
EURAXESS-ში გა წევ რი ა ნე ბის თა ნა ვე ქარ-
თ ველ მეც ნი ე რებს ექ ნე ბათ პირ და პი რი 
წვდო მა:

• მსოფ ლი ოს 500-ზე მეტ სა ერ თა შო რი სო 
და ში და ეროვ ნულ სა მეც ნი ე რო ფონ დის 
გრან ტ თან;

• 15 000-ზე მეტ მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან უნი-
ვერ სი ტეტ თან, სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვით ინ ს-
ტი ტუტ სა და კვლე ვე ბით და ინ ტე რე სე ბულ 
ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ცი ას თან;

• 40-ზე მე ტი ქვეყ ნის რამ დე ნი მე მი ლი არ დი 
ევ როს ოდე ნო ბის ფი ნან სურ რე სურ ს ზე.

ევ რო პულ პროგ რა მა EURAXESS-ში 
ქვეყ ნის გა წევ რი ა ნე ბა ხელს შე უწყობს სა-
ქარ თ ვე ლოს მჭიდ რო ინ ტეგ რი რე ბას ევ რო-
კავ ში რის სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვით სივ რ ცე-
ში, მეც ნი ერ თა კა რი ე რულ გან ვი თა რე ბას, 
ქვეყ ნის უნი ვერ სი ტე ტე ბი სა და კვლე ვი თი 
ინ ს ტი ტუ ტე ბის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შ-
რომ ლო ბის გა ფარ თო ე ბას. სა ქარ თ ვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი იქ ნე ბა 
ქსე ლის ყვე ლა სერ ვი სი, რო მე ლიც ამ ჟა მად 
ამ ევ რო პუ ლი პროგ რა მის წევ რი ქვეყ ნე ბის 
მეც ნი ერ თათ ვის არის ხელ მი საწ ვ დო მი. 

პროგ რა მა EURAXESS-ში სა ქარ თ ვე-
ლოს გა ერ თი ა ნე ბის შე დე გად გა იზ რ დე ბა 

EURAXESS-ის მისია 
ერთიანი ევროპული 
სამეცნიერო სივრცის 
შექმნაა

საიმიჯო სტატია

EURAXESS-ი არის სა ხელ მ წი ფო თა შო რი-
სი სტრუქ ტუ რა, ევ რო პუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, 
რომ ლის მი სიაა მკვლევ რე ბის თ ვის ერ თი ა-
ნი ევ რო პუ ლი სა მეც ნი ე რო სივ რ ცის შექ მ ნა, 
მკვლე ვარ თა თა ვი სუ ფა ლი მო ბი ლო ბი სა და 
მეც ნი ერ თა კა რი ე რუ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ-
შეწყო ბა. დღე ი სათ ვის EURAXESS-ში გა ერ-
თი ა ნე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის წევ რი 28 და 
მსოფ ლი ოს 12 მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი ქვე-
ყა ნა (მათ შო რის, აშშ, იაპო ნი ა, ის რა ე ლი და 
სხვ.).

შე საძ ლებ ლო ბე ბი ქარ თ ვე ლი მკვლევ რე ბის 
კა რი ე რუ ლი ზრდი სათ ვის და, ამას თა ნა ვე, 
გა იზ რ დე ბა უცხო ე ლი სტუ დენ ტე ბის და ინ-
ტე რე სე ბა სა ქარ თ ვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტებ ში 
სწავ ლი სა და სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი სად მი. 
ასე ვე, EURAXESS-ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ქვეყ-
ნე ბის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო გახ დე ბა ახა ლი მი-
ზი დუ ლო ბის ცენ ტ რი სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. გა იზ რ დე ბა ევ რო პის 
კვლე ვით სივ რ ცე ში სა ქარ თ ვე ლოს უნი ვერ-
სი ტე ტე ბი სა და კვლე ვი თი ცენ ტ რე ბის ინ-
ტეგ რა ცი ა, რაც ხელს შე უწყობს ქარ თ ვე ლი 
მეც ნი ე რე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ-
ლე ბა სა და მეც ნი ე რე ბა ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
მო ზიდ ვას.

