
დირექტორმა, პროფ. იოსტ გიპერტმა ენათ
მეცნიერებისა და კულტუროლოგიის ფაკულ
ტეტზეშოთარუსთაველისკაბინეტიგახსნეს.
კაბინეტისგახსნისიდეისავტორმა,ფრან

კფურტის უნივერსიტეტის ემპირიული ენათ
მეცნიერების ინსტიტუტის კავკასიოლოგიის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, პროფ.
მანანა თანდაშვილმა წარმოადგინა უნიკა
ლური პროექტი: „ვეფხისტყაოსნის“ თარგ
მანების პარალელური კორპუსი“, რომლის
მიზანია პოემის ქართული და თარგმნილი
ტექსტისდიგიტალიზაციადაქართულიკულ
ტურისადალიტერატურისპოპულარიზაცია.
გახსნის საზეიმო ცერემონიას ესწრებოდნენ
ფრანკფურტში მოღვაწე და სხვა უცხოელი
ქართველოლოგები. ზვიად გაბისონიამ და
როლფ ვან დიკმა ისაუბრეს რუსთაველის
ფონდსადაფრანკფურტისგოეთესუნივერ
სიტეტს შორის თანამშრომლობის გაღრმა
ვებასადაერთობლივიკვლევითიპროექტე
ბისგანხორციელებისპერსპექტივებზე.
ამმოვლენის,ქართველოლოგიურიკვლე

ვების მნიშვნელობისა და სამომავლო გეგ
მების შესახებ გვესაუბრნენ შოთა რუსთავე
ლის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გენერალური დირექტორი ზვიად
გაბისონია, ცნობილი ქართველოლოგი,

„რუსთაველი 
საქართველოს  
სავიზიტო ბარათია 
მსოფლიოში“  

საიმიჯო სტატია

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში,
ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერ
სიტეტში, შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერა
ლურმა დირექტორმა, პროფესორმა ზვიად
გაბისონიამ, ფრანკფურტის გოეთეს უნივერ
სიტეტის ვიცერექტორმა საერთაშორისო ურ
თიერთობებში, პროფ. როლფ ვან დიკმა,
ფრანკფურტში საქართველოს გენერალურმა
კონსულმალევან დიასამიძემ და ცნობილმა
გერმანელმა ქართველოლოგმა, ემპირიული
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მმართველმა

ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის ემპი
რიულიენათმეცნიერებისინსტიტუტის აღმას
რულებელი დირექტორი, პროფესორი იოსტ
გიპერტიდაამავეუნივერსიტეტისემპირიული
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კავკასიოლო
გიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი
მანანათანდაშვილი.

„ქართველოლოგიური 
ცენ ტ რე ბის მხარ და ჭე რა
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი 
მნიშ ვ ნე ლო ბის საქ მე ა“
– შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვ
ნულისამეცნიეროფონდისგენერალურიდი
რექტორი,ზვიადგაბისონია.

ქართველოლოგიური კვლევების მიმართუ
ლებარუსთაველისსამეცნიეროფონდისთვის
და, ზოგადად, სახელმწიფოსთვის ერთერთ
პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიმართულე
ბითმომავალიწლიდანვგეგმავთმიზნობრი
ვი კვლევების დაფინანსებას. ასევე, გვაქვს
დიდისურვილიდაინტერესი,რომმხარიდა
ვუჭიროთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ
მოღვაწე ქართველოლოგებს, ქართველო
ლოგიურცენტრებს,ინსტიტუტებს,რომლებიც
მთელ მსოფლიოშია გაბნეული: გერმანიაში,
ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტში, სა
დაცდიდი სიამაყით გავხსენითრუსთაველის
კაბინეტი;იენისუნივერსიტეტში;ბელგიისლუ
ვენის უნივერსიტეტში; ასევე, საფრანგეთსა
და იაპონიაში, სადაც წარმატებით მუშაობენ
ქართველოლოგები...
სამწუხაროდ, უკანასკნელი 30 წლის

