
ფონდი ”ღია საზოგადოება - საქართველო” 

წლიური ანგარიში 
1999 

სამგზავრო გრანტების პროგრამა 

კახაბერ ქაშიბაძე მონაწილეობის მიღება პოლონეთის ქირურგთა 59 კონგრესზე 
(ბიდგოში,პოლონეთი) $ 600.95 

ლალი ცხოვრებაშვილი მონაწილეობის მიღება ევროპის მე-14 მეანობა-გინეკოლოგიის კონგრესზე 
(გრენადა,ესპანეთი) $ 1 266 

მაია ვირსალაძე სტაჟირება ბუკოვის სახელობის მე-8 საერთაშორისო საკომპოზიტორო 
მასტერკლასში (ბუკოვი,გერმანი) $ 466.62 

დავით გიგინეიშვილი პრეზენტაციის გაკეთება ნევროლოგთა საზოგადოების ევროპული 
ფედერაციების მე-4 კონგრესში (ლისაბონი,პორტუგალია) $ 1 221 

მალხაზ შაშიაშვილი სამეცნიერო მოხსენების გაკეთება ფრედერიკ შილერის უნივერსიტეტში 
(მათემატიკისა და ინფორმატიკის ფაკულტეტი)(იენი,გერმანია) $ 519.75 

ხათუნა გიორგობიანი მონაწილეობის მიღება ნიუ-იორკის მე-4 საერთაშორისო სტუდენტურ 
კინო-ფესტივალზე (ნიუ-იორკი,აშშ) $ 1 020.1 

ბიძინა ჯავახიშვილი მაგისტრის დიპლომზე მუშაობა ქ.ბრიუგეს ევროპის კოლეჯში (ბელგია) $ 543.38 
იულონ გაგოშიძე მოხსენების გაკეთება კონფერენციაზე "სამეფო სასახლის ინსტიტუტი ძვ.წ. 

პირველ ათასწლეულში" (ათენი,საბერძნეთი) $ 387 
გიორგი მაროშვილი სწავლა მიუნჰენის კონსერვატორიაში (გერმანია) $ 873.65 
გიორგი კუჭუხიძე სტაჟირება ჰენრი მონდორის ჰოსპიტალში (პარიზი,საფრანგეთი) $ 558.53 
ნანა ლალიაშვილი საბიბლიოთეკო საქმიანობის გაცნობა ქ.პარიზში (პროგრამა "კურანი") 

(პარიზი,საფრანგეთი) $ 666.6 
ივანე შველიძე პრეზენტაცია საერთაშორისო მინერალოგიურ გამოფენაზე 

"ევრომინერალექსპო 99" (ტურინი,იტალია) $ 581.76 
ნორა მიქელაძე ლექციების მოსმენა ვარშავის უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე 

(ვარშავა,პოლონეთი) $ 454.5 
ეკა ბურჯანაძე მონაწილეობის მიღება სი-ენ-ენის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო 

პროფესიულ სემინარში (ატლანტა,აშშ) $ 1 290 
ეკა ტყავაშვილი მონაწილეობის მიღება მასწავლებელთა ასოციაციის მენეჯმენტის 

სემინარში (ტაშკენტი,უზბეკეთი) $ 432.28 
თამარ მარდალეიშვილი მონაწილეობის მიღება მასწავლებელთა ასოციაციის მენეჯმენტის 

სემინარში (ტაშკენტი,უზბეკეთი) $ 432.28 
აკაკი ლიპარტელიანი მონაწილეობის მიღება სემინარში მაღალი ენერგიების ფიზიკის 

საკითხებზე (პოლ შერერის ინსტიტუტი) (ციურიხი,გერმანი) $ 713.9 
ალექსანდრე ორახელაშვილი სტაჟირება მაქს პლანკის საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტში 

(ჰეიდელბერგი, გერმანია) $ 624 
ნანული ასლანიკაშვილი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციაში "ახალი იდეები 

დედამიწისშემსწავლელ მეცნიერებებში" (მოსკოვი, რუსეთი) $ 248 
ლევან ყურაშვილი კარდიოლოგიის სასწავლო კურსებზე დასწრება ქ.ბერგამოს გულის 

საერთაშორისო სკოლაში (კარდიოლოგია)(იტალია) $ 999.90 
დიმიტრი სტავრიანიდი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო მუსიკალურ 

კონკურსში(რომი,იტალია) $ 616.1 
მარინე ჯანელიძე ინსულტის მერვე ევროპულ კონფერენციაში მონაწილეობა (ვენეცია, $ 707 



იტალია) 

ნათია რაჭველიშვილი ფილმის წარდგენა საერთაშორისო კინოფორუმზე (პარიზი,საფრანგეთი) $ 570.65 
გივი კაციტაძე მონაწილეობის მიღება განვითარებადი ქვეყნების ტოქსიკოლოგთა მე-4 

კონგრესში (ანტალია,თურქეთი) $ 515.1 
თამარ სირბილაძე სტაჟირება ვენის ხელოვნების აკადემიაში (ვენა) $ 1 090.08
ქეთევან ბადრიძე მონაწილეობის მიღება ქ. ტრიესტას IV საერთაშორისო კამერული მუსიკის 

კონკურსში (იტალია) $ 660 
ელენე კობიაშვილი მონაწილეობის მიღება "ონკოლოგთა XI საერთაშორისო კონგრესში" 

(ბუდაპეშტი, უნგრეთი) $ 738 
სოფიკო ჯავახაძე სასწავლო კუსის დასწრება ჰიუსტონის საბალეტო აკადემიაში (აშშ) $ 1 328.15
მზია გაბუნია მონაწილეობის მიღება ხმელთაშუა და შავი ზღვების სანაპიროების 

გარემოს ინტეგრალური მართვის მე-4 საერთაშორისო კონფერენციაში 
(ანატალია,თურქეთი) $ 578.67 

ნოდარ ცინცაძე "მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - მტვრიანი პლაზმის ფიზიკაში" 
მონაწილეობის მიღება (ხაკონე, იაპონია) $ 1 465 

ალექსანდრე ყანჩაველი მონაწილეობის მიღება ახალგაზრდა პიანისტთა საერთაშორისო 
კონკურსში (მარე-ნოსტრუმი,საბერძნეთი) $ 448.44 

მარინე სოლომონიშვილი მონაწილეობის მიღება პიროვნების ადაპტაციის მე-2 საერთაშორისო 
კონფერენციაში (გერცლია,ისრაელი) $ 870 

ზურაბ ჩიჩუა  მონაწილეობის მიღება "ყბა-სახის ქირურგთა და სტომატოლოგთა XIV 
საერთაშორისო კონფერენციაში" (ვაშინგტონი, აშშ.) $ 909 

სერგო შალამბერიძე მონაწილეობის მიღება ევროპის ბავშვთა ნევროლოგთა საზოგადოების მე-3 
კონგრესში (მარსელი,საფრანგეთი) $ 639 

პავლე ელიაური დასწრება ანტირადიაციულ მოძრაობის კონფერენციაზე 
(პარიზი,საფრანგეთი) $ 828 

თინათინ ჩიქოვანი მონაწილეობის მიღება V საერთაშორისო კონგრესში "რეაბილიტაცია 
მედიცინაში და იმუნორეაბილიტაცია" (ფენერიტე, ესპანეთი) $ 1 140 

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

საქართველოს ტექნიკური და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სტუდენტთა ნაკრების მონაწილეობა დაპროგრამებაში 24-ე მსოფლიო 
პირველობის ნახევარფინალში (სანკტ-პეტერბურგი,რუსეთი) $ 3 640 

ნინო გოჩიტაშვილი სტაჟირება ჰვიდოვრეს ჰოსპიტალში (აივ ინფექცია,შიდსი) 
(კოპენჰაგენი,დანია) $ 743.36 

ალექსანდრე ვახტანგოვი მონაწილეობის მიღება კინოფესტივალში "ოქროს ვარდი" (მონტრო, 
შვეიცარია) $ 850 

გურამ ბეჟანიშვილი ერთთვიანი სამეცნიერო - კვლევითი მუშაობა ამსტერდამის 
ლოგიკის,ენისა და გამოთვლების უნივესრიტეტში (ჰოლანდია) $ 691.85 

ივანე ჩაჩხიანი დიპლომის შემდგომი სწავლება პრაღის კარლის უნივერსიტეტის 
სამედიცინო ფაკულტეტის ქირურგიულ კლინიკაში (ჩეხეთი) $ 697 

პაატა საბელაშვილი მონაწილეობის მიღება სამეცნიერო სტუდენტურ კონფერენციაში "ევროპა 
2020" (ინგლისი) $ 808 

