arqiteqturis, urbanistikis da dizainis fakulteti
2016 wlis
samecniero angariSi

interierisa da dizainis departamenti №602

II. 1. publikaciebi:
ა) saqarTveloSi
saxelmZRvaneloebi
#

avtori/avtorebi

1

TinaTin CigogiZe

saxelmZRvanelos
saxelwodeba

gamocemis adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

mosapirkeTebeli
masalebi
interierSi - rusul
enaze.

saqarTvelos
teqnikuri
universiteti
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(damxmare
saxelmZRvanelo.
eleqtronuli
versia)
1. mosapirkeTebeli masalebi interierSi - rusul enaze.
damxmare saxelmZRvanelo gankuTvnilia arqiteqturis, urbanistikisa da dizainis
fakultetis bakalavriatisa da magistraturis rusulenovani studentebisaTvis,
romelic mniSvnelovnad daexmareba ucxoel studentebs Teoriuli masalis
aTvisebasa da seminarebis momzadebaSi, radgan Seesabameba saswavlo kursis
“mosapirkeTebeli masalebi interierSi” silabuss.
misi ZiriTadi amocanaa
Seaswavlos studentebs tradiciuli da Tanamedrove mosapirkeTebeli masalebi,
maTi
meqanikuri,
saeqspluatacio,
teqnikuri,
esTetikuri
Tu
ekologiuri
maxasiaTeblebi. Aaseve dRevandeli bazris mier SemoTavazebuli produqciis codna
saSualebas miscems proeqtantebs sacxovrebeli, sazogadoebrivi da samrewvelo
Senobebis interieris proeqtirebisas gaakeTon mosapirkeTebeli masalebis swori,
optimaluri da kvalificiური arCevani.

1

statiebi

#

avtori/
avtorebi

1 mzia
milaSvvili,
miranda
SamilaZe,
mariam
wiklauri
2 qeTevan
saluqvaZe

gverde
statiis saTauri, Jurnagamocemis
Jurnalis/
bis
lis/krebulis
adgili,
krebulis nomeri gamomcemloba raode
dasaxeleba
noba
# 1 2016 weli
Zveli Tbilisis
sadarbazoebis warsuli, ianvar-Tebervali
awmyo da
momavali/socialuri
ekonomika XXI saukunis
aqtualuri problemebi
„Tanamedrove
interierebis
xelovnuri
mosapirkeTebeli Tu
samSeneblo masalebi“

biznes-inJineringi
yovelkvartaluri
samecniero
Jurnali
biznes-inJineringi
mSeneblobaSi
2016 wlis
noemberi
http://business-

Tbilisi. stu 225-228.
/4
gverdi

biznesinJineringi yovelkvarta
luri
gv.236
samecniero
Jurnali
Tbilisi

engineering.bpengi
.com/home/2016/n
3 q.saluqvaZe
n.kopaliani
T.biZinaSvili

umber-01-02
urbanizacia da
stu-s samecniero
Jurnali
agraruli revolucia“
biznesinJineringi
2016/1

engineering.bpengi

stu-s
samecniero
Jurnali
biznesinJineringi
2016/1

.com/home/2016/n

Tbilisi

http://business-

umber-01-02
4. q.saluqvaZe

“kontrurbanizaciis
stu-s samecniero
procesze moqmedi
Jurnali
bizneszogierTi faqtorebi“
inJineringi
2

stu-s
samecniero
Jurnali
biznes-

გვ.52

2016/1
(mimdinare)
5
n.xabeiSvili
a.xabeiSvili

Rerovani sistemis
dinamikuri gaangariSeba
inJinruli xerxiT.,
saerTaSoriso

n.xabeiSvili
m.calqalamaniZe

7

naTia qoClaZe

feri rogorc
fsiqologiuri
maxasiaTebeli, misi
roli arqiteqturuli
sivrcis formirebisas.,
"verbaluri
komunikaciuri
teqnologiebi-5".,
saerTaSoriso
samecniero konferenciis
masalebi.
“meoTxe ganzomileba –
futuristuli
fantaziebis realizacia”

...

Tbilisi,
#2(16)

samecniero Jurnali
"ganaTleba"
6

inJineringi
2016/1
2016/1

saqarTvelos
teqnikuri
universiteti

5

Tbilisi,
-

saqarTvelos
teqnikuri
universiteti

6

NN2(41),2016

Tbilisi

30-35
gv

samecniero- teqnikuri
Jurnali “mSenebloba”
1. Zveli Tbilisis sadarbazoebis warsuli, awmyo da momavali
statiaSi
ganxilulia
TbilisSi
arsebuli
istoriuli
da
kulturuli
Rirebulebis mqone Senobebis erT–erTi arqiteqturuli elementis – sadarbazoebis
interierebis formirebis etapebi da maTi stilisturi gadawyvetebi. Aavtorთa mier
Catarebuli kvlevis Sedegad detaluradaa aRwerili maTi amJamindeli mdgomareoba,
dasabuTebulia maTi adgili da roli qalaqis arqiteqturul konteqstSi.
saerTaSoriso praqtikis magaliTebze gansazRvrulia is ZiriTadi mimarTulebebi da
amocanebi,
romelTa
gadawyvetac
aucilebelia
istoriuli
sadarbazoebis
restavraciisa da maT Tanamedrove qalaqur garemoSi adaptaciisaTvis.
2. „თანამედროვე „Tanamedrove interierebis xelovnuri mosapirkeTebeli Tu
samSeneblo masalebi“
xelovnuri
masalebi
intensiurad
gamoiyeneba
Tanamedrove
interierebis
momosapirkeTeblad. maTi Tvisebebidan gamomdinare mniSvnelovania imis gaazreba Tu
3

