საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
წლიური ანგარიში
22 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური
დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე ტრადიციულად, მუზეუმების
საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში,
წარმოგიდგენთ ეროვნული მუზეუმის წლიურ ანგარიშს და სამომავლო
გეგმების პრეზენტაციას. დამსწრე საზოგადოება გარდა 2014-2015
წლების მნიშვნელოვანი მოვლენებისა გაეცნობა უაკანასკნელი 10 წლის
განმავლობაში
საქართველოს
ეროვნული
მუზეუყმის
მიერ
განხორციელებული სამუშაოების შედეგებს. პრეზენტაციას დაესწრება
საქართველოს

კულტურისა

და

ძეგლთა

დაცვის

მინისტრი

მიხეილ

გიორგაძე.

მერია პარკირებისთვის საჭირო
სადგომების
მშენებლობაზე
ტენდერს გამოაცხადებს
მერია, თბილისში პარკირებისთვის საჭირო სადგომების მშენებლობაზე
ტენდერს გამოაცხადებს. ნარმანიას განმარტებით, ინტერესების
გამოხატვის საშუალება და ტენდერში მონაწილეობის მიღება, როგორც
ახალ, ისე მოქმედ კომპანიებს შეეძლებათ. ნარმანიამ სითი პარკზეც
ისაუბრა, თუმცა იგი ვერ აკონკრეტებს რა სახით გაგრძელდება
თანამშრომლობა კომპანიასთან.
“ჩვენ გამოვხატავთ ინტერესს პარკირებისთვის საჭირო სადგომების
მშენებლობაზე” – განაცხადა დავით ნარმანიამ.
ტენდერი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება.

საქართველოს
მოსახლეობის
რაოდენობა 14,7%-ით შემცირდა
წინასწარი, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე, 2014 წლის 5
ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ 3
729 635 კაცი შეადგინა, რაც წინა, 2002 წლის აღწერის (4 371 535
კაცი) შედეგთან შედარებით 14,7 პროცენტით (641 900 კაცი)
ნაკლებია. 2014 წლის აღწერის შედეგების მიხედვით ქალაქის
მოსახლეობამ შეადგინა 2 140 126 კაცი, ხოლო სოფლის მოსახლეობამ –
1 589 509 კაცი. შემცირება ძირითადად განიცადა სოფლის
მოსახლეობამ (23,8 პროცენტი), როდესაც იმავე პერიოდში ქალაქის
მოსახლეობა შემცირდა (6,3 პროცენტით). შედეგად წინა აღწერის
ქალაქ/სოფლის სტრუქტურაც მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი.

აზერბაიჯანში
გენმოდიფიცირებული
ორგანიზმების შეტანა 7 წლამდე
პატიმრობით დაისჯება
აზერბაიჯანის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის
სამართლის კოდექსებში ცვლილებები განხორციელდა, რომელთა
თანახმად, გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების განზრახ შეტანა,
გაყიდვა და გამოყენება დაისჯება 3–5 ათასამდე მანათით ან 2
წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.

გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების საკვებ პროდუქტებში განზრახ
გამოყენებისთვის კი ფულადი ჯარიმა 4–6 ათას მანათი ან 3 წლამდე
თავისუფლების აღკვეთა იქნება. მსხვილი მოცულობებით აღნიშნული
ორგანიზმების შეტანა, გაყიდვა და მოხმარება კი 7–9 ათასი მანათით
ან 5 წლამდე პატიმრობით დაისჯება.
3–დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება პირებს, რომლებიც აღნიშნულ
დანაშაულებს გამეორებით ჩაიდენენ.

თერჯოლის გამგებელმა მედიის
წარმომადგენლებს შეურაცხყოფა
მიაყენა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა თეიმურაზ ჯაფარიძემ მედიის
წარმომადგენლებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და ხელით შეეხო.
შემთხვევა რამდენიმე საათის წინ გამგებლის კაბინეტში მოხდა.
გავრცელებული ინფორმაციით, ჟურნალისტები თერჯოლაში “იეჰოვას
მოწმეებსა” და მართლმადიდებელ მრევლს შორის მოსალოდნელ სერიოზულ
დაპირისპირებაზე გავრცელებული ინფორმაციით დაინტერესდნენ და
დეტალების გასარკვევად გამგებელს ეწვივნენ. გამგებელმა თეიმურაზ
ჯაფარიძემ კაბინეტში, საინფორმაციო სააგენტო “ნიუპრესის”,
“ქუთაისინიუსის”, “GNnews”-ის და “ქუთაისი თუდეის” ჟურნალისტებს
სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და ხელით შეეხო.
ჟურნალისტები თერჯოლის რაიონულ სამმართველოში არიან გადაყვანილი.

