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ტრადიციული მემკვიდრეობა -  ქართული  მევენახეობა  და  მეღვინეობის 

წარმატების ფუნდამენტი 
ჯემალ სადაღაშვილი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების 

და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი, თბილისი, საქართველო 

 

      საქართველო მევენახეობა და მეღვინეობის უძველესი ქვეყანაა. საუკუნეთა 

მანძილზე 500-მდე აბორიგენული ვაზის ჯიშის შერჩევის,  მისი სიყვარულით მოვლის 

საფუძველზე დამკვიდრდა მევენახეობა საქართველოში და განვითარდა მეღვინეობა. 

      ქართული ზეპირსიტყვიერება, ფოლკლორი მდიდარია ვაზისა და ღვინისადმი 

მიძღვნილი შედევრებით. მევენახეობის და მეღვინეობის ლექსიკური ფონდი 

მრავალფეროვანია.  

       უდიდესი კულტურული მნიშვნელობის დასტურად, “იუნესკოს” 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კონვენციის 

პრინციპების შესაბამისად 2012 წელს “ქვევრში ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ 

ტრადიციულ მეთოდს” მიენიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის 

სტატუსი. ეს უმაღლესი აღიარება წარმოადგენს ნათელ მაგალითს თუ რამდენად 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა 

საზოგადოების სოციალური ურთიერთობისა და იდენტურობის ფორმირებაში. მრავლის 

მეტყველია ის ფაქტი, რომ მეოთხე საუკუნის დასაწყისში წმინდა ნინომ ღვთისმშობლის 

მოწოდებით საქართველოში ქრისტიანობის საქადაგებლად ვაზის ნასხლავისაგან თავისივე 

თმებით შეკრული ჯვარი აირჩია. 

      საქართველოში მევენახეობა და მეღვინეობის მომავალი განვითარებისათვის 

უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება დარგში დასაქმებულთა განათლებას, ინოვაციური 

ტექნოლოგიების დანერგვას. აღსანიშნავია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ინიციატივა აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის 

სტუდენტებისათვის. სახელმწიფოსგან განხორციელებული მრავალამილიონიანი 

ინვესტიციის შედეგად ზემოაღნიშნული ფაკულტეტი მაღალხარისხოვანი განათლების 

კერად ჩამოყალიბდა. სწავლებისათვის შენობა აღჭურვილია საერთაშორისო მოთხოვნათა 

შესაბამისად კეთილმოწყობილი თანამედროვე ლაბორატორიებით. ფაკულტეტზე 

ხორციელდება როგორც ქართულენოვანი ასევე ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო 

პროგრამები. ბაკალავრიატის 8 პროგრამიდან 7 სახელმწიფოს მხრიდან სრულადაა 

დაფინანსებული. 
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Georgia is famous with it's Wine and enelogy tradition since the oldest times. During many 

centuries, there has been developed more than 500 sorts of grapes in the country.  

Georgian folklore is full of stories, comparisons and themes about wine and grapes.  Georgian 

language gives us good examples of different terms describing wine.  

In 2012, the cultural importance of Georgian wine was distinguished by the Unesco , when « 

The oldest Georgian winemaking tradition with  Kvevri « was acknowledge as the world's intangible 

cultural heritage. This acknowledgement gives us the good example of the role of intangible heritage in 

the social relations and formation of national identity. The famous legend about St. Nino, who brought 
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Christianity with the grape cross tied with her own hairs in Georgia, is one of the oldest stories about 

wine in the country.  

Education and innovative technologies are very important for the development of the field in 

the country.  Therefore, the Georgian Technical University has founded the faculty of agrarian science 

and biological systems in 2016. The state funding given to the faculty was a big support to create one of 

the best educational centers for future winemakers in Georgia. The building of the university is equipped 

according to the modern requirements and laboratories. Students are able to study the field in both 

languages -English and Georgian (1.Viticulture and enology, 2. Agronomy). The study on the faculty is 

free of charge for the students. All 7 from the 8 baccalaureate programs are fully funded by Georgian 

state.  
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