ჯანრიგ მამალაძე ჩინური ტრადიციული მედიცინის მკურნალობის თანამედროვე 
მეთოდების გაცნობა და პოპულარიზაცია (ჩინეთის რესპუბლიკა) $ 820.12 

შოთა რაინაული სამთვიანი სამედიცინო სტაჟირება იოჰან ვოლფგანგ გოეტეს 
უნივერსიტეტში (გასტროენტეროლოგია) (ფრაქფურტი,გერმანი) $ 691.85 

გიორგი ნახუცრიშვილი მონაწილეობის მიღება "მცენარეულობის მიმოხილვისადმი მიძღვნილ მე-8 
თათბირში" (რომი, იტალია) $ 748 

ნინო სულავა მონაწილეობის მიღება სამეცნიერო კონფერენციაში "ბოსფორის $ 379.75 



ფენომენი:ბერძნული კულტურა ანტიკური სამყაროს პერიფერიაზე" 

ნოდარ ლადარია ორთვიანი სამეცნიერო კვლევა (ბოლონია,იტალია) $ 890 
გიორგი კაჭარავა სტაჟირება ნეაპოლის გულის საერთაშორისო სკოლაში (კარდიოლოგია და 

კარდიოლოგიური ქირურგია) (იტალია) $ 853.45 
თეა მელუა მონაწილეობის მიღება "ფრანც იოზეფ რეინლის სახელობის სოლო 

არფისტთა ყოველწლიურ საერთაშორისო კონკურსში" (მიუნხენი, 
გერმანია) $ 677 

გურამ უბილავა სტაჟირება კლინიკური ანგიოლოგიის სფეროში (ბერლინი,გერმანი) $ 746.39 
თეიმურაზ გოჩიტაშვილი მონაწილეობის მიღება კონფერენციაში "რეოლოგია მინერალურ 

მრეწველობაში" (ოაჰუ, აშშ.) $ 1 515 
დავით აფციაური მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო დეკორატიული ხელოვნების 

გამოფენაზე (ბერლინი,გერმანია) $ 675 
თინათინ თუშიშვილი მონაწილეობის მიღება სასწავლო პროგრამაში - შუამავლობა და 

კონფლიქტის ტრანსფორმაცია (შტადტშლაინინგი,ავსტრია) $ 540.35 
სულხან ნანობაშვილი ექსპერიმენტული ერთობლივი კვლევა პრაღის პლაზმის ფიზიკის 

ინსტიტუტში (პრაღა)  $ 808 
ლევან ნაჭყებია "ქირურგ ორთოპედთა და ტრავმატოლოგთა 21-ე მსოფლიო კონგრესში" 

მონაწილეობის მიღება (სიდნეი, ავსტრალია) $ 1 359 
ლევან ჩხატარაშვილი მონაწილეობის მიღება ბორი,ბორიდების და მონათესავე ნაერთებისადმი 

მიძღვნილი მე-13 საერთაშორისო სიმპოზიუმში (დინარი,საფრანგეთი) $ 753.46 
ვასილ მამალაძე მონაწილეობის მიღება "ევროპის უროლოგთა ასოციაციის მე-14 

კონგრესში" ( სტოქჰოლმი, შვეცია)  $ 495 
გიორგი ბოკერია  მონაწილეობის მიღება კონფერენციაში "სამართადამცავ ორგანოებსა და 

უსაფრთხოების სტრუქტურებში კორუფციასთან ბრძოლა" (ვაშინგტონი, 
აშშ.) $ 1 200 

ზაქარია ქურდიანი სტაჟირება არქიტექტურულ ფირმაში "ჰორსტ ჰაგი" (შტუტგარტი,გერმანია) $ 609.03 
ზაზა აზმაიფარაშვილი სტაჟირება ჰონგ კონგის უნივერსიტეტის კლინიკის ორთოპედიულ 

განყოფილებაში (ჰონგ კონგი) $ 1 051 
გიორგი ლეკიშვილი სტაჟირება ერლაგენ-ნიურბერგის უნივერსიტეტის კომპიუტერული ქიმიის 

ცენტრში (გერმანია) $ 671 
ლაშა ბაქრაძე ბერლინის კინოფესტივალ - "ბერლინალე"-ში მონაწილეობა (გერმანია) $ 766 
დავით მიმინოშვილი მონაწილეობის მიღება "ევროპის რადიოლოგთა ასოციაციის კონგრესში" 

(ვენა, ავსტრია)  $ 490 
მიხეილ ჩხეტია სტაჟირება ჰამბურგის კლინიკური საავადმყოფოს ნევროლოგიის 

განყოფილებაში (გერმანია) $ 718 
მალხაზ მუხიგული გამოფენის მოწყობა გალერეა "ბელტ"-ში (ლონდონი, ინგლისი) $ 806 
გიორგი ონიაშვილი მონაწილეობის მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული 

სინტეზის მე-5 საერთაშორისო სიმპოზიუმზე (მოსკოვი,რუსეთი) $ 252.50 
ვასილ არჩვაძე სტაჟირება ინსბრუკის ქირურგიულ კლინიკაში (გერმანია)  $ 949 
ნანა ტატიშვილი მონაწილეობის მიღება ეპილეფსიის 23-ე საერთაშორისო კონგრესში 

(პრაღა,ჩეხეთი) $ 757 
ზვიად ზვიადაძე სასწავლო სემესტრი საერთაშორისო სახალხო კოლეჯში (ელისონი, დანია) $ 580 
გაიანე სიმონია მონაწილეობის მიღება ევროპის კარდიოლოგთა 21-ე საერთაშორისო 

კონგრესში (ბარსელონა,ესპანეთი) $ 853.45 
შალვა სარუხანიშვილი სასწავლო წელი "არკანზასის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში" 

(ფეიეტვილი, აშშ.) $ 1 319 



დავით წიკლაური მონაწილეობის მიღება რადიო მეცნიერების საერთაშორისო კავშირის 26-ე 
გენერალურ ასამბლეაზე (ტორონტო,კანადა) $ 303 

გიორგი ლავრელაშვილი მონაწილეობის მიღება კონფერენციაზე "ბმებიანი სისტემები და კვანტური 
გრავიტაცია" (რომი,იტალია) $ 880.80 

თენგიზ მახარაშვილი პერსონალური გამოფენა (სტამბული,თურქეთი) $ 424.2 
დავით ხეჩინაშვილი მონაწილეობის მიღება სამეცნიერო კონფერენციაში (პლაზმური 

ასტროფიზიკა) (კრაკოვი, პოლონეთი) $ 455 
თინათინ დოლიძე მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო ელექტროქიმიური საზოგადოების 

50-ე შეხვედრა ( პავია,იტალია) $ 698 
მარინა ჯაფარიძე მოხსენება ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი ასოციაციის 35-ე ყრილობაზე 

(ბრიუსელი,ბელგია) $ 723.16 
ნანული ნინაშვილი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციაზე "გარემოს როლი და 

გავლენა ჯანმრთელობაზე" (გულიაგმენი,საბერძნეთი) $ 486.82 
რიმა ბერიაშვილი სტაჟირება ინსბრუკის უნივერსიტეტის პათოლოგიის ინსტიტუტში 

(ავსტრია) $ 747 
მარიამ ჯიშკარიანი მონაწილეობის მიღება "ფსიქიატრიის XI მსოფლიო კონგრესში" (ჰამბურგი, 

გერმანია) $ 657 
დათო ჯაჭვლიანი კლინიკური დისციპლინის გავლა სპეციალური პროგრამით (მედიცინა) 

(პრაღა,ჩეხეთი) $ 757.5 
ნინო სანიკიძე დამამთავრებელი კურსი ჩრდილოეთ აიოვას უნივერსიტეტში (აშშ.) $ 1 463 
ნინო ლაბაძე ხუთთვიანი სტაჟირება იენის უნივერსიტეტის კლინიკებში (გერმანია) $ 700.94 
მზექალა შანიძე მონაწილეობის მიღება ენათმეცნიერების ისტორიის მე-8 საერთაშორისო 

კონფერენციაზე (პარიზი,საფრანგეთი) $ 671.65 
გოდერძი დიდებულიძე მონაწილეობის მიღება 26-ე ევროპულ ყოველწლიურ შეხვედრაზე - 

ატმოსფეროს კვლევა ოპტიკური მეთოდებით (კატლენბერგ-
ლინდაუ,გერმანია) $ 535 

მარინე კენჭოშვილი მონაწილეობის მიღება აი-ეს-ეს-ენის დირექტორთა შეხვედრაზე - აი-ეს-ეს-
ენი-სერიალურ გამოცემათა საერთაშორისო სტანდარტული ნუმერაციის 
სისტემა (პარიზი,საფრანგეთი) $ 694.88 

