movindomebiT, maTi bediswerac
ki SevcvaloT. Tundac mxolod
wignis furclebze da mxolod sa
kuTari TavisTvis patiebis Sesa
Zleblobis misacemad, raTa odnav
mainc SevimsubuqoT sinanuliT
savse cxovreba.
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გამომცემლობა „პალიტრა-L“

vernor vinji (Vernor Vinge) ameri
keli mecnieria, romelmac Seis
wavla maTematika da kompiuter
uli mecniereba. Semdeg ki daiwyo
muSaoba san-diegos universotet
Si, sadac ikvlevs droisa da si
vrcis singularobas. CvenTvis,
mkiTxvelebisTvis, imiTaa gansakuTrebiT saintereso, rom samecnie
ro muSaobis paralelurad, wers
samecniero fantastikis Janris
literaturas da sakmaod warma
tebuladac. mas aqvs mopovebuli
“hiugos”, “promeTes” da “loku
sis” araerTi joldo, sxvadasxva
nawarmoebisTvis. swored man Ca
moayaliba teqnologiuri singu
larobis koncefcia (momavlis konkretuli wertili, rodesac teq
nologiuri ganviTareba xdeba
Seuqcevadi da ukontrolo, rac
warmoudgenel cvlilebebs iwvevs
adamianur civilizaciaSi) da sa
varaudod erT-erTi pirveli iyo,
vinc warmogvidgina warmosaxviTi
`kibersivrce”.
`cecxli ufskrulze” (A Fire Upon
The Deep) swored teqnologiuri
singularobiT gamowveul erT
gvar apokalifss gvixatavs. ada
mianebi qmnian xelovnur intele
qts, mankierebas, romelic xdeba
ukontrolo da gamanadgurebeli.
adamianebma SeZles mis SeCereba,
Soreul warsulSi, Tumca moma
valSi, adamianTa patara jgufi,
mitovebuli laboratoriis kv
levisas, axerxebs pandoras yuTis
gaxsnas da mankierebis – boroti
xelovnuri inteleqtis samyaro
Si gaSvebas. rac maT da uamrav
sxva civilizacias Zalian Zviri
daujdeba. vinji ise ubralod
aRwers mTel am saSinelebas, rom
cota ar iyos rTulia genocidis
maStabebis aRqma. albaT am kos
mosuri sivrceebis aRqmas isic

arTulebs, rom fizikis armcodne
adamianisTvis cota rTuli gas
agebia, Tundac is Tu galaqtikis
sxvadasxva nawilSi, ratom muS
aobs teqnika sxvadasxvanairad
da a.S. sxvaTaSoris, galaqtikis
agebulebaa pirveli rasac vxe
davT romanSi. swored am zonebis
Tavisebureba TamaSobs gaamwyvet
rols sicocxlisaTvis brZolaSi.
TiToeuli zona, Tavisi pirobe
biT gansxvavebul civilizaciebs
badebs. rac ufro axloa varskv
lavuri sistema galaqtikis cen
trTan, miT ufro primitiulia
masze arsebuli civlizaciebi, xo
lo galaqtikis gare rkalze civi
lizaciebi faqtiurad, RmerTebs
utoldebian da xSirad, arc anaR
vlebT maTze dabla mdgomi civi
lizaciebis bedi. Tumca swored
erTi SexedviT primitiul civi
lizaciaze aRmoCndeba wamali ma
nkierebis winaaRmdeg.
zonebis mniSvnelobaze isic metyve
lebs, rom trilogiasac, rom
lis pirvel wignsac “cecxli uf
skrulze” warmoadgens, “fiqris
zonebi” hqvia. trilogiis danar
Ceni wignebia “ufskruli caSi” da
“cis Svilebi”, romelTa qarTu
lad wakiTxvis didi imedi maqvs.
pirveli wignis dasasruli namd
vilad giCens interess rom dan
arCeni nawilebic waikiTxo.
nawarmoebSi ramdenime siuJetu
ri xazia. Txroba saintereso da
CamTrevia. kiTxulob da person
aJebTan erTad ganicdi TiToeul
marcxs da gabednierebs gamar
jveba. moqmedeba ramdenime plan
etasa da sxvadasxva rasebs Soris
xdeba. zogierTi saxeoba namdvi
lad originaluri da avTentu
ria.

romanSi warmodgenilia Semdegi
inteleqtuali arsebebi: adamian
ebi. ZiriTadad adamianTa Crdil
oel STamomavlebs warmoadgenen
da saubroben enaze, romelic no
rvegiulidan aris warmomdgari.
mankiereba (Blight) uZvelesi, adami
anebis mier Seqmnili xelovnuri
zeinteleqti, igi borotia. io
lad manipulitebes eqnologiebi
Ta da organuli arsebebiTac. ip
yroben sxvebs da vrceldebian.
dirokimebi (Dirokimes) adamianebze
Zveli rasa, romlebis maT mosv
lamde cxovrofdnen siandra-q
eize. kalirebi (Kalir) inseqtoi
duri humanoidebi, romlebic
vri
nimis organizaciaSi mTavar
ra
sas warmoadgenen. vrinimi di
di kor
poraciaa, romelic mar
Tavs in
formacias: gadamuSaveba,
gagzav
na, miReba da a.S. afrah
antebi (Aprahanti) peplismagvari,
feradfrTiani humanoidebi, rom
lebic, zRapruli da uwyinari Ses
axedaobis miuxedavad Zalian sas
tiki da meomari rasaa, romlebis
mankierebis mier damyarebuli qa
osiT sargebloben da dakarguli
hegemoniis aRdgenas cdiloben.
Tumca Cemi favoriti ori rasa min
da calke gamovyo da ise gagacnoT.
xrovebi (Tines) koleqtiuri gonis
mqone ZaRlismagvari arsebebi.
TiToeulis persona 4-8 elements
aerTianebs. lekvobidan iwvrT
nebian da erTiani organizmiviT
fiqrsa da moqmedebas swavloben.
SeuZliaT gardacvlii element
ebi axliT Caanacvlon da amis
saSualebiT, zogjer aswleulebi
cocxloben. isini arcTu mSvido
bismoyvare arsebebi arian. pir
velive gamoCenisTanave, isini
Tavs esxmian adamianTa xomalds
da xocaven xalxs. es or banakad
ga
yofili arsebebi erTmaneTs
ar indoben. erTmaneTTan winaaR
mdeg brZolaSi, ar eridebian

