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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 ფესტივალზე
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.
ასოციაციის უმთავრესი მიზანია ლიტერატურული პროცესისა და საგამომცემლო
სექტორის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში; 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 უწყებასთან 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
კომიტეტებისა, როგორებიცაა აღმასრულებელი, გამოცემის თავისუფლების,
ინკლუზიური გამოცემებისა და წიგნიერების კომიტეტები. IPA-სთან მჭიდრო
თანამშრომლობის ფარგლებში, მისი წარმომადგენლები არაერთხელ ეწვივნენ
საქართველოს ბოლო წლების განმავლობაში. მათ გამართეს შეხვედრები
სექტორისთვის კრიტიკულ საკითხებზე როგორც ადგილობრივ გამომცემლებთან,
ასევე სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებთან. 2020 წელს,
საქართველოში პირველად ჩატარდა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის
სახელმძღვანელოების გამომცემელთა მსოფლიო ფორუმი. ის 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 რეგიონული
ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის განახლების პროექტი, საქართველოს
ეროვნული სტენდები საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებზე. 2018 წელს
გამომცემელთა ასოციაცია იყო საგამომცემლო პროგრამის ორგანიზატორი,
რომელიც „ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარი – საქართველოს“
ფარგლებში განხორციელდა.
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2021 წლის 23 აპრილს თბილისი იუნესკოს წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი გახდა.
აღნიშნული სტატუსით ის მიმდინარე წლის აპრილამდე სარგებლობდა.
ამ დროის განმავლობაში გამომცემელთა ასოციაცია და პროექტი „თბილისი
წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი“ აქტიურად თანამშრომლობდა. ჩვენი
თანამშრომლობის ფარგლებში გაიმართა არაერთი ღონისძიება თუ პროექტი
განახორციელდა თბილისის საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაციის
პროექტი, რომელიც 2020-2021 წლებში ორ ეტაპად ჩატარდა და თბილისის ყველა
საჯარო სკოლა მოიცვა.
ქართველი მწერლებისთვის გამოცხადდა სარეზიდენციო პროგრამა. პროგრამის
მიზანი ავტორთა მოტივაციის გაზრდა, ნაყოფიერი სამუშაო პროცესისა და
შემოქმედებითი საქმიანობის წარმართვა იყო. ამ დროისთვის უკვე გამოიცა
რამდენიმე ავტორის წიგნი, რომლებიც სწორედ სარეზიდენციო პროგრამის
ფარგლებში შეიქმნა. გასული წლის შემოდგომაზე მოეწყო ქართველი
ავტორების შეხვედრები მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან საჯარო სკოლებსა
და უნივერსიტეტებში. გამომცემელთა ასოციაციისა და პროექტის „თბილისი
წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი“ ორგანიზებით საფუძველი ჩაეყარა კიდევ ერთ
ფესტივალს – საბავშვო წიგნის ფესტივალს, რომელმაც დამთვალიერებლებს
2021 წლის 11-12 დეკემბერს უმასპინძლა. დაარსდა საბავშვო ლიტერატურული
პრემია „ნაკადული“, რომლის ფარგლებშიც ხუთ სხვადასხვა ნომინაციაში
გამოვლინდნენ გამარჯვებულები.
მიმდინარე წლის აპრილში გაიმართა კავკასიისა და შავი ზღვის აუზის
ქვეყნების რეგიონული საგამომცემლო კონფერენცია, რომელსაც ოცდაათამდე
გამომცემელი და სფეროს ექსპერტი ეწვია არა მხოლოდ კავკასიისა და შავი
ზღვის აუზის ქვეყნებიდან, არამედ ევროპიდან და ამერიკიდანაც. კონფერენცია
საგამომცემლო ინდუსტრიის მრავალფეროვან და საინტერესო საკითხებს
აერთიანებდა – ძირითადი აქცენტი გაკეთდა იმაზე, თუ რა გამოწვევები და
შესაძლებლობებია რეგიონის 7 ქვეყანაში.
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის
მხარდამჭერები და პარტნიორი ორგანიზაციები არიან: თიბისი, თბილისის მერია
და ონლაინმაღაზია „ველი“.

თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო ფესტივალი
ტრადიციული ფორმატით ბრუნდება!
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალისთვის პანდემიის პერიოდი
გამოწვევებით აღსავსე აღმოჩნდა. სირთულეების მიუხედავად, 22-ე ფესტივალმა
ვირტუალურ სივრცეში გადაინაცვლა და სრულიად ახალ ფორმატში წარდგა
მკითხველის წინაშე. გასულ წელს კი, თბილისის წიგნის 23-ე საერთაშორისო
ფესტივალი დამთვალიერებელს ტრადიციულ ადგილას შეხვდა. თუმცა, პანდემიიდან
გამომდინარე, ფესტივალს თან ახლდა შეზღუდვებიც. ფიზიკური ღონისძიების
პარალელურად, რომელიც „ექსპო ჯორჯიას“ მე-11 პავილიონში იმართებოდა,
ფესტივალმა ონლაინსივრცეც არ დატოვა და დამთვალიერებელს საშუალება მისცა,
სახლიდან გაუსვლელად დასწრებოდნენ ღონისძიებებს და შეეძინათ ფასდაკლებული
წიგნები.
თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო ფესტივალი ტრადიციულ დროს, ტრადიციულ
ადგილას და რაც მთავარია, ტრადიციული მასშტაბებით კვლავ ბრუნდება!
26 მაისიდან 29 მაისის ჩათვლით თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო ფესტივალი,
ტრადიციულად, „ექსპო ჯორჯიას“ პავილიონებში გაიმართება. წელს ფესტივალი
სრულად უბრუნდება ტრადიციულ ფორმატსა და მასშტაბებს. შესაბამისად, მე11 პავილიონში წარმოდგენილი იქნება როგორც ქართველი, ისე უცხოელი
გამომცემლებისა და წიგნთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მთავარი სტენდები,
ხოლო მე-6 პავილიონში თავმოყრილი იქნება საბავშვო წიგნები და საბავშვო
აქსესუარები. ფესტივალის ფარგლებში მოეწყობა როგორც მთავარი სცენა
ლიტერატურული ღონისძიებებისთვის, ასევე საბავშვო შემეცნებით-გასართობი
სივრცე ფესტივალის პატარა დამთვალიერებლებისთვის.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი სლოგანით #GeorgiaStandsWithUkraine
(საქართველო მხარს უჭერს უკრაინას) სრულ მხარდაჭერას გამოუცხადებს უკრაინას
და უკრაინის ლიტერატურულ ფესტივალთან „წიგნის არსენალი“ პარტნიორობით,
ფესტივალის ფარგლებში, უკრაინელი ილუსტრატორების მიერ რუსეთ-უკრაინის ომის
თემაზე შექმნილი ილუსტრაციების გამოფენას გამართავს.
გარდა ამისა, ევროკავშირის ლიტერატურული პრემიისა და გამომცემელთა
ასოციაციის ორგანიზებით, გაიმართება დისკუსია, რომელსაც 2022 წლის
ევროკავშირის ლიტერატურული პრემიის გამარჯვებული, ქართველი მწერალი, ივა
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ფეზუაშვილი, პრემიის უკრაინელი მონაწილე, ეუგენია კუზნეცოვა და ლიეტუველი
ტომას ვაისეტა გამართავენ. ღონისძიების მოდერატორი კი პაატა შამუგია იქნება.
ასევე, ფესტივალის პროგრამის ფარგლებში, ამერიკის საელჩოს ორგანიზებით
გაიმართება დისკუსია ამერიკელ ავტორ, ნილუფარ თალებთან.
გარდა ამისა, ფესტივალს უბრუნდება ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტი „მსახიობები
ლიტერატურისათვის“, რომლის ფარგლებშიც მე-11 პავილიონში მოწყობილ სცენაზე
თეატრისა და კინოს მსახიობები ქართველი თუ უცხოელი ავტორების ქართულ ენაზე
გამოცემულ წიგნებს წარადგენენ.
პროექტის ავტორია მსახიობი ნინო კასრაძე, რომელმაც ლიტერატურის
პოპულარიზაციისა და სახელოვნებო სივრცეში უფრო მეტად ინტეგრაციის მიზნით
არაერთი მსახიობი გააერთიანა.
ფესტივალი გასული წლის მსგავსად, წელსაც ჰიბრიდული ფორმატით ჩატარდება
და ფიზიკური ღონისძიების პარალელურად, მომხმარებლებს, სურვილის
შემთხვევაში, წიგნების შეძენა ვებგვერდზე tbilisibookfestival.ge საფესტივალო ფასებად
ონლაინრეჟიმშიც შეეძლებათ.
მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს, აღნიშნულ საიტზე დეტალურად გაეცნოს
ფესტივალის პროგრამას და მიიღოს სხვა მნიშვნელოვანი და საინტერესო
ინფორმაცია ფესტივალის შესახებ.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი 1997 წლიდან ყოველწლიურად
ტარდება და კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წიგნის ფესტივალია,
რომელსაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ათიათასობით გულშემატკივარი და
დამთვალიერებელი ჰყავს. ფესტივალის მთავარი მიზანია საქართველოში წიგნის
კითხვის პოპულარიზაცია, წიგნის ბაზრის რეგიონალიზაცია და საგამომცემლო
სექტორის განვითარების ხელშეწყობა. წლების განმავლობაში 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.
ფესტივალის მხარდამჭერია ქალაქ თბილისის მერია. ფესტივალის მეგობარია
თიბისი. ფესტივალს მხარს უჭერს ონლაინმაღაზია „ველი“.

თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო ფესტივალის
ფოკუსქვეყანა – თურქეთი
2020 წლის თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო ფესტივალის ფოკუსქვეყანა
თურქეთი იქნება. თურქეთს თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის
ფოკუსქვეყნის სტატუსი 2020 წელს მიენიჭა. პანდემიიდან გამომდინარე,
აღნიშნული სტატუსით მას 2021 წლის ფესტივალზე უნდა ესარგებლა, თუმცა,
ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, რიგით 23-ე ფესტივალზე სტუმართა და
დამთვალიერებელთა უსაფრთხოების მაქსიმალურად უზრუნველსაყოფად,
ფოკუსქვეყნის პროგრამა არ ჩატარდა.
შესაბამისად, თურქეთი ფოკუსქვეყნის სტატუსით თბილისის წიგნის 24-ე
საერთაშორისო ფესტივალზე წარდგება.
ფოკუსქვეყნის პროგრამა განხორციელდება სტამბოლის სავაჭრო პალატისა და
თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს მიერ.
თურქეთის, როგორც ფოკუსქვეყნის, სტენდზე 10-მდე თურქი გამომცემელი იქნება
წარმოდგენილი. გარდა ამისა, ფესტივალის პროგრამის ფარგლებში 15-ზე მეტი
ავტორი გამართავს შეხვედრას, მათ შორისაა ფირათ სუნელი და ისქენდერ
ფალა. ისინი ქართველ მწერლებთან ერთად ქართულ-თურქულ ლიტერატურულ
თუ კულტურულ ურთიერთობებზე ისაუბრებენ.
უკვე ცნობილია, რომ ფესტივალის მომდევნო ფოკუსქვეყანა 2023 წელს
პოლონეთი იქნება. ამდენად, წლევანდელ ფესტივალს თანამედროვე პოლონელი
მწერლებიც ეწვევიან. შეხვედრები გაიმართება იაცეკ დენელთან და ბარბარა
კლიცკასთან. პროექტის ორგანიზატორია პოლონური ინსტიტუტი თბილისში.
ფესტივალის ბოლო დღეს, 29 მაისს, თურქეთი პოლონეთს ოფიციალურად
გადასცემს ფოკუსქვეყნის სტატუსს.
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სტამბოლის სავაჭრო პალატა
სტამბოლის სავაჭრო პალატა (ICOC) დაარსდა 1882 წელს. დაარსებიდან
ის ყველაზე ეფექტური და გავლენიანი ორგანიზაციაა, რომელიც
თურქეთის ბიზნესკლიმატს განსაზღვრავს. ამჟამად, სავაჭრო პალატა
წარმოადგენს 640000-ზე მეტ კომპანიას ბიზნეს სექტორის ყველა
კუთხიდან.

თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტრო –
პროგრამა TEDA
TEDA თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს საგრანტო
პროგრამაა, რომელიც მიზნად ისახავს, თურქული ლიტერატურის, ასევე
თურქული ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ შექმნილი ნაწარმოებების
გამოქვეყნდეს უცხო ენებზე. თურქეთის, როგორც ფოკუსქვეყნის,
პროგრამაც TEDA-ს ფარგლებში ხორციელდება. თურქეთის რესპუბლიკის
კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს თარგმანისა და გამოცემის
პროგრამა სტიმულს აძლევს უცხოელ გამომცემლებს, თურქული
ლიტერატურა თუ თურქულ ხელოვნებასა და კულტურაზე შექმნილი
ნაწარმოებები თავიანთ ენებზე გამოაქვეყნონ.
პროგრამა 2005 წელს დაიწყო, ის უცხოელ მკითხველს საშუალებას
აძლევს, საკუთარ ენაზე გაეცნონ თურქულ ლიტერატურას და თურქეთის
უზარმაზარ კულტურულ სიმდიდრეს. ამდენად, ამ პროგრამის
საშუალებით იზრდება თურქი ავტორების წიგნების ხელმისაწვდომობა
მსოფლიო ბაზარზე.

ლიტერატურული პროგრამის მონაწილეები
თურქეთიდან
ფირათ სუნელი
დაიბადა იზმირში/ოდემიშში. დაამთავრა სტამბულის უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტი. აქვს რურის უნივერსიტეტის მაგისტრის
ხარისხი სამართლის მიმართულებით. საგარეო საქმეთა
სამინისტროში მუშაობის დაწყების შემდეგ ეკავა სხვადასხვა
თანამდებობა ბანგკოკის საელჩოში, ბონის საელჩოში, გენერალურ
საკონსულოში ესენში და თბილისის საელჩოში. 2021 წლის მაისიდან
ელჩად მუშაობს ნიუ დელიში.
ადრეულ ასაკში ფირათ სუნელი მოთხრობებსა და ნოველებს წერდა.
მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოცნება რომანის დაწერა იყო, თუმცა
ყოველთვის სამომავლოდ დებდა. სუნელი საქართველოში ყოფნისას
ახლოს გაეცნო გადასახლებულ თურქ-მესხებს და სწორედ ამ
დროს დაწერა რომანი სახელწოდებით “Salkım Söğütlerin Gölgesinde”.
რომანი აჰისკის ხალხის იმ გადასახლების შესახებ მოგვითხრობს,
რომელიც 1944 წლის ნოემბერში მოხდა.

ისქენდერ ფალა
დაიბადა 1958 წელს უშაქში. დაამთავრა სტამბოლის უნივერსიტეტის
ლიტერატურის ფაკულტეტი (1979 წ.). 1983 წელს მიიღო
დოქტორის, ხოლო 1993 წელს ასოცირებული პროფესორის
წოდება დივანის ლიტერატურაში. როგორც ლიტერატურულ
მკვლევარს, გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო და ლიტერატურული
სტატიები სხვადასხვა ენციკლოპედიასა და ჟურნალში. წერს
სახელმძღვანელოებს საშუალო და მაღალი კლასებისთვის. 1982
წელს შეუერთდა საზღვაო ძალებს, სადაც სხვადასხვა პოზიცია
ეკავა და ატარებდა საზღვაო ისტორიის კვლევას. ამჟამად არის
კულტურისა და ხელოვნების პოლიტიკის საბჭოს პრეზიდენტი.
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ადნან ოზერი
ადნან ოზერი დაიბადა თექირდაღში. დაწყებითი სკოლა სილივრის
სოფელ ქუჩუქსინექლში დაამთავრა, ხოლო საბაზო და მაღალი
კლასები – ბათმანში (1974 წ.). დაამთავრა სტამბულის უნივერსიტეტის
მედიის სკოლა (1991 წ.). მუშაობდა ჟურნალ „Nokta“-ში. მეგობრებთან
ერთად, გამოსცემდა ჟურნალებს “Yeni Türkü”, “Üç Çiçek”, “Studio lmge”, “Fanatik”, “Dusler”, “Dusler Öyküler”, ასევე დააარსა და
ხელმძღვანელობდა გამომცემლობა „ერას“. მუშაობდა 1999 წელს
გამოცემული ყოველთვიური კულტურისა და ლიტერატურის ჟურნალის
“E”-ს რედაქტორად და “Everest Publications”-ის რედაქტორად.
ადნან ოზერი პოეზიის კონკურსის “DGSA Kültür Shenliği Şiir Yarışması”
გამარჯვებულია. მისი ლექსები ნათარგმნი და წიგნად გამოცემულია
მაკედონიურ, რუმინულ და ესპანურ ენებზე.

