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GE: შრიფტი Graphik — ეს არის XX საუკუნის დასაწყისსა და შუა 
პერიოდში ევროპული გროტესკისა და შვეიცარიული ლეტერინგის 
თaემებზე შექმნილი ვარიაცია. თხელი და საშუალო წონის შრიფტ 
Futura-ს თანამედროვეების, მეორე რიგირს გროტესკების Neu-
zeit Grotesk, Foilo, Recta და Maxima-ს გავლენით არის შექმნილი. 
ძალიან მუქი მოხაზულობა პაულ რენერის მიერ შექმნილი შრიფტი 
Plak-ის ფორმების გადააზრებულ ვარიანტს წარმოადგენს.  
ეს არის ნაკლებად ცნობილი გროტესკი, რომელიც მხოლოდ მსხვილ 
კეგლში ხის ლიტერებით აკრეფისთვის იქმნებოდა. თავდაპირველად 
Graphik-ი Schwartzco Inc.-ს საფირმო სტილისთვის იქმნებოდა, 
თუმცა მოგვიანებით ის ჟურნალ Conde Nast Portfolio-სთვის 
დაამუშავეს, ხოლო ამის მერე ჟურნალ Wallpaper და T-სთვის 
გააფართოვეს. დაბალი კონტრასტი და დიდი და პატარა ნიშნების 
სიმაღლის მცირე სხვაობა შრიფტს მრავალფუნქციურ დატვირთვას 
სძენს. ის გამოდგება აქციდენციისთვის, წვრილი კეგლებისვის და 
ვიწრო უტილიტარული ამოცანებისთვის, მაგალითად, ნავიგაციის 
და კარტოგრაფიისთვის. შრიფტს აქვს სხვადასხვა წონის ცხრა 
მოხაზულობა და ფართო არჩევანი: ლიგატურები, მინუსკულური, დიდი 
და ცხრილის ციფრები, ინდექსები.

ENG: Graphik was inspired by the appealing plainness seen in many 
of the less common 20th century European sans serifs and in the 
hand-lettering of classic Swiss Modern posters. The lighter weights 
were influenced by the less popular sans serifs that many European 
foundries released to compete with Futura, Helvetica and Univers, 
the juggernauts of 20th century sans serifs. These influences 
included Neuzeit Grotesk, Folio, Recta, and Maxima. The heavy end 
of the family is inspired in part by Paul Renner’s Plak, a relatively 
obscure display typeface cut only in large sizes.
First drawn as the house style for Schwartzco Inc., it was further 
developed for Condé Nast Portfolio and later for Wallpaper* and 
T, the New York Times Style Magazine. The low contrast and large 
x-height give the typeface great versatility. It is suitable for display 
purposes as well as for text sizes, captions and for such specific 
tasks as navigation systems and map-making. By the way, the web-
site of type.today is set in Graphik. The typeface is available in nine 
weights, with italics, each with five sets of figures.
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Graphik Georgian
OpenType features: standard ligatures, pro-
portional lining figures, proportional oldstyle 
figures, tabular lining figures, tabular oldstyle 
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stylistic sets, case sensitive forms
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Graphik Georgian Thin
Graphik Georgian Thin Italic
Graphik Georgian Extralight
Graphik Georgian Extralight Italic
Graphik Georgian Light 
Graphik Georgian Light Italic
Graphik Georgian Regular
Graphik Georgian Regular Italic
Graphik Georgian Medium
Graphik Georgian Medium Italic
Graphik Georgian Semibold
Graphik Georgian Semibold Italic
Graphik Georgian Bold
Graphik Georgian Bold Italic
Graphik Georgian Black
Graphik Georgian Black Italic
Graphik Georgian Super
Graphik Georgian Super Italic
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Ezberdinak
კასაბლანკა
სხვადასხვა
føroyskum við
ორგანული
En aragonés 
ამდგარიყო
ყუ̂იჟდ ედგენე მაგ ეჯიე

ППППППППППППП ППППППППППП

Graphik Georgian Regular. 102 pt. 

Graphik Georgian Thin. 81 pt.

Graphik Georgian Super. 82 pt.

Graphik Georgian Regular. 81 pt. 

Graphik Georgian Extralight Italic. 87 pt.

Graphik Georgian Bold. 89 pt.

Graphik Georgian Medium Italic. 90 pt.

