


10ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
„ბუქკაფე“

11ბუქმანია

გამომცემლობა „აგორა“

12გამომცემლობა „ალეფი“

გამომცემლობა „არეტე“, „პარნასი“ ჯგუფი 

13გამომცემლობა „არტანუჯი“ 

გამომცემლობა „ბაკმი“

14გამომცემლობა „დიოგენე“
გამომცემლობა „ინდიგო“

15გამომცემლობა „ინტელექტი“
გამომცემლობა „კლიო“

16გამომცემლობა „მერიდიანი“
„გამომცემლობა პალიტრა L“

17გამომცემლობა „პედაგოგიკა“
გამომცემლობა „პოეზია“

18გამომცემლობა „რემედას“
გამომცემლობა „საქწიგნი“

19გამომცემლობა „სეზანი“

გამომცემლობა „სიესტა“

20 გამომცემლობა „ქართული“ 
გამომცემლობა „შემეცნება“ 

21გამომცემლობა „შემოქმედი ანგელოზი“
გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“

22გამომცემლობა „წიგნი+ერი“
ელფის გამომცემლობა

23„ერუდიტი“
„ზებრა გრუპ“

24თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, 
ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა „ლოგოსი“

თსუ გამომცემლობა - თსუ წიგნის მაღაზიათა ქსელი Scripta Manent

25ი/მ „ირინა დენეიკინა“
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

26ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 
ინგლისური წიგნი საქართველოში. English Book in Georgia
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27ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 
ინგლისური წიგნი საქართველოში. English book in georgia

35კაფე პიატო
კინგსი საქართველო

36კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
„კოსმო“ – ხელნაკეთი ნივთები და აქსესუარები

37„პენსილვანიის (აშშ) საგუშაგო კოშკის, ბიბლიისა და ტრაქტატების საზოგადოების 
ფილიალი საქართველოში“
პეპელა

38საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია - SOVLAB
საერთაშორისო სახლი

39საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია
საქართველოს უნივერსიტეტი

40სუფთა წყალი – Back wood-art
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი

41ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო

CHINA NATIONAL PUBLICATION IMPORT & EXPORT (GROUP) CORPORATION 

42ENTREPRENEUR GEORGIA
FRANKFURTER BUCHMESSE

43GHIMI • ღიმი
READERSLAND

28„ოლმა“
პრემიერი 2015

29სადისტრიბუციო კომპანია „ირიათონი“
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა „კენტავრი“

30„ქარჩხაძის გამომცემლობა“

წიგნის მაღაზია „შაქრო ბაბუა“

31წიგნის მაღაზია „წიგნები ვაკეში“
„არტი და კრაფტი“

32ააფ-მენეჯმენტი

აქსოლოტლი

34გოეთეს ინსტიტუტი
იუნუს ემრეს სახელობის ინსტიტუტი

33აჰმადია მასლიმ ესოუსიეიშენ ჯორჯია
გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი 
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საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებლთა ასოციაცია დაარსდა 
1998 წელს, 2007 წელს კი გახდა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის (IPA) წევრი. 
დღესდღეობით  საქართველოში რეგისტრირებულ წიგნის გამომცემელთა და 
გამავრცელებელთა დაახლოებით 90 პროცენტი ასოციაციის წევრია. ასოციაცია 
განსაზღვრავს და იცავს ამ სექტორის ინტერესებსა და საავტორო უფლებებს, 
უზრუნველყოფს ბეჭდვის თავისუფლებას საგამომცემლო სფეროში. ამ დარგში 
პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ასოციაციამ პროფესიული ეთიკის კოდექსი და 
კანონმდებლობა შექმნა. უკვე 20 წელიწადია, რაც თბილისის წიგნის საერთაშორისო 
ფესტივალი საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის 
ორგანიზებით ყოველწლიურად იმართება და საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე 
პოპულარული კულტურული ღონისძიებაა. ასოციაცია მუდმივად ახორციელებს და 
მართავს ისეთ პროექტებსა და ღონისძიებებს, როგორებიცაა თბილისის წიგნის 
საახალწლო ფესტივალი, წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო 
დღე საქართველოში, წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე საქართველოში, 
საქართველოს ეროვნული სტენდი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, საქართველოს 
ეროვნული სტენდი ლონდონის წიგნის ბაზრობაზე, ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაცია, 
Books in Print („წიგნები ბეჭდვაში“, www.booksinprint.ge). ამას გარდა, წიგნის 
გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით პერიოდულად 
იმართება პროფესიული სემინარები და სამუშაო შეხვედრები  (ვორქშოფი) ქართველი 
გამომცემლებისა და გამავრცელებლებისთვის, ადგილობრივი წიგნის ბაზრობები 
საქართველოს რეგიონებში; ასევე მონაწილეობს სხვადასხვა საერთაშორისო 
ფესტივალზე. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა 
ასოციაციის მთავარი მიზანია საქართველოში საგამომცემლო სექტორის 
განვითარების ხელშეწყობა და წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია. 

მისამართი: ი. მაჩაბლის ქ. N 13; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 592 51 83 83 
ელ. ფოსტა: info@gpba.ge; dir@gpba.ge
საკონტაქტო პირი: თინათინ ბერიაშვილი
ვებგვერდი: www.gpba.ge 

ფესტივალის ორგანიზატორი: 
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და 
გამავრცელებელთა ასოციაცია
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საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით  2018 
წელს 31 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით თბილისის წიგნის მე-20 საერთაშორისო ფესტივალი „ექსპო 
ჯორჯიას“ მე-11 და მე-6 პავილიონებში გაიმართება. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი 
1998 წლიდან ყოველწლიურად ტარდება და იმ მცირერიცხოვან კულტურულ ღონისძიებათა რიცხვს 
მიეკუთვნება, რომელთა მიმართ საზოგადოების ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება. აღსანიშნავია, 
რომ ფესტივალის სტუმრების რაოდენობამ ბოლო წლებში 60 ათასს გადააჭარბა. თბილისის წიგნის 
საერთაშორისო ფესტივალის მიზანი საქართველოში წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია, წიგნის 
ბაზრის რეგიონალიზაცია და საგამომცემლო სექტორის განვითარების ხელშეწყობაა. წლების 
განმავლობაში თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი საქართველოში წიგნიერების დონის 
ამაღლებას წარმატებით ართმევს თავს, რაზეც მიანიშნებს ფესტივალის დამთვალიერებლების, 
მედიისა და ახალი მონაწილეების მუდმივად მზარდი რაოდენობა. თბილისის წიგნის საერთაშორისო 
ფესტივალზე ყოველწლიურად მონაწილეობს და წარმოდგენილია როგორც ქართული, ისე 
უცხოური გამომცემლობები, სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოები, სახელმწიფო მუზეუმები და 
ინსტიტუტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ფონდები. ფესტივალს წლების განმავლობაში 
საპატიო სტუმრის სტატუსით ესწრებიან უცხოელი მწერლები. 2018 წელს ფესტივალის საპატიო 
სტუმრები იქნებიან: მსოფლიო ბესტსელერის „გიკი გოგოს“ ავტორი ჰოლი სმეილი; თანამედროვე 
რუსი მწერალი და დრამატურგი ვლადიმირ სოროკინი; მწერალი, ჟურნალისტი და წამყვანი 
ნორვეგიული გამომცემლობის „კაპელენ დამის“ რედაქტორი ბერნარ ლ. მორი; გერმანიაში 
აღიარებული მწერალი, დრამატურგი და თეატრის რეჟისორი ნინო ხარატიშვილი. თბილისის წიგნის 
საერთაშორისო ფესტივალი 2018-ის ფოკუსქვეყანა გერმანიაა. ფესტივალის ისტორიაში პირველად 
იღებს მონაწილეობას ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას დიდი დელეგაციით 
ესტუმრება და მე-11 პავილიონში საკუთარი სტენდით წარდგება. ფესტივალი ფრანკფურტის წიგნის 
ბაზრობის ორგანიზატორებს, გერმანელ გამომცემლებსა და სამ თანამედროვე ავტორს - ულა 
ლენცეს, ოლგა გრიაზნოვას და კატია პეტროვსკაიას უმასპინძლებს, რომლებიც გამართავენ 
ღონისძიებებს და შეხვდებიან მკითხველებს. ფესტივალის ოფიციალურ გახსნას ფრანკფურტის 
წიგნის ბაზრობის პრეზიდენტი იურგენ ბოსი დაესწრება.

ფესტივალის ძირითადი ნაწილი წიგნის ბაზრობაა. მასში მონაწილე გამომცემელთა და წიგნის 
გამავრცელებელ ორგანიზაციათა მთავარი მიზანია, სტუმრებს განსაკუთრებული ფასდაკლებით 
შესთავაზონ წიგნები, დამხმარე მასალა და წიგნის აქსესუარები, ასევე სპეციალური სასაჩუქრე 
პაკეტები. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი აერთიანებს წიგნთან, ლიტერატურასთან, 
სამწერლო და საგამომცემლო  საქმიანობასთან დაკავშირებულ არაერთ აქტივობას - 
გამომცემელთა მიერ ახალი წიგნებისა და ავტორების წარდგენას, საჯარო კითხვას, შეხვედრასა და 
დისკუსიას ავტორებთან, საპატიო სტუმრის წარდგენას, ლიტერატურულ დაჯილდოებას, პროფესიულ 
სემინარსა და კონფერენციას. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით წელს ფესტივალი „ექსპო 
ჯორჯიას“ ორ (მე-11 და მე-6)  პავილიონს მოიცავს. მე-11 პავილიონში  წიგნის მოყვარულთათვის 
სრულად იქნება წარმოდგენილი საგამომცემლო სექტორი და სხვადასხვა ორგანიზაცია. რაც 
შეეხება საბავშვო ნაწილს, პატარა დამთვალიერებლებს ფესტივალი წელს  სიურპრიზს უმზადებს 
– მე-6 პავილიონი უმასპინძლებს პატარა მკითხველებს, რომლებსაც საშუალება ექნებათ ერთ 
სივრცეში დაათვალიერონ და შეიძინონ საბავშვო წიგნები, ასევე დაესწრონ მათთვის განკუთვნილ 
ღონისძიებებს და ეწვიონ მათ გასართობად საგანგებოდ მოწყობილ კუთხეს. 

თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი წელს კიდევ ერთი სიახლით წარდგება დამთვალი-
ერებლის წინაშე. სამი დღის განმავლობაში (1, 2 და 3 ივნისს) მე-11 პავილიონში წიგნის მოყვარულებს 
კინოსა და თეატრის 26 ქართველი მსახიობი უმასპინძლებს, წარადგენს წიგნებს და გამართავს 
საჯარო კითხვას.

გმადლობთ, რომ სტუმრობთ თბილისის წიგნის მე-20 საერთაშორისო ფესტივალს!

თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ისტორია
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საპატიო სტუმრები: 

ბრიტანელი მწერალი. დაიბადა ინგლისში. სწავლობდა ბრისტოლის 
უნივერსიტეტში. მუშაობდა ინგლისური ენის მასწავლებლად 
იაპონიაში.  2013 წელს მისი პირველი და ძალზე წარმატებული წიგნი 
,,გიკი გოგო“ გამოქვეყნდა, რომელმაც უამრავი ჯილდო დაიმსახურა. 
ამავე წელს გამოიცა მისი მეორე  წიგნი Model Misfit-ი, რომელიც მან 
იაპონიაში ყოფნისას დაწერა. ჰოლი სმეილს დაწერილი აქვს 6 წიგნი 
თინეიჯერებისთვის. 2014 წელს მიიღო Waterstones Children›s Book Pri-
ze-ისა და  Leeds Book Award-ის ჯილდო. მისი საბოლოო წიგნი Forever 
Geek 2017 წელს გამოიცა.  

