
ახალგაზრდა მკვლევართა ჟურნალი

2015 წლის დასაწყისიდან დაიწყო მუშაობა "ახალგაზრდა მკვლევართა ჟურნალის"
დაფუძნების მიმართულებით.

„ახალგაზრდა მკვლევართა ჟურნალი“ მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო მუშაობას და
საშუალება მისცეს მათ, საკუთარი ნაშრომები გააცნონ ფართო აკადემიურ
საზოგადოებას.

გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატია გადის შემოწმების რამდენიმე საფეხურს,
რომელიც მოიცავს ტექნიკურ შემოწმებას, სარედაქციო კოლეგიის წევრთა შეფასებას
და გარერეცენზირებას. ამგვარი სისტემა საშუალებას მისცემს სტუდენტებს
დააგროვონ რეფერირებად ჟურნალებში ნაშრომების გამოქვეყნების გამოცდილება.
ჟურნალი გამოდის წლის განმავლობაში ორ ნაკვეთად. ჟურნალი ღიაა სხვა
უნივერსიტეტების სტუდენტებისთვისაც.

ჟურნალს hყავს მრჩეველთა საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:
 ვლადიმერ პაპავა – აკადემიკოსი
 რევაზ გაჩეჩილაძე – პროფესორი, საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
 ზაზა ფირალიშვილი – დოქტორი
 ოლივერ რაისნერი – დოქტორი
 ფლორიან მიულფრიდი – დოქტორი

ჟურნალს ასევე ჰყავს სარედაქციო კოლეგია:
 თამარ დოლბაია – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანი, ასოცირებული პროფესორი
 ნინო დურგლიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
 კორნელი კაკაჩია – პროფესორი
 ვალერიან მელიქიძე – ასოცირებული პროფესორი
 მანანა შამილიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
 ლია წულაძე – ასოცირებული პროფესორი
 თეონა მატარაძე – ასისტენტ–პროფესორი
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ჟურნალის პირველი ნომერი გამოვიდა 2015 წლის ივლისში. მასში დაიბეჭდა ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების 6
სტატია:

სახელი, გვარი სტატიის სახელწოდება

სოფიკო ალავერდაშვილი ტერიტორიული კონფლიქტის
მშვიდობიანი გადაწყვეტა: პოლიტიკური
ელიტების მიზანი თუ საშუალება?
ფოლკლენდის მაგალითი

თემურ გუგუშვილი განქორწინება ქართველ ახალგაზრდებში
(18-დან 24 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში)

სალომე მინესაშვილი ინსტიტუციური დამოკიდებულება
საგარეო პოლიტიკაში 2003-2012 წლებში
აშშ-საქართველოს ურთიერთობის
მაგალითზე

თამარ ნარინდოშვილი გენდერული სტერეოტიპები ქართულ
სატელევიზიო რეკლამებში

დავით ქუტიძე უკრაინის კრიზისი ქართული
სატელევიზიო მედიის ფოკუსში

გიორგი ყალიჩავა მცირე ქვეყნებისთვის ჰიბრიდული
საბრძოლო მოქმედებების
განხორციელების მიზანშეწონილობა



ჟურნალის მეორე ნომერი გამოვიდა 2015 წლის დეკემბერში. მიღებული 13 ნაშრომიდან
დასაბეჭდად შეირჩა 4 სტატია:

სახელი, გვარი სტატიის სახელწოდება

გიორგი ლეკვეიშვილი საქართველოს მცირე ქალაქებისა და
სასოფლო დასახლებების საცხოვრებელი
სექტორის (შინამეურნეობების)
ენერგომოხმარების სტრუქტურის
სივრცობრივი ანალიზი

სალომე ნამიჭეიშვილი ოჯახების გაძლიერების პრევენციული
როლი ბავშვთა კეთილდღეობის
პოლიტიკაში

ზურაბ ტატანაშვილი ზიანის შემცირების მომსახურების
მიმწოდებლების კვლევა საქართველოში

თამარ ქარაია საბჭოთა წარსულის გააზრება
საქართველოში „ვარდების რევოლუციის
შემდეგ



მესამე ნომერი გამოქვეყნდა 2016 წლის ივლისში და მიღებული 9 ნაშრომიდან მასში
დასაბეჭდად ახალგაზრდა მკვლევართა 7 სტატია შეირჩა:



სახელი, გვარი სტატიის სახელწოდება

ეკა აკობია ევროპის უსაფრთხოების წესრიგი: რუსული
ხედვის ისტორიული და თეორიული შეფასება

ნიკოლოზ სამხარაძე სახელმწიფოების აღიარება საერთაშორისო
სამართალსა და პრაქტიკაში

ნათია სვანიძე თანამედროვე ქართველ მწერალ-მესვეტეთა
შემოქმედებითი თავისებურებები

ირაკლი სირბილაძე საზღვარგარეთ მცხოვრები ეთნიკური
რუსებისა და რუსი მოქალაქეების
სეკურიტიზაცია როგორც რუსეთის
ფედერაციის საგარეო პოლიტიკური
ინტრუმენტი : საქართველოსა და უკრაინის
შემთხვევები

ჯაბა უროტაძე საპენსიო სისტემები: განვითარების
ტენდენციები და მოლოდინები

ინგა ცინცქილაძე საქართველოს პოლიტიკური
დემოკრატიზაცია ევროპული პერსპექტივის
ჭრილში

სალომე ცოფურაშვილი 1920–იანი წლების ახალი საბჭოთა ქალი:
"აგენტობისა და ფემინურობის
შეუთავსებლობა"


