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საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია 1998 წელს
დაარსდა. დღესდღეობით საქართველოში მოქმედ, აქტიურ წიგნის გამომცემელთა და
გამავრცელებელ ორგანიზაციათა დაახლოებით 90 პროცენტი სწორედ მისი წევრია.
ასოციაცია განსაზღვრავს და იცავს წიგნის სექტორის ინტერესებსა და საავტორო
უფლებებს, უზრუნველყოფს ბეჭდვის თავისუფლებას საგამომცემლო სფეროში; მართავს როგორც ადგილობრივ წიგნის ბაზრობებს თბილისსა და საქართველოს სხვა
რეგიონებში, ასევე პროფესიულ სემინარებსა და სამუშაო შეხვედრებს ქართველი გამომცემლებისა და გამავრცელებელი ორგანიზაციებისათვის. ამასთანავე, ასოციაცია
უკვე მრავალი წელია მონაწილეობს სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალებზე და
წარადგენს საქართველოს ეროვნულ სტენდს; გამოხატავს სექტორის საერთო ინტერესებს და იცავს მას თავისუფალი ბაზრისა და თანაბარი კონკურენციის პრინციპებზე
დაყრდნობით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით; იცავს გამოცემის თავისუფლებასა და
საავტორო უფლებებს, ხელს უწყობს წიგნის სფეროში დარგის განვითარებისთვის
ხელსაყრელი საკანონმდებლო ბაზის შექმნასა და სრულყოფას. ამ დარგში ჩართული
პროფესიონალებისთვის სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ასოციაციამ შექმნა პროფესიული ეთიკის კოდექსი და აგრძელებს ინტენსიურ მუშაობას სხვა მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ინიციატივებზე.
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ასოციაციის უმთავრესი მიზანია ლიტერატურული პროცესისა და საქართველოში საგამომცემლო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა; ზრუნვა ნებისმიერი
ასაკის ადამიანების, მათ შორის, ბავშვებისა და ახალგაზრდების, წიგნიერების
დონის ამაღლებაზე; ლიტერატურასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლების ინტერკულტურული დიალოგის ხელშეწყობა; წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია და შესაბამისი სოციალური ინსტიტუტების მხარდაჭერა.
ასოციაცია მუდმივად იცავს წიგნის სექტორის წარმომადგენლების ინტერესებს.
ასოციაცია წარმოადგენს გამომცემლებს, მათ ინტერესებს და აწარმოებს მოლაპარაკებებს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან სექტორისთვის აქტუალურ
სხვადასხვა საკითხზე, იქნება ეს საავტორო უფლებები, სასკოლო სახელმძღვანელოები თუ აუცილებელი საკანონმდებლო ინიციატივები.
2007 წელს საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და
გამავრცელებელთა ასოციაცია გახდა გამომცემელთა
მსოფლიო ასოციაციის (International Publishers Association
– IPA) წევრი. ასოციაცია წევრია IPA-ს ისეთი მნიშვნელოვანი კომიტეტების, როგორებიცაა აღმასრულებელი,
გამოცემის თავისუფლების, ინკლუზიური გამოცემებისა
და წიგნიერების კომიტეტები. IPA-სთან მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში, მისი წარმომადგენლები არაერთხელ ეწვივნენ საქართველოს უკანასკნელი წლების განმავლობაში. მათ გამართეს შეხვედრები სექტორისთვის კრიტიკულ საკითხებზე როგორც ადგილობრივ
გამომცემლებთან, ასევე სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან. 2020 წელს, საქართველოში
პირველად ჩატარდა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის სახელმძღვანელოების გამომცემელთა მსოფლიო
ფორუმი. იგი ერთადერთი გლობალური ფორუმია, რომელიც წელიწადში რამდენჯერმე იკრიბება და აერთიანებს სახელმძღვანელოების პროფესიონალ გამომცემლებს
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს წიგნის

გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია სახელმძღვანელოების გამომცემელთა მსოფლიო ფორუმის წევრი 2016 წელს გახდა.
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით, წიგნის სექტორის განვითარებისთვის წლის განმავლობაში არაერთი
მნიშვნელოვანი ტრადიციული და ახალი პროექტი ხორციელდება. მათ შორისაა:
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი, თბილისის წიგნის საახალწლო
ფესტივალი, წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე, წიგნისა და საავტორო
უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე, საქართველოს რეგიონალური ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის განახლების პროექტი, საქართველოს ეროვნული
სტენდები საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებზე, 2018 წლის „ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარი – საქართველო“. მიმდინარე წელს ასოციაციამ
განახორციელა თბილისის საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაციის
პროექტი, რომელიც 2020-2021 წლებში ორ ეტაპად ჩატარდა და თბილისის ყველა საჯარო სკოლა მოიცვა. ამას გარდა, ასოციაციამ სარეზიდენციო პროგრამა
შესთავაზა ქართველ მწერლებს. პროგრამის მიზანია ავტორთა მოტივაციის გაზრდა, ნაყოფიერი სამუშაო პროცესისა და შემოქმედებითი საქმიანობის წარმართვაა, რის შედეგადაც, მომავალი წლის აპრილამდე, შეიქმნება და გამოიცემა
სრულიად ახალი ლიტერატურული ნამუშევრები. 2021 წლის შემოდგომაზე საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია გეგმავს
ქართველი ავტორების შეხვედრებს მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან საჯარო
სკოლებსა და უნივერსიტეტებში.
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის მხარდამჭერები და პარტნიორი ორგანიზაციები არიან: საქართველოს კულტურის,
სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, მწერალთა სახლი, თბილისის მერია, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საქართველოს პენცენტრი, თიბისი ბანკი, იურიდიული კომპანია LBP.
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ჩვენ დავბრუნდით! ერთწლიანი განშორების შემდეგ
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი
ტრადიციული შეხვედრის ადგილას გელით
უდიდესი ტრადიციის მქონე თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალისთვის 2020 წელი გამოწვევებით აღსავსე აღმოჩნდა, 22-ე ფესტივალმა ვირტუალურ სივრცეში
გადაინაცვლა და სრულიად ახალ ფორმატში წარსდგა
მკითხველის წინაშე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ძალზე
განსხვავებულმა წელმა, ჩვენს ტრადიციულ მონაწილეებთან და ერთგულ მკითხველებთან იძულებითი დისტანცირებით, ჯერ დაგვამწუხრა და შემდეგ ოდნავ შეგვაშინა
კიდეც, საბოლოოდ მაინც ბევრი ახალი რამ შეგვამეცნა და დაგვარწმუნა, რომ ეს უნიკალური გამოცდილება
ჩვენს ფესტივალს სამომავლოდ ბევრად მრავალფეროვანსა და მასშტაბურს გახდის. თუმცა, გამოგიტყდებით,
გასულმა წელმა კიდევ უფრო მოგვანატრა თქვენთან
შეხვედრა. ამდენად გვსურს, რომ ყველას გაგიზიაროთ
ჩვენი სიხარული და თამამად გითხრათ, რომ ერთწლიანი განშორების შემდეგ თბილისის წიგნის 23-ე საერთაშორისო ფესტივალი, ოდნავ არატრადიციულ დროს, თუმცა ტრადიციულ და ყველასთვის საყვარელ შეხვედრის
ადგილას, ისევ ბრუნდება! მაშ ასე, 2021 წლის 24-27 ივნისს, ფესტივალი წიგნის მოყვარულებს კვლავაც „ექსპო
ჯორჯიაში“ უმასპინძლებს.
2021 წლის ფესტივალი დამთვალიერებლებს განსაკუთრებული სიხარულითა და
მრავალფეროვანი ღონისძიებებით დატვირთული პროგრამით შეეგებება. პანდემიით გამოწვეული ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ფესტივალი ტრადიციულ, ფიზიკურ
ფორმატს უბრუნდება: 50-ზე მეტი მონაწილე (მათ შორის გამომცემლობები, წიგნის გამავრცელებლები, უნივერსიტეტები და წიგნთან დაკავშირებული სხვადასხვა
ტიპის ორგანიზაციები); 100-მდე ღონისძიების 100-ზე მეტი მონაწილე მწერალი,

მთარგმნელი, გამომცემელი, ლიტერატორი და ხელოვანი ფესტივალის მთავარ
სცენაზე; ტრადიციული, განსაკუთრებული პროგრამა პატარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ საბავშვო სივრცეში ფესტივალის მეგობარ „თიბისისთან“ ერთად
– ეს ყოველივე არასრული ჩამონათვალია იმ აქტივობებისა, რომლებიც წელს
„ექსპო ჯორჯიაში“ გელით.
2021 წელი განსაკუთრებულია იმითაც, რომ გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია (International Publishers Association – IPA) 125 წლისთავს აღნიშნავს. IPA ჯერ კიდევ 1896 წელს დაარსდა და უკვე საუკუნეზე მეტია ხელს უწყობს საგამომცემლო
სფეროს პოპულარიზებას, მხარს უჭერს საავტორო უფლებების დაცვას, წიგნიერების გავრცელებასა და გამოცემის თავისუფლებას, წარმოადგენს საგამომცემლო ინდუსტრიის ინტერესებს საერთაშორისო დონეზე. სწორედ IPA-ს 125 წლის
იუბილესთან დაკავშირებით, თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი მოწვეულ სტუმრებსა და ერთგულ დამთვალიერებელს ისტორიულ ონლაინ ღონისძიებას წარუდგენს, რომლის ფარგლებშიც, მსოფლიო ასოციაციის სხვადასხვა
დროის ოთხი პრეზიდენტი ერთ სივრცეში მოიყრის თავს და განიხილავს მსოფლიო საგამომცემლო სფეროსათვის საკვანძო თემებს. ფესტივალის სტუმრებს
ოფიციალურ გახსნაზე ვიდეო მიმართვით მიესალმება გამომცემელთა მსოფლიო
ასოციაციის პრეზიდენტი, ბოდურ ალ ქასიმი, რომელიც თბილისს აპრილის თვეში ასოციაციის გენერალურ მდივანთან, ხოსე ბორგინოსთან ერთად ეწვია. მათ
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის წევრ
ორგანიზაციებთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს.
აღსანიშნავია ისიც, რომ 2021 წელს, არსებული რეგულაციების გათვალისწინებით, ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფმა, ღონისძიების ტრადიციულ ფორმატში
დასაბრუნებლად, შეიმუშავა უსაფრთხოების საგანგებო პროტოკოლი და ყველა
შეზღუდვის მკაცრად გასაკონტროლებლად დამატებითი სამუშაოები ჩაატარა.
ფესტივალზე სტუმრობის მსურველთათვის, პავილიონებში მოსული დამთვალიერებლების ნაკადების გასაკონტროლებლად, საჭირო გახდა რეგისტრაცია თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის სრულიად ახალ ვებგვერდზე: www.
tbilisibookfestival.ge
აღნიშნულ საიტზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს დეტალურად გაეცნოს
ფესტივალის პროგრამას და მიიღოს სხვა მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია ფესტივალის შესახებ. რიგით 23-ე ფესტივალი ჰიბრიდული ფორმატით
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ხორციელდება და ფიზიკური ღონისძიების პარალელურად, მომხმარებლებს, სურვილის შემთხვევაში, წიგნების შეძენა, აღნიშნულ ვებ გვერდზე, საფესტივალო
ფასებად ონლაინ რეჟიმშიც შეეძლებათ.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი ყოველწლიურად ,,ექსპო ჯორჯიას“ პავილიონებში იმართება, თუმცა, 2020 წელს რიგით 22-ე ფესტივალი, კოვიდ პანდემიიდან გამომდინარე, ვირტუალურ რეჟიმში ჩატარდა.
ახალი ფორმატის მიუხედავად, ფესტივალი ტრადიციული
ფორმატითა და განახლებული პროგრამით წარდგა, წიგნების ონლაინ გამოფენა-გაყიდვა კი დიდი წარმატებით
განხორციელდა.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი 1997 წლიდან ყოველწლიურად ტარდება და კავკასიის რეგიონში
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წიგნის ფესტივალია, რომელსაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ათასობით გულშემატკივარი და დამთვალიერებელი ჰყავს.
ფესტივალის მთავარი მიზანია საქართველოში წიგნის
კითხვის პოპულარიზება, წიგნის ბაზრის რეგიონალიზაცია და საგამომცემლო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა. წლების მანძილზე თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი საქართველოში წიგნიერების დონის
ამაღლებას წარმატებით ართმევს თავს, რაზეც მიანიშნებს ფესტივალის დამთვალიერებლების, მასმედიისა და ახალი მონაწილეების მზარდი რაოდენობა.
ფესტივალს ყოველწლიურად 100 000-მდე დამთვალიერებელი სტუმრობს, მონაწილეობს 200-მდე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია. თბილისის
წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე ადგილობრივ და უცხოურ გამომცემლობებთან ერთად წარმოდგენილია სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოები, სახელმწიფო მუზეუმები, ინსტიტუტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ფონდები. ფესტივალს
წლების განმავლობაში საპატიო სტუმრის სტატუსით სტუმრობენ მწერლები სხვადასხვა ქვეყნიდან.