ჰოლი სმეილი

ნორვეგიელი მწერალი, ჟურნალისტი, გამომცემლობა „კაპელენ დამის“ 
რედაქტორი ბერნარ ლ. მორი 1978 წელს დაიბადა. მან საქართველოში 
2015 წელს იმოგზაურა და მოგვიანებით, საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიების შესახებ ნორვეგიულ პრესაში სტატია გამოაქვეყნა. 
ნორვეგიულ ლიტერატურულ ჟურნალ „ვინდუეტში“ გამოქვეყნდა მისი 
მეორე სტატიაც თანამედროვე ქართული ლიტერატურული პროცესების 
შესახებ. ბერნარ მორის დოკუმენტური რომანი „რატომ ირჩევენ 
რუსები პუტინს“ 2017 წელს გამოიცა. წიგნის ქართული თარგმანის 
გამოცემა ავტორის ვიზიტს გამომცემლობა „არტანუჯმა“ დაამთხვია. 
2006-2008 წწ-ში ბერნარ მორი მოსკოვში ცხოვრობდა და ადგილობრივ 
გაზეთში კორესპოდენტად მუშაობა. მაშინ ჯერ კიდევ ბევრს სწამდა, 
რომ რუსეთის დემოკრატიული განვითარება შესაძლებელი და 
მოსალოდნელიც კი იყო. ათი წლის თავზე, რუსეთ-უკრაინის ომის 
შემდეგ ბერნარ მორი ისევ დაბრუნდა რუსეთში, ამჯერად იმისთვის, 
რომ მიეღო პასუხები უმთავრეს შეკითხვაზე: რატომ უჭერენ რუსები 
მხარს სისტემას, რომელიც დასავლური თვალით ძალიან ჰგავს 
მუდმივად მზარდ რეპრესიულ რეჟიმს? 

ბერნარ ლ. მორი

თანამედროვეობის ყველაზე ცნობილი რუსი მწერალი და 
დრამატურგი ვლადიმირ სოროკინი არაერთი რომანისა თუ პიესის 
ავტორია, მიღებული აქვს უმნიშვნელოვანესი ნაციონალური 
თუ საერთაშორისო ლიტერატურული პრემიები. მისი წიგნები, 
რომლებიც ამჟამად ათეულობით ენაზეა თარგმნილი, იკრძალებოდა 
საბჭოთა პერიოდში და რუსეთში პირველად მხოლოდ 1989 
წელს გამოქვეყნდა. 2002 წელს ვლადიმირ სოროკინი რუსეთში 
ხელმეორედ გახდა ცენზურის მსხვერპლი, როდესაც ვლადიმერ 
პუტინთან ასოცირებულმა ახალგაზრდულმა მოძრაობამ მწერლის 
წინააღმდეგ დიდი კამპანია წამოიწყო და ე.წ. პატრიოტულ-
მართლმადიდებლური ორგანიზაციების წევრებმა მისი წიგნები 
საჯაროდ დაწვეს. მწერლის ვიზიტთან დაკავშირებით გამომცემლობა 
„ინტელექტმა“ მისი ბოლო ნაწარმოები „ქარბუქი“ (მთარგმნელი 
სერგო წურწუმია) გამოსცა. 

ვლადიმირ 
სოროკინი
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ნინო ხარატიშვილი გერმანიაში აღიარებული მწერალი, დრამატურგი 
და თეატრის რეჟისორია. დაიბადა 1983 წელს თბილისში. მისი პიესები 
წარმატებით იდგმება ვენაში, მოსკოვში, ვისბადენში, ბერლინში, 
ჰამბურგში და ა.შ. ქართველი მკითხველი უკვე კარგად იცნობს 
ნინო ხარატიშვილის პირველ რომანებს „ჟუჟა“ და „ჩემი საყვარელი 
ორეული“, ასევე პიესების კრებულს „ჩემი საშინელი ბედნიერების 
წელიწადი“, რომელიც გამომცემლობა „ინტელექტმა“ გასულ წლებში 
თარგმნა და გამოსცა. 2018 წლის სექტემბერში კი „ინტელექტი“ 
გამოსცემს მის მესამე, 1300-გვერდიან რომანს „მერვე სიცოცხლე 
(ბრილკას)“, რომელიც გერმანიაში 2014 წელს გამოიცა და მაშინვე 
ბესტსელერად იქცა. ესაა ერთი ქართული ოჯახის ასწლოვანი საგა, 
რომელმაც გერმანელი კრიტიკოსებისა და მკითხველის დიდი 
მოწონება დაიმსახურა, „შპიგელმა“ კი ეს ნაწარმოები „2014 წლის 
რომანად“ მიიჩნია. გერმანულ მედიაშივე წერდნენ, რომ ნინო 
ხარატიშვილმა ამ რომანით დაიმკვიდრა თავი, როგორც მისი თაობის 
ერთ-ერთმა ყველაზე საინტერესო და გამორჩეულმა მწერალმა. 

ნინო ხარატიშვილი

ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე 2018 წლის ოქტომბერში 
საქართველო საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგება. სწორედ ამან განაპირობა, 
რომ, ტრადიციისამებრ,  წელს თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე 
წიგნის გამომცემელთა და გამავცელებელთა ასოციაციამ ფოკუს ქვეყნად 
გერმანია აირჩია.  

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, სამი ავტორი და ორი გამომცემელი თბილისის 
წიგნის მე-20 საერთაშორისო ფესტივალის საგანგებო სტუმრები არიან.

ფრანკფურტის წიგნის ხუთ დღიანი ბაზრობა უდიდესია მთელ მსოფლიოში 
და ნახევარ მილიონამდე დამთვალიერებელი ჰყავს. მასში ყოველწიურად 
ათასობით გამომცემელი, ლიტერატურული აგენტი, მწერალი, წიგნით მოვაჭრე 
და ჟურნალისტი მონაწილეობს. ბაზრობაზე ყოველწლიურად წარმოდგენილია 
ასობით ათასი დასახელების წიგნი. თბილისის წიგნის საერთაშორისო 
ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება ოთხი გერმანული ორგანიზაცია: 
Schweizerbart / Borntraeger Science Publishers (www.schweizerbart.com); DOM publisher 
(www.dom-publishers.com); Museum für Vor- und Frühgeschichte (www.neues-museum.de); 
Kurt Wolff Stiftung (www.kurt-wolff-stiftung.de)

თბილისის წიგნის მე-20 საერთაშორისო ფესტივალის 
ფოკუს ქვეყანა – გერმანია
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ულა ლენცე 1973 წელს დაიბადა. მისი დებიუტი 2003 წელს, 
მრავალგზის დაჯილდოებული რომანით Schwester und Brüder, შედგა. 
ავტორის ბოლო დროის რომანებია Der kleine Rest des Todes (2012) და 
Dieendlose Stadt (2015). ულა ლენცე დამასკოში, მუმბაიში, სტამბოლსა 
და ვენეციაში Writer-in- Residence-ის სტატუსით იმყოფებოდა. 
გერმანული რადიოს კულტურის სეგმენტისათვის დაწერილი 
ტექსტების გარდა , ავტორი სხვადასხვა ცნობილი გაზეთისათვის, 
კერძოდ DIE ZEIT, NZZ, FAZ, და TAZ, სამოგზაურო ხასიათის 
მხატვრულ რეპორტაჟებს ამზადებდა.  2016 წელს ულა ლენცემ 
თავისი შემოქმედებისათვის ლიტერატურული პრიზი – Literaturpreis 
des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft – მიიღო.  ულა ლენცე

კატია პეტროვსკაია 1970 წელს კიევში დაიბადა. უკრაინელმა 
ავტორმა ლიტერატურის მეცნიერებები და სლავისტიკა ესტონეთში, 
ქალაქ ტარტუში შეისწავლა, ხოლო დოქტორის ხარისხი მოსკოვში 
რუსული ლიტერატურის განხრით მიიღო. 1999 წელს კატია 
საცხოვრებლად ბერლინში გადავიდა და საქმიანობა სხვადასხვა 
რუსულ და გერმანულ მედიაჯგუფში დაიწყო. მას ნაწარმოების 
Vielleicht Esther შექმნის შემდეგ 2013 წელს ინგებორგ ბახმანის 
ლიტერატურული პრიზი გადაეცა. ნაწარმოები Vielleicht Esther 
სხვადასხვა პრიზით დაჯილდოვდა და 20 ენაზე ითარგმნა. ავტორი 
ამჟამად ფრანკფურტის წამყვანი გაზეთის Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitu ng მიმომხილველია.  კატია პეტროვსკაია 

სტეფან ვაიდლე 1953 წელს ქალაქ შტუტგარტში დაბადებული 
მთარგმნელი, ლექტორი და გამომცემელია. გარკვეული დროის 
განმავლობაში იგი ჟურნალისტურ საქმიანობასაც ეწეოდა. 1994 
წელს კი ქალაქ ბონში საკუთარი გამომცემლობა დააფუძნა. 
ვაიდლეს ეკუთვნის არაერთი პრიზი, რომელთა შორისაა კურტ 
ვოლფის (2005) და კარლ ჰაინც ზილმერის (2000) პრიზები. მრავალი 
წლის განმავლობაში ის კურტ ვოლფის სახელობის ფონდს 
ხელმძღვანელობდა. სტეფან ვაიდლე ამჟამად ბონსა და ბერლინში 
ცხოვრობს.

სტეფან ვაიდლე
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ოლგა გრიაზნოვა დაიბადა 1984 წელს აზერბაიჯანის დედაქალაქში, 
ბაქოში. იგი დიდხანს  ცხოვრობდა უცხოეთში, კერძოდ, პოლონეთში, 
რუსეთში, ისრაელსა და თურქეთში. მისი ნაწარმოები Der Russe ist 
einer, der Birken liebt არაერთხელ დაჯილდოვდა. 2014 წელს გამოვიდა 
მისი მომდევნო რომანი Die juristische Unschärfe einer Ehe. ორივე 
ნაწარმოები თეატრალური წარმოდგენისთვის დამუშავდა. ამჟამად, 
ორივე წიგნის მიხედვით იღებენ ფილმებს. 2017 წელს შეიქმნა 
ოლგას კიდევ ერთი რომანი Gott ist nicht schüchtern. 2018 წლის 
მაისში ფრანკფურტის თეატრ Schauspiel Frankfurt-ში დაიდგა მისი 
მონოლოგი Abstruz. 

ოლგა გრიაზნოვა  

პროფესიით არქიტექტორი და გამომცემელი, დოქტორი ფილიპ 
მუსერი დაიბადა 1969 წელს. ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტის 
არქიტექტურის ფაკულტეტზე სწავლისას, იგი  კონრად ადენაუერის 
სტიპენდიატი იყო. სტაჟირება WDR-სა (კიოლნი) და Bauwelt-ში გაირა. 
სარედაქციო საქმიანობას ციურიხის გაზეთ Neue Züricher Zeitung-ში 
ეწეოდა. დიპლომის შემდგომი ხარისხი კი ციურიხის ფედერალურ 
ინსტიტუტში არქიტექტურის ისტორიისა და თეორიის განხრით 
მიიღო. 2015 წელს დოქტორის ხარისხი მიენიჭა ნაშრომისთვის 
„საბჭოთა კავშირის არქიტექტურა სტალინსა და გლასნოსტს შორის“. 

