ლელა მიქიაშვილი _ CV
დაბადების თარიღი: 12 სექტემბერი 1955 წელი
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი
ისტორიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11
ელ-ფოსტა: lelamikiashvili@yahoo.com
განათლება/ტრენინგი: 1972-1977 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: Я
№166182, 1977 წ.
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი.
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1983 წ., „ახალი ისტორია,“ როგორც საისტორიო
წყარო“ (დიპლომი ИТ №008061).
სამსახურეობრივი გამოცდილება:
•

•
•

1977 წლიდან დღემდე – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელი:
¾ 1981-1988 წწ. – სსრკ ხალხებთან საქართველოს ურთიერთობის ისტორიის
განყოფილება, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
¾ 1988-2006 წწ. – აღმოსავლეთ ევროპისა და ამიერკავკასიის ხალხებთან
საქართველოს ურთიერთობის ისტორიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერთანამშრომელი.
¾ 2006 წ-დან დღემდე – ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების, უფროსი
მეცნიერი თანამშრომელი.
1998-2000 წწ. – თბილისის ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის ლექტორი
(სალექციო კურსები: „რელიგიის ისტორია“, „საქართველოს ისტორია“)
2001-2003 წწ. – ტექნიკურ მეცნიერებათა კოლეჯი (სალექციო კურსები:
„საქართველოს ისტორია“, მსოფლიო ისტორია“).

ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური
გამოქვეყნებული შრომების სია:
1. К вопросу о взаимоотношении текстов исторических сочинений Давида и
Теймураза Багратиони – Вопросы изучения и издания письменных источников по
истории Грузии. Всесоюзная научная сессия: тезисы докладов, Тбилиси, 1979.

2. О взаимоотношении текстов исторических сочинений Давида и Теймураза
Багратиони; сборн. Источниковедческие разыскания, Тбилиси, 1979.
3. „ახალი ისტორიის“ ავტორის ვინაობის საკითხისათვის; კრ. „მაცნე“ N1, ისტორიის,
არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, თბ., 1980.
4. „ახალი ისტორიის“ თეიმურაზ ბატონიშვილისეული ხელნაწერი; კრ. „მაცნე“ N4,
ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, თბ.,
1980.
5. „ახალი ისტორიის“ ისტორიოგრაფია; კრებ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
შტუდიები“, თბ., 1982.
6. «Новая история» Теймураза Багратиони как исторический источник; Актуальные
проблемы изучения и издания письменных исторических источников. Всесоюзная
научная сессия: тезисы докладов, Тбилиси, 1982.
7. ომან ხერხეულიძის შემოქმედების შესწავლის ისტორიიდან; კრ. „მაცნე“ N3,
ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, თბ.,
1988.
8. ომან ხერხეულიძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესწავლის შესახებ; კრებ.
„ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი“, თბილისი, 1989.
9. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ექსპედიციები საქართველოში (ჰერმან
ვილჰელმის ძე აბიხი); საისტორიო ალმანახი „კლიო“, #6, თბილისი, 1999.
10. ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს ცნობები გელათის შესახებ, ჟურნ. „ანალები“, #2,
თბ., 2000.
11. ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს ცნობები თბილისის შესახებ, ჟურნ. „ანალები”,
#1, თბ., 2002.
12. ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს ცნობები ახალციხის შესახებ, ჟურნ. „ანალები”,
#2, თბ., 2002.
13. Сведения Фредерика Дюбуа де Монпере о грузинских архитектурных памятниках
(Мартвильский кафедрал, Атенский Сион), „Caucasica“, №7, თბ., 2003.
14. XVIII ს. მეორე ნახევრისა და XIX ს. დასაწყისის ქართული ისტორიოგრაფია 1783
წლის გეორგიევსკის ტრაქტატის შესახებ, საისტორიო ალმანახი „კლიო“, #21,
თბილისი, 2004.
15. ჟაკ ფრანსუა გამბას ცნობები თბილისის შესახებ, კრებ. „ქართული
წყაროთმცოდნეობა“, X, თბილისი, 2004.
16. Епископ Кирион, Ахтальский монастырь, (ე. ბუბულაშვილისა და ზ. სხირტლაძის
გამოცემის თარგმანი რუსულ ენაზე), თბილისი, 2005.
17. ჟაკ ფრანსუა გამბა თბილისის მოსახლეობის შესახებ, კრებ. „ქართული
წყაროთმცოდნეობა”, XI, თბილისი, 2006.
18. მეტროლოგიურ ერთეულთა სისტემა XIX საუკუნის პირველი ნახევრის
საქართველოში ჟაკ ფრანსუა გამბას მასალების მიხედვით, კრებული „ახალი და
უახლესი ისტორიის საკითხები“ #1, თბილისი, 2007.
19. ჟაკ ფრანსუა გამბა ვაჭრობის განვითარების პერსპექტივებისა და გარანტიების
შესახებ XIX საუკუნის პირველი ნახევრის საქართველოში (თბილისის
სტრატეგიული ადგილმდებარეობის ანალიზი), კრებული „ახალი და უახლესი
ისტორიის საკითხები“ #2, თბილისი, 2007.
20. იოანე ქართველიშვილის მემუარების მნიშვნელობა ქართულ ისტორიოგრაფიაში,
კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“ #4, გამომცემლობა
„უნივერსალი“, თბილისი, 2008, გვ. 402-413.