Graphik Georgian Light. 48 pt.
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Graphik Georgian Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archi-
pelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the is-
land of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვი-
დრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 

Graphik Georgian Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales 
are on the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-ტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV 
ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 
შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას ვაჟის — 
ინგლისის მეფის ედუარდ III-ის პრეტენზია და გაამეფეს ფილპ IV-ის ძმისწული, 

Graphik Georgian Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი 
იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოები-სათვის დროდა 

Graphik Georgian Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრა- 
ნგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ  
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარი- 
ზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვი- 
ტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრა-
ნგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების 
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Graphik Georgian Thin Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდადრო იწვევდა კონფლიქტებს. ამას 
ემატებოდა ინგლის-საფრანგეთის უთანხმოება შოტლანდიის, ბრეტანის 
და, განსაკუთრებით, მდიდარი, შალის მრეწველობით განთქმული, 

Graphik Georgian Thin Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The 
island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their 
respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great Britain 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდადრო იწვევდა კონფლიქტებს. ამას ემატებოდა 
ინგლის-საფრანგეთის უთანხმოება შოტლანდიის, ბრეტანის და, განსაკუთრებით, 
მდიდარი, შალის მრეწველობით განთქმული, ფლანდრიის გამო, რომელიც 
პოლიტიკურად დაკავშირე-ბული იყო საფრანგეთთან, ხოლო ეკონომი-ურად 
დამოკიდებული იყო ინგლისის მატყლის იმპორტზე.

Graphik Georgian Thin Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტე-
ბის დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა- 
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობე-
ლოებისათვის დროდადრო იწვევდა კონფლი- 

Graphik Georgian Thin Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდადრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ამას ემატებოდა ინგლის-საფრანგეთის უთანხმოება შოტლანდიის, 
ბრეტანის და, განსაკუთრებით, მდიდარი, შალის მრეწველობით 
განთქმული, ფლანდრიის გამო, რომელიც პოლიტიკურად დაკავშირე-
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Graphik Georgian Extralight, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვი-
დრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 

Graphik Georgian Extralight, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales 
are on the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისა-
თვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი 
ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. 
ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების 
დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას 
ვაჟის — ინგლისის მეფის ედუარდ III-ის პრეტენზია და გაამეფეს ფილპ IV-ის 

Graphik Georgian Extralight, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი 
იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ 
აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოები-სათვის 

Graphik Georgian Extralight, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრა- 
ნგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ  
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარი- 
ზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვი- 
ტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრა-
ნგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების 
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Graphik Georgian Extralight Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდადრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ამას ემატებოდა ინგლისსაფრანგეთის უთანხმოება შოტლანდიის, 
ბრეტანის და, განსაკუთრებით, მდიდარი, შალის მრეწველობით 

Graphik Georgian Extralight Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales 
are on the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდადრო იწვევდა კონფლიქტებს. ამას ემატებოდა 
ინგლისსაფრანგეთის უთანხმოება შოტლანდიის, ბრეტანის და, განსაკუთრებით, 
მდიდარი, შალის მრეწველობით განთქმული, ფლანდრიის გამო, რომელიც 
პოლიტიკურად დაკავშირებული იყო საფრანგეთთან, ხოლო ეკონომიურად 
დამოკიდებული იყო ინგლისის მატყლის იმპორტზე.

Graphik Georgian Extralight Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტე- 
ბის დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა- 
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობე-
ლოებისათვის დროდადრო იწვევდა კონფლი- 

Graphik Georgian Extralight Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდადრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ამას ემატებოდა ინგლის-საფრანგეთის უთანხმოება შოტლანდიის, 
ბრეტანის და, განსაკუთრებით, მდიდარი, შალის მრეწველობით 
განთქმული, ფლანდრიის გამო, რომელიც პოლიტიკურად დაკავშირე-
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Graphik Georgian Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in In-
donesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლის-მა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვი-დრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის 

Graphik Georgian Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 
Scotland, and Wales are on the island, with their respective capital cities, London, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწები-
სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ-
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 
სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა 
უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის ედუარდ III-ის 

Graphik Georgian Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლე-
ბიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტა- 
გენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით 
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო  