სა ქარ თ ვე ლოს EURAXESS-ში გა წევ რი-
ა ნე ბის პრო ცე სი წარ მა ტე ბით მიმ დი ნა რე-
ობს: ინ ტენ სი უ რი მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო-
ე ბი 2018 წლის ოქ ტომ ბ რი დან და იწყო; 2018 
წლის 27 დე კემ ბერს სა მი ნის ტ რომ გა ნაცხა-
დი გა ა კე თა სა ქარ თ ვე ლოს EURAXESS-ში 
ჩარ თ ვა ზე; 2019 წლის 1 მარტს შო თა რუს-
თა ვე ლის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა სა-
მეც ნი ე რო ფონ დ მა მო ამ ზა და და ევ რო პუ ლი 
კვლე ვე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის პროგ რა მას 
წა რუდ გი ნა პრო ექ ტი EURAXESS-Georgia; 

2019 წლის აპ რილ ში ცნო ბი ლი გახ და, რომ 
პრო ექ ტი მო წო ნე ბულ იქ ნა; 2019 წლის მა-
ი სი დან და იწყო საგრანტო ხელ შეკ რუ ლე-
ბის თ ვის მზა დე ბის პე რი ო დი; 2019 წლის ივ-
ლის ში მი ვი ღეთ თან ხ მო ბა EURAXESS-ში 
სა ქარ თ ვე ლოს გა წევ რი ა ნე ბა ზე; 2019 წლის 
24-26 სექ ტემ ბერს ხე ლი მო ე წე რე ბა Dec-
laration of Commitment-ს – მხა რე თა მი ერ 
მზა ო ბის გა მო ხატ ვის დეკ ლა რა ცი ა სა და 
ხელ შეკ რუ ლე ბას. 

რაც შე ე ხე ბა მომ დევ ნო ნა ბი ჯებს: რუს თა-
ვე ლის ფონ დი შექ მ ნის EURAXESS-ის წარ-
მო მად გენ ლო ბას და EURAXESS-Georgia-ს 
ცენტრს; EURAXESS-Georgia-ს ვებ გ ვერ დი 
ჩა ირ თ ვე ბა ევ რო პულ პორ ტალ ზე; ეტა პობ-
რი ვად შე მუ შავ დე ბა სა მეც ნი ე რო პო ლი ტი კა 
EURAXESS-თან ერ თად.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ EURAXESS-ში სა-
ქარ თ ვე ლოს გა წევ რი ა ნე ბის პრო ექ ტი ევ რო-
კო მი სი ის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით მზად დე-
ბა და ამ სის ტე მა ში გა წევ რი ა ნე ბა ქარ თ ველ 
მეც ნი ე რებს და ეხ მა რე ბა, ჩა ერ თონ კო მერ ცი-
ა ლი ზე ბულ ევ რო პულ კვლე ვებ ში და მო ამ ზა-
დებს მათ პროგ რა მის თ ვის Horizon Europe. 

„EURAXESS-ში 
გა წევ რი ა ნე ბა – ახა ლი
ნა ბი ჯი ევ რო პის 
სა მეც ნი ე რო სივ რ ცე ში 
ინ ტეგ რა ცი ის კენ“ 

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე-
ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ რო-
ში გა ი მარ თა ღო ნის ძი ე ბა – „EURAXESS-ში 
გა წევ რი ა ნე ბა – ახა ლი ნა ბი ჯი ევ რო პის სა-
მეც ნი ე რო სივ რ ცე ში ინ ტეგ რა ცი ის კენ“. პრე-
ზენ ტა ცია გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ-
ტუ რი სა და სპორ ტის მი ნის ტ რ მა მი ხე ილ 
ბა ტი აშ ვილ მა და შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ-
თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის 
გე ნე რა ლურ მა დი რექ ტორ მა ზვი ად გა ბი სო-
ნი ამ წა რად გი ნეს. 

გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა 
და სპორ ტის მი ნის ტ რ მა მი ხე ილ ბა ტი აშ-
ვილ მა გა ნაცხა და, რომ პრე ზენ ტა ცია ორ 

შოთარუსთაველისსაქართველოსეროვნულისამეცნიერო
ფონდისგენერალურიდირექტორიზვიადგაბისონია.