ფილიპ მუსერი
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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

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

ბაკურ სულაკაურის 
გამომცემლობა

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

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

ბუქკაფე
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მისამართი: ე. მაღალაშვილის ქ. N 5; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 597 02-90-34; +995 568 10-54-67 
ელ. ფოსტა: 2017bookmania@gmail.com
საკონტაქტო პირი: მარინე ცხადაია

სადისტრიბუციო კომპანია „ბუქმანია“ 
2017 წელს დაარსდა. დაარსების დღიდან 
ორგანიზაცია სხვადასხვა ტიპის წიგნების 
დისტრიბუციას ახორციელებს.   

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

ბუქმანია გამომცემლობა 
„აგორა“

გამომცემლობა „აგორა“ დაარსდა 2006 
წელს. მისი საგამომცემლო პრიორიტეტია 
მხატვრული ლიტერატურის თარგმანები. 
გამომცემლობა „აგორას“ დღემდე 
გამოცემული აქვს ორასამდე დასახელების  
წიგნი. „აგორას“ მიერ გამოცემულია 
ამერიკელი, ბელგიელი, შვეიცარიელი, 
იტალიელი, ახალზელანდიელი, კანადელი, 
თურქი და ყველაზე დიდი რაოდენობით, 
ფრანგი კლასიკური თუ თანამედროვე 
მწერლების ნაწარმოებები. ფრანგული 
კულტურის გავრცელებაში განსაკუთრებული 
წვლილის შეტანისათვის გამომცემლობა 
„აგორას“ დირექტორი მარინა ბალავაძე 
საფრანგეთის მთავრობამ 2014 წელს 
დააჯილდოვა ორდენით და მიანიჭა წოდება: 
ხელოვნებისა და ლიტერატურის ორდენის 
კავალერი.
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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“ დაარსდა 2013 
წელს. ძირითადად, გამოსცემს უცხო 
ენებიდან თარგმნილ მხატვრულ და 
სამეცნიერო ლიტერატურას.

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

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  
„ალეფი“

გამომცემლობა „არეტე“, 
„პარნასი“ ჯგუფი 

alefi

alefi

alefi

alefi

alefi

alefi

aleph

aleph

aleph

aleph

aleph

alefi

alefi
aleph

alefi

aleph

aleph

alefi

alefi
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gamomcemloba 
artanuji

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

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
ვებგვერდი: www.bakmi.ge

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

გამომცემლობა 
„არტანუჯი“ 

გამომცემლობა
„ბაკმი“
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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

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. 

მისამართი: ირ. აბაშიძის ქ. N 24ა; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 555 57 45 45 
ელ .ფოსტა: indigo.magazine.2015@gmail.com
საკონტაქტო პირი: თაკო პაპავა 
ვებგვერდი: www.indigo.com.ge

გამომცემლობა ინდიგო გამოსცემს 
პერიოდიკას: ყოველთვიურ, 
საზოგადოებრივ-პოილტიკურ ჟურნალს 
„ინდიგო“ , ასევე ინგლისურენოვანი ესეების, 
რეპორტაჟებისა და ინტერვიუების კრებულს 
წელიწადში ორჯერ და სეზონურ გამოცემას 
მოგზაურთათვის. 2018 წლიდან ინდიგომ 
დაიწყო თანამედროვე ლიტერატურის, 
დოკუმენტური პროზისა და პოეზიის 
გამოცემაც. 

გამომცემლობა 
„დიოგენე“

გამომცემლობა 
„ინდიგო“



15

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

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

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

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 
„ინტელექტი“ 

გამომცემლობა 
„კლიო“
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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.

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

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

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

გამომცემლობა 
„მერიდიანი“

„გამომცემლობა 
პალიტრა L“
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მისამართი: ფალიაშვილის ქ. N 15; 
თბილისი, საქართველო 
ტელ: +995 322 25 23 39; 

+995 555 52 44 66; 
+995 577 40 08 49 

ელ. ფოსტა: g.pedagogika@yahoo.com 
საკონტაქტო პირი: ირინა რუხაძე 
ვებგვერდი: www.pedagogika.ge

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

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

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

გამომცემლობა 
„პედაგოგიკა“

გამომცემლობა 
„პოეზია“

pedagogika
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ელ. ფოსტა: Remedas.publishing@gmail.com
საკონტაქტო პირი: გიორგი არზიანი 
ვებგვერდი: www.Remedas.ge

„რემედას“ არის დამოუკიდებელი 
გამომცემლობა, რომლის სპეციალიზაციაა 
ნაშრომები ფილოსოფიურ 
ანტროპოლოგიაზე, პოლიტეკონომიასა და 
კულტურის თეორიაზე. 

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

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. 

 

გამომცემლობა 
„რემედას“

გამომცემლობა 
„საქწიგნი“
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მისამართი: წერეთლის გამზირი N 140; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 35 70 02; 

+995 599 67 77 56
ელ. ფოსტა: irinacezanne@gmail.com; 
mananakartozia@yahoo.com 
საკონტაქტო პირი: ირინა შავერდაშვილი

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

მისამართი: ა. აფაქიძის ქ. N 9; 
თბილისი, საქართველო
ელ. ფოსტა: books@sietagroup.ge
საკონტაქტო პირი: ქეთევან კიღურაძე 

დამოუკიდებელი საგამომცემლო სახლი 
„სიესტა“ 2004 წელს დაარსდა. ჩვენი 
საგამომცემლო პოლიტიკის მიზანია 
ხარისხიანი მხატვრული ლიტერატურის 
გამოცემა. “სიესტა” მხოლოდ ორიგინალის 
ენიდან თარგმნის ლიტერატურას, რაც 
ჩვენი გამოცემების ხარისხზე აისახება. 
თარგმანის მიმართულებით, ძირითადად, 
თანამედროვე კლასიკოს ავტორებს 
გამოვცემთ. ქართული ლიტერატურის მხრივ 
ჩვენთვის პრიორიტეტულია დებიუტანტი 
ქართველი მწერლების მოძიება და 
მათი ნაწარმოებების გამოცემა, რის 
შედეგადაც შეიქმნა სერია „თანამედროვე 
ქართული პროზა“. 15 წლიანი საქმიანობის 
განმავლობაში “სიესტას“ 350-ზე მეტი წიგნი 
აქვს გამოცემული. იკითხეთ სიესტა!

გამომცემლობა 
„სეზანი“

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

მისამართი: ა. ანტონოვსკაიას ქ. N 9 ბ; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 260 23 15; 

+995 599 550 554
ელ.ფოსტა: info@shemetsneba.ge
საკონტაქტო პირი: ლია შალვაშვილი

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

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. 

გამომცემლობა 
„ქართული“

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

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

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

მისამართი: ი. ნიკოლაძის N 5ა; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 593 39 59 91
ელ. ფოსტა: ninia@booksinbatumi.ge 
საკონტაქტო პირი: ნინია მაჭარაშვილი 

გამომცემლობა 
„შემოქმედი ანგელოზი“

გამომცემლობა 
„წიგნები ბათუმში“
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მისამართი: არზაყან ემუხვარის ქ. N 5; 
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

მისამართი: კარტოზიას ქ. N 8. კორპუსი N 9, მე-2 
სართული; თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 92 35 70; 

+995 599 36 53 73
ელ. ფოსტა: office@elf.ge; adm@elf.ge
საკონტაქტო პირი: ნინო გიგაური
ვებგვერდი: www.elf.ge; 
www.facebook.com/Elf.Publishing.House/

გამომცემლობა 
„წიგნი+ერი“

ელფის გამომცემლობა

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.

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

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. 

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

„ზებრა გრუპ“, რომელიც 2008 წელს 
დაარსდა, ძირითადად, ყველა ასაკის 
საბავშვო ლიტერატურას გამოსცემს. 

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

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.

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

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-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.

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

თსუ გამომცემლობა - თსუ წიგნის 
მაღაზიათა ქსელი Scripta Manent
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მისამართი: ძმები ფიფიების ქ. N 25; 
თბილისი, საქართველო 
ტელ: +995 593 57 75 36 
ელ. ფოსტა: mtania55@yandex.ru 
საკონტაქტო პირი: ელენა მარდოიანი

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.

მისამართი: ჩოლოყაშვილის გამზირი N 3/5; 
თბილისი, საქართველო 
ტელ: +995 322 10 59 11 
ელ. ფოსტა: library@iliauni.edu.ge 
საკონტაქტო პირი: თეონა ყაველაშვილი 

ილიაუნის ბიბლიოთეკის მრავალფეროვანი 
ფონდი მოიცავს სხვადასხვა ენაზე 
შესრულებულ 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 რესურსს. (ებს.)

თსუ გამომცემლობა - თსუ წიგნის 
მაღაზიათა ქსელი Scripta Manent

ი/მ „ირინა დენეიკინა“ ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა
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მისამართი: ვეფხისტყაოსნის ქ. N 92; 
თბილისი, საქართველო
ელ. ფოსტა: englishbookteam@englishbook.ge
საკონტაქტო პირი: მიხეილ გურგენიძე

„ინგლისური წიგნი საქართველოში“ – 
მსოფლიოში ცნობილი გამომცემლობების: 
Macmillan Education, Pearson Education, 
Oxford University Press, Cambridge Univer-
sity Press, Penguin Publishers, Scholastic, 
DK Publishers, Hachette, Harper Collins და 
ა.შ. წარმომადგენელია საქართველოში. 
წიგნების შეძენა შესაძლებელია ვებ-
მისამართზე www.onlinebookshop.ge ან 
მაღაზიაში - ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის N14.

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.

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

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

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

წიგნის მაღაზია „ოლმას“  10 წელზე მეტია 
თბილისში რუსული წიგნების ფართო არჩევანი 
შემოაქვს; იღებს ასევე შეკვეთებს.  „ოლმას“ 
კატალოგი გამოირჩევა რუსული გამოცემების 
მრავალფეროვნებით. წიგნები განკუთვნილია 
მკითხველის ფართო სპექტრისთვის: ფიქცია, 
საგანმანათლებლო ლიტერატურა (სკოლებისა 
და უნივერსიტეტების სახელმძღვანელოები), 
სამეცნიერო ლიტერატურა, ბიზნეს 
ლიტერატურა, ბავშვთა ლიტერატურა, 
ფსიქოლოგია, ფილოსოფია, ეზოთერიკა, 
განვითარების სარგებელი და ა.შ.

წიგნის მაღაზიაში წარმოდგენილია 
შემოქმედებითი აზროვნების გასავითარებელი 
მრავალფეროვანი სათამაშოები და 
საგანმანათლებლო თამაშები სხვადასხვა 
ასაკის ბავშებისთვის.  

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

ოლმა პრემიერი 2015
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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: აღმაშენებლის გამზირი N 40; 
თბილისი, საქართველო
ელ. ფოსტა: kentavri@tafu.edu.ge
საკონტაქტო პირი: მაკა ვასაძე; მარიამ იაშვილი
ვებგვერდი: www.tafu.edu.ge

შოთა რუსთაველის თეატრისა და 
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა „კენტავრი“ საუნივერსიტეტო 
გამომცემლობაა, რომელიც აერთიანებს  
სტუდენტურ გაზეთს „დურუჯი“,   სახელოვნებო 
მეცნიერებაში მოღვაწეთა საერთაშორისო, 
რეფერირებული შრომების კრებულს 
„სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“; 
აგრეთვე აქვეყნებს: სახელმძღვანელოებს, 
დამხმარე სახელმძღვანელოებს, ცნობარებს, 
ქრესტომათიებს, თარგმანებს, უნივერსიტეტის 
პროფესორ-მასწავლებელთა წიგნებს, სხვა 
სახის გამოცემებს. გამომცემლობა მჭიდროდ 
თანამშრომლობს ბრიტანეთის ნაციონალურ 
ბიბლიოთეკასთან და სხვა საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან.

