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ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
„ბუერა“ – ხელნაკეთი აქსესუარები
„ბუქკაფე“
„ბუქ სითი“
გამომცემლობა „აგორა“
გამომცემლობა „ალეფი“
გამომცემლობა „არეტე“, „პარნასი“ ჯგუფი
გამომცემლობა „არტანუჯი“
გამომცემლობა „ბაკმი“
გამომცემლობა „გორგა“
გამომცემლობა „დიოგენე“
გამომცემლობა „ინტელექტი“
გამომცემლობა „კლიო“
გამომცემლობა „მერიდიანი“
გამომცემლობა „ოჩოპინტრე“
გამომცემლობა „პალიტრა L“
გამომცემლობა „პედაგოგიკა“
გამომცემლობა „პეგასი“
გამომცემლობა „პოეზია“
გამომცემლობა „საქწიგნი“
გამომცემლობა „სეზანი“
გამომცემლობა „სიესტა“
გამომცემლობა „ქართული“
გამომცემლობა „ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“
გამომცემლობა „წიგნი+ერი“
გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
ელფის გამომცემლობა
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ეროვნული სკრინინგ ცენტრი
„ერუდიტი“
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საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
„ქარჩხაძის გამომცემლობა“

„ზებრა გრუპ“
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა „ლოგოსი“
თსუ გამომცემლობა - თსუ წიგნის მაღაზიათა ქსელი Scripta Manent
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
ი/მ „ირინა დენეიკინა“
ინგლისური წიგნი საქართველოში. English book in georgia
კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
„კოსმო“ – ხელნაკეთი ნივთები და აქსესუარები
მაღაზია-საწყობი „ოლმა“
„პენსილვანიის (აშშ) საგუშაგო კოშკის, ბიბლიისა და ტრაქტატების
საზოგადოების ფილიალი საქართველოში“
პრემიერი 2015
საბავშვო გამომცემლობა „დილა“
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია - SOVLAB
სადისტრიბუციო კომპანია „ირიათონი“
საერთაშორისო სახლი
საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია
საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია
MIUSA

წიგნების მაღაზიათა ქსელი „ბიბლუსი“
წიგნის მაღაზია „შაქრო ბაბუა“
წიგნის მაღაზია „წიგნები ვაკეში“
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო
Baltic Optics
Exlibris Arts & Crafts
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მისამართი: კოსტავას გამზირი N 68;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 2 33 26 77; +995 592 51 83 83
ელ. ფოსტა: info@gpba.ge; dir@gpba.ge
საკონტაქტო პირი: თინათინ ბერიაშვილი
ვებგვერდი: www.gpba.ge

ფესტივალის ორგანიზატორი:
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და
გამავრცელებელთა ასოციაცია
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებლთა ასოციაცია 1998 წელს
დაარსდა და 2007 წელს გახდა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის (IPA) წევრი.
საქართველოში რეგისტრირებულ წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა
დაახლოებით 90% ასოციაციის წევრია. ასოციაცია განსაზღვრავს და იცავს
წიგნის სექტორის ინტერესებს, საავტორო უფლებებსა და ბეჭდვის თავისუფლებას
საგამომცემლო სფეროში. ასოციაციამ შექმნა პროფესიული ეთიკის კოდექსი და
კანონმდებლობა წიგნის სექტორში პირობების გაუმჯობესების მიზნით. თბილისის
წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი უკვე მე-19 წელია საქართველოს წიგნის
გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით ყოველწლიურად
იმართება და საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კულტურულ
ღონისძიებას წარმოადგენს. ასოციაციის სხვა მუდმივმოქმედი პროექტებია: თბილისის
წიგნის საახალწლო ფესტივალი, წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო
დღე საქართველოში, წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე საქართველოში,
საქართველოს ეროვნული სტენდი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, ბიბლიოთეკების
ვაუჩერიზაციის პროექტი, Books in Print („წიგნები ბეჭდვაში“, www.booksinprint.ge). გარდა
ამისა, გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია პერიოდულად ორგანიზებას
უწევს: პროფესიულ ვორქშოფებსა და სემინარებს ქართველი გამომცემლებისა
და გამავრცელებლებისთვის, ადგილობრივ წიგნის ბაზრობებს საქართველოს
რეგიონებში; მონაწილეობს სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალებში.
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის მთავარი
მიზანია საქართველოში საგამომცემლო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა და
წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია.

თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ისტორია
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის
ორგანიზებით, 2017 წელს თბილისის წიგნის მე-19 საერთაშორისო ფესტივალი
„ექსპო ჯორჯიას“ მე-11 პავილიონში 25-28 მაისს ჩატარდება.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი 1997 წლიდან ყოველწლიურად
იმართება და იმ მცირერიცხოვან კულტურულ ღონისძიებათა რიცხვს მიეკუთვნება,
რომელთა მიმართ საზოგადოების ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება. აღსა
ნიშნავია, რომ ფესტივალის სტუმრების რაოდენობამ ბოლო წლებში 50 000
ადამიანს გადააჭარბა.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის მიზანი საქართველოში წიგნის
კითხვის პოპულარიზაცია, წიგნის ბაზრის რეგიონალიზაცია და საგამომცემლო
სექტორის განვითარების ხელშეწყობაა. წლების განმავლობაში თბილისის წიგნის
საერთაშორისო ფესტივალი საქართველოში წიგნიერების დონის ამაღლებას
წარმატებით ართმევს თავს, რასაც ფესტივალის დამთვალიერებლების, მედიისა
და ახალი მონაწილეების მუდმივად მზარდი რაოდენობა ადასტურებს.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე ყოველწლიურად წარმოდგენი
ლია როგორც ქართული, ისე უცხოური გამომცემლობები, სხვადასხვა ქვეყნის
საელჩოები, სახელმწიფო მუზეუმები და ინსტიტუტები, საერთაშორისო ორგა
ნიზაციები და ფონდები. ფესტივალს წლების განმავლობაში საპატიო სტუმრის
სტატუსით სტუმრობენ მწერლები სხვადასხვა ქვეყნიდან.
2017 წელს, ფესტივალს პირველად მის ისტორიაში ეყოლება ფოკუს ქვეყანა –
ნორვეგია, რომელიც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმრის სტატუსს
2018 წელს საქართველოსგან გადაიბარებს.
ფესტივალის ძირითადი ნაწილი წიგნის ბაზრობაა, რომელში მონაწილე
გამომცემელთა და წიგნის გამავრცელებელ ორგანიზაციათა მთავარი საზრუნავი
სტუმრებისთვის წიგნების, დამხმარე მასალებისა და წიგნის აქსესუარების
განსაკუთრებული ფასდაკლებითა და სპეციალური სასაჩუქრე პაკეტების სახით
შეთავაზებაა.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი თავს უყრის წიგნთან,
ლიტერატურასთან, სამწერლო და საგამომცემლო საქმიანობასთან დაკავშირე
ბულ არაერთ აქტივობას: გამომცემელთა მიერ ახალი წიგნებისა და ავტორების
წარდგენა; საჯარო კითხვა, შეხვედრა და დისკუსია ავტორებთან;
საპატიო
სტუმრის წარდგენა; ლიტერატურული დაჯილდოება; პროფესიული სემინარი და
კონფერენცია. ფესტივალზე ყოველწლიურად ეწყობა საბავშვო კუთხე და იგეგმება
გასართობი და შემეცნებითი პროგრამა ბავშვებისთვის.
დიდი მადლობა, რომ სტუმრობთ თბილისის წიგნის მე-19 საერთაშორისო
ფესტივალს!
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თბილისის წიგნის მე-19 საერთაშორისო ფესტივალის
ფოკუს ქვეყანა – ნორვეგია
თბილისის წიგნის XIX საერთაშორისო ფესტივალის ფოკუს ქვეყანა ნორვეგიაა. სწორედ ნორვეგია
ისარგებლებს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმრის სტატუსით 2019 წელს და 2018
წელს ამ სტატუსს იმ წლის საპატიო სტუმარი ქვეყნის – საქართველოსგან ჩაიბარებს.
მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ლიტერატურული ფონდი NORLA და ოთხი
ნორვეგიელი მწერალი წელს თბილისის წიგნის XIX საერთაშორისო ფესტივალის სპეციალური
სტუმრები არიან:
NORLA 1978 წელს დაარსდა და ნორვეგიის კულტურის სამინისტროს მიერ ფინანსდება. NORLA-ს
მთარგმნელობითი სუბსიდიები მიზნად ნორვეგიული მხატვრული ლიტერატურისა და დოკუმენტური
პროზის სათარგმნად უცხოელი გამომცემლების მოზიდვას ისახავს. 2004 წლიდან დღემდე მისი
უშუალო მონაწილეობით 4250 ნორვეგიული წიგნი 65-ზე მეტ ენაზე ითარგმნა. საქართველოში
ფონდს უფროსი მრჩეველი დინა როლ-ჰანსენი წარმოადგენს, რომელიც NORLA-ში ათ წელზე
მეტია მუშაობს.

როსკვა კორიცინსკი
Roskva Koritzinsky

ნორვეგიელი მწერალი. დაიბადა ფრედრიკსტადში. სწავლობდა
სოციალურ ანთროპოლოგიას ოსლოს უნივერსიტეტში. უმეტესად
მოთხრობებს წერს, თუმცა აქვს ერთი რომანიც. მისი დებიუტი
2013 წელს, მოთხრობების კრებულით „სადღაც აქ, შიგნით“ (Her
inne et sted) შედგა, რომელმაც საზოგადოების ძალიან დიდი
მოწონება დაიმსახურა, ავტორმა კი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
ნორვეგიული გამომცემლობის Aschehoug-ის დებიუტანტებისთვის
განკუთვნილი სტიპენდია და „ტარჯეი ვესაას“-ის პრემია მოიპოვა,
რომელიც ნორვეგიულ ენაზე დაწერილი წლის საუკეთესო
სადებიუტო წიგნისთვის გაიცემა. მისი რომანი „ცეცხლის ალი და
სიბნელე“ (Flammen og mørket) 2015 წელს გამოიცა.