მნიშ ვ ნე ლო ვან მოვ ლე ნას, ქარ თუ ლი მეც-
ნი ე რე ბის დიდ სა ერ თა შო რი სო წარ მა ტე-
ბებს ეძღ ვ ნე ბა: სა ქარ თ ვე ლომ მი ი ღო მოწ-
ვე ვა, გახ დეს ევ რო კავ ში რის ინო ვა ცი ე ბი სა 
და მეც ნი ე რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის – EURAX-
ESS-ის წევ რი, რო მე ლიც ევ რო კავ ში რის 
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ავ ტო რი ტე ტუ ლი ორ-
გა ნი ზა ცი ა ა, რაც, ფაქ ტობ რი ვად, ქარ თუ ლი 
მეც ნი ე რე ბის ევ რო კავ ში რის სივ რ ცე ში ინ-
ტეგ რა ცი ას ნიშ ნავს. გზა, რო მე ლიც სა ქარ-
თ ვე ლოს აქვს არ ჩე უ ლი, მი მარ თუ ლია რაც 
შე იძ ლე ბა მეტ ევ რო პულ სტრუქ ტუ რა ში ინ-
ტეგ რა ცი ის კენ; ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წარ მა ტე-
ბაც მეც ნი ე რე ბის სფე რო ში ამის დას ტუ რია 
– დღეს შეგ ვიძ ლია სი ა მა ყით გან ვაცხა დოთ, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო გახ და ევ რო კავ ში რის 
მეც ნი ე რე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის სა ხელ მ წი-
ფო თა შო რი სი ორ გა ნი ზა ცი ის – EURAX-
ESS-ის წევ რი; ეს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ავ-
ტო რი ტე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ციაა არა მხო ლოდ 
ევ რო კავ შირ ში, არა მედ მთელ მსოფ ლი-
ო ში, რაც გუ ლის ხ მობს ქარ თ ვე ლი მეც ნი-
ე რე ბის პირ და პირ წვდო მას 15 000-მდე 
ორ გა ნი ზა ცი ას თან, მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა 

უნი ვერ სი ტეტ თან, კვლე ვით ფონ დ სა და 
კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ას თან. ეს არის ძალ ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე-
ბის ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე ევ რო კავ ში რის სივ-
რ ცე ში. სა ქარ თ ვე ლოს ნე ბის მი ერ მეც ნი ერს 
და სა მეც ნი ე რო ინ ს ტი ტუ ცი ას მი ე ცე მა შე საძ-
ლებ ლო ბა, რომ პირ და პირ ისარ გებ ლოს იმ 
სი კე თე ე ბით, რომ ლე ბიც არ სე ბობს ევ რო-
კავ შირ ში; მათ თ ვის რე ა ლუ რად ხელ მი საწ-
ვ დო მი ხდე ბა ევ რო კავ ში რის ფარ გ ლებ ში 
მეც ნი ე რე ბის კუთხით არ სე ბუ ლი ფონ დე ბი 
და მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტე ბი. ამ მნიშ ვ ნე ლო-
ვან პრო ექტს წინ უძღო და რამ დე ნი მეთ ვი-
ა ნი უზარ მა ზა რი სა მუ შა ო, მაგ რამ სა ქარ თ-
ვე ლომ და აკ მა ყო ფი ლა ყვე ლა სტან დარ ტი 
და შეგ ვიძ ლია გან ვაცხა დოთ, რომ სა ქარ თ-
ვე ლოს მეც ნი ე რე ბის ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სი 
ფაქ ტობ რი ვად და იწყო ევ რო პულ სივ რ ცე ში, 
რაც მეტ ერ თობ ლივ პრო ექტს ნიშ ნავს. მარ ტო 
EURAXESS-ის ფარ გ ლებ ში ყო ველ წ ლი უ რად 
რამ დე ნი მე მი ლი არ დი იხარ ჯე ბა სწო რედ ასე-
თი სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
და ეს ყვე ლა ფე რი უკ ვე გახ ს ნი ლი იქ ნე ბა ქარ-
თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბის თ ვის.