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

სადისტრიბუციო კომპანია 
„ირიათონი“

საქართველოს შოთა რუსთაველის 
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა 
„კენტავრი“
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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

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

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 17 ბ; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 47 55 35; 

+995 595 38 48 47
ელ. ფოსტა: ninokatsiashvili@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნინო კაციაშვილი
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/ShakroBabua/

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

„ქარჩხაძის გამომცემლობა“ წიგნის მაღაზია 
„შაქრო ბაბუა“
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მისამართი: დიდი დიღომი, კრისტიან სტივენის ქ. 
N 38; თბილისი, საქართველო
ტელ:  +995 322 61 41 21; 
+995 551 31 22 27
ელ. ფოსტა: sopo@bookland.ge
საკონტაქტო პირი: სოფო კურტანიძე 
ვებგვერდი: www. e-bookland.ge

წიგნის სამყარო 2005 წელს დაარსდა. მისი 
საქმიანობა წიგნიერების გავრცელება, 
საქართველოს ყველა ბიბლიოთეკის წიგნადი 
ფონდების შევსება, საცალო და საბითუმო 
ქსელის მომარაგება და  საგამომცემლო 
სფეროში ყველა სახის კონსულტაციაა.  

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

„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! 

წიგნის მაღაზია 
„წიგნები ვაკეში“

წიგნის სამყარო
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ააფ-მენეჯმენტი ეწევა საგამომცემლო 
საქმიანობას. კერძოდ კი უშვებს ჟურნალებს 
- „აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები“ და „ბიზნესი 
და მენეჯმენტი“.  და ასევე „ქართულად 
ნათარგმნი მსოფლიო საგანძურის“ სერიით 
რჩეული მხატვრული წიგნების თარგმანებს.

,,არტი და კრაფტის“ სახელოსნო ,,ბიბლუსის“ 
ერთ-ერთი მიმართულებაა, სადაც 
შეგიძლიათ შეისწავლოთ ხელნაკეთი 
ნივთების დამზადება და შეიძინოთ 
ხელსაქმისთვის საჭირო მასალა.

მისამართი: კანდელაკის ქ. N 7; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 597 74 74 01
ელ. ფოსტა: marketing@biblusi.ge 
საკონტაქტო პირი: თამარ ღაჭავა

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი N41, 
III სართული; თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 39 33 47; 

+995 322 39 57 26; 
+995 593 32 27 05; 
+995 599 11 10 01

ელ. ფოსტა: info@aaf.ge
საკონტაქტო პირი: ელზა ოთიაშვილი; მამუკა 
ელგენდარაშვილი.

„არტი და კრაფტი“ ააფ-მენეჯმენტი
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მისამართი: ჭავჭავაძის გამზარი N 75/3-ა; 
თბილისი, საქართველო
ტელ:  +995 551 66 98 89; 

+995 598 50 28 56 
ელ.ფოსტა: info@ahmadiyya.ge
საკონტაქტო პირი: Jawad A. Butt

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

მისამართი: ქავთარაძის ქ. N 27 ა; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 558 67 47 34; 

+995 593 43 43 06 
ელ. ფოსტა: shota@alterway.ge; 
qeto.veshaguri@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ქეთო ვეშაგური

პროექტი ,,აქსოლოტლი“ უკვე ორი წელია 
არსებობს და სოციალურ ქსელში საკმაოდ 
დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პროექტის 
მთავარი მიზანი საქართველოში წიგნიერების 
დონის ამაღლებაა. შესაბამისად, აქსოლოტლის 
გუნდი მუდმივად სთავაზობს თავის 
მომხმარებელს საინტერესო ილუსტრაციებს 
სხვადასხვა წიგნებიდან. 

პროექტის სახელი „აქსოლოტლი“ უკავშირდება 
ხულიო კორტასარის მოთხრობას. აღნიშნულ 
მოთხრობაში აქსოლოტლი გონიერი არსებაა, 
რომელსაც მისჯილი აქვს ცხოვრება უგუნურთა 
შორის. რეალურ ცხოვრებაში კი აქსოლოტლი 
ამფიბიაა, რომელიც სალამანდრას ამბისტომის 
ლავრას მიეკუთვნება და დღეისათვის 
გადაშენების პირასაა. იმყოფება. 

აქსოლოტლი აჰმადია მასლიმ ესოუსიეიშენ 
ჯორჯია
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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 
და 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. 

გოეთეს ინსტიტუტი მთელ მსოფლიოში 
მოქმედი გერმანული კულტურის 
ცენტრია, რომელიც ხელს უწყობს 
უცხოეთში გერმანული ენის შესწავლას 
და საერთაშორისო კულტურულ 
თანამშრომლობას ეწევა. 

გოეთეს ინსტიტუტის კულტურული 
და საგანმანათლებლო პროგრამები 
კულტურათა შორის დიალოგს უწყობს ხელს. 

მისამართი: ზანდუკელის ქ. N16; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 93 89 45
ელ. ფოსტა: Info@tbilissi.goethe.de
საკონტაქტო პირი: ზურაბ ბოლქვაძე 

გიორგი ლეონიძის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო 
მუზეუმი

გოეთეს ინსტიტუტი
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მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი N 7; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995  577 01 29 48
საკონტაქტო პირი: ანი ამირანაშილი

იტალიური კერძები, უშვიათესი სახეობის 
ქართული ღვინო, არომატული ყავის 
ფართო არჩევანი და უამრავი საინტერესო 
წიგნი - ეს კაფე „პიატოა“. მყუდრო წიგნის 
კაფე „პიატო“ საუკეთესო ადგილია 
როგორც საქმიანი შეხვედრებისთვის, 
ასევე დამღლელი დღის შემდეგ მშვიდი 
განტვირთვისათვის.

„იუნუს ემრეს სახელობის ფონდი“ მიზნად 
ისახავს   თურქეთისა და თურქული ენის, 
ისტორიის,  კულტურისა და ხელოვნების 
მთელი მსოფლიოსათვის გაცნობას  და 
გავრცელებას; აღნიშნულთან დაკავშირებით 
წლობით დაგროვილი ცოდნისა და 
გამოცდილების მთელი მსოფლიოსათვის 
წარდგენას და გაზიარებას; თურქული ენის, 
კულტურისა და ხელოვნების შესწავლის 
მსურველთათვის ქვეყნის  საზღვარებს 
გარეთ შესაბამისი მომსახურების გაწევას, 
კულტურის სფეროში თურქეთის სხვა 
ქვეყნებთან დაახლოვებას და მეგობრობის  
განმტკიცებას. ფონდი დაარსებულია 2007 
წლის  5 მაისს.

მისამართ: შარტავას ქ. N 41; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 98 00 97
ელ. ფოსტა: tiflis@yee.org.tr
საკონტაქტო პირი: თეკლა ჩახაია

იუნუს ემრეს სახელობის 
ინსტიტუტი

კაფე პიატო
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მისამართი: ცოტნე დადიანის ქ. N 7; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 30 61 31 
ელ. ფოსტა: info@kings.ge
საკონტაქტო პირი: სესილი გელოვანი
ვებგვერდი: www.kings.ge

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, 
ისე უცხოენოვანი), ისტორიული საბუთები და 
საზოგადო მოღვაწეთა პირადი არქივები. 
ამას გარდა, ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრი წარმოადგენს ქართველოლოგიური 
მეცნიერების ყველაზე მძლავრ სკოლას. 
ცენტრში მიმდინარე სამეცნიერო-
კვლევითი მუშაობის შედეგად და მასზე 
დაყრდნობით, ცენტრის საგამომცემლო 
სამსახური დაინტერესებულ საზოგადოებას, 
პერიოდულად, სხვადასხვა სახის ბეჭდურ 
პროდუქციას სთავაზობს. 

კინგსი განათლების სფეროში 2012 წლიდან 
საქმიანობს და არის საერთაშორისო 
ასპარეზზე გასული  ქართული 
საგანმანათლებლო ორგანიზაცია. 
კინგსის მისიაა, გაზარდოს ზოგადი 
განათლების დონე სწავლისადმი 
მოტივაციის ამაღლებითა და 
მუდმივგანახლებადი საგანმანათლებლო 
ტექნოლოგიებისდანერგვით მის მიერ 
ორგანიზებულ სასწავლო აქტივობებში.

კინგსი საქართელო კორნელი კეკელიძის სახელობის 
საქართველოს ხელნაწერთა 
ეროვნული ცენტრი
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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.

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

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

„კოსმო“ ხელნაკეთი ნივთები და 
აქსესუარები

„პენსილვანიის (აშშ) საგუშაგო 
კოშკის, ბიბლიისა და ტრაქტატების 
საზოგადოების ფილიალი 
საქართველოში“

RGB: R74 G109 B167
CMYK: C85 M50 Y5 K5
Lab: L*+45 a*-4 b*-39
Hexadecimal: #4a6da7
Pantone: Pantone 660
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მისამართი: ფალიაშვილის ქ. N 83; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 22 65 51
ელ. ფოსტა: contact@pepela.ge
საკონტაქტო პირი: სოფიო ფხაკაძე
ვებგვერდი: www.pepela.ge

მისამართი: ილია 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. ამ მიზნის 
მისაღწევად ორგანიზაცია ახორციელებს 
კვლევებს, აწყობს გამოფენებს, 
ამზადებს დოკუმენტურ ფილმებს და 
გამოსცემს წიგნებს საბჭოთა ისტორიის, 
წითელი ტერორისა და საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდებთან 
დაკავშირებით. 2017 წლიდან „სოვლაბის“ 
საგამომცემლო სერიებს შეემატა ახალი 
მიმართულება - „აკრძალული მეხსიერება“, 
რომლის მიზანია, ისტორიის თეთრი 
ლაქები ამ პერიოდების თანამედროვე 
მოწმეთა მეხსიერებით, მონათხრობითა და 
განცდილით შეავსოს.

სათამაშოების მაღაზიათა ქსელი „პეპელა“ 
მომხმარებელს სთავაზობს ევროპული და 
საერთაშორისო ბრენდების სათამაშოების 
ფართო ასორტიმენტს ბიჭებისა და 
გოგონებისთვის 1 თვიდან. 

პეპელა საბჭოთა წარსულის კვლევის 
ლაბორატორია - SOVLAB

ხარისხი ჩვენი პრიორიტეტია
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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 

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

„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.

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

საერთაშორისო სახლი საქართველოს ილია ჭავჭავაძის 
სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია
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მისამართი: კოსტავას ქ. N 77ა; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 55 22 22
ელ. ფოსტა: info@ug.edu.ge; ug@ug.edu.ge
საკონტაქტო პირი: ჯულიეტა ანდღულაძე

მისამართი: კოსტავას ქ. N 65; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 597 11 15 02
ელ. ფოსტა: S.beqa@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: ბექარ შარაშენიძე

ჩვენი ორგანიზაცია აწარმოებს ხის 
ხელნაკეთ ნივთებს.

ფესტივალზე წარმოდგენილი გვაქვს  
წიგნის, ხის ხელნაკეთი აქსესუარი/
მეგობარი, რომელსაც, ვფიქრობთ,   
მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. 

საქართველოს უნივერსიტეტი გამორჩეულია 
უმაღლესი ხარისხის, მომთხოვნი 
საგანმანათლებლო პროცესით და ისეთი ტიპის 
თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, სადაც 
ადამიანი ხარისხიან განათლებასთან ერთად 
პრაქტიკულ უნარებსაც ეუფლება. საქართველოს 
უნივერსიტეტი ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი 
ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი, რომლის 
კურსდამთავრებული დასაქმების რეალური 
პერსპექტივით არის უზრულველყოფილი. 
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი 
წარმოადგენს მაღალკვალიფიციური, კრეატიული 
და ენთუზიაზმით აღსავსე პროფესიონალებისგან 
შემდგარ გუნდს, ჩვენი კურსდამთავრებული 
მოთხოვნადია თანამედროვე შრომით ბაზარზე, 
რასაც მათი დასაქმების უმაღლესი სტატისტიკური 
მაჩვენებელი ადასტურებს: კურსდამთავრებულთა 
90% დასაქმებულია.

