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საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის ეროვნული სააგენტო

მუ  ზეუ  მე  ბის საერ  თა  შო  რი  სო დღი  სად  მი მიძ  ღვნი  ლი 

II სამეცნიერო კონფერენცია 
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2015 წლის
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ძეგ  ლთა დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი კვლე  ვის ცენ  ტრის სა  კონ  ფე  რენ  ციო დარ  ბა  ზი
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პროგ რა მა

I დღე - 20 მაი სი

კონ   ფე   რენ   ციის გახ   სნა - ნი   კო   ლოზ ან   თი   ძე - სა   ქარ   თვე   ლოს კულ   ტუ   რუ   ლი 
მემ   კვიდ   რეო   ბის დაც   ვის ეროვ   ნუ   ლი საა   გენ   ტოს გე   ნე   რა   ლუ   რი დი   რექ   ტო   რი

I სე   სია 

მო   დე   რა   ტო   რი – ირ   მა დო   ლი   ძე - სა   ქარ   თვე   ლოს კულ   ტუ   რუ   ლი მემ   კვიდ   რეო  -
ბის დაც   ვის ეროვ   ნუ   ლი საა   გენ   ტო, მუ   ზეუ   მე   ბი   სა და მუ   ზეუმ   -ნაკ   რძა   ლე   ბის 
სამ   სა   ხუ   რის უფ   რო   სი, ხე   ლოვ   ნე   ბათ   მცოდ   ნეო   ბის დოქ   ტო   რი. 

მომხსენებლები:

ირ   მა დო   ლი   ძე – მუ   ზეუ   მი და კულ   ტუ   რუ   ლი მემ   კვიდ   რეო   ბა - სა   ქარ   თვე   ლოს 
კულ   ტუ   რუ   ლი მემ   კვიდ   რეო   ბის დაც   ვის ეროვ   ნუ   ლი საა   გენ   ტოს მუ   ზეუ   მე   ბი და 
მუ   ზეუმ   -ნაკ   რძა   ლე   ბი;
ინ   გა ქა   რაია – მუ  ზეუ  მე  ბის რო  ლი კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვა  სა 
და გან  ვი  თა  რე  ბა  ში; 
მა  კა დვა  ლიშ  ვი  ლი – კულ  ტუ  რუ  ლი ინ  დუს  ტრია და მუ  ზეუ  მი;
მე  დეა ჯა  ნიაშ  ვი  ლი – კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბა და ტუ  რიზ  მი;
გიორ  გი სა  მა  ნიშ  ვი  ლი – სა  ქარ  თვე  ლო ღვი  ნის სამ  შობ  ლო; 
ია თა  ბა  გა  რი – ღვი  ნის ტუ  რიზ  მი სა  ქარ  თვე  ლო  ში;
მი  ხეილ წე  რე  თე  ლი – XXI საუ  კუ  ნის გა  მოწ  ვე  ვე  ბი და სა  ქარ  თვე  ლოს ეროვ -
ნუ  ლი მუ  ზეუ  მის რე  ფორ  მა; 
გიორ  გი კა  ლან  დია – ხე  ლოვ  ნე  ბის სა  სახ  ლე და მი  სი სა  გან  ძუ  რი.
 

II სე  სია 

მო  დე  რა  ტო  რი  –  ეკა კა  ჭა  რა  ვა სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო -
ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტო, მუ  ზეუ  მე  ბი  სა და მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლე  ბის 
სამ  სა  ხუ  რის უფ  რო  სი სპე  ცია  ლის  ტი, ის  ტო  რიის დოქ  ტო  რი. 

მომხსენებლები:

მა  კა თაქ  თა  ქიშ  ვი  ლი – არა  მა  ტე  რია  ლუ  რი კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის 
მუ  ზეუ  მის კონ  ცეფ  ცია; 
ნი  ნო კა  ლან  და  ძე – რეს  ტავ  რა  ცია-  კონ  სერ  ვა  ციის რო  ლი სა  მუ  ზეუ  მო სფე  რო  ში; 
მა  ნა  ნა მო  ნია  ვა – „შა  ტო მუხ  რა  ნის“ კომ  პლექ  სი – რეს  ტავ  რა  ცია  -აღ  დგე  ნა- 
გა  და  მაგ  რე  ბის სამ  შე  ნებ  ლო სა  მუ  შაოე  ბი;
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გა  გა კიკ  ნა  ძე – სვა  ნე  თის მუ  ზეუ  მის არ  ქი  ტექ  ტუ  რა; 
ნი  ნო სუ  ლა  ვა, ნი  ნო ოქ  რუაშ  ვი  ლი – რე  გიო  ნუ  ლი მუ  ზეუ  მი – კულ  ტუ  რულ -სა -
გან  მა  ნათ  ლებ  ლო ცენ  ტრი (თა  ნა  მედ  რო  ვე ვი  თა  რე  ბა და პერ  სპექ  ტი  ვე  ბი);
ანა შან  შიაშ  ვი  ლი – ტრა  დი  ციუ  ლი რეწ  ვა: რე  სურ  სი მუ  ზეუ  მის გან  ვი  თა  რე -
ბის  თვის;
თეა გო  ცი  რი  ძე – ის  ტო  რიუ  ლი სცე  ნუ  რი სა  მო  სე  ლი – ქარ  თუ  ლი თეატ  რი  სა 
და კი  ნოს მემ  კვიდ  რეო  ბა;
სა  ლო  მე ცის  კა  რიშ  ვი  ლი – სა  ქარ  თვე  ლოს მუ  ზეუ  მე  ბის მუ  შაო  ბის გაუმ  ჯო  ბე -
სე  ბის პერ  სპექ  ტი  ვე  ბი.