21. ჟაკ ფრანსუა გამბა ჭარ-ბელაქნელი ლეკებისა და ინგილოების შესახებ, კრებული
„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“ #1 (5), გამომცემლობა „უნივერსალი“,
თბილისი 2009, გვ. 354-367.
22. XIX ს. 30-იანი წლების რაჭა ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს „მოგზაურობის“
მიხედვით, კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“ #2 (6), თბილისი
2009, გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 401-441.
23. ბროშურა სერიიდან „მეომრის ბიბლიოთეკა“, „ერეკლე II-ის სამხედრო
პოლიტიკა“, თბილისი, 2009.
24. მასალები XIX ს. 30-იანი წლების აფხაზეთის სამთავროს ისტორიიდან, კრებული
„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, #1 (7), თბილისი, 2010, გვ. 463-499.
25. ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს კონცეფცია ქართული ხუროთმოძღვრების
შესახებ, კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, #2 (8), თბილისი
2010, გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 370-391.
26. ბიჭვინთის ტაძრის აღწერა XIX ს-ის 30-იან წლებში (ფრედერიკ დიუბუა დე
მონპერეს „მოგზაურობის“ მიხედვით, კონფერენციის მასალათა კრებული
„დიდაჭარობა“, თბილისი 2010, გამომცემლობა „სეზანი“, გვ. 323-326.
27. პლატონ იოსელიანი დავით ბატონიშვილის შესახებ („ცხოვრება გიორგი
მეცამეტისა“-ს მიხედვით), კრებ. „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, #2,
(10), თბილისი, 2011, , გამომცემლობა „უნივერსალი“.
28. ქუთაისი და მისი მოსახლეობა (ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს ნაშრომიდან
„მოგზაურობა კავკასიაში“), კრებ. „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, #2
(10), თბილისი, 2011, გამომცემლობა „უნივერსალი“.
29. სამეგრელოს დედოფალი ნინო ბაგრატიონი-დადიანისა, კრებული „ახალი და
უახლესი ისტორიის საკითხები“, #1 (11), თბილისი, 2012, გამომცემლობა
„უნივერსალი“.
30. «Тарковское шамхальство в первой четверти XIX века (по материалам французского
путешественника Жака
Франсуа
Гамбы)», საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის «Археология, этнология, фольклористика Кавказа» თეზისები,
ახალციხე, 2012.
31. ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს მასალები იმერეთის შესახებ, კრებული „ახალი
და უახლესი ისტორიის საკითხები“, #1, თბილისი, 2013, გამომცემლობა
„უნივერსალი“.
32. რუსეთის მიერ კავკასიის მთიელთა დამორჩილების მიზნით შემუშავებული
ეკონომიკური პროექტი (რაფაელ სკასისა და პლატონ ზუბოვის მასალების
მიხედვით), კრებ. „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, #2, თბილისი, 2013,
გამომცემლობა „უნივერსალი“.
33. მასალები აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის - მიხეილ შერვაშიძის პიროვნული
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პორტრეტისათვის; კრებული „ახალი და
უახლესი ისტორიის საკითხები“, #1, თბილისი, 2014, გამომცემლობა
„უნივერსალი“.
34. რამდენიმე დოკუმენტი ქართლ-კახეთის სამეფო ოჯახის წევრთა მიერ
სასამართლო დავების გადაწყვეტის თაობაზე, კრებული „ახალი და უახლესი
ისტორიის საკითხები“, #2, თბილისი, 2014, გამომცემლობა „უნივერსალი“.
35. რუსეთისა და ევროპის ქვეყნების ეკონომიკური ინტერესები საქართველოში,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