საქართველოს უნივერსიტეტი სუფთა წყალი - Back wood-art
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მისამართი: ზოვრეთის ქ. N 38; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 38 04 67/68
ელ. ფოსტა: info@ge.boell.org
საკონტაქტო პირი: თამარ შვანგირაძე

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 15 წელია აქტიურად მუშაობს 
დემოკრატიის, მდგრადი განვითარებისა და 
ადამიანის უფლებების საკითხებზე.

სსიპ ქართული წიგნის ეროვნული 
ცენტრი 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. 

მისამართი: სანაპიროს ქ. N 4; 
თბილისი, საქართველო 
ტელ: +995 322 93 11 74 
ელ. ფოსტა: info@book.gov.ge 
საკონტაქტო პირი: სოფიკო პირველი

ქართული წიგნის ეროვნული 
ცენტრი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ 
კავკასიის რეგიონული ბიურო

C 100 / M 0 / Y 30 / K 5

C 0 / M 100 / Y 60 / K 0

C 0 / M 0 / Y 30 / K 100

C 0 / M 0 / Y 0 / K 90

C 0 / M 0 / Y 0/ K 65

C 0 / M 0 / Y 30 / K 100

C 55 / M 100 / Y 0 / K 0

C 0/ M 25 / Y 100 / K 0

C 80 / M 70 / Y 0 / K 0

ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ლოგო
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Address: 16 Gongti East Road, Chaoyang District, 
Beijing, China
Tel: 86-10-64263508
E-mail: liuzhaoran@bibf.net
Website: www.bibf.net
Contact Person: Liu Zhaoran

მისამართი: ირ.აბაშიძის ქ. N 34 
ტელ: +995599 13 45 10; 

+995 599 88 54 03
ელ. ფოსტა: info@entrepreneur.ge
საკონტაქტო პირი: ალექს სირაძე; ილონა 
პატარავა

ავტორიტეტული ამერიკული ბრენდი 
Entrepreneur წარმატებული ბიზნეს 
ისტორიების, პოზიტიური ინსპირაციისა 
და კვალიფიციური ბიზნეს ინფორმაციის 
ყოველდღიური სანდო წყაროა 
ანტრეპრენერებისა და ბიზნესის 
მფლობელებისთვის მთელ მსოფლიოში. 
პრობლემების დაძლევის რეალური 
გზები, რჩევები, ბიზნესის მართვის 
ეფექტური ინსტრუმენტები და უახლესი 
ინფორმაცია მილიონობით მკითხველს 
ეხმარება პიროვნულ ზრდაში, საკუთარი 
ბიზნესის შექმნასა თუ განვითარებასთან 
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებების მიღებაში.

China National Publications Import & Export 
(Group) Corporation (CNPIEC) is a large sta-
te-owned culture enterprise founded in 1949, 
has always adhered to serving social economic 
construction and promoting Chinese culture 
“going global” through introducing international 
advanced technological and cultural achievement 
as our goal. It has formed its industrial structure 
pattern in fields of import of publications, export of 
publications, domestic and overseas exhibitions, 
overseas publishing, overseas outlets and other 
international operations, CNPIEC has become the 
largest and most competitive import and export 
enterprise of the Chinese publishing industry with 
total assets of 2.9 billion Yuan, operating revenue 
of 3 billion Yuan, and 42 branches at home and 
abroad.

CHINA NATIONAL PUBLICATION 
IMPORT & EXPORT (GROUP) 
CORPORATION 

ENTREPRENEUR GEORGIA
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მისამართი: წერეთლის გამზირი მე-10 კორპ. N15; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 555 26 99 20; 

+995 555 48 16 47
ელ.ფოსტა: flyforwardnow@gmail.com
საკონტაქტო პირი:  ნინო შარაძე; ირმა ალექსიძე

„Fly Forward“ არის სტარტაპერი კომპანია, 
რომელიც რამდენიმე სავაჭრო ნიშანს 
აერთიანებს. მათ შორის ერთ-ერთია 
„ღიმი“. „ღიმის“ ძირითადი საქმიანობა 
სხვადასხვა ტიპის აქსესუარების, 
დეკორის, საკანცელარიო ნივთებისა და 
სტიკერების რეალიზაციაა, რომელთა 
უმეტესი ნაწილი წიგნების, ფილმებისა და 
სერიალების თემატიკაზეა. „ღიმისვ“ ნივთები 
განკუთვნილია ნებისმიერი გემოვნებისა 
და ასაკის მომხმარებლისათვის, რაც 
მთავარია, ხელმისაწვდომ ფასად. 

Every year, about 7,300 exhibitors from more than 
100 countries, around 275,000 visitors, more than 
4,000 events, about 10,000 journalists and about 
2,4000 bloggers all combine to make the Frank-
furter Buchmesse the biggest trade fair for the 
international publishing industry. For more than 
20 years, in its B2B activities, Frankfurt has been 
open to the digital transition and the new players 
this brings with it: film and games professionals, 
business developers, IT specialists, investors, 
start-ups, bloggers and many more besides, now 
feel well and truly at home in Frankfurt.

 

Address: Braubachstrasse 16; 
Frankfurt, Germany
Tel: +49 69 2102 0
E-mail: servicecenter@book-fair.com
Website: www.book-fair.com

FRANKFURTER BUCHMESSE GHIMI • ღიმი
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 მისამართი: იოსებიძის ქ. N49; 
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 577 62 17 63; 

+995 322 42 04 21 
ელ.ფოსტა: n.tsomaia@hotsale.ge
საკონტაქტო პირი: ნათია ცომაია

readersland.ge პირველი ქართული 
ფასდაკლების საიტია ყველა ასაკისა 
და ჟანრის მკითხველისთვის. წიგნების 
ფართო არჩევანი მომხმარებელს 
საშუალებას აძლევს შეიძინოს სასურველი 
წიგნი ყველაზე დიდი ფასდაკლებით. 
ჩვენი მისიაა, კითხვის მოყვარულებს 
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odesme Tu gifiqriaT, ras ityod-
nen ucxo civilazaciebi, adamianTa 
modgmis ganviTarebas Tu gadaa-
vlebdnen Tvals? an ra moxdeba 
maSin, Tu erT dResac adamianTa 
rasa Sewyvets Tavis sisastikiTa 
da ZaladobiT savse arsebobas da 
ganviTarebis gzas Tundac sxva 
cocxal arsebaTa saxeobas dauT-
mobs? netav, isini rogor ganviTar-
debodnen - adamianebis msgavsad 
ulmoblad moeqceodnen erTaderT 
dedaplanetaze arsebul florasa 
da faunas mxolod piradi sargeb-
lisTvis, daxocavdnen spiloebs 
maTi eSvebis, irmebs maTi rqebi-
sa da vefxvebs maTi tyavis gamo? 
erTmaneTsac CvensaviT saukuneebis 
ganmavlobaSi SeiZulebdnen kanis 
feris, sqesisa Tu warmomavlobis 
gamo? vin icis, simarTle rom iT-
qvas, amaze arc arasdros mifiq-
ria, sanam xelSi kliford simakis 
„qalaqi» ar Camivarda. 

warmoidgineT, rogorc Cven vs-
wavlobT antikur Tqmulebebs, 
xalxur legendebs, berZul Tu 
skandinaviur miTologias da maT-
Si aRwerili ambebisa da gmirebis 
irealurobaSi wamiTac ar gvepare-
ba eWvi, mxolod maTi simboluri 
datvirTva, warmomavloba Tu li-
teraturuli Rirebuleba gvainte-
resebs, amis msgavsad erT dResac, 
Zalian Soreul momavalSi swored 

კლიფორდ სიმაკი
ქალაქი

მთარგმნელი: 
ირაკლი ლომოური

„გამომცემლობა პალიტრა L“

ძაღლებსა და ადამიანებზე
ჰიუ ჩარლზ ანდერსონი

„iqneb sjobda, Cvenc gadavSenebuliyaviT didi 
gamyinvarebisas dinozavrebTan erTad da sicives 

Cvens gulebSi da gonebaSi ar SeeRwia.  iqneb 
sjobda Cveni nafexurebi aRmoeCinaT ucx 

planetelebs da Cveni narCenebi muzeumebSi 
gamoefinaT warweriT: „sicocxlisTvis saxifaToa.“                                                                                                                                      

daTo yanCaSvili



47
kacobriobis istoria gaxdes iseTi 
zepirsityvierebis nimuSi, romlis 
avTenturobasac aRaravin daije-
rebs patarebis garda, romelTac 
gasarTobad eyvarebaT maTi mosme-
na. samecniero fantastikis Janris 
romanSi „qalaqi» swored msgavs 
mocemulobas vawydebiT, sadac 
ZaRlebs(ho, ar mogesmaT) adamian-
Ta Sesaxeb zRaprebi SemorCaT da 
isic ki ver gaurkveviaT, maTSi aR-
werili ambebi saerTod ras emsaxu-
reba. samwuxarod Tu sabednierod, 
CemTvis, adamiani mkiTxvelisT-
vis(ZaRlebisgan gansxvavebiT) is 
„zRaprebi» iseTi namdvili, emoci-
uri da SemaSfoTebelic ki gamod-
ga, rom wigni Seusveneblad - erTi 
amosunTqviT SemomekiTxa. amaSi av-
toris udavod gamorCeuli xelwe-
ra damexmara, romelic ar gaZlevs 
saSualebas moiwyino, sxva rameze 
gadaerTo an ambavi romelime de-
talze miatovo, piriqiT - wakiTx-
vis merec kidev didxans gitovebs 
safiqrals. savaraudod, ZaRlebis 
xsenebisas is multfilmebi Tu 
kinofilmebi gagaxsendaT, sadac 
Cveni Sinauri cxovelebi Cvengan 
gasaidumloebulad saubroben da 
calke damoukidebel cxovrebas 
ewevian, ramac, SeiZleba, arase-
riozulad gangawyobT dasawyi-
sisTvis(rogorc es me damemarTa), 
magram yvelaferi ase primitiulad 
sulac ar aris: cxra moTxrobisg-
an, erTi SexedviT, damoukidebeli 
ambebisgan Sedgeba es wigni, romel-
Ta qronologiuri ganviTareba da-
sawyisSi gaCenil yvela seriozul 
Tu araseriozul kiTxvas logikur 
pasuxs scems. am istoriebs ki is wi-
naTqmebi akavSirebs da kravs erTi-
an romanad, romelTac swored ZaR-
lebi weren mkiTxvelTaTvis - erTi 
SexedviT es saocari iumoriT sav-

se komenatrebi am wignis erT-er-
Ti mTavari margalitebia. rogorc 
samecniero fantastikisTvisaa da-
maxasiaTebeli, yoveli moTxrobis 
siuJeti momavalSi viTardeba: iwy-
eba erTi momentidan da grZeldeba 
kidev ufro Soreul periodamde. 
Janris miuxedavad, aravin ifiqros, 
rom masSi aRwerili istoria sa-
mecniero terminologiiTa daxun-
Zluli an mxolod am Janris moy-
varulTaTvisaa gasagebi, piriqiT, 
es is iSviaTi gamonaklisi mgonia, 
romelic ganurCevlad yvela tipis 
mkiTxvels unda moewonos, radgan 
is araferzea, garda wmindad adami-
anuri grZnobebisa. 