იაპონიის
მთავრობამ
მეორე
მსოფლიო
ომში
თავისი
ქმედებების
გამო
ბოდიში
მოიხადა
“ოფიციალური ტოკიო მეორე მსოფლიო ომში ჩადენილი ქმედებების გამო
ღრმა სინანულს განიცდის და ბოდიშს მოიხდის ” , – განაცხადა
იაპონიის პრემიერ მინისტრმა სინძო აბემ ჯაკარტაშიმ აზიისა და
აფრიკის ქვეყნების

მიმდინარე სამიტზე სიტყვით გამოსვლის დროს.

“ჩვენ მშვიდობიანი სახელმწიფოს პრინციპებს ვემხრობით. ამიერიდან
იარაღის უკონტროლო გამოყენება დაუშვებელი უნდა იყოს.” – აღნიშნა
პრემიერმა.
იაპონია აზიისა და აფრიკის ქვეყნებისთვის 350 ათასი სპეციალისტის
მომზადების პროგრამაში აპირებს ჩართვას, რადგან ამ ქვეყნების
უმეტესობა
დღეს
იაპონიის
ეკონომიკური
პარტნიორია.
“ინფრასტრუქტურულ და საგანმანათლებლო პროექტებში ერთობლივი
მონაწილეობა გააძლიერებს და დააჩქარებს ამ ორი რეგიონის
განვითარებას”,– მიაჩნია ქვეყნის პრემიერ მინისტრს სინძო აბეს.
ბოლო 60 წლის მანძილზე აზიისა და აფრიკის ქვეყნებს ტოკიომ 300
მილიონ დოლარზე მეტი ეკონომიკური დახმარება გაუწია, ასევე 140
ათასამდე სპეციალისტი გააზავნა სხვადასხვა რეგიონში.

უნიკალური აღმოჩენა – უძველესი
მეღვინეობის კერა საქართველოში
არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ქვემო ქართლში
აღმოჩენილია VI ათასწლეულით დათარიღებული, უძველესი ყურძნის
წიპწები. კომპლექსური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ველური ვაზი
ადამიანმა პირველად საქართველოს ტერიტორიაზე მოაშენა და შემდეგ
უკვე კულტურული ვაზისგან ღვინო დაწურა. კერამიკული ჭურჭლის
ანაფხეკებში აღმოჩენილია კულტურული ვაზის მტვერის მარცვლები, რაც
ამ ჭურჭელში ღვინის არსებობის დასტურია.
ეს ის პერიოდია, როდესაც

საზოგადოება გადადის ცხოვრების ახალ

ეტაპზე.
იწყება მიწათმოქმედების აღმავლობა, ჩნდება პირველი
მეურნეობის ნიშნები, იწყებენ ცხოველების მოშინაურებას და ა.შ.
სამუშაოების შედეგად გამოვლინდა საცხოვრებელი ნაგებობები,
სხვადასხვა შრომის იარაღები, ჭურჭელი, სამეურნეო ორმოები და
სხვა. აღმოჩენილი მასალის დამუშავების
და პალეო-ბოტანიკური
კვლევის შედეგები კიდევ უფრო ნათელ სურათს შექმნის საქართველოს
ტერიტორიაზე არსებული უძველესი მეღვინეობა-მევენეხეობის კულტურის
შესახებ.
2014 წლიდან საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით მიმდინარეობს
ღვინის ეროვნული სააგენტოს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და
ასოციაცია „ქართული ღვინოს“
ერთობლივი საერთაშორისო პროექტი
,,ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევა’’, რომელიც ხელს
უწყობს მსოფლიოში ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის
განვითარებას და პოპულარიზაციას. პროექტის ფარგლებში
მიმდინარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი სხვადასხვა
ისტორიული ეპოქების ვაზის ნაშთების ლაბორატორიული შესწავლა,
არქეოლოგიური მასალის ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ნიადაგურკლიმატური და გენეტიკური რესურსების შესწავლა-დახასიათება და
სხვა.