დავით ქარქაშაძე მონაწილეობის მიღება კონფერენციაში "რიცხვითი მეთოდები, ელ. 
დინამიკა" (ფიზიკა) (ვიგო, ესპანეთი) $ 850 

ვახტანგ მშვილდაძე სამთვიანი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა მარსელის უნივერსიტეტში 
(ფარმაცეპტიკა)(საფრანგეთი) $ 808 

რუსუდან კუპატაძე მონაწილეობის მიღება "რუსეთის ბიოფიზიკოსთა II ყრილობაში" 
(მოსკოვი, რუსეთი) $ 253 

ქეთევან კალანდაძე მონაწილეობის მიღება სემინარში "მეთოდიკა,დიდაქტიკა და ავსტრიის 
ქვეყანათმცოდნეობა" (ვენა,ავსტრია) $ 656.50 

ლული შათაშვილი მონაწილეობის მიღება "XXVI საერთაშორისო კონფერენციაში კოსმოსური 
სხივების დარგში" (აშშ>) $ 1 260 

ზაქარია მერებაშვილი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო ვორქშოპში "სიმეტრია და სპინის 
ფიზიკა" (პრაღა,ჩეხეთი) $ 777.7 

ნანა ქუთათელაძე მონაწილეობის მიღება პალადიანური არქიტექტურის მე-12 
საერთაშორისო სემინარზე "პალადიო და ანტიკური ხელოვნება" 
(რომი,იტალია) $ 823.15 

ირაკლი ადეიშვილი "ეუთოს" საზაფხულო სკოლაში გამგზავრება (საერთაშორისო სამართალი) 
(შტადშლაინინგი, ავსტრია) $ 743 

ზურაბ გამგებელი მონაწილეობის მიღება სამეცნიერო სემინარში "კოხრეალური $ 737.3 



იმპლანტაციის შემდგომი სარეაბილიტაციო მეთოდიკის ათვისება" 
(ინსბრუკი,ავსტრია) 

ბელა შავხელიშვილი "34-ე საერთაშორისო სოციოლოგთა მსოფლიო კონგრესში" მონაწილეობა 
(თელ-ავივი, იზრაელი) $ 474 

ლამარა ჩიკვაიძე მონაწილეობის მიღება პედაგოგიკის საერთაშორისო კონფერენციაში 
(ადლერი) $ 196.5 

პაატა გოგიშვილი მონაწილეობის მიღება თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
სისტემების კონფერენციაში (ბონი,გერმანია) $ 379.8 

ბიძინა სავანელი მონაწილეობის მიღება " საერთაშორისო სამართლის 30-ე სესიაში" 
(სტრასბურგი) $ 824 

ალექსანდრე თივიშვილი სწავლა ჟენევის სავიოლინო აკადემიაში (შვეიცარია) $ 598 
ვანო ბოლქვაძე სტაჟირება საქსონიის ქ. ბრაიტერბრუნის აკადემიაში (ტურიზმის 

ფაკულტეტი) (გერმანია) $ 528.5 
თენგიზ ბერიძე VI საერთაშორისო ბოტანიკურ კონგრესში მონაწილეობა (სენტ-ლუისი, 

აშშ.) $ 1 408 
ნინო კუპრავა  მონაწილეობის მიღება "ქსოვილის მე-15 საერთაშორისო სიმპოზიუმ-

სემინარში" (გრაცი, ავსტრია) $ 794 
ნონა მიქაია მონაწილეობის მიღება "მე-14 საერთაშორისო მცენარეთა დაცვის 

კონგრესში" (თელავივი, ისრაელი) $ 543 
ირაკლი იაკობაშვილი  მონაწილეობის მიღება საზაფხულო სკოლაში საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების დარგში (ბულგარეთი) $ 621 
დავით შაფაქიძე მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციაში ასტროფიზიკის და 

ასტრონომიის დარგში (გერმანია) $ 545 
ნიკოლოზ ანთელავა მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციაში მედიცინაში 

(შვედეთი) $ 722 
დავით მეცხვარიშვილი მონაწილეობის მიღება "XXVI საერთაშორისო რადიო მეცნიერთა კავშირის 

გენერალურ ასამბლეაში " (ტორონტო, კანადა) $ 344 
მერაბ კილაძე მონაწილეობის მიღება ქირურგთ საერთაშორისო კონგრესში (ჩეხეთი) $ 793 
ლელა გოგინავა მონაწილეობის მიღება ტრეინინგში ადამიანის უფლებების დაცვის 

დარგში (ავსტრია) $ 681 
ნათია ფარცხალაძე მონაწილეობის მიღება საზაფხულო სკოლაში ეპიდემიოლოგიის დარგში 

(პოლონეთი) $ 686 
რევაზ კორინთელი მონაწილეობის მიღება II მსოფილიო კონგრესი ფსიქიატრიაში  $ 737 
ოთარ ჯოხაძე მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციაში მათემატიკის 

დარგში (გერმანი) $ 668 
ლალი ბრეგვაძე მონაწილეობის მიღება ალერგოლოგთა და კლინიკური იმუნოლოგთ 

აკადემიის ევროპის კონგრესში  $ 846 
ნოდარ კეკელიძე მონაწილეობის მიღება კონგრესში "მზის მსოფლიო კოგრესი - მზის 

ენერგია განახლებადია" (იერუსალიმი, იზრაელი) $ 590 
რუსუდან მეძმარიაშვილი მონაწილეობის მიღება ევროპის ფსიქოლოგთა VI კონგრესი $ 835 
ვახტანგ ბარბაქაძე მონაწილეობის მიღება მე-8 საერთაშორისო კონგრესში ქიმიია და 

ბიოქიმიის დარგში (საფრანგეთი) $ 883 
მალხაზ გოჩიტაშვილი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციაში ელექტრონულ და 

ატომური დაჯახების ფიზიკაში (იაპონია) $ 1 343 
ქეთევან ფერაძე მონაწილეობის მიღება ქართველი მხატვრების გამოფენაში (შვედეთი) $ 838 
ჯუმბერ კერესელიძე მონაწილეობის მიღება "თეორიული ქიმიის V მსიფლიო კონგრესში" 

(ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო) $ 657 



კობა ადეიშვილი სტაჟირება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები (შვეიცარია) $ 787 
ნინო როინიშვილი მონაწილეობის მიღება " კოსმოსური სხივების ფიზიკის 26-ე 

საერთაშორისო კონფერენციაში" (სოლტ-ლაიკ-სიტი, აშშ.) $ 923 
თამარ ჯობავა მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო ექსპერიმენტი "ATLAS" (ბელგია) $ 744 
მალხაზ კუცია მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციაში ჰიდროდინამიკის 

დარგში (ჩეხეთი) $ 758 
ირაკლი ნანობაშვილი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციაში პლაზმის ფიზიკისა 

და მართვადი თერმობირთვეული რეაქციების დარგში (ჰოლანდია) 
 

$ 909 
ნანული შაყულაშვილი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი 

რევმატოლოგიაში (დიდი ბრიტანეთი) $ 961 
ნესტან ადვაძე მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონკურსში არქიტექტრურის 

დარგში (ჩინეთი) $ 909 
საბა ბეჟანიშვილი სტაჟირება შინაგარი სნეულებების რეზიდენტურა (აშშ) $ 727 
ნინო კიღურაძე კვალიფიკაციის ამაღლება ჰუმანიტარული მეცნიერებეის დარგში 

(გერმანია) $ 725 
ნათელა ნადირაძე მონაწილეობის მიღება "ლექტინოლოგთა მე-18 საერთაშორისო 

კონფერენციაში" (ინგლისი) $ 768 
მარიამ ვაჩნაძე სტაჟირება პედიატრიაში, ალერგოლოგიაში $ 690 
ჯემალ სანიკიძე მონაწილეობის მიღება VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი თეურიულ და 

გამოყენებით მათემატიკაში (უკრაინა) $ 272 
თამარ სარია მონაწილეობის მიღება "ტკივილის მე-9 მსოფლიო კონგრესში" (ვენა, 

ავსტრია) $ 690 
მაია ხელაშვილი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო ყრილობა კარდიოლოგიაში (აშშ) $ 914 
ია ავალიანი  სტაჟირება მედიცინა-ბიოლოგიაში (საფრანგეთი) $ 901 
ზურაბ ადეიშვილი საზაფხულო პროგრამა ოქსფორდის უნივერსიტეტში (მეს-მედიის 