2017 წელს ფესტივალს პირველად ჰყავდა ფოკუს ქვეყანა –
ნორვეგია, რომელმაც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო
სტუმრის სტატუსი 2018 წელს საქართველოსგან გადაიბარა. ფოკუს ქვეყნები სხვადასხვა წლებში იყვნენ გერმანია (2018) და
ფინეთი (2019). 2020 წლის ფოკუს ქვეყნის სტატუსი თურქეთს
მიენიჭა. პანდემიიდან გამომდინარე, აღნიშნული სტატუსით იგი
2022 წლის ფესტივალზე ისარგებლებს. მიუხედავად ამისა, თურქეთის ფოკუს ქვეყნის პროექტის საორგანიზაციო ჯგუფი მცირე
დელეგაციით ეწვევა წლევანდელ ფესტივალს და ოფიციალური
გახსნის ღონისძიებაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ძირითადი ნაწილი წიგნის ბაზრობაა, რომლის ფარგლებშიც მონაწილე გამომცემლობები და გამავრცელებელი ორგანიზაციები სტუმრებს
წიგნებს, დამხმარე მასალებსა და წიგნის აქსესუარებს განსაკუთრებული ფასდაკლებით, სპეციალური სასაჩუქრე პაკეტების
სახით სთავაზობენ. ამასთანავე, ფესტივალი წიგნთან, ლიტერატურასთან, სამწერლო და საგამომცემლო საქმიანობასთან დაკავშირებულ არაერთ ღონისძიებას აერთიანებს: ახალი წიგნების
პრეზენტაცია და ავტორების წარდგენა, საჯარო კითხვა, შეხვედრა და დისკუსია ავტორებთან, საპატიო სტუმრის წარდგენა,
ლიტერატურული დაჯილდოება, პროფესიული სემინარები და
კონფერენციები, ინოვაციური პროექტები, როგორიცაა ,,მსახიობები ლიტერატურისათვის“. ფესტივალზე ყოველწლიურად ეწყობა
საბავშვო კუთხე, იგეგმება შემეცნებით-გასართობი პროგრამები
სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისათვის. ფესტივალის ფარგლებში
იმართება ილუსტრაციებისა და წიგნების გამოფენა.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის მხარდამჭერები
არიან თბილისის მერია, საქართველოს კულტურის, სპორტისა
და ახალგაზრდობის სამინისტრო და მწერალთა სახლი. ფესტივალის მეგობარია თიბისი.
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გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია
თბილისის წიგნის 23-ე საერთაშორისო ფესტივალზე
გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის შესახებ
გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია (IPA) გამომცემელთა ასოციაციების
ყველაზე დიდი ფედერაციაა მთელ მსოფლიოში და 71 ქვეყნის 86 წევრს
აერთიანებს. გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია 1896 წელს დაარსდა და
იგი ადამიანის უფლებების მანდატით აღჭურვილი პროფესიული საზოგადოებაა. 2021 წელს ასოციაცია 125 წლისთავს აღნიშნავს. საუკუნეზე მეტია ემსახურება საგამომცემლო სფეროს დაცვასა და ხელშეწყობა, ასევე, საგამომცემლო საქმის,
როგორც ეკონომიკური, კულტურული და სოციალური განვითარების ძალის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციასთან (WIPO) და
უამრავ სხვა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობის
საშუალებით, გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია იღვწის წიგნისა და 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.

ბოდურ ალ ქასიმი
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
IPA-ს პრეზიდენტი 2021 წლიდან დღემდე

ბოდურ ალ ქასიმი გახლავთ საბავშვო საგამომცემლო სახლის
Kalimat Group-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი,
არაბთა გაერთიანებული საამიროების გამომცემელთა ასოციაციის
დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. 2014 წელს მან „ფორბსის“ სიაში
„200 ყველაზე ძლიერი არაბი ქალი საოჯახო ბიზნესში“ 34-ე ადგილი
დაიკავა. 2020 წლის ნოემბრის თვეში გამართულ გამომცემელთა
მსოფლიო ასოციაციის გენერალური ასამბლეაზე, რომელშიც მონაწილეობას 84 წევრი იღებდა, იგი მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ბოდურ ალ ქასიმი თბილისს პრეზიდენტის სტატუსით 2021 წლის აპრილის თვეში, ასოციაციის გენერალურ მდივანთან, ხოსე
ბორგინოსთან, ერთად ესტუმრა. მათ სამუშაო შეხვედრა გამართეს საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის წევრ ორგანიზაციებთან, სადაც განიხილეს
საგამომცემლო სფეროს საკვანძო საკითხები და სამომავლო პერსპექტივები.

ჰიუგო ზეტცერი
ესპანეთი
IPA-ს პრეზიდენტი 2019-2021 წლებში

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. ზეტცერი გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტი გახლდათ
2019-2021 წლებში. მანამდე იგი 10 წლის განმავლობაში ასოციაციაში აღმასრულებელი
კომიტეტის წევრისა და ვიცე პრეზიდენტის თანამდებობებზე მუშაობდა. 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 საქართველოში 2019 წელს
იმყოფებოდა. თბილისის წიგნის 21-ე საერთაშორისო ფესტივალი სწორედ მან, IPA-ს
უმაღლესი რანგის დელეგაციის წარმომადგენლებთან ერთად, გახსნა.

მიქაელ კოლმანი
ჰოლანდია
IPA-ს პრეზიდენტი 2017-2019 წლებში

მიქაელ კოლმანი გამომცემლობა „ელსევიერის“ ინფორ
მაციული ინდუსტრიის ურთიერთობების უფროსი ვიცე პრეზიდენტი და ამავე ორგანიზაციის აკადემიური ელჩია. იგი გახლდათ გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტი
2017-2019 წლებში და IPA-ს სპეციალური წარმომადგენელი
მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიის საკითხებში. კოლმანი
აგრეთვე გახლავთ წიგნების ხელმისაწვდომობის კონსორციუმის ვიცე-თავმჯდომარე, მუშაობს ბეჭდური მედიის ხელმისაწვდომობაზე შშმ პირებისათვის. კოლმანი 1995 წლიდან
მუშაობდა სხვადასხვა წამყვან პოზიციაზე ამსტერდამისა და ტოკიოში მდებარე საგამომცემლო ორგანიზაციებში. მან 1996 წელს გამოუშვა ერთ-ერთი პირველი ონლაინ ჟურნალი: ახალი ასტრონომია. მიქაელ კომლმანი გახლდათ „ელსევიერის“ აღმასრულებელი
დირექტორი ფრანკფურტში, გერმანიაში.
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რიჩარდ ჩარკინი
დიდი ბრიტანეთი
IPA-ს პრეზიდენტი 2015-2017 წლებში

რიჩარდ ჩარკინს წამყვანი თანამდებობები ეკავა Per
gamon Press-ში, Oxford University Press-ში, Reed International/Reed Elsevier-ში. იგი ასევე გახლავთ „მაკმილანის“
გამომცემლობის ყოფილი მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი. 2015 წელს ჩარკინი მსოფლიო გამომცემელთა
ასოციაციის პრეზიდენტი გახდა, 2007 წლიდან 2018 წლამდე
კი იგი იყო გამომცემლობა ბლუმსბერის ჩინეთის ოფისის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩარკინი გახლავთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს წევრი, კითხულობს ლექციებს საგამომცემლო სფეროს შესახებ ლონდონის უნივერსიტეტის კოლეჯსა და ლონდონის ხელოვნების უნივერსიტეტში. ჩარკინი
აგრეთვე ფლობს მაგისტრის ხარისხს ბუნებისმეტყველებაში.

ანა მარია კაბანელასი
არგენტინა
IPA-ს პრეზიდენტი 2004-2008 წლებში

ბუენოს აირესის ეროვნული უნივერსიტეტის დასრულების
შემდეგ ანა მარია კაბანელასმა კარიერა იურისტად დაიწყო. რამდენიმე წლის მანძილზე იგი იურიდიულ ფირმაში
მუშაობდა, მოგვიანებით კი საოჯახო საგამომცემლო კომპანიაში განაგრძო მოღვაწეობა. 1979 წელს იგი გახდა საგამომცემლო ჯგუფის, „კლარიდადის“ პრეზიდენტი, რომლის
საგამომცემლო პრიორიტეტებია იურიდიული ლექსიკონები, მხატვრული ლიტერატურა,
ფილოსოფია და ისტორია. 2006 წელს კაბანელასმა დააარსა საბავშვო ამომცემლობა UnaLuna, მისი ავტორობით გამოცემულია რამდენიმე წიგნი და ხშირად მუშაობს
იურიდიული ლექსიკონების განახლებაზე. ანა მარია კაბანელასი გამომცემელთა მსოფლიო პრეზიდენტი გახლდათ 2004-2008 წლებში. 2012 წელს ბუენოს-აირესის წიგნის
ბაზრობამ იგი ესპანური საგამომცემლო სფეროს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პირად დაასახელა.

თბილისის წიგნის 23-ე საერთაშორისო ფესტივალის
მონაწილეები

გამომცემლობა „აგორა“

გამომცემლობა
„აკადემიური წიგნი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თარგმნილი
ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: ეკატერინე ჩაჩხიანი,
მარინა ბალავაძე
უფლებების მენეჯერი: მარინა ბალავაძე,
ეკატერინე ჩაჩხიანი
მისამართი: უზნაძის ქ. N2; თბილისი,
საქართველო
ტელ: 555541900
ელ. ფოსტა: contact@agorabooks.ge
ვებ-გვერდი: http://agorabooks.ge/ka

საგამომცემლო პრიორიტეტი: სამეცნიერო
ლიტერატურა, შემეცნებითი სამაგიდო
თამაშები (MAKOTO–ს თამაშები)
საკონტაქტო პირი: მაია ღამბაშიძე
უფლებების მენეჯერი: მაია ღამბაშიძე
მისამართი: ქ. თბილისი 0179, ირ. აბაშიძის 16
ტელ: +995 599960904
ელ. ფოსტა: acadbookinfo@gmail.com
ვებ-გვერდი: http://acad.ge/

გამომცემლობა „აგორა“ დაარსდა
2006 წელს. მას შემდეგ აგორას 200მდე წიგნი აქვს გამოცემული. მისი
ძირითადი პრიორიტეტია ქართულად
თარგმნილი უცხოენოვანი ლიტერატურა
– მხატვრული ნაწარმოებები,
ფილოსოფიური, სოციოლოგიური
ხასიათის ესეები, დოკუმენტური პროზა,
საბავშვო ლიტერატურა; გამომცემლობა
აგორას დირექტორს, მარინა ბალავაძეს
საფრანგეთის მთავრობამ 2021 წელს
„აკადემიური პალმის რტოს ორდენის“
ოფიცრის წოდება მიანიჭა.

გამომცემლობა „აკადემიური წიგნი“ ეწევა
ქართული სამეცნიერო ლიტერატურის
პოპულარიზაციას. ასევე ამზადებს
შემეცნებით სამაგიდო თამაშებს
(MAKOTO-ს თამაშები).
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გამომცემლობა „ალეფი“

გამომცემლობა „არეტე“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თარგმნილი
ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: ბექა სამუკაშვილი
უფლებების მენეჯერი: ბექა სამუკაშვილი
მისამართი: ი.ხვიჩიას, 5; თბილისი
ტელ: +995 571301252
ელ. ფოსტა: aleph.publishing@gmail.com

გამომცემლობა „არეტე“
საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული და
დოკუმენტური პროზა
საკონტაქტო პირი: გიორგი დარსალია
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 25, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 322 25-02-55
ელ. ფოსტა: Gdarsalia@gmail.com

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

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

გამომცემლობა „არტანუჯი“

გამომცემლობა „აქტი“

საკონტაქტო პირი: ზვიად კვარაცხელია
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 25-05-22
ელ. ფოსტა: info@artanuji.ge; zviad.
kvaratskhelia@gmail.com
ვებგვერდი: http://artanuji.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ფილოსოფიური
ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: გიზო ცაცუა
უფლებების მენეჯერი: გიზო ცაცუა
მისამართი: რუსთაველის გამზ, 16; თბილისი
ტელეფონი: 591922123
ელ. ფოსტა: akti.publishing@gmail.com;
filosoph199@gmail.com
ვებგვერდი: http://akti.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 „აქტი“ დაარსდა
2019 წელს. გამომცემლობის მიზანია
ხელი შეუწყოს ფილოსოფიური,
მეცნიერული აზროვნების განვითარებას.
გამომცემლობა ძირითადად მუშაობს
ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური,
თეოსოფიური და თეოლოგიური წიგნების
გამოცემაზე. გამომცემლობას უკვე
გამოცემული აქვს 20-ზე მეტი წიგნი.
გამომცემლობის მიერ გამოცემულია
ცნობილი გერმანელი, ებრაელი, რუსი,
დანიელი, ინდოელი, ინგლისელი და
ქართველი ფილოსოფოსების წიგნები.
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გამომცემლობა „ბაკმი“

გამომცემლობა „ბენდესი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ქართული პროზა,
საბავშვო და საყმაწვილო წიგნები საკონტაქტო
პირი: რუსუდან მოსიძე
უფლებების მენეჯერი: რუსუდან მოსიძე
მისამართი: დიღმის მასივი, რობაქიძის გამზირი
N7, თბილისი
ტელეფონი: +995 322 72 54 99; +995 597 75 65 35
ელ. ფოსტა: bakmipublishing@gmail.com
ვებგვერდი: http://bakmi.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თანამედროვე
ქართველი მწერლები, ძველი წიგნების რეპრინტი,
თარგმანები, საბავშვო ლიტერატურა და სამაგიდო
თამაშები.
საკონტაქტო პირი: მაკა შალამბერიძე
უფლებების მენეჯერი: მაკა შალამბერიძე
მისამართი: ამბერკი ტაბიძის #41
ტელეფონი: +995 577 54 00 16
ელ. ფოსტა: bendesbooks@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/BendesPublishing

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.

