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თბილისი
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი
16 მაისი – 16:00 – ლაშა ბაქრაძის საჯარო ლექცია
17 მაისი – 11:00 – სამეცნიერო კონფერენცია „21-ე საუკუნის მუზეუმების გამოწვევები და
მილენიუმის თაობა“
18 მაისი – 14:00 – ეროვნული მუზეუმის წლიური ანგარიში
15:00 – გამოფენა „XVIII-XX საუკუნეების ქართული კოსტიუმი და იარაღი“
19:30 – ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის, „ნიჭიერთა ათწლედი’’,
კონცერტი

ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი – ქარვასლა
16 მაისი – 18:00 – ნიაზ დიასამიძის ნამუშევრების გამოფენა „ქართული ანბანი“
17 მაისი – 18:00 – გამოფენა „დიფუზიის სივრცე“ პროექტის, „თანამედროვე ხელოვნების გალერეა“,
ფარგლებში

შ. ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი
17 მაისი – 17:00 – ზიგა ვალიშევსკის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა
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დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა
19 მაისი – 16:00 – ლევან ლაღიძის საჯარო ლექცია

გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი
20 მაისი – 10:30 – საგანმანათლებლო პროგრამები და შემეცნებითი თამაშები

საქართველოს თეატრის, მუსიკის,
კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი
20-27 მაისამდე – მუზეუმის დროებითი საგამოფენო დარბაზები უმასპინძლებს გოგი ხოშტარიას
პერსონალურ გამოფენას

გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
19 მაისი – ლადო ასათიანის, მირზა გელოვანის, კოტე ხიმშიაშვილის დაბადებიდან 100
წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა
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საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
18 მაისი – კომპანიის, „თრეველ გაიდ აპპ“, მიერ მომზადებული მუზეუმის პირველი აუდიო გიდის
აპლიკაციის პრეზენტაცია

ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
18 მაისი – მუზეუმი საუბრობს უთქმელზე – „ხალხური მუსიკის საშემსრულებლო სტილების სწორი
სახელდებისათვის“ (მოეწყობა საგანგებო გამოფენა და შეხვედრა ხალხური მუსიკის
შემსრულებლებთან)
19 მაისი – ლექცია-კონცერტი გერმანულ მუსიკაზე

აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
15-17 მაისი – TC2 ჟაკარდის ვორქშოფი: „უწყვეტი ძაფი“
18-19 მაისი – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენცია. დეტალური პროგრამა
18-20 მაისი – გამოფენა „Weaving stories“
18-30 მაისი – გამოფენა-მანიფესტი „დაუმეგობრდი მსოფლიო აბრეშუმის მუზეუმებს“
20 მაისი – ტური ჩამოსული სტუმრებისათვის მთაწმინდის უბანში
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დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა
და ქართველ-ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი
18 მაისი
• მიხეილ და ცისანა ჯანაშვილების პერსონალური გამოფენა
• ქართულ-ებრაული მეგობრობისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნა

მირზა-ფათალი ახუნდოვის სახელობის
აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
18 მაისი – გაიმართება ღია კარის დღე
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სიღნაღი
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
სიღნაღის მუზეუმი
19 მაისი –14:00 – გამოფენა „გერმანელი მხატვრები საქართველოში. XIX-XX საუკუნეები“

მირზაანი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმი
18 მაისი
• მუზეუმის საერთაშორისო დღის ოფიციალური გახსნა და ექსკურსია
• ინტეგრირებული გაკვეთილი თემაზე: „საქართველოს მუზეუმები“
• მასტერკლასი ახალგაზრდა მხატვრებისთვის: „ფერი ხელოვნებაში“
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ნოქალაქევი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური
მუზეუმ-ნაკრძალი
18 მაისი
• სენაკის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა
• მოგონებები წარსულზე – შეხვედრა სოფლის უხუცესებთან
• „მათ ხსოვნას ქვეყანა სანთლებად აინთებს“ – ღია გაკვეთილი
• საზეიმო კონცერტი უმცროსკლასელთა და საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა მონაწილეობით
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ბორჯომი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
18 მაისი
• შეხვედრა პროფესორ ვახტანგ ლიჩელთან
• პრეზენტაცია „გრაკლიანი – ქართული დამწერლობის სათავეებთან“