II დღე - 21 მაი სი

I სე  სია 

მო  დე  რა  ტო  რი – ეკა კა  ჭა  რა  ვა - სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო -
ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტო, მუ  ზეუ  მე  ბი  სა და მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლე  ბის 
სამ  სა  ხუ  რის უფ  რო  სი სპე  ცია  ლის  ტი, ის  ტო  რიის დოქ  ტო  რი. 

მომხსენებლები:

ვა  ტო წე  რე  თე  ლი – კრი  ზი  სი, რო  გორც შე  საძ  ლებ  ლო  ბა;
ვა  ტო ხოშ  ტა  რია – სა  გა  მო  ფე  ნო სივ  რცის დი  ზაი  ნი და ექ  სპო  ნა  ტე  ბის მონ  ტა  ჟი; 
ნა  ნა მე  ფა  რიშ  ვი  ლი – არ  ქი  ტექ  ტო  რის რო  ლი სა  მუ  ზეუ  მო საქ  მე  ში; 
სა  ლო  მე ხმია  დაშ  ვი  ლი – მუ  სი  კის სა  მუ  ზეუ  მო სივ  რცის თა  ნა  მედ  რო  ვე პრაქ -
ტი  კა; 
ლა  ნა ქა  რაია – სახ  სრე  ბის მო  ზიდ  ვის (Fundraising) სა  კით  ხე  ბი დი  დი ბრი -
ტა  ნე  თის მუ  ზეუ  მებ  ში;
ანა ჭეიშ  ვი  ლი – საფ  რან  გე  თის მუ  ზეუ  მე  ბის ქარ  თუ  ლი კო  ლექ  ციე  ბი და მა  თი 
მო  მა  ვა  ლი თა  ნა  მედ  რო  ვე სა  გა  მო  ფე  ნო სივ  რცე  ში; 
ნი  ნო დო  ბორ  ჯგი  ნი  ძე – უც  ნო  ბი სა  ქარ  თვე  ლო, იტა  ლიის არ  ქი  ვებ  სა და მუ -
ზეუ  მებ  ში და  ცუ  ლი წყა  როე  ბის კვლე  ვა და პუბ  ლი  კა  ცია; 
კო  ტე ნაც  ვლიშ  ვი  ლი – საიმ  პე  რა  ტო  რო ქო  ნე  ბის კულ  ტუ  რუ  ლი და სა  მარ  თლებ -
რი  ვი ას  პექ  ტე  ბი (ბორ  ჯო  მის მხა  რეთ  მცოდ  ნეო  ბის მუ  ზეუ  მის კო  ლექ  ცია); 
ეკა კიკ  ნა  ძე – ნი  კო ფი  როს  მა  ნაშ  ვი  ლის სა  მუ  ზეუ  მო კო  ლექ  ციის შექ  მნის შე -
სა  ხებ. 
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II სე  სია

მო  დე  რა  ტო  რი – ირ  მა დო  ლი  ძე, სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო -
ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტო, მუ  ზეუ  მე  ბი  სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის 
სამ სა ხუ რის უფ რო სი, ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნეო ბის დოქ ტო რი.

მომხსენებლები:

ქე თე ვან ასა თია ნი – უც ნო ბი ნაც ნო ბი სა გან ძუ რი;
და რე ჯან გო გაშ ვი ლი – პა ლიმ ფსეს ტე ბი: დაც ვი სა და კონ სერ ვა ციის რამ-
დე ნი მე სა კით ხი (მეს ტიის მუ ზეუმ ში და ცუ ლი ფრაგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით); 
ლუარ საბ ტო გო ნი ძე – ქარ თუ ლი კოს ტიუ მის მუ ზეუ მის კონ ცეფ ცია;
ია ღა დუა – მუ ზეუ მი, რო გორც უმ თავ რე სი სა შუა ლე ბა სწავ ლი სა და კვლე-
ვის ინ ტეგ რა ციის პრო ცეს ში (ლი ტე რა ტუ რა მუ ზეუმ ში და ცუ ლი ექ სპო ნა ტე-
ბის მა გა ლით ზე);
და რე ჯან ძო წე ნი ძე – აქ ტიუ რი სწავ ლე ბის კონ ცეფ ცია და მუ ზეუ მის რო ლი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე ში;
მა კა ბე ჟუაშ ვი ლი – საავ ტო რო პროექ ტი – ხე ლოვ ნე ბის საკ ვი რაო სკო ლა 
ეროვ ნულ გა ლე რეა ში;
ბე სო ლორ თქი ფა ნი ძე – სკო ლა და მუ ზეუ მი;
ნა  ნა კვი  ცია  ნი – სა  გან  მა  ნათ  ლებ  ლო-  შე  მეც  ნე  ბი  თი პროგ  რა  მე  ბი სა  ქარ  თვე -
ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნულ საა  გენ  ტო  ში.
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შემაჯამებელი დისკუსია

III დღე - 22 მაისი

ალ. ჭავ ჭა ვა ძის სახ ლ-მუ ზეუ მი, წი ნან და ლი 

პრეზენტაციები:

•	თა თია ღვი ნე რია - წი ნან და ლის სა მუ ზეუ მო კომ პლექ სის 
რეა ბი ლი ტა ცია;

•	ეკა კა ჭა რა ვა - ქარ თუ ლი ბრენ დი „ბორ ჯო მი“ - გა მო ფე ნის პროექ ტი; 
•	მინ დია ჯა ლა ბა ძე - გა დაჭ რი ლი გო რის არ ქეო ლო გიუ რი გათ ხრე ბი;

•	ირ მა დო ლი ძე - საქართველო - ღვინის კულტურის სამშობლო /ღვინის 
სათავეებთან/ მუზეუმები და არქეოლოგიური საიტი 

დისკუსია და კონფერენციის დახურვა

ნი  კო ფი  როს  მა  ნაშ  ვი  ლის გა  მო  ფე  ნა – სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ -
რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტოს ნი  კო ფი  როს  მა  ნაშ  ვი  ლის სა  ხელ  მწი -
ფო მუ  ზეუ  მის (მირ  ზაა  ნი) კო  ლექ  ციი  დან. 