გამომცემლობა ბენდესი დაარსდა
2017 წელს. ძირითადი მიმართულება
თანამედროვე ქართველი ავტორების
აღმოჩენა და პოპულარიზაციაა. 2020
წელს, „ბენდესის“ მიერ გამოცემული
მოთხრობების კრებული საქართველოში
ყველაზე პოპულარული ლიტერატურული
პრემიის – საბას ფინალისტებს შორის
იყო. გამომცემლობას აქვს სერია
„მივიწყებული წიგნების თარო“ რომლის
ფარგლებშიც ახორციელებს ბევრისთვის
საყვარელი, მაგრამ უკვე დიდი ხნის
წინ გამოცემული და წიგნის მაღაზიების
თაროებიდან გამქრალი წიგნების
რეპრინტს განახლებული დიზაინით.

წიგნის მაღაზია „ბიბლუსი“

გამომცემლობა „ბიზნესლიტერატურა“
– Harvard Business Review Georgia

მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ. №49
საკონტაქტო პირი: ზურა კვირიკაშვილი
ტელეფონი: +995 032 248 68 44
ელ. ფოსტა: marketing@biblusi.ge
ვებგვერდი: http://www.biblusi.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი:
ბიზნესლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: ნათია ლურსმანაშვილი
უფლებების მენეჯერი: ნათია ლურსმანაშვილი
მისამართი: ა. პოლიტკოვსკაიას 3, ბლოკი 6,
სართული 1
ტელეფონი: +995 599 14 77 08
ელ. ფოსტა: nalurs@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/hbrgeorgia

წიგნების მაღაზიათა ქსელმა ,,ბიბლუსი’’,
არსებობის 13 წლის მანძილზე, შეძლო შეექმნა
საქართველოში საგამომცემლო პროდუქტების
ყველაზე ფართო სავაჭრო ქსელი, რომელიც
აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს და
სარგებლობს მრავალრიცხოვანი მომხმარებლის
დამსახურებული ნდობით. აღსანიშნავია,
რომ ,,ბიბლუსში’’ წიგნებთან ერთად
წარმოდგენილია სასკოლო-საკანცელარიო
ნივთების მრავალფეროვანი ასორტიმენტი,
ხელსაქმის მასალები, სათამაშოები, წიგნისა
და ელ.აქსესუარები. დღეისათვის ბიბლუსი
აერთიანებს 67 ფილიალს მთელი ქვეყნის
მასშტაბით. ,,ბიბლუსის’’ მიზანია გახადოს წიგნი
ხელმისაწვდომი საქართველოს ყველა კუთხეში
და ხელი შეუწყოს ქვეყანაში წიგნიერების დონის
ამაღლებას.

გამომცემლობა „ბიზნესლიტერატურა“
2017 წლიდან გამოსცემს Harvard Business
Review Press-ის ბიზნესლიტერატურას
ქართულ ენაზე. გამომცემლობის
მიზანია მკითხველს ქართულ ენაზე
მიაწოდოს წამყვანი სპეციალისტების
მიერ შექმნილი ლიტერატურა, რაც
თანამედროვე ბიზნესგარემოს
განვითარებისთვის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.
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ბუერა – ხელნაკეთი აქსესუარები

ბუქმანია – პეგასი
წიგნების ონლაინ მაღაზია და
სადისტრიბუციო კომპანია

საკონტაქტო პირი: თეონა ბაკურაძე
ტელეფონი: 593 90 41 94; 551 70 66 00
ელ. ფოსტა: Buerahandmade@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/
BueraHandmadeAccessories

საკონტაქტო პირი: მარინე ცხადაია
უფლებების მენეჯერი: ანა კვინიკაძე
მისამართი: ედიშერ მაღალაშვილის ქ. N5,
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 592 12 08 15; +995 597 02 90 34
ელ. ფოსტა: bookmaniadistribution@gmail.com
ვებგვერდი: https://bookmania.ge/

ბუერას ისტორია იწყება 2012 წლიდან. თავიდან
ექსპერიმენტულად ვმუშაობდით. შემდეგ
ჰერბარიუმის და მეტალის შეხამების ტექნიკა
აღმოვაჩინეთ. დავიწყეთ სამკაულების შექმნა
ბუნების საჩუქრებით. ყვავილებს ვაგროვებთ:
მინდვრებში, მთაში, სოფლად. სადაც კი წავალთ
თან მიგვაქვს წიგნები და იქიდან მცენარეებს
ვიმგზავრებთ. პატივისცემით, ფრთხილად
ვაგროვებთ პაწია საოცრებებს. შემდეგ მოგვაქვს
სახელოსნოში, კომპოზიციებს ვქმნით და
ჩარჩოებში ვაბუდებთ, ფოტოებს ვუღებთ და
ვამზეურებთ. ამ პროცესში მთელი ოჯახი და
მეგობრები ვართ ჩართული და ყოველი ეტაპი
ძალიან სასიამოვნოა. შეფუთვაც ხელით იქმნება.
სტიკერები, საინტერესო შტამპები, კონვერტები,
ხელით შეკერილი ქისები განსაკუთრებულს
ხდის საჩუქარს. ჩვენი ფეისბუკ და ინსტაგრამ
გვერდი (Buera.ge; #buerahandmade), რამდენიმე
გემოვნებიანი გალერეა თბილისში, ქუჩის
მარკეტები და წიგნის ფესტივალი ის ადგილებია,
სადაც ბუერას პოვნა შეგიძლიათ.

წიგნების სადისტრიბუციო კომპანია
„ბუქმანია – Bookmania“ 2017 წლიდან
უზრუნველყოფს წიგნების დისტრიბუციას
საქართველოს მასშტაბით. ამ ეტაპზე,
კომპანიის საიტზე შეხვდებით შემდეგი
გამომცემლობის წიგნებს: „პეგასი“
და „საქართველოს მაცნე“. ბუქმანია
ნებისმიერი გემოვნებისა და ასაკის
მკითხველს გაძლევთ საშუალებას
სახლიდან გაუსვლელად აარჩიოთ
თქვენთვის სასურველი წიგნები და
მიიღოთ ისინი უმოკლეს ვადაში.
ბუქმანია მკითხველებს წიგნებს
საგამომცემლო ფასად სთავაზობს.
საცალო გაყიდვებს ემსახურება
კომპანიის ოფისი: მისამართი: ქ.
თბილისი, ე. მაღალაშვილის ქ. #5

წიგნის მაღაზია – ბუქმარკი /
წიგნები ვაკეში

გამომცემლობა „დიოგენე“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: სამხატვრო ალბომები,
არქიტექტურა, დიზაინი, ფოტოგრაფია, მოდა,
ენციკლოპედიები, მხატვრული, სამეცნიერო
და შემეცნებითი, ბიოგრაფიული ლიტერატურა,
ლექსიკონები
საკონტაქტო პირი: დავით ჯვარშეიშვილი
უფლებების მენეჯერი: დავით ჯვარშეიშვილი
მისამართი: არაყიშვილის ქ. 5 ქ. თბილისი
საქართველო 0179
ტელეფონი: 0322 989 266; +995 595 563383
ელ. ფოსტა: davidjvarsheishvili@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/bookmarkbooksinvake

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული
ლიტერატურა, საგანმანათლებლო
ლიტერატურა საკონტაქტო პირი: მეგი რუსია
მისამართი: აფაქიძის ქ. N 9; თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 322 21 33 21
ელ. ფოსტა: adm@diogene.ge;
sales@diogene.ge
ვებგვერდი: https://www.diogeneshop.ge/

ბუქმარკი წიგნები ვაკეში – ყველა საჭირო წიგნი ერთ
მაღაზიაში. წიგნის მაღაზია, სადაც წარმოდგენილია
ცნობილი გამომცემლობების ილუსტრირებული
ალბომები: მხატვრობა, არქიტექტურა, დიზაინი,
მოდა, კინო და ფოტოხელოვნება, ასევე ევროპული
ხარისხის სამხატვრო და საკანცელარიო პროდუქცია
ფართო არჩევანია ქართული, ინგლისური,
გერმანული და რუსული გამომცემლობების
მხატვრული, სამეცნიერო და შემეცნებითი,
ბიოგრაფიული ლიტერატურის, ენციკლოპედიები
და ლექსიკონები. მაღაზია თანამშრომლობს
გამომცემლობებთან: Taschen, Annespublishing,
Wordsworth, Prestel, Braun, DK, Penguin, Hatjecatz,
ANACONDA, АСТ, АЗБУКА, ЭКСМО და ა.შ. მაღაზია
„ბუქმარკი წიგნები ვაკეში“ ორიენტირებულია
მკითხველის მოთხოვნაზე, იღებს კერძო შეკვეთებს
და ცდილობს, როგორც საქართველოს მასშტაბით,
ასევე უცხოეთიდან უზრუნველყოს სასურველი
წიგნებისა თუ სამხატვრო მასალების მოწოდება.

გამომცემლობა „დიოგენე“ 1995 წელს
შეიქმნა და ერთ-ერთი პირველია
დამოუკიდებელი საქართველოს
ისტორიაში. ამ დროის განმავლობაში
ასობით სხვადასხვა ჟანრის წიგნი
გამოიცა. მათ შორის არის მსოფლიო
ლიტერატურის კლასიკოსების და
თანამედროვე მწერლების საუკეთესო
ნაწარმოებების თარგმანები, ქართული
და ნათარგმნი საბავშვო ლიტერატურა,
სამეცნიერო და სასწავლო წიგნები, XX
და XXI საუკუნის ქართველი მწერლების
გამოცემები.
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ელფის გამომცემლობა

წიგნების მაღაზია „ერუდიტი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: საბავშვო
ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: თინათინ დიდებულიძე
უფლებების მენეჯერი: ლეილა კირთაძე
მისამართი: კარტოზიას ქ. N8. კორპუსი N9,
მე-2 სართული; თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 322 92 35 70; +995 599 36 53
73
ელ. ფოსტა: office@elf.ge; adm@elf.ge
ვებგვერდი: http://elf.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ფილოსოფიური,
ფსიქოლოგიური, ისტორიული,
კულტუროლოგიური, ენათმცოდნეობისა
და სხვა საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
ლიტერატურა.
საკონტაქტო პირი: ლარისა ტადტაევი
მისამართი: ნუცუბიძის ქ. N16; თბილისი,
საქართველო
ელ. ფოსტა: imedi50@rambler.ru

„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.

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.

ზვიად კორძაძის გამომცემლობა

გამომცემლობა „ზოლიანი კატა“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: იურიდიული
პროფილის – სახელმძღვანელოების,
მონოგრაფიების, ნათარგმნი და სხვა სახის
ლიტერატურის გამოცემა.
დირექტორი: ელენე ჩომახიძე
მისამართი: ქავთარაძის ქ. N44 ბლოკი „A”,
პირველი სადარბაზო, I-II სართული
ტელეფონის ნომერი: (+995) 599 50 77 75
ელ. ფოსტა: office@zkpublishing.ge
ვებგვერდი: https://zkpublishing.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თანამედროვე
ქართული ლიტერატურა და საბავშვო
ილუსტრირებული წიგნები ხელოვნებასა და
გარემოს დაცვაზე
საკონტაქტო პირი: თამარ თარხან-მოურავი
ელ. ფოსტა: kataeditorial@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/KataStropa/

ზვიად კორძაძის გამომცემლობა დაფუძნდა
2014 წელს და იგი უზრუნველყოფს იურიდიული
ლიტერატურის გამოცემას. 2016 წელს
გამოქვეყნდა წიგნი, რომელიც ეხებოდა 1921
წლის კონსტიტუციის მიღებას და მასთან
დაკავშირებულ დისკუსიებს (მიეძღვნა 1921
წლის კონსტიტუციის 95 წლისთავს), და სერია
– „ქართული სამართლის კლასიკა“, რომლის
ორი ტომი გამოიცა და დიდი ინტერესი
გამოიწვია ქართულ იურიდიულ საზოგადოებაში.
გამომცემლობას ეკუთვნის პროექტი –
„აკრძალული იურიდიული ლიტერატურა“, –
რომელიც სერიულია და შედგება თორმეტი
წიგნისაგან. აგრეთვე საგამომცემლო ჯგუფმა
მოამზადა პროექტი – „ხელნაწერი წიგნი“,
რომლის ფარგლებშიც გამოიცა ივანე
ჯავახიშვილის ხელნაწერი შრიფტით შექმნილი
წიგნი – „ივანე ჯავახიშვილი, ქართული
სამართლის ისტორია“.