ასლი ფერქერი
ასლი ფერქერი დაიბადა 1975 წელს იზმირში. დაწყებითი, საბაზო
და საშუალო კლასები სხვადასხვა ქალაქში დაამთავრა, ამის
მიზეზი კი მამის სამსახური იყო. ცხრა სექტემბრის უნივერსიტეტის
ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის ამერიკული კულტურისა
და ლიტერატურის პროგრამის დამთავრების შემდეგ მუშაობდა
ჟურნალისტად/რეპორტიორად ჟურნალებში: “Aktüel”, “Radikal”, “Yeni
Binyıl”, და გაზეთში “Sabah”.
2001 წელს, ნიუ-იორკში გადასვლის შემდეგ, გადაერთო
ლიტერატურათმცოდნეობაზე და 2005 წელს გამოსცა პირველი რომანი
„სხვისი სუნი“. მისი მეორე წიგნი, „ჯალათის სასაფლაო“, გამოქვეყნდა
2009 წელს და ითარგმნა რვა ენაზე. 2011 წელს გამოცემული მისი
მომდევნო წიგნი “Souffle” ოცდასამ ენაზე თარგმნეს.

ბეთულ საინი
ბეთულ საინი დაიბადა 1958 წელს სტამბულში. 1982 წელს
დაამთავრა მიმარ სინანის უნივერსიტეტის არქიტექტურის
ფაკულტეტი. 2006 წელს, წიგნისთვის „5 ბავშვი, 5 სტამბოლი“, საინი
შეიყვანეს IBBY დიდების დარბაზში ილუსტრაციის მიმართულებით.
საინი არაერთი საბავშვო წიგნისა და ჟურნალის ილუსტრატორია.
მისი ნამუშევრებით გამოიცა UNICEF-ის მისალოცი ბარათები.
ბეტულ საინს ეკუთვნის ილუსტრაციები მაინ სოისალის წიგნისათვის
„სტამბოლის ზღაპარი“. მისი ილუსტრაციებია გამოყენებული
წიგნებზე “Uçuçböçeği (ladybug)” “Bon Bon” და “Pat Pat Daisy” (ავტორი
სედეფ ორსელი, გამომცემლობა “Günışığı Publication”). 2007 წელს
საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურის გამომცემელთა ასოციაციამ
(ÇGYD) მისი წიგნი “Köstebek Kuki” შეარჩია, როგორც საუკეთესო
ილუსტრირებული მოთხრობების წიგნი.

ემრაჰ ქისაქურექი
ემრაჰ ქისაქურექი 1996 წელს დაამთავრა გაზის უნივერსიტეტის
ბიზნესის ადმინისტრაციის დეპარტამენტის ეკონომიკური და
ადმინისტრაციული მეცნიერებების ფაკულტეტი. ამის შემდეგ
მუშაობა დაიწყო “Büyük Doğu Publications”-ში. 2008 წლიდან ის არის
პარტნიორი და გენერალური კოორდინატორი გამომცემლობაში,
რომელიც 1973 წელს დააარსა ნეჯიფ ფაზილ ქისაქურექიმ საკუთარი
ნაშრომების გამოსაცემად.
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მარიო ლევი
დაიბადა 1957 წელს სტამბოლში. 1975 წელს დაამთავრა სენტმიშელის ფრანგული საშუალო სკოლა, ხოლო 1980 წელს სტამბოლის
უნივერსიტეტის ფრანგული და რომაული ფილოლოგია. პირველი
მოთხრობა დაწერა 1975 წელს. 1984 წლის შემდეგ სტატიებს წერდა
სხვადასხვა გამოცემაში, მათ შორის ჟურნალებში: “Hokka”, “Şalom”,
“Cumhuriyet Newspaper”, “Cumhuriyet Magazine”, “Stiodio İmge”, “Show”, “Milliyet Sanat” და “Argos”.
მისი პირველი წიგნია „ჟაკ ბრელი: მარტოსული კაცი“, რომელიც 1986
წელს გამოიცა. 1990 წელს გამოიცა მისი მოთხრობების პირველი
კრებული „ქალაქში წასვლა არ შემიძლია“, რომელში გადმოცემული
ამბებიც ჰგავს ავტორის ცხოვრებას: მის სასიყვარულო ისტორიებს,
ბავშვობისა და თინეიჯერობის თავგადასავლებს. წიგნმა იმ წლის
ჰალდუნ თანერის ნოველების ჯილდო მოიპოვა.
წერის გარდა, მარიო ლევი მუშაობდა სარეკლამო სფეროში,
ფრანგული ენის მასწავლებლად, ჟურნალისტად, რადიოწამყვანად. ის,
ასევე, ატარებს შემოქმედებითი წერის გაკვეთილებს.

მელიქე გუნიუზი
მელიქე გუნიუზი დაიბადა 1968 წელს. დაამთავრა თურქული ენისა და
ლიტერატურის ფაკულტეტი ბოღაზიჩის უნივერსიტეტიში. 1994 წელს
ამავე უნივერსიტეტში მიიღო მაგისტრის ხარისხი, ხოლო 2001 წელს
დოქტორის წოდება მიენიჭა.
1994-2012 წლებში მუშაობდა “Erdem Publications”-ში მთავარ რედაქტო
რად, შემდეგ კი – გენერალურ მენეჯერად. მელიქე ახლა “Sedir
Publication Group”-ის მთავარი რედაქტორის თანამდებობას იკავებს.
მისი აკადემიური კვლევები მიმართულია საგამომცემლო საქმესა
და საბავშვო ლიტერატურაზე. არის MÜSİAD-ისა და სხვადასხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციის გამგეობის წევრი. გამოქვეყნებული
აქვს ოცზე მეტი საბავშვო წიგნი. მის მიერ გამოცემული დაწყებითი
კლასების სახელმძღვანელოები (თურქულის გაკვეთილებისთვის)
პროფესიულ წრეებში მიჩნეულია სტანდარტულ სახელმძღვანელოებად.

მეთინ ჯელალი
დაიბადა 1961 წელს ანკარაში. მუშაობდა კორექტორად და
მთავარ რედაქტორად სხვადასხვა გამომცემლობასა და ჟურნალში.
მონაწილეობა აქვს მიღებული პოეზიისა და ლიტერატურული
ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებში “İmge/Ayrım” (1984 წ.), “Yeryüzü
Konukları” (1984 წ.), “Poetika” (1985 წ.), “Fanatik” (1989 წ.) და “Sombahar” (1990-1996 წწ.), “Özgür Edebiyat”. ამჟამად არის ფარანთეზის
გამოცემების დირექტორი (1992 წლიდან). მისი ლექსები და სტატიები
1980 წლიდან იბეჭდება ჟურნალ-გაზეთებში. ის დღემდე წერს
გაზეთებში – “Cumhuriyet” და “Cumhuriyet Kitap” – სათაურით „წიგნები,
რომლებსაც ყოველ კვირას ვკითხულობ“. გამოქვეყნებული აქვს
ოთხი პოეტური კრებული, ოთხი რომანი და ორი წიგნი კრიტიკის
ჟანრში. მომზადებული აქვს მრავალი ანთოლოგია და მონაწილეობა
აქვს მიღებული ლექსიკონის შესწავლაში.

მუმინ ილდიზთაში
მუმინ ილდიზთაში დაიბადა 1965 წელს სამსუნში. საშუალო
განათლება მიიღო სამსუნის იმამ იმამ ჰათიბის სკოლაში.
დაამთავრა სტამბულის უნივერსიტეტის ლიტერატურის ფაკულტეტის
ისტორიის განყოფილება. მაგისტრატურა გაიარა თურქეთის
რესპუბლიკის ისტორიის კათედრაზე, სოციალურ მეცნიერებათა
ინსტიტუტში და აგრძელებს დოქტორანტურას იმავე დეპარტამენტში.
ილდიზთაში იკვლევს ოსმალეთის ისტორიას, ატარებს
კონფერენციებსა და სემინარებს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მუმინ ილდიზთაში მუშაობდა ოსმალეთის არქივების დეპარტამენტში
ოსმალეთის არქივების ფილიალის მენეჯერად, სტამბოლის
პროვინციული კულტურისა და ტურიზმის დირექტორის მოადგილედ,
ჰისარლარის მუზეუმის დირექტორის მოადგილედ, სტამბოლის
სამარხების მუზეუმის დირექტორის მოადგილედ. ამჟამად ისევ
სტამბოლის პროვინციული კულტურის (Istanbul Provincial Culture)
განყოფილების დირექტორის მოადგილედ მუშაობს.
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ნაზლი ბერივან აქი
ნაზლი ბერივან აქმა ბაკალავრის ხარისხი მიიღო ანკარას
უნივერსიტეტში, კლასიკური ფილოლოგიის, ძველი ენებისა და
კულტურების, ლათინური და ძველი ბერძნული ენის განყოფილებაში.
აქი მუშაობდა გამომცემლობა „აპრილის“ სარედაქციო
კოორდინატორად და საერთაშორისო უფლებების მენეჯერად. აქვს
მაგისტრის ხარისხი კლასიკურ ფილოლოგიაში. წერს სტატიებს
კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე ეროვნულ მედიაში.
გარდა ამისა, თარგმნის ნაწარმოებებს ინგლისური, ლათინური და
ძველი ბერძნული ენებიდან თურქულად. აქი მართავს ალბომებისა
და ფილმების სარეკლამო მიმართულებას, რომელიც ასევე ეკუთვნის
გამომცემლობა „აპრილს“.

ნები გუმუში
პროფესორი ნები გუმუში დაიბადა 1969 წელს ართვინის შავშათის
რაიონის სოფელ იანიქლიში. დაწყებითი კლასები თავის სოფელში
დაამთავრა, ხოლო საშუალო სკოლა ყარსის იმამ ჰათიბის სკოლაში
1985 წელს. 1990 წელს დაამთავრა მარმარის უნივერსიტეტის
საღვთისმეტყველო ფაკულტეტი. ამჟამად არის ისლამური ისტორიისა
და ხელოვნების ფაკულტეტის ხელმძღვანელი და რეჯეფ თაიფ
ერდოღანის უნივერსიტეტის თეოლოგიისა და კვლევის ცენტრის
დირექტორი. ჰყავს სამი შვილი.
ნები გუმუშს გამოქვეყნებული აქვს შემდეგი ნაშრომები: „ქართულისლამური ურთიერთობების პირველი პერიოდი“, „მუსლიმანები
საქართველოში და მათი პრობლემები“, „რიზე-იიდერის პროვინციის
ისტორიული საფლავის წარწერები“.

ნერმინ ილდირიმი
დაამთავრა ანატოლიის უნივერსიტეტის კომუნიკაციის მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, პრესის განყოფილება. მუშაობდა რეპორტიორად,
რედაქტორად და მიმომხილველად სხვადასხვა გაზეთსა და
ჟურნალში. მისი პირველი რომანი “The Forget Me Not Building”
გამოსცა გამომცემლობა „დოგან კიტაპმა“ 2011 წელს. მას მოჰყვა
„საიდუმლო სიზმრები სტამბოლში“ (2012, Doğan Kitap), „საიდუმლო
ბაღის რუკა“ (2013, Doğan Kitap) , „დავიწყების გაკვეთილები“
(2015, Doğan Kitap). ილდირიმის რომანები ითარგმნა შემდეგ
უცხო ენებზე: სერბული, ბულგარული, ფრანგული, ჩინური და
არაბული. იგი მონაწილეობდა ისეთ საერთაშორისო ლიტერატურულ
პროექტებში, როგორიცაა “Manchester Letters” და “Tramline Project”, და
თანამშრომლობდა სხვადასხვა ქვეყნის ავტორებთან.

ომერ ერდემი
ომერ ერდემი დაიბადა კონიაში 1967 წელს, დაამთავრა სტამბოლის
უნივერსიტეტის ლიტერატურის ფაკულტეტი, თურქოლოგიის
განხრით. მისი პირველი ლექსი გამოქვეყნდა პერიოდიკაში “Diriliş”,
რომლისთვისაც ის სკოლის წლებში მუშაობდა. დირილიშის გარდა,
მისი ლექსები და სტატიები გამოქვეყნდა ჟურნალებში: “Dergâh”,
“Kaşgar”, “Düşler”, “Nar”, “Göçebe”, “Gösteri”, “Hece”, “Kitap-lık”, “Yasakmeyve” და სხვ. და გაზეთში “Yeni Şafak”.
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სედათ დემირი
სედათ დემირი დაიბადა 1975 წელს ჩანქირში. მაგისტრისა და
დოქტორის ხარისხი მიიღო სტამბოლის უნივერსიტეტის კომუნიკაციის
ფაკულტეტზე, ჟურნალისტიკის განხრით. სადოქტორო დისერტაცია
დაიცვა ზეპირი კომუნიკაციის შესახებ ვალტერ ბენჯამინსა და ვალტერ
ონგზე. მისი კრიტიკა, მოთხრობები და ინტერვიუები გამოქვეყნდა
“Varlık”-ში, “Kitap-lık”-ში, “Notos”-ში, “Radikal”-ში, “Cumhuriyet Kitap”-სა და
“Post Öykü”-ში. დემირის მოთხრობები შესულია რვა კრებულში.
მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა სარედაქციო მიმართულებით
და თარგმნიდა მხატვრულ და თეორიულ ტექსტებს. „თურქების ისტორია“
(ლორდ ევერსლი-სერ ვალანტინ კრილი) და „ებრაული სახელმწიფო“
(თეოდორ ჰერცლი) მის მიერ თარგმნილი ნაწარმოებებია. 2016 წელს
გამოიცა დემირის მხატვრული ნაწარმოები “Little Paris Coughs Badly”.
დემირი ხელმძღვანელობდა სემინარების სერიას სახელწოდებით
„სად არის ავტორი ტექსტში?“ ის იყო მოდერატორი ადგილობრივ
ლიტერატურულ ფესტივალებზე. ნიდერლანდებში თავისი მხატვრული
ნაწარმოებით წარადგინა საკუთარი ქვეყანა ევროპული ლიტერატურის
ღამეზე.
ავტორის დემირი ასევე არის “Dedalus Kitap Publishing”-ის მთავარი
რედაქტორი და დამფუძნებელი.

თარიქ თუფანი
დაიბადა 1973 წელს სტამბოლში. ქაბათაშის საშუალო სკოლის
დამთავრების შემდეგ დაამთავრა სტამბოლის უნივერსიტეტის
ფილოსოფიის ფაკულტეტი. მაგისტრის ხარისხი გაიარა სოციოლოგის
პროგრამაზე მარმარის უნივერსიტეტში, ახლო აღმოსავლეთისა
და ისლამური ქვეყნების ინსტიტუტში. თარიქ თუფანი წარადგენდა
პროგრამას კულტურისა და ხელოვნების თემაზე სატელევიზიო და
რადიოგადაცემებში. ის არის სცენარისტი ფილმებისა “Uzak İhtimal” და
“Yozgat Blues”.
2000 წელს გამოქვეყნდა მისი პირველი წიგნი “Choir of Stuttering
Boys”. მისი ნაშრომი სახელწოდებით “Geç Kalan/Latecomer” გამოსცა
გამომცემლობა „დოგან კიტაპმა“ 2021 წლის ოქტომბერში.

