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მანჩესტერის ფიზიკის სერიის
რედაქტორთა წინასიტყვაობა

მან ჩეს ტე რის ფი ზი კის სე რია წარ მო ად გენს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე-
ბის კრებულს, რო მე ლიც გან კუთ ვ ნი ლია სა ბა ზო სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
დო ნი სათ ვის. ის შეიქმნა ფი ზი კის და ას ტ რო ნო მი ის კა თედ რა ზე მან-
ჩეს ტე რის უნი ვერ სი ტეტ ში ჩვე ნს გა მოც დი ლე ბაზე დაყრდნობით, 
რა საც ბევ რ წი ლად იზი ა რე ბენ სხვა გა ნაც, რომ მრა ვა ლი სა ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო მო ი ცავს გა ცი ლე ბით მეტ მა სა ლას, ვიდ რე შე იძ ლე ბა და ი-
ტი ოს ტი პურ მა სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კურ ს მა; ეს მა სა ლა კი მხო ლოდ 
იშ ვი ათ შემ თხ ვე ვა ში თუ შე იძ ლე ბა და ლაგ დეს ისე, რომ და აკ მა ყო-
ფი ლოს უფ რო მოკ ლე, ყვე ლაფ რით გა მარ თუ ლი კურ სის მოთხოვ ნა. 
ამ წიგ ნებ ზე მუ შა ო ბი სას ორ მი ზანს ვი სა ხავ დით. პირ ვე ლი, შეგ ვექ-
მ ნა მცი რე მო ცუ ლო ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი, ისე თი, რომ ლე ბიც 
მიმ ზიდ ვე ლი იქ ნე ბო და ლექ ტო რე ბი სათ ვის სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კურ-
სე ბად გა მო სა ყე ნებ ლად; სტუ დენ ტე ბი კი არ უნ და და ეფ რ თხო მათ 
ენ ციკ ლო პე დი ურ მო ცუ ლო ბას ან მათ ფასს. ამა ს რომ მიგ ვეღ წი ა, 
ძა ლი ან დი დი დაკ ვირ ვე ბით შე ირ ჩა თე მე ბი, უპირ ვე ლე სად ფი ზი კის 
სა ფუძ ვ ლე ბი დან, ფი ზი კის თვალ საზ რი სით ყუ რად სა ღებ, ინ ტე რე სის 
აღ მ ძ ვ რელ და სა სარ გებ ლო გა მო ყე ნე ბებ თან ერ თად. მე ო რე მიზ ნად 
ვი სა ხავ დით ისე თი წიგ ნე ბის შექ მ ნას, რო მ ლე ბიც სა შუ ა ლე ბას მოგ-
ვ ცემ და, რომ მათ სა ფუძ ველ ზე მომ ზა დე ბუ ლი ყო სხვა დას ხ ვა ხან გ-
რ ძ ლი ვო ბი სა და სირ თუ ლის კურ სე ბი. ასე თი მოქ ნი ლო ბის მი საღ წე-
ვად ავ ტო რებს ვურ ჩი ეთ შე ედ გი ნათ წიგ ნე ბის გა მო ყე ნე ბის სტრუქ-
ტუ რუ ლი სქე მე ბი, რომ ლე ბიც უჩ ვე ნებ დ ნენ ლო გი კუ რი კავ ში რებს 
სხვა დას ხ ვა თა ვებს შო რის, ხო ლო ზო გი ერ თი თე მა გა ნე თავ სე ბი ნათ 
სპე ცი ა ლურ პა რაგ რა ფებ ში, რომ ლე ბიც გა ა შუ ქებ დ ნენ უფ რო მა ღა-
ლი დო ნის და და მა ტე ბით მა სა ლას, რაც არ იქ ნე ბო და აუცი ლე ბე ლი 
წიგ ნის და ნარ ჩე ნი ნა წი ლე ბის და საძ ლე ვად.

თუმ ცა კი ეს წიგ ნე ბი ჩა ფიქ რე ბუ ლი იყო რო გორც ერ თი ა ნი სე-
რი ა, თი თო ე უ ლი მათ გა ნი არის ცალ კე სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო და მი სი 
გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია სხვე ბი სა გან და მო უ კი დებ ლად. რამ დე-
ნი მე მათ გა ნი თა ვი სუფ ლად გა მოდ გე ბა სხვა სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო 
დარ გის კურ სე ბის თ ვი საც. თი თო ე უ ლი ავ ტო რის წი ნა სიტყ ვა ო ბა ში 
მო ცე მუ ლია დე ტა ლე ბი წიგ ნის დო ნის, მი სი დაძ ლე ვი სათ ვის სა ჭი რო 
წი ნა პი რო ბე ბის და ა. შ. შე სა ხებ.