სამართალი) (დიდი ბრიტანეთი) $ 665 
დიმიტრი ქიტოშვილი მონაწილეობის მიღება "საერთაშორისო სამოქალაქო სამსახურის 

საზფხულო სკოლაში" (პოლონეთი - გერმანია - ჰოლანდია) $ 647 
უჩა ნანუაშვილი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო კონფერენციაში "სამოქალაქო-

სამხედრო ურთიერთობები, უსაფრთხოება და დემოკრატიზაცია" 
(ისრაელი) $ 546 

გიორგი ყიფიანი მონაწილეობის მიღება "პოლიტიკური ფსიქოლოგიის საერთაშორისო 
საზოგადოების 22-ე ყრილობაში" (ამსტერდამი) $ 615 

 

უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამა 

თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 
უნივერსიტეტის ზოოლოგია-
ფიზიოლოგიის კათედრა 

"ბიოლოგიის სწავლების სრულყოფა პედაგოგიურ 
უნივერსიტეტში" 

$ 3 289 
კერძო პირი "საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 

გარემოსდაცვითი დისციპლინის სწავლების სამეცნიერო-
მეთოდური და საინფორმაციო უზრუვნელყოფა" $ 5 800 

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ენისა და კულტურის სახელმწიფო 

"სასწავლო-საინფორმაციო ცენტრის დაარსების 
ხელშეწყობა" $ 5 894 



უნივერსიტეტი (საერთაშორისო 
ჟურნალისტიკისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების კათედრა) 

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
იურიდიული ფაკულტეტი 

ახალი სალექციო კურსის "ინტელექტუალური 
საკუთრების სამართალი" შექმნა და დანერგვა 

$ 3 826 
კერძო პორი ახალი სალექციო კურსი " ქართული კულტურის 

საფუძვლები" $ 3 170 
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული 
უნივერსიტეტი 

"აგროეკოლოგიის დისციპლინაში სალექციო კურსის 
შექმნა და სასწავლო პროცესში დანერგვა" $ 1 191 

კერძო პირი პოლიტიკური მეცნიერების სალექციო კურსი $ 2 156 
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
კიბერნეტიკის კათედრა 

ვირტუალური კურსი "ინფორმაციული სისტემების 
მენეჯმენტი" 

$ 5 933 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
საავიაციო ინსტიტუტი 

"ჰაერნაოსნობისა და ავიაციის ისტორიის სალექციო 
კურსის შექმნა და დანერგვა უმაღლეს სასწავლებლებში" $ 3 449 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტი 

"თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 
კლინიკური გერიატრიის სალექციო კურსის შექმნა და 
დანერგვა" $ 3 800.52 

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ენისა და კულტურის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
ფრანგული ენის კათედრა 

"ფრანგული ენის სასწავლო ცენტრის აღჭურვა ტექნიკური 
საშუალებებით, სახელმძღვანელოებით და სამეცნიერო-
მეთოდური ლიტერატურით" 

$ 6 000 
კერძო პირი "სალექციო კურსი სამხედრო ისტორიაში" $ 5 997.5 
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი 

სალექციო კურსი "უმაღლესი ჟურნალისტიკა" 

$ 4 870 
თელავის ი.გოგებაშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

"უმაღლესი საუნივერსიტეტო განათლების სისტემაში 
ახალი სალექციო კურსების შექმნა და დანერგვა" $ 4 168.93 

 

თანამედროვე ენების მხარდამჭერი პროგრამა 

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო 
(შიდა პროექტი) 

რეგიონებში მასწავლებელთა ტრეინინგი 
$ 10 000 

კერძო პირი ქართულ-ფრანგული ლექსიკონი $ 2 331 
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფრანგული 
ენის კათედრა 

ფრანგულ-ქართული ლექსიკონი 

$ 5 950 
კავშირი "ქართული ინფორმაციული 
ლინგვისტური ცენტრი" 

თანამედროვე ქართული ენის სიტყვაფორმათა 
კომპიუტერული ლექსიკონი $ 6 260 

კერძო პირი ქართული ენის კომპიუტერული ორთოგრაფიული 
ლექსიკონი $ 9 579 

კერძო პირი სახელმძღვანელოს "გერმანული ენის სასწავლო 
გარმატიკა" წინასაგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა $ 1 925 

საინიციატივო ჯგუფი უცხო ენის სწავლებისადმი კომპიუტერული მიდგომა  $ 4 130 
კერძო პირი ქართული ენის სახელმძღვანელო უცხოელეთათვის  $ 4 620 
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმძღვანელო ინგლისური ენის ზოგადი ენის კურსის $ 3 905 



სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური 
ფილოლოგიის კათედრა 

III და IV საფეხურები 

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ბანაკი ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის $ 13 073 
დაჩი და კომპანია ბგერითი ინფორმაციის დამუშავება მიკროფონით 

ტექნიკური ინფორმაციის კომპიუტერში შესატანად $ 9 890 
ცენტრი "ენა, ლოგიკა, მეტყველება" თბილისის მე-3 საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ენა, ლოგიკა, 

გამოთვლა $ 8 610 

 

თანამედროვე ხელოვნებისა და კულტურის პროგრამა 

ასოციაცია "აფხაზეთის ქალები" "წიგნი ყველა ბავშს" $ 1 984 
კერძო პირი საბავშვო თეატრალური სტუდია  $ 1 962 
თოჯინების თეატრი "იარუმი" "სპექტაკლის დადგმა თოჯინების თეატრში" $ 1 999 
შპს "ქართული ხმები" "ქართული სეზონი ისრაელში" $ 10 780 
პროფესიონალთა ლიგა "საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი თბილისში" $ 9 000 
კერძო პირი "ათასწლეულების მიჯნაზე" $ 3 600 
კერძო პირი "მდგომ-არე-ობა" $ 4 996 
არა რეგისტრირებული ორგანიზაცია "ეპოქის სტილი და ხიბლი" $ 6 000 
კერძო პირი "ქვიშის საათი" $ 5 995 
"თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი" "თბილისი-გლაზგო, მხატვართა გაცვლა" (პროექტი- 

ფიროსმანი) $ 3 500 
არა რეგისტრირებული ორგანიზაცია "ხელოვნების სამყარო" $ 9 454 
არა რეგისტრირებული ორგანიზაცია "გამოფენა-კონტრასტი" $ 5 796 
არა რეგისტრირებული ორგანიზაცია "სოლომონ ვირსალაძის საიუბილეო გამოფენა ეროვნულ 

გალერეაში" $ 5 806 
"ლილე-გერმანულ-კავკასიური 
საზოგადოება" 

"GEORGIARTE" 
$ 5 698 

კერძო პირი  სატელევიზიო მისტერია - ოპერა "იბერიელები" $ 8 250 
"თეატრალური სარდაფი" "თეატრალური სარდაფი. ტექნიკური განვითარება" $ 4 700 
პროფესიონალ მუსიკოსთა ასოციაცია 
"აისი" 

"მასტერკლასის ჩატარება ვოკალისტებისათვის" 
$ 16 870 

კერძო პირი "გახელილი თვალით" $ 6 600 

 

კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა 

"აჭარის სამუზეუმო გაერთიანება" "აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის ოქროს ფონდის ექსპონირება 
და არქეოლოგიის ექსპოზიციის განახლება" $ 4 950 

არა რეგისტრირებული ორგანიზაცია "ექსპო 2000" $ 16 000 
ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო" 
(შიდა პროექტი) 

კულტურული ტურიზმის ტრენინგი ვილიამსბურგში: 
"აბრეშუმის გზა"  $ 6 840 

კერძო პირი "უცხოეთში არსებული ქართული ფრესკების ექსპერტთა 
ვიზიტი საქართველოში" $ 1 990 

საინიციატივო ჯგუფი ვიდეოფილმი "მოქალაქე თაბუკაშვილი" $ 7 880 



კერძო პირი "ქართული ლაზური ფერწერის (XVIII - XIX სს, XX ს-ის 20-
იანი წწ) ინვენტარიზაცია"  $ 4 839 

კერძო პირი "გუჯარეთის ხეობის არქეოლოგიური ძეგლები" $ 1 674 
"თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საქართველოს კულტურის ისტორიის 
კათედრა" 

"თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტ-
არქეოლოგთა საველე პრაქტიკა დასავლეთ საქართველოს 
კარსტულ რეგიონებში" $ 4 546 

კერძო პირი "იროდიონ სონღულაშვილის გზით" $ 4 939 
"საქართველოს ინოვაციური 
ტექნოლოგიების ასოციაცია" 

