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მკვლევარ-მეცნიერებს, სპეციალისტებს, ბიზნესმენებს, უმაღლესი სასწავლებლების

პროფესორ-მასწავლებლებს, სტუდენტებს, მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს,

აღნიშნული პრობლემებით დაინტერესებულ პირთა ფართო წრეს.