მი ნის ტ რ მა მად ლო ბა გა და უ ხა და რუს თა-
ვე ლის ფონ დის გე ნე რა ლურ დი რექ ტორს, 
ზვი ად გა ბი სო ნი ას ამ მი მარ თუ ლე ბით გა-
წე უ ლი ინ ტენ სი უ რი და მი ზან მი მარ თუ ლი 
სამუშაოსთვის, ამ მნიშ ვ ნე ლო ვან საქ მე ში 
შე ტა ნი ლი დი დი წვლი ლის თ ვის. მი ხე ილ ბა-
ტი აშ ვილ მა აღ ნიშ ნა, რომ ეს მოვ ლე ნა ოფი-
ცი ა ლუ რად 2019 წლის სექ ტემ ბერ ში, ქა ლაქ 
ბრი უ სელ ში გა ფორ მ დე ბა, რო დე საც ხე ლი 
მო ე წე რე ბა Declaration of Commitment-ს – 
მხა რე თა მი ერ მზა ო ბის გა მო ხატ ვის დეკ ლა-
რა ცი ას და ხელ შეკ რუ ლე ბას. „ასევე სა ა მა ყო 

ფაქ ტი ა, რომ ქარ თ ველ მეც ნი ე რებს მსოფ-
ლი ოს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე დი დი სა მეც ნი-
ე რო ბა ზის, Web of Science-ის მო ნა ცე მე ბის 
მი ხედ ვით, ცი ტი რე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი ინ-
დექ სი აქვთ პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნებს შო რის, 
რაც სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბის დი დი სა ერ-
თა შო რი სო წარ მა ტე ბა ა“, – გა ნაცხა და მი ხე-
ილ ბა ტი აშ ვილ მა. 

შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ-
ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის გე ნე რა ლურ მა 
დი რექ ტორ მა ზვი ად გა ბი სო ნი ამ EURAX-
ESS-ის – ევ რო კავ ში რის კვლე ვე ბი სა და 
ინო ვა ცი ე ბის სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი ორ გა-
ნი ზა ცი ის მნიშვნელობაზე, მიზნებსა და დიდ 
შესაძლებლობებზე ილა პა რა კა, რომ ლებ საც 
ამ სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მა ში ჩარ თ ვა აძ-
ლევს ქვე ყა ნას. 

„ჩვენ 2018 წლის ოქ ტომ ბ რი დან და ვიწყეთ 
პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბა და მაქ სი მა ლუ რად მოკ-
ლე დრო ში მი ვაღ წი ეთ მი ზანს. ეს ნა ბი ჯი 
ახა ლი ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ახა ლი 
გა მოწ ვე ვაა ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბის თ ვის, მი-
სი გან ვი თა რე ბი სა და მა ღა ლ ევ რო პულ სტან-
დარ ტებ ზე ასაყ ვა ნად. ევ რო კავ ში რის პროგ-
რა მა EURAXESS-ში გა ერ თი ა ნე ბის შე დე გად 
ქარ თ ველ მეც ნი ე რებს პირ და პი რი წვდო მა 
ექ ნე ბათ მსოფ ლი ოს 15 000-ზე მეტ წამ ყ ვან 
უნი ვერ სი ტეტ თან, სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვით ინ-
ს ტი ტუტ სა და კვლე ვე ბით და ინ ტე რე სე ბულ 
ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ცი ას თან, მსოფ ლი ოს სა მეც-
ნი ე რო ფონ დე ბის 500-ზე მეტ სა ერ თა შო რი-
სო და ში და ეროვ ნულ გრან ტ თან. ასე რომ, 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, მეც ნი ე რე ბის სფე რო ში 
ჩემ პი ონ თა ლი გა ში გა და ვე დით... რაც შე ე-
ხე ბა ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბის იმ მიღ წე ვას, 

რომ ისი ნი ლი დე რე ბი არი ან ცი ტი რე ბის მა-
ღა ლი ინ დექ სით პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნებს შო-
რის სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო ბა ზის Web 
of Science-ის მი ხედ ვით, ეს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის სფე რო ში გა ტა რე ბუ ლი სა ხელ მ-
წი ფო პო ლი ტი კის, შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გი ა; აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ-
ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის საგ რან ტო კონ-
კურ სებ ში გა მარ ჯ ვე ბუ ლი მეც ნი ე რე ბის თ ვის 
ერ თ -ერ თი მოთხოვ ნა მათ მი ერ მა ღალ რე ი-
ტინ გულ სა მეც ნი ე რო ჟურ ნა ლებ ში პუბ ლი კა-
ცი ე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა ა“, – გა ნაცხა და ზვი ად 
გა ბი სო ნი ამ.