"გამოსახულებითი მემკვიდრეობის დიგიტალიზაციისა და 
კომპიუტერული დამუშავების ცენტრი" $ 12 050 

არა რეგისტრირებული ორგანიზაცია "Sos - ძველი თბილისი საფრთხეშია" $ 2 080 
ლატვიელთა საზოგადოება 
საქართველოში "Avesol" 

კონფერენცია "საქართველოსა და ლატვიის კულტურათა 
ურთიერთგავლენა" $ 4 750 

კერძო პირი "ქართულ-სომხური კულტურული ურთიერთობები" $ 4 241 
კერძო პირი "ასპინძის რაიონის ეკლესიების მოხატულობათა ფიქსაცია"  $ 3 861 
"ქართული ენციკლოპედიის ირ. აბაშიძის 
სახელობის მთავარი სამეცნიერო 
რედაქცია" 

"მსოფლიოს გამოჩენილ პიროვნებათა ბიოგრაფიული 
ენციკლოპედია" 

$ 12 438 
კერძო პირი "სინას მთის ახალ აღმოჩენათა ფოტოფიქსაცია" $ 2 000 
კერძო პირი "ხელოვნების ისტორია მოზარდებისათვის" $ 11 938 
კერძო პირი "შედევრები და საუკუნეები" $ 5 807 
კერძო პირი "ქართული მითების სამყარო" $ 4 036 
კერძო პირი "აჭარისწყლის ხეობის მატერიალური კულტურის ძეგლები" 

(გზამკვლევი) $ 3 953 
კერძო პირი "დავით გარეჯი" $ 4 040 
კერძო პირი ზემო სვანეთი (შუა საუკუნეების ხელოვნება) გზამკვლევი $ 4 825 
"საქართველოს მუსიკალურ-
საინფორმაციო ცენტრი" 

"ქართული მუსიკის საინფორმაციო სივრცე" 
$ 7 227 

კერძო პირი "ჯავახეთი" (ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი) $ 5 650 
"კავკასიაში ფოტოგრაფიის ისტორიის 
ქართული ასოციაცია" 

"საქართველოს ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობის მონაცემთა 
ბაზის შექმნა" $ 5 901 

ე. პრივალოვას სახელობის მხატვრობის 
ტექნიკური კვლევის ცენტრი "ბეთანია" 

ე. პრივალოვას სახ. მხატვრობის ტექნიკური კვლევის 
ცენტრის "ბეთანიის" აღჭურვილობა $ 5 689 

ასოციაცია "ქართული ხმა" ასოციაცია "ქართული ხმის" მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
შექნმა $ 5 920 

არა რეგისტრირებული ორგანიზაცია "უფალი ძალაა ჩემი, ჩემი გალობა უფალია" $ 5 992 
"ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი" "ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის გალერეის ტექნიკური 

ბაზის გაუმჯობესება" $ 4 697 
"ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა 
სურათების გალერეა" 

"თოჯინების გამოფენა" 
$ 4 923 

"ივ. ჯავახიშვილის სახ. სამცხე-ჯავახეთის 
ისტორიული მუზეუმი" 

"ახალი საექსპოზიციო და სამუზეუმო პრაქტიკა ახალციხის 
მუზეუმში" $ 4 985 

 

 

 



ინტერნეტის ეროვნული პროგრამა 

ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული 
ნატო-ს ეროვნული ბიურო 

ნატო-ს ეროვნული ბიუროს საკომუნიკაციო ხარჯები 
$ 4 218 

მშვიდობისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობის კვლევის ცენტრი 

მშვიდობისა და საერთაშორისო ურთიერთობის 
საკითხებთან დაკავშირებული ქართული დოკუმენტების 
ინტერნეტ არქივი $ 4 991 

კერძო პირი ქართული საბავშვო საიტი "გუდა" $ 3 586 
"ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 
კომპიუტერული ლინგვისტიკის 
ლაბორატორია" 

"ანოტირებული ქართველოლოგიური და 
კავკასიოლოგიური კომპიუტერული ბიბლიოგრაფია 
ინტერნეტში" $ 3 600 

"GRID - თბილისი" "გარემო და ჯანმრთელობა საქართველოში" $ 4 455 
საინიციატივო ჯგუფი "ელექტრონული ფოსტის უფასო სერვერი ვებ 

ინტერფეისით" $ 2 810 
კერძო პირი "GeoWin' 2000" $ 2 995 
კერძო პირი "GeoWeb" (ქართულენოვანი ვებ გვერდებისა და ელ-

ფოსტის ქართულ ენაზე მოწოდების უზრუნველყოფა) $ 3 195 
"თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტი" 

"თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 
სასწავლო კორპუსებში მოთავსებული კათედრებისა 
სახელმწიფო სამედიცინო კოლეჟის ჩართვა ინტერნატში" $ 7 000 

"საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი" "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
კომპიუტერული ქსელი ოპტობოჭკოვან მაგისტრალზე" $ 7 000 

"თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტი" 

"ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა კათედრის ჩართვა 
ინტერნეტში" $ 560 

"თბილისის 147-ე საშუალო სკოლა" "ინტერნეტის პროგრამა სკოლისათვის" $ 1 375 
"ქ. თბილისის საერო საშუალო სკოლა 
"ჯეჯილი" 

"ახალი თაობა" 
$ 2 111 

ქ. თბილისის საერო სკოლა "ნაკადული" სკოლა "ნაკადული" ინტერნეტში $ 1 705 
"ქართული სკოლის განვითარების ფონდი" "ქართული სკოლის განვითარების ფონდი - ინტერნეტში" $ 2 121 
კერძო პირი "აქტიური ტურიზმის გიდი საქართველოში" $ 7 679 
კერძო პირი "პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონული 

კატალოგები ინტერნეტში" $ 6 965 
"საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი" "კონფერენცია-გამოფენის SofTEC'99-ის მატერიალურ-

ტექნიკური მხარდაჭერა" $ 5 850 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა  

"ალტერნატივა" "როგორ ვითანამშრომლოთ მესამე სექტორთან და მეოთხე 
ხელისუფლებასთან" $ 7 839 

კავშირი "სამგორი" "სამგორი XXI - დემოკრატია - ხალხის ხელისუფლება" $ 3 885 
ასოციაცია "არეალი" "ადგილობრივი თვითმმართველობა - მოსახლეობისათვის" $ 4 779 
კავკასიის მთიანეთის მდგრადი 
განვითარების ცენტრი "დეკა" 

"თვითმმართველობისა და ადგილობრივი მმართველობის 
ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა" $ 10 790 

ადგილობრივი თვითმმართველობისა 
და ქვეყნის რეგიონალური მოწყობის 
პრობლემათა კვლევის ცენტრი "თემი" 

"საკრებულო, რომელიც მე ავირჩიე" 

$ 6 950 



იურიდიული პირი "ზესტაფონის რაიონის საკრებულოს საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის საინფორმაციო ცენტრი" $ 7 000 

გორის საზოგადოებრივი განვითარების 
ცენტრი 

"გორის ანალიტიკური ცენტრი" 
$ 5 552 

კავშირი "პატარა ქალაქი" "სად წაიყვან სადაურსა" $ 1 962 
საინიციატივო ჯგუფი "საერთო საქმე" $ 4 992.40 
საქართველოს ურბანისტთა ასოციაცია "ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი კულტურული 

მემკვიდრეობის საკუთრების საკითხის სამართლებრივ 
მოწესრიგებაში" $ 5 742 

საქართველოს ახალგაზრდა 
ეკონომისტთა ასოციაცია 

"პილოტ პროექტი - თვითმმართველობის განვითარება 
საქართველოში" $ 1 368 

საქართველოს ინვალიდთა ასოციაცია "ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და 
ინვალიდთა და ინსტიტუციონალიზებულ ბავშვთა 
პროფესიული სწავლებისა და დასაქმების პრობლემები 
საქართველოში" $ 12 215.07

სტრატეგიული კვლევებისა და 
განვითარების ცენტრი 

"თვითმმართევლობა საზოგადოების სამსახურში" 
$ 5 075 

ოზურგეთის რაიონის საკრებულო "საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი" $ 7 180 
ხარაგაულის რაიონის საკრებულო "საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის 

ჩამოყალიბების პროექტი" $ 4 913 
ქალაქ გორის საკრებულო "საზოგადოებასთან ურთიერთობა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ნდობის და წარმატებული საქმიანობის 
საწინდარია" $ 2 340 