ნილს ჰენრიკ
სმითი Nils Henrik
Smith

ნორვეგიელი მწერალი. დაიბადა ბრიუნეში. ამჟამად ცხოვრობს
ბერლინში. სწავლობდა ბერგენის უნივესიტეტში ინგლისურ
ლიტერატურასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობას, ასევე
სწავლობდა ნორვეგიის სამწერლო ხელოვნების აკადემიაში
(Skrivekunstakademiet). 2007 წელს პირველი ნოველისთვის
„მანჰეტენის ცათამბჯენი“ „ტარჯეი ვესაას“-ის სახელობის ჯილდო
მიიღო. 2009 წელს გამოიცა მისი მეორე რომანი „ავსტრია“ (Austerrike), რომელშიც მულტინაციონალურ კომპანიაში მომუშავე ადვოკატს
პოლიცია კითხავს. ამ ძალიან დინამიურ რომანში მკითხველს არ
ასვენებს კითხვა: რაშია დამნაშავე მთავარი გმირი?
მისი ჯერჯერობით ბოლო წიგნი „როცა ცეცხლი დედამიწას ანათებს“
(Se ilden lyse over jord) ბელარუსში დაიწერა და 2014 წელს გამოვიდა.

ნორვეგიელი მწერალი და ჟურნალისტი. ცხოვრობს რომში. ბოლო
წლების განმავლობაში ცხოვრობდა ბრიუსელსა და რომში და
აშუქებდა ევროპული პოლიტიკისა და კულტურის საკითხებს
სხვადასხვა მედია საშუალებებისთვის, მათ შორის: Dagbladet, TV2 და
Morgenbladet.

სიმენ ეკერნი
Simen Ekern

სიგბიორნ მოსტიუ
Sigbjørn Mostue

სიმენ ეკერნმა განათლება სოციალური და პოლიტიკური ისტორიის
მიმართულებით მიიღო და წლების განმავლობაში ნორვეგიის
წამყვან ექსპერტად მიიჩნეოდა იტალიაში. მისი, როგორც
მწერლის დებიუტი 2006 წელს, იტალიაში წიგნით „ბერლუსკონის
იტალია“ შედგა, რომელსაც საზოგადოების დადებითი შეფასება
მოჰყვა. 2011 წელს გამოვიდა მისი კიდევ ერთი წიგნი „რომი“ –
რომის თანამედროვე ისტორია, რომლისთვისაც მწერალმა წლის
საუკეთესო დოკუმენტური პროზაული ნიმუშისთვის „ბრაგის“ პრემია
მიიღო. მის ჯერჯერობით ბოლო წიგნში „ევროპელები“ ის ევროპის
კრიზისს აღწერს და გვაჩვენებს განსხავებული იდეოლოგიური
პროექტების განხორციელების რა ახალი შესაძლებლობები გაუჩინა
რთულმა ეკონომიკურმა მდგომარეობამ პოლიტურ ფიგურებს.

ნორვეგიელი მწერალი. ცხოვრობს ნანესტადში, ოსლოსთან ახლოს.
განათლება მიიღო ოსლოს უნივერსიტეტში, იდეათა ისტორიის
განხრით. იყო „წიგნის კლუბის“ რედაქტორი. წერს მოზარდებისა
და ბავშვებისთვის, უმეტესად ფენტეზის ჟანრის მოთხრობებს. მისი,
როგორც მწერლის დებიუტი შედგა რომანით „საფლავის ურჩხული
იღვიძებს“. 2005 წელს, ამ რომანისთვის, რომელიც საუკეთესო
საბავშვო ნაწარმოებად აღიარეს, ARK-ის ლიტერატურული პრემია
მიიღო. 2006 წელს გამოვიდა მისი მეორე წიგნი „ნისსეთა მკვლელი“ ,
2007 წელს კი – „კრაკენის უფსკრული“, რომელიც „ბრაგის“ პრემიაზე
იყო წარდგენილი, როგორც ფენტეზის ჟანრის პირველი რომანი.
2009-2010 წლებში მისი ორი ნაწარმოები „ბნელეთის წიგნი“ და
„უკანასკნელი ჯადოქარი“ გამოვიდა.
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ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა

„ბუერა“
ხელნაკეთი აქსესუარები

მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი N 150;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 91 09 54; +995 322 47 60 18;
+995 591 19 49 50
ელ. ფოსტა: info@sulakauri.ge; Tinak@sulakauri.ge
საკონტაქტო პირი: თინა კუხიანიძე
ვებგვერდი: www.sulakauri.ge

ტელ: +995 593 90 41 94
ელ. ფოსტა: buerahandmade@gmail.com
საკონტაქტო პირი: თეონა ბაკურაძე
ვებგვერდი: www.buera.ge

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

„ბუერა“ ხელნაკეთი აქსესუარების
ქართული ბრენდია. სამკაულები, თემატური
სკულპტურები, სახლის მოსართავი
ნივთები და სხვადასხვა ტიპის საჩუქრები
უკვე მეხუთე წელია ხელით მზადდება
„ბუერას“ სახელოსნოში. მასალად
გამოიყენება: პოლიმერული თიხა, ხე, მინა,
ტყავი, მეტალი, საღებავები, აღტაცება
და ენთუზიაზმი. „ბუერას“ ძირითადი
მომხმარებლები 15-35 წლამდე ქალები
არიან, თუმცა, ბუერას სახელოსნოში
საკუთარი დიზაინითაც შეგიძლიათ
შეუკვეთოთ საჩუქრები. „ბუერას“ ყველა
ნივთი ინდივიდუალური და უნიკალურია.

„ბუქკაფე“

„ბუქ სითი“

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

მისამართი: თამარ მეფის გამზირი N 18;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 557 33 49 99
ელ. ფოსტა: asitashvili@bookcity.ge
საკონტაქტო პირი: გიორგი ასიტაშვილი

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

გამომცემლობა
„ალეფი“

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

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

გამომცემლობა „აგორა“ დაარსდა
2006 წელს. ის ძირითადად ქართულად
თარგმნილ ფრანგულენოვან ლიტერატურას
გამოსცემს – მხატვრულ ნაწარმოებებს,
ფილოსოფიური, სოციოლოგიური ხასიათის
ესეებს, დოკუმენტურ პროზას, საბავშვო
ლიტერატურას. მცირე რაოდენობით
არაფრანგული ლიტერატურის თარგმანებს.

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

gamomcemloba

artanuji

გამომცემლობა „არეტე“,
„პარნასი“ ჯგუფი

გამომცემლობა
„არტანუჯი“

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

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

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

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

გამომცემლობა
„გორგა“

მისამართი: დიღმის მასივი, რობაქიძის გამზირი N 7;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 72 54 99; +995 597 75 65 35
ელ. ფოსტა: bakmipublishing@gmail.com
საკონტაქტო პირი: რუსუდან მოსიძე
ვებ-გვერდი: www.bakmi.ge

მისამართი: მ. ჩახავას ქ. N 9;
თბილისი საქართველო
ტელე: +995 593 97 49 58
ელ. ფოსტა: ianickolaishvili@gmail.com
საკონტაქტო პირი: თამარ მამისაშვილი
ვებგვერდი: www.gorga.ge

გამომცემლობა „ბაკმი“ შეიქმნა 2000
წელს. ამ ხნის მანძილზე გამომცემლობამ
განახორციელა არაერთი საინტერესო
ლიტერატურული პროექტი. ბოლო 3 წელია
გამომცემლობა წარმატებით გამოსცემს
ქართულ რარიტეტულ გამოცემებს. კერძოდ:
„წმინდაი ოთხთავი“, წერეთლისეული
„ვეფხისტყაოსანი“, ომარ ხაიამი „რობაიები“
და სხვა. ძირითადი საგამომცემლო
მიმართულებებია: ქართული პროზა,
საბავშვო და საყმაწვილო წიგნები.

გამომცემლობა „გორგა“ 2008 წელს
დაარსდა და გამოსცემს სკოლამდელი
ასაკის ბავშვებისთვის განკუთვნილ „ჭკვიან
წიგნებს“, შემეცნებით პროექტებს, რომელიც
ეხმარება ბავშვებს სწავლისათვის
აუცილებელი უნარების განვითარებაგავარჯიშებაში.

გამომცემლობა
„დიოგენე“

გამომცემლობა
„ინტელექტი“

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

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

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

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

გამომცემლობა
„მერიდიანი“

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

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

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

გამომცემლობა „მერიდიანი“ დაარსდა 1994
წლის 13 მარტს. გამომცემლობა ძირითადად
სახელმძღვანელოებს, იურიდიულ და
სამეცნიერო ლიტერატურას, მხატვრულ და
საბავშვო წიგნებს გამოსცემს.

გამომცემლობა
„ოჩოპინტრე“

გამომცემლობა
„პალიტრა L“

მისამართი: რუსთაველის გამზირი N 16;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 30 70 09
ელ. ფოსტა: ochobooks@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: სანდრო დგვარელი
ვებგვერდი: www.ochobooks.ge

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

გამომცემლობა „ოჩოპინტრე“
ახალგაზრდა, მზარდი კომპანიაა, რომლის
საგამომცემლო პრიორიტეტიც მსოფლიო
ლიტერატურის თარგმანების გამოცემაა.

