
სექტემბერი–
მეცნიერებისთვე
მეცნიერებაწარმატებისთვის
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნუ
ლი სამეცნიერო ფონდის გენერალური დი
რექტორიზვიადგაბისონია.

„მეცნიერებისდა ინოვაციებისფესტივალი
–2019“უპრეცედენტოდხანგრძლივიგამოდ
გა–ის16დან30სექტემბრისჩათვლითმიმ
დინარეობდა და მასშტაბიც უპრეცედენტოდ
დიდიჰქონდა–300მდესამეცნიეროღონის
ძიება გაიმართა.ფესტივალი მოიცავდა ყვე
ლათაობას:სკოლისმოსწავლეებს,რომლე
ბიცჩართულნიიყვნენსახალისოშემეცნებით
აქტივობებში;ახალგაზრდამეცნიერებს,რო
მელთაც თავიანთი შეკრებები ჰქონდათ და
საერთაშორისო კონფერენციებს მსოფლი
ოში ცნობილი მეცნიერების მონაწილეობით.
ფესტივალის თემატიკაც მრავალფეროვანი
იყო: მედიცინა, ბიოლოგია, ქართველოლო
გია, საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ა.შ.
გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფა
გიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლო
გიის ინსტიტუტში გაიმართა მასშტაბური სა
ერთაშორისო კონფერენცია „მიკრობები და
მათივირუსები:ეკოლოგია,მრავალფეროვ
ნებადაგამოყენება“,რომელშიცმონაწილე
ობდა 19 ქვეყნის 45 მეცნიერი. ივანე ბერი
ტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრში გაიმართა ბერიტაშვილის საქართ
ველოსფიზიოლოგთა საზოგადოების IV სა
ერთაშორისოყრილობადაივანებერიტაშვი
ლისადმიმიძღვნილიდოკუმენტურიფილმის
ჩვენება.

უნდა აღინიშნოს, რომ შედგა ხუთი სამეც
ნიერო პიკნიკი მთელი ქვეყნის მასშტაბით:
17 სექტემბერს თელავში, 19 სექტემბერს

მეცნიერებისა
დაინოვაციების
ფესტივალი

საიმიჯო სტატია

„მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი –
2019“ 1630 სექტემბერს გაიმართა. ფესტივა
ლის ფარგლებში სხვადასხვა სამეცნიერო და
შემეცნებითი აქტივობა და, ჯამში, 300ზე მეტი
ღონისძიებაჩატარდა.

ფესტივალში მონაწილეობდნენ საქართვე
ლოსსახელმწიფოდაკერძოუნივერსიტეტები,
სამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტები,ცენტრები,
საქართველოსსოფლისმეურნეობისაკადემია,
სამეცნიერო სფეროს ცნობილი ქართველიდა
უცხოელიწარმომადგენლები.

16სექტემბერსთბილისისსაკრებულოსთამარ
მეფისდარბაზშიგანათლებისრეფორმისერთი
წლისშემაჯამებელიანგარიშისპრეზენტაციადა
„მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი –
2019ის“გახსნისსაზეიმოცერემონიაგაიმართა.

ფესტივალი საზეიმოდ გახსნეს საქართვე
ლოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა
დასაქართველოსშოთარუსთაველისეროვნუ
ლისამეცნიეროფონდისგენერალურმადირექ
ტორმა ზვიად გაბისონიამ, რომელმაც ისაუბ
რა,როგორცმისმნიშვნელობასადამიზნებზე,
ასევე დაგეგმილ მრავალფეროვან ღონისძიე
ბებზე. ღონისძიებაზე გაიმართა „ახალგაზრდა
მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებელი“
კონკურსის7ნომინაციაშიგამარჯვებულსაუკე
თესო ახალგაზრდა მეცნიერთადაჯილდოების
ცერემონიაც.

„მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი
– 2019ის“ორგანიზატორები იყვნენ საქართვე
ლოსგანათლების,მეცნიერების,კულტურისადა
სპორტისსამინისტროდაშოთარუსთაველისსა
ქართველოსეროვნულისამეცნიეროფონდი.

