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20. ქეთელაური, ნ. რა საფრთხეს უქმნის შავ ზღვას საკანალიზაციო წყლის ჩადინება //
რეზონანსი. - 2016. - 21 ივლისი. - № 192. - გვ. 5
21. ღვედაშვილი გ. მწვანე რეგიონში საქართველო ბოლოა, მსოფლიოში კი-111-ე :
[საქართველოს ეკოლოგიური ეფექტიანობის ინდექსის შესახებ] // რეზონანსი. -2016. - №
118. - გვ. 6
22. ჩადუნელი ს. ეკოლოგიური კატასტროფა ზესტაფონში // პრაიმტაიმი. – 2016 .- 1
აგვისტო.-№ 31. - გვ. 2-3
23. ჩადუნელი ს. მდინარის დაბიმძურება - ქვეყნის „ცხელი წერტილი“ // პრაიმტაიმი. 2016. - 25 აპრილი. - № 17. - გვ. 36-37
24. ჩადუნელი ს. მორბილვირუსი - რეალური საფრთხე თუ მთავარი პრობლემის
გადაფარვის მცდელობა?: ვის აწყობს პანიკა // პრაიმტაიმი. - 2016. - 13 ივნისი. N 24. - გვ.
14-15

25. ჩიტაია მ. თბილისის გარშემო ხეები საოცარი სისწრაფით ხმება: სპეციალისტების
აზრით, დაავადებული ფიჭვები უნდა მოიჭრას და

ფართოფოთლოვანი ნერგებით

ჩანაცვლდეს // რეზონანსი. – 2016 .- 18 მაისი. - № 130. - გვ. 7
26. ჩიტაია მ. შეშის კრიზისი და ტყის განადგურება: ყოველწლიურად ასობით მილიონი
ლარით ვზარალდებით // რეზონანსი. - 2016. - 29 აპრილი. - № 113. - გვ. 7
27. ჩხეიძე ნ. ბათუმის ზღვის სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი მცურავი მოწყობილობის
გამოყენების თეორიული საფუძვლები და პრაქტიკული რეალიზაციის გზები // ბათუმი:
წარსული და თანამედროვეობა. - 2016. - № 7 საერთაშორისო სამედიცინო კონფერენციის
მასალები, 2016 წლის 2-3 სექტემბერი. - გვ. 425

2017

წელი

1. ალექსიძე ნ. მუსიკა და ეკოლოგია: ფსიქო და მუსიკალური თერაპია /ნუგზარ
ალექსიძე; რედ.: ნ. მითაგვარია, ნ. მესხი, ნ. სიხარულიძე. -თბ.: ნეკერი, 2017. -82 გვ.
2. გონიოში ზღვამ მკვდარი დელფინი გამორიყა // ვერსია. - 2017. - 17-18 ივლისი. -

№

73. - გვ. 6
3. გუგავა ე. ორგანული სოფლის მეურნეობის განვითარების ტენდენციები და
ძირითადი პრინციპი // აგრარული საქართველო. - 2017. - მარტი. - № 3. - გვ. 12.
4. დანელია ბ. მკვლელი ჰაერი თბილისის თავზე... // საქართველოს რესპუბლიკა. -2017. 5 იანვარი. - № 2. - გვ. 5
5. კალანდია გ. საქართველოსთვის სუფთა გარემოს ითხოვს: [ქვეყანაში არსებული მძიმე
ეკოლოგიური პირობების შესახებ] // ახალი თაობა. - 2017. - 19-20 აგვისტო. - № 196. - გვ.
11
6. ლომთათიძე ნ. ეკოლოგიური ექსპერიზა, აუდიტი, კონტროლი: სახელმღვანელო /
ნინო ლომთათიძე, ნარგიზა ალასანია.-ბათუმი: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნ-ტი.
- 2017. - 291 გვ.
7. ნოზაძე მ. დედაქალაქს ეკოლოგიურად სუფთა ერთი უბანი მაინც უნდა ჰქონდეს!:
ჰაერის დაბინძურებაზე ვლაპარაკობთ და გვავიწყდება ნიადაგის დაბინძურება, სადაც
ბავშვები თამასობენ...: [ჰაერის დაბინძურების მაღალი მაჩვენებელი დედაქალაქში] //
საქართველოს რესპუბლიკა. - 2017. - 28 ოქტომბერი. - № 222. - გვ. 4