მან ჩეს ტე რის ფი ზი კის სე რია მეტად წარ მა ტე ბუ ლი გა მო ცე მა გა-
მოდ გა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მთლიანად ამ სერიის მე ოთხედ 
მი ლი ონ ზე მე ტი წიგნი გაიყიდა. უაღ რე სად მად ლო ბე ლი ვართ მრა-
ვა ლი სტუ დენ ტი სა და კო ლე გის, მან ჩეს ტერ ში და სხვა გა ნაც, სა სარ-
გებ ლო კრი ტი კი სა და მას ტი მუ ლი რე ბე ლი კო მენ ტა რე ბი სათ ვის. გან-
სა კუთ რე ბულ მად ლო ბას ვუძღ ვ ნით ავ ტო რებს მა თი გა წე უ ლი შრო-
მი სათ ვის, მრა ვა ლი ახა ლი იდე ი სათ ვის, რო მე ლიც მათ შე მო ი ტა ნეს, 
რე დაქ ტო რე ბის მოსაზრებების მოთ მი ნე ბით გან ხილ ვი სა და ხში რად 
მა თი გათ ვა ლის წი ნე ბი სათ ვის.

ბო ლოს, გვსურს მად ლო ბა გა და ვუ ხა დოთ ჩვენს გა მო მცე მ ლებს, 
John Wiley & Sons Ltd, მა თი ენ თუზი აზ მი სა და მუდ მი ვი თა ნად გო მი-
სათ ვის მან ჩეს ტე რის ფი ზი კის სე რი ი სად მი.

დ. ჯ. სენდიფორდი
ფ. მანდლი

ა. ქ. ფილიპსი
თებერვალი, 1997 წ.



მიზანი ყოველი წიგნისა უნდა იყოს კეთილშობილი პიროვნების 
ჩამოყალიბება ღირსებითა და კეთილი განსწავლით.

― ედმუნდ სპენსერი 

ავტორის წინასიტყვაობა

ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლე ბის სპე ცი ა ლო ბის ბევრ სტუ დენტს გა მორ ჩე უ-
ლად უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა უჩ ნ დე ბა სტა ტი სტი კის საგ ნის 
მი მართ. ტრა დი ცი უ ლი პირ ვე ლი წლის ინ ტენ სი უ რი სტა ტის ტი კის 
კურ სი თა ვი სი ფორ მუ ლე ბის გა მოყ ვა ნე ბი თა და შე გო ნე ბე ბით შთა-
ბეჭ დი ლე ბას ვერ ახ დენს ახალ გაზ რ და სტუ დენ ტებ ზე, რომ ლებ საც 
სურთ ჩას წ ვ დ ნენ მთა ვარ არსს მათ მი ერ არ ჩე უ ლი საგ ნი სა და არ 
აინ ტე რე სებთ ცდო მი ლე ბა თა ფარ გ ლე ბის მსგავ სი გუ ლის გა მაწ ვ რი-
ლე ბე ლი დე ტა ლე ბი. უიღ ბ ლო სტუ დენ ტე ბი შემ დეგ მი დი ან ლა ბო-
რა ტო რი ულ მე ცა დი ნე ო ბებ ზე, სა დაც მათ მიერ ექსპერიმენტებიდან 
მიღებულ სიამოვნებას ბოლოს ჩრდი ლავს უსი ა მოვ ნო რუ ტი ნა 
“ცდომილებათა ანა ლი ზი სა”, რო ცა ისინი, რაც არ უნ და გა ა კე თონ, 
მა ინც აუცი ლებ ლად მკაცრ კრი ტი კას იმ სა ხუ რე ბენ იმი სათ ვის, რომ 
ეს რაღაც სწო რად ვერ გა ა კე თეს. ასეთ პი რო ბებ ში “სტატისტიკა” 
მა ლე იქ ცე ვა აზრს მოკ ლე ბუ ლი რი ტუ ა ლე ბის კო ლექ ცი ად, რო მე-
ლიც უნ და შე ას რუ ლოთ სწო რად, თუ გინ დათ, რომ მკაც რი შე ფა სე-
ბე ბი და ცუ დი ნიშ ნე ბი აიცი ლოთ თა ვი დან.

