
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

საქართველოს  სამოციქულო  მართმადიდებლური  ეკლესია 

აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 

 

საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია 

ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები 

 

2020 წლის 8-9 მაისს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სააქტო დარბაზში 

და იყალთოს აკადემიაში (სამონასტრო კომპლექსში) ჩატარდება საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ 

                  კონფერენცია ეძღვნება აკაკი წერეთლის დაბადების 180 წლისთავს.  

კონფერენციის ორგანიზატორები: 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოფიის კოსმოსური გამოკვლევების ინსტიტუტი 

იაკობ   გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მიხეილ 

ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 

ინსტიტუტი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევგენი ხარაძის სახელობის აბასთუმნის ასტრო-

ფიზიკური ობსერვატორია 

რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის კოსმოსური გამოკვლევების ინსტიტუტი 



თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

 

გიწვევთ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად! 

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები: 

1. ლანდშაფტის ეკოლოგია და გარემოს დაცვა 

2. ფიზიკურ-ქიმიური და კოსმოსური ეკოლოგია 

3. ბიოსამედიცინო ეკოლოგია 

4. საინჟინრო და სასურსათო ეკოლოგია 

5. სულიერი სამყაროს ეკოლოგია 

6. ტურიზმი  და ეკოლოგია 

 

კონფერენციის ჩატარების დრო     -   2020 წელი, 8-9 მაისი 

კონფერენციის ჩატარების  ადგილი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

სააქტო დარბაზი, თბილისი, რუსთაველის ქ. №52;  იყალთოს აკადემია (სამონასტრო 

კომპლექსი), თელავის რაიონი, სოფელი იყალთო. 

კონფერენციის სამუშაო ენა - ქართული, ინგლისური, რუსული. 

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის საჭიროა 2019 წლის 31 დეკემბრამდე  

წარმოადგინოთ: 

- სარეგისტრაციო ბარათი (თანდართული ფორმით); 

- სტატიის ტექსტის  ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია; 

- საორგანიზაციო ხარჯების თანხის გადახდის ქვითარი; 

- საორგანიზაციო შენატანი - 100  ლარი. უცხოელი სტუმრებისთვის:  100 აშშ დოლარი  

 

- საორგანიზაციო შენატანი უნდა გადაირიცხოს საბანკო ანგარიშზე: 

-----მიმღების ბანკი: სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22, 

გაგარინის ქუჩა29ა. თბილისი, 0160, საქართველო 

მიმღების დასახელება: ადეიშვილი თეიმურაზ 

მიმღების ანგარიშის ნომერი:GE06BG0000000033178000 

Intermediary Bank: Citibank N.A. New York, USA, SWIFT:CITIUS33 

Account with Institution: Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22, 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, 

Georgia 

Beneficiary: ADEISHVILI TEIMURAZ  

Account: GE06BG0000000033178000 

Intermediary Bank: COMMERZBANK<Frankfurt< Germany, SWIFT:COBADEFF 

Account with Institution: Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22, 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, 

Georgia 



Beneficiary: ADEISHVILI TEIMURAZ  

Account: GE06BG0000000033178000 

გადახდის ქვითარში აუცილებელია მიუთითოს: 

1. საერთაშორისო კონფერენციისათვის - ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. 

2. თანხის შემტანის სახელი და გვარი. 

კონფერენციის საპატიო თავმჯდომარეები: საქართველოს სამოციქულო 

მართლმადიდებელი ეკლესიის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელი მეუფე  იოანე;  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მეცნიერების განვითარების 

დეპარტამენტის უფროსი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი მაია 

შუხოშვილი, საქართველოს  მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პირველი აკადემიკოს-

მდივანი, აკადემიკოსი რამაზ ხუროძე,  საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა 

აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი მარატ ციცქიშვილი, აფხაზეთის მეცნიერებათა 

აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 

მრჩეველი, აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი. 

კონფერენციის თავმჯდომარე: 

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიის 

დასავლეთ მხარის თავმჯდომარე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ემერიტუს  პროფესორი - თეიმურაზ ადეიშვილი. 

კონფერენციის თანათავმჯდომარეები: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის 

ატმოსფეროს ფიზიკის სექტორის გამგე, პროფესორი  ავთანდილ ამირანაშვილი; ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი მერაბ ხალვაში, 

იაკობ   გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

ელიზბარ ელიზბარაშვილი. 

კონფერენციის სწავლული მდივანი: 

იაკობ   გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი, გეოგრაფიის დოქტორი ნანა ბერძენიშვილი. 

 კონფერენციის  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები: 

ქუთაის-გაენათის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე კალისტრატე, ალავერდის ეპარქიის  

მიტროპოლიტი მეუფე დავითი, პროფესორი მარატ ციცქიშვილი,  აკადემიკოსი გიორგი 

მანაგაძე, პროფესორი ალექსანდრე ალექსანდროვი, პროფესორი თეიმურაზ ადეიშვილი, 

პროფესორი ამირან აფციაური, პროფესორი როლანდ კოპალიანი, პროფესორი ნათელა 

წიკლაშვილი, პროფესორი ავთანდილ ამირანაშვილი,  პროფესორი ელიზბარ 

ელიზბარაშვილი, პროფესორი რაფიელ ჩიქოვანი,  პროფესორი მაგდა დავითაშვილი, 

პროფესორი  სიმონ წერეთელი, პროფესორი ალექსანე არზუმანიანი, პროფესორი ოთარ 

კვარაცხელია, პროფესორი ირაკლი მჭედლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი ირმა 

შიოშვილი, ასოცირებული პროფესორი  ნანა ბერძენიშვილი, ასოცირებული პროფესორი 

მაგდანა ჯიქია, ასოცირებული პროფესორი მალხაზ მიქაბერიძე,  ფიზიკის აკადემიური 



დოქტორი ლეონარდო ხვედელიძე, ასოცირებული პროფესორი მარინე ზარქუა, 

ასოცირებული პროფესორი ნინო თოფურიძე, ასოცირებული პროფესორი  დავით 

ლეკვეიშვილი, ასოცირებული პროფესორი  დარეჯან ჩხაროძე, ფიზიკის აკადემიური 

დოქტორი ნუგზარ ღლონტი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ალეკო ღონღაძე,  მთავარი 

მეცნიერ-თანამშრომელი  მიხეილ გოგებაშვილი.  