ramdenad usafrTxoa maTi gamoyeneba. Sesabamisad, gamoikveTa iseTi mniSvnelovani
problemis gadaWris gzebis Ziebis aucilebloba, rogoric interierSi
haeris
filtraciis sakiTxia, rac amavdroulad xels Seuwyobs mikrogaremoSi ekologiuri
wonasworobis SenarCunebas.
zemoTTqmulidan gamomdinare, SegviZliaT davaskvnaT, rom Senobis sworad
SerCeuli interieris bunebrivi gamwvaneba
mniSvnelovan faqtors warmoadgens.
aRniSnuli Sedegebi SesaZloa imiTac iyos ganpirobebuli, rom
nebismier
interierSi mwvane kuTxis arseboba cxovrebis da muSaobis xarisxis gaumjobesebas
uwyobs xels. isini amcireben optikur daZabulobas, Sedegad ki adamianis Tvalze
datvirTvas.
3. urbanizacia da agraruli revolucia
statiaSi ganxilulia urbanuli mosaxleobis gadanawilebis gamomwvevi faqtorebi,
romelic ukavSirdeba demografiul Tanafardobas da warmodgenilia martivi
gantoleba, romelic miuTiTebs Tu rogor iwvevs ori komponentis monawiloeba
mosaxleobis zrdis siCqaris cvlilebas urbanul da soflis dasaxlebebSi an sxva
saxis geografiul adgilebSi.
urbanizacia dRevandel ganviTarebad qveynebSi mimdinareobs maRali bunebrivi
zrdis fonze. maSin roca bunebrivi zrda warmoadgens qalaqis mosaxleobis zrdis
mTavar mizezs, soflidan qalaqSi migracia jer kidev mniSvnelovan rols TamaSobs.
maSin roca bunebrivma zrdam xeli Seuwyo rogorc soflis aseve urbanuli
mosaxleobis zrdas industrializaciis dros, Sida migracia aSkarad mimarTuli
iyo urbanulisken. soflidan qalaqSi migracia gaxda mTavari mamoZravebeli Zala,
ramac ganapiroba qalaqis mosaxleobis zrdis tempis daCqareba
sofelTan
SedarebiT.Cven ganvixilavT konceptualur models, romlis mizania ganviTarebul
regionebSi urbanuli mosaxleobis Tavmoyris gadamwyveti faqtorebis dadgena da
SevadarebT mas dRevandel situacias, romelsac adgili aqvs naklebad ganviTarebad
regionebSi, sadac urbanizacia swrafi tempiT mimdinareobs.
4. “kontrurbanizaciis procesze moqmedi zogierTi faqtorebi“
urbanizacias Tan axlavs socialuri da ekonomikuri ganviTarebis procesi, bevri
mecnieri miCnevs, rom es aris uwyveti, Seuqcevadi procesi. Tumca, kvlevam aCvena,
rom rodesac qalaqis sazogadoeba viTardeba da mosaxleobis simWidrove Zalian
maRalia, mosaxleobis zrdis tempi da sufTa Sida migraciis mimarTuleba xSirad
icvleba patara, naklebad dasaxlebuli adgilebis sasargeblod.
amas ewodeba
kontrurbanizacia, rasac adgili aqvs amerikaSi da sxva maRalganviTarebul
qveynebSi.
kontrurbanizacia
ganisazRvreba
rogorc
mosaxleobis
xelaxali
ganawileba urbanuli adgilebidan soflad
statiaSi ganxilulia kontrurbanizaciis, rogorc Seuqcevadi procesis gamomwvevi
mizezebi da
misi aqtualobis sakiTxebi. farTos warmodgenilia kalvin beilis
mosazreba monografiidan, sadac aRniSnuli iyo, rom pirvelad qveynis istoriaSi
soflis dasaxleba izrdeboda ufro swrafad, vidre qalaqis. ufro metic, es zrda
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ganpirobebuli iyo qalaqidan sofelSi sufTa Sida migraciis zrdis Sedegad,
romelic kompleqsuria da aseve ganxilulia
oTxi erTmaneTTan dakavSirebuli
faqtori;
dasaqmebis
decentralizacia,
soflis
cxovrebis
modernizacia,
mosaxleobis dabereba, soflad cxovrebisTvis upiratesobis miniWeba. es faqtorebi
kontrurbanizaciis saTaveSi dgas. kontrurbanizaciis procesis saerTo argumenti
aris is, rom kavSiri ganviTarebasa da urbanizacias Soris.
5. Rerovani sistemis dinamikuri gaangariSeba inJinruli xerxiT
statiaSi ganxilulia Rerovani sistemis dinamikuri gaangariSeba inJinruli xerxiT
dartymaze. am xerxis mixedviT dartymis wertilSi xdeba ucnobi dinamikuri tvirTis
modeba da Siga drekadi Zalovani faqtorebis saSualebiT ganisazRvreba potenciuri
energia. dinamikuri Zalis saSualebiT ganisazRvreba dinamikuri Zabva. naSromSi
dasabuTebulia, rom gamoyenebuli inJinruli xerxi martivia, efeqturia da amasTan
misi gamoyeneba ar moiTxovs dinamikurobis koeficientis dadgenas, rac zogierT
SemTxvevaSi SeuZlebelia.
6. feri rogorc fsiqologiuri maxasiaTebeli, misi roli arqiteqturuli sivrcis
formirebisas
kacobriobis ganviTarebis mTeli istoriis manZilze feri erT-erT mTavar da
mniSvnelovan rols TamaSobda misi cxovrebiseuli qmediTunarianobis formirebaSi.
naSromSi warmodgenili feris SegrZnebebTan dakavSirebuli sakiTxebis ganxilva
Sinaarsze yuradRebis swori fokusirebis saSualebas iZleva da interieris
proeqtirebisas
mecnieruli
midgomis
praqtikaSi
gamoyenebis
aucileblobas
warmoadgens. feriT, formiTa da ganaTebis meSveobiT naCvenebia sivrceSi funqciis
simbolizebis SesaZlebloba da Seqmnilia mizanmimarTuli atmosfero, romelic
Seesabameba rogorc damkveTis moTxovnebs aseve im RonisZiebebs, romelsac adgili
eqneba mocemul sivrceSi.
Statia miznad isaxavs im ZiriTadi aspeqtebis mniSvnelobis dasabuTebas, romelTa
gaTvaliswineba aucilebelia dasaxuli funqciis harmoniuli fsiqologiuri
klimatis mqone Tanamedrove interieris arqiteqturis formirebisaTvis.
7. meoTxe ganzomileba – futuristuli fantaziebis realizacia”
statiaSi ganxilulia kinetikuri arqiteqturis, kinetikuri fasadebisa
da
qandakebebis magaliTebi meoce saukunis ormociani wlebidan dRemde. aRwerilia
meqanikis, eleqtronikis da robototeqnikis miRwevebis zegavlena arqiteqturaze,
rac statiur, myar obieqtebs droSi cvalebadobis, fizikurad adaptirebis unars
sZens, ramac arqiteqturas meoTxe ganzomileba – dro _ Semata.
aRwerili
magaliTebidan gamomdinare gansazRvrulia is tendenciebi ra mimarTulebiTac
SesaZloa ganviTardes kinetikuri arqiteqtura.
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II. 2. publikaciebi:
ბ) ucxoeTSi
statiebi

#

1

avtori/
avtorebi
М.М Милашвили,
В.В. Мчедлишвили

2

naTela jobaZe
naTia qoClaZe

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

Jurnalis/
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ПЕРСПЕКТИВА
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И
СОПУТСТВУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ
ВЫСОКОГОРНЫХ
ПОСЕЛЕНИЙ ГРУЗИИ НА
ПРИМЕРЕ МЦХЕТАМТИАНЕТСКОГО
РЕГИОНА

27-28
oqtomberi

krebulis
nomeri

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

Баку.
160-163./ 4 ст.
Азербайджанский
архитектурностройтельный
университет

Bbaqo -2016

37-40 gv

2016

1.. naSromSi, avtorTa mier saqarTvelos kurortebze Catarebuli kvlevis
safuZvelze, ganxilulia kurortebze damsvenebelTa da mudmiv macxovrebelTa
ganTavsebisaTvis saWiro axali tipis sacxovrisis formirebis sakiTxi.
gansazRvrulia damsvenebelTa cxovrebis ZiriTadi formebi da Sesabamisi
gegmarebiTi struqturis formirebisaTvis saWiro rekomendaciebi.
2. EsaqarTvelos mTiani regionebisaTvis turizmi ekonomikurad momgebiani sferoa.
mocemuli namuSevris mizania mcxeTa-mTianeTis regionis magaliTze saqarTvelos
teritoriis istoriul-kulturuli potencialis Seswavla da turistul sferoSi
ufro perspeqtiuli mimarTulebebis dadgena. Bbolo drois manZilze bevri
magaliTi gaCnda kerZo mewarmeTa mier lokaluri, mogzaurTaTvis popularuli
sastumroebis ganaxlebisa, magram dResdReobiT Cven aseTi aqtualuri sakiTxis
gadawyvetis ufro masStaburi midgoma gvainteresebs. Aam miznis misaRwevad Cven
kidev erTxel gavaanalizeT mocemuli teritoriis potenciali da im daskvnamde
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mivediT, rom mcxeTa-mTianeTis regionSi
turizmis iseTi saxeobebi, rogoricaa:

warmatebulad

SeiZleba

ganviTardes

1. SemecnebiTi (eqskursiuli) – momlocveloba, eTnikuri turizmi;
2. gamajansaRebeli – balneologiuri, klimaturi;
3.
sporti;

sportuli

–

alpinizmi,

saTxilamuro

sporti,

raftingi,

sacxenosno

4. ekoturizmi;
5. agroturizmi;
6. fototurizmi.
Mmdgradi ganviTarebis turizmis Sesabamisi ganviTarebis gegmis zedmiwevniT
damuSaveba, adgilobrivi mosaxleobisa da mcire biznesis CarTva, gaazrebuli
arqiteqturuli gadawyveta saqarTvelos maRalmTian regionebSi turizmis
ganviTarebis myari safuZveli iqneba.

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
ა) saqarTveloSi

momxsenebeli/
#

forumis Catarebis
moxsenebis saTauri

momxseneblebi
1

gelaSvili SoTa

dro da adgili
kulturuli
Bbiznes-inJineringis
landSaftebis dacvisa da fakultetis socialur
adaptaciis perspeqtivebi
mecnierebaTa
departamentis socilaur
saqarTveloSi.
mecnierebaTa akademiis
V saerTaSoriso
samecniero konferencia
“msoflio da kavkasia”
Tbilisi, 2016 weli 17
ivnisi
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2

milaSvili mzia
gelaSvili SoTa

3

q. saluqvaZe
T. biZinaSvili

4

q. saluqvaZe

5

TinaTin CigogiZe

quCis xelovnuri
ganaTebis arqiteqturulmxatvruli mniSvneloba
Tanamedrove qalaqebis
magaliTze.

XXI saukunis Tanamedrove
interieris
mikroklimatis
problemebi

Bbiznes-inJineringis
fakultetis socialur
mecnierebaTa
departamentis socilaur
mecnierebaTa akademiis
V saerTaSoriso
samecniero konferencia
“msoflio da kavkasia”
Tbilisi, 2016 weli 17
ivnisi
biznes-inJineringis
fakultetis socialur
mecnierebaTa
departamentis,
socialur mecnierebaTa
akademiis V
saerTaSoriso
samecniero konferencia
“msoflio da kavkasia”
17 ivnisi 2016 weli

stu-s samecniero
konferencia
arqiteqturisa da
qalqTmSeneblobis
Tanamedrove
problemebi.
„soflis Temidan qalaqis
sazogadoebad
transformaciis
socialuri sakiTxebi“
(dasavleTis magaliTi)
transformaciis
socialuri sakiTxebi”
dasavleTis magaliTi

saqarTvelos teqnikuri
universiteti 19.12.2016

Aაxali teqnologiebi
interieris gaformebaSi

Aamerikismcodneobis XVII
samecniero konferencia.
iv. javaxiSvilis sax.
Tbilisis saxelmwifo
universiteti.
Amerikismcodneobis
instituti. 2016 wlis 19-21
maisi.
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6
n. xabeiSvili
m. calqalamaniZe

