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გურამ ბუაძის ხსოვნა
(1938 – 12.2007)
გურამ ალექსანდრეს ძე ბუაძე, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის ორგანიზაციული მართვის დეპარტამენტის
ავტომატიზებული
სისტემების”
მიმართულების
”მართვის
ასოცირებული პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,
სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ინსტიტუტის
დირექტორის მოადგილე, ”სისტემური მოდელირების” აკადემიური
კურსის ხელმძღვანელი, მრავალი წიგნისა და სამეცნიერო ნაშრომის
ავტორი, მრავალმხრივ ერუდირებული ინტელიგენტი, სახალხო
მოძრაობის - ”მამული, ენა, სარწმუნოება” თანადამაარსებელი,
გურამ ბუაძე დაიბადა 1938 წლის 24 აპრილს ქ. თბილისში.
1956 წლიდან სწავლობდა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მექანიზაციის
ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1961 წელს ინჟინერ-მექანიკოსის სპეციალობით. შემდგომ
მან სწავლა გააგრძელა პეტერბურგის (ლენინგრადის) ზუსტი მექანიზმებისა და ოპტიკის
ინსტიტუტის რადიოტექნიკის ფაკულტეტზე, ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სპეციალობით,
რომელიც
დაამთავრა 1967 წელს ინჟინერ-ელექტრიკოსის სპეციალობით. წარჩინებული
სწავლისა და განსაკუთრებული ნიჭის ახალგაზრდა სპეციალისტს ტოვებენ ამავე ინსტიტუტის
ასპირანტურაში, რომელსაც იგი წარმატებით ამთავრებს 1971 წელს და აქვე იცავს დისერტაციას
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად.
ბატონი გურამი 1972 წელს ბრუნდება საქართველოში და თავის სამეცნიერო-პედაგოგიურ
მოღვაწეობას აგრძელებს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ახლადშექმნილი
”მართვის ავტომატიზებული სისტემების” კათედრის ასისტენტის თანამდებობაზე. მისი
უშუალო ხელმძღვანელობით შეიქმნა და ჩამოყალიბდა კათედრაზე ”სისტემური მოდელირების”
მიმართულება და სასწავლო ლაბორატორია, რომელმაც თითქმის 30 წლის მანძილზე
განსაკუთრებული
როლი
შეასრულა
”ინფორმაციის
დამუშავებისა
და
მართვის
ავტომატიზებული სისტემების” სპეციალობის სტუდენტების მომზადების სფეროში.
1979 წელს გ. ბუაძეს საკავშირო უმაღლესი საატესტაციო კომისიის (მოსკოვი)
გადაწყვეტილებით მიენიჭა დოცენტის წოდება. არჩეულია საქართველოს სახალხო მეურნეობის
დარგების მართვის ავტომატიზებული სისტემების საოპტიმიზაციო მეთოდების დამუშავებისა
და დანერგვის კოორდინაციის მუდმივმოქმედი სამეცნიერო-ტექნიკური კომისიის წევრად. იგი
აქტიურად აგრძელებს სამეცნიერო და პედაგოგიურ მოღვაწეობას საქართველოს ტექნიკურ
უნივესრსიტეტში, ხელმძღვანელობს სტუდენტთა საპროექტო სამუშაოებს ადამიანურ-მანქანური
სისტემების იმიტაციური მოდელირების სფეროში, არის სტუდენთა სამივლინებო ჯგუფის
კურატორი ჩეხოსლოვაკიაში.
ბ-ნი გ. ბუაძე იყო აქტიური საზოგადო მოღვაწე და საქართველოზე უზადოდ შეყვარებული
ადამიანი. 80-იანი წლების ბოლოს საქართველოში და მთელ პოსტ-საბჭოურ სივრცეში
დატრიალებულმა კატაკლიზმებმა ერთგვარი თავისუფლება მოუტანა ქართველ ხალხს, შეიქმნა
არაერთი ეროვნული სულისკვეთებით გამსჭვალული პოლიტიკური პარტია. ერთ-ერთი
255

Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS - No 2(7), 2009

ინიციატორი და სულისჩამდგმელი სახალხო მოძრაობისა ”ენა, მამული, სარწმუნოება” გახლდათ
გურამ ბუაძე. მას, ქართული ენა და ქრისტიანული, მართლმადიდებლური სარწმუნოება მიაჩნდა
ჩვენი მამულის გადარჩენისა და აღორძინების პირველსაწყისად. იგი ბევრს შრომობდა ამ
მიმართულებით, ყოველთვის გამოირჩეოდა მრავალმხრივი, ღრმა ერუდიციით, დიდი
კულტურით და კაცური პატიოსნებით, იყო ერთგული მეუღლე, მოსიყვარულე მამა და ბაბუა.
ბატონი გურამ ბუაძის - ღირსეული მამულიშვილის, მეცნიერის, პედაგოგისა და საზოგადო
მოღვაწის ნათელი ხსოვნა დიდხანს იცოცხლებს ქართული საზოგადოების, მისი კოლეგებისა და
მეგობრების გულში.
marTvis avtomatizebuli sistemebis kaTedra,
informatikis fakulteti

ibeWdeba avtorTa mier warmodgenili saxiT
kompiuteruli uzrunvelyofa : g. surgulaZe, e. Turqia, m. TevdoraZe,
g. dalaqiSvili
gadaeca warmoebas 20.04.2009 w. qaRaldis zoma 60X84 1/8. pirobiTi nabeWdi
Tabaxi 15. saaRricxvo-sagamomcemlo Tabaxi 12,5. tiraJi 300 egz. ibeWdeba
avtorTa xarjiT.

sagamomcemlo saxli `teqnikuri universiteti~, Tbilisi,
kostavas 77

256

