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14-16 ნოემბერი, 2020

#ღამე
მუზეუმში



#ღამემუზეუმში

2

თ ბ ი ლ ი ს ი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
https://www.facebook.com/GNMuseum 
http://museum.ge/ 
https://twitter.com/MuseumGNM

∙ ახალი გამოფენა ბოლნისის მუზეუმში: “XIX-XX საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე 
გერმანელი მხატვრები” – ვიდეოტური

∙ ნინო დათუნაშვილის ლექცია “მეფედ კურთხევის რიტუალი საქართველოში”

საქართველოს ხელოვნების სასახლე -კულტურის ისტორიის მუზეუმი  
https://www.facebook.com/artpalace.ge/ 
http://artpalace.ge/public/ge/contact#

15-16 ნოემბერი, 19:00

∙ ონლაინტური მუზეუმში https://www.youtube.com/watch?v=5A-fe_FAiwI&t=716s

∙ ონლაინგამოფენა – ირინა შტენბერგის ცხოვრება და შემოქმედება
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საქართველოს ხელოვნების სასახლე – კულტურის ისტორიის მუზეუმი  
ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმი 

https://www.facebook.com/museumofinstruments 

15 ნოემბერი, 19:00 – ანსამბლის “მჭელი” კონცერტი (Facebook LIVE)

გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი 
https://www.facebook.com/geoliteraturemuseum/ 

14 ნოემბერი 

∙ მიხეილ ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
ონლაინგამოფენა

აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
silkmuseum.ge 
facebook.com/silkmuseum 

∙ ვირტუალური ტური / virtual tour
14 ნოემბერი:
 19:00 – გამოფენა „გზები“ ვირტუალური ტურის ტრანსლაცია 
 20:00 – გამოფენა „გზები“ ვირტუალური ტურის ტრანსლაცია
 19:30 – 21:00 – ლაივ ჩართვები მუზეუმიდან
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15 ნოემბერი:
 19:00 – 21:00 – აქცია პანდემიის საპასუხოდ „პირბადე მუზეუმისგან“ 
 19:00 – 21:00 – ინტერვენცია „ძველი იდეების ახალი ლექსიკონი“

∙ “აბრეშუმის პარკის გარეთ: როგორ წარვადგინოთ ხელოვნება საჯაროდ პანდემიის დროს?” 
– პროექტის სამუშაო პროცესის ჩვენება. პროექტი მოიცავს ხელოვანთა და კურატორთა 
მხარდაჭერის პროგრამას აბრეშუმის მუზეუმთან თანამშრომლობით და ხორციელდება Art 
Prospect ფარგლებში, რომელსაც მხარს უჭერს ორგანიზაცია CEC ArtsLink.

დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა 
და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა  ისტორიის მუზეუმი

https://www.facebook.com/jewishgeo

∙ უსინათლო მუსიკოსთა ჯგუფის – „რელიქვია“ კონცერტი 

∙ ბათუმისა და თელავის ქალთა კამერული გუნდებისა და საქართველოს კაპელის კონცერტის 
ჩანაწერები

∙ ინტერაქციულ-შემეცნებით ვიქტორინა ქართულ-ებრაული 26 საუკუნოვანი უნიკალური 
ურთიერთობის შესახებ
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მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
 https://www.facebook.com/AxundovMuzey

14 ნოემბერი – საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში მოსწავლეების მიერ შესრულებული 
ნამუშევრების ონლაინგამოფენა

15 ნოემბერი – აზერბაიჯანული ხალიჩებისა და გობელენის ონლაინგამოფენა
16 ნოემბერი – ონლაინკონცერტი აზერბაიჯანელი შემსრულებლების მონაწილეობით 

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის 
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მუზეუმი 

https://www.facebook.com/tbilisiartacademymuseum/

∙ ჩაწერილი ვიდეოტურები სამხატვრო აკადემიის სამუზეუმო და საგალერეო სივრცეებში 
(ჟესტური თარგმანის ან სუბტიტრების თანხლებით)