7

naTia qoClaZe

25-27 noemberi.,
saerTaSoriso samecniero
feri rogorc
fsiqologiuri
konferencia "verbaluri
maxasiaTebeli, misi roli
komunikaciuri
arqiteqturuli sivrcis
teqnologiebi-5".,
Tbilisi., saqarTvelos
formirebisas
teqnikuri universiteti
“meoTxe ganzomileba –
futuristuli
fantaziebis realizacia
SeerTebul StatebSi”

Aamerikismcodneobis XVII
yovelwliuri
saerTaSoriso
konferencia
Tbilisi, Tsu, 20 maisi

1.Kkulturuli landSaftebis dacvisa da adaptaciis perspeqtivebi saqarTveloSi.

moxsenebaSi ganxilulia, istoriuli da kultutuli memkvidreobis statusis
mqone obieqtebis problematika da maTi axali gamowvevebi. maTze mravali faqtori
axdens uaryofiT zegavlenas
- moZvelebuli infrastruqtura, garemoze
aranormirebuli datvirTva, uZravi qonebiT spekulacia Tu sxva mravali. Yyovelive
es xels uSlis istoriuli da kulturuli Rirebulebebis mqone obieqtebis
SenarCunebis politikis efeqtur ganxorcielebas. savalalo Sedegebis Tavidan
asacileblad sasurvelia, aseTi Rirebulebebis mqone obieqtebis marTva msoflio
memkvidreobis siaSi Setanili Zeglebis dacvis politikis konteqstSi warmoebdes.
kvlevisTvis
SeviswavleT
turistulad
aqtiuri
da
warmatebuli
qveynebis
gamocdileba im mizniT, rom gavcnobodiT Tu rogor ganaviTares adgilobrivi
turistuli
resursebi
da
rogor
SeinarCunes
istoriul-eTnografiuli
dasaxlebebis TviTmyofadi garemo, rogor moarges Zveli ganaSenianeba Tanamedrove
moTxovnebs da mianiWes maT axali funqcia, rogor iyeneben landSafts da rogor
axerxeben ekosistemis, TviTmyofadi arqiteqturisa da garemos dauzianeblad mis
CarTvas turistul infrastruqturaSi.
rogorc
sakiTxis
Seswavlam
gvaCvena,
imisTvis
rom
ganxorcieldes
saqarTveloSi arsebuli landSaftebis, rogorc kulturuli memkvidreobis marTva,
aucilebelia
saxelmwifom
moaxdinos
evropis
landSaftebis
konvenciis
ratificireba. amisTviis moxsenebaSi warmovadgenT da ganvixilavT rekomendaciebs
saWiro RonisZiebebis gatarebisTvis.
2. quCis xelovnuri ganaTebis arqiteqturul-mxatvruli mniSvneloba Tanamedrove
qalaqebis magaliTze.
moxsenebaSi
ganxilulia
quCis
xelovnuri
ganaTebis
is
ZiriTadi
maxasiaTeblebi, rac xels uwyobs Tanamedrove arqiteqturli garemos saintereso
iersaxis Seqmnas.
9

Ganxilulia istoriuli mimoxilva da asaxulia dRevandeloba. rekomendaciis
saxiT warmodgenilia swori funqcionaluri dRevandeloba. Rekomendaciis saxiT
warmodgenilia swori funqcionaluri gadawyvetis gzebi. imisTvis, rom xelovnuri
ganTebis kompleqsuri Tanxvedra moxdes qalaqis iersaxesTan, mTliani ganaTebis
sistemebis proeqtirebisas saWiroa raionebis, quCebis, moednebis, baR-parkebis, wylis
sarkeebis da a.S calkeuli gadawyvetebis urTierTkavSirebi.
3. „soflis Temidan qalaqis sazogadoebad transformaciis socialuri
sakiTxebi“ (dasavleTis magaliTi)
statiaSi ganxilulia soflis Temidan qalaqis sazogadoebad transformaciis
socialuri sakiTxebi kerZod amerikis magaliTze. warmodgenilia kvlevis Sedegebi
Tu upiratesobebi. qveynis socialuri da ekonomikuri keTildReoba, misi ekonomikis
efeqtianoba da gazrdili konkurencia da unari moaxdinos resursebis mobilizacia
erovnul prioritetebTan mimarTebaSi damokidebulia satransporto da komunikaciis
sistemebze,aqedan
gamomdinare,
sofels
uzarmazari
wvlili
Seaqvs
qveynis
ekonomikuri da socialuri keTildReobis da sakvebi produqtebisa da energiis
usafrTxoebis saqmeSi.
4. XXI saukunis Tanamedrove interieris mikroklimatis problemebi
wamyvan
qveynebSi rogoricaa italia, amerika, ruseTi, im
mizniT, rom
gamovleniliyo mosapirkeTebeli masaliT gamowveuli dazianebebi mniSvnelovani
kvlevebia Catarebuli. kvlevebis Sedegad
SemaSfoTebeli Sedegebi
gamovlinda,
kerZod dadginda, rom sinTetikuri mosapirkeTebeli
masalebiT
mopirkeTebuli
interieris mikroklimati oTxjer ufro dabinZurebulia
da Svidjer ufro
toqsiuria, vidre avtomanqanebisa Tu sxva saxis gamonabolqvebiT gajerebuli
urbanuli garemo SegviZliaT davaskvnaT, rom Senobis sworad SerCeuli interieris
bunebrivi gamwvaneba
mniSvnelovan faqtors warmoadgens. aRniSnuli Sedegebi
SesaZloa imiTac iyos ganpirobebuli, rom
nebismier
interierSi mwvane kuTxis
arseboba cxovrebis da muSaobis xarisxis gaumjobesebas uwyobs xels. isini
amcireben optikur daZabulobas Sedegad ki adamianis Tvalze datvirTvas.
zemoT aRwerili masalebi intensiurad gamoiyeneba Tanamedrove interierebis
mosapirkeTeblad. maTi Tvisebebidan gamomdinare mniSvnelovania imis gaazreba Tu
ramdenad usafrTxoa maTi gamoyeneba. Sesabamisad, gamoikveTa iseTi mniSvnelovani
problemis gadaWris gzebis Ziebis aucilebloba, rogoric interierSi
haeris
filtraciis sakiTxia, rac amavdroulad xelsSeuwyobs mikrogaremoSi ekologiuri
wonasworobis SenarCunebas.
zemoTTqmulidan gamomdinare, SegviZliaT davaskvnaT, rom Senobis sworad SerCeuli
interieris bunebrivi gamwvaneba
mniSvnelovan faqtors warmoadgens. aRniSnuli
Sedegebi SesaZloa imiTac iyos ganpirobebuli, rom nebismier interierSi mwvane
kuTxis arseboba cxovrebis da muSaobis xarisxis gaumjobesebas uwyobs xels. isini
amcireben optikur daZabulobas Sedegad ki adamianis Tvalze datvirTvas.
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5. აxali teqnologiebi interieris gaformebaSi
interieris industria yovelwliurad izrdeba da viTardeba, bazarze Cndeba axali
mosapirkeTebeli masalebi da teqnologiebi. interieris gaformebaSi axali
teqnologiebis sferoSi geometriuli progresiis siswrafiT Cndeba originaluri da
saintereso SemoTavazebebi. interieris dizaini, rac niSnavs komfortsa da
simyudroves yoveldRiurobaSi, mniSvnelovania yoveli adamianisaTvis. kacobrioba
mudmiv ZiebaSia Tavisi survilebis dakmayofilebisTvis raime axlisa da
eqskluziurisken miswrafebaSi.
Tu vilaparakebT siaxleebze mosapirkeTebel masalebSi, ar SeiZleba ar vaxsenoT 3D
gamosaxulebebiT kedlebis mopirkeTeba, iatakisTvis „cocxali fila“, „Wkviani
fanjara“ da a.S. saintereso inovaciuri teqnologiebi yovelTvis aqtualuria.
6. feri rogorc fsiqologiuri maxasiaTebeli, misi roli arqiteqturuli sivrcis
formirebisas
kacobriobis ganviTarebis mTeli istoriis manZilze feri erT-erT mTavar da
mniSvnelovan rols TamaSobda misi cxovrebiseuli qmediTunarianobis formirebaSi.
TemaSi ganxiluli feris SegrZnebebTan dakavSirebuli sakiTxebi Sinaarsze
yuradRebis swori fokusirebis saSualebas iZleva da interieris proeqtirebisas
mecnieruli midgomis praqtikaSi gamoyenebis aucileblobas warmoadgens. naCvenebia
feriT, formiTa da ganaTebiT sivrceSi funqciis simbolizebis SesaZlebloba da
Seqmnilia mizanmimarTuli atmosfero, romelic Seesabameba rogorc damkveTis
moTxovnebs aseve im RonisZiebebs, romelsac adgili eqneba mocemul sivrceSi.
warmodgenili Tema miznad isaxavs im ZiriTadi aspeqtebis mniSvnelobis dasabuTebas,
romelTa
gaTvaliswineba
aucilebelia
dasaxuli
funqciis
harmoniuli
fsiqologiuri
klimatis
mqone
Tanamedrove
interieris
arqiteqturis
formirebisaTvis.
7. meoTxe ganzomileba – futuristuli fantaziebis realizacia SeerTebul
StatebSi”
kinetikuri arqiteqtura es aris transformirebadi, meqanizirebuli struqtura,
romelic klimatis, saWiroebis da Canafiqris mixedviT icvleba. am mimdinareobas
dinamiur arqiteqturasac uwodeben. kinetikuri arqiteqturuli obieqtebi imgvaradaa
agebuli, rom mis nawilebs struqturis mTlianobis daurRvevlad SeuZliaT
moZraoba. mimdinareobis pionerebis azriT, kinetikuri arqiteqtura garemos Seqmnis
Semdgomi nabijia. Cvens mier ganxiluli kinetikuri arqiteqturuli da dizaineruli
obieqtebi daaxloebiT bolo 60 wlis manZilzea Seqmnili da rogorc magaliTebidan
Cans, misi ganviTareba teqnikis ganviTarebas fexdafex miyveba. meoTxe ganzomilebis
mqone, droSi cvalebadi obieqtebi kinetikuri Tvisebebis wyalobiT cocxal
organizmebs emsgavseba, rac adamianis arqiteqturisadmi axlebur midgomasa da ufro
mWidro kavSirs ayalibebs.
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b) ucxoeTSi