ქუთაისში, 23 სექტემბერს ბათუმში, 28 სექ
ტემბერს ვაკის პარკში (ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტისპიკნიკი),დაბოლოს,30სექ
ტემბერს ორნაწილიანი ღონისძიება – ზუგ
დიდისსამეცნიეროპიკნიკიდაფესტივალის
საზეიმოდახურვარუხისციხეში.

ვფიქრობ,რომფესტივალისმთავარიიდეა
–მეცნიერებისპოპულარიზაცია–წარმატებით
განვახორციელეთ და მართლაც შევძელით,
რომსექტემბერიმეცნიერებისთვედგვექცია.
აღსანიშნავია, რომ სწორედ საფესტივალო
დღეებისფარგლებში,23სექტემბერს,ბრიუ
სელში უმნიშვნელოვანესი მოვლენა მოხდა
– ხელი მოეწერა ევროკავშირის კვლევები
სა და ინოვაციების სახელმწიფოთაშორისო
ორგანიზაცია EURAXESSში საქართველოს
ოფიციალური გაწევრიანების დოკუმენტს –
მხარეთა მიერ მზაობის გამოხატვისდეკლა
რაციასა(DeclarationofCommitment)დახელ
შეკრულებას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ
რეგიონებში პიკნიკები, ძირითადად, ადგი
ლობრივმა უნივერსიტეტებმა გამართეს,რი
თაც მათმეტი სტიმულიმიეცათსამეცნიერო
მიმართულების,კვლევებისადაინოვაციების
განსავითარებლად. მეცნიერების პოპულა
რიზაცია არ ნიშნავს მეცნიერებისადმი მეტი
ინტერესისმხოლოდბავშვებშიგაჩენას.მნიშ
ვნელოვანიამეცნიერთანამშრომლებისადა
პროფესორმასწავლებლების ხელშეწყობაც;

ასეთფესტივალებსპირდაპირიეფექტიაქვთ
ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის ამაღ
ლებაგანვითარებაზე: გვინდა,რომ კახეთმა
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის
სახელმწიფოუნივერსიტეტისსახითშეიძინოს
დამატებითისამეცნიეროკვლევითიფუნქცია
მეღვინეობისგანვითარებისმიმართულებით,
ხოლო ქუთაისს, სადაც მომავალი წლიდან
გაიხსნება მაღალი დონის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი,დიდიპოტენციალიაქვსტექ
ნოლოგიებისგანვითარებისმიმართულებით,
ამიტომ ქუთაისის პიკნიკზე სიმბოლურად
წარმოდგენილიიყოელექტრომობილისნი
მუში,რადგანამქალაქში,საქართველოსის
ტორიაშიპირველად,აშენდებაელექტრომო
ბილების ქარხანა, რომელშიც დამზადდება
ელექტრომობილებიქართულისამარკონიშ
ნით მსოფლიოში აღიარებულიდიზაინერის,
ზვიადციკოლიასდიზაინით.

გრანდიოზული ფესტივალის ზუგდიდში,
რუხის ციხეშიდახურვასთავისიდატვირთვა
ჰქონდა. ეს ოკუპირებულ აფხაზეთთან მო
მიჯნავე ტერიტორიაა; სამეცნიერო პიკნიკში
აქტიურად იყო ჩართული სოხუმის სახელმ
წიფო უნივერსიტეტი; ჩვენი ამოცანაა, შოთა
მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტმა, სოხუმის უნივერსიტეტთან
ერთად,განავითაროსკონფლიქტურიმიმარ
თულებისკვლევები.



ძალზემნიშვნელოვანია,რომქვეყნისEU
RAXESSში გაწევრიანების შედეგად აფხაზ
მეცნიერებსაც ვაძლევთ საშუალებას, ჩაერ
თონმასშტაბურსაერთაშორისოკვლევებში,
ოღონდსაქართველოსსახელით,მისიდრო
შის ქვეშ. პორტალზე EURAXESSGEORGIA
ინფორმაციაგანთავსდებაქართულ,ინგლი
სურდააფხაზურენებზე.