რუსთავის სამოქალაქო განათლების 
ცენტრი 

"ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის 
გამჭირვალობა - ქალაქის განვითარების მნიშვნელოვანი 
გარანტი" $ 4 653 

ქალაქ ფოთის საკრებულო "ფოთის საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სამსახურის შექმნა" $ 3 247.95 

"საქართველოს მთის მოყვარულთა 
კავშირი" 

"თვითმმართველობის სისტემის სრულყოფის მიზნით 
ადგილობრივი პოტენციური რესურსების ამოქმედების 
მექანიზმების შემუშავება" $ 6 932 

საქართველოს საკრებულოთა 
ასოციაცია 

"ამომრჩეველი საკრებულოში" 
$ 5 980 

ქვემო ქართლის თვითმმართველობათა 
ასოციაცია 

"საზოგადოებასა და თვითმმართველობას შორის 
თანამშრომლობის ცენტრი" $ 6 622 

"ღია საზოგადოება - ახალი ქუთაისი" "მოსახლეობის ჩაბმა მართვისა და გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში" $ 6 910.9 

საქართველოს ახალგაზრდა 
ეკონომისტთა ასოციაცია 

"ადგილობრივი ხელისუფლების განვითარების ხელშეწყობა" 
$ 21 839 

 

სამართლის ეროვნული პროგრამა 

დემოკრატიის ქართული ინსტიტუტი სამართლის სოციოლოგიის სემინარები სამუშაო ჯგუფების 
მომზადების მიზნით $ 4 920 

კერძო პირი საქართველოს კანონი ლტოლვილთა და დევნილთა 
საკითხებზე $ 662 

ასოციაცია "დემოკრატი" კანონი და სამოქალაქო საზოგადოება $ 5 451 



სამართლებრივი განვითარების 
საზოგადოება 

მოქმედი სამართლის ნომრების რეალიზაციის შესახებ 
ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი $ 3 045 

კერძო პირი სახელმძღვანელო - "შედარებითი ადამინისტრაციული 
სამართალი" გამოცემა $ 4 233 

ასოციაცია "სამართალი და თავისუფლება" ვადიან სამხედრო სამსახურში მყოფი სამხედრო 
მომსახურეთა უფლებების დაცვა $ 7 161 

საერთაშორისო სამართალი  საერთაშორისო სამართალი განმარტებითი ლექსიკონი $ 8 418 
კერძო პირი "ევროპის ომბუდსმენები" წიგნის გამოცემის პროგრამა $ 2 872 
კერძო პირი ჟან პრადელის "შედარებითი სისხლის სამართლის" 

ქართული თარგმანის გამოცემა $ 5 393 
კერძო პირი  სამართლის სოციოლოგიის სამუშაო შეხვედრა $ 1 448 
კერძო პირი "როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებების დაცვის 

ევროპულ სასამართლოს"  $ 3 613 
სამართლებრივი ინფორმაციისა და დაცვის 
არასამთავრობო კავშირი "სამართალი 
ყველასათვის" 

"სამართლებრივი მარტვილი" 

$ 6 839 
კავშირი "თქვენი ადვოკატი" "უფასო იურიდიული კონსულტაციები 

საზოგადოებისათვის" $ 5 061 
"დემოკრატ მესხთა კავშირი" "კვადრატი" $ 6 671 
"საკონსტიტუციო სასამართლოში 
მოსახლეობის (მოსარჩელეების) 
ინტერესების დამცველთა კავშირი" 

"აჭარის მოსახლეობის ინტერესების დაცვა საკონსტიტუციო 
სასამართლოში და უფასო იურიდიული კონსულტაცია" 

$ 4 284 
"სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო 
ცენტრი" 

"პოლიტიკურ პარტიათა და დამოუკიდებელ მაჟორიტარ 
კანდიდატთა დამკვირვებლების მომზადება" $ 2 611 

"ახალგაზრდული გაეროს საქართველოს 
ქსელის ახალციხის ოფისი" 

"რას ნიშნავს - იყო ამომრჩეველი..." 
$ 3 482 

ქ. წალენჯიხის ადამიანის უფლებათა 
დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაცია 
"გრანი" 

"საარჩევნო პროცესის მონიტორინგი" 

$ 4 492 
"სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობებისა 
და უსაფრთხოების კვლევის ცენტრი" 

"არასამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახურის 
ამოქმედების ხელშეწყობა" $ 5 362 

"იურიდიული მომსახურების ცენტრი" "საგადასახადო კანონმდებლობა" $ 2 824 

 

არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარების პროგრამა 

საქართველოს გაეროს ასოციაცია "პარტნიორობა განვითარებისათვს" $ 14 454 
მშვიდობის, დემოკრატიისა და 
განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი 

"მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური 
ინსტიტუტის საქმიანობის მხარდაჭერა" $ 80 356 

საქართველოს ბიზნესის სამართლის 
ცენტრი 

"მესამე სექტორის განვითარების ხელშეწყობა" 
$ 1 600 

ანთროპოლოგიის და ფსიქოთერაპიის 
ასოციაცია 

"ფსიქეა"  
$ 2 910 

შიდა ქართლის რეგიონის სოციალურად 
დაუცველ ქალთა და მოზარდთა 
დახმარების საქველმოქმედო ასოციაცია 
"მოსელნი" 

"შიდა ქართლის რეგიონის სოციალურად დაუცველ 
ქალთათვის რეგიონალური საინფორმაციო-
საკონსულტაციო ცენტრი" 

$ 4 988 



"საქართველოს ფსიქიკურად 
დაავადებულთა რეაბილიტაციის ცენტრი" 

"ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა 
მარტოხელა დედების დახმარება" $ 3 262 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
ურთიერთობათა კვლევის საერთაშორისო 
ცენტრი 

საერთაშორისო კონფერენცია "მშვიდობიანი კავკასია და 
ევრაზიის დერეფანი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
ინტეგრაციის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული 
ასპექტები" $ 14 320 

ორგანიზაცია - ჟურნალისტები ადამიანთა 
უფლებებისთვის 

"ცხინვალის სამართალდამცავი ცენტრი"" 
$ 10 282 

კავშირი "მუნიციპალური რეფორმა" "მესამე სექტორი და ადგილობრივი თვითმმართველობა" $ 4 983.65 
საზოგადოება "ბილიკი" "ინფორმაცია - თანადგომისთვის" $ 4 585 
არასამთავრობო ტელე-რადიო კომპანია 
"სპექტრი" 

არასამთავრობო ტელე-რადიო კომპანია "სპექტრი"-ს 
ტექნიკური აღჭურვილობა $ 2 293.98 

ინვალიდ ბავშვთა რეაბილიტაციის 
საქველმოქმედო ფონდი "ორთოსი" 

"ქველმოქმედება და მესამე სექტორი" 
$ 1 942 

რაჭის ეკოლოგიური, სოციალური და 
კულტურული განვითარების კავშირი 
"კარიბჭე" 

"რაჭის ეკოლოგიურ-სოციალურ-კულტურული 
განვითარების კავშირის "კარიბჭეს" ინსტიტუციონალური 
მოწყობა" $ 4 867 

ასოციაცია "საგანმანათლებლო სისტემის 
განვითარების კახეთის რეგიონული 
ცენტრი" 

"2000 წელი" 

$ 4 997.48 
არასამთავრობო, არაკომერციული, 
არაპოლიტიკუირი იმერეთის რეგიონის 
ახალგაზრდული სამეცნიერო-
საინფორმაციო ასოციაცია - ასა 

"ქუთაისის არასამთავრობო ორგანიზაციათა განვითარების 
ცენტრი" 

$ 4 982.5 
არასამთავრობო, არაპოლიტიკური, 
არამომგებიანი ორგანიზაცია "მარკეტინგის 
ბიურო" 

"მარკეტინგის ბიუროს განვითარების პროგრამა" 

$ 3 488 
"ობოლ ბავშვთა დახმარების ასოციაცია" "მომავლის გზა" $ 4 999.8 
"ღია საზოგადოება - "მერსი" "ღია საზოგადოება - "მერსის" მატერიალურ-ტექნიკური 

დახმარება" $ 4 975 
ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი "საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების 

მხარდამჭერი პროექტი" $ 5 000 
ახალგაზრდული ცენტრი "ავანგარდი" "კახეთის მხარის ახალგაზრდულ ცენტრ "ავანგარდის" 

მატერიალურ-ტექნიკური დახმარება" $ 4 825.6 
საქართველოს სამოქალაქო განვითარების 
ასოციაცია 

"განვითარება" 
$ 4 990.41 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 
"მოსახლეობის კვლევის ეროვნული 
ცენტრი" 