momxsenebeli/
#

forumis Catarebis
moxsenebis saTauri

momxseneblebi
1

dro da adgili
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА И СОПУТСТВУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ
ВЫСОКОГОРНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
ГРУЗИИ НА ПРИМЕРЕ МЦХЕТАМТИАНЕТСКОГО РЕГИОНА

naTela jobaZe
naTia qoClaZe

saerTaSoriso samecnieropraqtikuli konferencia
baqo, Aazerbaijanis
arqiteqturul samSeneblo
universiteti,
27 oqtomberi

2

Вопросы формирования
бифункциональной типологии
жилища в курортных регионах
Грузии.

m.milaSvili,
v. mWedliSvili

q.baqo 27-28 oqtomberi 2016

1. EsaqarTvelos mTiani regionebisaTvis turizmi ekonomikurad momgebiani sferoa.
Mmocemuli namuSevris mizania mcxeTa-mTianeTis regionis magaliTze saqarTvelos
teritoriis istoriul-kulturuli potencialis Seswavla da turistul sferoSi
ufro perspeqtiuli mimarTulebebis dadgena. Bbolo drois manZilze bevri magaliTi
gaCnda kerZo mewarmeTa mier lokaluri, mogzaurTaTvis popularuli sastumroebis
ganaxlebisa, magram dResdReobiT Cven aseTi aqtualuri sakiTxis gadawyvetis ufro
masStaburi midgoma gvainteresebs. Aam miznis misaRwevad Cven kidev erTxel
gavaanalizeT mocemuli teritoriis potenciali da im daskvnamde mivediT, rom
mcxeTa-mTianeTis regionSi warmatebulad SeiZleba ganviTardes turizmis iseTi
saxeobebi, rogoricaa:
1. SemecnebiTi (eqskursiuli) – momlocveloba, eTnikuri turizmi;
2. gamajansaRebeli – balneologiuri, klimaturi;
3.
sporti;

sportuli

–

alpinizmi,

saTxilamuro

4. ekoturizmi;
5. agroturizmi;
6. fototurizmi.
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sporti,

raftingi,

sacxenosno

Mmdgradi ganviTarebis turizmis Sesabamisi ganviTarebis gegmis zedmiwevniT
damuSaveba, adgilobrivi mosaxleobisa da mcire biznesis CarTva, gaazrebuli
arqiteqturuli gadawyveta saqarTvelos maRalmTian regionebSi turizmis
ganviTarebis myari safuZveli iqneba.
2. bifunqciuri sacxovrisis tipologiis formirebis sakiTxebi saqrTvelos
sakurorto regionebSi
moxsenebaSi,
saqarTvelos
kurortebze
Catarebuli
kvlevis
safuZvelze,
warmodgenilia
kurortebze
damsvenebelTa
da
mudmiv
macxovrebelTa
ganTavsebisaTvis
saWiro
axali
tipis
sacxovrisis
formirebis
sakiTxi.
gansazRvrulia damsvenebelTa cxovrebis ZiriTadi formebi da
Sesabamisi
gegmarebiTi struqturis formirebisaTvis saWiro rekomendaciebi.

Sesrulebuli arqiteqturuli proeqtebi.

1

SoTa
1) individualuri
gelaSvili sacxovrebeli
mow.
saxli daba
SekveTilSi. P
maswavlebeli
(pr. mT.
arqiteqtori
jgufTan erTad) mimdinare
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2) individualuri
sacxovrebeli
saxli sofel
pantianSi
(pr. avtori –
mimdinare)

3) individualuri
sacxovrebeli
saxli
agarakisTvis
(pr. Aavtori –
proeqti)
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4) sastumros
rekonstruqciis
proeqti daba
stefanwmindaSi
(pr. mT.
arqiteqtori
jgufTan
erTad)
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5) sacxovrebeli
binis
interieris
dizaini
guramiSvilis
gamzirze –
mimdinare
(jgufTan
erTad)

6) sacxovrebeli
binis
interieris
dizaini
baTumSi –
mimdinare
(jgufTan
erTad)
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7) sacxovrebeli
binis
interieris
dizaini
saguramoSi –
mimdinare
(jgufTan
erTad)

8) sacxovrebeli
saxlis
rekonstruqciis
,interierisa da
garemos
dizainis
proeqti –
ganxorcielebu
li (jgufTan
erTad)
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9) sacxovrebeli
binis
interieris
dizaini
nucubiZis
quCaze –
mimdinare
(jgufTan
erTad)

2 m.milaSvili,
v. mWedliSvili

1) oTxoTaxiani
sacxovrebeli
binis interieris
proeqti

q.Tbilisi. aleqsiZis quCaze

2) oTxoTaxiani
sacxovrebeli
binis interieris
proeqti

q.Tbilisi. guramiSvilis quCaze

3) sam oTaxiani
sacxovrebeli
binis interieris
proeqti

q.Tbilisi. baxtrionis quCaze

4) oTxoTaxiani
sacxovrebeli
binis interieris
proeqti

q.Tbilisi. aleqsiZis quCaze

5) oTxoTaxiani
sacxovrebeli
binis interieris
proeqti

q.Tbilisi. guramiSvilis quCaze
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3 m.milaSvili,
v. mWedliSvili,
S. gelaSvili

4 qeTevan
saluqvaZe

6) sam oTaxiani
sacxovrebeli
binis interieris
proeqti

q.Tbilisi. baxtrionis quCaze

7) oTxoTaxiani
sacxovrebeli
binis interieris
proeqti

q.Tbilisi. aleqsiZis quCaze

1) restorani
“nikala”
daSenebisa da
restavraciis
proeqti

q.siRnaRi. sarajiSvilis quCaze

2) sastumro
“Zveli ubani”
miSenebisa da
restavraciis
proeqti

q.siRnaRi. gorgasalis quCaze

mcxeTis xidis
reabilitacia,
arqiteqturulesteTiuri
koncefcia
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5 daamuSava n.
qoClaZe, b.
TinikaSvili
Ppr. mT.
arqiteqtori T.
SaSiaSvili

1) q. TbilisSi
avlabris q. N34-Si
mdebare
saqarTvelos
wiTeli jvris
|Senobis
gamagrebisa da
rekonstruqciis
proeqti
2016w.
SeTanxmebuli
Ppr. mT.
arqiteqtori T.
SaSiaSvili
daamuSava n.
qoClaZe, b.
TinikaSvili

n. qoClaZe, b.
TinikaSvili

2) Yyvarlis
municipalitetis
sof. eniselSi
marnis Senobis
proeqti
2016w.
SeTanxmebuli
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n. qoClaZe, b.
TinikaSvili

3)

3) q. TbilisSi
ingoroyvas q. N26Si sacxovrebeli
saxlis miSenebis
proeqti 2016 w.
SeTanxmebuli
eskizuri proeqti

statiebi

#

1

avtori/
avtorebi

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis
dasaxeleba

Jurnalis/
krebulis
nomeri

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

N1(15)

სტუ „განათლება“

252–256

მედეა მელქაძე არქიტექტურული აზრის
ისტორიული ექსკურსი

2

მედეა მელქაძე

თბილისი

არქიტექტურა არის

N2(16)

სინამდვილის

სტუ „განათლება“
თბილისი

შემეცნების სპეციფიკური

21

244–249

ფორმა
3

მედეა მელქაძე

ისტორიული ქალაქის

N6(16)

სტუ

პრობლემები

არქიტექტურია და

ლანდშაფტური ზონის

ქალაქმშენებლობის

იდენტიფიცირების

თანამედროვე

კონტექსტში

პრობლემები

48-58

სამეცნიერი–
ტექნიკური
ჟურნალი.
თბილისი
4

ნინო იმნაძე

„პოლონეთის უახლესი
არქიტექტურა -

თბ. 2016

ჟურნალი

№1(15)

„განათლება“; სტუ.

