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N შიფრი პროექტის სათაური წამყვანი ორგანიზაცია 

1 SP-22-1253 

ამინდი, კლიმატი და მათი ცვლილების 

კანონზომიერებანი  საქართველოს 

პირობებში 

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 

2 SP-22-1223 

საქართველოს ტყის ეკოსისტემების 

ბიომასაში დეპონირებული ნახშირბადის 

მარაგები 

საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი 

3 SP-22-959 
ვაზის მავნებლების მართვა 

საქართველოში 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებათა აკადემია 

4 SP-22-1427 
ოკუპაციიდან დამოუკიდებლობამდე 

(1921-1991) 
უახლესი ისტორიის ცენტრი 

5 SP-22-800 

ბიზანტიური პონტო და საქართველო.  

სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

შავიზღვისპირეთის ისტორიული 

გეოგრაფიისა და ეთნოტოპონიმიკის  

საკითხები XIII–XV საუკუნეებში 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 

6 SP-22-1237 დავით მუსხელიშვილი, შრომები, I ქართველოლოგიური სახლი 

7 SP-22-246 მაქს ფონ ტილმანი საქართველოს შესახებ 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

8 SP-22-1050 ისლამი თბილისში (VIII-XVIII სს.) 

კორნელი კეკელიძის სახელობის 

საქართველოს ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი 

9 SP-22-1122 
ძიებანი საქართველოსა და ახლო 

აღმოსავლეთის ისტორიაში 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 



10 SP-22-379 

ეგრისის სამეფოს გამაგრების სისტემა IV-

VI საუკუნეებში. არქეოლოგიური 

მასალებისა და წერილობითი წყაროების 

მიხედვით 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

11 SP-22-469 
ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენები 

თბილისიდან 

ქართული ტაძარ-მონასტრების 

აღმშენებლობის კულტურული 

მემკვიდრეობის შესწავლისა და 

საადგილმამულო ბანკის 

საერთაშორისო საქველმოქმედო 

ფონდი 

12 SP-22-631 
საეკლესიო არქიტექტურა შუა 

საუკუნეების საქართველოში 
ქართველოლოგიური სახლი 

13 SP-22-948 ჩინური ენის ფონეტიკის საფუძვლები 
თბილისის თავისუფალი 

უნივერსიტეტი 

14 SP-22-227 

იშვიათი დაავადებები საქართველოში და 

მის ფარგლებს გარეთ: ინტეგრირებული 

მიდგომა    

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

15 SP-22-1065 

სასარგებლო მცენარეთა ბიორესურსები,  

მათი წარმოება და მდგრადი  

გამოყენების ეთნობოტანიკური უნარ-

ჩვევები 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

16 SP-22-171 
ტოპინმზსუმზირას კულტურა 

საქართველოში 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 

17 SP-22-323 

პოპულისტური და რადიკალური 

პარტიების გაძლიერება „ვიშეგრადის 

ოთხეულის” (V4)  ქვეყნებში: მიზეზები, 

ტენდენციები და შესაძლო შედეგები 

კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

18 SP-22-952 საქართველოს ხმოვანი მატიანე ბრამსის ინსტიტუტი 

19 SP-22-382 აგრარული წარმოება და გარემოს დაცვა   
საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 

20 SP-22-751 1978 წლის მოვლენები – ბრძოლა 

ქართული ენის სტატუსისთვის: ზეპირი 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ევროპული კვლევებისა და 



ისტორიები (ინგლისურ ენაზე) სამოქალაქო განათლების ცენტრი 

21 SP-22-514 

„იოანე სინელის „კლემაქსის“ ქართული 

თარგმანები (გამოკვლევა, ტექსტები, 

ლექსიკონი) 