ზოლიანი კატა გახლავთ დამოუკიდებელი
გამომცემლობა, რომლის საგამომცემლო
პრიორიტეტებია თანამედროვე
ქართული ლიტერატურა და საბავშვო
ილუსტრირებული წიგნები ხელოვნებასა
და გარემოს დაცვაზე.
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თბილისის იუნუს ემრეს
სახელობის ინსტიტუტი

საკონტაქტო პირი: ია ვეკუა
ტელეფონი: 577 255 591
ელ. ფოსტა: info@tbilisiwbc.ge
ვებგვერდი: http://tbilisiwbc.ge/

საკონტაქტო პირი: თეკლე ჩახაია
მისამართი: შარტავას N41
ტელეფონი: +995322980097; +995 558 55 31 24
ელ. ფოსტა: tiflis@yee.org.tr
ვებგვერდი: https://tiflis.yee.org.tr/

2021 წლის 23 აპრილიდან, ერთი წლის
განმავლობაში, თბილისი UNESCO-ს
წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი
იქნება. პროექტი „წიგნის მსოფლიო
დედაქალაქი“, იუნესკოს გენერალურმა
კონფერენციამ 2001 წელს დააარსა.
პროექტი, ყოველ წელს, მსოფლიოს
სხვადასხვა ქალაქში ხორციელდება.
ერთწლიანი პროგრამის ფარგლებში
დაგეგმილი პროფესიული და სახალხო
პროგრამებისა და აქტივობების
მიზანი, ყველა ასაკის მკითხველში
წიგნის კითხვის წახალისება, ასევე,
საგამომცემლო, საბიბლიოთეკო,
მთარგმნელობითი და სხვა მომიჯნავე
სფეროს განვითარების ხელშეწყობაა.

თბილისის იუნუს ემრეს სახელობის ინსტიტუტი
2012 წლიდან საგანმანათლებლო და კულტურულ
საქმიანობას ეწევა. ინსტიტუტში დღემდე
დაახლოებით 3000-მდე ადამიანმა შეისწავლა
თურქული ენა. 2013 წელს თბილისში ინსტიტუტის
თაოსნობით დაიწყო პროექტი „ჩემი არჩევანია
თურქული ენა“, რომლის ფარგლებშიც ყოველ
წელს საშუალოდ 500 მოსწავლე სკოლებში
თურქულ ენას შეისწავლის. ინსტიტუტში წელიწადში
სამჯერ ტარდება საერთაშორისო სტანდარტებით
მომზადებული თურქული ენის საკვალიფიკაციო
გამოცდა. თურქული ენის მცოდნეები ამ გამოცდის
საშუალებით იღებენ თურქული ენის ცოდნის
დამადასტურებელ შესაბამის დოკუმენტს, რითაც
საშუალება ეძლევათ ისწავლონ თურქეთში და
იპოვონ სამსახური. განათლების პარალელურად
ტარდება კულტურული ღონისძიებები. ყოველ წელს
ეწყობა კონცერტები, სიმპოზიუმები, საუბრები,
ხალხური ცეკვები, სემინარები, შეჯიბრებები,
კინოჩვენებები, გამოფენები, ღია კარის დღეები,
ხელოვნების კურსები, სახელოსნო სამუშაოები,
თურქულ სამზარეულოსთან დაკავშირებული და
სხვა მსგავსი ღონისძიებები, ასევე ინსტიტუტი
მონაწილეობას იღებს ადგილობრივ ფესტივალებში,
გამოფენა-გაყიდვებსა და სხვა აქტივობებში.

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის
ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის
ინსტიტუტი – პროგრამა ლოგოსი

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

საგამომცემლო პრიორიტეტი: კლასიკური
ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია და
ახალი ბერძნული ფილოლოგია
საკონტაქტო პირი: გოჩა კევლიშვილი
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N13;
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 322 25 02 58
ელ. ფოსტა: kevlishvili13@gmail.com

მისამართი: ჩოლოყაშვილის გამზირი N 3/5;
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: (+995 32) 222 00 09
ელ. ფოსტა: info@iliauni.edu.ge; theo.
kavelashvili@iliauni.edu.ge
ვებგვერდი: https://iliauni.edu.ge/

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
კლასიკური ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის
ინსტიტუტი, შეიქმნა 1997 წელს ბერძნული
და რომაული ფილოლოგიის სფეროში,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
უკვე არსებული სასწავლო და
სამეცნიერო ქვედანაყოფების
გაერთიანების საფუძველზე. ინსტიტუტის
აკადემიური სექტორი წარმოდგენილია
სამი მიმართულებით: კლასიკური
ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია
და ახალი ბერძნული ფილოლოგია.
ინსტიტუტს აქვს საკუთარი ბიბლიოთეკა,
საინფორმაციო და საკონფერენციო
ცენტრები.

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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წიგნების მაღაზია „ინგლიშ ბუქ
ედუქეიშენ“

გამომცემლობა „ინდიგო“

საგამომცემლო პრიორიტეტი:
ინგლისურენოვანი წიგნები, ინგლისური ენის
სახელმძღვანელოები, საგანმანათლებლო
მასალები
საკონტაქტო პირი: თამთა შენგელია
მისამართი: დიდი დიღომი, ვეფხისტყაოსნის
ქ.92 თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 32 200 12 42
ელ. ფოსტა: englishbookteam@englishbook.ge
ვებგვერდი: https://bookshop.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ჟურნალი
ინდიგო
საკონტაქტო პირი: თამარ პაპავა
უფლებების მენეჯერი: ნატა ძველიშვილი
მისამართი: ი. გოგებაშვილის N38, თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 555 57 45 45
ელ. ფოსტა: info@indigo.com.ge
ვებგვერდი: https://indigo.com.ge/

ჩვენ ვაკავშირებთ სამყაროს წიგნებით,
რომლებიც იდეების, ოცნებების და
განათლების საწინდარია. ჩვენი წიგნების
მაღაზია bookshop.ge წარმოადგენს
კომპანია English Book Education-ის ნაწილს,
ჩვენ ვმოღვაწეობთ ერთ-ერთ ყველაზე
კრეატიულ სექტორში, ვამაყობთ ჩვენი
წარსულით და ამბიციურად ვუყურებთ
მომავალს. Bookshop.ge – მხატვრული
და არამხატვრული ლიტერატურის
მიმართულებით თანამშრომლობს შემდეგ
გამომცემლობებთან: Penguin Random House
(გაერთიანებული სამეფო), Penguin Random
House (აშშ), Vintage, Hachette. Harper Collins,
Scholastic, Pan Macmillan, Bloomsbury და
სხვა მრავალი.

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.

გამომცემლობა „ინტელექტი“

წიგნების სადისტრიბუციო
კომპანია „ირიათონი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თარგმნილი
ლიტერატურა, დოკუმენტური პროზა,
სახელმძღვანელოები, აკადემიური, ისტორიული
და საბავშვო წიგნები, ღია ბარათები
უფლებების მენეჯერი: გვანცა ჯობავა
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N5; თბილისი,
საქართველო
საკონტაქტო პირი: ეთერ ბაიდოშვილი
ტელეფონი: +995 322 25 05 22
ელ. ფოსტა: info@intelekti.ge
ვებგვერდი: https://intelekti.ge/

საკონტაქტო პირი: ნიკოლოზ კორტავა
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი №17ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 32 250 02 01
ელ. ფოსტა: iriatoni@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/Iriatoni

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
„ინტელექტი“ ოც წელზე მეტია მუშაობს.

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.
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გამომცემლობა „კლიო“

ტელეფონი: +995 593 27-62-37,
+995 593 57-75-36
ელ. ფოსტა: mtania55@yandex.ru

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული,
საბავშვო, სამეცნიერო-პოპულარული,
მემუარული და სხვა სახის ლიტერატურა,
სასკოლო სახელმძღვანელოები
საკონტაქტო პირი: ზაზა ხიდურელი
მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზ. N181
0102, თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 322 34 04 30, +995 599 50 33 76
ელ. ფოსტა: book@klio.ge, kliopublishing@gmail.com
ვებგვერდი: https://klio.ge/

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.

გამომცემლობა „კლიო“ დაარსდა 2003
წელს. იგი გთავაზობთ საცნობარო,
მხატვრული, საბავშვო, სამეცნიეროპოპულარული, მემუარული და სხვა
სახის ლიტერატურას, აგრეთვე
ეროვნულ ნიადაგზე შექმნილ
უმაღლესი და საშუალო სკოლების
სახელმძღვანელოებს და დამხმარე
სასწავლო ლიტერატურას. ამჟამად
გამომცემლობა ევროკავშირის
პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპის“
მხარდაჭერით ახორციელებს პროგრამას
„დავუახლოვდეთ ლიტერატურულ
ევროპას“, რომლის ფარგლებშიც 2021
წელს ქართულ ენაზე თანამედროვე
ევროპელი მწერლების 9 ნაწარმოები
გამოიცემა.

კოსმო – ხელნაკეთი
აქსესუარები

„კულტურულ ურთიერთობათა
ცენტრი – კავკასიური სახლი“

მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზ. N181
0102, თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 577 32 74 42
ელ. ფოსტა: cosmo.handmade@gmail.com
ვებგვერდი: https://cosmo.com.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ეთნიკურ
უმცირესობათა კულტურული ძეგლები,
სამეცნიერო და პოპულარული ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: გიორგი ჯავახაძე
მისამართი: გალაკტიონის ქუჩა N20,
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 032 2 93 50 88, +995 598595059
ელ. ფოსტა: info@caucasianhouse.ge

ხელნაკეთი აქსესუარების ყველაზე დიდი
კოსმიური სამყარო.

„კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი –
კავკასიური სახლი“ არის კულტურულსაგან
მანათლებლო 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.
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გამომცემლობა „მერიდიანი“

გამომცემლობა „მცხეთა“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: სასწავლო,
სამეცნიერო, შემეცნებითი, მხატვრული და
საბავშვო ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: კახაბერ რუსიძე; მარინა
კილაძე
მისამართი: ყაზბეგის გამზირი N 47, თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 322 39 15 22; +995 599 54 17 07;
+995 599 23 51 78
ელ. ფოსტა: meridiani777@gmail.com

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თარგმნილი
ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: ნინო ლაფაჩი
უფლებების მენეჯერი: თამარ დვალი
მისამართი: აღმაშენებლის გამზირი 171,
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 555 778 765
ელ. ფოსტა: mtskhetapublishing@gmail.com; nini.
laphachi@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/
mtskhetapublishing

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.

გამომცემლობა „მცხეთა“ დაარსდა
2018 წელს. გამომცემემლობა
გთავაზობთ ქართულად თარგმნილ
უცხოენოვან ლიტერატურას. თბილისის
წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე
გამომცემლობა „მცხეთა“ წარმოგიდგენთ
თურქული მხატვრული ლიტერატურის
თარგმანებს.

NINO.GE – ხელნაკეთი
სამკაულები და აქსესუარები

ნოდარ დუმბაძის გამომცემლობა

ელ. ფოსტა: nino.ge@gmail.com
ვებგვერდი: http//nino.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ნოდარ
დუმბაძის შემოქმედების გამოცემა,
თანამედროვე პროზაიკოსებისა და პოეტების
გამოცემა და პოპულარიზაცია, უცხოური
ლიტერატურის თარგმნა, გამოცემა,
პოპულარიზაცია
მისამართი: ფალიაშვილის N18, თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: 558171995
ელ. ფოსტა: mariamtsiklauri.60@gmail.com;
katiebitsadze@gmail.com

nino.ge=-ზე წარმოდგენილი ნივთები
ხელნაკეთია და მზადდება მცირე
ზომის სახელოსნოში. ჩვენთან იქმნება:
მინიატურული წიგნები (ყელსაბამის,
სამაჯურის, საკიდის ფორმით),
ლეფთრეი (მრავალფუნქციური
ნივთი), კინოსა და ლიტერატურის
თემაზე შექმნილი მაისურები, კედლის
საათები, წიგნის ფორმის ჩანთები, ქვის
აქსესუარები (ყელსაბამი, სამაჯური,
საკიდი), მედალიონები, ფაზლი, ასევე
სამკაულები, სუვენირები და სხვადასხვა
დღესასწაულთან დაკავშირებული
აქსესუარები.