ქართველ მეცნიერებთან ერთად პროექტში მონაწილეობენ პენსილვანიის,
მონპელიეს, მილანის, კოპენჰაგენის, ტორონტოს უნივერსიტეტის,
ისრაელის ვაისმანის ინსტიტუტისა და მონპელიეს აგრარული კვლევის
ინსტიტუტის
მკვლევარები.
პროექტის
სამეცნიერო
ხელმძღვანელიასაქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული
აკადემიის
წევრ-კორესპონდენტი დავით ლორთქიფანიძე. პროექტის
მენეჯერი ლევან დავითაშვილი, ხოლო კოორდინატორი დავით მაღრაძე.
აღსანიშნავია, რომ
პროექტის შესახებ ამერიკელმა მწერალმა და
ჟურნალისტმა პოლ სალოპეკმა „National Geographic”-ში ახლახანს
გამოაქვეყნა სტატია “Ghost of the Vine – In Georgia, science
probes the roots of winemaking“.

ჟანრი ლოლაშვილის პერსონალური
გამოფენა
22 აპრილს 18:00 საათზე საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში
ქართული თეატრისა და კინოს გამორჩეული წარმომადგენლის, მსახიობ
ჟანრი ლოლაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიმართება .
ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ სხვადასხვა
წლებში შესრულებული 80–მდე ნამუშევარი, რომელთაც ჟანრული
დიაპაზონის გარდა შესრულების მკვეთრად გამოხატული, ინდივიდუალური
მხატვრული მანერა გამოარჩევს.
ჟანრი ლოლაშვილი 1959 წლიდან ხატავს.
მას გამოფენები ჰქონდა
გერმანიასა და რუსეთში (საქართველოს კულტურის დღეების
ფარგლებში). საქართველოში მონაწილეობდა ჯგუფურ გამოფენებში,
ჰქონდა ასევე ერთი პერსონალური გამოფენა. მიუხედავად ამისა, ეს
იქნება პირველი მასშტაბური ექსპოზიცია, რომლითაც ფართო
საზოგადოება ჟანრი ლოლაშვილს, როგორც მხატვარს ისე გაიცნობს.

გამოფენა
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის და
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
ძალისხმევით
მოეწყო და 30
აპრილამდე გაგრძელდება.

ათონელის რეზიდენციაში ერთერთი
სამთავრობო
უწყება
განთავსდება
ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ინფორმაციით, ათონელის
ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციაში ერთ-ერთი სამთავრობო უწყება
განთავსდება.
ამის შესახებ ეკატერინე სისაურმა ჟურნალისტებთან საუბრისას
განაცხადა.
მისი განმარტებით, აღნიშნული შენობა დაპროექტებულია, როგორც
უმაღლესი თანამდებობის პირის რეზიდენცია და შესაბამისად,
გათვლილი არქიტექტურით და შიდა სივრცით.
“სწორედ ესაა მიზეზი, რომ დღემდე ამ შენობით არავინ დაინტერესდა.
ვინაიდან შენობის კომერციული მიზნებისთვის მორგება საკმაოდ რთული
იქნებოდა, სავარაუდოდ შენობის გაყიდვა გაჭირდება და მისი
გამოყენება მოხდება რომელიმე სამთავრობო უწყების მიერ”, –
განაცხადა სისაურმა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რომელი უწყება
განთავსდება ათონელის რეზიდენციაში.
არსებული ინფორმაციით, ათონელზე მდებარე რეზიდენციაში შესაძლოა,
საგარეო საქმეთა სამინისტრო გადავიდეს.

ხანგრძლივი
საიდუმლოებები
ხანდაზმულებისგან

ცხოვრების
ბერძენი

საბერძნეთის კუნძულ იკარიის მცხოვრებლები თითქოს დროს ატყუებენ –
კუნძული ანომალური ხანდაზმულობის ერთერთ წერტილად აღიარეს.
საიდუმლო ძალზე მარტივია: თავიდან მოიშორეთ მაღვიძარები, უარი
თქვით პრინციპებსა და პირობითობაზე, ნუ ბრაზობთ და ნუ ღელავთ
უმნიშვნელო წვრილმანებზე…