# 6/2016

ამერიკის ესწავლის გვ. 222 – 226
საკითხები;

გვ. 246 – 251

ტენდენციები და
მიმართულებები
(ვარშავის მაგალითზე)“
5

ნინო იმნაძე

“კლასიკური
მემკვიდრეობის
ინტერპრეტაცია XX –XXI

ამერიკის

საუკუნის ქართულ
არქიტექტურაში

შესწავლის
საქართველოს

ამერიკული

ასოციაცია.

პროფესიოული
აზროვნების
კონტექსტში”
6

ნინო იმნაძე;

„კედელი“

სტუ. თბ. 2016

ჟურნალი

№2(16)

„განათლება“;

თანაავტორი

გვ. 231 – 237

არქიტექტორი
მიხეილ
ჯინჭარაძე;
7

ნინო იმნაძე;

„თანამედროვე

თბ. 2016

ჟურნალი

თანაავტორი

არქიტექტურა

№2(16)

„განათლება“; სტუ.

არქიტექტორი ისტორიულ გარემოში“
თეა ჩუბინიძე;
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გვ. 237 – 243

vrceli anotacia qarTul enaze
1.ამ სტატიის მიზანი არის კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ჩვენი კოლეგების კვლევების ძირითადი
პოსტულატები, რაც არქიტექტურული აზროვნების ქართულ სეგმენტს,ნამდვილად, ამშვენებს.
თინათინ ჩიჩუა–ჩვენი საყვარელი ლექტორი და უდიდესი მეცნიერი. მისი კვლევა „მცხეთის
ჯვარი“–გახლავთ ქართული მეცნიერების აზრთა საცავის ერთერთი გამორჩეულად უნიკალური
მოდული. მისი ოცდაათწლიანი კვლევა დაგვირგვინდა სადოქტორო დისერტაციის სახით, რამაც
შეუქმნა ჩვენი ხალხის ისტორიისა და აღმსარებლობის ძეგლს –მცხეთის ჯვრის თაძრის
აღმშნებლობის დათარიღებას ურყევი საფუძველი. იმის გამო,რომ მეოცე საუკუნის მეორე
ნახევრის ნუმიზმატიკს სფეროში გაკეთებულმა აღმოჩენებმა, ბატონი გიორგი ჩუბინაშვილის
მიერ გამოკვლეულ ჯვრის ტაძრის დათარიღებას გამოაცალა საფუძველი, ქალბატონ თინათინს
მისცა საშულება სხვა მეთოდოლოგიით შეევსო ბატონი გიორგის კვლევა. ეს ვექტორებია:
საქართველოს კათალიკოს პატრიარქთა გენეალოგიაში არსებული ვაკუუმის აღმოჩენა და
შევსება; სომხების კათალაკოსის წყევლის წერილი სომხებისადმი,იმის შესახებ, თუ ვინც
ილოცებდა ქართველებთან ჯვრის თაძარშიმას ანათემაზე გადასცემდნენ; ტაძრის
კონსტრუქციული სისტემის მდგრადობის ანალიზი და ა.შ.
მეორე ნაშრომი გახლავთ ქალბატონ ნინო იმნაძის კვლევა ბატონ მიხაკო შავიშვილის
შემოქმედებისა, სადაც ავტორი დიდი პროფესიონალიზმით აანალიზებს ბატონი მიხაკოს
შემოქმედებას ქალაქგეგმარებითი და სივრცულ–არქიტექტურული კუთხით. ეს კვლევა იყო
კიდევ ერთი აგური ჩვენი ეროვნული არქიტექტურული სკოლის სისტემური ანალიზის საქმეში,
სადაც ეპოქის კონტექსტში განხილული იყო ადამიანი და შემომქმედი, როგორც ერთი მთლიანი
აღმშენებლობითი მუხტი.
2. ამ სტატიაში განხილულია საკითხი კეთდება თუ არა შემოქმედება დადგენილებებითა და
კანონებით თუ იგი არის თავისუფალი შემოქმედის თავისუფალი აზროვნების შედეგი. ამ
კონტექსტში განხილულია 1955 წლის ხრუშჩოვის დადგენილება „ზედმეტობები
არქიტექტურაში“, სადაც ის კომუნისტური პარტიის ცეკას დადგენილებაში კანონის დონეზე
განაცხადს აკეთებს სტალინური არქიტექტურის ეპოქის დასასრულსა და ე.წ. ხრუშჩოვური
არქიტექტურის დასაწყისის შესახებ.
საინტერესოა, რომ 1924 წელს სორბონის უნივერსიტეტში ლე კორბუზიე აკეთებს მოხსენებას
თანამედროვე არქიტექტურის ნიშნებისა და ტენდენციების შესახებ, სადაც აყალიბებს რკინა–
ბეტონის როგორც მასალის 5 პოსტულატს. ეს გახლავთ ნათელი მაგალითი, თუ კორბუზიე,
როგორც თავისუფალი აზროვნების მატარებელი დიდი შემოქმედი, როგორ იწყებს საუბარს XX
საუკუნის 20-იანი წლების დასაწყისში არსებული არქიტექტურის მოძველებული ენის
მოდერნიზაციის შესახებ. თუ ჩვენ ამ 2 მოვლენას, რომელიც ერთმანეთის მიმართ 31 წლის
დიაპაზინოში არსებობს, განვიხილავთ, აღმოვაჩენთ, რომ ხრუშჩოვის დადგენილება ეს არის
არქიტექტურის შემოქმედების არსის უარმყოფელი და ლე კორბუზიეს ანალიზი კი არის
არქიტექტურაში, როგორც დარგში შემოქმედების განმაპირობებელი მუხტი.
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3.სტატიაში განხილულია, პრობლემა – შეიძლება თუ არა ლანდშაფტური ძეგლი იყოს
უგულებელყოფილი მასზე ანთროპოგენული კონსტრუქციის – არქიტექტურის დადგმით. აქ
განხილულ იქნა დახრილი ხაზის ფენომენი სივრცეში: ფერდი არის თუ არა დახრილი ხაზი? და
არის თუ არა ლოგიკური მთაზე მთის დადგმა? თუ იუმორის კუთხით განვიხილავთ – ქუდზე
ქუდის დადება. ცხადია, არა. ამიტომაც, პროექტ „პანორამის“ ზედა ლანდშაფტური თემა
წარმოადგენს ნონსენსს სივრცულ–არქიტექტურული გადაწყვეტილების კუთხით. მაგრმა ამ
პრობლემას აქვს თავისი, როგორც ბიოკლიმატური, ისე კონსტრუქციულ–ტექნოლოგიური
ასპექტები. ყველა ეს ასპექტი განხილულ იქნა ზემოაღნიშნულ სტატიაში და დასკვნების სახით
განცხადდა: 1. ბიოკლიმატურ კონტექსტში პერიმეტრალურად მოშენებული არქიტექტურის
მინის ტერასული სისტემა, საშიშროებას წარმოადგენს ბუნებრივი გარემოსათვის, როგორც
სითბური, ისე რადიაციული გამოსხივების კუთხით. ყოველივე ამის საფუძველზე, ირკვევა რომ
იცვლება რა სითბურ–რადიაცული რეჟიმი ფერდზე აღნიშნული არქიტექტურით – იჭრება
ინვერსიული ჰაერის ნაკადები, რომლებიც სუფთა ჰაერის საშუალებით ახდენენ ვენტილაციას
დღის განმავლობაში არამარტო ფერდზე, არამედ თბილისის მიმდებარე უბნებში. 2.
კონსტრუქციული თვალსაზრისით, რასაც ემატება ტექნოლოგიური ასპექტი ტერასული
საფეხურების რითმი რაც რენდერებზე არის ნაჩვენები ინსინუაციას წარმოადგენს და
სინამდვილეში მოგცემს საფეხურების რითმის სრულ შეცვლას და შესაბამისად, აბსოლუტურად
სხვა იერსახის არქიტექტურას.
ანოტაცია
პოლონეთის უახლესი არქიტექტურა - ტენდენციები და მიმართულებები (ვარშავის მაგალითზე)
სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი
პროფესორი ნინო იმნაძე
თემის მიზანია ვარშავის არქიტექტურული გამოცდილების რეტროსპექტული განხილვა და
მიმდინარე

პროცესების

ანალიზი,

რადგან

ქალაქის

გარდასახვის

პრობლემა

აქტუალურია

თბილისისთვის.ვარშავის უახლესი არქიტექტურის აქტუალური საკითხებიდან ავღნიშნავთ რამოდენიმეს,
რომლებიც ანალოგიურად აქტუალურია თბილისისთვის: ძველი ქალაქის რესტავრაცია - რეაბილიტაცია
და რეკონსტრუქცია; თანამედროვე შენობის ჩასმა ისტორიულ გარემოში; სამრეწველო სივრცეების
ტრანსფორმაცია; მაღლივი მშენებლობა; პროექტები, რომელებშიც ვლინდაბა ახალი პარადიგმის ძიება; ღია
და დახურული საზოგადოებრივი სივრცეების ორგანიზება; უბარიერო სივრცის ფორმირება.ანალიზით
მტკიცდება მოსაზრება, რომ პოლონეთი თანამედროვე არქიტექტურის განვითარების ავანგარდშია.
არქიტექტურული