Graphik Georgian Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრა- 
ნგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ  
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარი- 
ზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ 
აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ 
IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 
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Graphik Georgian Light Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in In-
donesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-ნიმეჯერ 
წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლის-მა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვი-დრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის 

Graphik Georgian Light Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and 
Wales are on the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწები-
სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ-
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 
სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს 
ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის ედუარდ III-ის პრეტენზია 

Graphik Georgian Light Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლე-
ბიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტა- 
გენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით 
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა 
ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო  

Graphik Georgian Light Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრა- 
ნგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ  
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარი- 
ზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ 
აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ 
IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 
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Graphik Georgian Regular, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ 

Graphik Georgian Regular, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწები-
სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ-
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 
სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა 
უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის ედუარდ III-

Graphik Georgian Regular, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა-
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-

Graphik Georgian Regular, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრა- 
ნგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ  
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე- 
ზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. 
ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 
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Graphik Georgian Regular Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის-საკითხი. ფილიპ 

Graphik Georgian Regular Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most 
of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწები-
სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყე-ბული ომი XII–XIII საუკუ-
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 
სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა 
უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის ედუარდ III-

Graphik Georgian Regular Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა-
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-

Graphik Georgian Regular Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრა- 
ნგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ  
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე- 
ზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. 
ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 
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Graphik Georgian Medium, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლ-
ოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ 

Graphik Georgian Medium, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწები-
სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრე-ობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 
შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას 

Graphik Georgian Medium, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომ- 
ლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II  
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები-
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა-
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-

Graphik Georgian Medium, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It≈ac-
counts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ire-
land to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ-
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ- 
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-
ბელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 
ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
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Graphik Georgian Medium Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლ-
ოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვი-დრეობის საკითხი. ფილიპ 

Graphik Georgian Medium Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწები-
სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენე-
ტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 
შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას 

Graphik Georgian Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომ- 
ლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II  
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები-
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა-
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-

Graphik Georgian Medium Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ-
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ- 
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-
ბელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 
ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
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Graphik Georgian Semibold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan- 
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან- 
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლ-
ოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვი-დრეობის საკითხი. ფილიპ 

Graphik Georgian Semibold, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწები-სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყე-ბული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი 
ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის 
საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 
1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს 

Graphik Georgian Semibold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომ- 
ლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II  
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები-
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა-
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-

Graphik Georgian Semibold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ-
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ- 
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-
ბელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 
ტახტის მემკვიდრე-ობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
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Graphik Georgian Semibold Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan- 
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან- 
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ  
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე- 
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლ- 
ოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ 

Graphik Georgian Semibold Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწები-სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ 
წამოწყე-ბული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 
სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი 
ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის 
საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 
1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს 

Graphik Georgian Semibold Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომ- 
ლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II  
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები-
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა-
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-

Graphik Georgian Semibold Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ-
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ- 
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-
ბელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 
ტახტის მემკვიდრე-ობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
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Graphik Georgian Bold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan- 
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან- 
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ  
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამ-
დენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხო-
ლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე-
ზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვი-დრეობის საკითხი. 

Graphik Georgian Bold, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწები-სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტა- 
გენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი-
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 
შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას 

Graphik Georgian Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომ- 
ლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II  
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები-
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა- 
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 

Graphik Georgian Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ-
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ- 
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-
ბელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 
ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
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Graphik Georgian Bold Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan- 
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან- 
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ  
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამ-
დენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხო-
ლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე-
ზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვი-დრეობის საკითხი. 

Graphik Georgian Bold Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწები-სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტა- 
გენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი-
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია 
შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას 

Graphik Georgian Bold Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომ- 
ლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II  
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები-
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა- 
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 

Graphik Georgian Bold Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ-
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ- 
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-
ბელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 
ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
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Graphik Georgian Black, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan- 
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ- 
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნე- 
ები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობე-
ლოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 

Graphik Georgian Black, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტა- 
გენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით 
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელო-
ებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. 
ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 
კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს 

Graphik Georgian Black, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომ-
ლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები-
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა- 
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 

Graphik Georgian Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ-
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ- 
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-
ბელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 
ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
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Graphik Georgian Black Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan- 
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a pop-
ulation of about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipela-
go, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ- 
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნე- 
ები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობე-
ლოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 