გამომცემლობა „პალიტრა L“ დაარსდა
2005 წელს, მისიით, რომ საზოგადოებაში
წიგნის სიყვარული გაეღრმავებინა, დღეს
კი ქართულ საგამომცემლო სივრცეში
ყველაზე დიდი და წარმატებული კომპანიაა,
რომელიც წლის განმავლობაში 500-ზე
მეტი დასახელების წიგნს გამოსცემს.
„ლიბერთინსი“, „ლურჯი ოკეანე“, Disney,
WinX, „საქართველოს ილუსტრირებული
ისტორია“ – ეს უახლესი და წარმატებული
პროექტების არასრული ჩამონათვალია.
გამომცემლობას დიდი წვლილი მიუძღვის
ქართული წიგნის განვითარებაში, საოჯახო
ბიბლიოთეკების შექმნასა და ახალი თაობის
წიგნით დაინტერესებაში.
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გამომცემლობა
„პედაგოგიკა“

გამომცემლობა
„პეგასი“

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

მისამართი: ე. მაღალაშვილის ქ. N 5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 568 10 54 67; +995 322 32 09 78
ელ. ფოსტა: bookpegasus@gmail.com
საკონტაქტო პირი: მარინა ცხადაია

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

გამომცემლობა „პეგასი“ დაარსდა 2006
წლის 4 ნოემბერს. 9 წლიანი არსებობის
განმავლობაში „პეგასმა“ დაახლოებით
60-მდე წიგნი გამოსცა. გამომცემლობა
მკითხველს წიგნების შემდეგ სერიებს
სთავაზობს: „ილუსტრირებული
ბიოგრაფიები“, საჩუქარი „პეგასისგან“,
„საბავშვო ლიტერატურა“, „ახალი
ლიტერატურა“, „მემუ“, „წამების გზით“.
გამომცემლობა „პეგასის“ წიგნები
უნიკალურია თავისი შინაარსითა და
ფორმით.

გამომცემლობა
„პოეზია“

გამომცემლობა
„საქწიგნი“

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

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

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

შ.პ.ს „საქწიგნი“ წიგნის სფეროში 1932
წლიდან მოღვაწეობს. ორგანიზაცია
სტაბილურად განაგრძობს განვითარებას,
მისი საქმიანობა მოიცავს საგამომცემლო,
სავაჭრო და სადისტრიბუციო სფეროებს.
ორგანიზაციას აქვს მაღაზიების ქსელი
როგორც თბილისში, ასევე რეგიონული
მასშტაბით.
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გამომცემლობა
„სეზანი“

გამომცემლობა
„სიესტა“

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

მისამართი: დოდო აბაშიძის ქ. N 10;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 577 44 40 81
ელ. ფოსტა: books@sietagroup.ge
საკონტაქტო პირი: ქეთევან კიღურაძე

გამომცემლობა „სიესტა“ 2004 წელს
დაარსდა, ძირითადად ფოკუსირებულია
მხატვრული ლიტერატურის გამოცემაზე.
13 წლიანი საქმიანობის განმავლობაში
გამოსცა 300-ზე მეტი წიგნი. „სიესტას“
პრიორიტეტი თანამედროვე ქართველი
მწერლების მოძიება და მათი
ნაწარმოებების გამოცემა იყო, რის
შედეგადაც შეიქმნა სერია „თანამედროვე
ქართველი ავტორები“. „სიესტა“ ასევე
გამოსცემს მსოფლიოს ცნობილი
ავტორების წიგნების თარგმანებს, მათ
შორისაა გაბრიელ გარსია მარკესი, მიგელ
დე უნამუნო, ოლდოს ჰაქსლი და ა. შ.

გამომცემლობა
„ქართული“

გამომცემლობა
„ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“

მისამართი: იოსებიძის ქ. N 71;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 13 01 56
ელ. ფოსტა: gamomcemloba.qartuli@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ანასტასია ინასარიძე

მისამართი: კოსტავას გამზირი N 68;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 40 92 40; +995 599 53 53 76
ელ. ფოსტა: book@georgianbc.ge
საკონტაქტო პირი: ხათუნა მიქაბერიძე

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

გამომცემლობა
„წიგნი+ერი“

მისამართი: მემედ აბაშიძის ქ. N 60;
ბათუმი, საქართველო
ტელ: +995 593 39 59 91
ელ. ფოსტა: ninia@booksinbatumi.ge
საკონტაქტო პირი: ნინია მაჭარაშვილი

მისამართი: ლაღიძის ქ. N 2;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 30 85 27, +995 571 13 12 11
ელ. ფოსტა: contact@tsignieri.ge mzia_r@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: მზია რაზმაძე
ვებგვერდი: www.books.tsignieri.ge

გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“ 2015
წელს დაარსდა. ორი წლის მანძილზე
გამომცემლობაში ასზე მეტი დასახელების
წიგნი გამოიცა, სხვადასხვა ჟანრისა და
შინაარსის სერიები ათეულობით ბესტსელერ
წიგნებს აერთიანებს. ადგილობრივ წიგნის
ბაზარზე გამომცემლობა გამოირჩევა
ფენტეზისა და ფანტასტიკის ჟანრის
თარგმანების სიმრავლით.
გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“
განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს
ქართველ ავტორებს და უკვე გამოცემული აქვს
მრავალი ქართველი ავტორის შემოქმედება.
გამომცემლობის წიგნები გამოირჩევა
განსაკუთრებული ყდის დიზაინით.

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
ანვითარებს, ფსიქოლოგიაა.

გიორგი ლეონიძის სახელობის
ქართული ლიტერატურის
სახელმწიფო მუზეუმი

მისამართი: ჭანტურიას ქ. N 8;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 93 28 90; +995 599 26 52 33
ელ. ფოსტა: teatvalavadze@gmail.com
საკონტაქტო პირი: თეა თვალავაძე

ლიტერატურის მუზეუმი 1940 წლიდან
არსებობს. დღეისათვის ლიტერატურის
მუზეუმის გამომცემლობას მომზადებული,
დაბეჭდილი აქვს ასზე მეტი წიგნი,
მათ შორის: ტომეულები (გალაკტიონ
ტაბიძის ოცდახუთტომეული, გრიგოლ
რობაქიძის ხუთტომეული, 1910-1920-იანი
წლების ლიტერატურული ჟურნალების
ოთხტომეული, აკაკი წერეთლის
ორტომეული), მუზეუმის კრებულის
„ლიტერატურის მატიანე“ 12 წიგნი,
საარქივო გამოცემები, საიუბილეო
კრებულები, დღიურები, მემუარები. წიგნებს
ერთვის კომენტარები, საძიებლები,
მუზეუმსა და სხვა კოლექციებში დაცული
ფოტოების, ნახატების, ხელნაწერებისა და
მემორიალური ნივთების რეპროდუქციები.

ელფის გამომცემლობა

მისამართი: კარტოზიას ქ. N 8, კორპუსი N 9,
მე-2 სართული; თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 92 35 70
ელ. ფოსტა: office@elf.ge; adm@elf.ge
საკონტაქტო პირი: სოფო აბრამაშვილი

ელფის გამომცემლობა დაარსდა 1996
წლის 23 აპრილს. საგამომცემლო
პრიორიტეტებია: საბავშვო, მხატვრული
და შემეცნებითი ლიტერატურა,
ენციკლოპედიები, მსოფლიო ლიტერატურის
კლასიკოსთა ხელახალი თარგმნა და
ქართული საზოგადოებისთვის უცნობი
ნაწარმოებების გამოცემა.
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ეროვნული სკრინინგ ცენტრი

„ერუდიტი“

მისამართი: აკაკი წერეთლის გამზირი N 69;
თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 322 20 35 35
ელ. ფოსტა: info@gnsc.ge
საკონტაქტო პირი: სოსო ბარნაბიშვილი
ვებგვერდი: www.gnsc.ge

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

ა(ა)იპ „ეროვნული სკრინინგ ცენტრი“
დაფუძნდა თბილისის მერიის მიერ. ცენტრის
მიზანია სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს
პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკის
გზით. დღეს, ეროვნული სკრინინგ ცენტრი,
თბილისის მასშტაბით, ახორციელებს
დაავადებათა სკრინინგის პროგრამას,
რომელიც მოიცავს უფასო გამოკვლევებს
ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, მსხვილი
ნაწლავისა და პროსტატის კიბოს
პრევენციისათვის. ორგანიზაცია
დაჯილდოებულია „ქართული ხარისხის
ნიშნით“ (2008, 2014); 2009 წელს, ევროპელი
პარლამენტარების სამიტზე, ჩვენი
საქმიანობა აღინიშნა სპეციალური პრიზით
– „სიბრძნის მარგალიტით“.

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

„ზებრა გრუპ“

მისამართი: ბახტრიონის ქ. N 28;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 593 93 98 12; +995 322 30 81 23
ელ. ფოსტა: mkasradzefr@yahoo.fr
საკონტაქტო პირი: მარიამ კასრაძე

თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის კლასიკური
ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა
და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი,
პროგრამა „ლოგოსი“

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 13;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 25 02 58
ელ. ფოსტა: kevlishvili13@gmail.com
საკონტაქტო პირი: გოჩა კევლიშვილი

2008 წელს დაარსებული „ზებრა გრუპ“
ძირითადად საბავშვო ლიტერატურას
გამოსცემს. მოზარდთათვის 2012 წელს
მან შექმნა ჯიბის ფორმატის სერია „ზებრა
პოკეტ“.

ინსტიტუტი შეიქმნა 1997 წელს ბერძნული
და რომაული ფილოლოგიის სფეროში,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
უკვე არსებული სასწავლო და სამეცნიერო
ქვედანაყოფების გაერთიანების
საფუძველზე. ინსტიტუტის აკადემიური
სექტორი წამოდგენილია სამი
მიმართულებით: კლასიკური ფილოლოგია,
ბიზანტიური ფილოლოგია და ახალი
ბერძნული ფილოლოგია. ინსტიტუტს აქვს
საკუთარი ბიბლიოთეკა, საინფორმაციო და
საკონფერენციო ცენტრები.
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თსუ გამომცემლობა - თსუ წიგნის
მაღაზიათა ქსელი Scripta Manent

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 14;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 599 98 98 46
ელ. ფოსტა: bookstore@tsu.ge
საკონტაქტო პირი: თათია მთვარელიძე

მისამართი: ჩოლოყაშვილის გამზირი N 3/5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 2 10 59 11
ელ. ფოსტა: library@iliauni.edu.ge
საკონტაქტო პირი: თეონა ყაველაშვილი

თსუ გამომცემლობა დაარსდა 1933 წელს.
ის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
შემადგენელი ნაწილია. გამოსცემს როგორც
სამეცნიერო, ისე მხატვრულ ლიტერატურას,
ლექსიკონებსა და სახელმძღვანელოებს.