ფესტივალის სლოგანი ზუსტი და მიზანმი
მართული იყო: მეცნიერება წარმატებისთ
ვის! გვინდა,რომმეცნიერება იყოსარაფუ
ფუნება,არამედის,რადანიშნულებაცმთელ
მსოფლიოში აქვს – ყოველდღიურობა – ის,
რაც ქვეყნის პროგრესსა და განვითარებას
უწყობსხელს.

„მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივა
ლი – 2019“ ესტაფეტას უკვე მომავალ ფეს
ტივალს გადასცემს, რომელიც კიდევ უფრო
გრანდიოზულიდაწარმატებულიიქნება.

სამეცნიეროპიკნიკები
თელავისსამეცნიეროპიკნიკიდათე

იმურაზმეფისპორტრეტისგამოფენა
თელავში,ისტორიულიმუზეუმისეზოშიგა

მართულისამეცნიეროპიკნიკისფარგლებში
არაერთისაინტერესოღონისძიებაჩატარდა:
სპეციალურად მოწყობილ სივრცეებში წარ
მოდგენილი იყო სახალისო ქიმიური ექსპე
რიმენტებიდავიქტორინებისხვადასხვაასა
კისმოსწავლეთათვის.

ფესტივალის ფარგლებში მოეწყო ღვინის
გამოფენადაგაიმართაპრეზენტაცია,,ღვინო
–სიახლეებიდაპერსპექტივები“.გამოფენაზე
თელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტისაგრა
რულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენ
ტებმასწავლისპერიოდშისაკუთარიკვლევის

შედეგად წარმოებული ღვინოები, წითელ
ღვინოშიდავარგებულიყველიდასიახლე–
ყურძნისწვენი(ბადაგი)–წარადგინეს.
პიკნიკზემისულიდამთვალიერებლისთვის

აეროპორტ„მიმინოს“ტერიტორიაზესტუდენ
ტებმაუპილოტოსაფრენიაპარატებისგამო
ყენებითავიაშოუმოაწყვეს.
გარდა ამისა, ღონისძიების ფარგლებში

ერეკლეს სასახლეში თეიმურაზ მეფის პორ
ტრეტი გამოიფინა, რომელიც სამშობლოში
257 წლის შემდეგდაბრუნდა.დამოუკიდებე
ლი საქართველოს ისტორიაში ამ მნიშვნე
ლობისადაღირებულებისსამეფოსაგანძური
დღემდეარდაბრუნებულა.თეიმურაზმეფის
პორტრეტი ბაგრატიონთა სამეფო ოჯახისა
დაკოლექციისშემადგენელინაწილია.

ქუთაისისსამეცნიეროპიკნიკი

ქუთაისის ცენტრალურ პარკში გამართუ
ლი სამეცნიერო პიკნიკი მრავალფეროვანი
სამეცნიეროშემეცნებითი აქტივობებით გა
მოირჩეოდა: მონაწილეებმა წარმოადგინეს
რობოტექნიკისა და მოდელირებული არქე
ოლოგიურიგათხრებისსტენდები,სამედიცი
ნოტექნიკისახალიხელსაწყოები,სახალისო
ვიქტორინები და სხვა ინტერაქტიული კონ
კურსებიმონაწილეებისაქტიურიჩართულო
ბით. გარდა ამისა, გაიმართა სტუდენტების
მიერშექმნილისამოსისდეფილე.ქართველ
მა დიზაინერმა ზვიად ციკოლიამ ფესტივა
ლის სტუმრებისთვის საჯარო ლექცია „გზა
წარმატებისკენ“წაიკითხა.ღონისძიებაგალა
კონცერტით და გრანდიოზული ფოიერვერ
კითდასრულდა.