სსიპ- ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

22 SP-22-983 
ლატალიდან სამყაროზე დღეობებით 

მოყოლილი ამბები  
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

23 SP-22-1313 

საქართველოს სარწყავი რეგიონების 

ირიგაციული მაჩვენებლების და რწყვის 

საჭიროების დადგენა  

მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

24 SP-22-656 
არქიტექტურის პოლიტიკური 

კონტექსტი 

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის 

სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო 

აკადემია  

25 SP-22-607 ხიდები შუა საუკუნეების საქართველოში 
ახალგაზრდა მკვლევართა ცენტრი 

უცნობი საქართველო 

26 SP-22-575 

მზის ენერგია - ფინანსური დაზოგვის 

საშუალება მოსახლეობისთვის და 

ბიზნესისთვის 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების 

უნივერსიტეტი 

27 SP-22-395 
სიმსივნეების მოლეკულური 

პათოლოგია 

შპს. დავით ტვილდიანის სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

28 SP-22-665 
სამეგრელო – მხარეთმცოდნეობითი 

შრომები, II ტომი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გივი 

ელიავას სახელობის 

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 

29 SP-22-1251 

ფუტკრის ნოზემოზი: დიაგნოსტიკა, 

პროფილაქტიკა, მკურნალობა 

ინოვაციური პრეპარატებით 

საქართველოს პროფესიონალ 

მეფუტკრეთა ასოციაცია 

30 SP-22-1072 
სწავლა-სწავლება უმაღლესი განათლების 

საფეხურზე 
შპს ევროპის უნივერსიტეტი 

31 SP-22-365 
საბჭოთა კავშირი: კომუნისტური 

ტოტალიტარიზმის აღზევება და დაცემა 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 



32 SP-22-739 
რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა და 

საქართველო 
კავკასიის  უნივერსიტეტი  

33 SP-22-1064 

პარადიგმული ცვლილებები 

ეთნოგენეზისა და ეთნიკური ისტორიის 

საკითხების კვლევაში 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

34 SP-22-327 

პოლონური იდენტობა ქართული 

ბეჭდური მედიის რეპრეზენტაციით (XIX 

საუკუნის 60-იანი წლებიადან XX 

საუკუნის 40-იან წლებამდე.) 

ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა 

აკადემია 

35 SP-22-960 
მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის 

ისტორია საქართველოში 1928-1947 წწ. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

36 SP-22-158 
ბათუმი საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის პარიოდში (1918-1921 წწ.). 

რეგიონალიზმის კვლევის 

ინსტიტუტი 

37 SP-22-1258 
თვიშემეცნების პრობლემა და 

"დავითიანის" არქიტექტონიკა 
საქართველოს უნივერსიტეტი 

38 SP-22-681 აფხაზთა მუჰაჯირობა კავკასიის  უნივერსიტეტი  

39 SP-22-316 
სილიციუმი მთის ქანებიდან  

ელექტრონიკამდე 

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა 

და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 

40 SP-22-238 
დედამიწის ეკოლოგიური და სასურსათო 

პოტენციალი 

საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 

41 SP-22-914 გულის ლექსიკონი ქართველოლოგიური სახლი 

42 SP-22-414 
საქართველო დაწყებითი კლასების 

მათემატიკის ამოცანებში 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

43 SP-22-493 

საქართველოს სასაზღვრო ზონაში 

მდებარე უღელტეხილების და გზების 

ზვავსაშიშროება  და სტრატეგიული 

დანიშნულება 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

44 SP-22-244  ეკოლოგია  21-ე  საუკუნეში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 



45 SP-22-778 
ღვინო - ტექნოლოგია და ტექნოქიმიური 

კონტროლი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

46 SP-22-1007 

უსაფრთხო სკოლის  ოპტიმალური 

მოდელის გამოვლენა საქართველოს 

სოციალურ კონტექსტში 

სსიპ- ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

47 SP-22-303 
დედაენა - დვრიტა ქართული ეროვნული 

სულისა 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

48 SP-22-251 
ბესარიონ ორბელიშვილის „გრდემლის“ 

აკადემიური გამოცემა, მონოგრაფია 

კორნელი კეკელიძის სახელობის 

საქართველოს ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი 

49 SP-22-503 

უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების 

გავლენა ტურიზმის სექტორზე 

(საქართველოს მაგალითზე). 

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი  

50 SP-22-817 
გეორგიევსკის ტრაქტატი და მეფე 

ერეკლე 
უახლესი ისტორიის ცენტრი 

51 SP-22-1465 

სტეფანე ქიშმიშევი, ალექსანდრე 

ქიშმიშევი, „გაცოცხლებული ძველი 

ტფილისი“ (რუსულ ენაზე) 

უახლესი ისტორიის ცენტრი 

52 SP-22-832 

სამდინარო-საზღვაო ნაოსნობა 

საქართველოში (ძველი დროიდან 

თანამედროვეობამდე) 

ახალგაზრდა მკვლევართა ცენტრი 

უცნობი საქართველო 

 