36. ერეკლეს ანდერძის ავთენტურობის საკითხისათვის, კრებული „ახალი და
უახლესი ისტორიის საკითხები“, #1, თბილისი, 2015, გამომცემლობა
„უნივერსალი“.
37. ალექსანდრე ბატონიშვილის ოჯახის პეტერბურგში გასახლება და რუსეთის
ხელისუფლების „ოფიციალური ვერსიები“, კრებული „ახალი და უახლესი
ისტორიის საკითხები“, #2, თბილისი, 2015, გამომცემლობა „უნივერსალი“.
38. რამდენიმე ეპიზოდი ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს მოგზაურობიდან
ახალციხეში (საფარა, ხერთვისი),
ჟურნ. „ანალები“, #12, თბილისი, 2016,
გამომცემლობა „უნივერსალი“ .
39. ქართლ-კახეთის მეფეთა ლეგიტიმაციის საკითხი და რუსეთის ფაქტორი (XVIII ს.
მეორე ნახევარი), კრებ. „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, #1 (18),
თბილისი, 2016, გამომცემლობა „უნივერსალი“.
40. პატარა ექსკურსია კახეთში (ეპიზოდი ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს
ნაშრომიდან „მოგზაურობა კავკასიის გარშემო“), კრებ. „ახალი და უახლესი
ისტორიის საკითხები“, #2, თბილისი, 2016, გამომცემლობა „უნივერსალი“.
41. ჟაკ ფრანსუა გამბა ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივების შესახებ XIX ს.
პირველი ნახევრის ამიერკავკასიაში (თბილისისა და ბაქოს სტრატეგიული
ადგილმდებარეობის ანალიზი), კრებ. „ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო“, IX,
თბილისი, 2016, ილიაუნის გამომცემლობა.
42. ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს ცნობები ფოლადაურის ხეობის შესახებ, კრებ.
„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, #1, თბილისი, 2017, გამომცემლობა
„უნივერსალი“.
43. ფულადი სისტემა საქართველოში XIX ს. 20-30-იან წლებში (ჟაკ-ფრანსუა გამბას
„მოგზაურობის“ მიხედვით), კრებ. „ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო“, X,
თბილისი, 2017, ილიაუნის გამომცემლობა.
44. ერეკლე II და ალექსანდრე ამილახვარი, კრებული „ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის შრომები“, XIV-XV, თბილისი, 2018, თსუ-ს გამომცემლობა, გვ. 133144.
45. ბესიკის ირანული მისიის საკითხისათვის, ჟურნალი „ანალები“, N 14, თბილისი,
2018, გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 165-185.
46. ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს ცნობები მცხეთის შესახებ, კრებ.
„აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. ირანელი და ფრანგი ავტორები მე-19 ს-ის
საქართველოს შესახებ“, თბილისი, 2018, ულიაუნის გამომცემლობა, გვ. 124-135.
47. წითელი (გატეხილი) ხიდის აღწერილობა და მისი ფუნქცია XIX საუკუნის
ევროპელ მოგზაურთა ნაშრომების მიხედვით, კრებ. „აღმოსავლეთსა და
დასავლეთს შორის. ირანელი და ფრანგი ავტორები მე-19 ს-ის საქართველოს
შესახებ“, თბილისი, 2018, ილიაუნის გამომცემლობა, გვ. 136-154.
48. ლიხაურისა და შემოქმედის საეპისკოპოსო ტაძრის აღწერა ფრედერიკ დიუბუა დე
მონპერეს „მოგზაურობაში,“ კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის
საკითხები“, N1-2, თბილისი, 2018, გამომცემლობა „უნივერსალი,“ გვ. 299-309.
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:

1. Вопросы изучения и издания письменных источников по истории Грузии.
Всесоюзная научная сессия. Кутаиси, 1979, მოხსენება: „К вопросу о
взаимоотношении текстов исторических сочинений Давида и Теймураза
Багратиони“.
2. Актуальные проблемы изучения и издания письменных исторических источников.
Всесоюзная научная сессия. Тбилиси, 1982, მოხსენება: „Новая история» Теймураза
Багратиони как исторический источник“.
3. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და
ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერთა XVII კონფერენცია, 1983 წ.,
მოხსენება: „XVIII ს. მეორე ნახევრისა და XIX ს. დასაწყისის ქართული საისტორიო
მწერლობა 1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატის შესახებ“.
4. საერთაშორისო კონფერენცია ისტორიული წყაროების შესწავლის აქტუალური
პრობლემები: თეორიული, მეთოდოლოგიური და კომპიუტერული ასპექტები,
თსუ, 2002 წ. 1-3 ოქტომბერი, მოხსენება: „Сведения Фредерика Дюбуа де Монпере о
грузинских архитектурных памятниках (Мартвильский кафедрал, Атенский Сион)“.
5. 2009 წლის 7 დეკემბერი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი, პლატონ იოსელიანის დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილ
სამეცნიერო კონფერენცია; მოხსენება: „დავით ბატონიშვილის ისტორიული სახე
პლატონ იოსელიანის შემოქმედებაში („ცხოვრება გიორგი მეცამეტისა“-ს
მიხედვით“).
6. 2010 წლის 1-2 მაისი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერიძის სახ.
უნივერსიტეტისა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხალთის
ეპარქიის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„დიდაჭარობა“, მოხსენება: „ბიჭვინთის ტაძრის აღწერილობა XIX ს. 30-იან
წლებში“.
7. 2012 წლის 26-30 ივლისი, ახალციხე, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
«Археология, этнология, фольклористика Кавказа», მოხსენება: «Тарковское
шамхальство в первой четверти XIX века (по материалам французского
путешественника Жака Франсуа Гамбы)».
8. 2012 წლის 12-15 ივნისი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „სამეგრელოს დედოფალი
ნინო ბაგრატიონი-დადიანისა“.
9. 2013 წლის 24-26 ივნისი, აკად. ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი
მიძღვნილი თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „რუსეთის მიერ კავკასიის მთიელთა
დასამორჩილებლად შემუშავებული ეკონომიკური პროექტი (რაფაელ სკასისა და
პლატონ ზუბოვის მასალების მიხედვით)“.
10. 2013 წლის 12-13 დეკემბერი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „მასალები
აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის - მიხეილ შერვაშიძის პიროვნული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პორტრეტისათვის“.
11. 2014 წლის 24-26 ოქტომბერი, ბათუმის საერთაშორისო კონფერენცია:
„ჰუმანიტარული მეცნიერებები
ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“, ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოხსენება:
„რუსეთისა და ევროპის ქვეყნების ეკონომიკური ინტერესები საქართველოში“.

12. 2014 წლის 10-11 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გიორგი ბოჭორიძე –
140“, მოხსენება: „რამდენიმე დოკუმენტი ქართლ-კახეთის სამეფო ოჯახის წევრთა
მიერ გადაწყვეტილი სამართლებრივი დავების შესახებ“.
13. 2014 წლის 3 ნოემბერი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი - 1924 წლის აჯანყების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია, მოხსენება: „ალექსანდრე ბატონიშვილის ოჯახის გასახლება
პეტერბურგში და რუსეთის ხელისუფლების „ოფიციალური ვერსიები“.
14. 2014 წლის 8 დეკემბერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია - დევი
ბერძენიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფეგენცია, მოხსენება: „რამდენიმე ეპიზოდი ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს
მოგზაურობიდან ახალციხეში (საფარა, ხერთვისი)“.
15. 2015 წლის 18-29 მაისი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრკორესპონდენტის, პროგესორ მამია დუმბაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „ერეკლე II-ის ანდერძის
ავთენტურობის საკითხისათვის“.
16. 2015 წლის 25 ნოემბერი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი, მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეულის
„საქართველო - 2015“-ის ფარგლებში გამართული სამეცნიერო კონფერენცია;
მოხსენება: „ერეკლე II და ალექსანდრე ამილახვარი“.
17. 2016 წლის 30 მაისი-1 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი, აკად. ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,
მოხსენება: „ქართლკახეთის მეფეთა ლეგიტიმაციის საკითხი და რუსეთის ფაქტორი (XVIII ს. II
ნახევარი)“.
18. 2016 წლის 16-17 დეკემბერი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გ. წერეთლის
სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია
„ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო“, მოხსენება: „წითელი (გატეხილი) ხიდის
აღწერილობა და მისი ფუნქცია XIX საუკუნის ევროპელ მოგზაურთა ნაშრომების
მიხედვით“.
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•
•
•

•

1997-1999 წწ. – „რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ XIX ს. საქართველოში
გამოგზავნილი ექსპედიციები“ (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი).
2000-2002 წწ. – XVII-XIX სს. ფრანგ ავტორთა მასალები თბილისის შესახებ
(საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი).
2010 წ. – ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის
სამეცნიერო
ცენტრის
საგრანტო
პროექტი
„საქართველოს
ისტორიის
ერთტომეული“ (ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. პროექტის
დამფინანსებელი – ფირმა „მაგთიკომი“).
2015-2018 წწ. – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
დაფინანსებული პროექტი „აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის: ირანელი და
ფრანგი ავტორები XIX საუკუნის საქართველოს შესახებ“ (ხელმძღვანელი ი.

•

ნაჭყებია; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი), ძირითადი შემსრულებელი.
2018-2019 წწ. – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საგრანტო
პროექტი „კავკასიის ისტორია“ (ხელმძღვანელი აკად. რ. მეტრეველი), ძირითადი
შემსრულებელი.