∙ ჩაწერილი ვიდეოტურები სამხატვრო აკადემიის სასწავლო სახელოსნოებში და საუბრები 
პროფესორ-მასწავლებლებთან და სტუდენტებთან (ჟესტური თარგმანის ან სუბტიტრების 
თანხლებით)

∙ მიმდინარე და განხორციელებულ გამოფენებზე წარმოდგენილი ნამუშევრების 
ონლაინგამოფენა 

∙ გამოფენის – „თავისუფალი სივრცე: სივრცე ყველასთვის“ ვიდეოგადაღება და 
ონლაინგანთავსება (ჟესტური თარგმანის ან სუბტიტრების თანხლებით) 

∙ სამხატვრო აკადემიის სამუზეუმო და საგალერეო სივრცეების  ონლაინგამოფენა
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∙ სამხატვრო აკადემიის შესახებ მომზადებული ვიდეო მასალა (ჟესტური თარგმანის ან 
სუბტიტრების თანხლებით)

∙ ვიდეო-აუდიო ფორმატის (ჟესტური თარგმანის ან სუბტიტრების თანხლებით) საინტერესო 
ამბები აკადემიის ისტორიიდან, აქ მოღვაწე ადამიანებისა და ექსპონატების შესახებ

თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრის მუზეუმი

https://www.facebook.com/theatrerustaveli 

15 ნოემბერი –   ვიდეოსიუჟეტი “ერთი ექსპონატის ისტორია – სხვა ეპოქა”

მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი
https://www.facebook.com/medeamuseum.gov.ge

∙ ლაივტური მუზეუმში -”ქალები და მათი როლი მედიცინის განვითარებაში”

∙ ილუსტრირებული სამეცნიერო სტატია – პოსტი – ქალთა როლი და სხვა ეროვნების და 
მრწამსის მქონე პირთა დამსახურება ქართული მედიცინის ისტორიაში

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა – წიგნის მუზეუმი
∙ ონლაინტური მუზეუმში – http://city360.ge/museumofbooks/?fbclid=IwAR1GUAd1oXQqfhcTScbsIvEAg

oR26G-ssWqAhOsEJDjByMt9M0WxMTBAjxc 
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ს ა მ ე გ რ ე ლ ო  - ზ ე მ ო ს  ს ვ ა ნ ე თ ი

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის ისტორიულ-არქეოლოგიური 

მუზეუმ-ნაკრძალი 
https://www.facebook.comNokalakevi-Archaeological-Museum-394158407424945/ 
https://www.facebook.com/georgianheritage/

∙ ონლაინ აქტივობა – “ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი 
ღირსებებითა და უფლებებით”  

აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017201350311

∙ აბაშის N 1 საჯარო სკოლის მოსწავლის დავით ჩარკვიანის ნამუშევრების გამოფენა “თბილი 
მზერა – გზა გულებისაკენ”

∙ აბაშის შშმ პირთა ორგანოზაციის “სიკეთის მაძიებელი” დამფუძნებელი ირაკლი ჭანტურიას 
ლექცია;  „შშმ პირთათვის ხელმისაწვდომი გარემოს შექნა და საზოგადოებაში ინტეგრირება“

∙ საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტის “ერთად მწვანე აბაშისათვის” ფარგლებში 
წიწოვანი ნარგავების დარგვა მუზეუმის ეზოში
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სიმონ ჩიქოვანის სახლ-მუზეუმი
https://www.facebook.com/აბაშის-კულტურისა-და-ხელოვნების-განვითარების-ცენტრი-164035761170373

14 ნოემბერი – ონლაინ ექსკურსია

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი
https://www.facebook.com/ჩხოროწყუს-მუნიციპალიტეტის-ისტორიული-მუზეუმი-1545547639097974/

∙ გურამ მალანიას ნამუშევრების ონლაინგამოფენა

∙ შავლეგო ქარჩავას ნამუშევრების ონლაინგამოფენა

∙ მუზეუმში დაცული საეკლესიო მასალის გამოფენა

∙ კოლხური საკრავების დამზადების კულტურა – მომხსენებელი დემურ ანთია

∙ ლაივ-ტურები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მთისწინეთის კარსტული მღვიმეების შესახებ 