გა  მო  ფე  ნა - „კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის კვლე  ვის ის  ტო  რიი  დან“ /სა  ქარ -
თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტოს კულ -
ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დო  კუ  მენ  ტთა სა  ცა  ვის მა  სა  ლე  ბი/.
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SCIENTIFIC CONFERENCE 
DEDICATED TO THE INTERNATIONAL MUSEUM DAY

„Museum and Cultural Heritage“

May 20-21-22

2015

PROGRAM 

 
DAY 1 – MAY 20 

Launching Conference – Ni ko loz An tid ze, Head of Na tio nal Agency for Cul-
tu ral He ri ta ge Pre ser va tion of Geor gia (NACHP)

Ses sion 1

Mo de ra tor – Ir ma Do lid ze, PhD in Art his tory, Head of the Mu seums and 
Mu seum -re ser ves Unit at the Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser-
va tion of Geor gia, 

Pre sen ters:

Ir ma Do lid ze  – Mu seum and Cul tu ral He ri ta ge - Mu seums and Mu seum -re-
ser ves of the Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va tion of Geor gia ;

In ga Ka raia – Ro le of mu seums in Cul tu ral He ri ta ge pre ser va tion and de-
ve lop ment; 

Maka Dvalishvili – Cultural industry and museum; 

Medea Janiashvili – Cultural Heritage and Tourism;

Giorgi Samanishvili – Georgia Cradle of Wine; 

Ia Tabagari – Tourism in Georgia; 

Micheil Tsereteli – XXI Century Challenges and Reform in Georgian 
National Museum; 

Giorgi Kalandia – Art Palace and Its Treasures.
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Session 2 

Mo de ra tor – Eka Kac ha ra va, PhD in His tory, Se nior spe cia list at the Mu seums 
and Mu seum -re ser ves Unit at the Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre-
ser va tion of Geor gia. 

Pre sen ters:

Ma ka Tak ta kis hvi li – Con cept of Mu seum of In tan gib le Cul tu ral He ri ta ge; 

Ni no Ka lan dad ze – Ro le of res to ra tion and con ser va tion for mu seum sec-
tor; 

Ma na na Mo nia va – Res to ra tion, re ha bi li ta tion and rein for ce ment works at 
Cha teau Muk hra ni Com plex;

Ga ga Kik nad ze – Sva ne ti Mu seum Ar chi tec tu re; 

Ni no Su la va, Ni no Ok ruas hvi li - Re gio nal Mu seum – Cul tu ral and Edu ca tio nal 
Cen ter (sta te -of -the -art and pros pects); 

Ana Shan shias hvi li – Tra di tio nal Han dic raft: Re sour ce for Mu seum De ve-
lop ment; 

Tea Go ci rid ze – His to ri cal Sce nic Gar ment – He ri ta ge of Geor gian Thea ter 
and Ci ne ma;

Sa  lo  me Tsis  ka  ris  hvi  li – Pros  pects for Im  pro  ve  ment of Geor  gian Mu  seum 
Ope  ra  tion.

DAY 2 - 21 MAY

Ses sion 1 

Mo de ra tor – Eka Kac ha ra va – PhD in His tory, Se nior spe cia list at the Mu-
seums and Mu seum -re ser ves Unit at the Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri-
ta ge Pre ser va tion of Geor gia. 

Pre sen ters:

Va to Tse re te li – Cri sis as a Pos si bi lity;

Va to Khos hta ria – De sign of Ex hi bi tion Spa ce and In stal la tion of Ex hi bits; 

Na na Me pa ris hvi li – Ro le of Ar chi tec tu re in Mu seum Bu si ness; 

Sa lo me Khmia das hvi li – Con tem po rary Prac ti ce of Mu sic Mu seum Spa ce; 



an
d

 C
u

lt
u

ra
l 

H
e

ri
ta

g
e

11

M
U

S
E

U
M

La na Ka raia – Fun drai sing Is sues in Mu seums of Great Bri tain;

Ana Cheis hvi li – Geor gian Col lec tions in French Mu seums and Their Fu tu re 
in Con tem po rary Ex hi bi tion Spa ce; 

Ni no Do bor jgi nid ze – Un known Geor gia, Study and Pub li ca tion of Sour ces 
Hou sed in Ita lian Ar chi ves; 

Ko te Nac vlis hvi li – Cul tu ral and Le gal As pects of Im pe rial Es ta te (Col lec tion 
of Bor jo mi Lo cal Mu seum); 

Eka Kik nad ze – About Crea tion of Ni ko Pi ros ma nas hvi li Mu seum Col lec tion 

Ses sion 2

Pre sen ters:

Mo de ra tor - Ir ma Do lid ze – PhD in Art his tory, Head of the Mu seums and 
Mu seum -Re ser ves of the Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va-
tion of Geor gia 