რო გორც სტუ დენ ტი, სხვე ბი სა გან არც მე გან ვ ს ხ ვავ დე ბო დი ამ 
მხრივ. მაგ რამ მოგ ვი ა ნე ბით, რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში, რე ა ლუ რი ექ-
ს პე რი მენ ტე ბის ჩა ტა რე ბი სას, სტა ტის ტი კა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გახ და 
ჩემთვის. წლე ბის შემ დეგ ჩავ წ ვ დი საგ ნის არსს კო ლე გებ თან სა უბ-
რე ბით და წიგ ნე ბის ქექ ვით და სა სი ა მოვ ნოდ გაკ ვირ ვე ბუ ლი დავ რ-
ჩი, რო ცა აღ მო ვა ჩი ნე, რომ სტა ტის ტი კას გა აჩ ნია ში ნა გა ნი ლო გი კა 
და სტრუქ ტუ რა. რა კი ეს აღ მო ვა ჩი ნე, მე რე ყვე ლა ფე რი გა სა გე ბი 
გახ და. სა ბო ლო ოდ ისე თი დროც დად გა, რო დე საც სხვე ბი უკ ვე მე 
მე კითხე ბოდ ნენ და რა ღაც ნა ი რად ად გი ლობ რი ვი სტა ტის ტი კის ექ ს-
პერ ტის რე პუ ტა ცია მო ვი პო ვე. ამ ცოდ ნა ზე დაყ რ დ ნო ბით შევ ქ მე ნი 
ლექ ცი ე ბის კურ სი მან ჩეს ტე რის უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბი სათ-
ვის. ამან და მარ წ მუ ნა, რომ შე იძ ლე ბა სტუ დენ ტებს ვას წავ ლოთ სტა-
ტის ტი კა ისე, რომ მათ თ ვის ეს სა ინ ტე რე სო გახ დეს და ნამ დ ვი ლად 
ჩაწ ვ დ ნენ საგ ნის არსს.

ეს წიგ ნიც ამ კურ სის სა ლექ ციო ჩა ნა წე რე ბის სა ფუძ ველ ზე 
შე იქ მ ნა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნე ბის მი ე რი ბიბ ლი ო თე კის და 
უნი ვერ სი ტე ტის წიგ ნე ბის მა ღა ზი ის თა რო ე ბი სავ სეა წიგ ნე ბით 