∙ აპოლონ ადონიას დაბადების 90-ე წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება საჯარო 
სკოლის მოსწავლეთა და საზოგადოების მონაწილეობით

∙ კოლხეთის რკინის მეტალურგიის კერების შესწავლა ბათუმის უნივერსიტეტის მეცნიერ-
მუშაკთა ექსპედიციის მიერ
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ა ჭ ა რ ა

სსიპ  -”აჭარის მუზეუმი”
https://www.facebook.com/LeplAjaraMuseum/

∙ ვიდეორგოლი „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ვირტუალურ აქციაზე „ღამე მუზეუმში” 

∙ ხარიტონ ახვლედიანი სახელობის მუზეუმი – იონლაინ ექსკურსია „ეთნოგრაფია” 

∙ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი – ვიდეო რგოლი – „თანასწორობა” 

∙ ონლაინ ვიდეოვიქტორინა (კითხვები მუზეუმის დაარსების ისტორიის შესახებ)

∙ სსიპ „აჭარის მუზეუმის” ოფიციალური გვერდიდან -https://ajaramuseums.ge/ ვიდეოსლაიდის 
გაზიარება საზოგადოებისთვის

∙ ვიდეოექსკურსია “ნობელების მუზეუმი”

∙ ვიდეოექსკურსია  – “ხელოვნების მუზეუმი”

∙ ვიდეორგოლი – შშმ პირები და ბათუმში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობები 
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გ უ რ ი ა

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის 

არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი
https://www.facebook.com/ექვთიმე 
https://www.facebook.com/georgianheritage/

∙ ვიდეორგოლი „მუზეუმი-ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის“ – შშმ პირების ჩართულობა 
სხვადასხვა ღონისძიებებში

მერაბ ბერძენიშვილის სახელობის ოზურგეთის 
თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი 

https://www.facebook.com/272265113369318/photos/a.272271983368631/272276350034861/

14 ნოემბერი, 19:00 – ოზურგეთის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ნამუშევრების განახლებული 
ექსპოზიციის ონლაინ პრეზენტაცია

16 ნოემბერი 
19:00 – გურიის რეგიონის მხატვრების ნამუშევრების ონლაინ გამოფენა-გაყიდვა  

∙ ა(ა)იპ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი  https://www.facebook.com/463967953620387/
photos/a.466215093395673/2026214660729034/
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ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
∙ აჭარისა და გურიის თანცხოვრების ამსახველი ფოტომასლა

∙ გურიის სოფლების ისტორია

მოსე გოგიბერიძის სახლ-მუზეუმი 
14 ნოემბერი – რუსუდან კალანდაძის ლექცია თემაზე – “მოსე გოგიბერიძე და ქართული სახლის 

ფილოსოფია”

ნიკო მარის სახლ-მუზეუმი 
15 ნოემბერი – ალექსანდრა მარი ნიკო მარის ცხოვრებასა მოღვაწეობაზე

ნოდარ დუმბაძის სახლ-მუზეუმი
∙ თამაზ ჩიგოგიძის ლექცია თემაზე “ნოდარ დუმბაძე და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები”
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ი მ ე რ ე თ ი

ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
https://www.facebook.com/kutaisimuseum

14 ნოემბერი – მუზეუმისა და ასოციაცია ,,ხელოვნება საზოგადოებრივი ინტერესებისათვის’’ 
ერთობლვი ონლაინ ღონისძიება – ,,შშმ მოზარდების განვითარების ხელშეწყობა პანდემიის 
პირობებში’’. 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის ქუთაისის 

ისტორიულ-არქიტექტურული  მუზეუმ-ნაკრძალი
https://www.facebook.com/kutaisi.muzeumnakrdzali/posts/89077608805473 
https://www.facebook.com/georgianheritage/

∙ ვიდეორგოლი „შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს“-  ინკლუზიური და შშმ პირების 
მიერ მოხატული კერამიკა
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ქუთაისის ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი
https://scontent.ftbs3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.0.560.560a/12241457_1502463476751205_224865492297430
30_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=CkAnqEXorvQAX9mf9EV&_nc_ht=scontent.ftbs3-2.
fna&oh=9717e90c519ad3979b29964e96085785&oe=5FC12FCE