პრობლემები

განსხვავდებიან

ერთმანეთისგან,

როგორც

ქალაქგეგმარებითი

გადაწყვეტებით, ისე არქიტექტურული ფორმადწარმომქმნელი ძიებების მრავალფეროვნებით. ვერ
ვიტყვით, რომ აქ ადგილი აქვს კონფლიქტს ან ბრძოლას შემოქმედებითი პირველობისთვის, აქ უფრო
კონფროტანცია და თანაარსებობაა. დროის თანამედროვედ ყოფნა, სურვილი ჩაეწეროს მსოფლიო
არქიტექტურულ ბრძოლაში, თუმცა ანალიზი რამდენადმე სუბიექტური ხასიათისაა.
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"კედელი"
ნინო იმნაძე, სრული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მიხეილ ჯინჭარაძე; არქიტექტორი
წინამდებარე

სტატიაში

განხილულია

არქიტექტურული

სტილების

გავლენით,

კედლის

სახეცვლილებაზე, არა როგორც უბრალოდ შემომზღუდავ კონსტრუქციაზე, არამედ როგორც მეტყველ
ორგანიზმზე.
გაანალიზებულია, საუკუნეების მანძილზე ამ არქიტექტურული ფორმის ტრანსფორმაცია დროში
და სივრცეში. როგორ გახდა ორნამენტი კედლის ატრიბუტი და როგორ გაორნამენტდა თავად, როგორ
გარდაიქმნა ფასადი ქანდაკებად.
კონკრეტულად განხილულია სამი არქიტექტურული სტილის ეკლექტიზმის, პოსტმოდერნიზმისა
და დეკონსტრუქტივიზმის შედარებითი ანალიზი. როგორ იკითხება დეტალებში სტილი, ემოცია,
ეროვნულობა,

იდეოლოგია,

სწრაფვა

სიმძიმიდან

და

მრავალფეროვნებიდან

სიმსუბუქისა

სიმარტივისაკენ.

თანამედროვე არქიტექტურა ისტორიულ გარემოში (თბილისის მაგალითზე)
სტუ. პროფესორი ნინო იმნაძე
არქიტექტორი თეა ჩუბინიძე
წინამდებარე სტატიაში, ჩვენს მიერ განხილულია არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის
ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემა, როგორიცაა ურთიერთობა ახალსა და ძველს შორის თუ

როგორ

უნდა

მოხდეს

ისტროიულად

ჩამოყალიბებულ

არქიტექტურულ

გარემოში

თანამედროვე ნაგებობის შეტანა ისე, რომ არ დაირღვას მთლიანობა, ჩნდება კითხვა: საჭირო თუ
არა ერთიანობის შენარჩუნება?
კვლევის მიზანია არსებული მსოფლიოს და საქართველოს გამოცდილების
კონკრეტული არქიტექტურული ობიექტების

განხილვით,

ანალიზით,

გამოვავლინოთ ძველსა და ახალს

შორის ურთიერთობის თავისებურებანი, ისეთი როგორიცაა: რამდენად შენარჩუნდა ან დაირღვა
ძველის იდენტობა ახალი ორგანიზმის შეტანით; შედგა თუ არა დიალოგი ძველსა და ახალს შორის;
რამდენად ორგანულად ჩაეწერა ან პირიქით დაუპირისპირდა ახალი შენობა ჩამოყალიბებულ
გარემოს. როგორ შეცვალა თვითდამკვიდრებისა და ახალი სიტყვის თქმის სურვილმა გარემო.
სწორედ ამ კუთხით არის დანახული ძველი და ახალი თბილისი, როგორც ტრადიციულ
ინტერნაციული არქიტექტურას შორის ურთიერთობა.
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II. 2. publikaciebi:
ბ) ucxoeTSi

statiebi

#

avtori/
avtorebi

statiis saTauri,
Jurnalis/krebulis dasaxeleba

1

მედეა მელქაძე

Jurnalis/

gamocemis
adgili,
gamomcemloba

gverdebis
raodenoba

მთიანი

აზერბაიჯანის

50-54

კურორტების

რესპუბლიკის

პრობლემები

განათლების

(აჭარის რეგიონი)

სამინისტრო.

krebulis
nomeri

აზერბაიჟანის
არქიტექტრულ–
სამშენებლო
უნივერსიტეტი
ბაქო, 2016 წელი
2

მედეა მელქაძე

აჭარის რეგიონის

აზერბაიჯანის

მარიამ ღომიძე

კურორტების
პოტენციალი და

რესპუბლიკის
განათლების

განსაკუთრებულობა

სამინისტრო.
აზერბაიჟანის
არქიტექტრულ–
სამშენებლო
უნივერსიტეტი
ბაქო, 2016 წელი

3

ნინო იმნაძე

“Особенности
архитектуры
туристических

აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის
განათლების
26

41-44

центров в регионах
Грузии”;

სამინისტრო.
აზერბაიჯანის
არქიტექტრულ–
სამშენებლო
უნივერსიტეტი
ბაქო, 2016 წელი

vrceli anotacia qarTul enaze
1. სტატიის მიზანია, საქართველოს ულამაზესი კუთხის – აჭარის მთიან რეგიონში
ჩატარებული ექსპედიციის საფუძველზე გამოვლენილი კვლევითი პარამეტრების
სისტემური, პარალელური, გამჭოლი ანალიზი და ანკეტირება, ფოტო და ვიდეო
ფიქსაცია. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გამოიკვეთა ამ რეგიონის როგორც
ქალაქმაფორმირებელ–გეგმარებითი, ასევე ბიოკლიმატური განსაკუთრებულობა და
მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე წარმოჩენილი პრობლემები, როგორიცაა:
აჭარისწყალსა და ჭოროხზე 5 კასკადიანი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა და
მათთან დაკავშირებული ბიო–კლიმატური პრობლემები. ცნობილია, რომ აჭარის
რეგიონის მთიანი ნაწილი გამოირჩევა ბიომრავალფეროვნებით, რაც ფიქსირდება
არაერთი ნაკრძალი და აკრძალული ზონების, დაცული ტერიტორიების და ეროვნული
პარკების არსებობით. ამავე დროს, რეგიონი განიცდის საგზაო კომუნიკაციების
ტექნიკური აღჭურვის არასრულყოფილებას, რაც გამოიხატება სამშენებლო ტექნიკის მიერ
დაზიანებულ ინფრასტრუქტურასა და მთიანი აჭარის სოფლებთან გრუნტის გზების
მოდერნიზაციის ნაკლებობაში. ამასთან, აშკარად იკვეთება მთიანი აჭარის მინერალური
წყლის რესურსების სტანდარტიზაციის უქონლობა და ამის შედეგად სამუშაო ადგილების
დეფიციტი.
2. სტატიაში განხილულია ბათუმი, როგორც რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრი და მისი
კულტურულ–ბიოკლიმატური განსაკუთრებულბა. სტატაში განხილულია, ბათუმის
პრეისტორია – ანტიკური ხანის პერიოდიდან მისი ოფიციალურად დაფუძნების
პერიოდამდე 1878 წ. და მას შემდეგ. აქედან, ცხადი ხდება თუ ბათუმი, როგორც
სტრატეგიული პორტი რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის და მისი მნიშვნელობა
დღეს უფრო ცხადი ხდება. ხაზი უნდა გაესვას იმ მოვლენას, რომ ბათუმი და მისი
მიმდებარე ტერტორია წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნებისა და უნიკალობის სივრცეს,
რაც თანამედროვეობაში განვითრებული მოვლენებით, საფრთხის წინაშე დგას. რასთან
გვაქვს საქმე? – 1. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ახალმშენებლობები, რომელთაც
სერიოზულად შეცვალეს ბათუმის ზღვის სანაპიროს ბიოკლიმატური სტატუს–კვო და
შესაბამისად, ადამიანის არსებობისათვის საჭირო ჯანსაღი პარამეტრების შეცვლა
უარესობისაკენ. 2. ბათუმის სანაპირო ზოლის დესტრუქციული პროცესები, რომელიც
ჭოროხზე მშენებარე 5 კასკადიანი ჰიდროელექტროსადგურის შედეგს წარმოადგენს.
ხდება ჭოროხის დელტაში ნაპირშემქმნელი ქვის მასალის – ხრეშის გაზიდვა გვირაბების
ასაშენებლად.
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III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
ა) saqarTveloSi

momxsenebeli/
#

forumis Catarebis
moxsenebis saTauri

momxseneblebi
1

მედეა მელქაძე

dro da adgili
კანონებისა და
დადგენილებების როლი
არქიტექტურულ
შემოქმედებაში

2

მერაბ ბოლქვაძე

თეიმურაზ ზედელაშვილი

ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია.
9-21 მაისი, თბილისი 2016 წ