ილიაუნის ბიბლიოთეკის მრავალფეროვანი
ფონდი მოიცავს სხვადასხვა ენაზე
შესრულებილ 2 მილიონამდე მონოგრაფიას,
სახელმძღვანელოს, პერიოდულ
გამოცემას, ელექტრონულ რესურსს და
ა. შ. ბიბლიოთეკა ზრუნავს და პასუხს
აგებს არსებული კოლექციების დაცვასა
და განვითარებაზე. მომხმარებლისათვის
მრავალფეროვანი სერვისების შეთავაზების
გზით მაქსიმალურად ხელმისაწვდომს
და ადვილად გამოყენებადს ხდის
საინფორმაციო რესურსებს.

2015 წლიდან ფუნქციონირებს თსუ წიგნის
მაღაზიათა ქსელი Scripta Manent. მაღაზიები
განთავსებულია თსუ-ს პირველ და მაღლივ
კორპუსებში. გამომცემლობისა და წიგნის
მაღაზიათა ქსელის მიზანია ხელი შეუწყოს
უნივერსიტეტის სამეცნიერო, სასწავლო,
საგანმანათლებლო საქმიანობის
წარმატებით განხორციელებას და
საინტერესო ლიტერატურა შესთავაზოს
ქართველ მკითხველს.

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

ი/მ „ირინა დენეიკინა“

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

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

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.

სადისტრიბუციო კომპანია წიგნის ბაზარზე
ფუნქციონირებს 2011 წლიდან. ორგანიზაცია
თანამშრომლობს 20-ზე მეტ რუსულ
გამომცემლობასთან და ახორციელებს
სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურის იმპორტს
საქართველოში, კერძოდ საბავშვო,
მხატვრული, სასწავლო-საგანმანათლებლო
და სხვა. ორგანიზაცია იღებს შეკვეთებს
ნებისმიერი თემატიკის ლიტერატურაზე.
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ინგლისური წიგნი საქართველოში
ENGLISH BOOK IN GEORGIA
მისამართი: დიდი დიღომი, ნესტან-დარეჯანის ქ. N 2;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 00 12 44
ელ.ფოსტა: englishbookteam@englishbook.ge
საკონტაქტო პირი: მიშა გურგენიძე
ვებგვერდი: www.englishbook.ge

„ინგლისური წიგნი საქართველოში“ –
მსოფლიოში ცნობილი გამომცემლობების:
Macmillan Education, Pearson Education,
Oxford University Press, Cambridge University Press, Penguin Publishers, Scholastic,
DK Publishers, Hachette, Harper Collins და
ა.შ. წარმომადგენელია საქართველოში.
წიგნების შეძენა შესაძლებელია ვებმისამართზე www.onlinebookshop.ge ან
მაღაზიაში ქ.თბილისი #14.

კორნელი კეკელიძის სახელობის
საქართველოს ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი

მისამართი: ალექსიძის ქ. N 1/3;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 599 17 12 26; +995 555 24 45 55
ელ.ფოსტა: Irma.beridze@manuscript.ac.ge;
Lanagrdzelishvili@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ირმა ბერიძე;
ლანა გრძელიშვილი
ვებგვერდი: www.manuscript.ge

კორნელი კეკელიძის სახელობის
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი
საცავია, სადაც დაცულია უძველესი
ხელნაწერი წიგნები (როგორც ქართული,
ასევე 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, ცენტრის საგამომცემლო
სამსახური დაინტერესებულ საზოგადოებას,
პერიოდულად, სხვადასხვა სახის ბეჭდურ
პროდუქციას სთავაზობს.

„კოსმო“
ხელნაკეთი ნივთები და აქსესუარები

მაღაზია - საწყობი
„ოლმა“

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

მისამართი: ფიფიების ქ. N 8;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 597 10 62 17, +995 599 27 37 26
ელ. ფოსტა: info@olma.ge
საკონტაქტო პირი: გარეგინ აივაზიანი
ვებგვერდი: www.olma.ge

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

კომპანია 10 წელიწადზე მეტია
ეწევა თავის საქმიანობას, წიგნების
იმპორტს რუსეთიდან, კერძოდ:
საბავშვო ლიტერატურა, სასკოლო
სახელმძღვანელოები, მხატვრული
ლიტერატურა, პოპულარული
ლიტერატურა,სამედიცინო ლიტერატურა,
უცხოური ლიტერატურა (სასაუბროები და
ლექსიკონები), წიგნები განვითარებისთვის,
თავსატეხები, გასართობი წიგნები,
საკანცელარიო სასკოლო ნივთები,
გასაფერადებლები და კალენდრები,
კომპანიის ძირითადი საქმიანობა იყო
მიმართული საბითუმო გაყიდვებზე, მაგრამ
2017 წელს კომპანია გაფართოვდა და
საცალო გაყიდვები დაიწყო.
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„პენსილვანიის (აშშ) საგუშაგო
კოშკის, ბიბლიისა და ტრაქტატების
საზოგადოების ფილიალი
საქართველოში“
მისამართი: აეროდრომის დას. ქ. 12, N 18;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 597 71 00 00; +995 597 72 00 00;
+995 597 73 00 00
ელ. ფოსტა: InboxPID.GE@jw.org
საკონტაქტო პირი: თამაზ ხუციშვილი
ვებგვერდი: www.jw.org

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

პრემიერი 2015

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

შპს „პრემიერი 2015“ არის ოფიციალური
დისტრიბუტორი საქართველოში
გერმანული გამომცემლობების „Taschen“
და „Ullmann“. არქიტექტურა, მხატვრობა,
ფოტო და კინო ხელოვნება, მოდის და
ინტერიერის თანამედროვე ტენდეციები
ასახულია მაღალპოლიგრაფიულ დონეზე
გამოცემულ წიგნებში. შპს „პრემიერი 2015“
არის ევროპული, უმაღლესი ხარისხის
საბავშვო საკანცელარიო საქონლის
(Fila) და იტალიური საწარმო „Maimeri“-ის
მსოფლიო დონის სამხატვრო მასალების და
აქსესუარების იმპორტიორი საქართველოში.

საბავშვო გამომცემლობა
„დილა“

საბჭოთა წარსულის კვლევის
ლაბორატორია - SOVLAB

მისამართი: ზანდუკელის ქ. N 1;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 93 69 77; +995 599 31 28 28
ელ. ფოსტა: dila1904@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: სალომე კვაჭანტირაძე
ვებგვერდი: www.dila.ge

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

SOVLAB-ის მიზანია ხელი შეუწყოს
საბჭოთა ტოტალიტარული მემკვიდრეობის
პოლიტიკური, სამართლებრივი,
მორალური პასუხისმგებლობის გააზრებას.
ორგანიზაციამ განახორციელა არაერთი
კვლევა, მოამზადა გამოფენები,
დოკუმენტური ფილმები, გამოსცა წიგნები:
ტერორის ტოპოგრაფია – საბჭოთა
თბილისი; დაკარგული ისტორია: მეხსიერება
რეპრესირებული ქალების შესახებ; საბჭოთა
წარსულის გააზრება – დისკუსიები 2011;
საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი;
საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919;
ინიციატივა ცვლილებებისათვის – თემის
თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის
გამოცდილება საქართველოში
საბჭოთა ოკუპაციამდე (CDC-სთან
თანამშრომლობით).
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სადისტრიბუციო კომპანია
„ირიათონი“

საერთაშორისო სახლი

მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი N 17 ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 50 02 01; +995 571 03 00 70
ელ. ფოსტა: iriatoni@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნიკოლოზ კორტავა

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

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

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

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის
სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია

საქართველოს საბიბლიოთეკო
ასოციაცია

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

მისამართი: გუდიაშვილის ქ. N 7;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 97 16 55; +995 577 43 64 78
ელ. ფოსტა: mariamiashvili@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: რუსუდან ასათიანი
ვებგვერდი: www.gela.org.ge

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

MIUSA
მისამართი: საჭილაოს ქ. N 5;
თბილისი საქართველო
ტელ: +995 555 40 67 05
ელ.ფოსტა: nino_sultanishvili@hotmail.com
საკონტაქტო პირი: ნინო სულთანიშვილი

ორგანიზაცია დაარსდა 2016 წელს.
მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი,
ძირითადი საქმიანობაა ხელნაკეთი
ნივთების დამზადება-რეალიზაცია.
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საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

„ქარჩხაძის გამომცემლობა“

მისამართი: გუდიაშვილი ქ. N 7;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 97 12 21; +995 595 71 51 44
ელ. ფოსტა: gsabanadze@nplg.gov.ge
საკონტაქტო პირი: გიორგი საბანაძე
ვებგვერდი: www.nplg.gov.ge

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

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული
ბიბლიოთეკა არის საქართველოს
ძირითადი სამეცნიერო ბიბლიოთეკა,
რომელშიც დაცულია საქართველოს
ბეჭდვითი გამოცემები და სხვა
დოკუმენტები; ეროვნული ბიბლიოგრაფიის,
ინფორმაციის, სამეცნიერო-კვლევითი
სამუშაოების, ბიბლიოთეკების მეთოდური
საქმიანობის და კულტურის ცენტრი;
აგრეთვე ამ სამუშაოების კოორდინატორი
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროსთან ერთად.
განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გამო ეროვნული
ბიბლიოთეკა ექვემდებარება საქართველოს
პარლამენტს.