გამომცემლობის პრიორიტეტებია: ნოდარ
დუმბაძის შემოქმედების გამოცემა;
თანამედროვე პროზაიკოსებისა და
პოეტების გამოცემა და პოპულარიზაცია;
უცხოური 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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გამომცემლობა პალიტრა L

წიგნის მაღაზია „პარნასი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: საბავშვო
წიგნები, მხატვრული და დოკუმენტური პროზა
საკონტაქტო პირი: თინა ასათიანი
მისამართი: იოსებიძის ქ. N49; თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: 032 2 38 38 71
ელ. ფოსტა: book@palitra.ge
ვებგვერდი: https://www.palitral.ge/

საკონტაქტო პირი: გიორგი დარსალია
მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზ 22, თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 032 250 255
ელ. ფოსტა: info@parnasi.ge

„პალიტრა L“ 2005 წელს დაარსდა მისიით,
გაეღრმავებინა წიგნის სიყვარული
საზოგადოებაში, დღეს კი საქართველოში ერთერთი 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“, ლიტ.კონკურსი „გახდი
საბავშვო ბესტსელერის ავტორი“, ასევე პალიტრა
L-ს ეკუთვნის აუდიოწიგნების პლატფორმა
www.gudabooks.ge. აღსანიშნავია სოციალური
პასუხისმგებლობის პროექტი „მაკულიტერატურა“
რომლის მიზანია გარემოზე ზრუნვა. ეს
წარმატებული პროექტების მცირე ჩამონათვალია.
გამომცემლობა ამაყობს, რომ დიდი წვლილი
მიუძღვის ქართული წიგნის განვითარებაში,
საოჯახო ბიბლიოთეკების შექმნასა და ახალი
თაობის წიგნით დაინტერესებაში.

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.)

სათამაშოების მაღაზია „პეპელა“

გამომცემლობა „პოეზია“

საკონტაქტო პირი: გუსა დედანაშვილი
მისამართი: იოსებიძის N49, თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: 577273111
ელ. ფოსტა: marketing@pepela.ge
ვებგვერდი: http://www.pepela.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ქართული
პოეზიის თარგმნა უცხოურ ენებზე და უცხოური
პოეზიისა და პუბლიცისტიკის თარგმნა
ქართულად
საკონტაქტო პირი: ნატო ალხაზიშვილი
უფლებების მენეჯერი: ნატო ალხაზიშვილი
მისამართი: ყიფშიძის ქ. N2; თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 599 53 78 87
ელ. ფოსტა: nalhazishvili@poeziapress.org
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/PoeziaPress/

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 აკმაყოფილებს, მათ შორის
EN71-ს, რაც სათამაშოების ხარისხის
ყველაზე მკაცრ შემოწმებას გულისხმობს.

გამომცემლობა „პოეზიამ“ საქმიანობა
„ვეფხისტყაოსნის“ ახალი ინგლისური
თარგმანის გამოცემით დაიწყო
(მთარგმნელი – ლინ კოფინი). 2016 წელს
ამ თარგმანმა ქართული ლიტერატურის
საუკეთესო თარგმანის ნომინაციაში
პრემია „საბა“ დაიმსახურა. ბოლო
წლებში „პოეზია“ აქტიურად თარგმნის
და გამოსცემს ინგლისურენოვან
დოკუმენტურ პროზას მეოცე საუკუნის
საქართველოს ისტორიის ნაკლებად
ცნობილი ასპექტების შესახებ.
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READERSLAND.GE

საგა – საქართველოს
აკადემიური გამომცემლობა

საკონტაქტო პირი: მარიამ სანაია
მისამართი:იოსებიძის ქ. N49; თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: 598822301
ელ. ფოსტა: books@hotsale.ge
ვებგვერდი: https://www.readersland.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი:
მხატვრული ლიტერატურა, სამეცნიერო
ლიტერატურა, დამხმარე მასალები სკოლის
მასწავლებლებისთვის
საკონტაქტო პირი: თამარა ნაჭყებია
უფლებების მენეჯერი: თამარა ნაჭყებია
მისამართი: დ.აღმაშენებლის გამზ, 181-2, თბილისი
ტელეფონი: 599 17 38 85
ელ. ფოსტა: pressacademic@gmail.com
ვებგვერდი: https://apgeorgia.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.

საგა — საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა
დაარსდა 2015 წელს. გამოსცემს საბავშვო
ლიტერატურას, საგანმანათლებლო და პროფესიულ
ლიტერატურას, მხატვრულ, როგორც ქართველი
ავტორების, ასევე თარგმნილ ლიტერატურას.
გამომცემლობას მოპოვებული აქვს სხვადასხვა
მთარგმნელობითი გრანტი: თურქეთის, ნორვეგიის,
რუსეთის, ისლანდიის, უელსის, პოლონეთის,
პორტუგალიის და სხვა. გამომცემლობის პროექტმა
„ვისაუბროთ კულტურულ მემკვიდრეობაზე“
მოიპოვა „კრეატიული ევროპის – საქართველო“
დაფინანსება. პროექტის მიზანი იყო ინტერაქტიული
რუკის შექმნა, რომელშიც ჩართული იყო 70-მდე
საჯარო სკოლა საქართველოს თითქმის ყველა
რეგიონიდან. აღნიშნული პროექტი გაიგზავნა
ამერიკაში – MARKETING EFFECTIVENES
AWARD (MEA), რისთვისაც გამომცემლობამ
მიიღო საერთაშორისო აღიარება და ჯილდო.
გამომცემლობის ვებ-გვერდიდან შესაძლებელია
გამომცემლობის წიგნების ონლაინ შეძენა.

საქართველოს უნივერსიტეტი

საქწიგნი

საგამომცემლო პრიორიტეტი: დარგობრივი
სახელმძღვანელოები, მხატვრული და
საბავშვო ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: ჯულიეტა ანდღულაძე
უფლებების მენეჯერი: ჯულიეტა ანდღულაძე
მისამართი: მ. კოსტავას ქუჩა 77ა, თბილისი,
0171, საქართველო
ტელეფონი: 2 55 22 22
ელ.ფოსტა: info@ug.edu.ge
ვებგვერდი: https://www.ug.edu.ge/

საკონტაქტო პირი: ლია მეტრეველი
მისამართი: თამარ მეფის გამზირი N14;
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 322 96 90 70
ელ.ფოსტა: saqwigni@yahoo.com

საქართველოს უნივერსიტეტი 2004 წელს
დაფუძნდა, პროფესორების, მანანა
სანაძისა და გიული ალასანიას მიერ,
როგორც საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
სკოლა. სხვადასხვა დისციპლინებში
საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების
შემდგომ, 2007 წლიდან საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა სკოლა იწოდება საქართველოს
უნივერსიტეტად. ამჟამად, უნივერსიტეტი
ახორციელებს 50-ზე მეტ აკადემიურ
პროგრამას სწავლების ყველა საფეხურზე
(საბაკალავრო, სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი
და სადოქტორო), სადაც სწავლობს 6000ზე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო
სტუდენტი. პროგრამები ხორციელდება
როგორც ქართულ ისე ინგლისურ ენაზე.

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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სეზანი – საგამომცემლო სახლი

სულაკაურის გამომცემლობა

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

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თანამედროვე
ქართული და უცხოური პროზა, საბავშვო და
საყმაწვილო ლიტერატურა, საგანმანათლებლო
და დარგობრივი ლიტერატურა
მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი N150;
თბილისი, საქართველო
უფლებების მენეჯერი: მაკა შულაია (m.shulaia@
sulakauri.ge)
საკონტაქტო პირი: შორენა შენგელაია
ტელეფონი: +995 322 91 09 54; +995 322 91 11 65
ელ.ფოსტა: info@sulakauri.ge
ვებგვერდი: https://www.sulakauri.ge/

„სეზანი“ სახელოვანი გერმანული ფირმის
„ჰაიდელბერგის“ პარტნიორი საწარმოა და
ევროპულ ხარისხს ამკვიდრებს ქართულ ბაზარზე.
მისი საგამომცემლო ჯგუფი ცდილობს სტამბის
საიმიჯო გამოცემებიც შეესაბამებოდეს ევროპულ
სტანდარტს, სულისკვეთება კი ეროვნული
ჰქონდეს. ამის დასტურია სერიები: „ჩვენ და
„ვეფხისტყაოსანი“, დაიბადა საქართველოში“,
„ქებათა ქება სპორტს“, „მწერლობანა“. 2021
წელს გთავაზობთ ახალ სერიას: „ბავშვობის
თანამგზავრები“; მანანა კარტოზია – „სიხარულის
ჯაჭვი“, „სიყვარულის დღე, მამაშვილობა“, „სად
ხვდება ადამიანი ღმერთს?“, „იმედი“, „ოჯახის
მემატიანე“, „შუქურის დარაჯი − ნიკა ცისკარიძე“;
მაკა ლდოკონენი – „ჯადოსნური სიტყვები“, ვასო
გულეური, „დინოზავრიდან კომპიუტერამდე“,
ლელა ცუცქირიძე, „კარგი დღე“, მარიამ
წიკლაური, ნათია ჯანაშია, მანანა კარტოზია, „ვინ
გინდა გამოხვიდე?“, ლიზა ფირცხალავა, კომიქსი
„პაექრობა წინაპრებთან“, აკაკი წერეთელი
„გამზრდელი“. ეს სრული ჩამონათვალი არ
გახლავთ, სერიაზე მუშაობა გრძელდება.

„სულაკაურის გამომცემლობა“ დაარსდა
1999 წელს. თავდაპირველად ის
თანამედროვე ქართველი და უცხოელი
მწერლების ნაწარმოებების გამოცემაზე
იყო ორიენტირებული. დროთა
განმავლობაში 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.

სულხან-საბა ორბელიანის
უნივერსიტეტი

ქართული თარო

საგამომცემლო პრიორიტეტი: სამართალი,
თეოლოგია, ფილოსოფია, სამეცნიერო
ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: ნანა ფაილოძე
უფლებების მენეჯერი: თამთა თავართქილაძე
მისამართი: კ. ქუთათელაძის ქ. N3; თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: 557975869
ელ.ფოსტა: sabaunipress@sabauni.edu.ge
ვებ-გვერდი: https://sabauni.edu.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: საბავშვო და
სასაჩუქრე წიგნები
საკონტაქტო პირი: ზურაბ კბილაძე
უფლებების მენეჯერი: ზურაბ კბილაძე
ტელეფონი: 032 2 04 08 68
ვებგვერდი: https://cutt.ly/0nEUXYd

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
2001 წელს დაარსდა. დაარსებიდანვე დაიწყო
აქტიური საგამომცემლო საქმიანობა, რომელიც
უმთავრესად ორიენტირებული იყო თეოლოგიური,
ფილოსოფიური, სახელოვნებო და ზოგადად
ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულების
ლიტერატურის გამოცემაზე. წლების განმავლობაში
საგამომცემლო საქმიანობა გაფართოვდა
სამართლის, პოლიტიკის, საერთაშორისო
ურთიერთობების მიმართულებით. დღესდღეობით
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების
სფეროში საბაუნის გამომცელობა ერთერთი გამორჩეულია როგორ ორიგინალური
ქართულენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურის
გამოცემით, ისე კლასიკური წიგნების ქართულ
ენაზე თარგმნით.
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ქარჩხაძის გამომცემლობა

წიგნის მაღაზია „შაქრო ბაბუა“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ჯემალ
ქარჩხაძის წიგნები, საბავშვო წიგნები,
ხელოვნებისა და კულტურული
მემკვიდრეობის მაღალპოლიგრაფიული,
ილუსტრირებული გამოცემები, თანამედროვე
უცხოური პროზა
საკონტაქტო პირი: გიორგი ქარჩხაძე
უფლებების მენეჯერი: გიორგი ქარჩხაძე
მისამართ: ვაჟა-ფშაველას VII კვ, N17/6,
თბილისი, საქართველო
ელ.ფოსტა: guja@karchkhadze.ge
ვებგვერდი: http://karchkhadze.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული და
არამხატვრული ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: ნინო კაციაშვილი
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N17ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 032 247 55 35
ელ.ფოსტა: info@shaqrobabua.ge
ვებგვერდი: https://shaqrobabua.ge/

ქარჩხაძის გამომცემლობა 2004 წლიდან
მუშაობს ქართული წიგნის ბაზარზე
და ამ ხნის განმავლობაში მოიპოვა
მყარი რეპუტაცია, როგორც საბავშვო
შემეცნებითი და მხატვრული წიგნების
ერთ-ერთმა წამყვანმა გამომცემლობამ.
გამომცემლობა წარმოუდგენელია ჯემალ
ქარჩხაძის წიგნების გარეშე. გარდა
საბავშვო წიგნებისა, გამომცემლობა
ბოლო წლებია ახალი მიმართულებით
მუშაობს: ესაა ხელოვნებისა და
კულტურული მემკვიდრეობის
მაღალპოლიგრაფიული, უხვად
ილუსტრირებული გამოცემები.

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.