თბილისის

ქ. ბორჯომი; თბილისის

მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმი

მერიის მიერ მოწყობილი

კონცეფციის საკითხები
3

ამერიკისმცოდნეობის XVII

კონფერენცია
2016 წლის 26 ნოემბერი

თბილისის აგლომერაციის

ქ. ბორჯომი; თბილისის

საკითხები

მერიის მიერ მოწყობილი
კონფერენცია
2016 წლის 26 ნოემბერი

4

ვლადიმერ ვარდოსანიძე

ურბანული ინდიკატორები

ქ. ბორჯომი; თბილისის
მერიის მიერ მოწყობილი
კონფერენცია
2016 წლის 26 ნოემბერი

5

მაია ჯავახიშვილი;

საავადმყოფოების

ამერიკისმცოდნეობის XVII

ბ. თინიკაშვილი

არქიტექტურა

ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია.
9-21 მაისი, თბილისი 2016 წ

6

ნინო იმნაძე

„თანამედროვე არქიტექტურა კონფერენცია „არქიტექტურის
ისტორიულ განაშენიანებაში“

თანამედროვე
პრობლემები“თბილისი, 2016
წლის 13 თებერვალი.
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7

„საქლაქო სივრცის ადაპტაცია

ნინო იმნაძე

ამერიკისმცოდნეობის XVII
ყოველწლიური

მცირემობილური
მოსახლეობი მოთხოვნების
შესაბამისად ამერიკულ

საერთაშორისო კონფერენცია.
თბ. 9-21 მაისი 2016 წ. ივ.

არქიტექტურაში“ -

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერიტეტი.

8

ვერბალური და ვიზუალური

ნინო იმნაძე

თბილისი; სტუ;

კომუნიკაცია ტურისტულ

საერტაშორისო სამეცნიერო

არქიტექტურაში

კონფერენცია: ვერბალური
კომუნიკაციები; 25-27
ნოემბერი

moxsenebaTa anotacia qarTul enaze
მოხსენების მიზანია, გავარკვიოთ, თუ დადგენილბები და კანონები რა გავლენას ახდენს
არქიტექტურულ შემოქმედებაზე. ამ კონტექსტში განხილულია 1955 წლის ხრუშჩოვის
დადგენილება „ზედმეტობები არქიტექტურაში“, სადაც ის კომუნისტური პარტიის ცეკას
დადგენილებაში კანონის დონეზე განაცხადს აკეთებს სტალინური არქიტექტურის ეპოქის
დასასრულსა და ე.წ. ხრუშჩოვური არქიტექტურის დასაწყისის შესახებ.
საინტერესოა, რომ 1924 წელს სორბონის უნივერსიტეტში ლე კორბუზიე აკეთებს მოხსენებას
თანამედროვე არქიტექტურის ნიშნებისა და ტენდენციების შესახებ, სადაც აყალიბებს რკინა–
ბეტონის როგორც მასალის 5 პოსტულატს. ეს გახლავთ ნათელი მაგალითი, თუ კორბუზიე,
როგორც თავისუფალი აზროვნების მატარებელი დიდი შემოქმედი, როგორ იწყებს საუბარს XX
საუკუნის 20-იანი წლების დასაწყისში არსებული არქიტექტურის მოძველებული ენის
მოდერნიზაციის შესახებ. თუ ჩვენ ამ 2 მოვლენას, რომელიც ერთმანეთის მიმართ

31 წლის

დიაპაზინოში არსებობს, განვიხილავთ, აღმოვაჩენთ, რომ ხრუშჩოვის დადგენილება ეს არის
არქიტექტურის შემოქმედების არსის უარმყოფელი და ლე კორბუზიეს ანალიზი კი არის
არქიტექტურაში, როგორც დარგში შემოქმედების განმაპირობებელი მუხტი.
თუ ჩვენ განვიხილავთ თანამედროვე საქართველოს, ირკვევა, რომ ყველა ის პრობლემა რომელიც
არსებობდა მე–20 საუკუნის პირველ და მეორე ნახევარში, თავს იჩენს დღევანდელ თბილისსა და
მთლიანად ქვეყანაში. საინტერესოა, ის მოვლენები რაც განვითარდა რიყესა და მის მიმდებარე
ტერიტორიაზე, ერეკლე II-ის მოედანსა და მის ნიშნულზე გასწორებული მტკვრის სანაპირო
ზოლსა და მის მიმდებარე უნიკალურ ლანდშაფტზე, ყოფილი კორტების ტერიტორიაზე, სადაც
აშენდა „იუსტიციის სახლი“. ეს არ არის კერძო დადგენილებებისა და ბრძანებების შედეგი? –
ცხადია არის. ჩამოთვლილი მაგალითები მეტყველებს, რომ დღეს საქართველოში კერძო
პიროვნებების სურვილი შეიძლება გახდეს კანონი, დადგენილება და ყოველივე ეს იყოს
განხორციელებული.

თუ

ეს

ზომომოყვანილმა

ობიექტებმა

არ

გამოიწვია

ბუნებრივი

კატაკლიზმები, მაშინ ვერეს ხეობაში გაყვანილმა სატრანსპორტო კვანძმა 2015 წლის ზაფხულში,
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ცნობილი წყალდიდობის შედეგად შექმნა სასაკლაო არაერთი ადამიანისათვის და სხვები კი
დატოვა უსახლკაროდ.

b) ucxoeTSi

momxsenebeli/
#

forumis Catarebis
moxsenebis saTauri

momxseneblebi
1

dro da adgili

მედეა მელქაძე

მთიანი კურორტების

ბაქო, 27-28ოქტომბერი 2016

პრობლემები (აჭარის

წელი

რეგიონი)
2

მედეა მექაძე
მარიამ ღომიძე

3

4

ნინო იმნაძე

ნინო იმნაძე

აჭარის რეგიონის
ბაქო, 27-28ოქტომბერი 2016
კურორტების პოტენციალი და
წელი
განსაკუთრებულობა
“Особенности архитектуры
туристических центров в
регионах Грузии”;

ბაქო, 27-28ოქტომბერი 2016

vizualurikomunikacia
turistularqiteqturaSi

თბილისი,

წელი

moxsenebaTa anotacia qarTul enaze
1. სტატიის მიზანია, საქართველოს ულამაზესი კუთხის – აჭარის მთიან რეგიონში ჩატარებული
ექსპედიციის საფუძველზე გამოვლენილი კვლევითი პარამეტრების სისტემური, პარალელური,
გამჭოლი ანალიზი და ანკეტირება, ფოტო და ვიდეო ფიქსაცია. ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარე, გამოიკვეთა ამ რეგიონის როგორც ქალაქმაფორმირებელ–გეგმარებითი, ასევე
ბიოკლიმატური განსაკუთრებულობა და მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე წარმოჩენილი
პრობლემები,
როგორიცაა:
აჭარისწყალსა
და
ჭოროხზე
5
კასკადიანი
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა და მათთან დაკავშირებული ბიო–კლიმატური
პრობლემები.
ცნობილია,
რომ
აჭარის
რეგიონის
მთიანი
ნაწილი
გამოირჩევა
ბიომრავალფეროვნებით, რაც ფიქსირდება არაერთი ნაკრძალი და აკრძალული ზონების,
დაცული ტერიტორიების და ეროვნული პარკების არსებობით. ამავე დროს, რეგიონი განიცდის
საგზაო კომუნიკაციების ტექნიკური აღჭურვის არასრულყოფილებას, რაც გამოიხატება
სამშენებლო ტექნიკის მიერ დაზიანებულ ინფრასტრუქტურასა და მთიანი აჭარის სოფლებთან
გრუნტის გზების მოდერნიზაციის ნაკლებობაში. ამასთან, აშკარად იკვეთება მთიანი აჭარის
30

მინერალური წყლის რესურსების სტანდარტიზაციის უქონლობა და ამის შედეგად სამუშაო
ადგილების დეფიციტი.
2. სტატიაში განხილულია ბათუმი, როგორც რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრი და მისი
კულტურულ–ბიოკლიმატური განსაკუთრებულბა. სტატაში განხილულია, ბათუმის პრეისტორია
– ანტიკური ხანის პერიოდიდან მისი ოფიციალურად დაფუძნების პერიოდამდე 1878 წ. და მას
შემდეგ. აქედან, ცხადი ხდება თუ ბათუმი, როგორც სტრატეგიული პორტი რამდენად
მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის და მისი მნიშვნელობა დღეს უფრო ცხადი ხდება. ხაზი უნდა
გაესვას

იმ

მოვლენას,

რომ

ბათუმი

და

მისი

მიმდებარე

ტერტორია

წარმოადგენს

ბიომრავალფეროვნებისა და უნიკალობის სივრცეს, რაც თანამედროვეობაში განვითრებული
მოვლენებით, საფრთხის წინაშე დგას. რასთან გვაქვს საქმე? – 1. ბოლო 15 წლის განმავლობაში
ახალმშენებლობები,

რომელთაც

სერიოზულად

შეცვალეს

ბათუმის

ზღვის

სანაპიროს

ბიოკლიმატური სტატუს–კვო და შესაბამისად, ადამიანის არსებობისათვის საჭირო ჯანსაღი
პარამეტრების შეცვლა უარესობისაკენ. 2. ბათუმის სანაპირო ზოლის დესტრუქციული პროცესები,
რომელიც ჭოროხზე მშენებარე 5 კასკადიანი ჰიდროელექტროსადგურის შედეგს წარმოადგენს.
ხდება ჭოროხის დელტაში ნაპირშემქმნელი ქვის მასალის – ხრეშის გაზიდვა გვირაბების
ასაშენებლად.