განმავლობაში ამ მიმართულებით სტაგნაცია
იყოდაახლავაპირებთქმედითინაბიჯებისგა
დადგმას.ესარისპასუხიყველადიდგამოწვე
ვაზე,ყველაიმქმედებაზე,რაცსაქართველოს
წინააღმდეგ არის მიმართული. მაგალითად,
რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის განცხადება, –
საქართველოსისტორიისგაყალბებისაშკარა
მცდელობა,რაზეცჩვენკონკრეტულიპასუხე
ბი გვაქვსდა სწორედ ამ პასუხებს სჭირდება
სამეცნიერო დასაბუთება. ამიტომაც, ძალ
ზე მნიშვნელოვანია ქართველოლოგიური
კვლევების განვითარებაგაძლიერება. მხარ
დაჭერა მრავალმხრივი იქნება: გამოცხად
დება მიზნობრივი საგრანტო კონკურსები და

პროექტებიქართველოლოგიურიკვლევების
მიმართულებით საზღვარგარეთ. მიმდინარე
წლის შემოდგომიდან ვიწყებთ ისტორიული
რუკების, ატლასების გამოცემას ინგლისურ,
გერმანულსა და ფრანგულ ენებზე ისტორი
ის გაყალბების მცდელობების წინააღმდეგ.
საზღვარგარეთ მოქმედ ცენტრებს, ქართ
ველოგიურ ინსტიტუტებს დავეხმარებით სა
გამომცემლო საქმიანობაშიც; ახლა ვეძებთ
გზებს მათთვის სხვა სახის ფინანსური დახ
მარების აღმოსაჩენადაც, რადგან საკანონ
მდებლოდონეზე ამ მხრივ საკმაო შეზღუდ
ვებია... შეიძლებაწავიდეთსაკანონმდებლო
ცვლილებების გზითაც, ყველაფერს გავაკე
თებთ, რათა მიზანმიმართულად გავაძლიე
როთ საზღვარგარეთ მოქმედი ქართველო
ლოგიურიცენტრები.ესსახელმწიფოებრივი,
ეროვნულიმნიშვნელობისსაკითხია.

„ვეფხისტყაოსნის“ 
თარ გ მა ნე ბი უნი კა ლუ რი 
რე სურ სია ემ პი რი უ ლი 
ენათ მეც ნი ე რე ბის თ ვის“ 
–ფრანკფურტისგოეთესუნივერსიტეტის ემ
პირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის აღ
მასრულებელი დირექტორი, პროფესორი
იოსტგიპერტი.

შოთა რუსთაველის გენიალური პოემა
„ვეფხისტყაოსანი“ მსოფლიოს 55 ენაზეა
თარგმნილი და ამ თვალსაზრისით უნიკა
ლურია. ამდენენაზეცოტალიტერატურული
ნაწარმოები თუ არის თარგმნილი, ამიტომ
ეს არის სრულიად უნიკალური ინტერდის
ციპლინური რესურსი ემპირიული ენათმეც
ნიერებისთვის, თარგმანმცოდნეობისთვის,
პოეტოლოგიისთვის მსოფლიო მასშტაბით.
ამდენენაზემხოლოდჰომეროსისეპოსებია
თარგმნილი.ამიტომძალზემნიშვნელოვანია
რუსთაველისორიგინალურიტექსტისადამი
სითარგმანებისციფრულფორმატშიგადატა
ნა.რუსთაველიდა„ვეფხისტყაოსანი“საქარ
თველოს, მისი კულტურის და სულიერების
სავიზიტობარათიამსოფლიოში.
ჯერჯერობით „ვეფხისტყაოსნის“ მხოლოდ

ერთი თავია გადატანილი ციფრულ ფორ
მატში 17 ენაზე, ესენია: ქართული, გერმა
ნული, ინგლისური, ფრანგული, რუსული,

