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გუნტერ ბოლხი, გერმანიის ნიურნბერგ-ერლანგენის 
უნივერსიტეტის  პროფესორი და ”ქსელური და 
ოპერაციული სისტემების” კათედრის აკადემიური 
დირექტორი, იყო ჩვენი ჟურნალის რედკოლეგიის 
წევრი, სტუ-ს ”გერმანია-საქართველოს ერთობლივი 
სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის ”GeoGer” თანა-
დამაარსებელი”, ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერ-
სტაჟიორების და სტუდენტების ერთგული კურატორი 
ერლანგენის უნივერსიტეტში და საერთოდ, 
საქართველოს და ქართველი ხალხის დიდი ქომაგი და 
მოყვარული.  

2001 წლის ზაფხულში გუნტერ ბოლხი მეუღლე - 
მონიკასთან ერთად ესტუმრა სტუ-ს, მას-ის კათედრის 
30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო 
კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად.  მას 
განსაკუთრებით იზიდავდა ძველი ქართული 
ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ძეგლები, ხალხური 
სიმღერები და ცეკვები, დიდ პატივს სცემდა ქართველი 
ხალხის ტრადიციებს და ყოველთვის აცნობდა მათ 
თავის კოლეგებსა და მეგობრებს გერმანიასა თუ სხვა 
ქვეყნებში.  

 გუნტერ ბოლხი დაიბადა 1940 წლის 26 დეკემბერს და გაიზარდა ვესტჰაუსენ-რაიხენბახის ქალაქ 
სვაბიანში, აალენთან ახლოს. შემდეგ იგი გადავიდა კარლსრუესა და ბერლინში, რათა ესწავლა 
ტელეკომუნიკაციების დაპროექტება, ინფორმაციათა დამუშავების განხრით. კარლსრუეს 
უნივერსიტეტში, მართვის პროცესების ინსტიტუტში კვლევების ასისტენტის თანამდებობაზე 
ყოფნისას, 1973 წელს მიიღო დოქტორის წოდება. იმავე წელს იგი მიიწვიეს ერლანგენის 
უნივერსიტეტში, როგორც ოპერაციული სისტემების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ერლანგენის 
უნივერსიტეტში თავის დროზე მოღვაწეობდა ცნობილი მეცნიერი დავით გილბერტი, ხოლო 
ინფორმატიკის ფაკულტეტი ითვლება ერთ-ერთ მაღალი დონის  ფაკულტეტად  გერმანიაში. 

გიუნტერ ბოლხის კვლევებმა კომპიუტერულ მეცნიერებებში, კერძოდ განაწილებული სისტემების 
მოდელირების, რიგების თეორის სფეროში განსაკუთრებული აღიარება მოუტანა.  2 წლის მანძილზე 
იგი იყო მიწვეული პროფესორი რიო დე ჟანეიროს კათოლიკურ უნივერსიტეტში. მოღვაწეობდა ასევე 
აშშ-ში, უნგრეთში, ყოფილ საბჭოთა კავშირში და ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მისი 
ავტორობით გამოცემულია 7 წიგნი, მათ შორის აშშ-ში, ფუნდამენტური კვლევები აისახა 150 -ზე მეტ 
პუბლიკაციაში. 

გერმანელი მეგობრები ასე აფასებდნენ ბატონ გუნტერს: ”ისეთ დროს, როცა ბევრისთვის ცხოვრება 
ძალიან სტრესული და ზერელეა, სწორედ გუნტერ ბოლხის მსგავსი ხალხია საჭირო დღეს ისე, როგორც 
არასდროს”. ის ყოველთვის ინარჩუნებდა სიმშვიდეს, ყველაზე რთულ სიტუაციებშიც კი, და იყო 
თავმდაბალი თავის მიღწევებთან დაკავშირებით. საჭირო ძალას მას აძლევდა მისი ოჯახი, მეგობართა 
დიდი წრე და ბოლოს  - ჯაზური მუსიკა. 

გუნტერ ბოლხის ხსოვნა 
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გუნტერ ბოლხი გარდაიცვალა 2008 წლის 29 მაისს ერლანგენში.  

იგი მეტად პატივცემული პიროვნება იყო მისი უფროსების, კოლეგების, თანამშრომლებისა და 
სტუდენტების მიერ, არა მხოლოდ მისი კომპეტენტურობისთვის, არამედ მისი მეგობრული ხასიათის 
გამოც. ჩვენ იგი მუდამ გვემახსოვრება და თანაგრძნობას ვუცხადებთ მის ოჯახს.   

სტუ-ს პროფესორები: გ. გოგიჩაიშვილი, 
გ. სურგულაძე, ო. შონია, ე. თურქია, რ. კაკუბავა, 
ლ. პეტრიაშვილი, ა. ედიბერიძე, რედკოლეგიისა 
და მას-კათედრის წევრები, მეგობრები 

 

In Memory of Dr. Gunter Bolch 
Gunter Bolch was born on December 26, 1940 and raised in the Swabian town of Westhausen-
Reichenbach near Aalen. He then moved to Karlsruhe and Berlin to study telecommunications 
engineering, specializing in information processing. Holding a position as a research assistant at the 
University of Karlsruhe at the institute of process control, he received his PhD in 1973 for his dissertation 
"Identifikation linearer Systeme durch Anwendung von Momentenmethoden" in the field of control theory. 
In the same year, his career took him to the Friedrich-Alexander University in Erlangen as Akademischer 
Rat at the Department of Operating Systems, which had been founded only eight months earlier by Prof. 
em. Dr. Fridolin Hofmann. In 1982, Gunter Bolch assumed leadership of the research group for 
performance evaluation and process control, which under his guidance attained international recognition 
during the following years. He retired in 2006 as Akademischer Direktor, but continued to maintain close 
connections to the department. 

Over the years, Gunter Bolch's teaching and research activities in computer science took him to numerous 
scientific institutions all over the world. He was a guest professor at the Catholic University in Rio de 
Janeiro (PUC) for two years. In the course of his research, he also spent time in the US, Hungary, the 
former USSR, and Berlin - the city that was particularly close to his heart. The research resulted in more 
than 130 publications and seven books. 

His activities at PUC were not limited to purely scientific aspects. Gunter Bolch learned to love Brazil and 
its people, which was reflected in his life-long commitment to Brasilienhilfe e. V. It was this commitment 
that made him such a special person and is just one example of his willingness to help others. In times 
when for many people life seems to be too stressful and superficial, people like Gunter Bolch are needed 
more than ever. He always remained calm, even in difficult situations, and was modest about his 
achievements. He drew the necessary strength from his family, his large circle of friends, and, last but not 
least, from Jazz music. 

Gunter Bolch died on May 29, 2008 in Erlangen, after a serious illness. Sadly, he was not able to enjoy his 
retirement for very long. He was highly respected by his superiors, colleagues, staff, and students not only 
for his competence, but also for his friendly nature. We will always remember him, and our sympathies are 
with his family at this time. 

In the name of the department staff, 

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder-Preikschat 
Prof. em. Dr. Fridolin Hofmann 

 


