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საერთაშორისო კონფერენცია 
"უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე 

საკითხები" 
მიძღვნილი აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადების 120 

წლისთავისადმი 
 

პირველი შეტყობინება 
 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი,  ილია ვეკუას 
სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, ნიკო მუსხელიშვილის  
სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი და საქართველოს 
მათემატიკოსთა კავშირი  აწყობენ საერთაშორისო კონფერენციას, "უწყვეტ გარემოთა 
მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები",  რომელიც ეძღვნება აკადემიკოს ნიკო 
მუსხელიშვილის დაბადების 120 წლისთავს. კონფერენცია ჩატარდება 2011 წლის 9-14 
სექტემბერს თბილისში. 

როგორც მოგეხსენებათ, აკადემიკოსი ნიკო მუსხელიშვილი იყო ა. რაზმაძის 
მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და მისი უცვლელი დირექტორი 
სიცოცხლის ბოლომდე (1933-1976 წწ). იგი აგრეთვე იყო საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის დამაარსებელი და მისი უცვლელი პრეზიდენტი თითქმის 
სიცოცხლის ბოლომდე (1933-1971 წწ). 

კონფერენციის სამუშაო თემები: 
• უწყვეტ გარემოთა მექანიკა; 
• სინგულარული ინტეგრალური და ფსევდოდიფერენციალური განტოლებები; 
• დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენებები; 
• ნამდვილი, კომპლექსური და სტოქასტური ანალიზი;  
• მათემატიკური ფიზიკა; 
• რიცხვითი ანალიზი და მათემატიკური მოდელირება.  

ექსკურსიები: შესაძლებელია დაიჯავშნოს ტურები თბილისსა და საქართველოს 
სხვადასხვა ქალაქებში კონფერენციამდე, კონფერენციის დღეებსა და კონფერენციის 
ჩატარების შემდეგ. ტურების ფართო არჩევანი განთავსდება კონფერენციის ვებ-
გვერდზე.  

კონფერენციის შესატანი 100 ევრო (130 ევრო 1 ივლისის შემდეგ) მოიცავს 
კონფერენციის მასალებს (თეზისების კრებული, ბაჯი, ჩანთა,…), ყავა და ჩაის 
პაუზებს, სამ სადილს კონფერენციის მსვლეობისას, მისასალმებელ მიღებას,  
ტრანსპორტირების ზოგირთ ხარჯს; მოიცავს აგრეთვე ან  ერთ დღიან ექსკურსიას ან  
ბანკეტს  (არჩევანი თქვენია).   
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საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის სრულუფლებიანი წევრებისათვის 
(მათაც ვისაც გადახდილი აქვს მინიმუმ ბოლო სამი წლის საწევრო) დაწესებულია 
შეღავათიანი საკონფერენცია შესატანი 100 ლარი, რომელის მოიცავს კონფერენციის 
მასალებს, ყავა და ჩაის პაუზებს, მისასალმებელ მიღებას,  ტრანსპორტირების 
ზოგირთ ხარჯს.  ამ შემთხვევაში ბანკეტის, საკონფერენციო სადილების და 
ექსკურსიის ხარჯები უნდა დაიფაროს დამატებით (50 ლარი თითოეული). 

თანმხლები პირები არ იხდიან საკონფერენციო შესატანს, მაგრამ უნდა 
დაფარონ ყველა დანარჩენი ხარჯი (ბანკეტის, საკონფერენციო სადილების და 
ექსკურსიების).       

რეგისტრაცია:  კონფერენციაზე რეგისტრაციისათვის ეწვიეთ კონფერენციის ვებ-
გვერდს ან გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა მისამართზე 

Muskhelishvili120@science.org.ge 
შემდეგი მონაცემებით: 1)  გვარი და სახელი;  2) ჩამოსვლისა და გამგზავრების 
თარიღები; 3) თქვენი სავარაუდო პრეზენტაციის სათაური; 4) კონფერენციის სამუშაო 
თემა; 5)  თანმხლები პირების რაოდენობა, მათი სახელი და გვარი; 6)  სამუშაო 
ადგილი;  7) იმეილი; 8) ტელეფონის და ფაქსის ნომერი: 9) გსურთ თუ არა სასტუმროს 
დაჯავშნა საორგანიზაციო კომიტეტის დახმარებით (სასტუმროებზე ინფორმაციის 
მიღება შესაძლებელია კონფერენციის ვებ-გვერდიდან); 10) აპირებთ თუ არა 
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მეორე საერთაშორისო კონფერენციის 
მუშაობაში მონაწილეობის მიღებას (ბათუმი, 15-19 სექტემბერი)?  

თეზისების მოწოდება: თეზისის ნიმუშის ფაილების ჩამოსატვირთად იხილეთ ვებ-
გვერდზე მითითებული ინსტრუქცია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ შაბლონის ფაილებ-
ში მითითებული წესები. კონფერენციის მონაწილეებმა 2011 წლის 30 ივნისამდე უნდა 
გამოაგზავნოთ თეზისი და ფაილები დანართის სახით შემდეგ ელექტრონულ 
მისამართზე:   

Muskhelishvili120@science.org.ge 
თეზისების მიღების თაობაზე გეცნობებათ 2011 წლის 15 ივლისამდე.  
 
მინიმალური საკონფერენციო შესატანის (100 ლარი) 1 ივლისისათვის გადაუხდელო-
ბის შემთხვევაში  დადგება საკითხი შესაბამისი თეზისის კრებულიდან ამოღების 
შესახებ. 

მნიშვნელოვანი თარიღები: 
• 1 ივნისი, 2011 - შეღავათიან ფასად სასტუმროების დაჯავშნის ბოლო ვადა 
• 30 ივნისი, 2011 - თეზისების წარმოდგენის ბოლო ვადა 
• 30 ივნისი, 2011 – პლენარული მოხსენებების დანიშვნა 
• 30 ივნისი, 2011 - მონაწილეთა რეგისტრაციის ბოლო ვადა (კონფერენციაში 

მონაწილეობის შესატანი (100 ევრო ან მინიმალური 100 ლარი) და 
დაჯავშნული სასტუმროს თანხის გადახდა) 

• 2011 წლის 1 ივლისის შემდეგ  საკონფერენციაო შესატანი გახდება, 130 ევრო 
(მინიმალური-130 ლარი)  
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• 15 ივლისი, 2011 – საორგანიზაციო კომიტეტის შეტყობინება მოხსენების 
კონფერენციის პროგრამაში ჩართვის  შესახებ 

• 2011 წლის 10 სექტემბრის დილა - კონფერენციის გახსნა 
• 2011 წლის 14 სექტემბრის საღამო - კონფერენციის დახურვა 

კონფერენციის ვებ-გვერდი: http://www.rmi.ge/muskhelishvili120/ 
                                     http://www.science.org.ge/muskhelishvili120 

შეგახსენებთ, რომ მუსხელიშვილის საიუბილეო კონფერენციის შემდეგ, 2011 წლის 
15-19 სექტემბერს, ქ. ბათუმში საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი აწყობს მეორე 
საერთაშორისო კონფერენციას. გთხოვთ, მიიღოთ მონაწილეობა კონფერენციის 
მუშაობაში. დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად ბათუმის კონფერენციის 
შესახებ ეწვიეთ ვებ-გვერდს:  

http://rmi.ge/~gmu/II_Annual_Conference/geo/E_II_Annual.htm 
 
 
საორგანიზაციო კომიტეტი 
 

 
 