“სტატისტიკის” შე სა ხებ, დი დი ნაკ ლე ბო ბაა ფი ზი კის მეც ნი ე რე ბი-
სათ ვის გა მო სა დე გი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი სა სტა ტის ტი კა ში ძა ლი ან 
ელე მენ ტა რუ ლი დო ნის ზე ვით. არ სე ბუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი ძი-
რი თა დად გან კუთ ვ ნი ლია ბი ო ლო გი ის და სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბე-
ბი სათ ვის; ჩვენ თ ვის, ვინც სხვა დარ გებ ში ვმუ შა ობთ, ისი ნი შე უ ფე-
რე ბე ლია თა ვი სი ში ნა არ სით და სა კითხე ბის გან ხილ ვის დო ნით. ეს 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი უმე ტეს წი ლად ეხებიან შერ ჩე ვე ბს, გა მო კითხ-
ვე ბის შე დე გე ბის და მუ შა ვე ბას და ჰი პო თე ზა თა შე მოწ მე ბას, მა შინ 
რო დე საც ჩვენ უფ რო და ინ ტე რე სე ბუ ლი ვართ გა ზომ ვა თა თე ო რი ით 
და ცდო მი ლე ბე ბით და შე ფა სე ბის პრობ ლე მით. გარ და ამი სა, მიჩ ნე-
უ ლი ა, და, ჩე ვე უ ლებ რივ, მარ თე ბუ ლა დაც, რომ ისი ნი, ვის თ ვი საც ეს 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბია გან კუთ ვ ნი ლი (გეოგრაფები, ფსი ქო ლო გე ბი 
და სხვე ბი), ში შით და უხა ლი სოდ მო ე კი დე ბი ან ყვე ლა ფერს, მა თე მა-
ტი კას თან და კავ ში რე ბულს. ამი ტომ ისი ნი გვერდს უვ ლი ან ნე ბის მი-
ერ რა მეს, რაც სცილ დე ბა ყვე ლა ზე უფ რო ელე მენ ტა რუ ლი ალ გებ-
რის (და ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ამა საც კი) საზღ ვ რებს. თუმ ცა, შე იძ ლე ბა 
ფი ზი კო სე ბი და ქი მი კო სე ბიც თავს შორს იჭერ დ ნენ ძა ლი ან აბ ს ტ-
რაქ ტუ ლი მა თე მა ტი კი სა გან, მათ მა ინც კარ გად ემარ ჯ ვე ბათ მარ-
ტი ვი ფუნ ქ ცი ე ბის დი ფე რენ ცი რე ბა და ინ ტეგ რე ბა და ალ გებ რის სა-
ფუძ ვ ლე ბშიც ერ კ ვე ვი ან. ასე რომ, ისი ნი მზად არი ან სტა ტის ტი კურ 
გა მოთ ვ ლებ ში სა ჭი რო მა თე მა ტი კა გა ი გონ და შე უძ ლი ათ სა სარ გებ-
ლოდ გა მო ი ყე ნონ ის. ეს წიგ ნი, ამ რი გად, გუ ლის ხ მობს მკითხ ვე ლის 
სა თა ნა დო მა თე მა ტი კურ უნა რებს, მაგ რამ არა ფერს გან სა კუთ რე-
ბულს ― ნე ბის მი ე რი ნამ დ ვი ლი მა თე მა ტი კო სი ამ წიგნს ჩათ ვ ლის 
მეტისმეტად ნა ი ვუ რად და არამ კაც რად.

ეს წიგ ნი, ამ გ ვა რად, არის ის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, რო მელ საც ვი-
სურ ვებ დი მქო ნო და ჩე მი სტუ დენ ტო ბი სას და მა ში ნაც, რო ცა სტუ-
დენ ტებს ვას წავ ლი დი, ასე ვე ჩე მი სა ჭი რო ე ბი სათ ვის რე ა ლურ პრობ-
ლე მებ ზე მუ შა ო ბი სას. იმე დი მაქვს, იგი სა სარ გებ ლო და სა ინ ტე რე სო 
გა მოდ გე ბა სხვე ბის თ ვი საც და მათ არა მარ ტო ას წავ ლის სტა ტის ტი-
კის გა მო ყე ნე ბა სა და გა გე ბას საბოლოოდ, არა მედ ეს სასიამოვნოც 
იქნება მათთვის.

მინ და მად ლო ბა გა მო ვუცხა დო მრა ვალ ადა მი ანს, რომ ლე ბიც 
დის კუ სი ე ბით და რჩე ვე ბით და მეხ მარ ნენ ჩა მო მე ყა ლი ბე ბი ნა ჩე მი 
მო საზ რე ბე ბი ამ სა გან ზე, ჩე მი კურ სის სტუ დენ ტებს ამ მა სა ლის 
საც დე ლი ცხო ვე ლე ბის როლ ში ყოფ ნი სათ ვის, ჯონ ელი სონს მრა ვა-
ლი სა სარ გებ ლო კო მენ ტა რი სათ ვის ხელ ნა წე რის გა მო სა ცე მად მომ-
ზა დე ბი სას და ბო ლოს ჩემს მე უღ ლეს, ანას, შე ჭირ ვე ბუ ლი ავ ტო რის 
მოთ მი ნე ბი თა და გა გე ბით ატა ნი სათ ვის.

როჯერ ბარლოუ
4 ოქტომბერი, 1988 წ. მანჩესტერი
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“რიცხვები თავისთავად არაფერს ნიშნავს,” ―
თქვა მან ბოლოს, ― “საქმე ის არის, როგორ იყენებთ მათ” 