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

წიგნების მაღაზიათა ქსელი
„ბიბლუსი“

წიგნის მაღაზია
„შაქრო ბაბუა“

მისამართი: იოსებიძის ქ. N 27;
თბილისი, საქართველო
ელ. ფოსტა: biblusi@biblusi.ge
საკონტაქტო პირი: მარიამ წამალაშვილი
ვებგვერდი: www.biblusi.ge

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 17 ბ;
ტელეფონი: +995 322 47 55 35; +995 595 38 48 47
ელ.ფოსტა: ninokatsiashvili@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნინო კაციაშვილი
ვებ გვერდი: https://www.facebook.com/ShakroBabua/

წიგნების მაღაზიათა ქსელი „ბიბლუსი“
დაარსდა 2008 წლის 23 მაისს. კომპანიის
არსებობის თითქმის 8 წლის მანძილზე
„ბიბლუსმა“ შეძლო შეექმნა საქართველოში
საგამომცემლო პროდუქტების ყველაზე
ფართო სავაჭრო ქსელი, რომელიც
აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს
და სარგებლობს მრავალრიცხოვანი
მომხმარებლის დამსახურებული ნდობით.
დღეისათვის მომხმარებელს ემსახურება
„ბიბლუსის“ 51 ფილიალი მთელი ქვეყნის
მასშტაბით.

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

34/35

წიგნის მაღაზია
„წიგნები ვაკეში“

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ
კავკასიის რეგიონული ბიურო

მისამართი: ფალიაშვილის ქ. N 66;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 23 29 80
ელ. ფოსტა: info@booksin.ge; mariamkik@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: მარიამ კიკაჩეიშვილი

მისამართი: ზოვრეთის ქ. N 38;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 38 04 67/68
ელ. ფოსტა: info@ge.boell.org
საკონტაქტო პირი: თამარ შვანგირაძე

„წიგნები ვაკეში“ დაარსდა 2009 წელს.
„წიგნები ვაკეში“ არის წიგნების მაღაზია,
რომელშიც წარმოდგენილია ქართული
და უცხოური გამოცემები ნებისმიერი
ასაკისათვის, საკანცელარიო პროდუქცია,
საბავშვო საჩუქრები. მიიღება კერძო
შეკვეთები ქართულ, რუსულ და ინგლისურ
წიგნებზე. ყველა საჭირო წიგნი ერთ
მაღაზიაში.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი მწვანე
პოლიტიკური ფონდია და ის გერმანიის
ბუნდესტაგში წარმოდგენილი პარტიის
„კავშირი 90/მწვანეები“ პოლიტიკურ
ღირებულებებს იზიარებს. მსოფლიოს
მასშტაბით ფონდი ეწევა და მხარს უჭერს
აქტივობებს პოლიტიკური და სამოქალაქო
განათლების სფეროში. სამხრეთ კავკასიაში
ფონდი 14 წელია აქტიურად მუშაობს
დემოკრატიის, მდგრადი განვითარებისა და
ადამიანის უფლებების საკითხებზე.

Baltic Optics

Exlibris Arts & Crafts

მისამართი: წინამძღვრიშვილის ქ. N 110;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 35 99 83
ელ. ფოსტა: info@balticclinic.ge;
საკონტაქტო პირი: ლალი ჩხაიძე

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

ლიტვური ოპტიკური მაღაზიების ქსელი
baltic optics გთავაზობთ მზისა და ოპტიკური
სათვალეების ფართო არჩევანს, კონტაქტურ
ლინზებს, ლინზების მოსავლელ ხსნარებს,
ჰიგიენურ საშუალებებს, აქსესუარებს,
თვალის წვეთებსა და ექიმ ოფთალმოლოგის
მომსახურებას უახლესი ტექნოლოგიის
გამოყენებით. Baltic Optics 2013 წლიდან
თანამშრომლობს კომპანია „კავიტასთან“,
რომელიც „საფილო“ ჯგუფის ოფიციალური
წარმომადგენელია ამიერკავკასიაში და
აერთიანებს მსოფლიოში ცნობილ მზისა და
ოპტიკური სათვალეების ბრენდებს.

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

ჩხერკეთელაობა
ზურა აბაშიძე

თათრების უდაბნო
გიორგი შაქარაშვილი

აფრიკელები
გვანცა მგალობლიშვილი

მაიკლ კეის სახელით
თემუკა ზოიძე

„თან საკითხავი“ წიგნი ყველასთვის
თამარ კვარაცხელია
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ჩხერკეთელაობა
ზურა აბაშიძე
„ras akeTebT, bavSebo? aq, Zvel
sadgurze, matareblebis saTvalTvalod moxvediT, Tu yofil sawyobSi saCxerkeTelaod?“

ირვინ უელში

ჩხერკეთელაობა
მთარგმნელი:
თამარ ჯაფარიძე

ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა

„saukeTeso ram, rac wlebis ganmavlobaSi momxdara britanul mwerlobaSi“ – ase Seafasa erT-erTmabritanulma gamocemam Tavis
droze irvin uelSis sadebiuto
romani. romanis gamocemis dRidan azri or nawilad gaiyo, erT
mxares Zalian moswonda es provokaciuli xulignoba avtoris
gan, meore mxare aprotestebda am
wignis arsebobas, imasac amboben,
rom bukeris premiis mokle siaSi
romanis ver moxvedra nawarmoebis
Tematikam ganapirobao. wignis warmateba erTiorad gazarda filmis
gamosvlam, romelSic mTavar rols
iuan makgregori asrulebs. filmic
zustad iseTive xmauriani iyo, rogorc wigni, amerikuli premieris
dros zogi scena saerTod amoWres
filmidan, Sotlandiuri aqcentis
da slengis gamo ki msaxiobebs xelaxla mouwiaT pirveli oci wuTis
gaxmovaneba da ase Semdeg. gauCereblad SeiZleba laparaki, ra xmauri
gamoiwvia am romanma msoflioSi,
magram faqti erTia, oTxi megobris narkoistoria dResac Zalian
bevr mkiTxvels ainteresebs da
ager ukve oc welze metia, wigni ar
kargavs aqtualurobas, piriqiT,
avtori isev agrZelebs istoriebs
weras rentonze, begbize, TiSikoze
da qliavaze, bolo romani am seriidan 2012 wels gamovida britaneTSi, gadaiRes meore filmic
da wigni ukve sakultoc ki gaxda
Tavis JanrSi.
es yvelaferi ki Zalian adre
daiwyo, 90-iani wlebis dasawyis-

Si Sotlandielma avtorma irvin uelSma gadawyvita, daewera
provokaciuli da yvela aqamde
arsebuli normisgan daclili romani, moeTxro istoriebi narkodamokidebuli adamianebis cxovrebidan. isic cnobilia, rom avtori
TviTonac moixmarda narkotikebs,
ramac sabolood ganapiroba romanis aseTi saxiT arseboba – SeufaraviT, sastikiT da gulisamreviT.
irvin uelSi didi xuligani tipi
aRmoCnda, man Zalian kargad gaTvala, ra gaaRizianebda mkiTxvelTa
sazogadoebas da zustad gaartya
mizanSi, aRwera mware cxovreba
narkodamokidebuli adamianebisa
da aRwera Zalian zustad, zedmeti Sefasebebisa da romantizebis
gareSe.
romanSi, rogorc zemoT vTqvi,
moqmedeba oTxi megobris garSemo
viTardeba, isini edinburgSi cxov
roben. 20-30 wlamde oTxi biWis sazareli cxovreba, romelic savsea
narkotikebiT, alkoholiT, seqsiT.
isini Zalian Rrmad arian CaZiruli binZur samyaroSi, sadac ar
arsebobs wesebi, kanonebi, Zalian
xSirad iviwyeben adamianebisTvis
yvelaze mniSvnelovans – morals,
ar emorCilebian aranair wesrigs
da sazogadoebriv nomrebs, ar aSinebT araferi, garda wamlis uqonlobisa, maTi cxovreba azrs gaCxeris dros iZens da lomkis dros
kargavs. da sanam ZaRluri gzebiT
isev ar iSovian gasaCxers, yvelaferi bneldeba, tkivilisa da sasowarkveTisgan wkmutunebs adamiani.
romanSi moTxrobilia maTi yoveldRiuroba, warsuli, ojaxis
wevrebis damokidebuleba am adamianebis mimarT. xan sevdianad, xan

sastikad aRwerili imaze ufro
sastiki realoba, vidre Cven warmogvidgenia; aRwerilia biWebis
megobroba, romelic sinamdvileSi sulac ar aris megobroba, amas
TviTonac xvdebian, magram ukve
sulerTia
maTTvis,
mTavaria,
kidev erTi doza SeuSvan venaSi,
an RmerTma icis sad, iqneb penisSic ki.
romanis kiTxvis dros sxvadasxva
emocia giCndeba personaJebis mimarT. unda gagafrTxiloT, gverd
ze gadadeT is mcdari warmodgenebi, TiTqos kargi romani unda
gvaswavlides, rogor viyoT swori
da kargi adamianebi. „CxerkeTelaobaSi“ yvelaferi sul piriqiTaa,
avtori arsad ar cdilobs, rom
Segayvaros Tavisi personaJi, piriqiT, Seulamazeblad da Tavis
Tvis damaxasiaTebeli sisastikiT
giyveba istoriebs, dascinis kidec
mTavar personaJebs da ara marto
mTavar personaJebs, dascinis im
droindel sazogadoebasac, romelic TiTqos unda Secvliliyo,
magram eWvi maqvs, sul araferi
Secvlila. avtori ar erideba
Tamam scenebs, Zalian naturalisturad aris gadmocemuli seqsis
scenebi da sxva uamravi ambavi
personaJebis cxovrebidan. xSirad
SeiZleba guliT SegecodoT isini, Zalian bevrjer SegZuldebaT
kidec, Zalian bevr saqciels ver
mouwonebT da Tavs marto imiT
daimSvidebT, rom wignia, gamogonili personaJebi, miaTrevT bolomde da daiviwyebT maT arsebobas,
hoda zustad mand Sevcdi mec da
zustad es mgonia romanis mTavari
dadebiTi mxare, tyuilad ggoniaT,
rom rames daiviwyebT, piriqiT,
gagaxsendebaT adamianebi Tqveni
warsulidan, visac ki hqonia nar-