ვეფხისტყაოსნისხელნაწერი



იტალიური, თურქული, სომხური, კორეული,
ესპანური, ჩეჩნური, აზერბაიჯანული, უკრაი
ნული, ბელარუსული, ქურთულიდაქართვე
ლურიენები–მეგრული,სვანური.
ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის ემ

პირიულიენათმეცნიერებისინსტიტუტიერთ
ერთიპიონერიაენობრივიციფრულიბაზების
შექმნისთვალსაზრისით. ჯერკიდევგასული
საუკუნის80იანწლებშიდავიწყეთციფრული
ბაზებისშექმნა.ინტერნეტპორტალი„ტიტუსი“
აერთიანებსინდოევროპულიენებისადამა
სალებისთეზაურუსს.ამპორტალზეუამრავი
ენის მასალებია ატვირთული. შესაბამისად,
1980იანი წლებიდან მოყოლებული, ლინ
გვისტურ საკითხებს დიგიტალური მეთოდე
ბისგამოყენებითვიკვლევთ,რასაცუდიდესი
მნიშვნელობა აქვს. პირველ რიგში იმიტომ,
რომდღესციფრულსამყაროშივცხოვრობთ,
მეორე მხრივ კი,როდესაც საქმე გაქვს უამ
რავენაზეარსებულუამრავტექსტთან,რომე
ლიცმთელმსოფლიოშიაგაბნეული,მეცნიე
რისთვისმუშაობართულია,მაგრამროდესაც
იქმნება ელექტრონული ბიბლიოთეკა ერთ
ვირტუალურსივრცეშიდაკაბინეტიდანგაუს
ვლელადნებისმიერტექსტზე გაქვს წვდომა,
ესსაქმესაადვილებს.ჩვენ2000წლიდანდა
ვიწყეთკავკასიურენებზეარსებულიმასალე
ბისდიგიტალიზაცია;პირველიპროექტიიყო
„არმაზი“.ჯერკიდევ1980იანიწლებიდანმო
ყოლებული,ქართველმეცნიერებთანაქტიუ
რადვთანამშრომლობდით.სულ12პროექტი
განვახორციელეთ და 300მდე ქართველი
სპეციალისტი იყო ჩართული ამ პროცესში.
პროექტები, ძირითადად, „ფოლკსვაგენის“
ფონდმა დააფინანსა, თუმცა დაფინანსება
ში ასევე ჩართული იყო შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდიც; ამ პროექტების საფუძველზე შე
იქმნა ქართული ენის ეროვნული კორპუსი,
რომელიც მოიცავს ყველაფერს, რაც ქარ
თულ ენაზეა დაწერილი, უძველესი ქართუ
ლიტექსტებიდანმოყოლებულიXIXსაუკუნის
ჩათვლით. მათ შორისაა გამოუქვეყნებელი
ხელნაწერებიც. ენის ეროვნული კორპუსი
არისსახელმწიფოენისათვისშექმნილივირ
ტუალური სივრცე. უკანასკნელი მიმდინარე
პროექტი,რომელზეცახლავმუშაობ,ათონის
ივერთა მონასტერში ქართული ხელნაწერე
ბის კოლექციის აღწერაა. დღეისათვის უკვე
გადაღებულიდადიგიტალიზებულიაივერთა
მონასტერშიდაცულიყველაქართულიხელ
ნაწერი.ესპროექტითბილისისსახელმწიფო

უნივერსიტეტსა და საქართველოს ხელნა
წერთა ეროვნულ ცენტრთან ერთად ხორცი
ელდება. ქართული ენის ციფრული რესურ
სები, ქართული ენის ეროვნული კორპუსის
სახით,უკვესაშუალებასგვაძლევს,სისტემუ
რადვიკვლიოთქართულიენისისტორიული
განვითარებისასპექტები.
მნიშვნელოვანია, რომ ქართველოლო

