
ცხადდება სტატიების მიღება ჟურნალ “ქართული წყაროთმცოდნეობის” XIX-XX 
ტომებისათვის. 2017 წლის ოქტომბერში ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის “წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები” მონაწილეებს  
შეუძლიათ წარმოადგინონ კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები.  

კვლევითი სტატია შეიძლება იყოს ისტორიული, წყაროთმცოდნეობითი, 
ისტორიოგრაფიული პროფილის ორიგინალური გამოკვლევა.  ტერმინი “წყაროთმცოდნეობა”  
გამოყენებულია ფართო გაგებით ანუ როგორც ყველა ტიპის წყაროთა (და არა მხოლოდ 
წერილობითი წყაროების) შემსწავლელი მეცნიერება. შესაბამისად, ჟურნალში დაიბეჭდება 
არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დარგში შესრულებული შესაბამისი კვლევის ფოკუსის მქონე 
ნაშრომებიც. არც რეგიონის, არც ქრონოლოგიის მიხედვით შეზღუდვა არ არსებობს: კვლევა 
შეიძლება შეეხებოდეს უძველესი დროიდან დღემდე პერიოდში ნებისმიერი ქვეყნის ისტორიას 
და ნებისმიერი ხალხის ისტორიულ გამოცდილებას. 

ჟურნალში კვლევითი სტატიების გარდა შესაძლებელია წყაროების ტექსტების 
გამოქვეყნებაც შესაბამისი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი კომენტარებით; მიიღება წყაროთა 
და სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმანები, რეცენზიები, სამეცნიერო ცხოვრების სხვადასხვა 
ფაქტის (კონფერენციის, ვორქშოფის, წიგნის პრეზენტაციის და ა.შ.) ამსახველი ინფორმაციები, 
სამეცნიერო პოლემიკის მასალები, დარგის სპეციალისტების შესახებ მოგონებები, 
ნეკროლოგები. 

ჟურნალში სტატია შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს ქართულ ან ინგლისურ ენებზე, 
გამონაკლის შემთხვევაში, რუსულად. სტატიას ქართულ ენაზე უნდა ახლდეს რეზიუმე 
ინგლისურად, სტატიას ინგლისურ ენაზე ̶ ქართულად, სტატიას რუსულ ენაზე  ̶  ქართულად და 
ინგლისურად. 

სტატიის მოცულობა შენიშვნების, დამოწმებანის, დანართებისა და ილუსტრაციების, 
რეზიუმეს ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს 6000 სიტყვას. საინფორმაციო წერილების 
მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 4000 სიტყვას. 

რეზიუმე არ უნდა იყოს 200 სიტყვაზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს 500 სიტყვას. 
რეზიუმე უნდა დაერთოს ნებისმიერ ტექსტს ჟურნალის რომელი რუბრიკისათვისაც არ უნდა 
იყოს იგი გამიზნული. კვლევითი სტატიის რეზიუმე უნდა პასუხობდეს შემდეგ ოთხ კითხვას: 
რა არის საკვლევი პრობლემის არსი; როგორია მისი შესწავლის მდგომარეობა; როგორია 
ავტორის დასკვნა, რა არგუმენტები მოჰყავს მას თავისი თვალსაზრისის დასამტკიცებლად. 
საინფორმაციო ან მიმოხილვითი სტატიის რეზიუმესათვის სავალდებულო არაა ამგვარი 
მოთხოვნების დაცვა. ამ შემთხვევაში მოკლედ აღნიშნული უნდა იყოს თუ რას შეეხება 
პუბლიკაცია. 

ფონტი უნდა იყოს სილფაენი ყველა ენისათვის. ციტირება და სამეცნიერო 
ლიტერატურის დამოწმება უნდა მოხდეს  ჩიკაგოს სტილის  author-date ვარიანტის მიხედვით 
იხ. http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html 

ამ სტილის ქართულისათვის ადაპტირებული  ვერსია წარმოდგენილია “ქართული 
წყაროთმცოდნეობის” 2015/2016 წლის XVII-XVIII ნომრებში. იხ. “გზამკვლევი ავტორთათვის”, 
გვ.381-383. 

ჟურნალში ნაშრომის გამოქვეყნება უფასოა. უფასოდ მიიღებენ ავტორები ჟურნალის ერთ 
ბეჭდურ ცალს.  

კორექტურული შეცდომების შემცველი და ტექნიკურად მოუწესრიგებელი სტატიები 
შინაარსობრივი განხილვის გარეშე დაუბრუნდებათ ავტორებს შესწორებისათვის. 
გადაწყვეტილებას სტატიის გამოქვეყნების თაობაზე მიიღებენ რედაქტორები პროფესორი 
გიული ალასანია და პროფესორი მარიამ ჩხარტიშვილი სამეცნიერო ექსპერტების 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html


რეკომენდაციების და შენიშვნების და, აგრეთვე, ავტორთა განმარტებების გათვალისწინების 
საფუძველზე. 

სტატია უნდა გადაეგზავნოს პროფესორ მარიამ ჩხარტიშვილს შემდეგ ელექტრონულ 
მისამართზე: mariam.chkhartishvili@tsu.ge 

სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადაა   2018 წლის 30 მაისი. 
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