kotikebis problema, gagaxsendebaT
yvela is, vis mimarTac gulgrili
an xSirad usamarTlo iyaviT.
vfiqrob, am romanis Cvens enaze
arseboba Zalian drouli da saWiroa qarTuli sazogadoebisTvis,
Cven xom im sociumSi vcxovrobT,
sadac narkomania demonizebuli
Temaa, sadac narkomanebi ZiriTad
RmerTis xelidan gadmovardnil
uRirs adamianebad miiCnevian, romlebmac TavianT siamovnebaze verafriT Tqves uari da xSirad Zalian daundoblebi varT maT mimarT.
ai, zustad es romani dagvanaxvebs,
ra rTulia am siamovnebaze uaris
Tqma, dagvanaxvebs, marTla aris
Tu ara am adamianebisTvis es siamovneba da dagvanaxvebs imasac,
rogor reagireben amaze sxva, Cvenze ufro ganviTarebuli qveynebi,
rogori damokidebuleba aqvT am
problemis mimarT da ra gzebi esaxebaT mis dasamarcxeblad.
aRsaniSnavia Txrobis mravalfe
rovnebac, romani eqvs nawiladaa
dayofili, TiToeuli nawili xuTidan aTamde Tavisgan Sedgeba,
yovel Tavs sxvadasxva mTxrobeli
hyavs da darRveulia siuJeturi
qarga, avtori fragmentulad yveba
istoriebs personaJebis cxovrebidan, rac cota ar iyos damabnevelia, Tavidan Zalian gamiWirda
siuJets davweodi, ver varCevdi
personaJebs erTmaneTisgan, magram
mere da mere yvelaferi dalagda,
gamoikveTa sxvadasxva personaJis
Txrobis Tavisebureba, advili
gaxda rentonisa da sxva mTxrobelebis erTmaneTisgan garCeva,
gamartivda siuJetis aRqmac da es
procesic, darwmunebuli var, Zalian sasiamovno iqneba mkiTxvelisTvis, roca Sen TviTon cdilob,

naglejebisgan erTi mTliani aawyo, avtoris dauxmareblad.
zemoT aRniSnuli metwilad mTar
gmnelis, Tamar jafariZis damsaxurebaa, romelmac kidev erTxel
gviCvena Tavisi SesaZleblobebi.
romani originalis enaze Zalian
rTulad ikiTxeba, gamoyenebulia
iSviaTi Sotlandiuri dialeqti,
wigni savsea Sotlandiuri da inglisuri Jargonuli gamoTqmebiT
da am yvelafris qarTul enaze
gadmotana da Cveni enisTvis morgeba Zalian kargad moaxerxa mTar
gmnelma, Targmani savsea oTxmocianebisa da dRevandeli dRisTvis
damaxasiaTebeli qarTuli JargoniT, ramac qarTul Targmans Zalian saintereso saxe SesZina, sadac
igrZnoba rogorc dro, romelSic
moqmedeba viTardeboda da, aseve,
Tanamedrove, CvenTvis axlo da
dRevandelobisTvis damaxasiaTebeli sametyvelo ena.
ase rom, Tu vinmes mogenatraT
didi romanebis kiTxva, sadac personaJebi yoveli mxridan arian naCvenebi, mogenatraT ambebi, romlebic erTdroulad ganerviulebT
da gabrazebT, mogenatraT mZafri
SegrZnebebi, istoriebi, romlebic
arasdros dagtovebT, waikiTxeT
„CxerkeTelaoba“ da mihyeviT personaJebs, romlebmac SemoTavazebebze uari Tqves, romlebmac ar
airCies ganvadebebis gadaxda, sarecxi manqanebi, avtomobilebi, ar
airCies nagavi produqtebiT muclis amoyorva, siberiT gaxrwna –
cxovreba ar airCies da cdiloben,
sxva arCevaniT icxovron, ganaCeni
TqvenTvis momindia, Tqven gadawyviteT, sibraluls imsaxureben Tu
sastik siZulvils.
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თათრების უდაბნო
გიორგი შაქარაშვილი
Cven yvelasa gvaqvs Cven-Cveni TaTrebis udabno, oRond xandaxan ar viciT
xolme, magram Tuki es wigni, dino
bucatis „TaTrebis udabno“ Cagivardeba xelSi da xelSi Cavardnis mere
waikiTxav, mxolod unda daiwyo, mere
verc ki gaigeb rogor daamTavreb,
TavisiT wagakiTxebs Tavs, da mokled, roca waikiTxav, me mgoni aucileblad dafiqrdebi uneblied Tu
nebiT sakuTar TaTrebis udabnozec,
sakuTar imedzec, sakuTar miraJebze
da albaT ipovni kidec Sens ocnebebs,
cxovrebisTvis azris misacemad rom
mogigonia, Tu gasaxaliseblad, Tu
sul erTia.

დინო ბუცატი

თათრების უდაბნო
მთრგმნელი: მადონა ბოკუჩავა

გამომცემლობა „დიოგენე“

ken louCs aqvs naTqvami, rom kino gasaocari da amaRelvebeli ramaa, romelsac SeuZlia dagvanaxos fantaziis samyaro da am fiqciiT gvaCvenos
realoba, romelSic Cven vcxovrobTo. igive SeiZleba iTqvas literaturazec da „TaTrebis udabnoc“– esaa
fiqcia, romelic amavdroulad aris
Zalian didi simarTle Cvenze. esaa
ambavi dakargul sicocxleze, droze,
Cvens iluziebisgan sibrmaveze. ambavi
imedze, imediT avadmyofobaze, ambavi
araferze da am araferSi imedis SeTxzvaze, ambavi mogonil imedze.
hoo, asea, roca araferia, roca cotaa is yvelaferi, rasac cxovreba gaZlevs, roca ufro meti ginda, isRa
dagrCenia, adge da imedi SeTxza,
Tore gagiJdebi.
...da ambavi, rogorc sul sxva wignis
SesavalSia, Tu rogor virCevT yvelani mxolod im gzas, romelic Cveni
azriT bednierebisken migviZRvis da
gaxarebulebs gzaze migvaqvs erTaderTi sazrdo – imedi. magram iwyeba
mgzavroba, TandaTanobiT ukan gvrCeba, TandaTanobiT ileva gza da masTan
erTad Cveni imedic, radgan is, rasac
gzaSi vxvdebiT, yvelaferia, bednierebis garda. ukan moxedvasac ver

vaswrebT, rom gazafxulis simwvanes, saidanac Cveni mogzauroba daiwyo, Semodgomis siyviTle, Wknoba
da daRliloba cvlis, da bolos,
Tavadac daRlilni, daqanculni da
gamofitulni grZnobebisgan, emociebisgan, sul yvelafrisgan, vecemiT
gzis piras, romelsac Turme arc
bolo da arc dasawyisi ara hqonia
da romelzec mudam erTi kaci mivdiodiT.
ratom moxda ase? gzis dasawyisi
iseTi momxiblavi da imedis momcemi iyo. pasuxi martivia – gza SegveSala.
magram arsebobs ki swori gza? iqneb aseTi aris cxovreba uxsovari
droidan? vin icis, albaT. magram
imedis marcvali, sadRac gulis sirRmeSi mainc aris, rom... rom, eh.
kidev erT sul sxva wignSi, sul sxva
droSi, sadRac kretaze, dedalusi ambobs erT patara simarTles,
rოmelic aq, „TaTrebis udabnoSi“
grZeldeba, rom Cven, yvelani, brmad
da gulubryvilod viwyebT cxovrebas da mere, roca gonebaSi vadarebT, roca sabolood gvexileba
Tvali, aRar mogvwons da gveSinia
misi da mxolod maSin gvaxsendeba
is raRacebi, rasac gverdiT CavuareT da arc SegvimCneviao. gvaxsendeba dro, romelic daikarga sibrmaveSi, gvaxsendeba saxli, saidanac
daviwyeT brmad siaruli, magram
ukan dabruneba SeuZlebelia, radgan aRar gvaxsovs, sad daiwyo Cveni
cxovreba, romelic saerTo cxovrebaSi airia da aiTqvifa da aRarc
dasawyisi aqvs da aRarc dasasruli. Cven Tavgza agvebna usasrulo
labirinTebSi xetialiT da Tanac
Cveni survilisamebr ki ar vmoZraobT, aramed moZraobis aucilebloba gverekeba Tavis nebaze, xolo
moZraobis aucileblobas SiSisa da

umweobis Teslis marcvali iwvevs,
romelsac imedi hqvia. imedi Tavis
marTlebacaa da motyuebac, erTica
da meorec didi veraferia da verc
veraferSi gvexmareba, ubralod axangrZlivebs, CvenTvisac met-naklebad asatans xdis Tavis mSoblebs:
SiSsa da umweobaso.
ho, ai ase laparakobdnen uxsovar droSi, sadRac kretaze da ase
laparakobs es ambavic, leitenant
jovani drogoze, anu is sityvebi,
dino bucati rom ambobs, „da asea
uxსovari
droidan“,
marTalia.
Tumca esaa ambavi imazec, rom imedi dauleveli sabadocaa im energiisa, romelsac cxovrebaSi uTavbolo xetialisas vxarjavT. riT
damTavr
da jovani drogos xetiali? riT mTavrdeba Cveni xetiali?
arafriTac ar mTavrdeba, „arc Tavi
aqvs da arc bolo, misi Tavi igive
boloa, bolo – igive Tavi.“ da aseTia cxovreba uxsovari droidan.
da kidev, albaT, esaa ambavi, romelic geubneba, – Tvalebi gaaxile,
ar misce sicocxles ufleba Tvalwin Cagiaros, uSenod gavides, miilios, miraJis yurebaSi, SeTzuli
imedis molodinSio.
magram risTvis icxovro? iqneb
zogjer cxovrebas mogonili imedi
sjobs? vin icis, vin icis.
magram es wigni ambobs, rom ginda-arginda Cven yvelasa gvaqvs
Cven-Cveni
imedis
marcvali,
Cven-ჩveni TaTrebis udabno, romliTac, romlisTvisac vcxovrobT,
ara Cven yvelasi ar vici, magram
jovani drogoს hqonda. vinc bolos mixvda, erTaderTi namdvili
omi, namdvili brZola, esaa sikvdilTan brZola, imasac mixvda, rom
mas verasodes ajobeb da zustad am
mixvedriT ajoba drogom cxovre-