9

ქუთაისი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი
(დიმიტრი ნაზარიშვილის მემორიალური მუზეუმი)
18 მაისი – „ჯარი და მედიცინა“ – მუზეუმ-ნაკრძალი სტუმრად კადეტთა კორპუსში

ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთიასის
სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
18 მაისი – დროებითი გამოფენა – „ტრადიცია და თანამედროვეობა’’
• მუზეუმი საუბრობს უთქმელზე: ქართველ ემიგრანტთა როლი ჩვენი ქვეყნის კულტურული
მემვიდრეობის გადარჩენაში – გამოფენა ლექცია „ნოე ჟორდანია და მისი მემკვიდრეები“
(ჩართვა საფრანგეთიდან)
• ღვაწლმოსილ მეცნიერ-თანამშრომელთა დაჯილდოება
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ოზურგეთი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის
არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი
18 მაისი – ოზურგეთში არსებული ძველი არქიტექტურული შენობების ისტორია და მათი
კულტურული ღირებულება – დისკუსია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით
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გრემი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
გრემის მუზეუმი
18 მაისი
• „გრემი – კახეთის სატახტო ქალაქი“ – კონფერენცია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ისტორიისა და ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისა და პროფესიული კოლეჯის,
„პრესტიჟი“, გიდის სპეციალობის სტუდენტების მონაწილეობით
• საექსკურსიო ტური ადგილობრივი ეთნიკური ლეკებისათვის
• ღონისძიებაში მონაწილეთა ექსკურსია სოფელ საბუეში, ზაქარია ჯორჯაძის მარან-მუზეუმში
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უფლისციხე
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
უფლისციხის ისტორიულ-არქიტეტქურული მუზეუმ-ნაკრძალი
18 მაისი
• „დევნილი მუზეუმი უფლისციხეში“ – დიდი ლიახვის ხეობის სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალი
სტუმრად უფლისციხეში
• დევნილი მოსახლეობის მიერ შექმნილი სხვადასხვა სახის ნამუშევრის გამოფენა (ნახატები,
ხეზე კვეთა, თექა და სხვა)
• ნაჩვენები იქნება უფლისციხისა და ლიახვის მუზეუმ-ნაკრძალების ფოტო-ვიდეო კოლაჟი
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ვარძია
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი
18 მაისი – საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობით მოეწყობა ლექცია-სემინარი მუზეუმის
წარმოშობის, მისი ფუნქციისა და დანიშნულების შესახებ, საზოგადოებრივი ცნობიერების
ამაღლების საქმეში. სპეციალურად მათთვის მოეწყობა ტური „უცნობი ვარძია“ (კომპლექსის
ახლადაღმოჩენილი დარბაზები)
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ზუგდიდი
დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი
17–24 მაისი – ფოტო-გამოფენა და საგანმანათლებლო პროგრამა აფხაზეთის საჯარო სკოლის
მოსწავლეების მონაწილეობით, სადაც წარმოდგენილი იქნება წინაპრების ფოტო-სურათები
საოჯახო ალბომებიდან

ფოთი
ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი
18 მაისი – ღია კარის დღე. მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე ფოთელი მეომრების პირადი
ნივთებისა და მედლების დროებითი გამოფენა
• საჯარო ლექცია „შეთქმულება ბერგმანში“
19 მაისი – სამხატვრო სასწავლებლის მოსწავლეებისა და ადგილობრივი რამდენიმე მხატვრის
ნამუშევრის გამოფენა
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სამტრედია / სოფელი დიდი ჯიხაიში
ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
16 მაისი – გერმანული კლასიკური მუსიკისა და ქართული სიმღერის საღამო
17 მაისი – სპორტული შეჯიბრებები – „მხიარული სტარტები“, შეჯიბრი ნარდსა და ჭადრაკში
18 მაისი – ლიტერატურულ – მუსიკალური კომპოზიცია. მონაწილეთა დაჯილდოება

