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Foreword

მიგრაცია თანამედროვე საერთაშორისო საზოგადოების ერთ-ერთი აქტუალური 
და მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. თუმცა, იგი არ წარმოადგენს ახალ ფენომენს, 
არამედ კაცობრიობის ისტორიის თანმდევი და მუდმივი დამახასიათებელი 
ნიშანია. მისი ფუნდამენტური ანალიზი, წარმოშობისა და შედეგების გააზრება, 
განსაკუთრებით კი დღევანდელ საზოგადოებაში, დიდ ყურადღებას იმსახურებს. 
აღნიშნული საკითხის კვლევა-ანალიზი მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, 
რომ მიგრაციასთან დაკავშირებული პროცესების მმართვისა და მისი შემდგომი 
გააზრების საშუალება შესაძლებელი იყოს. ომების, ეკოლოგიური კატასტროფების, 
გეო-პოლიტიკური ძვრებისა თუ ეკონომიკური და ცივილიზაციური 
განვითარების ფონზე, მიგრაციის პროცესებმა ისეთი დიდი მასშტაბები შეიძინა, 
რომ იგი ქვეყნების, მათი ეკონომიკური კეთილდღეობისა და იდენტობისათვის 
უმთავრეს საშიშროებად ან კიდევ ახალ გამოწვევად და შესაძლებლობად იქნა 
დანახული. ამ საკითხებს მიეძღვნა ერთობლივი ინტერდისციპლინარული 
სემინარ-კონფერენციები, რომელიც ჩატარდა თბილისსა და კრაკოვში, სულხან-
საბა ორბელიანის უნივერსიტეტისა და იოანე პავლე მეორის სახელობის 
პონტიფიკალური უნივერსიტეტის, ქართველი, გერმანელი და პოლონელი 
სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებელთა ერთობლივი ორგანიზებით. 
აღნიშნული პროექტის მიზანია იყო (1) მიგრაციის, როგორც ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი თემატიკის აქტუალიზაცია და მისი პრობლემის წარმოჩენა 
თეოლოგიურ, პოლიტიკურ, სამართლებრივ, კულტურულ და ეკონომიკურ 
ასპექტებში; (2) მოცემული პროცესების გაანალიზება პოზიტიურ და ნეგატიურ 
ჭრილში პოლონეთში, საქართველოსა და გერმანიაში არსებული მდგომარეობის 
გათვალისწინებით; (3) საერთაშორისო საზოგადოებაში სტუდენტების/
ახალგაზრდა მკვლევარების სამეცნიერო-კვლევით პროექტში ჩართვა და უფრო 
სიღრმისეულად დაინტერესება; სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში მონაწილეობის 
გამოცდილების ამაღლება, რაც გულისხმობს კონფერენციისთვის მომზადებისა და 
მასში ჩართვის უნარების, ინდივიდუალური კვლევისა და მიღებული შედეგების 
წარდგენა/დაცვის უნარჩვევების შემუშავებასა და დახვეწას, დარგობრივ 
კონცეფციებზე მსჯელობისა და ლოგიკური დასკვნების ჩამოყალიბების უნარის 
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წარმოჩენა/განვითარებას; ამავდროულად, (4) პროექტის მონაწილეთა უცხო 
ქვეყნის ისტორიის, პოლიტიკური და რელიგიური თავისებურებების შესწავლა/
შემეცნება და ინტერკულტურული ურთიერთობების დამყარება. 

მიგრაციის თემატიკა ზემოთხსენებული ქვეყნებისათვის იმდენად აქტუალურ 
და პრობლემურ გამოწვევას წარმოადგენს, რომ პროექტში ჩართული ყველა 
მონაწილე საკუთარი ქვეყნისა და კულტურული იდენტობის კონსტიტუტიურ 
ფენომენად განიხილავდა. შესაბამისად, პროექტის მონაწილეების მიერ მიგრაცია 
და კულტურულ-პოლიტიკური იდენტობა მიზეზ-შედეგობრივ კავშირში იქნა 
განხილული და მოცემული საკითხები საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში 
განსახილველ საკითხად მოიაზრება. 

საბოლოოდ, მინდა მადლობა გადავუხადო პროექტში მონაწილე ყველა ადამიანს, 
რომელთა აქტიურმა და ფუნდამენტურმა ჩართულობამ განსაზღვრა პროექტის 
წარმატება და მომავალი გეგმების ინიცირება.  განსაკუთრებული მადლობა 
ეკუთვნის პროექტის ფინანსურ მხარდამჭერს, გერმანულ საქველმოქმედო ფონდ 
რენოვაბისს, რომლის ყურადღება და კეთილგანწყობა ჩვენი უნივერსიტეტების 
მიმართ ყოველთვის აღსანიშნავია.    
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