Ke te van Asa tia ni – Un know n-Known Trea su res; 

Da re jan Go gas hvi li – Pa lim psests: Se ve ral Is sues on Pro tec tion and Con-
ser va tion (ba sed on frag ments hou sed in Mes tia Mu seum); 

Luar sab To go nid ze – Con cept of Geor gian Cos tu me Mu seum;

Ia Gha dua – Mu seum, as a Key Tool for In teg ra tion of Study and Re search 
(li te ra tu re on the exam ple of the mu seum ex hi bits); 

Da re jan Dzot se nid ze – Con cept of Ac ti ve Lear ning and Ro le of Mu seum in 
Edu ca tio nal Spa ce; 

Ma ka Bej huas hvi li – Aut hor’s Pro ject - Sun day School of Art in Na tio nal Gal-
lery;

Be so Lor tki pa nid ze – School and Mu seum; 

Na na Kvi cia ni – Edu ca tio nal and Cog ni ti ve Prog rams in Na tio nal Agency 
for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va tion of Geor gia. 
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A SUM MARY OF DIS CUS SION 

DAY 3. MAY 22

Ale xan dre Chav cha vad ze Mu seum -Hou se, Tsi nan da li 
Pre sen ta tions :

•	 Ta tia Ghvi ne ria – Tsi nan da li Mu seum Com plex Re ha bi li ta tion;
•	 Eka kac ha ra va – Geor gian Brand „Bor jo mi“ – Ex hi bi tion Pro ject; 
•	 Min dia Ja la bad ze – Ga dac hri li- Go ra Ar chaeo lo gi cal Ex ca va tions; 
•	 Ir ma Do lid ze – Mu seum and Ar chaeo lo gi cal Si te (Con cept of de sig-

ning and de ve lo ping a si te – Wi ne Mu seum). 

DIS CUS SIONS AND CLO SING OF THE CON FE REN CE

Ni ko Pi ros ma nas hvi li Ex hi bi tion – From Col lec tion of Ni ko Pi ros ma nas hvi li Sta te 
Mu seum (In Mir zaa ni) of the Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va tion 
of Geor gia. 

Ex hi bi tion – Cul tu ral He ri ta ge Re search His tory/ Ma te rials of Do cu ment 
Re po si tory of the Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va tion of 
Geor gia 
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წინათქმა

2015 წლის 20-22 მაისს ჩა  ტარ  და სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ -
რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტოს, მუ  ზეუ  მე  ბი  სა და მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა -
ლე  ბის სამ  სა  ხუ  რის მიერ ინი  ცი  რე  ბუ  ლი ყო  ველ  წლიუ  რი, რი  გით II სა  მეც  ნიე -
რო კონ  ფე  რენ  ცია - „მუ  ზეუ  მი და კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბა“. 20-21 მაისს 
კონ  ფე  რენ  ცია გიორ  გი ჩუ  ბი  ნაშ  ვი  ლის სა  ხე  ლო  ბის ქარ  თუ  ლი ხე  ლოვ  ნე  ბის 
ის  ტო  რიი  სა და ძეგ  ლთა დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი კვლე  ვის ცენ  ტრში მიმ  დი  ნა -
რეობ  და. 22 მაისს მოეწ  ყო გას  ვლი  თი სე  სია და კონ  ფე  რენ  ცია დაი  ხუ  რა ალ. 
ჭავ  ჭა  ვა  ძის სახ  ლ-მუ  ზეუმ  ში, წი  ნან  დალ  ში. 

სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნულ საა  გენ  ტო -
ში, სა  მეც  ნიე  რო კონ  ფე  რენ  ციის ჩა  ტა  რე  ბის ტრა  დი  ციას, სა  ფუძ  ვე  ლი კულ -
ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბი  სა და მუ  ზეუ  მის საერ  თა  შო  რი  სო დღეს  თან და  კავ -
ში  რე  ბით 2014 წელს ჩაე  ყა  რა.

მო  ნა  წი  ლეო  ბა მიი  ღეს სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის 
ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტოს, სა  ქარ  თვე  ლოს ეროვ  ნუ  ლი მუ  ზეუ  მის, სა  ქარ  თვე  ლოს 
ეროვ  ნუ  ლი არ  ქი  ვის, გ. ლეო  ნი  ძის სა  ხე  ლო  ბის ქარ  თუ  ლი ლი  ტე  რა  ტუ  რის სა -
ხელ  მწი  ფო მუ  ზეუ  მის, ICOM-ის სა  ქარ  თვე  ლოს ეროვ  ნუ  ლი კო  მი  ტე  ტის, ხე -
ლოვ  ნე  ბის სა  სახ  ლის, ხე  ლოვ  ნე  ბის საერ  თა  შო  რი  სო ცენ  ტრის, ღვი  ნის ეროვ -
ნუ  ლი საა  გენ  ტოს, ტუ  რიზ  მის ეროვ  ნუ  ლი ად  მი  ნის  ტრა  ციის, ილიას სა  ხელ  მწი -
ფო უნი  ვერ  სი  ტე  ტის, ქარ  თუ  ლი მე  დი  ცი  ნის ის  ტო  რიის მუ  ზეუ  მის, კავ  ში  რის 
,,ქარ  თუ  ლი სახ  ლი“, ჩერ  ნუს  კის მუ  ზეუ  მი - პა  რი  ზის აზიუ  რი ხე  ლოვ  ნე  ბის მუ -
ზეუ  მის, სა  ქარ  თვე  ლოს ტურ  -ო  პე  რა  ტორ  თა ასო  ცია  ციის, სამ  შე  ნებ  ლო კომ -
პა  ნიე  ბის ,,ა  ხა  ლი სამ  შე  ნებ  ლო კომ  პა  ნია“ და კომ  პა  ნია ,,არ  ქი  ტექ  ტო  რე  ბი. ჯი“ 
სა  მუ  ზეუ  მო სფე  რო  ში მოღ  ვა  წე სპე  ცია  ლის  ტებ  მა. 