EURAXESS-ში 
გა წევ რი ა ნე ბა ქვეყ ნის 
უდი დე სი წარ მა ტე ბა ა“ 

„მეცნიერების წარ მა ტე ბის გა სა ღე ბი მი-
სი თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის პრინ ცი-
პით გან ვი თა რე ბა ში ა“ – შო თა რუს თა ვე ლის 
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო 
ფონ დის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი ზვი ად 
გა ბი სო ნია.

სა ქარ თ ვე ლოს EURAXESS-ში – ევ რო კავ-
ში რის კვლე ვე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის სა ხელ-
მ წი ფო თა შო რი ს ორ გა ნი ზა ცი ა ში გა წევ რი-
ა ნე ბა ქვეყ ნის უდი დე სი წარ მა ტე ბა ა; დღეს 
სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რებს, სუ ბი ექ ტუ რი და 
ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო, უცხო ელ კო-
ლე გებ თან კო მუ ნი კა ცი ის, ურ თი ერ თო ბის 
პრობ ლე მა აქვთ; რო დე საც ქარ თ ვე ლი მეც-
ნი ე რი აპი რებს რო მე ლი მე სა ერ თა შო რი სო 
კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბას ან ერ თობ ლი ვი 
სა მეც ნი ე რო კვლე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბას, მას 
სჭირ დე ბა პარ ტ ნი ო რე ბი უცხო ეთ ში. თუმ ცა, 
ამ ეტაპ ზე, ჩვე ნი მეც ნი ე რე ბის თ ვის კო ლე გებ-
თან ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბა ვიწ რო სა მეც-
ნი ე რო პრო ფი ლის მი ხედ ვით პრაქ ტი კუ ლად 
შე უძ ლე ბე ლი ა. EURAXESS-ში გა წევ რი ა ნე ბა 
სა შუ ა ლე ბას მის ცემს სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე-
რებს, მონაწილეობა მი ი ღონ რო გორც Hori-
zon 2020-ისა და ERC-ის (ევროპული კვლე-
ვე ბის საბ ჭოს) ფარ გ ლებ ში გა მოცხა დე ბულ 
კონ კურ სებ ში, ასე ვე EURAXESS-ის წევ რი 

მეცნიერების,კულტურისადასპორტისმინისტრიმიხეილ
ბატიაშვილიდაშოთარუსთაველისსაქართველოსეროვნული
სამეცნიეროფონდისგენერალურიდირექტორიზვიადგაბი
სონიაშეკრებილსაზოგადოებასEURAXESSშიგაწევრიანების
შესახებესაუბრებიან.

საქართველოსგანათლების,მეცნიერების,კულტურისადა
სპორტისსამინისტროშიგაიმართაღონისძიება–„EURAX
ESSშიგაწევრიანება–ახალინაბიჯიევროპისსამეცნიერო
სივრცეშიინტეგრაციისკენ“,რომელსაცქართულისამეცნი
ეროსაზოგადოებადაესწრო.

საიმიჯო სტატია

„მეცნიერების წარმატების 
გასაღები მისი  თანამედროვე 
ტექნოლოგიების პრინციპით 
განვითარებაშია“ 
- ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
გენერალური დირექტორი ზვიად გაბისონია



საიმიჯო სტატია

სა ხელ მ წი ფო ე ბის (ევროკავშირში შე მა ვა ლი 
28 ქვეყ ნის, ტექ ნო ლო გი უ რად მა ღალ გან ვი-
თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის – აშშ, იაპო ნი ა, კა ნა-
და, ის რა ე ლი და სხვა) მი ერ გა მოცხა დე ბულ 
ში და სა ხელ მ წი ფო ებ რივ პრო ექ ტებ ში. ასე 
რომ, სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რებს ექ ნე ბათ სა-
შუ ა ლე ბა, ჩა ერ თონ, მა გა ლი თად, იაპო ნი ა ში 
მო ლე კუ ლურ ბი ო ლო გი ა სა თუ ბირ თ ვულ 
ენერ გე ტი კა ში გა მოცხა დე ბულ კონ კურ ს ში, 
რაც აქამ დე შე უძ ლე ბე ლი იყო. 