― კ. ა. ქ. მანდერვილი*

თავი   1
სტატისტიკა, როგორც კვლევის ინსტრუმენტი

სტა ტის ტი კა ინ ს ტ რუ მენ ტი ა. ექ ს პე რი მენ ტულ მეც ნი ე რე ბებ-
ში თქვენ გეგ მავთ და ატა რებთ ცდებს, შემ დეგ კი აანა ლი ზებთ და 
ხსნით მი ღე ბულ შე დე გებს. ამი სათ ვის იყე ნებთ სტა ტის ტი კურ არ-
გუ მენ ტებს და გა მოთ ვ ლებს. ისე ვე რო გორც ნე ბის მი ერ სხვა ინ ს ტ-
რუ მენტს ან ხელ საწყოს, მა გა ლი თად, ოს ცი ლოგ რაფს ან სპექ ტ რო-
მეტრს, ან თუნ დაც უბ რა ლო ქან ჩ სა ჭერს, სტა ტის ტი კასაც შე იძ ლე ბა 
იყე ნებ დეთ მარ ჯ ვედ ან მო უქ ნე ლად, უუნა როდ ან საქ მის ცოდ ნით. 
რაც უფ რო მე ტი იცით ამ ინ ს ტ რუ მენ ტ ზე და რაც უფ რო კარ გად გეს-
მით მი სი მუ შა ო ბის პრინ ცი პი, მით უფ რო უკე თე სად შეძ ლებთ მი ს 
გა მო ყე ნე ბას და უფ რო მე ტად სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა იგი თქვენ თ ვის.

კლა სი კუ რი მეც ნი ე რე ბის ფუნ და მენ ტუ რი კა ნო ნე ბი არ ეხე ბა 
სტა ტის ტი კას ან ცდო მი ლე ბებს. ნი უ ტო ნის მსოფ ლიო მი ზი დუ ლო ბის 
კა ნო ნი, მა გა ლი თად, ასე მომ ხიბ ლა ვი უბ რა ლო ე ბით გა მო ი სა ხე ბა

2
GMmF

r
.

აქ მნიშ ვ ნელ ში არის რიცხ ვი 2, – სწო რედ 2 და არა 2.000 ± 0.012 
ან სხვა რამ ამის მსგავ სი. ამან შე იძ ლე ბა ვინ მეს აფიქ რე ბი ნოს, რომ 
სტა ტის ტი კას არა ფე რი აქვს სა ერ თო “ნამდვილ” მეც ნი ე რულ ცოდ-
ნას თან.

მაგ რამ რო გო რია თვით ამ კა ნო ნე ბის წარ მო მავ ლო ბა? ნი უ ტო ნის 
ეს კა ნო ნი გა მოყ ვა ნი ლია ტი ხო ბრა ჰე სა და სხვე ბის მრავ ალი დე ტა-
ლუ რი და ზუს ტი ას ტ რო ნო მი უ ლი დაკ ვირ ვე ბე ბი დან. ასე ვე ომის კა-
ნო ნიც

V IR,
* კ. ა. ქ. მანდერვილი (K. A. C. Manderville) არის ანაგრამა ცნობილი ბრიტანელი 
სტატისტიკოსის მორის კენდალის (Maurice George Kendall) სახელისა და გვარისა 
(მთარგმ. შენიშვნა).



14 სტატისტიკა, როგორც კვლევის ინსტრუმენტი

რო მე ლიც ასე მარ ტი ვად და ელე მენ ტა რუ ლად გვეჩ ვე ნე ბა, ეფუძ-
ნე ბა ომის მი ერ შეს რუ ლე ბულ მრა ვალ დე ტა ლურ გა ზომ ვას პრი მი-
ტი უ ლი ხელსაწყოების გა მო ყე ნე ბით. სა ნამ თქვენ სწავ ლობთ მეც-
ნი ე რე ბის ამა თუ იმ დარგს, შე იძ ლე ბა სტა ტის ტი კა არა ფერ შიც არ 
დაგ ჭირ დეთ, ვიდ რე ქვან ტურ მე ქა ნი კას არ გა ეც ნო ბით, თუმ ცა ეს 
სხვა თე მა ა, მაგ რამ რო გორც კი შე უდ გე ბით სა მეც ნი ე რო მუ შა ო ბას 
და დაგ ჭირ დე ბათ გა ერ კ ვეთ თქვე ნი გა ზომ ვე ბის რე ა ლურ მნიშ ვ ნე-
ლო ბა ში, მა შინ სტა ტის ტი კა უპირ ვე ლეს მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს.