8. ნოზაძე მ. გლობალური კატასტროფის პირისპირ: 15 ათასი მეცნიერის გაფრთხილება
კაცობრიობას : [კომენტარები ეკოლოგიური ვითარების შესახებ] // საქართველოს
რესპუბლიკა. -2017. - 28 ნოემბერი. - № 241. - გვ .4
9.

საქართველო

მდგრადი

ურბანული

ტრანსპორტის

ურბანულ

სტრატეგიას

შეიმუშავებას // საქართველოს რესპუბლიკა .- 2017. - 1 მარტი. - № 46. - გვ. 3
10. ღვედაშვილი გ. შავ ზღვაში ჟანგბადის ოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა: რატომ
იღუპებიან მასობრივად შავი ზღვის დელფინები // რეზონანსი. – 2017 . - 24 ივლისი. №166. - გვ. 5
11.

ჩიკვილაძე

რ.

შიდამთიანი

აჭარის

ზოგიერთი

ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური

პრობლემა // აჭარა. - 2017. - 23-24 თებერვალი .- № 22. - გვ. 7
12. ჩიტაია მ. ბოლო 25 წელიწადში ტყეების მეოთხედი გაიჩეხა: [საქართველოს ტყეებში
არსებული ვითარებისა და ტყეების განადგურებით გამოწვეული ეკოლოგიური
პრობლემების შესახებ] // რეზონანსი. - 2017. - 20 ივნისი. - № 24. - გვ. 7
13.

ციხელაშვილი ზ. შავი

ხარისხობრივ-

კრიტიკული

ზღვის აუზის მდინარეების წყლის დაბინძურების
შეფასება-პროგნოზირების

წარსული და თანამედროვეობა. - 2017 წელი.

მეთოდოლოგია

//ბათუმი:

-№ 8 საერთაშორისო სამეცნიერო

კონფერენციის მასალები.-2017 წლის 1-2 სექტემბერი. - გვ. 392-401

2018 წელი
1. ავალიანი რ. ქრისტიანობა, იუდეველები და მუსლიმები პლანეტის გადარჩენისთვის:
[მსოფლიო ეკოლოგიური კატასტროფის წინააღმდეგ სამუშაო შეხვედრები] // საბა. 2018. - № 4 .- გვ . 5
2. გაფრინდაშვილი შ. მანგანუმის მოპოვების შედეგად დეგრადირებული ნიადაგების
აღდგენა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში // ველური ბუნება = Wildlife. - 2018. - № 31. -გვ.
17
3. გუდავაძე თ. რა ეშველება თბილისს ორშაბათიდან?! საცობების გარდა, ქუჩების
რეაბილიტაციამ ეკოლოგიური მდგომარეობა დაამძიმა // რეზონანსი. - 2018. - 13
სექტემბერი. - № 198. - გვ. 7

4. კაკაბაძე ვ. შავი ზღვა შეიძლება აფეთქდეს-ქართველი: [მეცნიერების სკანდალური და
სამეცნიერო კვლევების შედეგად მოღებული დასკვნა შავი ზღვის ეკოლოგიურ
მდგომარეობაზე] // ალია. - 2018. - 30 სექტემბერი-6 ოქტომბერი. - №33. - გვ. 8
5.

ლემონჯავა

ს.

ეკონომიკა

თუ

ეკოლოგია?!

-

ერთიც

და

მეორეც!

ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა კოლხეთის ეროვნული პარკიდან 127 მეტრშიემუქრება თუ არა საფრთხე: [კომენტარები ხობის რაიონში, ყულევის ტერიტორიაზე,
მილიარდ

ლარად

შეფასებული

ქარხნის

მშენებლობასთან

დაკავშირებით]

//

საქართველოს რესპუბლიკა. - 2018. - 16 თებერვალი. - №34. - გვ.3
6. ლომიძე ე. წითელი მტვრის საშიში ზონა?! // კვირის პალიტრა. - 2018. -6-12 აგვისტო. №32. -გვ. 30
7. ნაკაშიძე ნ. სუბტროპიკული მცენარეთა ეკოლოგია: სახელმძღვანელო / ნ. ნაკაშიძე, ზ.
მიქელაძე, ა. მიქელაძე; რედ. ვალერიან ცანავა.-ბათუმი: შ.რუსთაველის სახელმწ. უნ-ტი,
2018. -355 გვ.
8. ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის ლაბორატორია: საველე გასვლის
ანგარიში // ველური ბუნება = Wildlife. - 2018. - № 5. - გვ. 24-33
9. პარკერი ლ. პლასტმასა: ჩვენ შევქმენით ის ჩვენ დამოკიდებული ვართ მასზე ჩვენ
ვიხრჩობით მასში : [ველური ბუნებისთვის პლასტმასით მიყენებული ზიანის შესახებ] //
National Geograpfic. - 2018. - ივნისი. - გვ. 44-95
10. რევკინი ე. კლიმატზე დაკვირვების ოცდაათი წელი: [კლიმატის ცვლილებების
შესახებ] // National Geograpfic. - 2018. - გვ. 15-18
11. საქართველოს ჰაერის დაბინძურებით არა პირველ, არამედ 70-ე ადგილზეა // ახალი
თაობა.-2018. -11 ივლისი. - № 162.- გვ. 5
12. ფირცხელაური ნ. ეს ადგილი ფაქტობრივად, ჩერნობილია: [ორხევში, მუხაძის
ქუჩაზე მდებარე პლასტმას ერთჯერდი ჭურჭლის მწარმოებელი საამქროს შესახებ] //
კვირის პალიტრა.-2018. - 23-29 ივლისი. - № 30. - გვ. 28
13. ფოლგერი ტ. უკანასკნელი ყინული: [არქტიკული ყინულის დნობის საგანგაშო
ნიშნული] // National Geograpfic. - 2018. - იანვარი. - გვ.116-133
14. ჰაერს მანქანებზე არანაკლებად მშენებლები აბინძურებენ: [ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურების კვლევა] // საქართველოს რესპუბლიკა. - 2018. - 20 სექტემბერი. - № 184. გვ. 4

2019 წელი
1. ბაბლიანი მ. ინოვაციური განვითარების, როგორც გარემოზე მავნე ზემოქმედების
ეკონომიკურ-ეკოლოგიური საფრთხის, თავისებურებანი // ეკონომიკა. - 2019. - № 3-4.გვ. 68-79
2. ბაბლიანი მ. საავტომობილო ტრანსპორტის

ზეგავლენა ქალაქის ეკოლოგიურ

გარემოზე // ეკონომიკა. - 2019. - № 3-4. - გვ. 51-57
3. კაკაჩია ნ, მიზანი ნაკლები ზიანი გარემოს: სს RMCC OPPER-ის მარნეულის
გამამდიდრებელი ფაბრიკის სპილენძ-პირიტის კუდსაცავიდან ჩამდინარე წყლების
მართვა // ველური ბუნება = Wildlife. - 2019. - ზამთარი. - № 6. - გვ. 64-66
4. საკანდელიძე ა. თბილისი-სიცოცხლით და სიკვდილით სავსე ქალაქი: [თბილისის
მერიისადმი გაგზავნილი პროექტის შესახებ, რომელსაც თბილისისა და თბილისელების
გადარჩენის მეგაპროგრამა ეწოდა] // რეზონანსი. - 2019. - 2 თებერვალი. - № 19. - გვ. 8
5. ტაბატაძე გ. ატმოსფეროში ნახშირჟანგის ზრდით წელიწადში 250 ათასზე მეტი კაცი
მოკვდება: [მეცნიერების დასკვნები ბუნებაში არსებული საფრთხეებთან დაკავშირებით]
// სარკე. - 2019. - 29 მაისი. - 4 ივნისი. - № 22. - გვ. 72-43

აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის ფონდებში ქართველ
სიმბოლისტებზე არსებული ლიტერატურის სარეკომენდაციო საძიებელი
„ქართველი სიმბოლისტები“

გთავაზობთ
მიაწოდებს

მოკლე

ინფორმაციას

სარეკომენდაციო
თითქმის
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მიმდინარეობა, პირველად საფრანგეთში წარმოიშვა.
სიმბოლიზმი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის 60-70 — იანი
წლების ბოლოს ჩაისახა.
საქართველოში სიმბოლიზმის ისტორია 1916 წლიდან
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სახელით ცნობილმა ლიტერატურულმა დაჯგუფებამ
ქალაქ ქუთაისში თავისი პირველი ჟურნალი „ცისფერი
ყანწები“
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ლიტერატურული მანიფესტი) მის რედაქტორს, პაოლო იაშვილს ეკუთვნოდა. ქართულ
ლიტერატურაში ცისფერყანწელები სრულიად ახალი და ორიგინალური სიტყვით
შემოვიდნენ, ისინი ფრანგი სიმბოლისტების მსგავსად აქტიურ ცხოვრების წესს
ეტრფოდნენ, ლექსში მათთვისაც ასევე უმთავრესი იყო მუსიკალურობა, მათ სრულიად
ახალი სიტყვა თქვეს ქართულ პოეზიაში. სიმბოლისტები საკუთარ გრძნობებს, საკუთარ
„მე“-ს ყველაზე წინ აყენებენ, თავიანთ ძმებად აღიარებენ ფრანგ სიმბოლისტებს.
საქართველოში სიმბოლიზმის ჩამოყალიბებისას ქართული ლიტერატურა მძიმე
განსაცდელში იყო ჩავარდნილი. სამწერლობო სარბიელზე გამოსულ ახალგაზრდა
ქართველ სიმბოლისტებს რთული პირობები შეუხვდათ, მაგრამ მაინც, თითქმის ათი
წლის განმავლობაში მათი მიმდინარეობა ერთადერთი იყო, რომელიც აქვეყნებდა
ლექსებს სხვადასხვა ჯურნალ-გაზეთებში, შეიძლება ითქვას, რომ მათ ქართული პოეზია
განაახლეს, ააყვავეს და სრულიად ახალ, განვითარებულ ეტაპზე გადაიყვანეს. მის
შემადგენლობაში
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გაფრინდაშვილი, კოლაუ ნადირაძე, სანდრო ცირეკიძე, გიორგი ლეონიძე, სერგო

კლდიაშვილი, გალაკტიონ ტაბიძე, შალვა კარმელი, შალვა აფხაიძე, ნიკოლოზ
მიწიშვილი, გრიგოლ რობაქიძე, რაჟდენ გვენეტაძე.
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ფრიდონ ხალვაშმა თავისი სიტყვითა და საქმით ვალი მოიხადა ქართველი ერის
წინაშე. ის ეკუთვნის ქართველი მწერლების იმ დიდ წარმომადგენლებს, რომლებმაც
განსაზღვრეს ლიტერატურის გზა და ხასიათი.
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ფრიდონ ხალვაში დაიბადა

პედაგოგიური ინსტიტუტი. 1957 წელს კი მოსკოვის მაქსიმ გორკის სახელობის
ლიტერატურის

ინსტიტუტთან

არსებული

უმაღლესი

ლიტერატურის

კურსები.

სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაციის
თავმჯდომარე. პარლამენტის წევრი. 1979 წელს გახდა შოთა რუსთაველის პრემიის
ლაურეატი. 1999 წელ მიენიჭა საპატიო თბილისელის წოდება.
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2020 წლის 17 მაისს ფრიდონ ხალვაშს 95 წელი შეუსრულდებოდა. ამ თარიღთან
დაკავშირებით შევადგინეთ

სარეკომენდაციო საძიებელი „ფრიდონ ხალვაში 95“.
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ხალვაშის შემოქმედების შესახებ. ლიტერატურა განლაგებულია ანბანურად.
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