EURAXESS-ი და ფუძ ნე ბუ ლია ევ რო კო მი-
სი ის მი ერ; ეს არის სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი 
სტრუქ ტუ რა, ევ რო პუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო-
მე ლიც ფლობს მსოფ ლი ო ში ერ თ -ერთ ყვე-
ლა ზე სა უ კე თე სო და მას შ ტა ბურ სა მეც ნი ე რო 
პლატ ფორ მას, რო მელ ზეც წარ მოდ გე ნი-
ლია ყვე ლა წევ რი ქვეყ ნის დრო შა – ბმული, 
რომ ლის ქვეშ გან თავ სე ბუ ლია ინ ფორ მა ცია 
ქვეყ ნის ყვე ლა უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის, 
კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის, სა მეც ნი ე რო ფონ-
დის შე სა ხებ. რო დე საც პორ ტალ ზე სა ქარ-
თ ვე ლო წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა სა კუ თა რი 
დრო შით, უცხო ელ მეც ნი ერს შეეძლება სა-
ქარ თ ვე ლოს დრო შის ქვეშ ნა ხოს ამომ წუ-
რა ვი ინ ფორ მა ცია რუს თა ვე ლის ფონ დის 

მი ერ ად მი ნის ტ რი რე ბუ ლი კონ კურ სე ბის 
შე სა ხებ და თუ კონ კურ სი ით ვა ლის წი ნებს 
უცხო ე ლი მეც ნი ე რის მო ნა წი ლე ო ბას, ჩა ერ-
თოს მას ში ად გი ლობ რივ მეც ნი ერ თან ერ-
თად. ასე ვე, ქარ თ ველ მეც ნი ერს შე უძ ლია, 
ჩა ერ თოს ამ ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მი სი ინ ს ტი-
ტუ ცი ე ბის მი ერ გა მოცხა დე ბულ კონ კურ სებ-
ში; არის კონ კურ სე ბი, პრო ექ ტე ბი, სა დაც 
ეძე ბენ სა ქარ თ ვე ლოს მსგავ სი ქვეყ ნის მეც-
ნი ე რებს, რად გან კონ კურ სის პი რო ბე ბი შე-
იძ ლე ბა ით ვა ლის წი ნებ დეს, რომ ერ თ -ერთ 
სა მეც ნი ე რო ჯგუფ ში უნ და იყ ვ ნენ მეც ნი ე რე-
ბი არა ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი დან 
ან პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცის სა ხელ მ წი ფო ე-
ბი დან. შე საძ ლო ა, ფოლ კ ს ვა გე ნის ფონ დ-
მა ფრან კ ფურ ტის ან ჰამბურგის რო მე ლი-
მე უნი ვერ სი ტეტ თან ერ თად გა მო აცხა დოს 
პრო ექ ტი ქარ თ ვე ლო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით, რომ ლის თ ვი საც სჭირ დე-
ბათ ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბი, ან პრო ექ ტი 
ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კა ში, რო მელ შიც სა ქარ თ-
ვე ლოს საკ მა ოდ ძლი ე რი პო ზი ცი ე ბი აქვს. 
ასე რომ, ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბის წი ნა შე 
ფარ თო ას პა რე ზი იშ ლე ბა.