"1994 წელს სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული 
მოსახლეობის პრობლემები: წარსული, თანამედროვეობა, 
პერსპექტივები" $ 5 738 

 

განათლების ეროვნული პროგრამა 

შ.პ.ს. ხელოვნების "სკოლა - ლიცეუმი" საბუნებისმეტყველო კაბინეტის მოწყობა $ 2 500 
"ახალი სკოლა" განათლების ეროვნული პროგრამა "ახალი სკოლა" $ 2 476 
სასწავლო სამეცნიერო საწარმო 
გაერთიანება "ინფორმატიკა" 

ინფორმატიკის მე-11 საერთაშორსო ოლიმპიადაში 
საქართველოს მოსწავლეთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა $ 3 200 

კერძო პირი საკვირაო სკოლა "შიდა ქართლში" $ 12 140 



სიღნაღის რაიონის სოფ. ნუკრიანის #2 
საშუალო სკოლა 

საგანმანათლებლო სისტემის განვითარებისათვის კახეთის 
მხარის სიღნაღის რაიონის სოფელ ნუკრიანის #2 საშუალო 
სკოლის ინვენტარის გაუმჯობესება $ 8 300 

საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი თანამედროვე ტექნოლოგიები მუზეუმის სასკოლო 
პროგრამებში $ 8 439 

განვითარებისა და თანამშრომლობის 
ცენტრის რუსთავის ფილიალი 

"მოსწავლე და კომპიუტერი" 
$ 5 997 

იმერეთის მხარის სასკოლო ოლქის 
სამხარეო სამმართველო 

საზაფხულო სკოლა "ფუტკარი 99" 
$ 6 000 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქ. გურჯაანის 
გიმნაზია 

ქ. გურჯაანის მიერ ნორჩ მათემატიკოსთა და 
პროგრამისტთა მე-7 საზაფხულო სკოლა 

$ 4 117 
საგანმანათლებლო სისტემის განვითარების 
კახეთის რეგიონალური ცენტრი 

"თელავი 99" 
$ 5 347 

კერძო პირი მატიანე $ 21 344 
#90 საშუალო სკოლა 90-ე საშუალო სკოლაში ხელოვნების კაბინეტის შექმნა $ 2 454 
ასოციაცია "საფეხურები" ახალი საგანმანათლებლო და ჰუმანიტარული პროგრამები 

უპატრონო ბავშვთა სახლში $ 2 360 
#87 საშუალო სკოლა გეოფიზიკის კაბინეტის სასწავლო-სპეციალიზირებული 

"აღჭურვა" $ 2 441 
#21 საშუალო სკოლა ბათუმის ვაჟა-ფშაველას სახელობის #21 საშუალო სკოლის 

ქიმიის კაბინეტის მოდერნიზება $ 2 380 
ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრთან 
არსებული სკოლა 

ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრთან არსებული სკოლის 
მოდერნიზება $ 2 360 

საკონსულტაციო-საინფორმაციო 
ორგანიზაცია "გასაღები" 

გასაღები 
$ 12 784 

 

მას მედიის ეროვნული პროგრამა 

"საქართველოს დამოუკიდებელ კინო-ვიდეო 
ფილმმწარმოებელთა" კავშირი 

"საქართველოს მეგობრები" 
$ 3 410 

აბხაზეთის ეკოლოგიური საზოგადოება 
"აპსაბარა" 

აბხაზეთის ეკოლოგიური საზოგადოების "აპსაბარა" 
განვითარება  $ 2 910 

კერძო პირი "საინფორმაციო -მუსიკალური რადიოგადაცემები 
აფხაზურ ენაზე" (II ეტაპი) $ 42 000 

კერძო პირი "საინფორმაციო-მუსიკალური რადიოგადაცემები 
აფხაზურ ენაზე" (I ეტაპი) $ 21 000 

ასოციაცია "თავისუფალ ჟურნალისტთა 
კლუბი" 

"საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალური საკითხები და 
საქართველო" $ 3 100 

"თავისუფლების ინსტიტუტი" "კორუფცია და მედია. სემინარები ჟურნალისტებისათვის" $ 11 407 
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ასოციაცია 
"მსოფლიო ლაბორატორია" 

"ჟურნალისტის პროფესიული და ეთიკური ორიენტირები 
წინასაარჩევნო პერიოდში" $ 9 465 

პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხა: $ 93 292 
პროგრამის საერთო ბიუჯეტი: $ 100 000 

 



ბიბლიოთეკების მხარამჭერი პროგრამა 

ქუთაისის სამეცნიერო-უნივერსალური 
ბიბლიოთეკა 

ქუთაისის ბიბლიოთეკისათვის ქსეროქსისა და ფაქსის 
შექმნა $ 2 000 

ფონდი "ქართული ბიბლიოთეკა" ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოების ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის აღდგენა $ 8 970 

მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის 
ინსტიტუტი 

ბიბლიოთეკის კოლექციის შევსება უცხოური 
ლიტერატურით $ 2 000 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის 
გამოყენებითი მათემატიკის სამეციერო-
კვლევითი ინსტიტუტი 

თანამედროვე სამეცნიერო ცენტრს თანამედროვე 
ბიბლიოთეკა 

$ 3 875 
ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახ. სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა 

ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახ. სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის პირობების გაუმჯობესება $ 2 856 

ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეა - ქართული 
კომიტეტი 

წიგნების ახალი კოლექცია ადამიანთა უფლებების 
დაცვის დარგში დამოუკიდებელი ბიბლიოთეკისათვის 
"ღია საზოგადოება"  $ 1 957 

 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამა 

გაზეთი "გლობუსი" "გლობუსი" $ 747 
არა რეგისტრირებული ორგანიზაცია გაზეთ "ექო"-ს დაარსება $ 725 
კერძო პირი ახალგაზრდული ლიტერატურულ-პუბლიცისტური გაზეთი $ 747 
ნ. ჟორდანიას სახელობის ქართულ-
ფრანგული სკოლა 

"ქართულ-ფრანგული საზაფხულო ბანაკი" 
$ 7 789 

საავტორო-საგანმანათლებლო 
კომპლექსი "ქართული სასწავლებელი" 

ეკობანაკი "ბიეთი" 
$ 7 970 

კერძო პირი "ნორჩ მათემატიკოსთა საზაფხულო რესპუბლიკური სკოლა-
ბანაკი" $ 8 476 

"მოსწავლე ახალგაზრდობის 
სამეცნიერო-ტექნიკური შემოქმედების 
რესპუბლიკური ცენტრი" 

"ნორჩ ფიზიკოსთა მე-12 საერთაშორისო ტურნირი" 

$ 7 309 
კერძო პირი "მოლეკულურ-კინეტიკური წესების თეორიის დემონსტრირება 

ბილიარდის კომპიუტერული მოდელის საშუალებით" $ 400 
კერძო პირი "უნივერსალური გამზომი საშუალება" $ 400 
"ქ. ქუთაისის ტექნიკური შემოქმედების 
ლიცეუმი" 

"ნატანისაგან წყალსაცავის თვითგამწმენდი კაშხალი და 
რამდენიმე ეკოლოგიური პრობლემის გადაწყვეტა" $ 400 

"თბილისის საბუნებისმეტყველო 
ლიცეუმი" 

"ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ელექტროქიმიური მეთოდის 
გამოყენებით" $ 400 

კერძო პირი "ღამურების თანამედროვე მდგომარეობა, წარსულის 
ნაკვალევზე" $ 400 

"მოსწავლე ახალგაზრდობის 
სამეცნიერო-ტექნიკური შემოქმედების 
რესპუბლიკური ცენტრი" 

"დიდი გაბარიტიანი კოსმოსური ანტენის დედამიწის გარშემო 
ორბიტაზე გატანის საშუალება" 

$ 400 
კერძო პირი "უჯრედული ავტომატები და ელემენტის სისტემები" $ 395 
კერძო პირი საქართველოში ხელუხლებელი ლანდშაფტები $ 500 
კერძო პირი თანამედროვე ზუსტი მეთოდი - ქართული მეცნიერების $ 900 



პრობლემა 

კერძო პირი სიგნალების გადაცემა $ 495 
კერძო პირი მზის მიკრო-ელექტრო სადგურის მომქმედი მოდელი $ 490 
კერძო პირი სათვალე ბრმათათვის $ 469 
საინიციატივო ჯუფი თერმული წყლები სათბური ენერგიის გარდაქმნა მექანიკურ 