Graphik Georgian Black Italic, 10/13,5 
pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტა- 
გენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით 
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელო-
ებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. 
ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 
კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს 

Graphik Georgian Black Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომ- 
ლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი 
II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები-
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებუsლი ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა- 
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 

Graphik Georgian Black Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ-
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ- 
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-
ბელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 
ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის 
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Graphik Georgian Super, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 

ᲐსწლიᲐნი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ- 
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნე- 
ები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობე-
ლოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 

Graphik Georgian Super, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

ᲐსწლიᲐნი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტა- 
გენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით 
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელო-
ებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. 
ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 
კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს 

Graphik Georgian Super, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 

ᲐსწლიᲐნი ომის 2019 მთავარი მიზეზი 
იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან.  
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყე-
ბული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 

Graphik Georgian Super, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

ᲐსწლიᲐნი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფ-რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა 
საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ 
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Graphik Georgian Super Italic,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, includ-

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფ- 
რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს 
ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწები- 
სათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნე- 
ები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლი- 
სმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობე-
ლოებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა საფრანგეთის 

Graphik Georgian Super Italic,  
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland 
to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის 
მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტა- 
გენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით 
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელო-
ებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის 
უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. 
ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 
კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა უარყვეს 

Graphik Georgian Super Italic,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი 
იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან.  
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყე-
ბული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა 
შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ 

Graphik Georgian Super Italic,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფ-რანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის 
მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. 
ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის 
ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე ზად იქცა 
საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ 



Graphik GeorgianText Sizes Samples

type.today 2020Page 23/26

Graphik Georgian Regular, Italic  
and Bold, 12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრან-
გეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა 
დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ 

Graphik Georgian Regular, Italic  
and Bold, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწები-
სათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტაგენეტების 
დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუ-
ნეები დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდა დრო იწვევდა  
კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად იქცა საფრანგეთის ტახტის 
მემკვიდრეობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 
სიკვდილით 1328 კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა დიდკაცებმა 
უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის ედუარდ III-

Graphik Georgian Regular, Italic  
and Bold, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო  
ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული 
ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის 
ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინა-
რჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-

Graphik Georgian Regular, Italic  
and Bold, 6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა საფრა- 
ნგეთის მიწებისათვის, რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ  
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე- 
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლისმა შეინარჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდა დრო იწვევდა კონფლიქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო 
მიზე- ზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის 
საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვილის შარლ IV-ის 
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Español

Parece que los gitanos y gitanas solamente 
nacieron en el mundo para ser ladrones: nacen 
de padres ladrones, críanse con ladrones, 
estudian para ladrones y, finalmente, salen 
con ser ladrones corrientes y molientes a todo 
ruedo; y la gana del hurtar y el hurtar son en 
ellos como acidentes inseparables, que no se 
quitan sino con la muerte. Una, pues, desta 
nación, gitana vieja, que podía ser jubilada 
en la ciencia de Caco, crió una muchacha en 
nombre de nieta suya, a quien puso nombre 
Preciosa, y a quien enseñó todas sus gitanerías 
y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió 
la tal Preciosa la más única bailadora que se 
hallaba en todo el gitanismo, y la más hermosa 

Français

Quoique ce détail ne touche en aucune manière 
au fond même de ce que nous avons à raconter, 
il n’est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour 
être exact en tout, d’indiquer ici les bruits et 
les propos qui avaient couru sur son compte au 
moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai 
ou faux, ce qu’on dit des hommes tient souvent 
autant de place dans leur vie et surtout dans leur 
destinée que ce qu’ils font. M. Myriel était fils 
d’un conseiller au parlement d’Aix; noblesse de 
robe. On contait de lui que son père, le réservant 
pour hériter de sa charge, l’avait marié de fort 
bonne heure, à dix-huit ou vingt ans, suivant un 
usage assez répandu dans les familles parlemen-
taires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, 