bas, Tumca ki bolos, magram mainc
ajoba simSvidiT da SiSis gareSe,
ajoba ai, im yvelafris mixvedriT,
rac zeviT vilaparake.
viRacas SeiZleba sizifec gaaxsendes, magram ara, es sul sxva ambavia,
sul sxva. es ambavi ufro imas hgavs,
viskontis erT filmSi rom ambobs
bogardi – „qviSis saaTs rom uyureb, xvreli, romelSic qviSa iyreba iseTi pataraa, rom.. rom Tavidan
geCveneba, qviSis done minis zeda
nawilSi ar icvleba. Cveნi Tvali
qviSis Camoyras mxolod bolos
aRiqvaმs... manam ki, amaze arc fiqrobs... qviSa rom ukve Camoicala,
xvdeba ukanasknel wams, roca dro
aRar aris, fiqrisTvisac ki, roca
yvela marcvali Camovardnilia...“
da diax, asea, amas ambobs „TaTrebis
udabnoc“, Cveni droc ase gadis, SeumCnevlad, sul gvgonia, rom bevri
dagvrCa, sul gvgonia, rom win kidev
raRacaa da mivdivarT am ucnobi
moCvenebisken, cxovreba ki gverdiT gvivlis da roca ukve xvdebi,
rom dro gadis, rom cxovreba adre
Tu gvian aucileblad damTavrdeba,
ukve gvianaa, ukan veRar dabrundebi, ubralod SegiZlia ukan miixedo da naxo, „rom yvelaferi kargi
Sors, warsulSi darCa, Sen ki ise
Cauare, rom verc ki mixvdi.“ axla
ki Sen ukve im adgilas xar, sadac
gza mTavrdeba „tyviisferi zRvis
sanapiroze, erTferovani nacrisferi cis qveS; irgvliv araferi iqneba: arc saxli, arc adamiani, arc
xe, balaxis Reric ki ar iqneba. da
asea uxsovari droidan.“
erTi kia, gmiroba gvinda, raRac
didi, zRvars metismetad maRla
vavlebT, arada ubralo adamianebi
varT, romlebsac gadarCena gvWirdeba.
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ჟან-მარი გუსტავ ლე კლეზიო

აფრიკელი
მთრგმნელი: დალი იაშვილი

უოლე შოინკა

აკე ბავშვობის წლები
მთრგმნელი: მაია ჯიჯეიშვილი

გამომცემლობა „ინტელექტი“

აფრიკელები
გვანცა მგალობლიშვილი

1952 wels, SvedeTis samefo akademiam nobelis premia mSvidobis
dargSi mianiWa adamians, romelmac Tavisi cxovrebis 50 weli
afrikis mosaxleobaze zrunvas
moaxmara. ukve aRiarebulma filosofosma da musikosma, albert
Svaicerma ocdaaTi wlis asakSi
evropa datova da afrikaSi, mdinare ogoves napirze, lambareneSi
dasaxlda. kolonizaciis simZimiT
daTrgunul da RvTisa da kacisagan sruliad mitovebul am garemoSi Svaiceri adgilobrivebs
yoveldRiurobas
umsubuqebda,
Svebas hgvrida da sneulTa da davrdomilT mkurnalobda.
didi humanistis am sulissSemZvrel cxovrebas TiTqmis imeorebs
Jan-mari gustav le klezios avtobiografiuli romanis – „afrikelis“ – mTavari gmiri. romani
mweralma sakuTar mamaze dawera. da mamaze, romelmac 30 wlis
asakSi sruliad gawyvita kavSiri
Cveul garemosTan – evropasTan da
nigeriaSi dasaxlda. is iyo erTaderTi eqimi ogoJas uzarmazar teritoriaze da aTasobiT adamianis
janmrTelobaze zrunvac misi vali
da tvirTi yofila. ori aTeuli
weli umkurnala keTriTa da malariiT daavadebul adamianebs da
kolonizaciisa da korufciis winaaRmdeg brZolasac didi energia
Seswira.
le kleziom pirvelad mama rva
wlisam naxa. meore msoflio omis
Semdeg, gaCanagebuli da dangreuli safrangeTidan dedasTan da
ZmasTan erTad gamgzavrebula mis
sanaxavad.
romanis avtobiografiuli Strixebi Tavisebur intims aniWebs
Txrobas da mwerali mogviTxrobs
im pirveli gancdebis Sesaxeb, ro-

melic afrikasTan Sexvedrisas da
„Sexebisas“ gauCnda. „afrika ufro
sxeuli iyo, vidre saxe“ – wers
avtori gemidan CamosvlisTanave
gancdil pirvel STabeWdilebas.
am SegrZnebebidanve Semodis mis
TvalsawierSi axali samyaro da es
Semosvla ki araa mxolod, aramed
ufro urTierTSeRwevadoba. ymawvils akvirvebs iqaurobis nairgvaroba, sxeulTa mravalferovneba
da is „urcxvoba“ SiSveli qalebis
SiSveli sxeulebidan, maTi zurgebis bzinvarebis, kanis sunis, simsubuqisa da siTbosgan rom moedineba.
oms, SimSilobas da Caketilobas
TavdaRweuli bavSvi afrikaSi nanatr Tavisuflebas poulobs da
sul male, nigeriel biWebTan erTad fexSiSveli darbis mdinare
eias wiTel dablobze. ramdenadac
axlobeli da momxibvlelia mis
Tvis afrika, imdenad Soreuli da
miuRwevelia mamis uxeSobamde misuli avtoritetuloba.
64 wlis le klezio „afrikelis“
winasityvaobaSi wers:
„yoveli adamiani mamisa da dedis
anareklia. SesaZloa ar vafasebdeT maT, ar gviyvardes; SesaZloa eWvis TvaliTac vuyurebdeT,
magram isini aq arian, TavianTi
saxiT, poziT, manerebiT da axirebebiT, iluziebiT, imedebiT, xelis
formiTa da fexis TiTebiT, Tvalisa da Tmis feriT, laparakis
maneriT, fiqrebiT, gardacvalebis
savaraudo asakiT, es yvelaferi ki
CvenSia gavlili“.
afrikeli aris erTgvari mcdeloba, zrdasruli adamianis perspeqtividan warsulis gadaxedvisa,
radgan mwerali wuxs, rom ver
Seiyvara mamis pirovneba. avtorma

am romaniT erTgvarad gadaamowma
sakuTari siRrmiseuli gancdebi
da scada obieqturad da samarTlianad Seefasebina mama.
afrikas kidev erTi nobeliantis
biografia ukavSirdeba – iorubis
tomSi dabadebuli uole Soinkaსი,
romelic qristianma mSoblebma gazardes, Tumca, papisgan spiritualuri tradiciebic Seiswavla da
mogvianebiT, Tavis SemoqmedebaSi
dasavleTafrikuli
folklori
da religia qristianobis elemenetebs Seuzava. Svaiceris msgav
sad, Soinkac humanistia da isic
aqtiurad gamodioda kolonializmisa da negrofiliis winaaRmdeg.
mis avtobiografiul romanSi „ake
– bavSvobis wlebi“ mwerali gviyveba 1934-1945 wlebis afrikuli
yoveldRiurobis, bavSvis TvaliT
danaxuli da mis mier aRqmuli
dramatuli movlenebis, Tavgadasavlebisa da mogonebebis Sesaxeb.
mwerali aseve xazs usvams ganaTlebis mniSvnelobis sakiTxs.
bavSvobisdroindeli impresiebis
da cocxal bunebasTan urTierTobis damsaxurebiT, orive nobelianti mwerlis literatura gamoirCeva mxatvruli da poeturi
saxeebiT, metaforebis siuxviT,
lirikulobiT.
le kleziosa da SoinkasTvis Savi
kontinenti mTeli Tavisi idumalebiT, veluri garemoTi da mravalferovnebiT inspiraciis wyaro
aRmoCnda.
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Cemi laRi, Wkuamxiaruli da onavari megobari gogo-biWebi rom
CamovsxdebiT da cxra mTas iqiT
datrialebuli ambebiTac movif
xanT enas, xSirad omze viwyebT
saubars; im omze, romlisac Zalian gveSinia. ararsebul omze, romelic gvgonia, rom sul sadRac
Casafrebulia da Cveni axalgazrduli, suleluri bednierebis
Surs. gana bevri omi minaxavs!
Tormeti wlis Tu viqnebodi, agvistos omi rom daiwyo, magram imdroindeli erTi mogoneba dRemde ver amovigde gonebidan: omis
periodSi mTvralma mezobelma
tyvia rom gaisrola ezoSi, me ki
isedac SeSinebulma televizorSi
mosmenili ambebiT, nela, Zalian
nela Cavisvele da xis iatakze
arc mTlad Cemi SiSisxela, magram
mainc sakmaod didi gube davayene. imis mere oms CemTvis im Tbili, yviTeli da mZime Sardis suni
aqvs, Cemi sayvareli sazafxulo
feradi Sorti rom gamifuWa.
bevri ram wagvikiTxavs, mogvismenia Tu gvinaxavs im mraval saSinelebaze, rac oms dautrialebia:
gaupatiurebuli qalebi, daxocili bavSvebi, daqvrivebuli colebi Tu mSieri da natanji jariskacebi. yvelaferi isea, TiTqos
omze axals veRarafers mohyvebi
da verc veravin getyvis rame gansxvavebuls. swored am ganwyobiT
daviwye jon maqsvel kutzees wignis, „maikl keis cxovreba da droebis“ kiTxva, magram pirvelive
abzacidan gumaniT vigrZeni, rom
molodinebi unda Semecvala...