wigni iwyeba „qalaqiT»: Tanamedro-
ve urbanizaciisa da megapolisebis 
sazRvrebis yoveldRiuri gafar-
Toebis fonze, roca kulturebs, 
adamianebs, religiebsa da idio-
logiebs erTi sivrce Savi xvre-
liviT isrutavs, warmosadgenadac 
ki gagviWirdeba ra SeiZleba mox-
des, Tu erT dResac adamianebi 
qalaqebs masobrivad datoveben. 
erTi SexedviT es sacocebebis, da-
nagvianebisa da dabinZurebuli ha-
erisgan gaTavisuflebad SeiZleba 
moeCvenos vinmes, magram avtori 
axerxebs dacarielebuli quCebis, 
xavsmodebuli saxlebisa da wyo-
bidan gamosuli teqnikis fonze 
adamianTa uzomod sevdiani mogo-
nebebi gaacocxlos, romelTa war-
suli cxovrebac im sicarieleSi 
daZrwis. es ki mxolod dasawyisia 
im tragikuli ciklisa, romelsac, 
Tamamad vityodi, kliford simakis 
winaswarmetyveluri teqsti mog-
viTxrobs kacobriobis momavalze. 
da mainc, ra SuaSi arian am yvela-
ferTan ZaRlebi? aqedanve getyviT: 
es wigni mweralma swored Tavis 

ZaRls, skotis miuZRvna. amaSi swo-
red avtoris yvelaze faqizi da-
mokidebuleba vlindeba adamianis 
saukeTeso megobrad aRiarebuli 
cxovelebis mimarT, romlebic am 
wignSi furclidan furcelze dahy-
vebian adamianebs da ganviTarebis 
alternatiul gzasac gviCveneben. 
saerTodac kiTxvis procesis raRac 
momentSi xvdebi, rom wignSi adami-
anebi ki ara, swored ZaRlebi arian 
mTavari gmirebi da mkiTxvelisTvis 
yvelaze didi tragediac amis gaaz-
reba xdeba - rogorc zevsi, amon-ra 
Tu odini gaxdnen Cveni warsuli 
RvTaebebi, ise iqceva adamiani ZaR-
lebisTvis mkvdar RmerTad. 

bolosken minda davamTavro imiT, 
riTic iwyeba es wigni: ZaRlebi 
amaod svamen kiTxvas - ra aris ada-
miani? anda ra aris omi? adamianis 
raobaze saukuneebia filosofiu-
ri Tu religiuri Teoretikosebi 
imtvreven Tavs da dRemde mainc 
Tavadac ver gavrkveulvarT bo-
lomde, amitomac amas ZaRlebic 
Tu ver gaigeben, albaT, arauSavs, 
Tumca raRas vityviT omze? roca 
am sityvebs vwer an roca Tqven amas 
waikiTxavT, albaT, sadRac kidev 
romeliRac gasrolil tyviasa Tu 
Camovardnil bombs isev Seewireba 
udanaSaulo adamianTa sicocxle. 
swored amitomac am wignis kiTx-
vis paralelurad pirveli, rac 
ki gamaxsenda Cemi bavSvobis usay-
varlesi filmi „mexuTe elementi» 
iyo, romelSic erT-erTi perso-
naJi lilu sityva „omze» arsebul 
informacias ecnoba da adamianTa 
mier Cadenili Zaladobis gamo 
SeuCerebliv tiris. ase viyavi mec 
- vkiTxulobdi wigns da mrcxveno-
da imis, rac viyavi, var an viqnebi 
mere.
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THE WORLD HAS BIGGER PROBLEMS 
THAN BOYS WHO KISS BOYS AND GI-
RLS WHO KISS GIRLS… marTlac, rom 
sazogadoeba gadaWarbebuli do-
ziT ereva sxvis cxovrebaSi da ga-
nikiTxavs mas. yvelaze mTavari, rac 
RmerTma adamians uboZa - tvinia. 
organo, romelic fiqris mcdelobas 
gvaZlevs. adamianTa garkveuli nawi-
li ki ar uSvebs im azrs, Tu ra ziani 
SeiZleba mohyves mis mier gadadg-
mul nabijs, uecrad warmoTqmul 
sityvas. es yvelaferi sxvis guls, 
ubralod nakuwebad aqcevs.

win mivdivarT, veguebiT siaxleebs, 
pativs vcemT sxvebis azrs, ar 
vebRauWebiT warsuls - es ,,slogane-
bi’’ marazmia da meti araferi! 

ra momavalze da siaxlesTan Segue-
bazea saubari, rodesac erTmaneTis 
pativiscema dagvaviwyda, gvezizReba 
yvela da amas sajarodac vaRiarebT. 
ar gvrcxvenia sakuTari sityvebisa 
da es ,,Tavisufleba’’ gvsiamovnebs. 
ara, tyuilia! araferic ar gvsiamov-
nebs.

samyaroSi imdeni problebaa, ra Ca-
moTvlis. Cveni mizani ki maTi nel-ne-
la Semcirebaa, magram yvelaferi pi-
riqiT xdeba. siyvaruls vuaryofT, 
grZnobas, romelsac SeuZlia ada-
mianebi erTmaneTTan daakavSiros 
da maTgan Seqmnas laRi, momRimari 
sulebi, romlebic yvela danarCens 
guls uTboben. dResdReisobiT swo-
red aseT adamianebs ganikiTxaven. 

დათო გაბუნია 
დაშლა

გამომცემლობა 
„წიგნები ბათუმში“

დაშლა
მანჩო სიდამონიძე
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isini daemsgavsnen deteqtivebs, 
romlebic sulmouTqmenlad eli-
an axali saqmis gaxsnas...

daviT gabunias sadebiuto romani 
zemoaRniSnulis damadasturebe-
li magaliTia. avtoris weris sti-
li gamorCeuli da am epoqisTvis 
sruliad Sesaferisia.

wignSi moTxrobilia zurasa da 
Tinas Sesaxeb. maTi ojaxi ar-
afriT gansxvavdeba sxvebisgan, 
arc maTi siyvarulia gasaocari 
da miT umetes, arc cxovreba. 

XXI saukunis realoba: kaci saxl-
Sia gamoketili, xolo qali, mTe-
li dRis ganmavlobaSi, Seusveneb-
lad Sromobs.

2012 wlis cxel zafxuls movle-
nebi radikalurad icvleba: maTi, 
viTomda dalagebuli cxovreba 
nel-nela ireva...

zura - mSvidi, gawonasworebuli 
da azriani kacia. misgan aranairi 
cudi ar aris mosalodneli, pi-
riqiT, saocari da dadebiTi ada-
mianis STabeWdilebas tovebs. xe-
lis ganZreva da muSaoba SeuZlia, 
magram ,,Tavis Sesaferis’’ samsa-
xurs elodeba, rogorc dRevan-
deli kacebis umetesoba, amitomac 
saxlSi, bavSvebs uvlis. Tina ki 
mas Ralatobs. am erTi damSleli 
faqtis miuxedavad, romanis mTa-
vari azri sxva sakiTxSi mdgoma-
reobs...

rogorc zemoT vaxsene, 18 agvis-
tos yvelaferi 360o-iT trial-
deba. maT wina korpusSi, romelic 
mxolod ori nabijis moSorebiTaa 
aSenebuli, gadmodis axalgazrda, 
21 wlis biWi, romelsac wiTeli, 
alfa-romeo hyavs. SoTiko seqsu-
aluri umciresobis warmomadge-
neli iyo, kerZod ki- gei. avtors 

kargad hyavs daxasiaTebuli ro-
gorc is, ise misi damokidebule-
ba zuras mimarT. mas sicocxlis 
eSinoda. yoveldRe uSvebda im 
faqts, rom viRacis msxverpli gax-
deboda. sikvdilis Semdeg ki, po-
licias erTi mowme, zuras saxiT, 
eyoleboda da swored amiT imSvi-
debda Tavs. 

avtors SoTikos sayvarlad Semoh-
yavs axali personaJi, halstuxiani 
- merabi, romelic 61 wlis biseq-
suali mamakacia. am ori adamianis 
Sexvedrebi da erTad gatarebuli 
Rameebi zuram colis kameriT 
daafiqsira. yvelaferi, Tavisda 
uneburad, tvinSi CaebeWda. nouT-
buqSic ki Seinaxa suraTebi. miuxe-
davad imisa, rom mas ar moswonda 
sakuTari qmedeba, instiqtma sawi-
naaRmdegosken ubiZga. es yvela-
feri ki erT dRes ganadgurda. 
21 seqtembers SoTiko merabis 
xeliT gamoesalma sicocxles, Se-
wyvita sunTqva, gacivda, sisxlma 
ki mTeli oTaxis iataki dafara. 
zuram es ambavi Tavisda ,,sasike-
Tod’’ gamoiyena da miiRo, rogorc 
cxovrebis Sansi. merabis gonebaSi 
ki sinamdvileSi ra moxda , aravin 
icis. mas ar SeeSinda zuras mu-
qaris. mixvda, rom SantaJSi unda 
ecxovra, amitomac Tavi moikla. 

daviT gabunia TiToeul persona-
Js suliT aSiSvlebs da ar gvaZ-
levs imis uflebas, rom romelime 
maTganze cudi vTqvaT. es maTi pi-
radi arCevania!

dResdReisobiT aRaraferia ga-
sakviri da gasakicxi, piriqiT, Ti-
Toeuli adamianis mier miRebuli 
gadawyvetileba misaRebi unda 
iyos.

adamianebis umravlesobam ar icis, 
rom sityva - gei Tavdapirvelad 

udardels, mxiarulsa da kaSkaSas 
aRniSnavda. qarTul enaSi ki amas 
damakninebel wodebad miiCneven. 
adamianebis garkveuli nawilisT-
vis, aseTi saxis siaxleebi, eris 
gadaSenebis momaswavlebelia, 
xolo danarCenebisTvis ki Cveu-
lebrivi, axali ambavia, romelsac 
did yuradRebas ar aqceven. 

biseqsualis, lesboselis an geis 
seqsualuri identobis ganviTare-
ba kompleqsuri da xSirad rTu-
li procesia.isini im adamianebis 
sazogadoebaSi ar izrdebian, rom-
lebic maT orientacias iwonebs. 
piriqiT, adamianebi maT garSemo 
xSirad sakiTxisadmi ucodinro-
biT an mtruli damokidebulebiT 
gamoirCevian.

daviT gabuniam Zalian didi da sa-
SiSi nabiji gadadga. man sworad 
da naTlad dagvanaxa is cxel-cxe-
li problemebi, romlebic am sau-
kunis mTavari amoZaxilia.

me yovelTvis memaxsovreba zura, 
romelic hiCkokis erT-erTi fil-
mis ,,ezoSi gamavali fanjris’’ mTa-
var gmirs - jeferis maxsenebs. is 
xom fanjridan danaxuli mkvle-
lobis momswre gaxda.

aseve memaxsovreba Tina, romelic 
sakuTar gancdebsa da fiqrebs 
ewinaaRmdegeboda, magram verafe-
ri uSvela. yvela da yvelaferi 
miatova da saxlidan wavida. 

rac mTavaria, arasdros miecema 
daviwyebas- SoTiko, biWi, romel-
sac mTeli cxovreba win hqonda.

aravis aqvs ufleba, sxvisi laRi 
xasiaTi Secvalos, sxvis sicocx-
les ziani miayenos da adamianad 
ar CaTvalos, seqsualuri umcire-
sobis nebismieri warmomadgeneli!
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ფლენერი ო’ კონორი 
კარგი კაცი სანთლით საძებარია
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ზაზა ჭილაძე და გია ჭუმბურიძე

გამომცემლობა 
„დიოგენე”
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fleneri o› konoris moTxrobebze 
minda giTxraT oriode sityva. 

vin iyo fleneri o› konori - 39 
wlis asakSi imave avadmyofobiT 
gardacvlili qali, romliTac 
mamamisi mokvda, is Teqvsmetisa 
rom iyo da mere dedasTan izr-
deboda. amerikeli mwerali qali 
jorjiis Statidan. warmoidgineT 
amerikis samxreTi 30-ian, 40-ian 
wlebSi, vidre 60-ianebamde. dawe-
ra ori romani da danarCeni - sul 
moTxrobebi, romlebSic arian 
sul deda da Svili, sul Tu ara, 
bevrSi mainc. deda da qaliSvili. 
qali - morwmune, armorwmune, ra-
Racnairad mudmivad mzadmyofi 
mimteveblobisTvis, mainc Rmer-
Tisken mzirali da Svili kide, 
sul sxvanairi - ar vici, dedis, 
ar vici, misi ugunuri imedebis 
gamprotestebeli. iseTebic ari-
an, sul rom araferze fiqroben, 
yovel saRamos parmaRze Camom-
jdarni mzis Casvlis cqeris mets 
arafers akeTeben. deda da Svili 
martoebi cxovroben, qalaqidan 
Sors, an tyis piras, sadRac Sors, 
miyruebul soflebSi. persona-
Jebi misi moTxrobebidan xSirad 
arian xan calxelebi, xan calf-
exwaWrilebi ubeduri SemTxvevis 
Sedegad, xanac - umanko, ususuri, 
gonebadabinduli, ymawvilqaloba-
Si darCenili ocdaaTi wlis go-
goebi. 