თქვენ წი ნა შეა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო სტა ტის ტი კა ში ფი ზი კის მეც ნი-
ე რე ბი სათ ვის. აქ საგ ნის გან ხილ ვა იწყე ბა სა ფუძ ვ ლე ბი დან და აღ-
წევს იმ დო ნეს, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა წარ მა ტე ბით გა მო ვი-
ყე ნოთ მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა რე ა ლუ რი ექ ს პე რი მენ ტე ბის ანა ლი ზი სათ-
ვის. წიგ ნის მი ზა ნია მო იც ვას უმ რავ ლე სი შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო მელ-
თა ნაც მკითხ ველს შე იძ ლე ბა მო უ წი ოს შე ხე ბა, ასე ვე გა აც ნო ბი ე როს 
მკითხ ვე ლი სტა ტის ტი კის მიდ გო მებ ში, ტერ მი ნო ლო გი ა სა და ენა ში 
ისე, რომ მას შე ეძ ლოს მი მარ თოს უფ რო მა ღა ლი დო ნის ლი ტე რა ტუ-
რას საჭიროებისას. ამ რი გად, ის გა მო სა დე გი უნ და იყოს რო გორც 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოდ სტუ დენ ტე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ის მე ნენ სტა-
ტის ტი კის კურსს, ასე ვე სა მა გი დო წიგ ნად და ცნო ბა რად მკვლე ვარ-
თათ ვის და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მკითხ ვე ლი სათ ვის, ვი საც სჭირ-
დე ბა სტა ტის ტი კის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი შე დე გე ბის 
და სა მუ შა ვებ ლად.

წიგ ნის ეს ორ მა გი და ნიშ ნუ ლე ბა მო ითხოვს მა სა ლის გარ კ ვე უ-
ლი თან მიმ დევ რო ბით და ლა გე ბას, რაც ყო ველ თ ვის ვერ უთავ სებს 
ამ ორ მოთხოვ ნას ერ თ მა ნეთს. ცნო ბა რის შემ თხ ვე ვა ში მო ითხო ვე ბა 
მო ცე მულ სა კითხ ზე არ სე ბუ ლი მთე ლი მა სა ლის ერ თად თავ მოყ რა, 
მაგ რამ სას წავ ლო და ნიშ ნუ ლე ბით ასე თი წიგ ნის გა მო ყე ნე ბა და ემ ს-
გავ სე ბო და ენის სწავ ლას ლექ სი კო ნი დან. ეს სა კითხი ასე გა დაწყ და, 
რომ ვარ ს კ ვ ლა ვით არ მო ნიშ ნუ ლი პა რაგ რა ფე ბი და ახ ლო ე ბით შე-
სატყ ვი სია პირ ვე ლი წლის სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კურ სი სა. ის შე იძ ლე ბა 
ათ ვი სე ბუ ლი იქ ნას თან მიმ დევ რო ბით და მა ტე ბი თი მა სა ლის გა რე-
შე. ვარ ს კ ვ ლა ვით მო ნიშ ნუ ლი ნა წი ლე ბი ავ სე ბენ ამ მა სა ლას. მა თი 
ათ ვი სე ბა შე საძ ლოა მო ითხოვ დეს მომ დევ ნო ნა წი ლე ბის ცოდ ნას, 
თუმ ცა, სა დაც ეს ასე ა, პირ და პირ არის მი თი თე ბუ ლი. ძი რი თა დი მა-
სა ლა გად მო ცე მუ ლია პირ ველ თა ვებ ში, ხო ლო მეშ ვი დე, მეცხ რე და 
მე ა თე თა ვე ბი მთლი ა ნად უფ რო მა ღა ლი დო ნის მა სა ლას მო ი ცა ვენ. 
მკითხ ვე ლე ბი, ვინც ამ წიგ ნის გავ ლას ბო ლომ დე აპი რე ბენ, არ უნ-
და შე ა ში ნოს, ან ხე ლი ააღე ბი ნოს წიგ ნ ზე ზო გი ერ თი ვარ ს კ ვ ლა ვი ა ნი 
ნა წი ლის მოჩ ვე ნე ბით მა მა თე მა ტი კურ მა სირ თუ ლემ: მათ შე უძ ლი ათ 
(და უნ და) გა მო ტო ვონ ეს ნა წი ლე ბი მშვი დად, რად გან ისი ნი არ არის 
სა ჭი რო კურ სის მომ დევ ნო, ვარ ს კ ვლა ვით არ მო ნიშ ნუ ლი ნა წი ლე ბის 
ასათ ვი სებ ლად.