გიით უმეტესად დაინტერესებულნი არი
ან თეოლოგიის მიმართულებით მომუშავე
ახალგაზრდები, რადგან არსებობს მათთვის
მნიშვნელოვანი ტექსტები, რომლებიც მხო
ლოდ ქართულ ენაზეა შემონახული. თუმცა,
ენათმეცნიერებითაცარიანდაინტერესებული
ახალგაზრდები – ამჟამად 20მდე სტუდენ
ტი სწავლობს კავკასიოლოგიას, ძირითა
დად, ქართველოლოგიას. კავკასიოლოგი
აზე სწავლა „ძვირია“ გერმანელებისთვის
– ახალგაზრდამ, სტუდენტმა იცის, რომ თუ
კავკასიოლოგიაზეგააკეთებსარჩევანს,მეც
ნიერებაში უნდა დარჩეს. სხვაგან ვერ და
საქმდება, ვთქვათ, იმავე თურქულოგიისგან
ან სლავისტიკისგან განსხვავებით. ეს, ერთი
მხრივ, კარგია, რადგან ჩვენთან მოტივი
რებული და მიზანმიმართული სტუდენტები
მოდიან. შესაბამისად, შედეგიც სათანადო
გვაქვს: 11 დოქტორანტი გვყავს კავკასიო
ლოგიაში,მათგანრვამუკვედაიცვადისერ
ტაცია, ძირითადად, ქართველოლოგიაში.
ჩვენთან ამჟამად სწავლობს ახალგაზრდა
ინგლისელი,რომელიც ქართულ ენას ჩვენს
ინსტიტუტში დაეუფლა. გვყავს ასევე ახალ
გაზრდა დოქტორანტები სომხეთიდან და
აზერბაიჯანიდან. ჩვენი ცენტრი ევროპაში
წამყვანცენტრადითვლება,რადგანკავკასი
ოლოგიის შესწავლისა და კვლევის ფართო
სპექტრიგვაქვს,ძველიქართულიდანდაწყე
ბული,კავკასიურიენებისჩათვლით.

რუსთაველისკაბინეტისგახსნაფრანკფურ
ტის უნივერსიტეტში კიდევ ერთხელ ადასტუ
რებს,რომესარისცენტრიდიდიმიზიდულო
ბის ძალით, მდიდარი ქართველოლოგიური
ბიბლიოთეკით (15 000მდე წიგნით), ასევე
სხვადასხვა ენაზე არსებული ციფრული რე
სურსებით, მათ შორის რუსთაველის გენია
ლურიპოემით.აქჩვენსაუკეთესოპირობებს
ვუქმნით მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს,
ყველას, ვინცფრანკფურტში კავკასიოლოგი
ის, ქართველოლოგიის სფეროში სამუშაოდ
ჩამოდის.
ასევე,2008წელსქალბატონმამანანათან

დაშვილმა ფრანკფურტში დააარსა ლიტე
რატურული სალონი, სადაც 130ლიტერატუ
რული საღამო ჩატარდა; 70 მწერალი იყო
მოწვეულისაქართველოდან,ახლაკირუსთა
ველისკაბინეტშიგვინდაგადავიტანოთესსა
ლონურისაღამოები,რომმათუფროაკადე
მიურისახემიეცეს.ახალთაობასუკვეძალიან
ბევრიშესაძლებლობააქვს.
მახსოვს,მერომვიწყებდი,განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანიიყოისფაქტი,რომარსებობ
და ქართული ენის გრამატიკის სახელმძღ
ვანელო გერმანულ ენაზე, რომელიც გერმა
ნიაში მცხოვრები ცნობილი მეცნიერის, კიტა
ჩხენკელის მიერაა შედგენილი. მანვე შეად
გინაქართულგერმანულიდაგერმანულქარ
თული ლექსიკონები. ამ ბაზაზე დაფუძნებით

დავიწყე ქართული ენისა დალიტერატურის
შესწავლა. ამ წლების განმავლობაში არა
ერთ ქართველ მეცნიერთან მომიწია მუშაო
ბა,ვთანამშრომლობდიდავთანამშრომლობ
მათთან.