„fleneri o› konoris samyaro sas-
tikia» - ase macnobs misi moTxrobe-
bis krebuls - „kargi kaci sanTliT 
saZebaria» - gamomcemeli. sastiki? 
albaT ara. vityodi, ufro - ac-
denili. „acdenili» misi erT-erTi 
moTxrobis - „kargi kaci sanTliT 
saZebaria», personaJis metsaxelia. 
es iciT rogori kacia? cixidan ga-
moqceuli, TiTqos, mamismkvleli, 
zustad arc viciT. es saxeli me 

TviTon davirqvi, radgan danaS-
aulisa da sasjelis urTierTS-
efardebisa veraferi gavige, ver 
gamomirkvevia, mainc ra Cavidine 
imisTana, aseTi sasjeli damemsa-
xurebinao. hoda am acdenilobiT 
ikvreba fleneri o› konoris am 
moTxrobebis samyaro. 

aq arian qalebi, romlebsac Svi-
lebi ar undaT, radgan hgoniaT, 
rom arc isini undodaT TavianT 
mSoblebs da eSiniaT, TviTonac 
egeTi mSoblebi ar gamodgnen, 
anda piriqiT, iseTebi, romleb-
sac mze da mTvare maTze amosdiT, 
magram ucnauri ridi aqvT am Tavi-
anTi, ocdaaT wels gadacilebuli 
gogoebisa, maTTvis bedniereba 
undaT, magram TiTqos bedniereba 
saerTod gamqralia. iciT rogor? 
ki ginda, magram is am samyaroSi 
saerTod ar arsebobs da gindo-
des, ramdenic ginda.

xom vTqvi, martoebi cxovroben 
sadRac Sors, miyruebul sofel-
Si-meTqi. magram ramsiSorezec ar 
unda daemalon yvelas da yvela-
fers, es yvela da yvelaferi 
mainc uTuod poulobs am uCinar 
da TavianT gaugebar sikeTeSi mo-
fusfuse qalebs TavianTi gogo-
ebiT da soflis boloSi, mtvri-
an gzaze aucileblad Camoivlis 
vinme gadamTieli, usaxelo, Tavi-
seburad acdenili. es qalebi xo 
su parmaRze sxedan, an xaxvs gle-
jen saxlis win bostanSi, hoda, 
rogorc ki mokraven Tvals am 
ucxo, awowil kacebs, egreve ici, 
rom raRac moxdeba. ki, raRac 
xdeba, magram ise Cumad, yvelafe-
ri ise Cumad xdeba, mzis sxiveb-
Si, soflur simSvideSi, mtvrian 
foTlebSi aWiatebuli samxreTu-
li mzis sxivebSi, rom viTomc ar-
aferi. 

erTi moTxrobaa - „TabaSiris zan-
gi», aseTi cota wamikiTxavs, an 
saerTodac, arcerTi. babua da 
SviliSvili arian. mTvaris Su-
qiT dawyebuli da mTvaris SuqiT 
damTavrebuli ambavia. isic unda 
vTqva, rom es qali Suqis mweralia 
- an mzis, an mTvaris. yvelaferi 
an SuadRis xvatSi xdeba, TeTris 
sikaSkaSeSi, an mzis Camaval sxi-
vebSi, anac, mTvaris vercxlisfer 
naTelSi. ho, babua da SviliSvili 
arian. am biWs, nelsons, Tormetio-
de wlis win, qalaqSi rom dabade-
bula, mas Semdeg, rac dedamiss, 
mister hedis qaliSvils, sofel-
Si, mamiseul saxlSi TiTistola 
Camoeyvana, da mere moulodnelad 
sulic ganutevebia, iq fexi aRar 
daudgams. babua da SviliSvili ki 
iyvnen, magram mainc ZmebiviT hga-
vdnen erTmaneTso, radgan mister 
hedi Turme dRis Suqze metisme-
tad axalgazrdulad gamoiyure-
boda, nelsoni ki, misi SviliSvili, 
erTxel ukve daberebuls hgavda, 
am cxovrebisa TiTqos yvelafe-
ri ukve rom icis da siamovne-
biT bevr rames rom daiviwyebda 
kidevaco. erT mSvenier diliT 
matarebliT atlantaSi miemgzav-
rebian. es matarebeli kide, calke 
ambavia. saerTodac, matareblebi 
magari saintereso adgilebia wig-
nebSi, kacma rom Tqvas. aseTi amba-
via, winaswarac aRar minda mogiy-
veT mTeli moTxroba, Cemi azriT, 
saukeTeso, am krebulSi. krebuli 
ki moTxrobebisa, cota xnis win ga-
mosca „diogenem», amas winaT „san-
ta esperansaSi» sxva wignis sayid-
lad Sesulma aRmovaCine da imis 
nacvlad es wamoviyole. mTargm-
nelebi arian zaza WilaZe da gia 
WumburiZe. didebuli Targmania, 
barem amasac vityvi.

ორიოდ სიტყვა ფლენერი ო’ კონორის 
მოთხრობების კრებულზე
მედეა იმერლიშვილი
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ელის უოკერი
იისფერი

მთარგმნელი: 
გია ბერაძე 

გამომცემლობა 
„ინტელექტი“

ყველა ღმერთი მტაცებელია
თემუკა ზოიძე

Zvirfaso mkiTxvelo, erT zafxuls, 
sul TerTmeti wlis rom viqnebodi, 
gaoflils gamomeRviZa: tradiciuli 
koSmarebisgan Sewuxebuls yeli gamS-
roboda da saSinlad mwyuroda. ukve 
SuaRames gadacilebuli iyo, fexze 
Custebis wamoucmelad rom gavabo-
te misaRebi oTaxisken: xis did magi-
daze wyliT savse doqi meguleboda. 
oTaxSi Sesuls divanze CaZinebuli 
babuaCemi damxvda, romelsac tele-
vizori CarTuli, pulti ki xelSi 
darCenoda. sanam uxmaurod davisxi 
WiqaSi wyali, mere ki xmauriani 
ylupebiT davlie ise, rom yelidan 
trusamde CameRvara SemTbari siTxe, 
televizoris muq ekranze bundovani 
titrebidan uceb gasaocari kadre-
bi amoizarda: ulamazes iisfer yva-
vilebs Soris gogonebi darbodnen. 
im zafxuls Zalian mowyenili viyavi, 
skolis ardadegebze versad wavedi, 
Cemi Tanatolebidan ki aRaravin 
darCeniliyo raionSi da mec marto 
vatarebdi im oflis sunian Tveebs. 
amitomac vifiqre, rom ekranze mainc 
Semevlo Tvali viRacis bedniere-
bisTvis, Tumca ras warmovidgendi, 
rom im gogonebis bavSvuri sila-
Re ukve didi xnis mkvdari iyo da 
male Cemic Tan mihyveboda: iatakze 
Camjdari or saaTze met xans vuyu-
rebdi films da iqidan naxevarze 
meti kriWaSekruli vtirodi, raTa 
xmamaRla ar meslukuna da babus ar 
gaRviZeboda.

is filmi „iisferi» iyo, romelmac 
raRac warmoudgeneli boroteba 
maCvena ise, rom misi SiSi metismetad 
adreul asakSi ukiTxavad Casaxlda 
CemSi. am borotebas ar hqonda sa-
xeli, arc forma Tu warmomavloba 
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da misi mxverpli nebismieri vinme 
SeiZleba gamxdariyo nebismieri 
mizeziTa Tu mizniT. es ase iyo 
manam, sanam gavizrdebodi da im 
wigns wavikiTxavdi, romlis mixed-
viTac gadaiRes swored is filmi: 
elis uokeris „iisferi». maSin ki 
ukve vicodi, rom borotebas xan-
daxan aqvs saxeli da mas rasizmi 
hqvia, misi msxverpli ki mxolod 
kanis feris gamo xdeba vinme; SeiZ-
leba mas seqsizmic erqvas da misi 
saxeliT gamarTldes is mravali 
Zaladoba, romelsac qalebi as-
wleulebia itanen, an kidev kla-
sobrivi Cagvra, roca Seni soci-
aluri mdgomareobis gamo yoveli 
amosunTqva sicocxlisTvis brZo-
lis fasad gijdeba. aseT did bo-
rotebebze gviyveba wignis mTava-
ri gmiri sili, romelmac arc ki 
icis ra daaSava amdeni saSinele-
bis gadatana rom uwevs. magram me 
getyviT, rac daaSava: is qalad 
daibada. Tumca sul es ar aris: 
is Savia da metic - Raribia! arc 
ki vici, rogor SeiZleba aitanos 
erTma adamianma imdeni cxovrebi-
seuli tvirTi, ramdenis Trevac 
im patara zurgiT mouwia silis, 
Tanac ise, rom gverdiT aravin hya-
vda, visac Tundac mxolod guls 
gadauSlida da enas moifxanda. 
albaT, verc aitanda, nela, Zalian 
nela dagrovdeboda masSi tkivi-
li, sevda, mwuxareba da sibraze, 
romelic bolos masve gamoxravda 
Signidan xis WiasaviT. swored ami-
tom daiwyo sruliad miamituri, 
gulwrfeli, gramatikuli Tu say-
ovelTaod aRiarebuli wesebisgan 
daclili eniT RmerTTan saubari. 
RmerTTan, romelsac unda moesmi-
na misTvis.