ჩინური ენის
კურსები

თავისუფალი
უნივერსიტეტის
კონფუცის
ინსტიტუტი
თავისუფალი უნივერსიტეტი უპირობო
ლიდერია ქართულ საგანმანათლებლო
სივრცეში. ჩვენ გამოვირჩევით უმაღლესი
ხარისხის სწავლებით, თანამედროვე
სასწავლო გარემოთი, სტუდენტთა დასაქ
მების მაღალი მაჩვენებლით. თავისუ
ფალი უნივერსიტეტი ორიენტირებულია
პრაქტიკით გამყარებულ უმაღლესი დონის
თეორიულ ცოდნაზე, რაც შრომის ბაზარზე
უპირატესობის გარანტიაა.
კონფუცის ინსტიტუტი თავისუფალ უნი
ვერსიტეტში 2010 წელს დაარსდა კახა
ბენდუქიძის მხარდაჭერით. კონფუცის
ინსტიტუტი, როგორც ჩინური ენისა და
კულტურის ცენტრი, ხელს უწყობს ქარ
თული საზოგადოების მიერ ჩინეთის უკეთ
შეცნობას, ასევე მსურველებს აძლევს
ჩინური ენის სწავლისა და შემდგომ
ჩინეთში სტაჟირების საშუალებას.
ინსტიტუტის პარტნიორია ჭენგჭოუს
უნივერსიტეტი, სარგებლობს ჩინეთის
მთავრობის მხარდაჭერით.

თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის
ინსტიტუტი ყოველი წლის გაზაფხულსა
და შემოდგომაზე აცხადებს მსმენელთა
მიღებას ზოგადი ჩინური ენისა და სასაუ
ბრო ჩინური ენის კურსებზე. წარმატებულ
სტუდენტებს კი ჩინეთში უფასო სტაჟირები
სა და საზაფხულო სკოლაში გამგზავრების
საშუალება ეძლევათ. ზოგადი ჩინური ენის
კურსის თითოეული ეტაპის ხანგრძლივობა
შეადგენს 14 კვირას, კვირაში 6 საათი
(კვირაში 2 დღე, 3 სთ/დღე). აქ ასწავლიან
ქართველი და ჩინელი კვალიფიციური
ლექტორები.
კონფუცის ინსტიტუტის ორგანიზებით, თბი
ლისის სკოლებში ისწავლება ჩინური ენა
და ტარდება კულტურული ღონისძიებები.

თავისუფალი
უნივერსიტეტის
კონფუცის ინსტიტუტის
ქართველი დირექტორი
თავისუფალი უნივეტრსიტეტის კონ
ფუცის ინსტიტუტის დირექტორი, თავი
სუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი,
ქართველი ჩინეთმცოდნემეცნიერი,
მარინე ჯიბლაძე, დაინიშნა პეკინის
ენების უნივერსიტეტის მიწვეულ პრო
ფესორად, ჩინეთის მედიისა და კომუნი
კაციების უნივერსიტეტის სამეცნიერო
ხელმღვანელად.
იგი ხშირად მონაწილეობს საერთაშორი
სო კონფერენციებში და სხვადასხვა
ღონისძიებაში სინოლოგიის მიმართუ
ლებით. 2018 წელს მარინე ჯიბლაძე
მიიწვიეს ჟენევაში გაეროს ჩინური ენის
დღის ღონისძიებაზე, სადაც მან ჩაატარა
ლექციაპრეზენტაცია. იგი მუშაობდა
საქართველოს განათლებისა და მეცნიე
რების სამინისტროში ჩინური ენის
ექსპერტად, სადაც შეიმუშავა ჩინური ენის
ეროვნული სასწავლო გეგმა. სახელმწიფო
ენის დეპარტამენტთან ერთად შეიმუშავა
და გამოსცა ჩინურ მარცვალთა ქართულ
ენაზე ტრანსლიტერაციის წესები. მარინე
ჯიბლაძე არაერთხელ იყო მიწვეული
ჩინეთში საერთაშორისო სტუდენტური
კონკურსების ფინალურ ტურზე ჟიურის
წევრად.

ჩინური ენის
საერთაშორისო გამოცდები
და ღონისძიებები
თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის
ინსტიტუტში ფუნქციონირებს HSKის, HS
KKისა და YCTის საგამოცდო ცენტრი,
სადაც ნებისმიერ მსურველს, შეუძლია
ჩინური ენის დონის გამოცდის ჩაბარება და
საერთაშორისო აღიარების სერტიფიკატის
მიღება.
ინსტიტიტუტი ყოველწლიურად სხვადასხვა
სახის კულტურულ ღონისძიებას სთავაზობს
ჩინური ენითა და ჩინეთით დაინტერესებულ
ადამიანებს.

თბილისის წიგნის 24-ე საერთაშორისო
ფესტივალის მონაწილეები

გამომცემლობა „აგორა“

„აზროვნების აკადემიის
გამომცემლობა“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თარგმნილი
ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: ეკატერინე ჩაჩხიანი,
მარინა ბალავაძე
უფლებების მენეჯერი: მარინა ბალავაძე,
ეკატერინე ჩაჩხიანი
მისამართი: დიმიტრი უზნაძის ქ. №2/147
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 555541900
ელ.ფოსტა: contact@agorabooks.ge
ვებგვერდი: http://agorabooks.ge

საგამომცემლო პრიორიტეტი: როგორც
საბავშვო, ისე ფილოსოფია, ფსიქოლოგია,
პედაგოგიკა, აღზრდა, ფსიქიატრია,
თეოლოგია ზრდასრულთათვის
საკონტაქტო პირი: ანნა კაცაძე
უფლებების მენეჯერი: თამარ ჭოველიძე
მისამართი: თ. იოსებიძის №57
ტელეფონი: 0322 15 15 40
ელ.ფოსტა: info@academybooks.ge
ვებგვერდი: https://azrakibooks.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.

აზროვნების აკადემიის გამომცემლობა
2021 წელს დაარსდა. გამომცემლობას
ამჟამად 11 ქართულენოვანი წიგნი აქვს
გამოცემული და უახლოეს მომავალში
ახალი მიმართულებით – თარგმნილი
ლიტერატურით წარდგება მკითხველთა
წინაშე. გამომცემლობის პრიორიტეტული
მიმართულებები გახლავთ
როგორც საბავშვო ლიტერატურა,
ისე ფილოსოფია, ფსიქოლოგია,
პედაგოგიკა, ფსიქიატრია, თეოლოგია
ზრდასრულთათვის.

20/21
გამომცემლობა „ალეფი“

გამომცემლობა „ალონი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თარგმნილი
ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: ბექა სამუკაშვილი
უფლებების მენეჯერი: ბექა სამუკაშვილი
მისამართი: ი. ხვიჩიას №5; თბილისი
ტელეფონი: +995 571301252
ელ.ფოსტა: aleph.publishing@gmail.com

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მწერლის და
ფილოსოფოსის, გივი მარგველაშვილის
ტექსტების ქართულ ენაზე თარგმნა და გამოცემა.
გამოუქვეყნებელი დოკუმენტური პროზის გამოცემა.
მწერლის და მთარგმნელის, ნაირა გელაშვილის
ნაწარმოებების კვლავ გამოცემა და ახალი
თარგმანებისა და წიგნების წახალისება. ქართულგერმანული კულტურული თანამშრომლობის
ამსახველი დოკუმენტური კვლევებისა და
ლიტერატურის გამოცემა. ისტორიული და
სამოგზაურო ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემა.
საკონტაქტო პირი: ანა მარგველაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, გალაკტიონ ტაბიძის №20.
ტელეფონი: 577520152
ელ.ფოსტა: alonipublishing@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/alonipublishing

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

„ალიონი“ საოჯახო გამომცემლობაა.
მისი უმთავრესი მიზანია, ხელი შეუწყოს
მწერლისა და ფილოსოფოსის, გივი
მარგველაშვილის ლიტერატურის თარგმნასა
და ქართულ ენაზე გამოცემას; მწერლის,
პუბლიცისტისა და მთარგმნელის, ნაირა
გელაშვილის შემოქმედების გამოცემას და
ახალი თარგმანების წახალისებას. „ალონის“
მიზანია ასევე, გამოსცეს XIX-XX საუკუნეების
ისტორიული და სამოგზაურო ლიტერატურა;
გამომცემლობა განსაკუთრებულ ყურადღებას
გერმანულენოვანი მოგზაურების ჩანაწერების
თარგმანსა და ზოგადად, ქართულ-გერმანული
ურთიერთობების შესახებ დოკუმენტური
პროზის გამოცემას დაუთმობს.

ამონაშვილის საგამომცემლო
სახლი

გამომცემლობა „არეტე“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ბავშვთა
ფსიქოლოგია, ბავშვის აღზრდა, საბავშვოსათავგადასავლო რომანები, ფსიქოლოგიური
რომანები, ლიტერატურა ორსულთათვის
საკონტაქტო პირი: მარიამ დავითინიძე
უფლებების მენეჯერი: ნინო ამონაშვილი
მისამართი: ჯურხა ნადირაძის №1
ტელეფონი: 577202272; 571506051
ელ.ფოსტა: publishing@amonashvili.ge; mdavitinidze@
yahoo.com
ვებგვერდი: https://www.amonashvili.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული და
დოკუმენტური პროზა
საკონტაქტო პირი: გიორგი დარსალია
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი №25,
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 322 25-02-55
ელ.ფოსტა: Gdarsalia@gmail.com

ამონაშვილის საგამომცემლო სახლი საქართველოს ბაზარზე 2019 წლიდან ფუნქციონირებს. გამომცემლობის ძირითადი საქმიანობაა შალვა და პაატა ამონაშვილების
მიერ შექმნილი „ჰუმანური პედაგოგიკის“
პრინციპების პოპულარიზაცია, მათი ნაშრომების მიწოდება ქართული აუდიტორიისთვის
(მშობლები, პედაგოგები, ბავშვები) და საინტერესო ლიტერატურული ფორმით ბავშვისადმი ფსიქოლოგიური მიდგომების გაცნობა
დაინტერესებული პირებისთვის. ჩვენი მთავარი ავტორი – შალვა ამონაშვილი გამოირჩევა რთული სიბრძნეების მარტად გადმოცემით, მისი წიგნები სავსეა სითბოთი და
ბავშვებისადმი სიყვარულით. ამონაშვილის
საგამომცემლო სახლის მთავარი მიზანია, ეს
სიბრძნე, სითბო და სიყვარული შევიტანოთ
ყველა ქართულ ოჯახში.

გამომცემლობა „არეტე“ დაარსდა 2003
წელს. მას შემდეგ არეტეს 50-ზე მეტი
წიგნი აქვს გამოცემული, მათ შორის
მხატვრული, საბავშვო და სამეცნიერო
ლიტერატურა. ამჟამად „არეტეს“
საგამომცემლო პრიორიტეტებია:
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 „აქტი“

საკონტაქტო პირი: ზვიად კვარაცხელია
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი №5;
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +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 გამზირი №16;
თბილისი
ტელეფონი: 591922123
ელ.ფოსტა: akti.publishing@gmail.com
ვებგვერდი: http://akti.ge/

გამომცემლობა „არტანუჯი“ 2000 წელს ამავე
სახელწოდების საისტორიო ჟურნალის ბაზაზე
დაარსდა. ვამაყობთ, რომ ოც წელზე მეტია
ჩვენი გამომცემლობა ხარისხიან საისტორიო სამეცნიერო-პოპულარულ ლიტერატურასთან და სასკოლო სახელმძღვანელოებთან
ასოცირდება. ჩვენს ერთგულ მკითხველებში
მოწონებით სარგებლობს „არტანუჯის“ მიერ
გამოცემული მსოფლიო ბესტსელერების მაღალმხატვრული თარგმანები, ესეისტიკა და
დოკუმენტური პროზა, ალბომები თუ ტურისტული გზამკვლევები, ლექსიკონები, ქართული
პროზა და პოეზია. ჩვენს ახალ მიმართულებაში – სერიაში „არტანუჯი ბავშვებისთვის“ პატარა მკითხველი ქართული კლასიკური ლიტერატურის გრაფიკულ ვერსიებსაც შეხვდება,
„ზღაპრულ ზღაპრებსაც“ და მითებსაც.

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 60-ზე მეტი
წიგნი. გამომცემლობის მიერ
გამოცემულია ცნობილი გერმანელი,
ებრაელი, რუსი, დანიელი, ინდოელი,
ინგლისელი და ქართველი
ფილოსოფოსების წიგნები.

გამომცემლობა „ბაკმი“

„ბარტყი ბუს წიგნები“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ქართული პროზა,
საბავშვო და საყმაწვილო წიგნები
საკონტაქტო პირი: რუსუდან მოსიძე
უფლებების მენეჯერი: რუსუდან მოსიძე
მისამართი: დიღმის მასივი, რობაქიძის გამზირი
№7, თბილისი
ტელეფონი: +995 322 72 54 99; +995 597 75 65 35
ელ.ფოსტა: bakmipublishing@gmail.com
ვებგვერდი: http://bakmi.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: სკოლამდელი
ასაკის ბავშვების განსავითარებელი წიგნისათამაშოები.
საკონტაქტო პირი: სოფიკო კიკნაველიძე
უფლებების მენეჯერი: სოფიკო კიკნაველიძე
ტელეფონი: 599-449893 ; 591-113901
ელ.ფოსტა: babyowlbooks@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/Baby-OwlBooks-ბარტყი-ბუს-წიგნები-102574129086792/

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.

„ბარტყი ბუს წიგნები“ ქართული კომპანიაა,
რომელიც სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის ქმნის განსავითარებელ წიგნ-სათამაშოებს. ჩვენი წიგნების მეშვეობით
ბავშვებს უვითარდებათ წვრილი მოტორიკა, სენსორული და აზროვნების უნარები,
სწავლობენ ფერებს, ფორმებს, ავითარებენ
ლოგიკას, სწავლობენ მარტივი დავალებების შესრულებას, დაბრკოლებების გადალახვას, ავითარებენ ფანტაზიას. ჩვენი წიგნები
იყოფა ასაკობრივ კატეგორიებად: 0+, 1+,
2+, 3+. ასევე ჩვენი წიგნები გათვალისწინებულია განსხვავებული შესაძლებლობების
მქონე პატარებისთვის. წიგნები ფერადი,
ლამაზი, საინტერესო და ორიგინალურია.
ჩვენი წიგნები დამზადებულია თექისგან.
თექა დიდხანს ინარჩუნებს თავის ფორმას,
მდგრადი და ადვილად მოსავლელია. „ბარტყი ბუს წიგნები“ ბავშვებს აბედნიერებს.
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წიგნის მაღაზია „ბიბლუსი“

გამომცემლობა „ბიზნესლიტერატურა“
– HARVARD BUSINESS REVIEW GEORGIA

საკონტაქტო პირი: დეა კურკუმული
მისამართი: თბილისი, იოსებიძის ქ. №49
ტელეფონი: +995 598 380 002
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 14 წლის განმავლობაში, 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 74 ფილიალს მთელი ქვეყნის
მასშტაბით. „ბიბლუსის“ მიზანია წიგნი
გახადოს 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 ერთერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.

„ბუერა“ – ხელნაკეთი
აქსესუარები

„ბუქმანია“ – წიგნების
ონლაინმაღაზია და
სადისტრიბუციო კომპანია

საკონტაქტო პირი: დოდო ბაკურაძე
ტელეფონი: 551 70 66 00
ელ.ფოსტა: Buerahandmade@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/
BueraHandmadeAccessories

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული,
შემეცნებითი, სასწავლო და საბავშვო
ლიტერატურა.
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 ჰერბარიუმისა და მეტალის
შეხამების ტექნიკა აღმოვაჩინეთ. დავიწყეთ
სამკაულების შექმნა ბუნების საჩუქრებით.
ყვავილებს ვაგროვებთ: მინდვრებში, მთაში,
სოფლად. სადაც კი წავალთ. შემდეგ
მოგვაქვს სახელოსნოში, კომპოზიციებს
ვქმნით და ჩარჩოებში ვაბუდებთ, ფოტოებს
ვუღებთ და ვამზეურებთ. შეფუთვაც ხელით
იქმნება. სტიკერები, საინტერესო შტამპები,
კონვერტები, ხელით შეკერილი ქისები
განსაკუთრებულს ხდის საჩუქარს. ჩვენი
ფეისბუკ და ინსტაგრამგვერდი 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 აძლევს საშუალებას,
სახლიდან გაუსვლელად აარჩიოს
თავისთვის სასურველი წიგნები და
მიიღოს ისინი უმოკლეს ვადაში.
„ბუქმანია“ მკითხველებს წიგნებს
საგამომცემლო ფასად სთავაზობს.
საცალო გაყიდვებს ემსახურება
კომპანიის ოფისი: მისამართი: ქ.
თბილისი, ე. მაღალაშვილის ქ. №5.
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წიგნის მაღაზია – „ბუქმარკი –
წიგნები ვაკეში“

გამომცემლობა „დიოგენე“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: სამხატვრო
ალბომები, არქიტექტურა, დიზაინი, ფოტო
გრაფია, მოდა, ენციკლოპედიები, 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
უფლებების მენეჯერი: თინათინ პეტრიაშვილი
მისამართი: აფაქიძის ქ. №9; თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 322 21 33 21
ელ.ფოსტა: adm@diogene.ge; sales@diogene.ge
ვებგვერდი: diogene.ge

„ბუქმარკი – წიგნები ვაკეში“ – ყველა
საჭირო წიგნი ერთ მაღაზიაში. წიგნის
მაღაზია, სადაც წარმოდგენილია ცნობილი
გამომცემლობების ილუსტრირებული
ალბომები, ასევე ევროპული ხარისხის
სამხატვრო და საკანცელარიო პროდუქცია.
ფართო არჩევანია ქართული, ინგლისური,
გერმანული და რუსული გამომცემლობების
მხატვრული, სამეცნიერო და შემეცნებითი,
ბიოგრაფიული ლიტერატურის,
ენციკლოპედიების და ლექსიკონების
მხრივ. 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
გამოსცა. 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.