ღო  ნის  ძიე  ბა გაიხ  სნა მას  პინ  ძე  ლი ორ  გა  ნი  ზა  ციის – სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ -
რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტოს გე  ნე  რა  ლუ  რი დი  რექ -
ტო  რის - ნი  კო  ლოზ ან  თი  ძის მი  სა  სალ  მე  ბე  ლი სიტ  ყვით და მუ  ზეუ  მე  ბი  სა და 
მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლე  ბის სამ  სა  ხუ  რის უფ  რო  სის, ირ  მა დო  ლი  ძის მოხ  სე  ნე  ბით 
,,მუ  ზეუ  მი და კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბა - სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი 
მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტოს მუ  ზეუ  მე  ბი და მუ  ზეუმ  -ნაკ -
რძა  ლე  ბი.“ 

კონ  ფე  რენ  ცია  ზე გა  ნი  ხი  ლე  ბო  და სა  მუ  ზეუ  მო საქ  მია  ნო  ბას  თან და  კავ  ში  რე -
ბუ  ლი პრობ  ლე  მა  ტი  კა, ამ სფე  რო  ში მიმ  დი  ნა  რე პროცესე  ბი, სა  მო  მავ  ლო 
გეგ  მე  ბი, პროექ  ტე  ბი და ინი  ცია  ტი  ვე  ბი, კვლე  ვის პო  ლი  ტი  კის გააქ  ტიუ  რე  ბის 
აუ  ცი  ლებ  ლო  ბა. 

ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი ღო  ნის  ძიე  ბის აქ  ტუა  ლო  ბა  სა და მნიშ  ვნე  ლო  ბა  ზე მეტ  ყვე  ლებს 
სა  კონ  ფე  რენ  ციო თე  მა  ტი  კა: მუ  ზეუ  მე  ბის რო  ლი კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ -
რეო  ბის დაც  ვა  სა და გან  ვი  თა  რე  ბა  ში, მუ  ზეუ  მე  ბი და მუ  ზეუ  მებ  ში და  ცუ  ლი 
კო  ლექ  ციე  ბი, სა  მუ  ზეუ  მო კონ  ცეფ  ციე  ბი (ა  რა  მა  ტე  რია  ლუ  რი კულ  ტუ  რუ  ლი 
მემ  კვიდ  რეო  ბა, ქარ  თუ  ლი კოს  ტიუ  მი, ის  ტო  რიუ  ლი სცე  ნუ  რი სა  მო  სი), კულ -
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ტუ  რუ  ლი ინ  დუს  ტრია და მუ  ზეუ  მი, მუ  ზეუ  მი და არ  ქეო  ლო  გიუ  რი საი  ტი, სა  გა -
მო  ფე  ნო სივ  რცის დი  ზაი  ნი და ექ  სპო  ნა  ტე  ბის მონ  ტა  ჟი, სა  მუ  ზეუ  მო სივ  რცე 
და მუ  სი  კა, კო  ლექ  ციე  ბის მარ  თვა, დაც  ვა-  კონ  სერ  ვა  ცია და რეს  ტავ  რა  ცია, 
უც  ხოეთ  ში და  ცუ  ლი ქარ  თუ  ლი კო  ლექ  ციე  ბი და დო  კუ  მენ  ტუ  რი მა  სა  ლა 
(ვა  ტი  კა  ნის არ  ქი  ვი), მუ  ზეუ  მი და არ  ქი  ტექ  ტო  რი, ის  ტო  რიუ  ლი შე  ნო  ბე  ბის 
რეს  ტავ  რა  ცია  -აღ  დგე  ნა-  გა  და  მაგ  რე  ბა, სა  ქარ  თვე  ლო ღვი  ნის სამ  შობ  ლო, 
კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბა და ტუ  რიზ  მი, ღვი  ნის ტუ  რიზ  მი სა  ქარ  თვე  ლო -
ში, მუ  ზეუ  მი – კულ  ტუ  რულ  -სა  გან  მა  ნათ  ლებ  ლო ცენ  ტრი, სა  ქარ  თვე  ლოს 
კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნულ საა  გენ  ტო  სა და ეროვ  ნუ -
ლი მუ  ზეუ  მის სა  გან  მა  ნათ  ლებ  ლო-  შე  მეც  ნე  ბი  თი პროგ  რა  მე  ბი, სა  მუ  ზეუ  მო 
კო  ლექ  ცია და კულ  ტუ  რულ  -სა  მარ  თლებ  რი  ვი ას  პექ  ტე  ბი, სახ  სრე  ბის მო -
ზიდ  ვა (Fundraising). 