გამომცემლობა „შემეცნება“

გამომცემლობა „წიგნები
ბათუმში“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: საბავშვო და
საყმაწვილო ლიტერატურა, კლასიკური, თანამედროვე
პროზა და პოეზია, სასკოლო სახელმძღვანელოები,
საგანმანათლებლო დანიშნულების თვალსაჩინოებები
და დიდაქტიკური მასალები
საკონტაქტო პირი: ლია შალვაშვილი
მისამართი: ა. ანტონოვსკაიას ქ. N9 ბ; თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 32 260 23 15; +995 599 550 554
ელ.ფოსტა: info@shemetsneba.ge
ვებგვერდი: https://www.shemetsneba.ge/

საკონტაქტო პირი: მარიამ კორინთელი
მისამართ: ი. ნიკოლაძის N5ა; თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 555 64 08 87
ელ.ფოსტა: booksinbatumi@gmail.com;
mariam_korinteli@yahoo.com

გამომცემლობა „შემეცნება“ 2005 წელს დაფუძნდა
და უკვე მე-16 წელია კულტურის, განათლებისა
და ლიტერატურის სამსახურშია. გამომცემლობის
შექმნის იდეა 2004 წელს ფრანკფურტში დაიბადა.
დროთა განმავლობაში გამომცემლობა „შემეცნება“
გაფართოვდა. ჩვენი გამომცემლობის გრიფით 200ზე მეტი დასახელების გამოცემა განხორციელდა,
რომელიც განსხვავებული გემოვნების მკითხველზეა
გათვლილი. განსაკუთრებული პოპულარობით
სარგებლობს საბავშვო წიგნები, რომელთა საავტორო
უფლებებიც გაყიდულია რამდენიმე ქვეყანაში.
ამჟამად ძირითადი საგამომცემლო პრიორიტეტებია:
საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურა, კლასიკური,
თანამედროვე პროზა და პოეზია, სასკოლო
სახელმძღვანელოები, საგანმანათლებლო
დანიშნულების თვალსაჩინოებები და დიდაქტიკური
მასალები. გამომცემლობა შემეცნება საქართველოს
წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა
ასოციაციის აქტიური წევრია. მონაწილეობას იღებს
წიგნის ყოველწლიურ ბაზრობებსა და ფესტივალებზე,
როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში.

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.

40/41
გამომცემლობა „წიგნი+ერი“

წიგნის სამყარო – წიგნის
გამავრცელებელთა კომპანია

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

საკონტაქტო პირი: ირაკლი სებისკვერაძე
უფლებების მენეჯერი: სოფო კურტანიძე
მისამართი: დიღომი, კრისტიან სტივენის N38,
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 551312227
ელ.ფოსტა: sopo@bookland.ge
ვებგვერდი: https://bookland.ge/

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
ავითარებს, ფსიქოლოგიაა.

კომპანია დაარსდა 2005 წელს და
დღეისათვის, საქართველოს მასშტაბით,
წიგნებითა და სხვა პროდუქციით,
200 -მდე წიგნის მაღაზიას და 90-ზე
მეტ სხვადასხვა პროფილის მქონე
სავაჭრო ობიექტს ამარაგებს; გარდა
ამისა, 2007 წლიდან წარმატებით
აწარმოებს პროდუქციის რეალიზაციას
ინტერნეტ-მაღაზიის მეშვეობით.
წიგნის რეალიზაციის მსურველებს,
წიგნის მაღაზიებს, სუპერმარკეტებს,
საკანცელარიო მაღაზიებსა და სხვა
საცალო სავაჭრო წერტილების მქონე
პირებს, კომპანია სთავაზობს წიგნებით
სწრაფ და ეფექტურ მომარაგებას.

სიკვდილის კულტურა
ავტორი: ანი დიდიშვილი

სამანტა შვებლინის ლიტერატურული
ციებ-ცხელება
ავტორი: თემურ ზოიძე

იუვალ ნოა ჰარარი – „კაცობრიობის მოკლე
ისტორია”
ავტორი: ია გელიტაშვილი

„შაშვი შაშვი მაყვალი“ – თამთა მელაშვილი
ავტორი: მანანა ერემაშვილი

„კირკე“ – არც მიწისა და არც ცისა
ავტორი: მარიამ მახარაძე
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დანიელ ვისერი

მთის დედოფალი
გერმანულიდან თარგმნა
მზია გალდავაძემ

გამომცემლობა „ინტელექტი“

სიკვდილის კულტურა
ავტორი: ანი დიდიშვილი

„aravis gamovuwer sasikvdilo
wamals an mivcem mas sasikvdilo rCevas, raTa mdgomareoba Sevumsubuqo“, – hipokrate
evTanazias
Cvens
welTaRricxvamde 3-4 aseuli wliT
adre, sakuTar ficSi axsenebs.
mas Semdeg bevrma wyalma Caiara, Tan imdenma da imxelebma,
rom mTvarezec ki movaxerxeT
fexis dadgma, magram evTanaziaze konsensusi, rogorc Cans,
bevrad ufro dauZleveli ambavia kacobriobisTvis, radgan am
dros erTmaneTs ejaxeba erTi
mxriv sicocxlis da meore
mxriv – piradi cxovrebis gankargvis ufleba.
saqarTvelos konstitucia si
cocxlis uflebas me-15 mux
liT icavs: „sicocxle adamianis xelSeuvali uflebaa da mas
icavs kanoni“. sicocxle rom
absoluturi uflebaa, amaze
yvela Tanxmdeba, Tumca moicavs Tu ara sicocxlis ufleba
sikvdilis uflebas, sakiTxavi
ai, es aris!
1984 wlis alkmaaris saqme: 95
wlis moxuci pacienti xSirad
kargavda gonebas, radgan ar
SeeZlo sakvebisa da siTxis
mi
Reba. man eqims mosTxova evTanaziis gakeTeba, ris sapasuxodac eqimma gamarTa konsiliumi, sadac dadginda, rom
pacients gamojanmrTelebis Se-

saZlebloba ar hqonda. man Se
as
rula moxucis Txovna, Tumca evTanaziis gamoyenebis Semdeg is gaasamarTles. apelaciis Sedegad uzenaesma sasamarTlom daadgina, rom eqimi
dadga konfliqtis winaSe: mas
unda SeenarCunebina adamianis
sicocxle an gaeTavisuflebina
is fizikuri tanjvisgan. sabolood, sasamarTlom miiCnia,
rom eqimma swori gadawyvetileba miiRo.
daniel viseris „mTis dedofali“ evTanaziis Temas exmianeba da Txrobis unikaluri
maneriT gadmoscems robert
turinis cxovrebis qronikebs
mzrunvelobis saxlSi – 45
wlis robert turini Tavisi
nebiT cxovrobs dawesebulebaSi. garesamyarosgan sruli
izolirebisa da avadmyofobis
miuxedavad, sakuTar identobas ar Ralatobs – isev Zveleburad uyvars sasmeli, enamaxviloba da flirti. turins
gaanalizebuli aqvs Tavisi rogorc amJamindeli, ise momavali mdgomareoba da fiqrobs,
rom gadarCenis erTaderTi gza
evTanaziaa. sicocxlis dasrulebis uamravi xerxi arsebobs, Tumca, ratom ar SeiZleba
erT-erTi maTgani kanonieri,
umtkivneulo da amavdroulad
wynaric iyos?!

„mTis dedofalSi“ Txroba pirvel pirSi mimdinareobs, turini Tavad gviyveba sakuTar
ambebs da misi TvalebiT aRqmuli garemo wignis dasawyisSive
radikaluri da mkafioa:
„sakmarisia, batonma turinma
sakuTar sxeuls daxedos, rom
misTvis maSinve cxadi xdeba,
rogori daundobelia buneba.
vis unda daabralos, Tu ara
bunebas, rom 45 wlis mamakacs,
sxeuli rom 65-isas miugavs,
85 wlis moxuciviTac ki ar
SeuZlia siaruli“.
turinis damokidebuleba cxovrebisadmi araa uazrod tragikuli, piriqiT, zedmetad realisturic kia – man icis, rom
misi cxovreba uazro da uinteresoa, tkivilebi uZlierdeba,
rcxvenia meddebis, romelTac
usiamovno saqmis Sesruleba
uwevT da abezrebs zogierTi
maTganis damrigebluri xasiaTi. ra gasakviria rom mas
obieqturad surs sikvdili
da mudam cdilobs SveicariaSi
moxvedras, iq, sadac evTanazia
nebadarTulia.
sazogadoebrivi empaTia da
sxvisi j a n s a R i survilebis
pativiscema nawarmoebis mTavari RerZia da martivad rom
vTqvaT, wigni swored imazea Tu
rogor cdilobs erTi adamiani

nebayoflobiT Tqvas uari im
samyaroze, romelsac aRaraferi aqvs robert turinisTvis
darCenili. avtoris mTavari
mowodeba da protagonistis
erTaderTi Txovna, rom viRacam TanaugrZnos, misces tanjvis dasrulebis SesaZlebloba, sikvdilisadmi ubralo an
momentaluri obsesia araa.
sazogadoebis pasuxi turinis
udides Txovnaze, romelsac
imaze metjer imeorebs vidre
holden kolfildi kiTxvas
„sad mifrinaven ixvebi, roca
centralur parkSi tba iyineba?“, orive SemTxvevaSi analogiuria: turini da holdeni giJebi xom ar arian?!
mzrunvelobis saxlSi cxovrebis erTferovani da monotonuri ritmi cvlis axlobel
adamianebTan komunikaciis Zve
lebur formebsac. kviraSi erT
xel turins stumrobs ulamazesi coli da cdilobs am Sex
vedrisTvis sasaubro Temebi
winaswar SearCios xolme, raTa
mis oTaxSi uxerxulma siCumem
ar daisadguros. roca saTadarigod Segrovebuli sasaubro
Temebi iwureba „xanmoku“ (iaponuri siCumis kultura) colqmris panacead iqceva:
„sakmarisia, batonma turinma
mo
isurvos, romelime maTgans
auxsnas, rom sWirdeba adamia-

ni, romelic SveicariaSi waiyvans, raTa turinma, bolos da
bolos, SeZlos da wertili
dausvas sakuTar cxovrebas,
maSinve munjdebian. …ganumartaven, rom sulierad jansaRad aris, rom Zalian adrea da
misTvis sikvdilis dro jer ar
damdgara. …turinma xom Youtube-is videoebSic naxa, rom
adamianebi, romlebic SveicariaSi umtkivneulo mokvdinebis mizniT midian, sruliad
normaluri adamianebiviT gamoiyurebian“.
da bolos, turinis, rogorc
martoxela adamianis cxovrebaSi arsebobs warmosaxviTi megobari, kata saxelad dukakisi,
romelic mis yoveldRiurobas
ufro mravalferovans xdis.
yvelas, vinc am katis arsebobas igebs, eWvi Seaqvs turinis
saR gonebaSi da dukakisi maT
TvalSi gafantuli sklerozis
anderZia. warmosaxviTi megobris, rogorc Tanamzraxvelis
(Partner in crime – TiTqos
qarTuli ar gvyofnis) arseboba saerTod araa gafantuli
sklerozis erT-erTi niSani.
protagonists sWirdeba megobari, saxe, romelic axlobelia,
mas kargad icnobs, daclilia
personalurobisgan da turins
aZlevs improvizaciis, sakuTari gemovnebiT sxvisi Camoyalibebis saSualebas.
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სამანტა შვებლინის
ლიტერატურული ციებ-ცხელება
ავტორი: თემურ ზოიძე

wignis efeqturi dasawyisis
gansazRvra rTuli amocanaa,
magram Tu samanta Sveblinis
romans usafrTxo manZili gadaSli, auxsnelad igrZnob,
mainc rogoria CamTrevi dasawyisi: mas veRar mowydebi
da mxolod gvian Tu mixvdebi,
ramdenad Rrmad Setope.

სამანტა შვებლინი

„უსაფრთხო მანძილი“
მთარგმნელი:
თამო ლეჟავა

სულაკაურის გამომცემლობა

rogorc amboben xolme, usafrTxo manZili Txeltaniani
romania, Tumca es imas ar niSnavs, rom erTi amosunTqviT
ikiTxeba. ara, rTuli da damRleli sakiTxavi namdvilad
ar aris, magram mwerlis naambobis, wignSi aRwerili istoriis misaRebad da gadasaxarSad garkveuli dro da
energiaa saWiro. amitomac ver
waikiTxav mas erTi amosunTqviT: sxeuli xSirad mogTxovs
Rrmad CasunTqvas, raTa miRebul emociebTan gamklaveba
SeZlo.
miuxedavad imisa, rom samanta
Sveblinis ena sakmaod sadaa

da arc gadatvirTuli mxatvrulobiT gamoirCeva, Tavisi
weris stiliT, Txrobis tempiT mainc maSinve ajadoebs
mkiTxvels. marTalia, Rrma
wyaliviT SeiZleba Setopo
mis naambobSi, magram napirze
gamobrunebac mogiwevs xolme:
waramara SeiZleba daubrunde
ukve wakiTxul gverdebs, raTa
mTeli siuJetis, romelic
ucnaur pazls hgavs, awyoba
SeZlo. Tumca aqedanve getyviT, rom wignis dasrulebis
Semdegac SeiZleba ver ipovoT Tavsatexis dakarguli
nawilebi.
erTi SexedviT, mTeli romanis struqtura or personaJs — amandasa da davids
Soris gamarTuli dialogia:
davidi amandas mis cxovrebaSi moulodnelad ganviTarebuli tragikuli movlenebis gaxsenebaSi exmareba da
drosa da sivrceSi axlarTul
mTxrobels amosavali werti-