ეკონომიკური პოლიტიკის
კვლევის ცენტრი

„ელფის“ გამომცემლობა

საგამომცემლო პრიორიტეტი: სამეცნიერო,
პოლიტიკური, ეკონომიკური ლიტერატურის
თარგმნა/გამოცემა
საკონტაქტო პირი: ზაზა შენგელია
უფლებების მენეჯერი: ნინო ევგენიძე
მისამართი: ზაქარია ფალიაშვილის ქ. 85,
თბილისი 0162
ტელეფონი: +995 32 2 207 305
ელ.ფოსტა: info@eprc.ge
ვებგვერდი: www.eprc.ge

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/

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
(EPRC) არასამთავრობო ორგანიზაციაა,
რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში
დემოკრატიის, ეროვნული უსაფრთხოებისა და
ეკონომიკის განვითარებას. ორგანიზაცია 2002
წელს დაარსდა. დღეს ის ინფორმაციის სანდო
წყაროს წარმოადგენს როგორც ადგილობრივი,
ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის,
ანალიტიკოსებისა და მედიისთვის.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრში
გვჯერა, რომ დემოკრატია და ეროვნული
უსაფრთხოება ეკონომიკური განვითარების
ფუნდამენტს წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ,
ჩვენ ვთარგმნით და გამოვცემთ მსოფლიოს
წამყვანი მოაზროვნეების, პოლიტიკური
და სოციალური მეცნიერების ნაშრომებს,
რომლებიც საზოგადოებაში პოლიტიკური
დისკურსის და ლიბერალური ღირებულებების
ჩამოყალიბების პროცესს განსაზღვრავენ.

„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.
დღეს „ელფის“ გამომცემლობა ერთერთი წამყვანი გამომცემლობაა
საქართველოში. საგამომცემლო
პრიორიტეტებია: მხატვრული, საბავშვო,
სამეცნიერო-პოპულარული და
საგანმანათლებლო.
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წიგნების მაღაზია „ერუდიტი“

გამომცემლობა „ზებრა“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ფილოსოფიური,
ფსიქოლოგიური, ისტორიული,
კულტუროლოგიური, ენათმცოდნეობისა
და სხვა საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
ლიტერატურა. საკონტაქტო პირი: ლარისა
ტადტაევი
მისამართი: ნუცუბიძის ქ. №16; თბილისი,
საქართველო
ელ.ფოსტა: imedi50@rambler.ru

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ქართული
და უცხოური საბავშვო გამოცემები,
საგანმანათლებლო და შემეცნებითი
ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: მარიამ კასრაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ბახტრიონის ქ. №28
ტელეფონი: 599005505
ელ.ფოსტა: mariam@zebra-group.ge
ვებგვერდი: www.zebra-group.ge

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. იღებს
წინასწარ შეკვეთებს ნებისმიერი
თემატიკის ლიტერატურაზე.

საბავშვო გამომცემლობა „ზებრა“ დაარსდა
2007 წელს. პოპულარული და საინტერესო
გამოცემებით ის ზრუნავს პატარების
განვითარებისთვის და უპირველეს მიზნად
ისახავს, კითხვა შეაყვაროს ბავშვებს.
ჩვენი გამოცემების ასაკობრივი კატეგორია
ჩვილობიდან თინეიჯერობამდე ვრცელდება.
„ზებრას“ ბიბლიოთეკა მდიდარია
ქართული და უცხოური ზღაპრებით,
ლექსიკონებით, გასაფერადებლებით,
გონების სავარჯიშოებითა და აქტივობების
წიგნებით, სათავგადასავლო და სხვა
შემეცნებითი ლიტერატურით. გამომცემლობა
„ზებრა“ პირველია, რომელმაც გამოსცა
ენციკლოპედიები აუგმენტურ რეალობაში.
მათი მეშვეობითაც პატარები უამრავ
ინფორმაციას ეცნობიან და თან წიგნის
პერსონაჟებს ფურცლებიდან რეალურ
გარემოში გადმოჰყავთ.

„ზვიად კორძაძის
გამომცემლობა“

გამომცემლობა „ზიარი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: იურიდიული
პროფილის – სახელმძღვანელოების,
მონოგრაფიების, ნათარგმნი და სხვა სახის
ლიტერატურის გამოცემა
საკონტაქტო პირი: ელენე ჩომახიძე
მისამართი: ქავთარაძის ქ. №44 ბლოკი „A“,
პირველი სადარბაზო, I-II სართული
ტელეფონი: (+995) 599 50 77 75
ელ.ფოსტა: office@zkpublishing.ge
ვებგვერდი: https://zkpublishing.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: დოკუმენტური
პროზა (ქართული და თარგმნილი), პოეზია
საკონტაქტო პირი: ნატო ალხაზიშვილი
უფლებების მენეჯერი: ნატო ალხაზიშვილი
მისამართი: ყიფშიძის ქ. №2; თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 599 53 78 87
ელ.ფოსტა: nalhazishvili@poeziapress.org
ვებგვერდი:facebook.com/ZiariPress/

„ზვიად კორძაძის გამომცემლობა“ დაფუძნდა
2014 წელს და ის 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“.

გამომცემლობა „ზიარმა“ საქმიანობა
„ვეფხისტყაოსნის“ ახალი ინგლისური
თარგმანის გამოცემით დაიწყო
(მთარგმნელი – ლინ კოფინი). 2016
წელს ამ თარგმანმა ქართული
ლიტერატურის საუკეთესო თარგმანის
ნომინაციაში პრემია „საბა“ დაიმსახურა.
ბოლო წლებში „ზიარი“ გამოსცემს
ისტორიულ დოკუმენტურ პროზას მეოცე
საუკუნის საქართველოს ისტორიის
ნაკლებად ცნობილი ასპექტების შესახებ.
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თბილისის იუნუს ემრეს
სახელობის ინსტიტუტი

თბილისის სოციალური
კვლევების სკოლა

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/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: კვლევები,
განათლება
საკონტაქტო პირი: გიორგი არზიანი,
დამფუძნებელი
უფლებების მენეჯერი: გიორგი არზიანი
მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას №43
ტელეფონი: 591091812
ელ.ფოსტა: thetbilisischool@gmail.com
ვებგვერდი: tbilisischool.ge

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 შეისწავლის სკოლებში
თურქულ ენას. 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 ღონისძიებებიც.

„თბილისის სკოლა“ არაკომერციული
კვლევითი ორგანიზაციაა, რომელსაც,
როგორც მისი ხელმძღვანელი
განმარტავს, 100-მდე წვრილი
შემომწირველი აფინანსებს. „თბილისის
სკოლა“ დეოკუპაციის, რეინტეგრაციის,
ეკონომიკური განვითარებისა და
დემოკრატიული მმართველობის საკითხებზე
მუშაობს. თბილისის სკოლის ერთ-ერთი
ყველაზე ცნობილი პროექტია „ბიბლიოთეკა
საქართველოზე/Library about Georgia“ –
საგანმანათლებლო-კულტურულ სივრცე,
რომელშიც ტარდება საჯარო ლექციები,
დისკუსიები და ფილმის ჩვენებები
აქტუალურ თემატიკაზე. ასევე, ბიბლიოთეკა
მასპინძლობს ქართულ-აფხაზური
დიალოგის ფორმატს. ბიბლიოთეკის ბაზაზე
შეიქმნა სამეცნიერო არქივი საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებისა და სომხურაზერბაიჯანული კონფლიქტის შესახებ.

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის
ბიზანტინისტიკისა და
ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი –
პროგრამა „ლოგოსი“

თსუ წიგნის მაღაზია “SCRIPTA
MANENT”

საგამომცემლო პრიორიტეტი: კლასიკური
ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია და
ახალი ბერძნული ფილოლოგია
საკონტაქტო პირი: გოჩა კევლიშვილი
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი №13;
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 322 25 02 58
ელ.ფოსტა: kevlishvili13@gmail.com

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი
№1, თსუ I კორპუსი
თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2, თსუ X
კორპუსი
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
ელ.ფოსტა: bookstore@tsu.ge
ვებგვერდი: https://www.tsu.ge/ka/scripta-manent

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.

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
საინტერესო ლიტერატურა შესთავაზოს
ქართველ მკითხველს.
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ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

წიგნების მაღაზია „ინგლიშ ბუქ
ედუქეიშენ“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: აკადემიური და
სამეცნიერო წიგნები, ელექტრონული წიგნები
და ჟურნალები, პერიოდული გამოცემები,
კომერციული გამოცემები
საკონტაქტო პირი: გრიგოლ კეკელია
უფლებების მენეჯერი: გრიგოლ კეკელია
მისამართი: ჩოლოყაშვილის გამზირი №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/

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/

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.

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.

გამომცემლობა „ინდიგო“

გამომცემლობა „ინტელექტი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ჟურნალი
ინდიგო
საკონტაქტო პირი: თამარ პაპავა
უფლებების მენეჯერი: ნატა ძველიშვილი
მისამართი: ი. გოგებაშვილის №38, თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 555 57 45 45
ელ.ფოსტა: info@indigo.com.ge
ვებგვერდი: https://indigo.com.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თარგმნილი
ლიტერატურა, დოკუმენტური პროზა,
სახელმძღვანელოები, აკადემიური, ისტორიული
და საბავშვო წიგნები, ღია ბარათები
უფლებების მენეჯერი: გვანცა ჯობავა
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი №5; თბილისი,
საქართველო
საკონტაქტო პირი: ეთერ ბაიდოშვილი
ტელეფონი: +995 322 25 05 22
ელ.ფოსტა: info@intelekti.ge
ვებგვერდი: https://intelekti.ge/

გამომცემლობა „ინდიგო“ 2015
წლიდან გამოსცემს ყოველკვარტალურ
კულტურულ-საზოგადოებრივ
ჟურნალს _ „ინდიგო“. 2018 წლიდან
ინდიგომ დაიწყო დოკუმენტური
პროზის გამოცემაც. ამჟამად
„ინდიგო“ სპეციალიზდება
რამდენიმე მიმართულებით: ვრცელი,
მაღალპოლიგრაფიული ხარისხით
დაბეჭდილი ფოტოწიგნები ხარისხიანი
ლიტერატურული ტექსტების თანხლებით;
კვლევაზე დაფუძნებული ესეების
კრებულები სხვადასხვა თემაზე, ზეპირი
ისტორიები, დოკუმენტური პროზა,
სამოგზაურო გზამკვლევები.

გამომცემლობა „ინტელექტი“ 1994 წელს
დაარსდა. დაარსების დღიდან ჩვენი გუნდი
მკითხველს სთავაზობს საინტერესო და
მრავალფეროვან სერიებს, თანამედროვე
და უკვე ყველასათვის ცნობილი ავტორების
ნაწარმოებებს. ასევე, გამომცემლობა
ინტელექტის პრიორიტეტად რჩება
დებიუტანტი ავტორების ტექსტების
გამოქვეყნება და მათთვის გზის გაკვალვა
სამწერლო ასპარეზზე.
„ინტელექტმა“ წლების განმავლობაში
შეძლო მრავალფეროვანი მკითხველის
ინტერესებისა და გემოვნების სრულად
დაკმაყოფილება და
აღფრთოვანება
გამოიწვია ისეთი მოულოდნელი სერიებით,
როგორებიცაა: „აკრძალული წიგნების
თარო“, „Magnum Opus“, „გაკვეთილების
შემდეგ საკითხავი“, „ინტელექტი 25 წლისაა“
და ა. შ.
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ირანის ისლამური რესპუბლიკის
საელჩოს კულტურის განყოფილება

წიგნების სადისტრიბუციო
კომპანია „ირიათონი“

განყოფილების ხელმძღვანელი: აჰმადალი
მეჰრი არდესთანი
მისამართი: თბილისი 0160, ლვოვის ქუჩა №80
ტელეფონი: +995 32 2253370; +995 32 225371;
+995 32 2253372
ელ.ფოსტა: tbilisi@icro.ir
ვებგვერდი: www.tbilisi.icro.ir

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

ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილება თბილისში ოფიციალურად
2009 წლიდან საქმიანობს, ორ ქვეყანას, ირანისა და საქართველოს მთავრობებს შორის 1995
წლის 21 აპრილს ხელმოწერილი კულტურის,
განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის სფეროში გაცვლითი პროგრამის საფუძველზე და
ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული საერთაშორისო ორმხრივი კულტურული პროგრამების და
ამოცანების შესრულების და ირანის ისლამური
რესპუბლიკის კულტურული დიპლომატიის პოლიტიკის განხორციელების პასუხისმგებლობას
იღებს. ძირითადი საქმიანობაა ირანის კულტურული კვირეულების და დღეების, გამოფენების
და სხვა კულტურული ღონისძიებების გამართვა
საქართველოში; სპარსული ლიტერატურის ნიმუშების ქართულ ენაზე თარგმანის, წიგნებისა და
სტატიების ბეჭდვა-გამოცემის ხელშეწყობა.

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

ირინა დენეიკინა

კავკასიის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი (CIU)

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

საგამომცემლო პრიორიტეტი: დარგობრივი
სახელმძღვანელოები, აკადემიური და
სამეცნიერო წიგნები, ელექტრონული წიგნები
და ჟურნალები, პერიოდული გამოცემები
მისამართი: 0141, თბილისი, ჩარგლის ქუჩა
№73
ტელეფონი: (+995 32) 2 022115,
(+995 32) 2 611298,
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
ვებგვერდი: https://ciu.edu.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.

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
(CIU) მუდმივად მზარდი, განვითარებაზე
ორიენტირებული უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებაა,
რომელიც ქართულ საგანმანათლებლო
სივრცეში 1995 წელს გამოჩნდა
დღევანდელი სახელწოდებით კი 2006
წლიდან ფუნქციონირებს.
CIU აკადემიური განათლების
სამსაფეხურიანი სწავლების ციკლს
ახორციელებს.
ამჟამად, უნივერსიტეტი ახორციელებს
25 აკადემიურ პროგრამას სწავლების
ყველა საფეხურზე სადაც სწავლობს
5000-მდე ადგილობრივი და უცხოელი
სტუდენტი. პროგრამები ხორციელდება
როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ
ენებზე.
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კორნელი კეკელიძის სახელობის
საქართველოს ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული,
საბავშვო, სამეცნიერო-პოპულარული,
მემუარული და სხვა სახის ლიტერატურა,
სასკოლო სახელმძღვანელოები
საკონტაქტო პირი: ზაზა ხიდურელი
მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზ. №181,
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/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ხელნაწერების
დაცვა, მოვლა, სამეცნიერო კვლევა,
სამეცნიერო ნაშრომების გამოცემა
საკონტაქტო პირი: მარიამ ჯაბიძე
უფლებების მენეჯერი: ზაალ აბაშიძე
მისამართი: მერაბ ალექსიძის ქ. №1/3,
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 032 2 47 42 42; 577 977 199
ელ.ფოსტა: info@manuscript.ac.ge, Mariam.
jabidze@manuscript.ge
ვებგვერდი:www.manuscript.ge

გამომცემლობა „კლიო“ დაარსდა 2003 წელს.
იგი გთავაზობთ საცნობარო, მხატვრული,
საბავშვო, სამეცნიერო პოპულარული,
მემუარული და სხვა სახის ლიტერატურას,
აგრეთვე ეროვნულ ნიადაგზე შექმნილ
უმაღლესი და საშუალო სკოლების
სახელმძღვანელოებს და დამხმარე სასწავლო
ლიტერატურას.
2020-2022 წლებში „კლიომ“ ევროკავშირის
პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპა“
მხარდაჭერით განახორციელა პროექტი
„დავუახლოვდეთ ლიტერატურულ ევროპას“,
რომლის ფარგლებში ქართულ ენაზე
თანამედროვე ევროპელი მწერლების 9
ნაწარმოები ითარგმნა და გამოიცა.