სა  კონ  ფე  რენ  ციო თე  მა  ტი  კი  დან გა  მომ  დი  ნა  რე შედ  გა სა  კონ  ფე  რენ  ციო კრე -
ბულ  ში წარ  მოდ  გე  ნი  ლი რუბ  რი  კე  ბი. მუ  ზეუ  მი – კონ  ცეფ  ცია – ექ  სპო  ზი  ცია; 
მუ  ზეუ  მის კუ  ლი  სებ  ში - მუ  ზეუ  მი და სა  მეც  ნიე  რო კვლე  ვა: მუ  ზეუ  მი-  კო  ლექ -
ცია  -არ  ტე  ფაქ  ტი, რეა  ბი  ლი  ტა  ცია-  რეს  ტავ  რა  ცია-  კონ  სერ  ვა  ცია, მუ  ზეუ  მი  -არ  ქი -
ტექ  ტუ  რა-  რეს  ტავ  რა  ცია; მუ  ზეუ  მის გან  ვი  თა  რე  ბის მო  მა  ვა  ლი სა  ქარ  თვე  ლო -
ში; მუ  ზეუ  მი – შე  მეც  ნე  ბით, შე  მოქ  მე  დე  ბით, კულ  ტუ  რულ  -სა  გან  მა  ნათ  ლებ  ლო 
ცენ  ტრი;   მუ  ზეუ  მი და სა  მარ  თლებ  რი  ვი ას  პექ  ტე  ბი. 

II სა  მეც  ნიე  რო კონ  ფე  რენ  ციის მო  ნა  წი  ლეებს დაუ  რიგ  დათ კით  ხვა  რი, რომ  ლის 
მეშ  ვეო  ბი  თაც მიე  ცათ შე  საძ  ლებ  ლო  ბა გა  მოეთ  ქვათ მო  საზ  რე  ბე  ბი და რე  კო -
მენ  და  ციე  ბი ისეთ სა  კით  ხებ  ზე, რო  გო  რი  ცაა სა  მუ  ზეუ  მო სფე  როს გან  ვი  თა  რე -
ბის  თვის სა  ჭი  რო ცვლი  ლე  ბე  ბი და ღო  ნის  ძიე  ბე  ბი - სა  კა  ნონ  მდებ  ლო, მარ  თვის, 
ფი  ნან  სი  რე  ბის, კო  ლექ  ციე  ბის დაც  ვის, რეს  ტავ  რა  ცია-  კონ  სერ  ვა  ციის, პრო -
ფე  სიუ  ლი გა  ნათ  ლე  ბი  სა და სა  კად  რო პო  ლი  ტი  კის, სა  მუ  ზეუ  მო ინ  ფრას  ტრუქ -
ტუ  რის, ექ  სპო  ნი  რე  ბის, სა  ზო  გა  დოე  ბას  თან ურ  თიერ  თო  ბის მი  მარ  თუ  ლე  ბით. 

მუ  ზეუ  მე  ბი  სა და მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლე  ბის სამ  სა  ხურ  მა, სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ -
რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტოს სა  ხე  ლით, წა  მოა  ყე  ნა 
ინი  ცია  ტი  ვა, სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რი  სა და ძეგ  ლთა დაც  ვის სა  მი  ნის  ტროს -
თან სა  მუ  ზეუ  მო საქ  მია  ნო  ბის სა  კონ  სულ  ტა  ციო საბ  ჭოს შექ  მნის შე  სა  ხებ. 
ასე  თი სა  ხის გაერ  თია  ნე  ბა კოორ  დი  ნა  ციას გაუ  წევს ქვეყ  ნის სა  მუ  ზეუ  მო სფე -
როს სხვა  დას  ხვა ინ  სტი  ტუ  ციე  ბის მუ  შაო  ბას, ხელს შეუწ  ყობს ინ  ფორ  მა  ციის 
გაც  ვლას, სა  მუ  შაოე  ბის ერ  თობ  ლივ და  გეგ  მვა-  გან  ხორ  ციე  ლე  ბას.

კონ  ფე  რენ  ცია აქ  ტიურ სა  მუ  შაო რე  ჟიმ  ში მიმ  დი  ნა  რეობ  და. დარ  გის გან  ვი  თა -
რე  ბი  სათ  ვის ცოდ  ნი  სა და გა  მოც  დი  ლე  ბის გა  ზია  რე  ბას, დის  კუ  სიას, სა  მო  მავ -
ლო თა  ნამ  შრომ  ლო  ბა და ერ  თობ  ლი  ვი სა  მუ  შაო  ბის და  გეგ  მვას უაღ  რე  სად 
დი  დი მნიშ  ვნე  ლო  ბა აქვს. ამავ  დროუ  ლად, ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი ღო  ნის  ძიე  ბა მნიშ -
ვნე  ლო  ვა  ნი და პრო  დუქ  ტიუ  ლი იყო საა  გენ  ტოს შე  მად  გენ  ლო  ბა  ში არ  სე  ბულ 
რე  გიო  ნა  ლურ მუ  ზეუმ  თა და მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძალ  თა თა  ნამ  შრო  მელ  თათ  ვის. 
ეს იყო სა  მუ  ზეუ  მო სფე  რო  ში მოღ  ვა  წე საუ  კე  თე  სო სპე  ცია  ლის  ტთა ცოდ  ნის 
გა  ზია  რე  ბის კარ  გი შე  საძ  ლებ  ლო  ბა.  სა  მუ  ზეუ  მო გან  ვი  თა  რე  ბის თვალ  საზ -
რი  სით, ჩვენს ქვე  ყა  ნას ამოუ  წუ  რა  ვი რე  სურ  სი გააჩ  ნია. სწო  რად და  გეგ  მი -
ლი სა  მუ  ზეუ  მო პო  ლი  ტი  კის პი  რო  ბებ  ში, რო  მე  ლიც თა  ვის მხრივ, ყო  ვე  ლი  ვე 
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ზე  მოაღ  ნიშ  ნუ  ლის გარ  და უნ  და ით  ვა  ლის  წი  ნებ  დეს თა  ნა  მედ  რო  ვე დამ  თვა -
ლიე  რებ  ლის ბა  ზარს, მა  ღა  ლი ტექ  ნო  ლო  გიე  ბის და  ნერ  გვას, დამ  თვა  ლიე -
რე  ბელ  თან კო  მუ  ნი  კა  ციის გაუმ  ჯო  ბე  სე  ბას, ინ  ტე  რიე  რი  სა და ლან  დშაფ  ტის 
დი  ზაინს, მუ  ზეუ  მის თა  ნა  მედ  რო  ვე ინ  ტერ  პრე  ტი  რე  ბას, სა  ქარ  თვე  ლო შე  საძ -
ლოა მსოფ  ლიოს ერ  თ-ერთ ყვე  ლა  ზე მიმ  ზიდ  ველ ქვეყ  ნად იქ  ცეს. 