არქიტექტურული პროექტები

1

vaJa gelaSvili

Tbilisi
2016 w.

Kkonkursis
monawile
varianti 1

Mmravalf
unqciuri sacxovrebeli
saxli TbilisSi
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2

G

Tbilisi

vaJa gelaSvili

2016 w.

Kkonkursis
monawile
varianti 2

mravalfunqciuri
sacxovrebeli saxli
meliqiSvilis q.
3

Tbilisi

vaJa gelaSvili

2016 w.

Kkonkursis
monawile

sagamofeno darbazi
gudiaSvilis moedanze
4

vaJa gelaSvili

Tbilisi
2016 w.

Jurnal,,arqiteqturuli
daijestis,, #16 nomeri
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redaqtorigamomcemeli.

5

Tbilisi

Ggia nadiraZe

2016 w.

Kkonkursis
monawile

Mmravalfunqciuri
sacxovrebeli saxli
TbilisSi
6

G

Tbilisi

Ggia nadiraZe

2016 w.

Kkonkursis
monawile

mraval funqciuri
sacxovrebeli saxli
meliqiSvilis q.
7

gia nadiraZe

Aaxalcixe

goCa miqiaSvili

2016 w.

mSenebare

sabavSo baRi 400 adgilze
axalcixeSi
8

gia nadiraZe

Tbilisi

Konkursi

goCa miqiaSvili

2016 w.

II adgili.

2016 წ.

აჭარის სივრცითი

mamuka
baraTaSvili
ek
onomikis saministros Senoba
sandro eulis q. 3
9

ნინო ჩხეიძე

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
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სივრცითი მოჭყობის გეგმა
10

ნინო ჩხეიძე

მოწყობის ჯგუფი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის

2016 წ.

სივრცითი მოჭყობის გეგმა
11

ნინო ჩხეიძე

მოწყობის ჯგუფი

ხულოს მუნიციპალიტეტის

2016 წ.

სივრცითი მოჭყობის გეგმა
12

ნინო ჩხეიძე

აჭარის სივრცითი
მოწყობის ჯგუფი

შუახევი მუნიციპალიტეტის

2016 წ.

სივრცითი მოჭყობის გეგმა
13

აჭარის სივრცითი

აჭარის სივრცითი
მოწყობის ჯგუფი

ირაკლი

ბაკურიანის და დიდი მიტარბის

მურღულია

ქალაქთმშენებლობის სივრცითი
მოწყობის და განაშენიანების

2016 წ.

რეგულირების გენგეგმის
დამუშავება

arqiteqturuli safuZvlebis da Teoriis departamenti #603

II. 1. publikaciebi:
ა) saqarTveloSi

statiebi
Jurnalis/
#

1

avtori/avtorebi

m.daviTaia,

statiis saTauri, Jurnalis/krebulis dasaxeleba krebulis
nomeri
“amerikuli arqiteqtura,
genezisi“N
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N 1(15),

gamocemis
adgili,
gamomcemloba
stu-s Jurnali
„ganaTleba“ N
Tb.2016

gverde
bis
raode
noba
gv.240246,

2

„verbaluri komunikaciuri katalogi
verbaluri
Ggv. 150teqnologiebi piter
komunikaciuri
154
teqnologiebieizenmanTan“
2016, IV
(moxseneba-statia)
saerTaSoriso
konferencia

m.daviTaia,

1.
statiaSi
ganxilulia
amerikuli
arqiteqturis
Camoyalibebisa
da
ganviTarebis sakiTxebi. statia mimoxilviTi xasiaTisaa da gvTavazobs aSS-s
teritoriaze mcxovreb indielTa kulturas, kolonialur periods (XVIs.-1775w.), XVIII
saukuneSi
emigrantebis
mier
Semotanili
tradiciebisa
da
adgilobrivi
Taviseburebebis nazaviT Seqmnil arqiteqturas – goTikuri cvlis romanuls,
berZnuls, barokalurs, moderns, neoklasikurs da a.S. XIX saukunis bolodan iwyeba
caTambrjenebis mSenebloba, XX s. dasawyisidan ki batonobs funqcionaluri stili.
XX s-Si amerikaSi gavrcelda dekonstruqtivizmi da statiaSi warmodgenilia
arqiteqtorebi, romlebmac mniSvnelovani wvlili Seitanes am mimarTulebis
damkvidrebaSi.
2. Ppiter aizenmanis dekonstruqcia 1990-iani wlebidan icvlis mimarTulebas da
inacvlebs araxazovani arqiteqturisken. axali STagoneba wamovida mecnieruli
aRmoCenebis mxridan, TviT organizebadi organuli struqturebis ideidan, J.delezis
Teoriidan-fraqtaluri Teoriidan. aizenmanis arqiteqturaSi verbalur komunikaciur
teqnologiebs eniWeba upiratesoba. es exeba rogorc kedels, Wers, da a.S. aseve
adamianis moZraobis xazs da Sesabamisad arqiteqtura am xaziT iqmneba, romelsac
aizenmani iyenebs rogorc TeoriaSi aseve praqtikaSi.

III. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba
1) saqarTveloSi
momxsenebeli/
#

forumis Catarebis
moxsenebis saTauri

momxseneblebi
1

m.daviTaia,

dro da adgili
„maRalmTiani regioni svaneTi.
guSin da dRes“
(moxseneba-statia katalogSi
gv.44-48,)
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baqoSi gamarTuli
saerTaSoriso
konferencia
2016 w.

2

m.daviTaia,

„gadaadgilebebi piter
aizenmanis arqiteqturaSi“
(moxseneba)

iv.javaxiSvilis sax.
Tsu-s amerikismcodneobis institutisa da amerikis
Seswavlis saqarTvelos asociaciis
mier organizebul
amerikismcodneobis
me-17 yovelwliuri
saerTaSoriso
konferencia
2016 w. 21 maisi
eZRvneba amerikis
damoukideblobis
deklaraciis 240-e
wlisTavs
(sertifikati)N

anotaciebi
1. Высокогорный регион – Сванетия (в частности село Ушгули) входит в список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО и являеться центром туризма. Предпосылками стали факторы:
природа со сложным рельефом и альпийской зоной, традиции и язык, архитектура. Для
сохранения исторического наследия и улучшения жизненных условий региона были проведены
реставрационно-реабилитационные работы, что повлияло на увеличение потока туристов в этот
экзотический край Грузии и придал ему новую жизнь.
2. dekonstruqciuli arqiteqturis erT-erTi damfuZnebeli piter aizenmani am
mimarTulebiT muSaobisas ikvlevs arqiteqturas ideis saxiT, xolo
STagonebis wyarod irCevs Jak deridas mosazrebebs da fsiqoanalizs. misi
azriT arqiteqtura unda iyos kritikuli, ar unda iTvaliswinebdes damkveTis
moTxovnebs, aramed piriqiT arqiteqturam unda dasaxos problema. is
amtkicebs rom saqme aqvs ara abstraqtul ideebTan, aramed imasTan rac aqamde
damaluli iyo Tumca arqiteqtura mas Seicavda. arqiteqtoris movaleobaa
gamoaSkaravosis rac damaluli iyo, daexmaros imis gamoxatvaSi rac manamde
iTvleboda arafunqciunalurad, uSinaarsod da a.S.

sxva aqtivoba:
1.

stu-s studentTa 84-e saerTaSoriso samecniero konferencia 2016 wlis
ivnisi. monawileoba miiRo 1 studentma. abaSiZe vladimeri „afrikuli
arqiteqtura“ 3 adgili
36

2. recenzia liana giorgobianis sadisertacio
arqiteqturuli ansambli“ 2016 wlis 12 ivlisi

3.

naSromze

„qaSveTis

stu-s III–IV kursis studentTa gamofena (xelmZRvaneli) „arqiteqturuli
diskursis Temebi saerTaSoriso arqiteqturaSi” 2016 w. noemberdekemberi

4. 2016 wlis seqtembridan
programis xelmZRvaneli

5. 2016
wlis
seqtembridan
programis xelmZRvaneli

„arqiteqturaTmcodneoba

„arqiteqturaTmcodneoba
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doqtorantura“

magistratura“