∙ ქუთაისის ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალი – ინსპირაცია ვიზიტორთათვის

∙ ქართულ – პოლონური გაცვლითი ვირტუალური ტური – ლაივტური “ზაქარიას ყრმობის 
ვირტუალური სამყარო ჟელეზნა ვოლაში”,  ლაივტური “შოპენის ვირტუალურ სამყარო 
ქუთაისში”

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
https://www.facebook.com/cezari.lashxi 

∙ ონლაინგამოფენა – აკაკის ცხოვრება და შემოქმედება  
  

გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004581587977

14 ნოემბერი 

∙ ღონისძიება ვანის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა “დღის ცენტრის” – შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა  მონაწილეობით 

∙ ღონისძიებები ვანის მუნიციპალიტეტის N 1 და  N 2 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა 
ჩართულობით 

∙ ვანის მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი ჯგუფებისა და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა 
მიერ მომზადებული მხატვრული, ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ნომრები
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ჭიათურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005149444743

∙ ონლაინ აქტივობა – “ჩვენ ერთად ვეცნობით წარსულს”

ხარაგაულის ისტორიული მუზეუმი
https://www.facebook.com/xaragaulis.muzeumi

∙ საგანმანათლებლო პროექტი – “მოხალისე გიდები”

∙ ვიდეოჩანაწერი – სოფელში მცხოვრებ ქალბატონები და შენარჩუნებული ტრადიციები

∙ ვიდეომასალა – შშმ ბავშვთა ჩართულობა მუზეუმში განხორციელებულ აქტივობებში

∙ ფოტოგამოფენა – “თაობები ერთ სივრცეში” 

∙ შშმ პირთა ნამუშევრების გამოფენა

∙ გამოფენა – “ოქროდ ქცეული სიბრძნე” (ერმილე მაღრაძის ნამუშევრები)

წყალტუბოს გიორგი ახვლედიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
https://www.facebook.com/308395882898649/photos/a.308395986231972/316054142132823/?type=1&theater

14 ნოემბერი 

∙ ფოტოგამოფენა – “მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი – 50”

∙ ხეზე კვეთის ოსტატის თემურ ქუთათელაძის ნამუშევრების გამოფენა
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15 ნოემბერი 

∙ 1940-1958 წლებში კურორტ წყალტუბოს მშენებლობის ამსახველი ფოტოალბომის გამოფენა

∙ მუზეუმში დაცული ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა
16 ნოემბერი 

∙ ღია ბარათებით გაცოცხლებული ძველი წყალტუბო

∙ ნიკო ლორთქიფანიძის რამდენიმე უცნობი წერილის გამოფენა

რ ა ჭ ა

ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
https://www.facebook.com/beso.kobakha

∙ ნინო ლალიაშვილის ფერწერული და ბესო კობახიძის სკულპტურული ნამუშევრების 
ონლაინგამოფენა

ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056530810147

14 ნოემბერი – 20:00 – ალექსანდრე ჭუმბურიძის ფილმების “ონის ებრაელთა სინაგოგა” და 
“მრავალძალის წმ. გიორგის ეკლესია” ონლაინჩვენება
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მ ც ხ ე თ ა - მ თ ი ა ნ ე თ ი

საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი
https://www.facebook.com/381624828877444 

∙ ონლაინტური მუზეუმიდან და ვიდეობლოგები თემაზე „მე – ილია“

ა(ა)იპ -თიანეთის მუნიციპალიტეტის  მუზეუმების გაერთიანება
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009169652816

თიანეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 
∙ მუზეუმები თანასწორობისათვის: მრავალფეროვნება და ინკლუზიურობა

∙ შშმ პირები ისტორიულ ასპარეზზე 

∙ უცხოელების მოღვაწეობა და ღვაწლი საქართველოს ისტორიაში

∙ ქალის როლი საქართველოს ისტორიაში

∙ თიანეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცული ექსპონატების ონლაინჩვენება