Deutsch

Der Herausgeber versprach, sein Bestes zu tun 
für den schriftstellerischen Kollegen. Etwas 
verwunderlich wollt es ihm nun wohl bedün-
ken, als sein Freund ihm gestand, daß das 
Manuskript von einem Kater, Murr geheißen, 
herrühre und dessen Lebensansichten enthal-
te; das Wort war jedoch gegeben, und da der 
Eingang der Historie ihm ziemlich gut stilisiert 
schien, so lief er sofort, mit dem Manuskript in 
der Tasche, zu dem Herrn Dümmler Unter den 
Linden und proponierte ihm den Verlag des Ka-
terbuchs. Herr Dümmler meinte, bis jetzt habe 
er zwar nicht unter seinen Autoren einen Kater 
gehabt, wisse auch nicht, daß irgendeiner 
seiner werten Kollegen mit einem Mann des 

Svan

ნინ ძირლი ნებისმიერ კულტურაშ. ნინიშ 
დაგრა ყვიჩე ეშხუ ბ�ჯს რეგიონიშ კულტურაშ 
ლალმ�ჰიაშ. ღვეშგე იორიერვე-შდიეშდ 
ზ�ქსგა ლიჩ�დალ ხოხრა ნინ��რჟი �ნსი- 
პან ევროპაისგა. ემმა ათხ�ლდ ლახ დემე 
ხ�ხვტინახ თეს, ხოდერვახ ი ჟიხოჯვირახ 
ხოხრა ნინ��რს, ეჩქა ათხე ევროსაქუზიშ 
პოლიტიკა ი პროგრამოლ, ი ჯილიმK�რი 
ეჩა ერე ამჟი ჰუმანურ დემოკრატიზაცია 
ხიჴრედო ჩი ევროპაშ ქვეყნ��რს, გლობა-
-ლიზაციაშ დრევქა, ესხრი ეჩხავ ერე 
ჟილ�ჲშხუნეს, ჟ�ნცჷცხნას ი გ�ნხენ ლახა-
-გ�ნეს მ�გ ნინს, ნახუმსერ დემე ლი მაზუდო 
ხოშა ლი ნინ ი მაზუსდო რაგდიხ ეჯი ნინჟი. 
ად�ჲ ლიხ �დგილ��რ ევროპაისგა, იმგვ�ჲდო 

Svenska

Men far och mor gingo visst inte och lyckönskade 
sig till något, utan i stället voro de ganska bedrö-
vade. De voro ett fattigt husmansfolk, och deras 
ställe var inte mycket större än en trädgårdstäp-
pa. Då de först flyttade dit, kunde där inte födas 
mer än en gris och ett par höns, men de voro 
ovanligt strävsamma och duktiga människor, och 
nu hade de både kor och gäss. Det hade gått 
ofantligt framåt för dem, och de skulle ha vandrat 
nöjda och glada till kyrkan den vackra morgonen, 
om de inte hade haft sonen att tänka på. Far kla-
gade över att han var trög och lat: ingenting hade 
han velat lära i skolan, och han var så oduglig, 
att man nätt och jämnt kunde sätta honom till att 
valla gäss. Och mor nekade inte till att detta var 

Georgian

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი 
იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწები-სათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენ- 
რი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწე-
ბისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი 
XII–XIII საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინა-რჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლობელო-
ებისათვის დროდა დრო იწვევდა კონფლი-
ქტებს. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის 
საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი შვი- 
ლის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპე-
ტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა 
დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის 
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 Dectivated Activated

Case Sensetive forms H-H–H—H(H)H«H» H-H–H—H(H)H«H»
Ligatures ff ff
Tabular Figures and Punctuation $23 €56 $23 €56
Superscript & Subscript H123H123 H123H123
Numenator & Denumenator H123H123 H123H123
Fractions 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4
Ordinals Hao Hao
Stylistic Sets Graphik Georgian Grotesk   Set 1

 a a
    Set 2

 t  t
   Set 3

 ß ß
   Set 6

 დლრ დლრ

Supported languages: Afrikaans, Catalan, Chechen, Czech, Danish, Dutch, 
English, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Gaelic (Irish), Galician, Georgian, 
Hungarian, Icelandic, Ingush, Italian, Kurdish (lat), Kyrghiz, Latvian, Lithuanian, 
Megrelian, Mongolian (lat), Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovene, 
Spain, Svan, Swedish, Turkish, Uzbek (lat)

Designers: Christian Schwartz and, Yury Ostromentsky (CSTM Fonts)