ენერგიად $ 250 
საინიციატივო ჯგუფი ნორჩი მხატვრების გამოფენა ღია ცის ქვეშ $ 744 
საინიციატივო ჯგუფი საშობაო კარნავალი $ 750 
კავშირი სოციალური ადაპტაციის 
ცენტრი "ოაზისი" 

ხელოვნების გზით დამოუკიდებელი ცხოვრებისაკენ 
$ 5 005.5 

ქ. თბილისის უსინათლო ბავშვთა 
რესპუბლიკური საშუალო სპეციალური 
სკოლა-ინტერნატი 

"საახალწლო ზღაპარი" 

$ 749 
საინიციატივო ჯგუფი საქველმოქმედო ფესტივალი "ბგერა" $ 750 
თბილისის ზღვა 2000 სახვითი ხელოვნების I საყმაწვილო ფესტივალი $ 747 
საინიციატივო ჯგუფი როგორც საკუთარ სახლში $ 749 
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია საქართველოს ნორჩ მოჭადრაკეების კომპიუტერული ცოდნის 

ამაღლების პროგრამა $ 8 100 
აფხაზეთის განათლების სამინისტრო კოდორის ხეობაში განლაგებულ სკოლებში დახმარება $ 6 000 
ბავშვთა განვითარების ასოციაცია 
"პიტერ პენი" 

პრიორიტეტებიი ბავშვთა განვითარებისათვის 
$ 1 218 

კერძო პირი ეკო-კლუბი "ნეას" შექმნა $ 2 495 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის კახეთის 
მხარის სიღნაღის ფილიალი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კახეთის მხარის სიღნაღის ფილიალის კულტურის ცენტრის 
ახალგაზრდული კლუბი $ 2 340 

ქ. თბილისის #90 საშუალო სკოლა მხარედმცოდნების ახალგაზრდული ცენტრი $ 2 500 
საინიციატივო ჯგუფი ფიროსმანის ოცნება $ 2 500 
კერძო პირი მინი ტელევიზია  $ 520 
ასოციაცია "მთენი" მოზარდთა ხელოვნების ფესტივალი "მთიები 2000" $ 5 802 
კერძო პირი ქ. გორში ტიხრული მინანქრის სტუდია-სახელოსნოს 

განვითარებისათვის გამიზნული ღონიძიებები  $ 4 850 
საინიციატივო ჯგუფი მოზარდთა შემოქმედებითი სახელოსნო $ 4 999 
საბუნებისმეტყველო ლიცეუმი ახალგაზრდული ღონისძიება 2000 + $ 1 250 
კერძო პირი ლაშქრობა ისტორიულ ადგილებში $ 750 
ზიგმუნდ ფროიდის სახელობის 
ფსიქოთერაპიული საზოგადოება 

მოზარდთა ახალგაზრდებთან პროფ-კონსულტაციური 
მუშაობა და პრაქტიკულ-ფსიქოლოგიური დახმარება 
პროფესიის არჩავაში $ 4 778 

კერძო პირი მზეთამზე $ 750 
კავშირი "საქართველო XXI" ეკოლოგიური ექსპედიცია $ 659 
კერძო პირი საქართელოს ბუნებისა და ისტორიული ძეგლების დაცვის 

კლუბი $ 750 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
კოლეჯი 

თსუ სამედიცინო კოლეჯი "იმედი" 
$ 750 

საინიციატივო ჯგუფი გაზეთი "გააჩერეთ დედამიწა ჩამოვდივარ" $ 476 



კერძო პირი სასკოლათაშორისო მცირეტირაჟაინი გაზეთი "ერუდიტი"-ს 
გამოცემა $ 749 

 

ბიბლიოთეკების მხარამჭერი ქსელური პროგრამა 

ინვალიდების და ვეტერანების დახმარებისა 
და დასაქმების კავშირი  

ბიბლიოთეკა ინვალიდებისათვის "თანადგომა" 
$ 4 997 

საქართველოს ბიბლიოთეკების 
ავტომაციზაციის ასოციაცია 

"რეგიონალური (ამიერკავკასიის) სემინარი - 
უნივერსალური ბიბლიოგრაფიული კონტროლი და 
UNIMARC-ი" $ 20 722 

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა 

კერძო პირი ა.გამყრელიძის და ნ.ნიკოლაიშვილის "ფსიქიატრიულ 
ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი" $ 7 750 

ახალგაზრდა ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია "პუბერტატი და ფსიქო-სექსუალური პრობლემები" $ 2 895.09 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტის პათოლოგიური ანატომიის 
კათედრა 

"საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიების გამოვლენა და 
პროფილაქტიკა ციტოლოგიური ტესტების საფუძველზე ქ. 
თბილისში მცხოვრებ ლტოლვილთა და იძულებით 
გადადგილებილ პირთა კონტიგენტში" $ 5 500 

გორის ცენტრალური საავადმყოფო "ინიციატივები ჯანდაცვის სფეროში" $ 2 748 
ქართული მედიცინის საერთაშორისო 
ფონდი 

"ფასილიტატორი - პრევენციის ხელშემწყობი პირველადი 
ჯანდაცვის სისტემაში" $ 2 685.5 

საქართველოს თამბაქოსგან 
განთავისუფლების ფონდი 

"თბილისის სკოლებსა და პოლიკლინიკებში თამბაქოს 
საწინააღმდეგო პროგრამების განხორციელება" $ 3 660 

თბილისის სისხლის გადასხმის 
ჰემატოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრი 

"თბილისის სისხლის გადასხმის ჰემატოლოგიურ 
საკონსულტაციო კლინიკაში ახალი მიდგომების 
დანერგვა" $ 3 672 

ცენტრალური სამხედრო ჰოსპიტალი "მაღალი რისკის დაავადებათა ხარჯთეფექტური 
მკურნალობის ხელშეწყობა საქართველოს თავდაცვის 
სამინისტროს სამედიცინო მომსახურების სისტემაში" $ 3 210 

საინიციატივო ჯგუფი "ოსტეოპოროზის პრობლემასთან დაკავშირებული 
სამედიცინო საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის 
შექმნა" $ 3 493 

ახალგაზრდა მეცნიერთა განივითარების და 
ხელშეწყობის საქველმოქმედო ფონდი - 
"ინოვაცია" 

"რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში ცხოვრების 
ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და სამედიცინო პერსონალის 
კვალიფიკაციის ამაღლება საქართველოს მაღალმთიან 
რეგიონებში" $ 4 858 

ასოციაცია "ბიზნესის ხელშემწყობი 
საკონსულტაციო-ანალიტუკურ სასწავლო 
ცენტრი" 

"ჯანდაცვის სისტემის მენეჯერთა მომზადება საბაზრო 
ეკონომიკის მოთხოვნათა შესაბამისად" 

$ 4 960 
რადიაციული ეკოლოგიის სამეცნიერო-
კვლევითი და საგანმანათლებლო ასოციაცია 
"რადიოეკოლოგია - XXI" 

"ახალი თაობის რადიომეტრების შექმნა და საქართველოს 
მოსახლეობის რადიოეკოლოგიური ცნობიერებისა და 
კულტურის დონის ამაღლება ბუნებისდაცვით 
საქმიანობაში მათი აქტიურად ჩართვის მიზნით" $ 11 000 

რაჭის განვითარების ხელშემწყობთა 
კავშირი "რაჭა" 

ექიმამდელი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 
ორგანიზება მთის რაჭის სოფლებში $ 9 525 



არა რეგისტრირებული ორგანიზაცია "სამედიცინო განათლების ამაღლება საქართველოს 
ზოგიერთ რეგიონში" $ 5 498 

"პიროვნების განვითარების ხელშემწყობი 
საერთაშორისო ფონდი" 

ტელეგადაცემათა ციკლი "ფასიანი მედიცინა: გამოსავალი 
თუ ჩიხი?!" $ 11 000 

 

გამომცემლობის პროგრამა 

გამომცემლობა "იბერთედ - პრესი" წიგნის "ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი გამოთვლით 
ტექნიკასა და მონაცემთა დამუშავებაში" შექმნა და 
გამოცემა $ 2 869 

"ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
ფიზიკის ინსტიტუტი" 

გიორგი ჩიქოვანისადმი მიძღვნილი წიგნის "იგი მთელი 
არსით მომავლისკენ იყო მიმართული" გამოცემა  

$ 1 497 
კერძო პირი წიგნის "მომავლის ნიშნები" თარგმნა ქართულიდან 

ინგლისურ ენაზე $ 500 
"ქართული წიგნის გადარჩენის ფონდი" "წიგნზე მოსახლეობის მოთხოვნის კონიუქტურის 

შესწავლა და საბაზრო ქსელის განვითარება"  $ 8 043 

 

 