lis povnaSi eSveleba. am procesSi davidi mSral, lakoniur miTiTebebs gascems: `axla
ras xedav?“, `amas mniSvneloba
ar aqvs“, `gaagrZele“, riTac
mogonebebis labirinTSi dakargul amandas mimarTulebas
aZlevs,
amavdroulad
ki, TiTqos, mkiTxvelisganac
yuradRebis metad daZabvas
iTxovs, raTa araferi gamorCes. Tumca kiTxvis procesSi
nel-nela eWvi gipyrobs, rom
maTi saubari ufro monologia: wignis struqturac rom
ara (am or personaJs Soris
gamarTuli saubari erTmaneTisgan mkveTrad gamijnuli
ar aris), ise Cans, gegoneba
amandas ara gverdiT mjdomi
davidi, aramed gonebis xma
elaparakebao.
`dro
aRar
aris“ – yvelaze xSirad amas
imeorebs davidi da amandasTan erTad Senc sunTqva giCqardeba, radgan grZnob, rom
wigni ise Semogecleba xelSi,
uamrav kiTxvaze pasuxis gacemas ver moaswreb. Tumca amas
axla aranairi mniSvneloba ar
aqvs.
argentineli mwerlis samanta
Sveblinis 2014 wels gamocemuli es romani espanuridan qarTulad Tamar leJavam
Targmna da wigns originali

saxelwodeba SeunarCuna, Tumca inglisur TargmanSi mas
cxelebiani sizmari daarqves.
es versia ukeT gamoxatavs am
wignis atmosferos: albaT,
erTxel mainc yvela yofila
iseT sizmarSi, saidanac Tavis daRwevas sasowarkveTili
cdilob da araferi gamogdis.
swored aseT koSmarSi imyofeba romanis naratoric, amanda,
romelsac fizikurTan erTad
sulieri tkivilebi tanjavs.
sanacvlod originali saxelwodeba
usafrTxo
manZili ukeT exmianeba wignis
erT-erT mTavar Temas: mSoblis saerTo SfoTvas, rom
safrTxisgan Svilis dacva
erTxelac SeiZleba veRar
SeZlos, amas ki deda-Svils
Soris arsebuli mudmivi kavSiri, romelic WiplariT gadabmuli embrionidan iwyeba,
myisierad grZnobs. amis gamo
es romani gansakuTrebiT axlobeli iqneba yvela mSoblisTvis. Tumca amavdroulad
usafrTxo manZilis gancda
ufro masStaburadac SegviZlia gavigoT: samanta Sveblinma aRniSna, rom wignis
idea namdvilma ambebma, pesticidebiT wylis mowamvlis
faqtebma STaagona, ris gamoc
argentinaSi uamravi adamianis,

maT Soris bavSvebis, janmrTeloba mZimed dazianda. es ki
kidev erTxel gvaCvenebs, Tu
rogor davkargeT usafrTxo
manZili Cvens mSobliur planetasTan: vwamlavT bunebas da
uneburad isic veRar gvicavs
Cven, rogorc am romanis orma
personaJma dedam ver SeZlo
bolomde daecva Svilebi.
laTinoamerikeli mwerlisgan,
albaT, bevri tradiciuli magiuri realizmis elementebis
gamoyenebas elis, Tumca samanta Sveblins ufro metad mistika Seamoaqvs Tavis teqstSi,
sadac yoveldRiuri problemebi zebunebriv Zalebs xvdeba, radgan sxvagvarad, mxolod
adamianuri ZalebiT maTTan
gamklaveba ukve SeuZlebeli
xdeba. sabolood ki, yovelgvari Semzaravi urCxulebis,
saxifaTo moCvenebebisa da
civsisxliani mkvlelebis gareSe, wignis furclebi civi
ofliT iJRinTeba da Jruanteldavlili kaniviT iburZgleba, radgan am sul erTi
cida
romanSi
auxsnelis
mimarT usaxelo SiSi budobs.
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იუვალ ნოა ჰარარი –
„კაცობრიობის მოკლე ისტორია“
ავტორი: ია გელიტაშვილი

iuval noa harari 1976 wels
israelSi daibada. homo sapiensi – kacobriobis mokle
is
toria 2011 wels ebraul
enaze, 2014 wels inglisurad,
xolo 2020 wels qarTulad
gamovida, Targmna nika samuSiam, bakur sulakauris gamomcemlobam seria akademiaSi ga
mosca.

იუვალ ნოახ ჰარარი

„საპიენსი –
კაცობრიობის მოკლე
ისტორია
მთარგმნელი: ნიკა სამუშია

სულაკაურის გამომცემლობა

iqamde, sanam uSualod kacob
riobis mokle istoriaze mo
giyvebodeT, gavixseneb froidsa da adamianis sam, kos

mo
l
o
giur, biologiur da fsi
qologiur, dartymas: Tavidan
adamians swamda, rom dedamiwa
samyaros centrSi uZravad
dgas, mze mTvare, planetebi
mis garSemo moZraoben. adamiani ver grZnobda dedamiwis
moZraobas, magram xedavda
rogor Cadioda da amodioda
mze, mTvare, rogor Cndebodnen da qrebodnen caze varskvlavebi. igi Tavs xedavda im
wris centrSi, romelic samyaros miemarTeboda. am iluziis
dangreva nikolai kopernikis saxels ukavSirdeba, esaa
pirveli, kosmologiuri Seuracxyofa adamianisTvis.
meore biologiuri Seura
cxyofa mdgomareobs adamianisa da cxovelis msgavsebaSi,

ris Sesaxebac darvinis Sromebi mogviTxrobs: adamiani ar
warmoadgens sxva arafersa da
ukeTess Tu ara cxovels.
yvelaze mtkivneuli da mesame
fsiqologiuri Seuracxyofaa
– „me“ araa batoni sakuTar
saxlSi. qvecnobierisa da cnobieris mudmivi Widili.
aqve movixmob konrad lorencis civilizebuli kacobriobis rva momakvdinebel codvas, radgan hararis martivad
gadmocemuli ideebi metad
martivad gasagebia akademiur
konteqstSi,
gansakuTrebiT
maSin Tu yovel dilas davusvamT Cvens Tavs kiTxvas varT
Tu ara bednierebi? lorenci
erT-erT codvad kacobriobis
indoqtrinaciasa da grZnobebis gacivebas asaxelebs,
romelSic adamianis swraf
zrdas moiazrebs dedamiwaze
da sixarulisa da mwuxarebis
unarebis swraf monacvleobas, rodesac adamians imdenad
eSinia mwuxarebis, da ar unda
misi gancda rom amasTan erTad sixarulis unaric uqveiTdeba. es mis survilSi, aRar
darCes marto sakuTar TavTan,
gamoixateba.
mocemul avtorebze yuradRebis gamaxvilebiT gaCvenebT,

rom hararis teqsti ar aris
raime axali, magram mocemulia imdenad martivi eniTa da
magaliTebiT rom nebismieri
adamianisTvis gasagebia, imis
miuxedavad aqvs Tu ara istoriisa da samecniero naSromebis codna.
es ar aris wigni, romelic
winaswari siuJetis gadmocemiT uintereso xdeba, radgan
is Tavad qmnis siuJets Tqvens
TavSi, iwyebT fiqrs, romelic
Woraobaze metia da kiTxvebis
dasmas…
axla ki, gadavideT uSualod
hararis wignze, romelSic
ada
mianis, rogorc biologiuri saxeobis sruli istoria harariseuli interpreta
ciiT aris warmodgenili. mas
mohyavs magaliTebi faqtebis
gasamyareblad da svams mud
mivad kiTxvebs, romelic exeba
adamianis bednierebas, misi
ganviTarebis etapebs, mis garSemo arsebul cxovrebasa da
Tavad mas, radgan is aris is,
vinc kiTxvebs pasuxi unda
gasces…
misi Tanamedrove da martivi
Sedarebebi teqsts sasiamovno
sakiTxav moqnilobas sZens
„rogorc mTavroba gadaanawilebs qveynis biujets Tavdacvidan ganaTlebis sistemaSi,
iseve nawildeboda adamianis
energia kunTebidan neironebSi“.

adamianis cxovrebaSi cecxlis
gaCenis mniSvneloba da misi
danTebis SesaZlebloba nebismieri maSin arsebuli adamianisTvis – `cecxlis moSinaurebiT adamians mieca wvdoma
kontrolirebad da potenciurad uSret energiis wyaroze. arwivisgan gansxvavebiT adamians SeeZlo zustad
ganesazRvra sad da rodis
daanTebda cecxls da am resurss uamrav saqmeSi iyenebda. yvelaze mniSvnelovania,
rom cecxlis Zala, adamianis
sxeulis formiT, struqturiT an RoniT ar izRudeboda.
erT qals ubralo kaJis qviT
an joxiT mTeli tyis gadawva sul erT saaTSi SeeZlo.
cecxlis aTvisebam samomavlo
suraTi gansazRvra“.
aseve harari uSvebs, ra moxdeboda maSin, Tu ar moxdeboda
is, rac moxda:
ra moxdeboda maSin Tu `homo
sapiensTan erTad neanderta
lelebi da denisovebic gada
rCeniliyvnen, ra tipis kulturebi, sazogadoebebi da
politikuri sistemebi Camoyalibdeboda msoflioSi, sadac
adamianTa ramdenime, gansxvavebuli saxeoba icxovrebda?
ra formiT warmoiqmneboda
religiebi? Seracxavda biblia
neandertalelebs adam da evas
STamomavlebad? mokvdeboda

ieso denisovebis codvebis gamosasyidad? miuCenda yurani
adgils sasufevelSi yvela patiosan adamians, ganurCevlad
saxeobisa?“
hararis mier warmodgenili
adamianis SesaZlo gadarCena
ukavSirdeba mis mravalricxovan jgufebTan Tanacxovrebisa da TanamSromlobis unars,
mis grZelvadian gegmebs, warmodgenebs, azrovnebisa da ganviTarebis unars, nebas, sinamdvilisa da gamogonili ambebis
aRrevas, Cvens garSemo arsebuli samyaros dapatronebisa
da sxva samyaroebis dapyrobis
mcdelobas. adamianis, rogorc
mocemuli saxis mqones, gaqrobasa da gadaSenebas. teqnologiur da nebismier progress,
romelmac gamoiwvia Tu ara
adamianis bednierebis survilis mokvdineba, radgan imdenad varT orientirebulebi
ar viyoT ubedurebi – amis
fonze Segvwevs bednierad yofnis SesaZlebloba?
da bolos, rogor movediT
aqamde?…
Tu adamianTa istoriis gadaazrebasa da axali sakvlevi
kiTxvebis gaCenas hararTan
erTad ar SeuSindebiT, maSin
win mSvenieri mogzauroba geliT Tqvensave Zalian mokle
istoriaSi.
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„შაშვი შაშვი მაყვალი“ –
თამთა მელაშვილი
ავტორი: მანანა ერემაშვილი

`ra iyo Cemi cxovreba, aba, miTxari! wamSi gairbina. vinmes
rom eTqva, aba, eTero, Seni
cxovreba momiyevi, ras movyvebodi? siberis gegmvas? sayvareli rom gaviCine bolo
dReebSi, an iqneb magas? sxvis
samsaxurSi rom gavatare ymawvilqaloba? ras movyvebodi?
sxva ra iyo Cemi cxovreba,
Tavgadasavali?“ – T. me
laSvili
თამთა მელაშვილი

შაშვი შაშვი მაყვალი
სულაკაურის გამომცემლობა

vin aris qali? an iqneb kiTxvas arasworad vsvamT. iqneb
qali „ra-oba“ ufro metadaa
vidre „vin-oba“? pirovnuloba xom individis survilebis,
ocnebebis, vnebebis erTobli
obas gulisxmobs, magram ra
emarTeba „qalurobas“ Tu CamoTvlilTagan TiToeuli sazogadoebis farTo asparezze gansjis sagnad iqceva da
nel-nela gauCinarebis piras
dadgeba. sad gadis zRvari
morCilebasa da Tavisuflebas Soris da ra dros iwyeba
qaluri amboxi miyuCebuli
emociebis gasacocxleblad.
eTeros personaJi TamTa melaSvilis romanidan „SaSvi,