წეროვანი
ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
18 – 24 მაისი – ღია კარის დღეები
18 მაისი
12:00-18:00 – ივანე მაჩაბლის ექსპონატებისა და ლიახვის ხეობის ისტორიული ძეგლების ფოტო–
გამოფენა
• ლექცია საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის: „ივანე მაჩაბლის მუზეუმის წარსული და მისი
დღევანდელი დღე“ და „მუზეუმის როლი და მისი მნიშვნელობა“
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სოფელი ჩარგალი
ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
18 მაისი – ღია კარის დღე

სოფელი ჭყვიში
გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
17 მაისი – ლიტერატურულ-მუსიკალური ღონისძიება, ვანის კულტურისა და ტურიზმის ცენტრთან
არსებული შემოქმედებითი ჯგუფი „პარნასის“ მონაწილეობით
• კლასიკური მუსიკის საღამო
18 მაისი – „ვსაუბრობთ უთქმელზე“ – გალაკტიონის გარდაცვალება
• ეროვნული სამოსის ჩვენება ვანის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მიერ
19 მაისი – კონკურსი თემაზე „ერთი დღე მუზეუმში“, ვანის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა
მონაწილეობით
22 მაისი – ექსკურსია-გაკვეთილი ვანის საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის
23 მაისი – ვანის სკოლამდელ აღსაზრდელთა გამოსაშვები საღამო
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საჩხერე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
18 მაისი
• ვიქტორინა-კონკურსი „ვინ უკეთ იცნობს აკაკის“, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა
მონაწილეობით
• აკაკის ლექსებზე შექმნილი სიმღერების კონკურსი

საგურამო
ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი
მაისი – 16:00 – სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლის კონცერტი
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ყვარელი
ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი
18 მაისი
12:00 – გამოფენის გახსნა „ვინ მოკლა ილია“, ილიას მკვლელობის ამსახველი მასალები მუზეუმის
საფონდო მასალების საფუძველზე
13:00 – გოდერძი შარაშიას დოკუმენტური ფილმის, „გრიფით საიდუმლო“, ჩვენება მუზეუმის სააქტო
დარბაზში
14:00 – ქართული ეროვნული სამოსის დღე ილიას მუზეუმში

გორი
ი. ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი
18 მაისი – „შალვა ნუცუბიძე – რეპრესირებული მეცნიერი და „ვეფხისტყაოსანი“ – შეხვედრა
მეცნიერის ქალიშვილთან თამარ ნუცუბიძესთან და მემორიალური ნივთების გამოფენა
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გორის რაიონი / სოფელი ვარიანი
იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
18 მაისი
• მუზეუმი მიიღებს და უმასპინძლებს ექსკურსიებს
• სხვადასხვა წლებში გამოსული “დედა ენის” გამოფენა
• ლექცია-საუბრები მუზეუმის მნიშვნელობის წარმოჩენაზე
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თელავი
თელავის ისტორიის მუზეუმი
18 მაისი
11:00-13:00 – სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება თემაზე – „მუზეუმები და სადავო ისტორიები“
• „ისტორიული მოვლენების და ფაქტების დამახინჯება საბჭოთა პერიოდის ქართულ
ისტორიოგრაფიაში“
• „სადავო საკითხები თელავის ისტორიული მუზეუმ
 ის დაარსების ისტორიასთან დაკავშირე
ბით“
13:00-14:00 – კონცერტი – ქ. თელავის სამუსიკო სასწავლებელთან არსებული „ქალთა კაპელა“ და
„მგალობელ ვაჟთა გუნდი“