კრე  ბულ  ში „მუ  ზეუ  მი და კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბა“ წარ  მოდ  გე  ნი  ლია II 
სა  მეც  ნიე  რო კონ  ფე  რენ  ციის შე  დე  გე  ბი, რაც ვფიქ  რობთ დააინ  ტე  რე  სებს არა 
მარ  ტო სფე  როს ექ  სპერ  ტებს, არა  მედ მო  მა  ვალ სპე  ცია  ლის  ტებს და დაინ -
ტე  რე  სე  ბულ სა  ზო  გა  დოე  ბას. 

ეკა კა ჭა რა ვა

სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი 
საა  გენ  ტო, მუ  ზეუ  მე  ბი  სა და მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლე  ბის სამ  სა  ხუ  რის 

უფ  რო  სი სპე  ცია  ლის  ტი, ის  ტო  რიის დოქ  ტო  რი 
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FOREWORD 

On 20-22 May 2015, a 2nd an nual Scien ti fic Con fe ren ce „Mu seum and Cul tu ral He ri-
ta ge“ was held on the ini tia ti ve of the Mu seums and Mu seum -Re ser ves Unit, Na tio nal 
Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va tion of Geor gia (NACHP). On May 20-21, the 
con fe ren ce was hos ted by Gior gi Chu bi nas hvi li Na tio nal Re search Cen ter for Geor-
gian Art His tory and Mo nu ment Pro tec tion. On May 22, a field ses sion was or ga ni zed 
and the con fe ren ce clo sed in Tsi nan da li, Ale xan dre Chav cha vad ze Mu seum -Hou se. 

In NACHP, the tra di tion of con ve ning scien ti fic con fe ren ces star ted in 2014, in con-
nec tion with the In ter na tio nal Day of Cul tu ral He ri ta ge and Mu seums.

The Con fe ren ce was at ten ded by the spe cia lists in vol ved in mu seum bu si ness from 
NACHP, Geor gian Na tio nal Mu seum, Geor gian Na tio nal Ar chi ve, G. Leo nid ze Sta te 
Mu seum of Geor gian Li te ra tu re, ICOM Na tio nal Com mit tee in Geor gia, Art Pa la ce, 
In ter na tio nal Art Cen ter, Na tio nal Wi ne Agency, Na tio nal Ad mi nis tra tion of Tou rism, 
Ilia Sta te Uni ver sity, Mu seum of Geor gian Me di ci ne His tory, Union ,,Geor gian Hou se“, 
Cer nus chi  Mu seum – Asian art mu seum in Pa ris, Geor gian As so cia tion of Tour Ope-
ra tors, the New Con struc tion Com pany, and the Com pany ,,Ar chi tec ts.ge“. 

The Con fe ren ce was ope ned by Mr. Ni ko loz An tid ze, NACHP Head and Ir ma Do lid ze, 
Head of the Mu seums and Mu seum -Re ser ves de par tment at NACHP – she pre sen ted 
re port ,,Mu seum and Cul tu ral He ri ta ge - the Mu seums and Mu seum -Re ser ves of the 
Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va tion of Geor gia“. 

The agen da in vol ved prob lems re la ted to the mu seum bu si ness, ac ti vi ties, plans, 
pro jects and ini tia ti ves. The need for ac ti va ting re search po licy was al so tac kled. 
The con fe ren ce to pics de mon stra te the sig ni fi can ce of the event: Ro le of mu seums 
in Cul tu ral He ri ta ge pre ser va tion and de ve lop ment: Mu seums and their Col lec tions; 
Mu seum Con cepts (In tan gib le Cul tu ral He ri ta ge, Geor gian Cos tu me, His to ri cal Sce nic 
Gar ment), cul tu ral in dustry and mu seum; Mu seum and Ar chaeo lo gi cal Si te; De sign 
of ex hi bi tion spa ce and in stal la tion of ex hi bits; Mu seum spa ce and mu sic; ma na ge-
ment, pro tec tion, con ser va tion and res to ra tion of col lec tions; Geor gian col lec tions 
hou sed in fo reign coun tries (Pho to – Pa ris) and do cu men tary ma te rial (Va ti can ar chi-
ve); Mu seum and ar chi tect; res to ra tion, re ha bi li ta tion and rein for ce ment of his to ric 
buil dings; Geor gia Crad le of Wi ne; Cul tu ral He ri ta ge and Tou rism; Wi ne tou rism in 
Geor gia; Mu seum as a cul tu ral -e du ca tio nal cen ter; Edu ca tio nal -cog ni ti ve prog rams 
of NACHP and Na tio nal Mu seum; Mu seum col lec tion and cul tu ral and le gal as pects; 
and Fun drai sing. 