თიანეთის მირზა გელოვანის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
∙ პოეზიის საღამო ინკლუზიური ბავშვების ჩართულობით და ფოტოების ონლაინგამოფენა 
19:00 – სახლ-მუზეუმის ექსპონატების ონლაინგამოფენა
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ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014534656473

16 ნოემბერი – თხრობა ციკლიდან “ვაჟას პერსონაჟების ცხოვრებისეული პროტოტიპები” ( “ქალთა 
მდგომარეობა და ვაჟას შემოქმედება”)

შ ი დ ა  ქ ა რ თ ლ ი

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი

https://www.facebook.com/UplistsikhemMuseum 
https://www.facebook.com/georgianheritage/

∙ ვირტუალური მოგზაურობა უფლისციხეში – „კულტურა თანასწორობისთვის“-კომპლექსზე 
მოწყობილი Vrex box -ის ვირტუალური სტენდი კლდეში ნაკვეთი ქალაქის სფერული 
ვიდეოგადაღების მეთოდით ინსტალირებულ 3D ფორმატის გამოსახულებასთან ერთად 
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ი.ბ. სტალინის სახლემწიფო მუზეუმი
https://www.facebook.com/stalinismuseumi

16 ნოემბერი, 21:00-02:00

∙ გორელი მხატვრების გამოფენა

∙ ქეთი მელქაძის მასტერკლასი

∙ „შავფაროსნები“
ღია სივრცეში:

∙ დევნილთა ქორეოგრაფიული ანსამბლის „ქველი“, გორის ჯაზ-ბენდისა და ქორეოგრაფიული 
ანსამბლის „ხევი“ კონცერტი

∙ სამაჩაბლოდან დევნილი მხატვრის თამარ კასრაძის ნამუშევრების გამოფენა

∙ გორის დ. ერისთავის სახელობის თეატრისა და გორის სასწავლო უნივერსიტეტთან 
არსებული სტუდენტური თეატრის კოსტუმირებული წარმოდგენა

იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
https://www.facebook.com/iakobige 

∙ შემოდგომა იაკობის სოფელში (ფოტოგამოფენა) 

∙ „იაკობობა – 180 წელი“- განხორციელებული აქტივობების ჩვენება

∙ თეატრალური წარმოდგენის „იავნანამ რა ჰქმნა“?! ჩვენება 

∙ ონალინექსკურსია მუზეუმში

∙ გასული წლების „ღამე მუზეუმში“ სლაიდშოუ

∙ ვიდეო-რგოლის „ჩემი გორი“ ჩვენება 
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ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
https://www.facebook.com/IVANE.MACHABELI.HOUSE.MUSEUM

14 ნოემბერი, 21:00 – პოეზიის საღამო სოფ. წეროვანის საჯარო სკოლის მოსწავლეების 
მონაწილეობით

კასპის გიორგი ხორგუაშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
https://www.facebook.com/LMOKK/

∙ ონლაინლექცია – “ქართული დარბაზი” 

∙ ონალინლექცია – “ მუზეუმის საგანძური” 

კასპის მუნიციპალიტეტის კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ–მუზეუმი
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026745393212

∙ ხელნაკეთი ნამუშევრების გამოფენა

∙ „ფოლკლორი შევუნარჩუნოთ თაობებს“

∙ „კავთისხევის ისტორია“

∙ წმინდანების ცხოვრება და მოღვაწეობა

∙ ომარ კელაპტრიშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლასთან არსებული ბავშვთა ანსამბლის 
კონცერტი
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ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
https://www.facebook.com/BoardofKareliMunicipality

14 ნოემბერი 

∙ ფოლკლორული ანსამბლის  კონცერტი
18:00 – შშმ ბავშვთა ნამუშევრების გამოფენა 
19:00 – ვიქტორინა თემებზე: მუნიციპალიტეტის ისტორია და კულტურული მემკვიდრეობა; ტაო-

კლარჯეთის ისტორია და კულტურული მემკვიდრეობა
20:00 – გრიგოლ რამიშვილის ონლაინექსკურსია მუზეუმში დაცულ სიძველეებზე

