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წიგნების წარდგინება 
 

2017 წლის 3 თებერვალს, 15:00 საათზე, კ. კეკელიძის სახელობის საქათველოს 

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გამართავს 2016 წელს გამოცემული წიგნების 

პრეზეტაციას. ღონისძიება ჩატარდება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ 

ბიბლიოთეკაში. 

ღონისძიების მიზანია, საზოგადოებისათვის  ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 

სამეცნიერო მიმართულებით ჩატარებული კვლევის შედეგების წარდგენა სამეცნიერო 

გამოცემების სახით.   

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი დაარსების დღიდან  მუშაობს სხვადასხვა სამეცნიერო 

მიმართულებით. ისეთი, როგორიცაა,  უძველესი ხელნაწერების ტექსტის გამოცემა, ასევე 

ცენტრში დაცული სხვადასხვა საზოგადო მოღვაწის პირადი არქივების აღწერა,  

ისტორიული დოკუმენტების შესწავლა,  უძველეს ხელნაწერებში წარმოდგენილი 

მინიატურების კვლევა, მათი მხატვრული კუთხით შესწავლა და ა.შ.  ამ კვლევათა შედეგია 

გამოცემული წიგნები, რომლებიც მეცნიერებს დახმარებას გაუწევს სამომავლო კვლევებში.  

მაღალ სამეცნიერო დონეზე შესრულებული პუბლიკაციები დასტურია იმისა, რომ  

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ერთ-ერთი უმთავრესი  სამეცნიერო დაწესებულებაა 

ქვეყანაში, რომელიც მუდმივად ზრუნავს ჰუმანიტარული სამეცნიერო სფეროს 

განვითარებაზე.  

ღონისძიებაზე 18 სამეცნიერო და ასევე სამეცნიერო-პოპულარული წიგნი იქნება 

წარმოდგენილი. გამოცემებს მათი ავტორები წარადგენენ. და წიგნის შინაარსსა და 

მნიშნველობაზე ისაუბრებენ.  

 

 

 

 

   შეგახსენებთ, რომ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი არის 

უდიდესი ხელნაწერი მემკვიდრეობის საცავი საქართველოში. იგი ემსახურება ხელნაწერი 

მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სამეცნიერო პროდუქციის შექმნის გზით ხელს უწყობს 

ქვეყნის ინტელექტუალური პოტენციალის ზრდასა და განვითარებას.  
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I  ძველი ქართული ფილოლოგია, ლიტერატურის  ისტორია 

1. ზაზა ალექსიძე; -  ქრისტიანული კავკასია, მესამე ტომი. რედაქტორი - დალი 

ჩიტუნაშვილი.   

2. ავტორთა კრებული - ნარკვევები ძველი ქართული სასულიერო მწერლობის ისტორიიდან. 

III ტომი.  ლილი ხევსურიანი; ლალი ჯღამაია; თამარ ოთხმეზური; ენრიკო გაბიძაშვილი.  

3. თამარ ოთხმეზური -  „მაქსიმე აღმსარებლის Ambiguorum liber ქართული-

მთარგმნელობით ტრადიციაში“ 

4. ქეთევან ბეზარაშვილი - გრიგოლ ნაზიანზელის  (ღმრთისმეტყველის) პოეზიის ძველი 

ქართული ვერსია. წიგნი II.   

5. ენრიკო გაბიძაშვილი - თებერვლის თვის ჰაგიოგრაფიულ-ჰომილეტიკურ საკითხავთა 

უნიკალური კრებული.  

6. ლელა შათირიშვილი - ბასილი ანკჳრიელი და მისი თხზულების ქართული თარგმანი 

7.  

I ტომი - პროკლე დიადოხოსი, პლატონური ფილოსოფოსი. „კავშირნი 

ღვთისმეტყუელებითნი“. თარგმანი და განმარტება იოანე პეტრიწისა. H-1337 

ხელნაწერის ფაქსიმილური გამოცემა; (I ტომი - დამანა მელიქიშილი) 

II ტომი - პროკლე დიადოხოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“. თარგმანი და 

განმარტება იოანე პეტრიწისა. H-1337 დიპლომატური გამოცემა. (II ტომი - დამანა 

მელიქიშვილი; ნათია მიროტაძე) 

III ტომი - - პროკლე დიადოხოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“ და იოანე 

პეტრიწის განმარტება. სომხური ვერსია. III ტომი - მაია რაფავა; ხათუნა 

გაფრინდაშვილი; ირმა ხოსიტაშვილი) 

8. ლია კიკნაძე - ვასილ ჭილაძე, ახალი სახელი ქართულ ლექსიკოგრაფიაში. 

9. ლია სამყურაშვილი - Арабские Рукописи, краткий каталог. 

10. მანანა მაისურაძე - „დროსის წამების“  ქართული თარგმანი 

II  წყაროთმცოდნეობა-ისტორიოგრაფია 

11. მზია სურგულაძე - „მცხეთის სახლი“ 

12. მზია სურგულაძე -  ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი, მეოთხე ტომი;   

III შუა საუკუნეების ქართული წიგნის მხატვრობა  

13. ნინო ქავთარია; ქეთევან ტატიშვილი; ეკა დუღაშვილი - ბიბლიური სიუჟეტები (ძველი და 

ახალი აღთქმა) ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და 

იკონოგრაფიული წყაროები“ 

14. ელენე  მაჭავარიანი; მაია კარანაძე; ვლადიმერ კეკელია -  ძველი აღთქმის მინიატურები 

ქართულ ხელნაწერებში 

IV არქივები 
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15. ირმა ბერიძე; ვლადიმერ კეკელია  - ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის პირადი არქივის 

აღწერილობა; 

16. ეთერ ქავთარაძე - სერგი გორგაძის პირადი არქივის აღწერილობა; 

 

17. თამაზ ჯოლოგუა- დიმიტრი ყიფიანი, თხზულებები, I ტომი. შემდგენელ-რედაქტორი 

თამაზ ჯოლოგუა. 

18.  მანუჩარ გუნცაძე;  შორენა მურუსიძე - მასალები ძველი ქართული სამართლისა და 

ეკონომიკის ტერმინოლოგიისათვის; ივ. ჯავახიშვილი პირადი სააარქივო ფონდის მასალის 

მიხედვით.  
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