ბათუმისსამეცნიეროპიკნიკი
მრავალფეროვნებით არც ბათუმის პიკნი

კი ჩამოუვარდებოდა დანარჩენებს: გაიმარ
თასამეცნიეროშოუ,შემეცნებითგასართობი

ინტერაქტიული სამეცნიერო აქტივობები,
დოკუმენტური ფილმის ჩვენება, FAB LAB
BSU – სამრეწველო ინოვაციური ლაბორა
ტორიის პროექტებისა და კონსტრუქციების
გამოფენა, სახალისოვიქტორინებითუფსი
ქოლოგიური ექსპერიმენტები. დამთვალი
ერებელს შესაძლებლობა ჰქონდა თვითონ
ჩაეტარებინა ექსპერიმენტები და მისთვისაც
თვალსაჩინო გამხდარიყო ბევრი მანამდე
ამოუხსნელიმოვლენა.

ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტის

სამეცნიეროპიკნიკი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სა

მეცნიერო პიკნიკი, ტრადიციულად, ვაკის
პარკში გაიმართა. ტერიტორიაზე განთავ
სებულ 40მდე კარავში საინტერესო ექსპე
რიმენტები, ინტერაქტიული გამოფენები და

შემეცნებითგასართობიპროგრამებიწარმო
ადგინესმეცნიერებისპოპულარიზაციის ჯგუ
ფებმასაქართველოდანდაევროპიდან.

ღონისძიების მთავარი სცენა დღის პირ
ველ ნახევარში მსოფლიოში აღიარებული
სამეცნიერო შოუების ანიმატორებსა და სა
მეცნიერო თემატიკაზე შექმნილ წარმოდ
გენებს დაეთმო. განათლების კოალიციის
მხარდაჭერით, ასევე სასცენო წარმოდგენე
ბი გამართეს რეგიონების საჯარო სკოლის
მასწავლებლებმა, ეროვნული ჯილდოს ათე
ულთა კლუბის მასწავლებლებმა და მათმა
მოსწავლეებმა.

პიკნიკის ფარგლებში ვაკის მედიათეკაში
მოეწყო სამეცნიერო კაფე, სადაც ილიაუნის
მეცნიერებმაწაიკითხესლექციები.

ზუგდიდისსამეცნიეროპიკნიკიდა

ფესტივალისსაზეიმოდახურვის

ცერემონია
ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვანი

და შთამბეჭდავი სანახაობა შესთავაზეს პიკ
ნიკისმონაწილეებმაზუგდიდში,რუხისციხის
მიმდებარე ტერიტორიაზე მისულ დამთვა
ლიერებლებს, რომლებსაც შეეძლოთ ჩარ
თულიყვნენ არაერთ სახალისო ქიმიურ თუ
ფიზიკურექსპერიმენტში.პიკნიკზემისულმო
ზარდებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, თავად
მიეღოთმონაწილეობადაზიანებულიწიგნის,
ფურცლისა და ყდის რესტავრაციაში, ნახეს,
როგორიკინძებაწიგნიქართულიტექნიკით;
გაეცნენქაღალდისადაძაფისღებვასძველი
ტრადიციულიქართულიტექნოლოგიითადა
მცენარეულისაღებავებისგამოყენებით.

რუხის ციხის ტერიტორიაზე „მეცნიერებისა
დაინოვაციებისფესტივალი–2019ის“დახურ
ვის საზეიმო ცერემონია გაიმართა. ღონისძი
ებაში მონაწილეობა მიიღეს შოთა რუსთავე
ლის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გენერალურმა დირექტორმა ზვიად
გაბისონიამ, პრემიერმინისტრის მრჩეველ
მაგანათლებისსაკითხებშიმიხეილჩხენკელ
მა, საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურის და სპორტის სამინისტროს უმაღ
ლესიგანათლებისდამეცნიერებისგანვითარე
ბისდეპარტამენტისუფროსმანინოწერეთელ
მა, სამეგრელოზემო სვანეთის სახელმწიფო

საიმიჯო სტატია



საიმიჯო სტატია

რწმუნებულისმოადგილედავითფარცვანიამ,
შოთამესხიასზუგდიდისსახელმწიფოსასწავ
ლოუნივერსიტეტისკანცლერმაზაალქორთუ
ამ,ზუგდიდისმაჟორიტარმადეპუტატმამერაბ
ქვარაიამდასოხუმისუნივერსიტეტისრექტორ
მაზურაბხონელიძემ.