რაც შე ე ხე ბა სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცი ებს, 
ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბის თ ვის დი დი გა მოწ ვე-
ვაა ონ ლა ინპუბ ლი კა ცი ე ბი. ჩვე ნი მეც ნი ე რე-
ბი სხვა დას ხ ვა სფე რო ში თა ვი ანთ კვლე ვებს, 
პუბ ლი კა ცი ებს ძი რი თა დად ად გი ლობ რივ 
ქარ თუ ლე ნო ვან ჟურ ნა ლებ ში აქ ვეყ ნე ბენ. შე-
უძ ლე ბე ლია გა ი ზარ დოს ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე-
რე ბის ცი ტი რე ბის ინ დექ სი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
თუ სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მი მარ თუ ლე ბით, 
თუ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ნაშ რო მე ბი ინ გ ლი სუ-
რე ნო ვა ნი არ იქ ნე ბა და არ გა მოქ ვეყ ნ დე-
ბა ხელ მი საწ ვ დო მი ფორ მა ტით, შე სა ბა მის 
სა ერ თა შო რი სო პლატ ფორ მა ზე. ასე რომ, 
თუ ასეთ პლატფორმებში, საერთაშორისო 
პროგრამებსა და ორგანიზაციებში არ გა ერ-
თი ან და ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბა, მას მო მა ვა-
ლი არ ექ ნე ბა. მეც ნი ე რე ბის წარ მა ტე ბის გა-
სა ღე ბი მის თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის 
პრინ ცი პით გან ვი თა რე ბა ში ა, ეს არის ჩვე ნი 
მო დე ლი და იდე ა. 

უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბის ფაქ ტი ა, რომ 
მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე დი დი სა-
მეც ნი ე რო ბა ზის, Web of Science-ის მო ნა-
ცე მე ბის მი ხედ ვით ქარ თ ველ მეც ნი ე რებს 
ცი ტი რე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი ინ დექ სი აქვთ 
პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნებს შო რის; უფ რო მე ტიც, 
უკა ნას კ ნე ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, 

ევ რო პა ში ცი ტი რე ბის ინ დექ სის მაჩ ვე ნებ-
ლით ვართ მე სა მე ად გილ ზე, რაც დი დი მიღ-
წე ვაა და ეს იმ ფონ ზე, რო დე საც არ ც თუ ისე 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი გვაქვს გა მოქ ვეყ ნე-
ბუ ლი სტა ტი ე ბის რა ო დე ნო ბით. ამის მი ზე ზი 
ისა ა, რომ მეც ნი ე რე ბის საკ მაო ნა წილს აქვს 
ენობ რი ვი ბა რი ე რი. მათ არ აქვთ მე თო დო-
ლო გი უ რი წვდო მა Web of Science-ის მსგავს 
პლატ ფორ მებ ზე. ამ გა მოწ ვე ვას ქარ თუ ლი 
პლატ ფორ მის გან ვი თა რე ბით უნ და ვუ პა-
სუ ხოთ და ამის შემ დეგ მეც ნი ე რე ბი კი დევ 
უფ რო ადაპ ტირ დე ბი ან ისეთ სა ერ თა შო-
რი სო პლატ ფორ მა ზე, რო გო რი ცაა Web of 
Science-ი. 

მიმ დი ნა რე წლის 24-26 სექ ტემ ბერს ქა ლაქ 
ბრი უ სელ ში და გეგ მი ლია ოფი ცი ა ლუ რი ხელ-
მო წე რა ევ რო კო მი სი ა სა და სა ქარ თ ვე ლოს 
შო რის Declaration of Commitment-ისა – მხა-
რე თა მი ერ მზა ო ბის გა მო ხატ ვის დეკ ლა რა-
ცი ა სა და ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე. სა ქარ თ ვე ლოს 
გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა 
და სპორ ტის მი ნისტრ მი ხე ილ ბა ტი აშ ვილ-
თან და სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ - მი ნის ტ რის 
მრჩე ველ მი ხე ილ ჩხენ კელ თან ერ თად გვექ-
ნე ბა შეხ ვედ რა ევ რო კო მი სი ის კვლე ვე ბის და 
ინო ვა ცი ე ბის დი რექ ტო რა ტის გე ნე რა ლურ 
დი რექ ტორ თან ჟან ერიკ პა კეს თან, რო მელ-
ზეც ვი სა უბ რებთ სა მო მავ ლო აქ ტი ურ ურ თი-
ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბა ზე 
Horizon 2020-ის შემ დ გომ პრო ექ ტ ში – Hori-
zon Europe-ში, ქვეყ ნის EURAXESS-ში გა-
წევ რი ა ნე ბის შემ დ გომ ნა ბი ჯებ ზე, რად გან ეს 
დინამიკური პრო ცე სია და არა ერ თ ჯე რა დი 
აქ ტი. 