„50 ენა ზე წა ვი
კითხეთ ფრაგ მენ ტე ბი 
„ვეფხისტყაოსნიდან“ 
– ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის
ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
კავკასიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი,
პროფესორიმანანათანდაშვილი.

რუსთაველის პოემის დიგიტალიზაციისა
და50ენოვანიპარალელურიკორპუსისშექ
მნის იდეარამდენიმე წლის წინ გამიჩნდა.
შარშან ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

შოთარუსთაველისკაბინეტისგახსნა,ფრანკფურტისგოეთეს
სახელობისუნივერსიტეტი.მარცხნიდანმარჯვნივ:გერმანელი
ქართველოლოგი,ემპირიულიენათმეცნიერებისინსტიტუტის
მმართველიდირექტორი,პროფ.იოსტგიპერტი;ფონდისგენე
რალურიდირექტორიპროფ.ზვიადგაბისონია;ფრანკფურტის
უნივერსიტეტისემპირიულიენათმეცნიერებისინსტიტუტისკავ
კასიოლოგიისდეპარტამენტისუფროსი,პროფ.მანანათანდაშ
ვილი;ფრანკფურტისგოეთესუნივერსიტეტისვიცერექტორი,
პროფ.როლფვანდეიკი;ფრანკფურტშისაქართველოს
გენერალურიკონსულილევანდიასამიძე.

საიმიჯო სტატია

„ციფრული ქარ თ ვე ლო ლო გია 
მეც ნი ე რე ბის ოკე ა ნე ში ღირ
სე უ ლი ად გი ლის მო პო ვე ბის 
გა სა ღე ბი ა“.



საიმიჯო სტატია

საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსი
ჰქონდა და რადგან ჩვენს უნივერსიტეტში
კავკასიოლოგიის მიმართულება გვაქვს,
უნივერსიტეტშიწლებისწინდაისვასაკითხი
იმისშესახებ,თურითიწარვდგებოდითწიგ
ნის საერთაშორისო ბაზრობაზე. ჩვენი ინ
სტიტუტი აერთიანებს 17 მიმართულებას;
კავკასიურის გარდა, ვასწავლით სინოლო
გიას, იაპონოლოგიას, აფრიკულ ენებს და
სხვა. ასე რომ გადავწყვიტე, ჩვენი ინსტი
ტუტის სტუდენტებთან ერთად სხვადასხვა
ენაზეწაგვეკითხაქართულილიტერატურის
საუკეთესონიმუში–რუსთაველისგენიალუ
რი პოემა. თავდაპირველად, ჩავატარეთ
სამსაათიანი ლიტერატურული მარათონი
და50 ენაზე წავიკითხეთფრაგმენტები პო
ემიდან. ამ პროექტში ივანე ჯავახიშვილის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტებიცმონაწილეობდნენდაამიტომ
ღონისძიებაც თსუსა და ჩვენს უნივერსი
ტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმისხელმოწერისცერემონიალს
დავამთხვიეთ.