ს ა მ ც ხ ე - ჯ ა ვ ა ხ ე თ ი

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

https://www.facebook.com/sdzgfv/ 
https://www.facebook.com/georgianheritage/

∙ ვიდეორგოლი  – „ინკლუზიური შესაძლებლობების მრავალფეროვნება ბორჯომის 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში“. ქ. ბორჯომში მდებარე დღის ცენტრ ,,თებეს“ მოსწავლეების – 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ნამუშევრები და აქტივობები
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ქ ვ ე მ ო  ქ ა რ თ ლ ი

ა(ა)იპ – დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 
https://www.facebook.com/361746840905657/photos/a.361758790904462/361758794237795/

14 ნოემბერი – დმანისის ტერიტორიაზე განხოციელებული არქეოლოგიური სამუშაოები და 
უძველესი ადამიანის, ”HOMO ERECTUS” -ის აღმოჩენა და მისი მნიშვნელობა

15 ნოემბერი – წინაქრისტიანული (ადრე, შუა და გვიან ბრინჯაოს) ხანის არქეოლოგიური მასალა
16 ნოემბერი – ჯუმბერ კოპალიანის ონლაინჩართვა – “ანტიკური და შუა საუკუნეების 

არქეოლოგიური მასალა” 

კ ა ხ ე თ ი

თელავის ისტორიული მუზეუმი
https://www.facebook.com/telavisistoriulimuzeumi.ge

14 ნოემბერი -19:00 – ონალინგამოფენა – “გაგვიცანი და დაგვინახე”
15 ნოემბერი – 19:00 – ვიდეოჩანაწერი – მუზეუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის 

ანა მაისურაძისა და ასოციაციის “ხელოვნება საზოგადოებრივი ინტერესებისათვის” 
დამფუძნებელის ინა სოხაძის მიერ ახალი ინკლუზიური  პროგრამის “გაგვიცანი და დაინახე 
ჩვენი შესაძლებლობები” მიმოხილვა 
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16 ნოემბერი:
18:00 – ვიდეოჩანაწერი – ინკლუზიური  პროგრამის “გაგვიცანი და დაინახე ჩვენი შესაძლებლობები” 

მიმოხილვა 
20:00 – ონლაინგამოფენა “მამაცთაშორის საკვირველობა, პატარა კახი – მეფე ირაკლი”

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
გრემის მუზეუმი 

https://www.facebook.com/georgianheritage/

∙ ვიდეორგოლი – „მუზეუმი კულტურული და ტოლერანტული გარემო”

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმი

https://www.facebook.comNiko-Pirosmanashvili-State-Museum-1502406883418032/ 
https://www.facebook.com/georgianheritage/

∙ ვიდეორგოლი – „ცხოვრება მშვენიერია“ – რუსთავის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთა დღის ცენტრის „გენი“ სტუმრობის ერთი დღე მუზეუმში



#ღამემუზეუმში

23

ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი 
https://m.facebook.com/ილია-ჭავჭავაძის-ყვარლის-სახელმწიფო-მუზეუმი-102805184696737/?ref bookmarks 

14 ნოემბერი – „შემოდგომა ილიას ეზოში - კახური ტრადიციები“ 

ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

ივანე ბერიტაშვილის სახლ-მუზეუმი
https://www.facebook.com/libmuseum.ge

∙ მუზეუმის საიმიჯო ვიდეორგოლი – ბესო გაფრინდაშვილის დოკუმენტური ფილმის 
“ეპიზოდები ივანე ბერიტაშვილის ცხოვრებიდან” და მუზეუმის ექსპონატების გაციფრებული 
ფოტოების სლაიდშოუ

ლაგოდეხის ისტორიული მუზეუმი
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023804872278

14 ნოემბერი, – მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში გადაღებული ვიდეოსემინარი  ფსიქო-სოციალური 
რეაბილიტაციის ცენტრის “მომავლის იმედი” ბენეფიციარებისათვის

16 ნოემბერი, – მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში გადაღებული ვიდეოსემინარი ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტის ეთნიკური უმცირესობების სკოლის მოსწავლეთათვის