გა წევ რი ა ნე ბის მომ დევ ნო ნა ბი ჯი იქ ნე ბა 
EURAXESS-Georgia-ს წარ მო მად გენ ლო ბის 
და ფუძ ნე ბა; კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით 
მას ად მი ნის ტ რი რე ბას რუს თა ვე ლის ფონ დი 
გა უ წევს. EURAXESS-Georgia-ს დი რექ ტო-
რი ფონ დის დი რექ ტო რი ა, აღ მას რუ ლე ბე-
ლი დი რექ ტო რი კი ყო ველ დღი ურ მე ნეჯ-
მენტს წარ მარ თავს. და იწყე ბა ინ ტენ სი უ რი 
მუ შა ო ბა პლატ ფორ მის შექ მ ნა ზე, ქარ თუ ლი 
პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის და ნერ გ-
ვა ზე EURAXESS-ის ცენ ტ რა ლურ პლატ-
ფორ მა ზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაჩ ნ დე ბა 
ქარ თუ ლი დრო შა შე სა ბა მი სი სა მეც ნი ე რო 
ინ ფორ მა ცი ით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ქარ-
თუ ლი პლატ ფორ მა იქ ნე ბა ინ გ ლი სურ, 
ქარ თულ და აფხა ზუ რე ნო ვა ნი, რაც ძალ ზე 

მნიშვნელოვანია, რად გან ჩვენ აფხაზ კო-
ლე გებს ვთა ვა ზობთ სა ერ თა შო რი სო კვლე-
ვებ ში ჩარ თ ვას და ამ უზარ მა ზარ სა მეც ნი-
ე რო ინ ფორ მა ცი ა ზე წვდო მას – მხო ლოდ 
ქარ თუ ლი დრო შის ქვეშ! 

ეს უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე პრო ექ ტი 
და ფი ნან სე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის მი ერ, რად-
გან რუს თა ვე ლის სა მეც ნი ე რო ფონ დ მა სა-
ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში პირ ვე ლად მი ი ღო 
პროგ რა მა Horizon 2020-ის გრან ტი, – ფონ დი 
არის პირ და პი რი ბე ნე ფი ცი ა რი ამ პროგ რა-
მის – გრან ტის მო ცუ ლო ბა 200 000 ევ რო ა.

თუ ჩვენ EURAXESS-ის და სხვა მსგავს 
პლატ ფორ მებ ზე ვერ მი ვაღ წი ეთ წარ მა ტე-
ბას, ვერც Horizon 2020-ის გრან ტებს მი ვი-
ღებთ და ვერც ERC-ისას, შე სა ბა მი სად, ვერც 
სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მე ბის ხა რის ხი აიწევს. 
მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბის იდეა მა ღა ლი 
დო ნის სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მე ბის, მა თი ცი ტი-
რე ბის ინ დექ სის ზრდა ა, ამი ტომ გვჭირ დე ბა 
სა მეც ნი ე რო პრი ო რი ტე ტე ბის გა მოკ ვე თა, 
რო მელ თა მი ხედ ვი თაც და იწყე ბა მიზ ნობ რი-
ვი და ფი ნან სე ბა, რაც სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს, 
სხვა სა ხის და ფი ნან სე ბაც გავ ზარ დოთ და, 
სა ბო ლო ოდ, ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბის სა ერ-
თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო სფე რო ში ინ ტეგ რა-
ცი ა სა და მი სი სა ერ თა შო რი სო პრეს ტი ჟის 
ამაღ ლე ბას შე ვუწყოთ ხე ლი. 

ქართველ მეცნიერებს  
ციტირების ყველაზე მაღალი 
ინდექსი  აქვთ პოსტსაბჭოთა 
ქვეყნებს შორის, უფრო მეტიც, 
უკანასკნელი სტატისტიკური 
მონაცემებით, ევროპაში 
ციტირების ინდექსის 
მაჩვენებლით მესამე ადგილზე 
ვართ.
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