wigni iwyeba dabadebiT. samxreT
afrikis qalaq keip-TaunSi samyaros moevlineba kidev erTi
Cveulebrivi bavSvi, an araCveulebrivi, rogorc sxvebi ityvian – maikl kei xom kurdRlis
tuCiT daibada. es damaxasiaTebeli fizikuri niSani maikl keis
cxovrebis bolomde damRas daasvams, xalxs misi yovelTvis SeeSindeba, SeezizReba an saukeTeso
SemTxvevaSi Seecodeba. amis gamoisobiT is iswavlis koleqtiuri azrovnebisgan damoukidebel
fiqrs, piradi Rirebulebebis metad dafasebasa da samyaros ukeT
Secnobas. Txrobis erT monakveTSi, roca maikli ukve 31 wlisaa,
„fizikuri naklis“ gamosworebas
SesTavazeben qirurgiuli CareviT, Tumca is mtkice uarzea,
radgan icis, rom cvlilebebi ar
sWirdeba – unda, iseTive darCes,
rogoric aris.
maikl kei mebaReobas Seiyvarebs.
man icis, rom mcenareebi dedamiwis iseTive Svilebi arian, rogoric adamianebi; maTac sWirdeba
movla, yuradReba da mzrunveloba, oRond sanacvlod arafers
iTxoven, arafers gemdurian, piriqiT – TavianTi yvelaze jansaRi nayofiTac ki gamarageben.
amitomac dauaxlovdeba yvelaze
metad kei mcenareebs, samsaxursac iSovis da qalaqis floraze
izrunebs, sanam aparTeidis saSineli ganukiTxaoba mTel qveyanas
ar moicavs da maiklic samsaxurs
ar dakargavs.
simarTle rom iTqvas, maikl keis
bevri araferi gaegeba qveyanaSi
mimdinare samxedro movlenebisa.

mxolod erTi icis, rom samsaxuri dakarga da avadmyof dedas
mSobliur fermaSi surs dabruneba. imis fonze, rom qalaqidan gamavali yvela satransporto gza
samxedroebis mier kontroldeba
da nebismieri transportiT mgzav
roba SezRudulia, deda-Svils ki
qalaqSi aRar daedgomeba, maikl
kei gadawyvets, TviTon SeakeTos
erTi uxeiro urika, Sig Casvas
avadmyofi deda da asobiT mili
ase xeliT gaataros, raTa erTaderT axlobel adamians sikvdilis wina ocneba ausrulos.
mTeli mogzaurobis ganmavlobaSi
keis mravali dabrkoleba Sexvda,
aTas SarSi gaexva da ori amdenive
ubedureba daatyda Tavs, magram
yovelTvis, roca ki warmoidgenda adgils, saiTkenac mieSureboda, sxva yvelaferi kargavda
azrs. ferma xom is jadosnuri
adgilia, sadac yvelaze noyier
niadagSi sul martivad moiyvanda
bostneuls, gaaxarebda xils da
iqneb ramdenime Sinauri cxovelic eSova mosavlelad.
amis miuxedavad, maikl keis xan
iZulebiT muSad gaamweseben, xan
ajanyebulad monaTlaven, xanac
dazarალebulad cnoben da TavSesafars SesTavazeben. maikl kei
verafers xvdeba da ar esmis, ras
iTxoven misgan. man ar icis, ra
aris omi da am omis xmauriT ratom SeiSalnen adamianebi, ras erCian mas da ubralod ratom Tavs
ar anebeben. mas xom erTi patara, Zalian patara survili aqvs
- icxovros TavisTvis dedamisis
mSobliur fermaSi da sakuTari
ofliT moipovos mosavali. ara,

keis ar sWirdeba omis saxeliT
SeTavazebuli TavSesafari, samuSao Tu sakvebi, radgan mas SeuZlia imiT gaitanos Tavi, rasac
samyaro sTavazobs – usisxlo
sarCo, romelic dedamiwis wiaRidan gamoaRwevs, nela wamoizrdeba, ayvavildeba da nayofs
moisxams.
es wigni erTi didi odiseaa kacisa, romelic erTgulia Tavisi
adamianobis, Rirebulebebisa da
ocnebebis, romelTac guliT mudam Tan daatarebs, an jibiT –
nesvisa da gogris Teslis saxiT,
romelTac erT dRes aucileblad
unda gaixaron. am ambavs samxreT
afrikeli mwerali jon maqsvel
kutzee Tavisi erTi SexedviT
mSrali weris stiliT yvelaze
gulaxdil, gulwrfel istoriad aqcevs, sadac mkiTxvels ar
awuxebs yalbi paTosis grZnoba,
familaruli emociebis mozRvaveba da gadamtkbari winadadebebis sixSire – am wignSi yvelaferi zomieredaa, miuxedavad masSi
aRwerili usamarTlobis zRvargadasulobisa.
1983 wels mwerlis am romanma
erT-erTi yvelaze prestiJuli
premia „bukeri“ miiRo da amiT
es nawarmoebi, albaT, saTanadodac dafasda. Cemi mxriv ki, vici,
rom odesme, sadac unda viyo, meqneba sakuTari miwa, sadac moviyvan bostneuls, aviReb mosavals,
saukeTeso nayofTagan Sevinaxav
Tesls, davelodebi momdevno gazafxuls da isev axal mosavals
movimki. da am yvelafers gavakeTeb mxolod maikl keis saxeliT, misi auxdeneli ocnebebis
pativsacemad.
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„თან საკითხავი“ წიგნი ყველასთვის
თამარ კვარაცხელია

xelovnebis codna didi saqmea, radgan adamianis sulis sidiade
mkafiod swored xelovnebaSi ikveTeba.

Tamaz WilaZe
gia buRaZis „200 ambavi mxatvrobaze“ gamomcemloba „artanujis“
axali seriis – „Tan sakiTxavis“
pirveli wignia. seria mkiTxvels
sTavazobs sxartad daweril wignebs, romelTa wakiTxvac nebismier situaciaSi, nebismieri gverdidan SeiZleba. krebuli oras
mcire eses aerTianebs, romelSic
mxatvari gviyveba msoflioSi
cnobili fermwerebisa da moqandakeebis, aseve im xelovanebis
Sesaxebac, romlebsac piradad
icnobda.
wignis Tematika mravalferovania. aq SexvdebiT impresionistebs,
Zvel ostatebs, siurrealistebs,
abstraqtuli xelovnebis „guruebs“, kubistebs, da, ra Tqma
unda, modernistebsac. moyvanili da ganxilulia yvela stili,
mimdinareoba, periodi da Janri.
Canawerebi qronologiuri sulac
araa da am gziT gia buRaZe xan
erT epoqasa da qveyanaSi gvamogzaurebs, xanac – meoreSi; msoflios saukeTeso muzeumebSi dagvatarebs da imis Sesaxeb gviyveba,
Tu ra fass ixdidnen mxatvrebi
da moqandakeebi ukvdavebisTvis,
ra msxverplze midiodnen TavianTi genialuri namuSevrebis
Sesaqmnelad, Tan marjved aqsovs
sxvadasxva muzeumSi mis Tavs
gadamxdar saxaliso Tu sevdian
ambebs da amgvarad wigns xelovnebis moyvaruli adamianebis axdenil ocnebad aqcevs.

Tumca, ra Tqma unda, wigni mxolod
moyvarulebisTvis
ar
aris gankuTvnili. xelovnebaTmcodneebisTvis is SeiZleba Zalian ganswavlul, saqmis kargad
mcodne kacTan saubari iyos,
studentebisTvis SesaniSnavi leqciebis cikli, axalgazrda mxat
vrebisTvis – masterklasi da,
rogorc dRes ityvian – „vorkSofi“ ufro gamocdili kolegisgan,
yvela danarCenisTvis ki – didostatTa samyaroSi sasiamovno
mogzaurobis, zogi saidumlos
Tvis fardis axdis da codnis
gaRrmavebis SesaZlebloba.
gansakuTrebul interess iwvevs
Canawerebi qarTvel mxatvrebze.
gia buRaZe zog adgilas kritikulia, umetesad ki is didi siyvaruliTa da mondomebiT gviyveba
naklebad cnobil ambebs qarTvel
xelovanTa cxovrebidan, romlebTanac nacnoboba akavSirebda.
mkiTxveli gaecnoba ambebs irakli farjianiseul – geniosebis
Tvis damaxasiaTebel – winaTgrZnobisa da saqarTvelos pirveli
respublikis gerbis Semqმnelis –
ioseb Sarlemanis Sesaxeb. gaigebs
ra aCuqa iakob nikolaZes rodenma, rogori damokidebuleba
hqonda erT-erT „TviTmfrinavis
biWs“ – soso wereTels „kagebes“
mimarT, vin exmareboda finansurad gigo gabaSvils, vin icavda mxatvrebs berias winaSe, sinamdvileSi raSi gaflanga Tavisi
qoneba niko firosmanma, rogor

iqmneboda Tavad wignis avtoris
tiloebi da kidev erTxel darwmundeba, rom qveynis namdvili
istoria upirvelesad swored xelovnebis nimuSebSi Cans.
ama Tu im mxatvarsa Tu raime tilos გია ბუღაძე Sesabamisi epoqis
aRweriს ფონზე gvacnobs. gamocemis furclebze araerTi genialuri mxatvris namuSevari „binadrobs“, romlebic visurvebdi,
rom feradi yofiliyo, rac gia
buRaZis CanawerebTan erTad gansakuTrebul xibls SesZenda wigns.
saintereso
ambebi,
CamTrevi
Txroba, martivi ena da patara
CanawerebSi Cawuruli didi istoriebi am gamocemas namdvilad
unikalurs xdis. yovelTvis Zalian mniSvnelovania profesionalis TvaliT danaxuli SemoqmedebiTi samyaro, mxatvris mier
Sefasebuli mxatvari, monaTxrobi „Sida samzareulos“ kargad
mcnobisa, romelsac praqtikul
doneze esmis ama Tu im namuSevris Seqmnis teqnika da mimdinare
kulturuli procesebis aqtiuri
monawilea. ase rom, es wigni am
mxrivac namdvili SenaZenia xelovnebiT dainteresebuli adamianebisTvis.
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