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.

„კოსმო“ – ხელნაკეთი
აქსესუარები

„კულტურულ ურთიერთობათა
ცენტრი – კავკასიური სახლი“

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: ნატო გელაშვილი, მარიკა
ტყეშელაშვილი
მისამართი: გალაკტიონის ქუჩა №20,
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 577 202 100, 593 784 311
ელ.ფოსტა: info@caucasianhouse.ge

„კოსმო“ ყველაზე მრავალფეროვანი
ხელნაკეთი აქსესუარების ბრენდია
საქართველოს მასშტაბით.
დღესდღეობით „კოსმოს“ ფერადი და
უნიკალური აქსესუარები 7 ფილიალშია
წარმოდგენილი. ასევე, მათი პოვნა
შესაძლებელია საერთაშორისო
პლატფორმაზე “Etsy”.
ამჟამად „კოსმო“ აწარმოებს 70-მდე
დასახელების თემატურ პროდუქტს.
მათ შორისაა: ნატურალური ტყავის
ჩანთები, საფულეები, ხის საყურეები,
ყელსაბამები, ბროშები, დღიურები და
სხვა. თითოეული პროდუქტი უნიკალურია
და განკუთვნილია სიახლეების
და თავგადასავლების მაძიებელი,
ცნობისმოყვარე ადამიანებისთვის.

„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.
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ონლაინმაღაზია – „მიობიუსი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: სასწავლო,
სამეცნიერო, შემეცნებითი, მხატვრული და
საბავშვო ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: კახაბერ რუსიძე; მარინა
კილაძე
მისამართი: ყაზბეგის გამზირი №47, თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 322 39 15 22; +995 599 54 17
07; +995 599 23 51 78
ელ.ფოსტა: meridiani777@gmail.com

პრიორიტეტი: ონლაინგაყიდვები, გავრცელება
საკონტაქტო პირი: ქეთი ბურჯანაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, აბაშიძის №65/67
ტელეფონის ნომერი: 599933701
ელ.ფოსტა: sales.cezannepublishing@gmail.com
ვებგვერდი: https://miobius.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.

ონლაინ მაღაზია MIOBIUS.GE
გთავაზობთ წიგნების, ბლოკნოტების,
რეპროდუქციების, კანცელარიის,
აქსესუარებისა და სასაჩუქრე ნივთების
ფართო არჩევანს.
შეგიძლიათ შეიძინოთ არამხატვრული,
მხატვრული, საბავშვო, სასკოლო და
ბიზნესლიტერატურა.
სხვადასხვა სახეობის, უმაღლესი
ხარისხის
-- ტყავის, ტილოს, მაგარი თუ რბილი
მუყაოს გარეკანიანი ბლოკნოტები.
-- ქართველი მხატვრებისა და
ილუსტრატორების ნამუშევრებით
გაფორმებული ბლოკნოტები.
--შესაფუთი ქაღალდები და მისალოცი
ბარათები.
-- ქართველი მხატვრების ტილოს და
მუყაოს რეპროდუქციები.

გამომცემლობა „მცხეთა“

მწერალთა სახლი

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

პრიორიტეტები: ლიტერატურულ-კულტურული
მიმართულება; სამუზეუმო მიმართულება;
საერთაშორისო ურთიერთობების
მიმართულება; საგანმანათლებლო
მიმართულება
საკონტაქტო პირი: ნინო გოგიტიძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ივანე მაჩაბლის №13
ტელეფონის ნომერი: +99532 297 41 01/02
ელ.ფოსტა: info@writershouse.ge
ვებგვერდი www.writershouse.ge

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

მწერალთა სახლი ემსახურება
ქართული წიგნისა და ლიტერატურის
საზღვარგარეთ პოპულარიზაციის
მიმართულებით სახელმწიფო
პოლიტიკის განხორციელებას, კერძოდ,
ქართული ლიტერატურის და უცხოური
ლიტერატურის თარგმნის პროცესის
განვითარებას, ლიტერატურის
მეშვეობით კულტურათშორისო
დიალოგის გაღრმავებას და
საერთაშორისო ლიტერატურულ და
საგამომცემლო სივრცეში საქართველოს
მრავალსაუკუნოვანი ინტელექტუალური
რესურსის წარმოჩენას.
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„ნოდარ დუმბაძის
გამომცემლობა“

წიგნის მაღაზია „ოლმა“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ნოდარ
დუმბაძის შემოქმედების გამოცემა,
თანამედროვე პროზაიკოსებისა და პოეტების
გამოცემა და პოპულარიზაცია, უცხოური
ლიტერატურის თარგმნა, გამოცემა,
პოპულარიზაცია
მისამართი: ფალიაშვილის №18, თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: 558171995
ელ.ფოსტა: mariamtsiklauri.60@gmail.com;
katiebitsadze@gmail.com

მისამართი: ქ.თბილისი ფიფიების ქ. №8;
თბილისი, საქართველო
საკონტაქტო პირი: გარეგინ აივაზიანი
ტელეფონი: +995 597 10 62 17
ელ.ფოსტა: info@olma.ge
ვებგვერდი: www.olma.ge

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.

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,
ბიზნესლიტერატურა, ბავშვთა ლიტერატურა,
ფსიქოლოგია, ფილოსოფია, ეზოთერიკა,
განვითარების სარგებელი და ა. შ. წიგნის
მაღაზიაში წარმოდგენილია შემოქმედებითი
აზროვნების გასავითარებელი
მრავალფეროვანი სათამაშოები და
საგანმანათლებლო თამაშები სხვადასხვა
ასაკის ბავშვებისთვის.

გამომცემლობა „პალიტრა L“

წიგნის მაღაზია „პარნასი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: საბავშვო
წიგნები, მხატვრული და დოკუმენტური პროზა
საკონტაქტო პირი: ნიკა ბარიშვილი
უფლებების მენეჯერი: თინა ასათიანი
მისამართი: იოსებიძის ქ. №49; 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 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“, ლიტერატურული
კონკურსი „გახდი საბავშვო
ბესტსელერის ავტორი“. 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.)
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სათამაშოების მაღაზია „პეპელა“

საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

საკონტაქტო პირი: გუსა დედანაშვილი
მისამართი: იოსებიძის №49, თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: 577273111
ელ.ფოსტა: marketing@pepela.ge
ვებგვერდი: http://www.pepela.ge/

საკონტაქტო პირი: გიორგი საბანაძე
უფლებების მენეჯერი: იურიდიული
განყოფილების უფროსი ეკატერინე
ბიძინაშვილი
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0108,
გუდიაშვილის ქ. №5/7
ტელეფონი: +995 322971602
ელ.ფოსტა: library@nplg.gov.ge
ვებგვერდი: www.nplg.gov.ge

სათამაშოების მაღაზიათა ქსელი
„პეპელა“ 2006 წ. დაარსდა და
უკვე 16 წელია, რაც საქართველოს
სამომხმარებლო ბაზარზე
ფუნქციონირებს. ამჟამად, „პეპელა“
სათამაშოების ბიზნესსექტორში ერთერთი 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.

„საქართველოს პარლამენტის ეროვნული
ბიბლიოთეკა“ არის საქართველოს ძირითადი
სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, რომელშიც
დაცულია საქართველოს ბეჭდვითი
გამოცემები, უცხო სახელმწიფოების
სამეცნიერო და უნივერსალური ხასიათის
უმნიშვნელოვანესი ბეჭდვითი გამოცემები
და სხვა დოკუმენტები, ის ეროვნული
ბიბლიოგრაფიის, ინფორმაციის,
სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების,
ბიბლიოთეკების მეთოდური საქმიანობის
და კულტურის ცენტრია, აგრეთვე, ამ
სამუშაოების კოორდინატორი საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროსთან ერთად. განსაკუთრებული
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გამო
ეროვნული ბიბლიოთეკა ექვემდებარება
საქართველოს პარლამენტს.

საქართველოს უნივერსიტეტი

გამომცემლობა „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: ანდრო შონია
უფლებების მენეჯერი: ლია მეტრეველი
მისამართი: თამარ მეფის გამზირი №14;
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 50ზე მეტ აკადემიურ პროგრამას სწავლების
ყველა საფეხურზე (საბაკალავრო,
სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი და
სადოქტორო), სადაც სწავლობს 6000- ზე
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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„სეზან ფაბლიშინგი“

„სეზანი“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: წიგნები:
არამხატვრული ლიტერატურა, თარგმანები;
საკანცელარიო პროდუქცია
საკონტაქტო პირი: ქეთი ბურჯანაძე
უფლებების მენეჯერი: შორენა შავერდაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, აბაშიძის №65/67
ტელეფონი: 599933701
ელ.ფოსტა: sales.cezannepublishing@gmail.com
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/cezanne.
publishing/
https://miobius.ge/

საკონტაქტო პირი: ირინა შავერდაშვილი
მისამართი: წერეთლის გამზირი №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

გამომცემლობა „სეზან ფაბლიშინგი“
ძირითადად არამხატვრულ
ლიტერატურასა და თარგმანებზე
მუშაობს. ამ ეტაპზე გამოცემულია 20მდე წიგნი.
გარდა წიგნებისა, გამომცემლობის
პრიორიტეტია საკანცელარიო
პროდუქციაც, ამზადებს სხვადასხვა
სახეობის ბლოკნოტს, შესაფუთ
ქაღალდებს, ბარათებს, რეპროდუქციებს,
კალენდრებს, სანიშნეებსა და
სხვა პროდუქციას, სადაც ხშირად
ინტეგრირებულია ქართველი
მხატვრებისა და ილუსტრატორების
ნამუშევრები.

„სეზანი“ გერმანული ფირმა
„ჰაიდელბერგის“ პარტნიორია და
ევროპულ ხარისხს ამკვიდრებს ქართულ
ბაზარზე. მისი საგამომცემლო ჯგუფი
ცდილობს, საიმიჯო გამოცემებიც
შეესაბამებოდეს ევროპულ სტანდარტს,
სულისკვეთება კი ეროვნული ჰქონდეს.
ამის დასტურია სერიები: „ჩვენ
და „ვეფხისტყაოსანი“, „დაიბადა
საქართველოში“, „ქებათა ქება სპორტს“...
2021 წელს ახალი სერიით: „ბავშვობის
თანამგზავრები“ _ შემოგთავაზეთ 25
წიგნი. სერიის დამაგვირგვინებელია
საგანგებო გამოცემა, რომელიც
უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის
განცდით შეიქმნა. მასში მონაწილეობენ
სერიის მხატვარ-ილუსტრატორები,
რომლებიც ვიზუალურად გამოხატავენ
პირად დამოკიდებულებას.

გამომცემლობა „სიესტა“

სულაკაურის გამომცემლობა

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული
ლიტერატურა
საკონტაქტო პირი: ქეთევან კიღურაძე, დავით
კაკაბაძე
უფლებების მენეჯერი: დავით კაკაბაძე
მისამართი: ირაკლი აბაშიძის №33
ტელეფონის: +995 551 336 433
ელ.ფოსტა: books@siestagroup.ge
ვებგვერდი: Siesta.com.ge

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თანამედროვე
ქართული და უცხოური პროზა, საბავშვო და
საყმაწვილო ლიტერატურა.
უფლებების მენეჯერი: მაკა შულაია
საკონტაქტო პირი: შორენა შენგელაია
მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი
№150; თბილისი.
ტელეფონი: +995 322 91 09 54; +995 322 91 11 65
ელ.ფოსტა: info@sulakauri.ge
ვებგვერდი: https://www.sulakauri.ge/

გამომცემლობა „სიესტა“ დაარსდა
2004 წელს და მას შემდეგ მკითხველს
სთავაზობს ქართველი და უცხოელი
ავტორების პროზაულ ნაწარმოებებს, პოეტურ
კრებულებს. „სიესტის“ გამოცემულ წიგნებს
არაერთხელ მოუპოვებიათ პრესტიჟული
ლიტერატურული პრემიები. ამჟამად „სიესტის“
მთავარი პროექტია სერია „თანამედროვე
კლასიკა“, რომლის ფარგლებშიც უკვე
გამოიცა გარსია მარკესის „მარტოობის
ასი წელიწადი“, ჰაქსლის „საოცარი ახალი
სამყარო“, ჰესეს „ზიდჰარტა“, ბიოლის
„ბილიარდი ათის ნახევარზე“, ორუელის
„1984“ და „ცხოველების ფერმა“. 2022 წელს
ამავე სერიით გამოვა სინკლერ ლუისის
„ეს აქ ვერ მოხდება“, ჰერტა მიულერის
„სუნთქვის საქანელა“, მიგელ დე უნამუნოს
„სიყვარული და პედაგოგიკა“.

„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.

46/47
სულხან-საბა ორბელიანის
უნივერსიტეტი

„ქარჩხაძის გამომცემლობა“

საკონტაქტო პირი: მარიამ ტყეშელაშვილი
უფლებების მენეჯერი: თამთა თავართქილაძე
მისამართი: კ. ქუთათელაძის ქ. №3, თბილისი,
0186
ტელეფონი: (+995 32) 2 42 22 42, 591231271
ელ.ფოსტა: info@sabauni.edu.ge
ვებგვერდი: https://www.sabauni.edu.ge/

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
მისამართი: ვაჟა-ფშაველას VII კვ. №17/6,
თბილისი, საქართველო
ელ.ფოსტა: guja@karchkhadze.ge
ვებგვერდი: http://karchkhadze.ge/

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის
სახელით 20-წელზე მეტია, რაც რამდენიმე
ასეული კვლევა ტარდება, ამასთან, უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული წიგნები, თარგმანები
და სახელმძღვანელოები ინტეგრირებულია
საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების კურიკულუმებში თეოლოგიის, რელიგიის კვლევების, სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის მეცნიერებების
მიმართულებით. უნივერსიტეტი გამოსცემს დარგობრივ და ინტერდისციპლინურ პერიოდულ
აკადემიურ ჟურნალებსაც. „საბაუნის“ მიერ
გამოცემული ზოგიერთი პუბლიკაცია პერიოდულად თავსდება ინტერნეტსივრცეში თავისუფალი წვდომისთვის, რაც უფრო მეტად ზრდის
უნივერსიტეტისა და მისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ცნობადობასა და გავლენას
მეცნიერების კონკრეტულ დარგებზე.

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 მაღაზია „შაქრო ბაბუა“

გამომცემლობა „შემეცნება“

პრიორიტეტი: მხატვრული და არამხატვრული
ლიტერატურა საკონტაქტო პირი: ნინო
კაციაშვილი
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი №17ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 032 247 55 35
ელ.ფოსტა: info@shaqrobabua.ge
ვებგვერდი: https://shaqrobabua.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურა, კლასიკური, თანამედროვე
პროზა და პოეზია, სასკოლო სახელმძღვანელოები,
საგანმანათლებლო დანიშნულების თვალსაჩინოებები და დიდაქტიკური მასალები
საკონტაქტო პირი: ლია შალვაშვილი
უფლებების მენეჯერი: მანანა მაჭავარიანი
მისამართი: ა. ანტონოვსკაიას ქ. №9 ბ; თბილისი,
საქართველო
ტელეფონი: +995 32 260 23 15; +995 599 550 554;
+995 599 60 23 16
ელ.ფოსტა: info@shemetsneba.ge
ვებგვერდი: https://www.shemetsneba.ge/

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 ენაზე, 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“ 2005 წელს
დაფუძნდა და უკვე მე-17 წელია კულტურას, განათლებასა და ლიტერატურას.
ჩვენი გამომცემლობის გრიფით 200-ზე
მეტი დასახელების წიგნი გამოიცა, რომელიც განსხვავებული გემოვნების მკითხველზეა გათვლილი. განსაკუთრებული
პოპულარობით სარგებლობს საბავშვო
წიგნები, რომელთა საავტორო უფლებებიც გაყიდულია რამდენიმე ქვეყანაში.
გამომცემლობა „შემეცნება“ საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის აქტიური
წევრია. მონაწილეობას იღებს წიგნის
ყოველწლიურ ბაზრობებსა და ფესტივალებზე როგორც საქართველოში, ასევე
უცხოეთში.
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გამომცემლობა „ცნობისმოყვარე
პანდა“

გამომცემლობა „წიგნი+ერი“

საკონტაქტო პირი: სოფო მუსერიძე
უფლებების მენეჯერი: სოფო მუსერიძე
მისამართი: თბილისი, ირ. აბაშიძის №70
ტელეფონი: 599809494
ელ.ფოსტა: curiouspanda2020@gmail.com
ვებ-გვერდი: https://www.facebook.com/
curiouspanda.publishing

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/

გამომცემლობა „ცნობისმოყვარე
პანდა“ გამოსცემს წიგნებს
მშობლებისთვის, ბავშვების აღზრდასა
და ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებით.
გამომცემლობის მიზანია, ქართულ ენაზე
მივაწოდოთ მკითხველს ინფორმაცია
იმისთვის, რომ ბავშვებთან სწორი და
ჰარმონიული ურთიერთობა დაამყარონ.