შემდეგ ეს მასშტაბური პროექტი, რო
მელმაც დიდი ინტერესი გამოიწვია, ფრან
კფურტის წიგნის ბაზრობის ფარგლებშიც
„გავიმეორეთ“. ამ პროექტზე მუშაობისას
აღმოვაჩინეთ,რომ„ვეფხისტყაოსნის“თარ
გმანები მოცულობით მეტნაკლებად განს
ხვავებული იყო, თარგმანების სტროფების
თანმიმდევრობა არ ემთხვეოდა ქართულ
აკადემიურ ტექსტს, განსხვავებული იყო
სტროფებისსტრუქტურაც.საკითხმაძალიან
დამაინტერესადაგადავწყვიტე,რომსაგან
გებოსემინარიჩამეტარებინაამთემაზე.და
ვიწყეთ სხვადასხვა ენაზე არსებულითარგ
მანებისშედარება,პარალელებისგავლება;
გვაინტერესებდა ინფორმაციული სტრუქტუ
რისკვლევადარუსთაველისმეტაფორიკის
შედარებათარგმანებში–ესათუისმეტაფო
რაროგორარისგადასულიამათუიმენა
ზე,ხომარარის„ჩანამატები“თარგმანებში.
სემინარის ჩატარების პროცესში კიდევ ერ
თხელდავრწმუნდი,რომთარგმანისპრობ
ლემების კვლევისთვის „ვეფხისტყაოსნის“
თარგმანები საუკეთესო საშუალება, ამოუ
წურავი სალაროა, მითუმეტეს,რომ ეს ენე
ბი სხვადასხვა ენათა ოჯახს ეკუთვნის და
განსხვავებულ ენობრივ და სტრუქტურულ
საშუალებებს იყენებს მხატვრული სიტყვის
გადმოსაცემად. შედარებები მრავალმხრი
ვი დასკვნის საშუალებას გვაძლევს. ჩვენი

მიზანია, განვავითაროთ ზუსტი მეთოდო
ლოგიით აღჭურვილი ისეთი პროგრამული
საშუალებები, რომ ტექსტების შედარების
შემთხვევაშიემპირიულადდადგინდესორი
გინალის ტექსტთან სიახლოვე და მეტაფო
რულობის ხარისხი. ასევე მნიშვნელოვანია
ავტომატურადგამოვავლინოთგანსხვავებე
ბიორიგინალსადათარგმანსშორის,რათა
დადგინდეს, რას ეფუძნება მთარგმნელის
ესათუისგადაწყვეტილება,რაშეინარჩუნა
დარაზეთქვა უარი მთარგმნელმა,რა იყო
მისთვის მთავარი,რა ხარისხით მოხდა მე
ტაფორული მეტყველების, აზროვნების გა
დატანა პოეტოლოგიის და ფილოსოფიური
მსოფლმხედველობისთვალსაზრისით.
რუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონ

დი აპირებს გააძლიეროს უცხოეთში მოქმედი
ქართველოლოგიურიცენტრებისმხარდაჭერა...
ძირითადად,რაპრობლემებსაწყდებითსაქმი
ანობისას? როგორ გესახებათ რუსთაველის
ფონდთანუფროაქტიურითანამშრომლობა?
 2002 წლიდან, მას შემდეგ, რაც ფრანკ

ფურტის უნივერსიტეტში კავკასიოლოგიის
დეპარტამენტიარსებობს,ყველაფერიგავაკე
თეთიმისთვის,რომქართველოლოგიათანა
მედროვეკვლევისმეთოდებზეგადაგვეყვანა;
უკანასკნელ წლებში ჩვენ თვალწინ გაჩნდა
ციფრული ქართველოლოგიის შექმნის აუცი
ლებლობა. ეს XXI საუკუნის ქართველოლო
გიაა და ცოტა უფრო მეტია, ვიდრე გასული
საუკუნის ქართველოლოგია. ჩვენი მიზანია
ციფრულიქართველოლოგიისცენტრისგახს
ნაფრანკფურტის უნივერსიტეტშიდა ციფრუ
ლირუსთველოლოგიაარისპირველინაბიჯი
ამმიზნისკენ.საჭიროადიგიტალურიქართვე
ლოლოგიის კონცეფციის შექმნა, უნდა განი
საზღვროსდისციპლინა,მეთოდები,კვლევის
ობიექტი–ციფრულიქართველოლოგიაჩვენ
უფრო ფართოდ გვესმის, ვიდრე მხოლოდ
ენათმეცნიერება. მაგალითად, „ქართლის
ცხოვრება“ისტორიულინაწარმოებია,მაგრამ
ჩვენთვის ის ლინგვისტური ტექსტია. შესაბა
მისად,ისინტერდისციპლინურრესურსსწარ
მოადგენს.დიგიტალურქართველოლოგიაში,
ლინგვისტიკისგარდა,უნდაგაერთიანდესის
ტორიოგრაფია, ეთნოგრაფია, არქეოლოგია
დასხვადარგები.
ჩვენ ვთხოვეთ რუსთაველის სამეცნიერო

