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აბსტრაქტი 

 

ტექნოლოგიური სამყაროს სწრაფმა განვითარებამ ჰუმანიტარული მეცნიერებები ახალი 

გამოწვევების წინაშე დააყენა, ხოლო მეორე მხრივ, მისცა შესაძლებლობა შეექმნა ახალი 

კვლევის მეთოდები და მიდგომები ელექტრონული ხელსაწყოების საშუალებით, რაც 

ამარტივებს კვლევას დროის თვალსაზრისით და შედეგს აძლევს მეტ სანდობაას, 
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სამეცნიერო კლევითი ცენტრები თავინთ კვლევებს სწორედ ციფრული ხელსაწყოების 
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კიდევ ერთი დიდი უპირატესობაა. 
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თარიღის, განთავსების, დაზიანების, მასალის შესახებ. ასეთივე საინტერესო და 

მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ვინ არიან ეპიგრაფიკულ წარწერებში მოხსენებული პირები, 

რას უნდა უკავშირდებოდეს მათი მოხსენება ეპიგრაფიკულ დოკუმეტებში და რა 

სოციალურ ჯგუფს ქმნიან, აღნიშნულის საკვლევად ციფრული ჰუმანიტარია 

გვთავაზობს კვლევის მეთოდს, რომელსაც ციფრული კონტროლირებადი ლექსიკონი 

ჰქვია და რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი ხდება ერთ ბაზაში მოვათავსოთ 

წარწერებში დასახელებული პირები გავავლოთ პარალელები მათ შორის და 

ვისარგებლოთ ციფრული ჰუმანიტარიის მთავარი Linked Data-ს პრინციპით. მეორე და 

მნიშვნელოვანი სამუშაოა პროსოპოგრაფიული კვლევა, რისი მეშვეობითაც გვეძლევა 
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შესაძლებლობა კონკრეტული სოციალური ჯგუფის ბიოგრაფიების საფუძველზე 

აღვადგინოთ ისტორიული სურათი, გამოვყოთ სოციალური მარკერები და კლასები. 

ამ ტიპის კვლევების ჩატარება მრავალმხრივ არის საჭირო და აუცილებელი, პირველ 

რიგში იმისთვის, რომ გავხდეთ თანამედროვე კვლევითი მეთოდების მომხმარებლები, 

ამ მეთოდების საშუალებით დავიცვათ და გავაცნოთ მსოფლიოს საკუთარი 

კულტურული მემკვიდრეობა, საფუძველი დავუდოთ ახალ კვლევებს. დმანისის, 

როგორც უძველესი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრების, და მრავალეთნიკური 

მოსახლეობითა და მდიდარი ეპიგრაფიკული მასალთ სავსე მხარე საუკეთესოდ 

წარმოაჩენს ასეთი მიდგომებით მუშაობის აუცილებლობას. 
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Abstract 

 

Humanitarian sciences faced new challenges due to the technological development. It gives us 

opportunities to create new research methods. Firstly, technologies take our time, secondly, give 

us faithful results and reduce the chance of mistakes. Nowadays modern Scientific researches 

Centers conduct researchs with digital device, in linguistics, digital epigraphy and prosopography 

as well. We have to mention that information is absolutely available for everyone and this is the 

most essential fact about digital research. It is very important for Georgia to develop digital 

researchs and to admit its advantages. For enchance, digital corpus epigraphy of Dmanisi give us 

opportunities to search historical, cultural and epigraphical inheritance in the same program. 

Moreover, It is possible to perceive the real picture with its content, material and damages, as 

well. Also It is vital to know who is mentioned in epigraphy document. Why they are mentioned 

and which social group did they create. To answer all this questions, digital epigraphy offers new 

research method- It is called Authority List. It helps us to gather all persons mentioned in 

epigraphy, match them and use Linked Data principle. Furthmore, another important issues is 

prosopographical research. It can be used to recover real picture of an old historical biography 

and separate it into different social segments. Conducting this type of research is essential for 

some reasons. On one hand, it force us to become program users, on the other hand, to protect 

and show our cultural inheritance to the world . With its historical and cultural masterpieces 

Dmanisi is the best example to use modern technology methods. 

Key Words:  Digital Humanities, Digital epigraphy, Authority List, Research Prosopography 
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