საკონტაქტო პირები: 

 თეიმურაზ ადეიშვილი - 574-34-62-15;  557-90-71-54  Temuradeishvili@gmail.com 

 ნანა  ბერძენიშვილი      -  598 95-07-32  nanaka.berdzenishvili@yahoo.com   
 

მოთხოვნები სტატიის გაფორმებისათვის 

 სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატზე ტექსტურ რედაქტორ Word -ში; 

 არეები: ზედა -20 მმ , მარცხენა -30 მმ, მარჯვენა, და  ქვედა -20 მმ; 

 გამოყენებული შრიფრი: ქართული სტატიისათვის sylfaen. რუსული და ინგლისური 

სტატიებისათვის Times New Roman. სტრიქონთა შორისი ინტერვალი - 1.5; 

 სტატიაში ფორმულები აკრებილი უნდა იყოს ფორმულების რედაქტორ Equation-ში; 

 ნახაზები და საილუსტრაციო მასალები ტექსტში ჩასმული უნდა იყოს JPEG ან     

BMP ფორმატით; 

 პირველი გვერდის თავში უნდა დაიბეჭდოს (14 Pt, Bold) 

  სტრიქონის გამოტოვებით - ავტორ(ებ)ის გვარი და ინიციალები (13 Pt , Bold); 

 მომდევნო სტრიქონზე ორგანიზაციის სრული დასახელება  (12 Pt, Bold; სტატიაში 

სხვადასხვა ორგანიზაციების მონაწილეობის შემთხვევაში გამოყენებული უნდა 

იქნას აღნიშვნა*); 

 სტრიქონის გამოტოვებით - სტატიის მოკლე ანოტაცია (10 Pt, დახრილი შრიფტით, 

არაუმეტეს 500 სიმბოლოსი); 

 სტრიქონის გამოტოვებით სტატიის შინაარში (12 Pt); 

 ორი სტრიქონის გამოტოვებით - გამოყენებული ლიტერატურა (10 Pt);  

 ორი სტრიქონის გამოტოვებით - რეზიუმე ინგლისურ ენაზე  (10 Pt, არაუმეტეს 1000 

სიმბოლოსი) 

 სტატიის მოცულობა 3-4 გვერდი;  

 ერთი ავტორის მიერ წარმოდგენილი სტატიების რაოდენობა არა უმეტეს 2-სა; 

 სტატიის ელექტრული ვერსია წარმოდგენილი უნდა იყოს კომპაქტდისკებზე  (CD-

ROM), ფაილს უნდა ერქვას პირველი ავტორის გვარი და სექციის ნომერი (მაგ. 

Abesadze. 2); 

 სტატიის ელექტრონული ვერსია და საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის ასლი 

შეიძლება გადმოიგზავნოს ელექტრონული ფოსტით.  

 კონფერენციის შრომები ინდექსირებული იქნება Google Scholar-ში. 
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ლიტერატურის გაფორმება: წიგნების ან მონოგრაფიების გაფორმებისას უნდა 

მიეთითოს: ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალები; წიგნის ან მონოგრაფიის 

დასახელება; გამოცემის ადგილი; გამომცემლობის დასახელება; გამოცემის წელი, 

გვერდების რაოდენობა. სამეცნიერო ნაშრომის გაფორმებისას უნდა მიეთითოს: 

ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალები; ნაშრომის დასახელება; ორი დახრილი 

ხაზი; ჟურნალის (კონფერენციის, კონგრესის და ა.შ.) დასახელება; პუბლიკაციის 

ადგილი; გამოცემის წელი; ჟურნალის (ტომის) ნომერი, გვერდი. 

 სტატიის ელექტრონული ვერსია, სარეგისტრაციო ბარათი და საორგანიზაციო 

შენატანის ქვითრის ასლი შეიძლება გადმოიგზავნოს ელ-ფოსტით კონფერენციის 

სწავლულ მდივანთან: 

ნანა  ბერძენიშვილი      -  598- 95-07-32  nanaka.berdzenishvili@yahoo.com   

 ზემოაღნიშნული მოთხოვნების დარღვევით გაფორმებული, კონფერენციის 

თემატიკის შეუსაბამო ან საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის გარეშე წარმოდგენილი 

სტატიები პუბლიკაციისათვის არ განიხილება. 

 

სარეგისტრაციო ბარათი 

(ნიმუში) 

პირველი ავტორის 

გვარი და სახელი --------------------------------------------------------------------------------------- 

სამუშაო ადგილი --------------------------------------------------------------------------------------- 

თანამდებობა-------------------------------------------------------------------------------------------- 

სამეცნიერო წოდება------------------------------------------------------------------------------------ 

მოხსენების დასახელება -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ტელეფონი ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

E- mail---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმა: 

 დასწრებული                         

 დაუსწრებელი  

(საჭირო შემოხაზეთ) 

გესაჭიროებათ თუ არა სასტუმრო---------------------------------------------------------- 