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

წიგნის გამავრცელებელი
კომპანია – „წიგნის სამყარო“

“GEORGIAN LITERARY OUTREACH
WORLDWIDE”

საკონტაქტო პირი: ირაკლი სებისკვერაძე
უფლებების მენეჯერი: სოფო კურტანიძე
მისამართი: დიღომი, კრისტიან სტივენის №38,
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 551312227
ელ.ფოსტა: sopo@bookland.ge
ვებგვერდი: https://bookland.ge/

საგამომცემლო პრიორიტეტი: ქართული
ლიტერატურის ინგლისურენოვან,
თანამედროვე მკითხველამდე მიტანა ახალი
ფორმებით და გზებით; ლიტერატურის
და ტექნოლოგიის სინთეზი ადამიანის
უფლებების, განსაკუთრებით კი ქალების და
გოგონების უფლებების სწავლებისთვის
საკონტაქტო პირი: ანა გაბუნია
უფლებების მენეჯერი: ანა გაბუნია
ტელეფონი: 551 599 889
ელ.ფოსტა: geolitworldwide@gmail.com

კომპანია დაარსდა 2005 წელს და
დღეისათვის, საქართველოს მასშტაბით,
წიგნებითა და სხვა პროდუქციით 200მდე წიგნის მაღაზიას და 90-ზე მეტ
სხვადასხვა პროფილის მქონე სავაჭრო
ობიექტს ამარაგებს; გარდა ამისა, 2007
წლიდან წარმატებით ახორციელებს
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.

პროექტი “Georgian literary outreach
Worldwide” ქართულ-ამერიკული
თანამშრომლობის ნაყოფია. მისი
სულისჩამდგმელი კი ახალბედა დედაა,
რომელმაც ის თავის გოგონას მიუძღვნა.
პროექტის პირველადი მიზანია, ახალი
კუთხით დაანახოს, გააცნოს და
მიიტანოს 21-ე საუკუნის ინგლისურენოვან
მკითხველამდე მსოფლიო საგანძურად
წოდებული, საქართველოს ოქროს ხანის
პოემა „ვეფხისტყაოსანი“.
პროექტის ფარგლებში, შექმნილია
წიგნების სერია, ისევე როგორც
აუდიო წიგნები და ჩაშვებულია
უამრავი ქვეპროექტი, რომელსაც
წლის ბოლომდე იხილავს მსოფლიო.
წიგნი წარმოდგენილია არამარტო
საქართველოში არამედ ინგლისურ
ენოვანი ქვეყნებშიც.
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USAID საბაზისო განათლების
პროგრამა
პრიორიტეტი: USAID საბაზისო განათლების პროგრამის
პრიორიტეტია დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა
წიგნიერების უნარების განვითარება, მათი აკადემიური
მიღწევების გაუმჯობესება კითხვასა და მათემატიკაში.
მისამართი: 2, 26 მაისის მოედანი, თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: 571220331
ელ-ფოსტა: gprangishvili@rti.org
საკონტაქტო პირი: გიორგი ფრანგიშვილი
უფლებების მენეჯერი: ნენსი პარქსი
ვებგვერდი: https://chemiskola.emis.ge/

2020-2021 სასწავლო წლიდან საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა
ამოქმედდა: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საბაზისო განათლების პროგრამა, რომელიც ხორციელდება სამმხრივი მიმართულების კვლევითი ინსტიტუტის (RTI) მიერ, მიზნად ისახავს მოსწავლეზე
ორიენტირებული სწავლების ხელშეწყობას წიგნიერების,
მათემატიკური აზროვნების, პრობლემის გადაჭრისა და
კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებისთვის.
პროგრამა ხელს უწყობს ქართული, აზერბაიჯანული და
სომხური სკოლების დაწყებითი კლასების მშობლიური
ენისა და მათემატიკის მასწავლებელთა პროფესიულ
განვითარებას, მასწავლებელთა მომზადების საუნივერსიტეტო პროგრამების სრულყოფას და სკოლებს უზრუნველყოფს მრავალფეროვანი რესურსებით.

ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები

“A7 KITAP”

“AKDEM PUBLISHING“

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული და
არამხატვრული ლიტერატურა (ეკოლოგია,
გენდერული კვლევები, ქალთა უფლებები,
ცხოველთა უფლებები, ისტორია, ანთროპოლოგია,
ფილოსოფია, კულტურული, მედიაკვლევები)
საკონტაქტო პირი: არზუ სანდალი
ტელეფონი: +90 212 514 08 09 / +90 533 434 47 11
ელ.ფოსტა: info@a7kitap.com
ვებგვერდი: www.a7kitap.com

საგამომცემლო პრიორიტეტი: საავტორო
უფლებები და თარგმანები
საკონტაქტო პირი: ემერქან პეტეკი,
0507 909 60 60
ტელეფონი: 0212 521 4116
ელ.ფოსტა: emrecan@akdemagency.com
ვებგვერდი: www.akdemagency.com

“A7 Kitap” დამოუკიდებელი
გამომცემლობაა, რომელიც დაარსდა
2016 წელს. დაარსების დღიდან
გამომცემლობა ორიენტირებულია
ფასდაუდებელი კლასიკური და
თანამედროვე მხატვრული და
დოკუმენტური წიგნების გამოცემაზე.
“A7 Kitap” მიზნად ისახავს, გაავრცელოს
განსხვავებული და ახალი ხმები და
დააკავშიროს მკითხველები, მწერლები,
ინტელექტუალები და მოაზროვნეები.

2018 წლიდან “Akdem Istanbul”-მა
თურქი მკითხველებისთვის, საკუთარი
გამოცდილების დახმარებით, აქტიურად
დაიწყო წიგნების თურქულ ენაზე
გამოცემა. მას შემდეგ, აქტიურადაა
ჩართული საზღვარგარეთ თურქული
ლიტერატურული ნაწარმოებების
პოპულარიზაციაში. სააგენტოს
მიზანია ხელი შეუწყოს თურქული
ლიტერატურული ნაწარმოების
გამოცემას, რათა უცხო ქვეყნებს მეტი
შესაძლებლობა მიეცეთ, უკეთ გაეცნონ
თურქულ ლიტერატურას.
სააგენტოს უკვე აქვს პროფესიონალ
თურქულ-არაბულ მთარგმნელებთან
მუშაობის გამოცდილება. ამჟამად
სააგენტოში დასაქმებულია ორმოცზე
მეტი მაღალკვალიფიციური თარჯიმანი.
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“BULUT PUBLISHING HOUSE”

“BÜYÜK DOĞU YAYINLARI”

საკონტაქტო პირი: მუსტაფა აქსოი
ტელეფონი: 0216 330 59 24
ელ.ფოსტა: mustafa@bulutyayin.com
ვებგვერდი: www.bulutyayin.com

საგამომცემლო პრიორიტეტი: თურქი
ავტორის, ნეჯიფ ფაზილ ქისაქურექის
ნაშრომები.
საკონტაქტო პირი: ემრა კისაკიურეკი
უფლებების მენეჯერი: სუატ აკი
ტელეფონი: +(90) 216 546 10 26 – 546 10 25
ელ.ფოსტა: irtibat@buyukdogu.com.tr / kitap@
buyukdogu.com.tr
ვებგვერდი: www.necipfazil.com.tr / www.
buyukdoguyayinlari.com.tr

საგამომცემლო სახლი „ბულუტის“
პუბლიკაციები მოიცავს როგორც საბავშვო
და საყმაწვილო ლიტერატურას, ასევე
ფილოსოფიურ წიგნებს უფროსებისთვის.
1998 წლიდან, 24-წლიანი აქტიური
მუშაობის პერიოდში, ჩვენ შევძელით
ლიტერატურის სამყაროსთვის ისეთი
ახალი სახელების გაცნობა, როგორებიცაა
აილინ აიდინი, ბაჰარ სარიკაია და უ.
გუნელი.საგამომცემლო საქმიანობის
გარდა, ჩვენ წვლილი შევიტანეთ
ლიტერატურის განვითარებაში თურქეთში.
20 წლის განმავლობაში ჩვენ ხელი
შევუწყეთ ასობით ავტორის გამოჩენას,
წიგნების გამოფენებს როგორც თურქეთის
ათობით სხვადასხვა ქალაქში, ასევე მთელ
მსოფლიოში.

გამომცემლობა “Büyük Doğu” დაარსდა
1973 წელს და ეძღვნება ნეჯიფ ფაზილ
ქისაქურექის იდეალებისთვის ბრძოლას.

“DAMLA PUBLISHING”

“PROFİL KİTAP”

საკონტაქტო პირი: ნაცი ტურანი +90 537 496
32 36
ტელეფონი: +90 212 514 28 28
ელ.ფოსტა: rights@damlayayinevi.com.tr
ვებგვერდი: www.damlayayinevi.com

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული და
დოკუმენტური პროზა
საკონტაქტო პირი: ზეინეფ ტუგჩე ოზქანი,
მერვე კარი
ტელეფონი: (216) 365 70 91
ელ.ფოსტა: bilgi@profilkitap.com,
ვებგვერდი: www.profilkitap.com

გამომცემლობა „დალმა“ დაარსდა 1974
წელს სტამბოლში. „დალმა“ არის პირველი
გამომცემლობა, რომელმაც საქმიანობა
მთლიანად საბავშვო წიგნებისკენ მიმართა.
მოგვიანებით „დალმამ“ გააფართოვა
საქმიანობა და დაამყარა საქმიანი
ურთიერთობა გამომცემლობა “Mihrabad”თან, რომელიც აერთიანებს ისტორიულ,
ლიტერატურულ და მხატვრულ რომანებს,
ასევე დეტექტიურ წიგნებს.
გამომცემლობა „დალმას“ აქვს 400-ზე მეტი
ოფიციალური სააგენტო როგორც თურქეთში,
ისე მის ფარგლებს გარეთ და ფლობს 1500ზე მეტ მაღაზიას. გამოქვეყნებული აქვს 2750ზე მეტი დასახელების წიგნი, ის ერთ-ერთი
უდიდესი გამომცემლობაა თურქეთში.

ჩვენ დაინტერესებული ვართ უცხოურ
გამომცემლობებთან თანამშრომლობით.
“PROFIL BOOK” დაარსდა 2006 წლის
სექტემბერში და ამ მოკლე დროში
“Profil Book”-მა ბევრი წიგნი გამოსცა.
ჩვენ გვაქვს წიგნების ფართო
სპექტრი: მხატვრული ლიტერატურა,
ისტორია, პოლიტიკა, ეკონომიკა,
ბიზნესი, განათლება და სხვადასხვა
სახის დოკუმენტური პროზა. “Profil
Book” მიზნად ისახავს, მკითხველს
წარუდგინოს საუკეთესო წიგნები და
გაამდიდროს მათი ცოდნა.
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საგამომცემლო პრიორიტეტი: დასურათებული
წიგნები პატარა და საშუალო ასაკის
მკითხველებისთვის
საკონტაქტო პირი: ჰულია დაინი
ვებგვერდი: www.tudem.com

საგამომცემლო პრიორიტეტი:
საგანმანათლებლო და საბავშვო წიგნები
ელ.ფოსტა: mbgenc@yuksekbasari.com, mbgenc@
gmail.com
ვებგვერდი: www.yuksekbasari.com, www.
dogrukaynak.com

საგამომცემლო ჯგუფი „ტუდემი“ დაარსდა
1984 წელს და თითქმის 2000 დასახელების
წიგნი აქვს უკვე გამოცემული. გამომცემლობა
ორიენტირებულია თანამედროვე,
მაღალხარისხოვან მხატვრულ წიგნებზე,
ასევე ახალგაზრდა მკითხველისთვის
განკუთვნილ ცნობარებზე. „ტუდემი“,
როგორც ლიტერატურისა და სქოლასტური
პუბლიკაციების გამომცემლობა, აერთიანებს
ცხრა განსხვავებულ ქვებრენდს: “Uçanbalık”
გთავაზობთ წიგნებს სკოლამდელი
აღზრდისთვის, “Tudem Edebiyat” კი გამოსცემს
წიგნებს 7-15 წლის მკითხველისთვის.
“Desen”-ისთვის პრიორიტეტულია გრაფიკულ
ნოველები და კომიქსები, ხოლო “Delidolu”ის წიგნები მოზრდილი, ახალგაზრდა და
ზრდასრული მკითხველისთვისაა გათვლილი.

“Yüksek Başarı” არის გაერთიანება,
რომელსაც ესმის, რომ სტუდენტებს
სჭირდებათ მაღალი ხარისხის
ლიტერატურა მისაღებ ფასად.
გამომცემლობა დაარსდა 2017 წელს
და მიზნად ისახავს, გახდეს ერთერთი ყველაზე დიდი საგამომცემლო
კონგლომერატი თურქეთში.