ფონდს,შესაძლებლობისფარგლებშისაწყის
ეტაპზე დაგვეხმაროს ფრანკფურტის უნივერ
სიტეტშიციფრულიქართველოლოგიისგანვი
თარებაში,მანამ,სანამმოხდებამისიშეტანა

საერთაშორისო მიმოქცევაში; ქართველო
ლოგიის ინტერნაციონალიზაცია აუცილებე
ლია,რომმეცნიერებისოკეანეშიღირსეული
ადგილი მოვიპოვოთ; რუსთაველის პოემის
ციფრულმატარებელზეგადატანამსოფლიო
მეცნიერებაშიფართოდგაგვიღებსკარს.
რაცშეეხებამეორესაკითხს,ესარისქარ

თველოლოგიაში საერთაშორისო სტანდარ
ტებისსამეცნიეროჟურნალისსაკითხი.წინათ
არსებობდა ერთადერთი საერთაშორისო
უცხოენოვანი ჟურნალი „გეორგიკა“, რო
მელიც ქართველოლოგიურ კვლევებს ასა
ხავდა და რომელსაც იენის უნივერსიტეტში
გერმანელი ქართველოლოგი ჰაინც ფენრი
ხი კურირებდა; დღეს იენის უნივერსიტეტში
ქართველოლოგიის პოზიციები საკმაოდ შე
სუსტდა,კავკასიოლოგიამიუერთდასლავის
ტიკას. ეს ჟურნალიც წლების განმავლობაში
ხელიდან ხელში გადადიოდა... თუ საწყის
ეტაპზე რუსთაველის ფონდი დაგვეხმარება,
ჩვენმზადვართ,გამოვცეთმაღალრეიტინგუ
ლირეფერირებადიჟურნალი,რითაცქართ
ველმეცნიერებსსაშუალებასმივცემთ,უცხო
ეთშიუპრობლემოდგამოაქვეყნონთავიანთი
კვლევები. ქართველოლოგიური მიმართუ
ლების დოქტორანტებს მუდმივად აქვთ ეს
პრობლემები, არადა, თუნდაც რუსთაველის
ფონდის პროგრამებსადა კონკურსებში მო
ნაწილეობის მისაღებად საჭიროა ნაშრომე
ბისგამოქვეყნებამაღალრეფერირებადჟურ
ნალებში;ასეთსაერთაშორისოჟურნალებში
კიდიდიკონკურენციაადართულიანაშრო
მების გამოქვეყნება. ვფიქრობთ, მაღალრე
იტინგული ქართველოლოგიური ჟურნალი
უცხოეთშიუნდაარსებობდეს; ესჩვენიღირ
სებისსაქმეადასაერთაშორისოსამეცნიერო
სივრცეში ჩვენი მეცნიერების ინტეგრირებას
შეუწყობსხელს.

ფრანკფურტისუნივერსიტეტისემპირიულიენათმეცნიერე
ბისინსტიტუტისკავკასიოლოგიისდეპარტამენტისუფროსი,
პროფ.მანანათანდაშვილიდაგერმანელიქართველო
ლოგი,ემპირიულიენათმეცნიერებისინსტიტუტისმმართველი
დირექტორი,პროფ.იოსტგიპერტიქართულიხელნაწერების
ვიტრინასთან.

რუს თა ვე ლის კა ბი ნე ტის გახ
ს ნა ფრან კ ფურ ტის უნი ვერ
სი ტეტ ში ადას ტუ რებს, რომ 
ეს არის ქარ თ ვე ლო ლო გი ის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცენ ტ რი.