აფხაზეთისოკუპირებულიტერიტორიისდე
ფაქტო საზღვრის სიახლოვეს გიორგი ჩუბი
ნაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნე
ბის ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვ
ნული კვლევითი ცენტრისა და კორნელი
კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელ
ნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ისტორიული
მემკვიდრეობის ამსახველი ფოტოგამოფე
ნა მოეწყო.ფესტივალისდახურვის საზეიმო
ცერემონიაპოპულარულიბენდის„NewOne“
კონცერტითდასრულდა.

ფესტივალისდღიური
დავითIVაღმაშენებლისუნიკალური

მონეტისგამოფენა
17სექტემბრიდანსაქართველოსეროვნულ

მუზეუმში, მსოფლიოში პირველადდავით IV
აღმაშენებლის მიერ მოჭრილი და ბრიტა
ნეთის მუზეუმშიდაცული სპილენძის მონეტა
გამოიფინა, რომელსაც უდიდესი ისტორიუ
ლი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის.
მონეტისწარწერაასახავსXIXIIსაუკუნეების
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთა
ვარ ხაზს. ავერსზე წარმოდგენილია დავით
მეფის გამოსახულება ბიზანტიურ სამოსში;
თავზეადგასჯვრითდამშვენებულიგვირგვი
ნი – სტემა, მარჯვენა ხელში გრძელბუნიანი
ჯვარიუპყრია,მარცხენაშიკი–ჯვრიანისფე
რო.გამოსახულებისთანმხლებიასომთავრუ
ლიწარწერამასმეფედავითადმოიხსენიებს.
რევერსზე, მონეტის ცენტრში, თანაბარმკ
ლავიანი ჯვრის გამოსახულებაა,რომელსაც
გარშემო ქართული ასომთავრული წარწერა
გასდევს:„ქრისტე,დავითმეფეაფხაზთა,ქარ
თველთა,რანთა,კახთა,სომეხთა“.

გამოფენა„გრიგოლფერაძე–120“
25სექტემბერს,კორნელიკეკელიძისსახე

ლობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვ
ნულ ცენტრში გრიგოლ ფერაძის 120 წლი
სადმიმიძღვნილიგამოფენაგაიხსნა.

გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო გრი
გოლფერაძის ავტოგრაფულინუსხებისადა
საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი
დოკუმენტები.

გამოფენის პარალელურად საჯარო ლექ
ციების ციკლი ჩატარდა. დამსწრე საზოგა
დოებას გრიგოლ ფერაძის მოღვაწეობის
შესახებ მისი ძმისშვილი, რომანოზ ფერაძე
ესაუბრა.გარდაამისა,გაიმართაგამოცემის
„ბერმონაზვნობის დასაწყისი საქართველო
ში“ პრეზენტაცია,რომელიცგრიგოლფერა
ძისსაიუბილეოთარიღსმიეძღვნა.

პრეზენტაცია„დავითკაკაბაძე

Googleისუდიდესგამომგონებელთა

შორის“
23 სექტემბერს საერთაშორისო პროექტის

„ცდა მსოფლიოსთვის“ (Once Upon a Try)
პრეზენტაცია, რომელიც ცნობილი ქართვე
ლი მხატვრისა და გამომგონებლის, დავით
კაკაბაძის სამეცნიერო მოღვაწეობას მიეძღ
ვნა, საქართველოს შოთა რუსთაველის სა
ხელობის თეატრის და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტშიგაიმართა.პროექტიხელოვ
ნების სასახლისა და მსოფლიოს უდიდესი
კულტურული გაერთიანების Google Cultural
Instituteის ურთიერთთანამშრომლობის შე
დეგადგანხორციელდა.