wamebiTa da sastiki meTodebiT
axali jiSebis gamoyvanas, unikal
uri mkvleli xrovebis Seqmnas.
xocva-Jletas gadarCenili jo
ana
ase aRwers maT: “Tavdapirvelad
joanam ifiqra, rom saqme ZaR
lebTan anda mglebTan hqonda.
Tum
ca, sinamdvileSi es arsebebi
arc erTni iyvnen da arc meore.
diax maT oTxi viqro fexi da wa
maxuli yurebi hqondaT, magram
grZeli kisriTa da wiTeli Tva
lebiT isini SeiZleba uzarmazar
virTxebad aRgeqvaT.”
miuxedavad erTmaneTisadmi gamo
Cenili sisastikis, cbierebisa da
veragobisa, am arsebebs didi in
teleqtualuri poteciali aqvT.
niWieri da moxerxebuli rasaa. Za
lian advilad uReben alRos ada
mianur teqnologiebs. maTi erTerTi beladi ki meCuqurTmea, xe
lovani da arqiteqtoria. erTad
erTi dabrkoleba, rac met-na
klebad xels uSliT TiTebis
arqonaa. adamianis naSierTan da
megobrebuli axalgazrda xrova,
amdi ki gvaCvenebs, rom sisastike
da daundobloba ufro wvrT
nis Sedegia, vidre Tandayolili
Tviseba. adamianebTan urTierTo
bisas isini Zalian gvanan dedami
waze mcxovreb ZaRlebs. romanis
gamorCeuli xrovebi swored erTerTi lideri meCuqurTme, yari
bi jekeramefani da tirateqti
arian, romelic Tavis TavSi gam
wmendis borot elements ebrZvis.
misi es brZola pirovnul gaore
bas hgavs, da Zalian sainteresoa.
sxvaTaSoris, vernor vinjs surda
romanisTvis daerqmia “xrovebs
Soris” (“Among the Tines”), Tumca
redaqtorma gadaafiqrebina.
skroudraiderebi ( Skroders/Riders/
Skroderiders) mcenarismagvari ar
seba, totebiT, romlebsac emo
ciebis gamosaxatad iyenebs. bu
nebaSi, odesRac sqrouraiderebi

okeanis fskerze, uZravad myofi
arsebebi arian, romlebsac xan
mokle mexsierebac ki ar gaaCndaT,
Tumca 5 miliardi wlis win, vi
Racam isini borblebiani, meqani
kuri saSualebiT aRWurva, iseve
rogorc, xanmokle mexsierebis
qonis unariT. ris Semdegac,
sqroudraiderebma xeli vaWro
bas mihyves. ai, rogor gvixatavs
maT avtori: “moJRurtule arseba
eqvsTvlian urikaze mdgar pa
tara, dekoratiul xes waagavda.
urika kosmetikuri zolebiTa da
funjebiT iyo morTuli da mis
150X120 santometri farTobis
mqone zedapirze igive embleba
iyo gamosaxuli, rac droSaze.
arseba didi skroudraideri iyo,
romlis rasa TiTqmis mTel Sua
miRmeTSi vaWrobda. siandra-qeis
CaTvliT. skroudraideris mWaxe,
JRurtula xma avtomaturi Tar
jimnidan modioda.”
vaRiareb, swored am arsebam daip
yro Cemi guli. “lurJi niJara”
(ase hqvia wignis mTavar skroud
raider personaJs) Cemi erT-erTi
usayvarlesi personaJia, yvela
wigns Soris rac ki wamikiTxavs.
me iSviaTad miyvardeba person
aJebi. “lurji niJara”, swored is
aseTi iSviaT SemTxvevaTagania.
Zalian bednieri viqnebodi misna
iri megobris yoliT da miuxe
davad imisa, rom oTaxis mcenare
orjer gavaxme (Tan erTi da igive
mcenare) “lurj niJaras” aucile
blad movuvlidi. ar movyvebi
mTel im ambebs rac am saocari
arsebis Tavs xdeba wignSi, ar min
da spoileri gamomivides, Tumca
igi amtkicebs, rom sikeTe, megob
roba da Tavdadeba, pirvel rigSi
arCevania da nebismier arsebas
SeuZlia win aRudges masSi kodi
rebul brZanebebsa Tu instinq
tebs.
yvela fantastikis moyvaruls vu
rCev waikiTxos es saocari wigni.
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