Commercial Type
Based in New York and London, Commercial Type is a joint venture between 
Paul Barnes and Christian Schwartz, who have collaborated since 2004 on 
various typeface projects, most notably the award winning Guardian Egyp-
tian. The company publishes retail fonts developed by Barnes and Schwartz, 
their staff, and outside collaborators, and also represents the two and their 
team when they work together on type design projects. Following the rede-
sign of The Guardian, the team headed by Mark Porter, including Barnes and 
Schwartz, was awarded the coveted Black Pencil by the D&AD. The team was 
also nominated for the Design Museum’s “Designer of the Year” prize. In Sep-
tember 2006, Barnes and Schwartz were named two of the 40 most influential 
designers under 40 in Wallpaper*.

Christian Schwartz, a type designer and one of the founders of the type 
foundry Commercial Type, lives and works in New York. A graduate of Carn-
egie Mellon University in Pittsburgh, Pa., he worked for a time at MetaDesign 
in Berlin. After returning to the United States, he worked at type studio Font 
Bureau, going independent in 2001. In 2007, he and London designer Paul 
Barnes founded Commercial Type. The studio’s projects include typefaces for 
The Guardian, Esquire, T (The New York Times Style Magazine), the Empire 
State Building and Sprint. Also in 2007 Schwartz was awarded the prestigious 
Prix Charles Peignot, given to designers under 35 years of age for “outstand-
ing contributions to type design.” He has been on the short list of the Museum 
of Design, in London, as Designer of the Year and was rated among the top 40 
most influential designers under 40 years of age by Wallpaper* and on Time’s 
list of top 100 designers.
Typefaces by Christian Schwartz: FF Bau, Farnham, Graphik, Guardian, Neue 
Haas Grotesk, Kommissar, Neutraface, Produkt, Stag

CSTM Fonts
Ilya Ruderman and Yury Ostromentsky (CSTM Fonts)
They are both graphic and type designers. Founders of CSTM Fonts (2014) 
type foundry and a new font distributor type.today (2016).

Graduated from Moscow State University of Print (Graphic Design Depart-
ment), where they took Alexander Tarbeev’s classes. Later Ilya Ruderman 
graduated from Type & Media (Royal Academy of Art), the Hague, the Nether-
lands. After graduation he was a tutor of Type&Typography course at British 
Higher School of Art and Design, Moscow (2008-2015), was an art-director 
of information agency RIA Novosti. He is an author of cyrillic versions of such 
typeface as Lava, Graphik, Neutraface and others, that was made for such 
studios as Typotheque, Commercial Type, Typonine and House Industries. He 
is an author of: Permian typeface, Big City Grotesque and several other corpo-
rate typefaces.
Before 2013 Yury Ostromentsky worked mostly as an editorial designer and 
art-director of BigCity Magazine, where he used his personal lettering, that 
was the base of the Pilar typeface, released by CSTM Fonts last year. He is an 
author of several book series designs and logotypes.
Both typefaces of Ilya Ruderman and Yury Ostromentsky were the winners 
of such type design competitions as Modern Cyrillic 2009, Modern Cyrillic 
2014, Granshan 2011, European Design Award 2012. Kazimir typeface and Tele2 
Typefamily, the CSTM Fonts’s latest releases, were among the winners of Gran-
shan 2015.

Yury Ostromentsky is a type and graphic designer. He is a graduate of the 
Moscow State University of the Printing Arts (2002), where his graduation 
project was done under the supervision of Alexander Tarbeev. He has worked 
as a designer and art director for publishers and design studios. From 2004 
to 2012, he served as art director of the magazine Bolshoi Gorod (Big City), for 
which he created several display typefaces as well as several original typefac-
es and Cyrillic versions of Latin fonts in collaboration with Ilya Ruderman. His 
typefaces were honored at the Contemporary Cyrillic 2009 and 2014 competi-
tions. In 2004 he and Ruderman, Dmitri Yakovlev and Darya Yarzhambek cre-
ated DailyType, a website. In March 2014, again with Ruderman, he founded 
CSTM Fonts.
Typefaces by Yury Ostromentsky: RIA Typeface, Kazimir, Kazimir Text, Pilar, 
BestLife, Navigo, Graphik Georgian, CSTM Xprmntl 01, 02 and 03.

Contact: info@type.today, http://type.today
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