საბერძნეთის კულტურის ფონდი

საკონტაქტო პირი: ნოპი ჩაციგეორგიუ,
საერთაშორისო წიგნის ფესტივალების
კოორდინატორი
ელ.ფოსტა: nchatzigeorgiou@hfc.gr
ვებგვერდი: https://hfc-worldwide.org

საბერძნეთის კულტურის ფონდი ხელს უწყობს
ბერძნული კულტურისა და ენის გავრცელებას მთელ
მსოფლიოში ოფისების ქსელის მეშვეობით. მისი
ერთ-ერთი მთავარი როლი ბერძნული წიგნებისა
და ავტორების პოპულარიზაციაა საზღვარგარეთ,
ასევე წიგნის საერთაშორისო ბაზრობებში
მონაწილეობა და უცხოელი გამომცემლების მიერ
ბერძნული ლიტერატურის თარგმნა, რისთვისაც
ფონდი კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან
თანამშრომლობით იყენებს პორტალს www.greeklit.gr
ასევე, საბერძნეთის კულტურის ფონდი არის
თესალონიკის წიგნის ბაზრობის ორგანიზატორი და
აერთიანებს ბერძნულად გამოქვეყნებულ წიგნებს
პლატფორმაზე Biblionet. ბერძენ გამომცემელთა
ელექტრონული კატალოგი შეგიძლიათ იხილოთ
ბმულზე: www.greekbookpublishing.org

ბოჰუმილ ჰრაბალი ტრაგედიისა და კომედიის
ზღვარზე
ავტორი: გიორგი ნიჟარაძე

„ჩვეულებრივი ადამიანები“ – ბუნდოვნად
მბზინავი ალუბლები
ავტორი: ოლანი ბიწაძე

ს ხ ვ ა დ ქცევის ამბავი — მაგდა კალანდაძის
„მეორე ოთახი“
ავტორი: ნანა აბულაძე
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ბოჰუმილ ჰრაბალი ტრაგედიისა და
კომედიის ზღვარზე
ავტორი: გიორგი ნიჟარაძე

ბოჰუმილ ჰრაბალი

მატარებლები
განსაკუთრებული
მეთვალყურეობის
ქვეშ
თარგმნა
სულხან მუხიგულაშვილმა

გამომცემლობა „დიოგენე“

im droisTvis, rodesac bohu
mil hrabali mcire romans –
„matareblebi gansakuTrebuli
meTvalyureobis qveS“ – wers,
praRaSi gazafxuli jer kidev
ar „damdgara“. mis „mosvlamde“
sami welia darCenili. arc is
uamravi omi momxdara jer,
romelsac Cveni samyaro mo
mavalSi ixilavs. Tumca, ra
saWiroa „praRis gazafxuli“,
roca hrabalis qveyanas oku
paciis didi da mtkivneuli ga
mocdileba ukve aqvs. hrabali
aqac klasikuri hrabalia, Tum
ca, arc ise sityvauxvi, rogorc
mis mTavar nawarmoebebSi. qar
Tuli Targmanic, rogorc wina
or SemTxvevaSi, rasakvirvelia,
mowodebis simaRlezea.
„ormocdaxuTi welia, germane
lebma ara mxolod mTeli
msof
lio ver daipyres, Cveni
patara qalaqic ki dakarges“
– Txrobis dasawyisSive gveu
bneba 22 wlis Cexi biWi, rki
nigzis sadguris morige, miloS
hrma da Tavis tragikomikur
speqtaklze gvepatiJeba. pirve
live frazam SesaZloa ambival
enturi grZnobebi gamoiwvios,
gaaCnia ra erovnebis an mso
flmxedvelobis adamiani kiT
xulobs mas. Tumca, mgoni mainc
sasaciloa, minimum – Rimilis
momgvreli. aqedan iwyeba emo
ciebis myisier cvlilebaTa

mTe
li kaskadi, romlis mate
rialuri gansxeuleba albaT
yvelaze metad eleqtrokar
diogramis gamosaxulebas hgavs.
ori sawinaaRmdego polusi
calsaxaa, polusebs SigniT ki
SigadaSig brazis, gulisrevis,
aRfrTovanebis da kidev bevri
sxva SegrZneba Warbobs.
ormocdaxuTi welia da samya
ros istoriaSi erT-erTi gad
amwyveti momenti nel-nela
kul
minacias uaxlovdeba. Tum
ca, miloS hrmas Tavisi gas
aWiri aqvs. samedicino wignis
mixedviT ejaculatio precox sWirs,
Tumca, aba vis scxela milo
SisTvis, rodesac wuTi-wuTze
samyaros bedi unda gadawydes.
saerTodac, ra fasi aqvs erT
adamians, rodesac saqme sa
myaros batonobas ukavSird
eba?! daTrgunuli miloSi ga
saWiris gamo Tavis mokvlas
gadawyvets, Tumca sikvdili
mis
Tvis jer ver moiclis,
radgan miloSs saqme aqvs ga
sakeTebeli – germaneli ja
riskaci unda moklas da sisx
lismRvrel omSi, uneblieT,
Tavisi wvlili unda Seitanos.
TavianTi gasaWiri aqvT disci
plinaruli komitetis wevrebs,
romlebsac xma miuvidaT, rom
rkinigzis mTavarma morigem,
vinme pan hubiCkam, TanamSro

mel telegrafist zdenka wmin
dans sajdomi rkinigzis sad
guris beWdiT mouxata. imaves
gakeTebaze arc Tavad ityod
nen uars, Tumca, magas xom didi
gambedaoba sWirdeba, gambe
daoba, romelic mxolod pan
hubiCkas aRmoaCnda. gogona
ki bednieria, kinematografSi
gadanacvlebas apirebs. Tumca,
pan hubiCka unda daisajos am
mZime danaSaulisTvis! mere ra,
rom pirovnebis Tavisuflebis
SezRudvasTan ar gvaqvs saqme.
rkinigzis sadguris beWedze
xom germanuli sityvebia amot
vifruli, rac germanuli enis
Seuracxyofas gulisxmobs!
gareT ki, amasobaSi, sikvdili
zeimobs. zRva sisxli moJonavs
arteriebidan, Tumca, es ar
teriebi cxovelebs ekuTvniT:
bocvrebsa da batebs, Zroxebsa
da cxvrebs, cxenebsa da Ror
ebs, xarebsa da Txebs. Turme,
pan ufrosis cols cxovelis
dakvlis Tavisi meTodi aqvs:
Tu ginda, rom misi xorci
ufro gemrieli da nazi iyos,
blagvi dana cxovels yelSi
unda gauyaro da iqamde unda
atrialo da atrialo, sanam
wiviliT are-mares ar aik
lebs da bolos wivils saer
Tod Sewyvets. rogorc Cans,

zogierTebi rTul periodSic
ar kargaven maqsimaluri sia
movnebis miRebis Sanss.
ui, ho. sadRac adamianebic
kvdebian. Tumca, samyaros ba
tonoba devs sasworze. nawar
moebis finalur scenaSi miloS
hrmas goneba unaTdeba. vin
icis, germaneli jariskaci mS
vidobianobis dros rom enaxa,
iqneb erTmaneTi moswonebodaT
da saerTo enac gamoenaxaT.
magram, gana risi Secvla Seu
Zlia erTi adamianis sikvdils
an sicocxles? miloSis hipno
tiziorma babuam germanelebis
tankebis winaaRmdeg hipnoziT
brZola scada, Tumca, tank
ma misi saqcieli yurad ar
iRo, zed gadauara da Tavi
moawyvita. samagierod, am am
bavma soflis macxovreblebSi
miTqma-moTqma gamoiwvia: erTni
ambobdnen babua sruli giJi
iyoo, meoreni ki amtkicebdnen,
yvela Cexi masaviT rom moqceu
liyo, vin icis germanelebi ras
gaaxerxebdneno.
vin icis, iqneb marTla aqvs ada
mianTa erTianobas azri? iqneb
erTi adamianis sicocxlesac
aqvs fasi? an, iqneb marTla
sjobs Sin davayenoT trakebi?
vin icis...
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„ჩვეულებრივი ადამიანები“ –
ბუნდოვნად მბზინავი ალუბლები
ავტორი: ოლანი ბიწაძე

სალი რუნი

ჩვეულებრივი
ადამიანები
თარგმნა
გურამ ღონღაძემ

სულაკაურის გამომცემლობა

,,ratom ar SemiZlia Cveule
brivi adamiani viyo?“ – am kiTx
vis dasmiT irlandieli mwer
lis sali runis nawarmoebis
personaJi TiTqos paradoqsul
survils aJRerebs (adamianebs,
rogorc wesi, surT, araCveu
lebrivebi iyon xolme), Tan
mkiTxvelsac
aeWvebs,
maSin
wigns ,,Cveulebrivi adamianebi“
ratom hqviao. saerTodac, vin
aris am wignSi Cveulebrivi? an
ra aris Cveulebriobis sazomi?
kiTxvis avtoris SefasebiTve,
Cveulebriobis dasturi sxve
bisgan miRebuli siyvarulia da
Tu aravis uyvarxar, gamodis,
SenSi raRac rigze ver aris,
,,bunebis Secdoma“ xar.
sinamdvileSi es midgoma ise
Tive mcdaria, rogorc marianis
(erT-erTi protagonistis) das
kvna, rom aravis uyvars. is erT
adamians mainc uyvars, zusta
dac rom misi araCveulebrio
bis gamo, da isev paradoqsamde
ki mivdivarT, magram araCveu
lebriobis niSniT Seyvarebuli
adamianic Cveulebrivia.
teqsti ori axalgazrdis Se
saxeb
gviambobs,
romlebic
zrd
asrulebad Cven Tvalwin
yalibdebian. maTi gazrdis pro
cesze bevri ram zemoqmedebs
dawyebuli patara qalaqis so
cialuri garemoTi, gagrZele

buli patara qalaqidan didSi
gadasvliT gamowveuli stre
siT Tu TviTdamkvidrebisas
gancdili kraxiT an gamarjve
biT, dasrulebuli im adamiane
biT, romlebic yvela am etapze
gmirebis cxovrebaze, maTi cno
bierebis Camoyalibebaze nebiT
Tu uneburad kvals toveben.
yvelaze mTavari ki mainc isaa,
rom marianzec da konelzec ise
arafers umoqmedia, rogorc
bavSvobas, romelic SesaZloa
nawarmoebSi ar Cans, Tumca
misi moqmedebis Sedegebs Cven
orive gmiris magaliTze vxe
davT. SemTxveviTi araa, rom
,,arasasurveli bavSvis“ sta
tusiT gaCenili koneli mTeli
cxovreba itanjeba miuReblo
bis gancdiT, imis iribi SiSiT,
rom aravis sWirdeba, an uaresi
– ar sWirdeba mas, vinc uyvars;
moZaladis ojaxSi gazrdili
mariani ki Zaladobis sapasuxo
variantebidan yvelaze mcdars
irCevs – morCilebas, danebebas.
marianic da konelic cxovrebi
seuli satyuarebiT cdiloben
TavianTi SiSebis kompensacias,
oRond isini drodadro ro
lebs cvlian. skolaSi konelia
popularuli biWi, romelTan
megobrobac yvelas unda, kole
jSi ki mariania popularuli
gogo. maSin maTi gzebi sad
ikveTeba? yvelgan da arsad.

yvelgan imitom, rom skolaSic,
kolejSic mariani da koneli
erTi sociumis wevrebi arian;
arsad imitom, rom sociumis
dauwerel kanonebs uflebas
aZleven, maTi cxovreba gan
sazRvros,
gadawyvetilebebi
maT nacvlad miiRos, sajarod
saTqmeli da dasamali infor
macia daaxarisxos. Tumca, Se
degad imas ki ar iReben, rac
surT, aramed imis gacnobiere
bas, rom rac egonaT, rom sur
daT, Turme gacilebiT realur
survils faravda – erTad yo
fnis survils.
SeiZleba
ucnauria,
magram
nawarmoebis kiTxvisas mTavari
gancda, romelic, rogorc mki
Txvels, ar mtovebda, protes
ti iyo. saamisod teqstSi bevri
mizezia, Tumca, vfiqrob, maTi
klasifikacia SegviZlia. maria
nis SemTxvevaSi zustad imasTan
gvaqvs saqme, razec luiz gli
ki eseSi ,,SurisZiebis Sesaxeb“
saubrobs – ,,gabrazeba mxolod
da mxolod imis gamoxatule
baa, rom Senken nasroli isari
mizans moxvda, daiWeri da axla
sisxli gdis.“ marTlac, maria
nic glikiseul gzas irCevs –
ojaxis wevrebisgan, Tanakla
selebisgan,
partniorebisgan
miRebul damcirebas mrisxa
nebiT ki ar upasuxos, aramed
TavdaWerilobiT,
simSvidiT,

gulgrilobiT, rasac adamia
nebi siamayed monaTlaven da
CaTvlian ra, rom maTma mcde
lobam damcirebuli araTu
Seuracxyo, aramed gaaamaya,
ifiqreben, rom nasroli isa
ri mizans ascda. es mxolod
fasadurad, sinamdvileSi ki
ra xdeba? mariani zustadac
rom damcirebulia, fizikuri
Tu moraluri Zaladobisgan
,,daWrili“ da ,,Sinagani sisxl
deniT“ kvdeba.
konelis SemTxvevaSi uzarma
zar gaubedaobasTan gvaqvs sa
qme. misi gaubedaoba imdenad im
motiviT araa provocirebuli,
rom ,,kacebs qalebis Tavisuf
lebis SezRudva ufro ainte
resebT, vidre piradi Tavisu
flebis kvleva,“ -ramdenadac
ubralod piradi Tavisufle
bis kvlevis SiSiT. amitoma
caa, rom koneli materialur
mdgomareobas Tu sxva rig faq
torebs uflebas aZlevs, daCa
gron.
,,Tu gCagraven, sakuTari Tavis
Sesaxeb axals verafers iswa
vli, magram Tu mCagvreli xar,
Sens TavSi iseT rames aRmoaCen,
mTeli sicocxlis ganmavlo
baSi ver daiviwyeb,“ -vfiqrob,
,,Cveulebrivi adamianebis“ es
frazaa gmirebis samaSvelo
rgoli. oRond es rgoli da

zianebulia da gmirebis gadar
Cena ar SeuZlia. konelic da
marianic manam ver gadarCebian,
sanam ar mixvdebian, rom daCa
grulis saxelTan Segueba saku
Tari Tavis Ziebaze uaris Tqmas
niSnavs, da Tu Zvel Cinur si
brZnes davujerebT, ,,roca kaci
Tavs ver poulobs, mas Tavisi
modgma STanTqavs.“ maT amis
Sesaxeb gaucnobiereblad ician
da amitomac gaurbian ojaxs,
Tumca, aki, mariani bolos xv
deba – ,,adamianebs ver gaeqce
vi, maTgan ver gaTavisufldebi,
fuWi iqneba yvela mcdeloba.“
iqneb adamianebisgan gaqceu
li isev adamianebisken unda
gaiqce? albaT mxolod es ar
iqneba fuWi da albaT amito
mac aqvs teqsts molodiniani
finali.
me iseTi dasasrulebi miyvars,
romlebic ,,dasasrulis“ etimo
logias ar amarTlebs da bolo
frazis wakiTxvis Semdeg mrCe
ba gancda, rom imis iqiT imaze
saintereso
ambebia,
vidre
bolo frazamde iyo. ,,Cveu
lebrivi adamianebis“ wakiTx
vis Semdeg ki, roca am wignze
vfiqrob, vfiqrob ,,bundovnad
mbzinav alublebze“, romelTa
bzinvarebasac SeiZleba bevri
veravin amCnevdes, magram Tvi
Ton alublebi xom mainc amCne
ven, ara?
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ს ხ ვ ა დ ქცევის ამბავი — მაგდა
კალანდაძის „მეორე ოთახი“
ავტორი: ნანა აბულაძე

მაგდა კალანდაძე

მეორე ოთახი
გამომცემლობა „დიოგენე“

agikiTxavT iseTi wigni, ro
melzec verc is giTqvamT, mo
mewonao, da verc – is, ar mo
mewonao? am werilSic erT
aseT, uCveulo, wignze unda
gesaubroT,
winaaRmdegobriv
gancdebs rom aRuZravs mkiTx
vels. es wigni magda kalanda
Zis „meore oTaxia“, romelic
2021 wels gamosca „diogenem“.
uCveulo Temis gamo rodia –
marginalebi da marginaloba
Tanamedrove qarTuli lite
raturis erT-erTi gavrcele
buli Temaa. bolo dros mkiTx
velebisa Tu literaturuli
wris mier atacebul-Seyvarebu
li wignebidan sul mcire samis
dasaxeleba SemiZlia, swored
am Temaze rom aris: „mesame na
piri“, „saReWi ganTiadebi uSa
qrod“, „msxlebis mindori“. es
CamonaTvali kidevac gagrZel
deba, „meore oTaxs“ ki am nusxi
dan Secvlili perspeqtiva ga
moarCevs – teqstSi aRwerili
movlenebi Tavad mar
ginalebis
mier ki araa aRqmuli da gadmo
cemuli, aramed imgvari perso
naJis mier, romelic, marTalia,
marginalia, magram marginalTa
jgufs ar ekuTvnis. is or sx
vadasxva ontologiur mdgo
mareobas Sorisaa gaWedili,

zRvrul fazaSia anu limina
lur fazaSi.
liminaloba niSnavs gardama
val mdgomareobas – am momen
tSi personaJs (an gmirs, an
adamians) ukve dakarguli aqvs
Zveli identoba, magram axali
jer ar SeuZenia. aseT mdgoma
reobaSia, magaliTad, tarieli
asmaTTan erTad gamoqvabulSi
cxovrebisas – is aRarc Zveli
tarielia, sasaxleSi rom cxo
vrobda arxeinad da satrfos
davalebiT xataelebs awiokeb
da, magram jer arc – is axali
tarieli, romelmac nestan-da
rejani unda daixsnas.1 odisev
sisTvis liminaluri faza, albaT, nimfa kalifsosTan cxov

rebis xanaa. gaxsovT? Sin odi
sevsi SeniRbuli brundeba da
mas veravin cnobs (erTguli
ZaRlis garda). aTenas mier misi
gardasaxva berikacad SegviZ
lia, wavikiTxoT, rogorc mi
niSneba imaze, rom amdenTavga
dasavalgamovlili
adamiani
veRar iqneba is, vinc da rac am
Tavgadasavlebamde iyo.
magda kalandaZis romanis pro
tagonistisTvis ki, elenesTvis,
liminaloba seqsualobas ukav
Sirdeba – elene qviari qalia,

amis Sesaxeb ix. maka elbaqiZis Zalze saintereso statia „vefxistyaosnis“
qronotopi liminalobis Teoriis konteqstSi.“ kadmosi, no.2 (2010): 25–47.
1

oRond – „karadaSi“ anu Tavis
seqsualur orientacias sagul
dagulod malavs; ar ereva aq
tivistebis wreSi da cota
xans qmaric ki hyavs, romelsac
sabolood Sordeba da marto
rCeba.
rogor fiqrobT, ris Semdeg
iwyeba liminalobis faza ele
nes cxovrebaSi? es gardamtexi
gamocdileba, romelic elenes
Zveli ontologiuri mdgo
mareobidan agdebs da axalSi
gadahyavs, pirveli siyvarulia
– mas Tavisi germanulis maswa
vlebeli, liana, uyvardeba,
romelTanac faruli, xuTw
liani romani daakavSirebs.
Tu teqsts waikiTxavT, namdvi
lad miaqcevT yuradRebas imas,
rom es ambavi Zalze Zunwa
daa gadmocemuli, mTxroblis
komentarebisa da msjelobis
gareSe, gauanalizeblad. Tumca
mainc aris erTi miniSneba, rom
swored pirveli siyvarulia
axal fazaSi gadamyvani biZgi
– elene Tanatolebis gamocdi
lebas Tavisas upirispirebs:

„[…] Cems kurselebs rom manqa
nis ukana savarZlebze zasao
bisgan da skverebis Zelskamebze
ZuZuebSi xelebis faTurisgan
nervebi hqondaT dawyvetili,
me saRamoobiT wriul avto
buss mivyvebodi xolme sabur

Taloze, meeqvse sarTulis
TeTr karze zars vrekavdi da
mTeli Rame vuyurebdiT fil
mebs, vsvamdiT karamelis Cais,
vtynaurobdiT maSinac ki, roca
gveZina […] dedaCemic mSvidad
iyo, rom sxvebiviT viRac usa
qmur biWebTan ar davwanwaleb
di.“ (gv.17)
ese igi, lianasTan urTierToba
garkveul sazRvars aCens ele
nesa da mis Tanatolebs Soris,
am urTierTobis wyalobiT,
elenes aqvs is gamocdileba,
ro
melic mis Tanatolebs ar
(uf
ro sworad, ver) aqvT. es
gaucxoeba im wresTan, romelic
adre elenesTvis axlobeli
iyo, droTa ganmavlobaSi kidev
ufro mZafrdeba:

„lianasTan gatarebulma wle
bma megobrebis SeZenis unari
erTianad damiClunga. aravis
ven
dobodi, veravis vuyvebodi
Cems ambebs, vcdilobdi yvelas
Tan distancia SemenarCunebina
[…]“ (gv.36)
elene rom heteronormatiul
sazogadoebas ar ekuTvnis, cxa
dia dedasTan misi urTierTo
bidanac – dedas is mainc yofi
li qmris, rezos, colad miaCnia
da maT Serigebas moelis. dedaSvils Soris am konfliqtis
kar
gi ilustraciaa scena mke

ravTan. mkeravic, cisana, dedis
azrzea, sazogadoebrivi mora
lis mxaresaa: „kide eweva Seni
gogo beds, cota Tavs mixedavs
da iqneba iseve angeloziviT,“
– anugeSebs is elenes dedas.
elene ki am sityvebis gagone
bisTanave dgeba da mkeravs emS
vidobeba, ris gamoc dedisgan
sayvedurebis wyebas miiRebs
„ucxvirpirobis“, „upativcemu
lobisa“ da „usaqcielobis“ Se
saxeb. ra Tqma unda! qalma xom
unda moiTminos, roca mis pirad
cxovrebaSi xelebs afaTureben,
sulerTia, amas mSobeli de
da
sCadis, Tu ucnobi adamiani.
elene ki ase ar moiqca. da aq am
pasaJis meore mniSvnelobac ik
veTeba: is, rasac xSirad Cveni
garSemomyofebi „zrdilobad“
da „taqtad“ SefuTaven xolme,
sinamdvileSi, qalebis daCag
vrisa da gaubedurebis, maTze
zewolis saSualebaa. elenec
swored imitom ar ekuTvnis am,
dominantur, normaTa wesrigs,
rom am zewolas Tavs ar uxris.
Tumca verc bolomde Sewi
naaRmdegebas bedavs, radgan
SewinaaRmdegeba sxva normaTa
wesrigSi moaqcevs. es meore
normaTa wesrigi ki swored
iseTive ucxoa elenesTvis, ro
goric pirveli – roca Seyva
rebuli, lili, SesTavazebs, eg
Tavisufali oTaxi Sens binaSi
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lenas miaqirave, Cvens wreSi
trialebs da kargi gogoao,
elenes reaqcia aseTia: „Seni
da Cemi wre erTi da igive ar
aris-meTqi, lili, gavifiqre,
magram TqmiT ki araferi miTq
vams.“ (gv. 18)

lenasa da lilis sworxazovan
azrovnebas sayvedurobs. ma
ga
liTad gamodgeba is monakve
Ti, romelSic elenes nikos
direqtoroba gaukvirdeba misi
„kafandara“ aRnagobis gamo da
lena dascinebs.

Tumca oTaxs mainc gaaqiravebs
– ase Semodian teqstSi lena
da misi megobari qviaraqti
vistebi: niko, cotne da nuca.
swored maTTan urTierTobisas
xdeba cxadi elenes gaucxoveba
lilis „wresTan“. am gaucxove
bas ramdenime komponenti aqvs:

„ai, amas vgulisxmob, roca le
nasnairi gogoebisgan Tavis
Sors daWera minda xolme. yo
veli sityva unda akontrolo,
[…] da iseTi araferi wamo
gcdes, rac am samyaroSi ar
sebul realobas aRwers […]
lilisac sul amaze vekamaTebi
– xSirad uWirs zRvris gavle
ba rac aris da rac unda, rom
iyos, imas Soris.“ – gvixsnis
elene (gv. 37)

1. sxva sametyvelo ena: „biWebi
gaurkveveli JargoniT kamaTo
ben, rogorc vxvdebi, raRac
axalgamosul serials Tu Sous
akritikeben.“ (gv.33) aqve kargi
magaliTia Tavad lilis mety
veleba, romelic mkveTrad gan
sxvavdeba elenes sametyvelo
sti
lisgan da, rogorc CvenSi
uyvarT xolme Tqma, „uxamso
bebis“ siuxviT gamoirCeva: „ra
ravi, SeCema, Senc suls moiTq
vam […]“ (gv.18) „ara, bebiaSeni
sam, biZaSvilebi vgonivarTo,
gadaixarxara.“ (gv.29) „[…] lili
ki cofdeba xolme, Sig xo ara
gaqvs, viRac kacebSi xo ar geS
lebio […]“ (gv.93)
2. sxva damokidebuleba arse
bul normaTa wesrigTan: elene

3. sxva normaTa wesrigi: nuca
da nuko Cxuboben da elene
ni
kos damSvidebas Seecdeba,
dawynardio, – etyvis. magram am
naTqvams sulac ar mohyveba is
reaqcia, romelsac elene moe
lis – lenas gaecineba, niko ki
ganumartavs: „Cveno, erTmaneTs
rogorc wesi, egeT raRacebs
ar veubnebiTo. ar gvgonia, rom
aRelvebul da gabrazebul
adamians damSvideba sWirdeba,
piriqiT, brazi legitimuria
da arc vinmea valdebuli, toni
gaasworoso.“ (gv.59) daakvir
diT: „rogorc wesi“ – ambobs
niko da amiT zogad normaze

migvaniSnebs. es norma ki ele
nesTvis axsnis Semdegac ucxo
rCeba: „veraferi gavige“ – ga
mogvitydeba is.
4. sxva interesebi: elenem ar
icis, romel serials ganixi
laven biWebi kibeze asvlisas,
maT mier SerCeuli ori sxva
dasxva musikaluri kompozi
cia ki erTnair „bragabrugad“
miaCnia (gv. 51); odnavadac ar
adardebs klimatis probleme
bi anu „es bunebis dacva Tavisi
sakiTxavi masalebiana“(gv. 50).
aseve, warmodgena ara aqvs, ra
„vagina-monologebis“ dadgmaze
elaparakeba lena (gv. 57).
zemoT winaaRmdegobrioba vax
sene da ai, mizezamdec mivediT
– es gaucxoeba elenesgan mkiTx
vels gadaecema, radganac mTe
li ambavi da yvela personaJi
elenes TvalTaxedvidan aris
danaxuli. swored amis gamo to
vebs teqsti ucnaur, winaaRmde
gobriv gancdas – is warmoaCens
qviarTems, rogorc sxvas da
yovel gverdze gvimtkicebs
am sxvaobriobas. qviarTemi
erTgvari subkultura gamo
dis, xolo mTxrobeli, elene,
am subkulturasa da kulturas
Soris gaCxerili, aCens dis
tancias sxvasa da mkiTxvels
So
ris, rac teqstis bolomde
narCundeba.

es distancia ki, Tavis mxriv,
swored mTxroblis liminalu
ri mdgomareobiTaa gamowveu
li – is xom Tavs qviarTems ar
miakuTvnebs. misTvis qviarTemi
marTlac isini arian, sxvebi.
xSirad pirdapir asec moixse
niebs, nacvalsaxeliT: „[…] yve
la amaTi mteria da amaT rom
hkiTxo, marto TviTon arian
camde marTlebi da Seucdom
lebi.“ (gv. 96, xazi Cemia – n.a.)
sakiTxis ase dasma erT saWir
boroto kiTxvas aCens: ris
Tvis gvWirdeba marginalobis/
marginalebis
reprezentacia
li
teraturaSi? imisTvis, ra
Ta vuTxraT mkiTxvels, rom
es sxvebi arian da sxvaTa pro
blemebia? Tu imisTvis, rom
vaCvenoT: marginaloba ar ar
sebobs? gana marginalobaze
werisas avtoris ganzraxva di
qotomiis Cven/sxva CamoSla
ar unda iyos? „meore oTaxi“,
pi
riqiT, xom ar amyarebs am
diqotomias?
am kiTxvaze pasuxis gasacemad
kvlav elenes unda gavadevnoT
Tvali – is (da masTan erTad,
mkiTxvelic) am sxvas nel-nela
uaxlovdeba. daaxloebis moti
vacia ki dauZleveli cnobis
moyvareobaa – elene ganzrax
gadis oTaxidan, raTa Seityos
raze saubroben lena da misi

megobrebi; lilis nacvladac
interesis gamo midis aqciis ga
dasaRebad. marTalia, es yvela
feri erT did SiSad da sircx
vilad ujdeba, magram ukan ar
ixevs. amasobaSi, irkveva, rom
lena arc iseTi sxva yofila,
rogoric Tavdapirvelad gve
gona. am mxriv, sayuradReboa
is monakveTi, lena rom saminis
troSi midis, Sexvedraze, raTa
17 maisis aqciis detalebi Sea
Tanxmos, am SexvedrisTvis ki
sagangebod gamoewyoba kabasa
da maRalquslian fexsacmelSi.
elenes aRqmaSi es odnav afer
mkrTalebs im zRvars, masa da
lenas Soris rom arsebobs:
„rom hkiTxo, didi meamboxeebi
da damrtymelebi arian, arada,
ager, saministro uxsenes da
uceb Cemxela quslebze Sexta
es sifrifana gogo.“ (gv.102)
es zRvari sabolood gadai
laxeba teqstis finalSi, ro
melSic lenas TiTqos uwyinari
wamowyeba elenes sabolood
gamoiyvans liminaluri fazi
dan da elenec egueba amas.
„netav dedas vin mouyveba.“ –
esaa romanis bolo fraza. ele
nem ukve icis, rom is, rasac
malavda, gacxadda da iRebs
kidec amas, rogorc gardauval
mocemulobas. amitomac imas ki
ar fiqrobs, dedaCemma ar gai

goso, aramed isRa gaefiqreba,
netav vin mouyvebao. moyoliT
ki aucileblad mouyvebian da
elenec veRar dabrundeba de
dasTan, rogorc aqamde, radgan
is ukve gamovida „karadidan“,
sxva ontologiur mdgomareo
baSi gadainacvla, sxva gaxda.
am sxvad qcevaSi sxeulic mo
nawileobs. sxeuls elenesTvis
ambivalenturi datvirTva aqvs:
is, erTi mxriv, siamovnebis, xo
lo, meore mxriv, tkivilisa da
sircxvilis wyaroa (magaliTad
ikmarebda is monakveTic, ro
melSic elene gviambobs, rogor
Seecvala forma mis sxeuls da
rogor eubneba amis gamo uars
lilis seqsualur urTierTo
baze; aseve – pasaJebi, romle
bic Tviurisas sxeulebriv dis
komforts aRwers). elen siksu,
mwerali da feministi moa
zrovne, miiCnevs, qalma Tavisi
sxeuli unda daweroso, – ase
unda dauaxlovdes qali enas,
romelic normaTa sistemaa da
amitom maskulinuri fenome
nia, da sakuTar seqsualobasac,
romelsac uzRudaven, e.i. dai
brunos enac da sxeulic. enas,
sxeulsa da seqsualobas Soris
es kavSiri elenes SemTxvevaSic
myardeba – is TandaTan gada
laxavs tabus:
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„mere ukve Tamamad warmovTqvi:
„muteli“ – Tavi dabla davxare
da napralSi TiTebi Sevacure.
muteli. meCveneboda, rom im
oTaxSi Sevedi, romlis kedel
zec weRan ubralod yuri mqon
da midebuli. muteli. ai, ra
yofila Turme. ai, rogor rqme
via.“ (gv.58)
sxeuli monawileobs finalur
scenaSic – is Taviseburad epa
suxeba elenes garSemo datria
lebul ambavs:

„fexebs Soris sisveles vgrZnob.
Tbili siTxe muxlebamde Cam
dis. fexebs erTmaneTs vatyu
peb da wamodgomas vcdilob.
„gadauRe, gadauRe“, – mesmis
isev da axla telefoni mana
Tebs saxeSi. Tvalebs vxuWav.
win yvelaferi brWyvialebs.
gaxurebuli loyiT isev as
falts vekrobi. „wamoayene, ga
daviyvanoT“, – brZanebas gas
cems viRac. Jaketis saxeloTi
cxviridan wamosul sisveles

viwmend. male gaTendeba [….]“
(gv. 113)
am pasaJSi yvelaferi erTa
daa: dakavebis scenac, dialo
gic, garemos aRwerac, fiqric
da sxeulebrivi SegrZnebebic.
sxeuli ukve aRar aris calke,
is am erTianobis nawilad iqca,
am qaosis nawilad da am qaos
Tan, garesamyarosTan dialog
sac marTavs.
aq sabolood daiZleva yovelg
vari gaucxoeba: mkiTxvelis
winaaRmdegobrivi
gancdebi
TanagancdaSi gadadis, elene ki
Tavisi oTaxidan – „meore oTax
Si.“ romanis saTaurma bevrs
vir
jinia vulfis „sakuTari
oTaxi“ moagona. arada, sinam
dvi
leSi, am Sesityvebis sa
kvan
Zo komponenti aris ara
„oTaxi“, aramed – „meore“ anu
igulisxmeba ara qalis piradi
sivrce, aramed swored am sivr
cis gadalaxva da Sesvla sxva
sivrceSi, sxva mdgomareobaSi,

sxva fazaSi. es procesi saku
Tar sxeulTan daaxloebasac
moiazrebs – aki elenem is Ta
vad Seadara oTaxs, romelzec
aqamde, „ubralod yuri hqonda
midebuli“.
axla ukve SegviZlia, zemoT
das
mul kiTxvasac gavceT pa
suxi: „meore oTaxSi“ zRva
ri Cvensa da sxvas Soris ar
iS
leba, is mxolod gadaila
xeba. avtoris am esTetikur
poziciasac, SegviZlia, moveda
voT, Tumca aseT SemTxvevaSic
teqsts Tavisi argumenti aqvs:
„lilisac sul amaze vekamaTebi
– xSirad uWirs zRvris gavle
ba rac aris da rac unda, rom
iyos, imas Soris.“
„meore oTaxi“ gviyveba imis Se
saxeb, „rac aris“. Tu simarTles
ar ufrTxiT, girCevT am wigns.
Tu ufrTxiT, mainc girCevT
– egeb elenesTan erTad daZ
lioT eg SiSi…
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