SaSvi, mayvali“ sxva araferia,
Tu ara miZinebuli qalurobis gamoRviZeba. ganacrisferebuli cxovrebidan Wrel
yoveldRiurobaSi gadanacvleba, Zieba im avTenturobisa,
aqamde mxolod diliT adgoma
da sxva qalebze adre mayvlis
Sesagroveblad wasvla rom
egona gmirs da albaT, aseve
gagrZeldeboda, rom ara wami
sikvdilTan miaxloebisa; mdinareSi gadavardnis tragizmis gacnobiereba xdeba is
gardamtexi momenti eTeros
cxovrebaSi, romelmac ubiZga
Sinagani Zvrebisken. masSi ara
„parfiumeriis“ gamyidvelis,
martoxela, napoleonsa da
tarxunis limonaTze Seyvarebuli adamianis, aramed vnebebiT, emociebiT aRsavse qalis
saxe iRviZebs. qali, romelsac surs aw ukve „samares mitanebuli“ sxeuli seqsualur
asparezze gamocados.
sxeuli gambedavi, meamboxe
in
stanciaa, gansxvavebiT gonebisgan. mTeli teqstis ganmavlobaSi eTeros fiqrebs
da Sexedulebebs ara Tu verbalizebuli formiT vecno-

biT, aramed misi Cumi, Sinagani xmebi gvesmis, romelsac
mkiTxvelis garda, msmeneli
ar hyavs. vnebiT aRvsili
sakuTar emociebsac ki ver
gamoxatavs, imaleba, vai, da
vinmem ar dainaxos, ar mousminos, ar miuxvdes. mxolod
sakuTar TavTan Tu iqneba
gulwrfeli, radgan sxva danarCeni samyaro mis mimarT
daundobelia; gana SeiZleba, gaamxilos ginekologTan vizitis survili maSin,
rodesac ormocdarva wels
mitanebuli Sinaberaa?! gana
sruliad amoraluri qmedeba
araa qalisTvis saxlSi mamakacis stumroba, Tanac gvian
RamiT?! qalma unda icodes,
rom igi aucileblad iqceva
sajaro ganxilvisa da gansjis obieqtad.
eTerom jer kidev bavSvobis
asakidan icis, Tu rogori

umowyaloa patriarqaluri
ideologiiT Sepyrobili sazogadoeba. ojaxi, romelic
TavSesafari unda yofiliyo
daoblebuli
eTerosTvis,
ara
feri aRmoCnda, garda
mosamsaxured gadaqcevis sa
Sualebisa. jer kidev skolis
asakSi uvlida or mamakacsmamasa da ufros Zmas, maTTan mxolod fizikuri Tu
fsiqologiuri
Zaladobis
mogonebebi akavSirebs. mamis
gardacvalebis Semdeg ki mis
cxovrebaSi mamakacis adgili
aRaraa, mxolod sakuTari
Tavia. mis cnobierebaSi kaci
msaxurebasa da ZaladobasTan, dakargul TavisuflebasTan asocirdeba. igi Tavad
aris sakuTar sivrceSi dominanti da swored am dominantobis sxvasTan gaziarebis
Sedegad dakarguli damoukideblobis SiSi aiZulebs

personaJs, uari Tqvas pirad
cxovrebaze.
eTeros personaJi erTicaa
da Tan mravalic. misi ambavi
piradulicaa da sazogadoc.
uamravi qalia Cven garSemo,
romlebsac eTeros msgavsad
Cumi amboxi gaumarTavT sakuTar TavTan da damaxinjebul
warmodgenebTan. ibrZvian Ta
vis damkvidrebisTvis, emociebis xmamaRla gamoTqmisTvis, cxovrebis gagrZelebisa
da vnebebis qmediTunarianobisTvis, maSinac ki, rodesac
patriarqaluri sazogadoeba
usindisod imuqreba
martoxela dedis statusiTa Tu
ganwiruli momavlis xatebiT
da aiZulebs qals, eZebos
TavSesafari an ibrZolos ga
darCenisTvis.
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მადელინ მილერი

კირკე
გამომცემლობა „პალიტრა L“

„კირკე“ – არც მიწისა და არც ცისა
ავტორი: მარიამ მახარაძე

aTiode wlis win, rodesac „samefo karis TamaSebis“ pirvel
serias vuyure, dedofalma
sersei lanisterma heliosis
asuli kirke gamaxsena, radgan
„kirke“ inglisurad warmoiTqmis, rogorc „sersi“. gulwrfeli viqnebi Tu getyviT, rom
saxelebis msgavsebam cotaTi
imedic ki gamicrua. CemTvis
kirke ufro saintereso da
amoucnobi personaJia, vidre
misi
jorj
martiniseuli
sexnia. ucnauri xasiaTis qalRmerTi, romelic adamianebs
Rorebad aqcevs, eWvianobis
niadagze qmnis urCxul scilas
da TviT yvelaze gamorCeuli
gmirebic ki ufrTxian.
Tu oqros sawmisis miTSi
kirke, masaviT Zlieri da idu
mali qalis – medeas CrdilSia
moqceuli,
„odiseaSi“
uk
ve kargadaa gamokveTili
misi personaJi. literaturis
istoriaSi yvelaze moxerxebulsa da cbier odisevssac
ki uWirs masTan gamklaveba.
SeiZleba
homerosis niWis
damsaxurebacaa rom aieli
grZneulis istoriebs saukuneebis ganmavlobaSi ar daukargavs aqtualoba. amboben
britaneli mxatvari jon uo
Ter
hausi Sepyrobili iyo
kirkes saxebiT. mxatvris mi

er Seqmnil yvela naxatze
gan
sxvavebul qals vxedavT,
SurismaZiebels,
mowyenils,
mom
xiblavs, sastiks. kirkes
mravalsaxebs vxvdebiT wignebSi, filmebSi, mxatvrobaSi,
Tbilisis saxelmwifo konservatoriis kedelzec ki, Tumca, mxolod madelin milerma
moaxerxa, rom miTiuri qalRmerTi Cemamde moiyvana, Cems
axlobel adamianad eqcia, Cem
Tvis nacnobi emociebiT da
gancdebiT.
rogoria 21-e saukunis qali
mwerlis TvaliT danaxuli
kirke? pirdapir getyviT, rom
iseTi ara, rogorsac ma
nam
de
vicnobdiT. is kvlav war
ma
tebiT aqcevs kacebs Rorebad,
qmnis miTologiaSi erT-erT
yvelaze sazarel urCxuls,
Zmis
mkvlelobis
Semdeg
sisxls da codvas bans mede
as, magram ukve TanagrZnobas iwvevs, gulSematkivarTa
mTel armias iZens da, Cvenda
gasakvirad, gvinda, rom gaimarjvos kidec.
sainteresoa rogor axerxebs
miTiuri personaJi gajetebis
xanis mkiTxvelTa gulis dapyrobas? albaT imiT rom is Tavisi drois feministia, feministi im gagebiT, rom ibrZvis

Tavisi uflebebisTvis, cdilobs icxovros ise, rogorc
mas surs da ar Seeguos arsebul realobas. roca sanTlis
Suqze Zilis win bebia miTebs
miyveboda, megona, rom RmerTebs da qalRmerTebs imis
gakeTeba SeeZloT, rac undodaT. Tumca, ase ar yofila.
berZeni
RmerTebi
Zalian
hgvanan adamianebs – uyvarT,
stkivaT, eWvianoben, uxariaT
da ganicdian, mokvdavTa msgavsad. aseTia kirkec. erTi
SexedviT yvelaferi aqvs rac
bednierebisTvis sakmarisi unda iyos. Zlevamosili mzis
RmerTis, heliosis qaliSvilia da olimpoze cxovrobs,
magram sxva RmerTebisa da
qalRmerTebisgan
gansxvavebiT arafriTaa gamorCeuli,
rac misi gariyvisa da dacinvis mizezi xdeba. Cveni drois
qalRmerTis ambavSic swored
es momwons. ar aris Tavidanve Zlieri da idealuri.
arc ise
Ti lamazia, rogorc
afrodite an artemida, arc
gansakuTrebuli unarebi aqvs,
magram Tavidanve vgrZnobT
rom is danebebas ar apirebs.
kirke mamis fexebTan wolasa
da mosmenasaa miCveuli. yvelafers gvian xvdeba, eSinia
mamis, ver ewinaaRmdegeba dedas, bebias, da-Zmas, gamudmebiT dacinvis obieqtia, magram
dgeba momenti roca sakuTari
unarebis Sesaxeb gaigebs da

irwmunebs. am wamidan misi Se
saZleblobebis zRvari iSleba.
nawarmoebis dasawyisSi vxedavT qals, romelic dasjilia da mzadaa mdumared
miiRos sasjeli, krTis mzis
RmerTis winaSe, magram unda,
rom iyviros: diax, es me var,
visac jadoqroba SeuZlia,
vinc RmerTebis neba Sevcvale,
vinc mokvdavi ukvdavad da
qalRmerTi urCxulad vaqcie!
magram ar SeuZlia. jer ara.
kirkem bevri ram unda gamoiaros, sakuTar ZalebSi unda
darwmundes, rom wlebis Semdeg SeZlos da RmerTebs, maT
Soris mamamiss, win aRudges
da gabedulad uTxras: „me ase
msurs!“ Zlevamosil aTenas ki
miugos: cas mxrebiT daviWer,
rom veraferi damaklo.
furclidan furcelze marto
suli, dabneuli, susti qali
Cvens Tvalwin, dauRalavi
Sromis da sakuTar Tavze mu
Saobis wyalobiT, erT-erT
yvelaze Zlier personaJad iq
ceva da sawadelsac aRwevs –
poulobs Tavisuflebas.
berZeni mwerlis, nikos kazanZakisis saflavis qvaze vxvdebiT warweras:
„arafris imedi maqvs, arafris
meSinia, Tavisufali var“. al
baT, Zalian Znelia, magram
SeuZlebeli ar aris Tavisu-

flebis miRweva. Tu arafris
geSinia da arc arafris imedi
gaqvs, ese igi Seni Tavis batoni Tavadve xar. nawarmoebis
bolos kirke Tavisufalia.
mas ar aqvs RmerTebis imedi,
icis, rom Tu odesme daxmarebis xeli dasWirda, is misive
mklavis bolosaa. risi unda
eSinodes qals, romelic zRvis fskerze Cadis iseTi iaraRis mosapoveblad, romelic
zevssac ki daamarcxebs? kirke
Tavisufalia. Tavisufali, miuxedavad gadasaxlebisa, radgan Tavisufleba pirvel rig
Si Sinagan Tavisuflebas gulisxmobs.
kazanZakisis wakiTxvis Semdeg,
cxovrebis rTul momentebSi
sul maxsendeba misi gmiris,
aleqsis zorbasis saqcieli.
roca Weqa-quxili da Zlieri
talRebi mis saxls dangrevas
uqadda, fanjarasTan mivida da
xmamaRla SesZaxa: „Cems saxls
ver daangrev, Cems cecxls ver
Caaqrob, Cems saxlSi ver Semoxval!“
albaT, aseT Zlier adamianebad ar ibadebian. zorbasad
da kirked unda gadaiqce. amisTvis ki uamravi Tavgadasavali unda gadagxdes.
madelin mileris es SesaniSnavi bestseleri faqtobrivad
kirkes odiseaa. gansxvaveba
imaSia, rom Cveni gmiri saxlSi
ar brundeba, aramed sakuTari
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Tavis ZiebaSia. wignSi gvxvde
ba is istoriebi, romlebic
bevrjer mogvismenia, wagvikiTxavs, gvinaxavs naxatebze Tu
kinoSi. zogi istoria Secvlilia, Tumca ar ginda wamoyvireba, rom es ase ar iyo (viciT
ki rogor iyo?). mwerali kargad icnobs berZnul miTologias da gvawvdis versiebs,
ratom SeiZleboda olimpoze
mcxovrebi qalRmerTs kacebis Rorebad qceviT Seeqcia
Tavi? imitom, xom ara, rom
sastik samyaroSi Tavi daecva?
SeiZleba iTqvas, rom avtori
magiuri realizmis elementebsac iyenebs. kargad icis, rom
ambis Zala ara uSualod ambavSi, aramed mis gadmocemaSi
da fsiqologiaSia. is imdenad
realurad aRwers miTiur
ambebs, rom martivad vemorCilebiT, mivyvebiT da viWyitebiT olimpos mTazec, minotavris labirinTSic, zRvis

fskerzec. mTavar gmirs yvelgan mivyvebiT da gvinda rom
gaimarjvos.
vfiqrob, rom am wigniT mkiTxveli siamovnebas miiRebs ara
mxolod Zvelis Zveli ambebis
axlidan da cota sxva, qalis
TvaliT danaxuli perspeqtivis wakiTxvis gamo, aramed imitomac, rom cxovrebis rTul
momentebSi, roca vfiqrobT
ras moimoqmedebdnen Cveni
sayvareli personaJebi, gagvaxsendeba aias grZneuli da vikiTxavT: ras izamda Cem adgilas
kirke? cas mxrebiT daiWerda,
yvelas win aRudgeboda.
erT epizodSi, zRvis urCxuli,
trigoni eubneba: „ar mogwons
es samyaro bavSvo? maSin axali
Seqmeni!“
diaxac, rom axals Seqmnida.
mas ar moswons RmerTebi. miaCnia, rom mokvdavebTan ufroa

misi adgili, vidre olimpoze.
ukvirs, roca odisevsis sityvebi esmis: „jer arasdros Sevxvedrivar RmerTs, romelsac
ase moswons RmerToba“. arc
miwisaa da arc cis. kunZul
aias jadoqaria.
ase, rom kargad mokalaTdiT,
moemzadeT Zalian martivi
eniT, axlidan moyolil uZvelesi ambebis kidev erTxel,
erTi amosunTqviT wasakiTxad.
Tumca, ki bevrjer SegekvrebaT sunTqva medeas, aietis,
kolxeTis, pasifaes da sxva
nacnobi saxelis gagebisas.
ar aqvs mniSvneloba miTologia giyvarT Tu ara. vfiqrob,
rom wigni unda moewonos maTac, visac miTologia uyvars
da mwerals aucileblad apatieben klasikur siuJetidan
metad organul gadaxvevebs,
da maTac, visac miTologia
didad ar itacebs. anu, yvelas.
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