„ცდა მსოფლიოსთვის“ იმ მეცნიერულ
მიღწევებსა და გამოგონებებს აერთიანებს,
რომლებიცდღევანდელობაშექმნესდარო
მლებიც, NASAსა და CERNის საერთაშო
რისოორგანიზაციებთან ერთად, სმითსონის
(SmithsonianNationalAirandSpaceMuseum),
ამბროზიანას (Ambrosiana) და სხვა მსოფ
ლიოდონისმუზეუმებშიაწარმოდგენილი.

მრგვალიმაგიდა–„საქართველოგერ

მანიისსამეცნიეროხიდისმომავალი“
27 სექტემბერს შოთარუსთაველის საქარ

თველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
ორგანიზებით საქართველოს ტექნიკურ უნი
ვერსიტეტში მრგვალი მაგიდა – დისკუსია:
„GGSB – PLUS – საქართველოგერმანიის
სამეცნიერო ხიდის (Science Bridge) მომა
ვალი, განათლების, კვლევისა და ცოდნის

ტრანსფერის გაფართოება და გაძლიერება“
გაიმართა.

ღონისძიების მიზანი გერმანიასა და სა
ქართველოსშორისგანათლებისადაკვლე
ვების გაძლიერება – გაღრმავება და სა
მომავლო განვითარების პერსპექტივების
განხილვა გახლდათ. ასევე, მნიშვნელოვანი
იყო მკვლევართა შორის დიალოგის ხელ
შეწყობა და კავშირების გაძლიერება. ღო
ნისძიებამ ფონდისა და იულიხის კვლევითი
ცენტრისერთობლივპროგრამაშიმონაწილე
მკვლევრებსა და საქართველოს უნივერსი
ტეტების კონსორციუმის წარმომადგენლებს
უმასპინძლა.

ღონისძიებაში გერმანული მხრიდან მო
ნაწილეობდნენ: პროფესორი ჰანს შტროე
რი – ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტის დი
რექტორი, პროფესორი ასტრიდ კინდლერ
შარი – ენერგიისა და კლიმატის კვლევითი
ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი ანდ
რო კაჭარავა – ბირთვული ფიზიკის ინსტი
ტუტი,ევაპორტიუსი–კორპორაციულიგან
ვითარების მენეჯერი. ქართული მხრიდან:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
რექტორი არჩილფრანგიშვილი, საქართვე
ლოს პრემიერმინისტრის მრჩეველი განათ
ლების საკითხებში მიხეილ ჩხენკელი, შოთა

რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სა
მეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტო
რიზვიადგაბისონია,ქუთაისისსაერთაშორი
სო უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე
თევზაძე.

რუსთაველის ფონდის გენერალური დი
რექტორიზვიადგაბისონიამიესალმამრგვა
ლი მაგიდის მონაწილეებს, ილაპარაკა
საქართველოგერმანიის სამეცნიერო ურ
თიერთობის გაღრმავების მნიშვნელობაზე,
ფონდსა და იულიხის კვლევით ცენტრს შო
რის აქტიურ ურთიერთთანამშრომლობასა
და სამომავლო გეგმებზე. კონფერენციის
მონაწილეებმაგანიხილესახალიხელშეკრუ
ლებარუსთაველისფონდსადაიულიხისსა
მეცნიეროკვლევითცენტრსშორის,რომლის
გაფორმება2020წლისთვისაადაგეგმილი.

ზვიადგაბისონიამგერმანელიპარტნიორე
ბის წინაშე დასვა საკითხი ხელშეკრულების
არეალისგაფართოებასადაგაცვლითპრო
ექტებში ინჟინერიის ქვემიმართულებების
– ელექტროინჟინერიისადალაზერული ინ
ჟინერიისდამატებისშესახებ, ასევეისაუბრა
გამოყენებითი კვლევების კომერციალიზა
ციასა და მასში გერმანული მხარის აქტიურ
ჩართულობაზე.