gaupatiureba, cema, damcire-
ba, ganivTeba - silim yvelaferi 
gadaitana, rac SeiZleba gadaetana 

adamians da ufro zustad qals, 
radgan es mxolod erTi konkre-
tuli ambavi ki ara, istoriaa 
kaciobriobisa, sadac qalebs mxo-
lod SiSis, Zaladobis, sisxlisa 
da spermis suniT uwevT cxovre-
ba. am yvelafers ki ise, rogorc 
saukuneebia grZeldeba tradici-
ad, sxva qalebis msgavsad Cumi 
dumiliT itanda silic, sanam mis 
cxovrebaSi ar gamoCnda Sag iveri. 
da ici, Sagi ra qalia? Sagi Ta-
vad SiSveli, daumorCilebeli si-
cocxlea, rogorc duqanSi mTeli 
guliT namReri jazi. mas uyvars 
Tavisi Tavi da misi daCagvrac 
ioli ar gegonos, piqiriT - si-
lisac ki aswavlis sakuTari sxeu-
lis Secnobas, Semdeg Seyvarebas 
da bolos daumorCileblobas. aq, 
am samyaroSi amboxi erTaderTi 
gamosavalia, raTa SegamCnion, mo-
gisminon, TvalebSi Semogxedon. 
es ki mxolod urTierTTanagrZ-
nobiT xdeba, roca cdilob gaizi-
aro sxvisi tkivili da ibrZolo 
am tkiviliT gamowveuli iarebis 
Sesaxorceblad, Tundac mxolod 
imitom, rom im sxvis adgilas SeiZ-
leba Sen yofiliyavi. es wigni ki 
Tu raime yvelaze adamianurs, im 
usaxelo borotebaze didebuls 
itevs, es swored im solidaro-
bis gancdaa, romelic qalebs aqvT 
erTmaneTis mimarT. qalebs, rom-
lebmac ician ra gemo aqvs saxe-
Si moqneul muSts, SeuCerebelad 
Sromas, mudmiv Seuracxyofasa da 
uorgazmo seqss. 

siuJetisgan damoukideblad Ta-
vad am wigns kidev calke sasti-
ki bedi xvda wilad: is erT-er-
Ti yvelaze xSirad akrZaluli 
romania. ras gavawyobT, dRemde 
ar gviyvars im saSinelebisTvis 
Tvalis gasworeba, romelic sa-
dme sxvagan, maincdamaianc viRac 

Savkanian qalebs ki ar emarTebaT 
amerikis romeliRac StatSi, ager 
sul axlos, mezobeli binidan ga-
mudmebiT nivTebis lewvisa da gi-
nebis xma rom Semodis, meore dRes 
ki dalilavebuli TvaliT im bi-
nis mcxovreblis bavSvur tyuils 
ubralod Tavs rom vuqnevT da ma-
Sinve viviwyebT am faqts, ai, mand 
xdeba zustad. hoda, am werils 
ratom gwer Sen, mkiTxvelo da 
ara RmerTs, rogorc sili akeTeb-
da amas: iman arc silis usmina da 
arc me Tavis dros, roca, albaT, 
yvelaze metad mWirdeboda. ukve 
aTasebsac uTxoviaT mravali ram, 
magram araferi Secvlila. da ici 
ratom? amdeni godebis, tirilis, 
kivilis, mudarisa da yvirilis 
mosmenam mgoni yuris apkebi sul 
dauxeTqa da dayruvda is sacoda-
vi. an kidev, ufro realistebi rom 
viyoT, iqneb sulac magan gamoigo-
na is uformo, yovlismomcveli 
boroteba, romelic ganurCevlad 
yvelas gvSTanTqavs da imasac 
sul ar anaRvlebs Cveni bedi. 
amas boloc silic mixvda, roca 
gulgaxeTqils wamoscda erTxel: 
„RmerTi ase Zaan ro vexvewebodi 
mTeli cxovreba da vwerdi, kacia 
da imnairia, rogorc sxva kacebi. 
uintereso, aramzada, wvrilmani.» 
amitomac me da Sen, Tu raime ada-
mianuri jer kidev SemogvrCeni-
a(amis Sesamowmeblad Tundac es 
wigni gamodgeba), sul martivad, 
mxolod TanagrZnobiTac SegviZ-
lia SevcvaloT bevri ram, radg-
an Cven aravin gvyavs erTmaneTis 
garda - mxolod me da Sen.

siyvaruliT.

 * saTaurad gamoyenebulia fraza 
margaret etvudis romanidan 
«brma mkvleli»
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gareT iyo Ramis sami saaTi, xmamaRa-
li sicili, gulamoskvnili tirili 
da dausrulebeli lanZRva-gineba. 
SigniT ki saboloo gaazreba imisa, 
rom raRac saucxood didebuli da 
STambeWdavi wavikiTxe. ho, ase mox-
da im RamiT, zeidi smiTis «TeTri 
kbilebis» kiTxva rom davasrule. 
mere, momdevno ramdenime dRe, vije-
qi da vfiqrobdi, Se aseTo gogo, Se 
iseTo gogo, es ra gaakeTe, es ro-
gor dawere, saidan an rodis moas-
wari amdeni ambis Camarxva sakuTar 
TavSi-meTqi. pasuxis ZiebaSi zeidis 
uamrav intervius vuyure, maT So-
ris CemTvis yvelaze sayvarelsac, ai, 
amas  https://www.youtube.com/watch?-
v=AB4nF5WD8l8&t=703s da mainc ver 
mivxvdi rogor da ranairad. bolos 
da bolos, es oxeri, milionma adami-
anma daamTavra kembrijis inglisuri 
filologiis fakulteti, milioni 
maTgani gaxda profesori Tu mkvle-
vari, magram 24 wlis asakSi albaT 
mxolod erTma (an sxvamac da ubra-
lod me ar vici) SeZlo daewera wig-
ni, romelic maiZulebda ise mekivla, 
TiTqos me momxvedrodes barZaySi 
tyvia.

hoda, egeTi ambavi iyo. imis mere 
gana didi droa gasuli, magram guli 
verc erT wigns veRar davude, verc 
erTma ambavma veRar gamagiJa da ma-
cemina TavSi xeli.

ზეიდი სმითი
თეთრი კბილები“ 

მთარგმნელი: 
თამარ ბაბუაძე

გამომცემლობა
„წიგნები ბათუმში“

ჩემი პირადი გმირი
მეგი თედორაძე

„yoveli epizodi or-orjer xdeba. SigniT da 
gareT. da orivegan sxvadasxva ambavia.“                                                                                                                                      
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zeidi erTgan, mgoni, Occasional 
Essays-Si wers, rom mkiTxvelma 
da mweralma Tanabrad unda vceT 
pativi erTmaneTs. mweralma unda 
icodes, rom average adamianTan 
ar eqneba saqme da am adamians ukve 
mravali sxva, maT Soris genialu-
ri, wigni eqneba wakiTxuli, maga-
liTad, wakiTxuli eqneba kafka da 
nabokovi, hoda, Senc, mwerali rom 
gqvia, unda adge da sakuTar mkiTx-
vels raRac banZoba kiar unda 
Seaparo, xarisxiani teqsti unda 
Seqmna da arafers mianiWo mniSv-
neloba, garda imisa, Tu ras da-
toveb furcelzeo. weris mimarT 
zeidis es damokidebuleba araC-
veulebrivad Cans «TeTr kbileb-
Si», imdeni aqvs nafiqri TiToeul 
sityvaze, TiToeul Sedarebaze, 
imdenjer aqvs daredaqtirebuli 
da Secvlili, rom teqsti, Tu mis 
enas davakvirdebiT, Zalian mdi-
daria, Zalian didi gasaqanis mqo-
nea. zeidimac gadasarevad icis eg 
ambavi da ambobs xolme, yvelaze 
metad albaT ena gamomarCevs, ro-
gorc mweralso.

enas Tu SeveSvebiT da uSualod 
Sinaarsze gadavalT, teqsti pir-
dapiri mniSvnelobiTaa daxunZ-
luli ambebiT. imdeni istoriaa 
SigniT, rom, ai, xe warmoidgineT, 
uamravi Tanabrad mwife nayofi 
rom gamoubams. aseTi wignia, mo-
kled. am wignSi aucileblad Sex-
vdebiT ramdenime Zalian Zvel da 
cnobil ambavs, maT Soris, mamebisa 
da Svilebis dapirispirebas, ham-
letiseul eWvebs, kaenisa da abe-
lis istorias, nicSes mudmivi gan-
meorebis ideas da kidev mravals, 
romelsac Cemi mcire literatu-
ruli beqgraundi, samwuxarod, 
ver swvdeba.

magram mainc, razea wigni? upir-
velesad, rodesac «TeTr kbileb-
ze» saubroben, amboben, rom esaa 
wigni emigrantebze, adamianeb-
ze, romlebsac verc imJamindel 
sacxovrebelSi daumkvirdebiaT 
adgili da didad aRarc samSob-
losken miuwevT guli. mere ima-
sac daayoleben xolme, meti «kon-
kretikisTvis», rom es wigni aris 
or ojaxze da maT istoriaze da 
imaze, rogor SeiZleba gyavdes 
qmari/coli, Svilebi, megobrebi 
da mainc ar iyo bednieri. rogor 
SeiZleba ver gaarRvio sakuTari 
SesaZleblobebi da Calpe Senive 
komfortis zonaSi. magram CemTvis 
es wigni arc emigrantebzea da arc 
ojaxur dramebze. erT personaJ-
zea, mxolod erTze.

 «ar brZandeboda arCibald jonsi 
mamaci da mSvenieri raindi. arc 
miznebi hqonda, arc imedebi, arc 
ambiciebi. es iyo kaci, romelsac 
yvelaze did siamovnebas ingli-
suri sauzmeebi da Cxirkedelaoba 
hgvrida. mosawyeni kaci. beberi 
kaci. da mainc… kargi kaci.»

miyvars arCibald jonsi. miyvars 
arCibald jonsis hamletoba, rome-
lic pirvelive gverdebidan ecema 
mkiTxvels TvalSi. hamletic miy-
vars, namdvili, Seqspirisa, magram 
es kaci, arCibald jonsi, romlis-
ganac arasdros arafers elian, 
romelsac ar SeuZlia aRimaRlos 
xma da abakunos fexebi, romelic 
arasdros swvdeba Tavis cols da 
mucelSi muSts ar Caazels, ro-
melic TxuTmeti wlis manZilze 
erTsa da imave kerZs miirTmevs 
erTsa da imave adamianTan erTad 
erTsa da imave restoranSi, ro-
melsac fexebze hkidia RmerTi 
da religia, romelic omidan ise 

wamovida, wveTi sisxli ar dauR-
vria, romelic Tavs iklavda da 
Zalian sasacilo mizeziT gadarCa, 
romelsac imdenad uWirs gadawy-
vetilebis miReba, rom maSinac, 
roca Tavis mokvlas gadawyvets 
da maSinac, roca win mosaklavad 
ganwiruli kaci uwevs, monetas 
agdebs, kaci, romelic wlebia 
dausrulebel wreze dadis Ta-
vis megobarTan erTad da Tvals 
ver usworebs saerTod verafers, 
romelsac samad ikbalamde aras-
dros hyolia gmiri, magram hyavda 
mama, romelic saxlidan sigaretis 
sayidlad wavida da ukan aRar 
dabrunebula, romelsac hyavs 
coli, romelsac ar aqvs kbilebi, 
magram aris RvTaebrivad lamazi, 
romelsac fizikurad araferi 
sWirda, magram mainc jaris im na-
wilSi moxvda, romelSic fiziku-
ri naklis mqone jariskacebi xvde-
bodnen – es kaci miyvars yvelaze 
metad da es kaci mgonia mTavari 
gmiri am wignisa. mTavari ki ara, 
umTavresi.

arCibald jonsi aris kaci, ro-
melsac dausruleblad uyureb 
wlebis manZilze da xedav, rom 
mis cxovrebaSi saerTod araferi 
icvleba, romelic ormocdaaTi 
weli gatyuebs da mere, erT mSve-
nier dRes, ise gaarRvevs bedis-
weris usasrulo wres, rom ybas 
Camogigdebs, gaSterebuls dagto-
vebs da gafiqrebinebs, rom Senc 
SegiZlia, rom erTxelac iqneba da 
aRarc Sen aagdeb monetas, rom mi-
uxedavad imisa, rom omSi arc Sen 
gagikeTebia raime da mTel Sens 
cxovrebasac cxovrebad ki ara 
cxovrebis Crdilad aRiqvam, Senc 
SegiZlia gmiri gaxde, Tuki moin-
domeb.
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