Ba sed on the con fe ren ce to pics a con fe ren ce wor kbook co lumns ha ve been pre pa-
red: Mu seum -Con cep t-Ex po si tion; be hind the sce nes at the mu seum – Mu seum and 
scien ti fic re search: mu seum -col lec tion -ar ti fact, re ha bi li ta tion -res to ra tion -con ser va-
tion, mu seum -ar chi tec tu re- res to ra tion; Fu tu re of mu seum de ve lop ment in Geor gia; 
Mu seum – cog ni ti ve, crea ti vity, cul tu ral and edu ca tio nal cen ter; Mu seum and le gal 
as pect. 

A ques tion nai re was dis tri bu ted to the con fe ren ce par ti ci pants to ex press their opi-
nions and pro vi de re com men da tions re gar ding the re forms and mea su res ne ces sary 
for the de ve lop ment of mu seum bu si ness, in clu ding le gal, ma na ge ment, fi nan cial, 
col lec tion pro tec tion, res to ra tion and con ser va tion, pro fes sio nal trai ning and staff 
po licy, mu seum in fras truc tu re, ex hi bi ting, and pub lic re la tion as pects. 
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Mu seums and Mu seum -Re ser ves Unit put for ward a pro po sal on be half of the Cul-
tu ral He ri ta ge Pre ser va tion Agency of Geor gia (NACHP) re gar ding the crea tion of 
Ad vi sory Coun cil at the Mi nistry of Cul tu re and Mo nu ment Pro tec tion to coor di na te 
the ope ra tion of dif fe rent in sti tu tions en ga ged in mu seum sphe re in the country, fa-
ci li ta te in for ma tion ex chan ge and joint plan ning and im ple men ta tion of the ac ti vi ties.

Du ring the con fe ren ce, an ac ti ve dis cus sion took pla ce as sha ring ex per ti se and 
good prac ti ce, plan ning coo pe ra tion pos si bi li ties and the joint ac ti vi ties are es sen tial 
for the de ve lop ment of this field. The Con fe ren ce was ef fec ti ve and ef fi cient for the 
per son nel of re gio nal mu seums and Mu seum -Re ser ves wit hin the NACHP in view of 
sha ring ex per ti se of the best spe cia lists. 

In terms of mu seum de ve lop ment, the re is an unex haus ted re ser ve in Geor gia. If mu-
seum po licy is pro perly plan ned (which along the abo ve men tio ned as pects should 
ta ke ac count of the mar ket of con tem po rary vi si tors, in tro duc tion of high tec hno lo-
gies, im pro ve ment of vi si tors’ com mu ni ca tion, in te rior and lan dsca pe de sign, mo dern 
in ter pre ta tion of mu seum) Geor gia could be co me one of the at trac ti ve coun tries in 
the world. 

The book „Mu seum and Cul tu ral He ri ta ge“ pro vi des the out co mes of the 2nd scien ti fic 
con fe ren ce that will pro bably in te res ting not only for the ex perts, but al so for fu tu re 
spe cia list and peop le con cer ned. Eka Kac ha ra va Se nior spe cia list at the Mu seums 
and Mu seum -re ser ves Unit at the Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va tion 
of Geor gia, PhD in His tory

EKA KACHARAVA 
Senior specialist at the Museums and Museum-reserves 

Unit at the National Agency for Cultural Heritage 
Preservation of Georgia, PhD in History
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ირ  მა დო  ლი  ძე

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო, მუზეუმებისა და

მუზეუმ-ნაკრძალების სამსახურის უფროსი, 
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

მუ ზეუმი და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა
სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გე ნე ტოს მუ ზეუ მე ბი 
და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი 

სა  ქარ  თვე  ლოს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტო 
ძეგ  ლთა დაც  ვი  თი ორ  გა  ნი  ზა  ცია და, ამავ  დროუ  ლად, სა  მუ  ზეუ  მო გაერ  თია  ნე -
ბაა. ის გეგ  მავს და ახორ  ციე  ლებს კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის სა  ხელ  მწი -
ფო პროგ  რა  მას სა  ქარ  თვე  ლო  ში, მის ფარ  გლებს გა  რეთ და პა  სუ  ხის  მგე  ბე  ლია 
ქვეყ  ნის მა  ტე  რია  ლუ  რი და არა  მა  ტე  რია  ლუ  რი კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის 
დაც  ვა-  შე  ნარ  ჩუ  ნე  ბა  სა და მო  მა  ვა  ლი თაო  ბე  ბი  სათ  ვის გა  და  ცე  მა  ზე.* რო -
გორც სა  მუ  ზეუ  მო გაერ  თია  ნე  ბა – საა  გენ  ტო ერ  თია  ნი ად  მი  ნის  ტრი  რე  ბის 
ფარ  გლებ  ში აქ  ცევს გან  სხვა  ვე  ბუ  ლი სა  ხის, ში  ნაარ  სის, ტი  პო  ლო  გიი  სა და 
ქრო  ნო  ლო  გიის მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლებს და მუ  ზეუ  მებს, რომ  ლე  ბიც თა  ვიან  თი 
სა  მოქ  მე  დო არეა  ლე  ბით, ფა  რა  ვენ სა  ქარ  თვე  ლოს ტე  რი  ტო  რიის დიდ ნა -
წილს.1 ისი  ნი XX საუ  კუ  ნის 20-ია  ნი წლე  ბი  დან დღემ  დე, თით  ქმის საუ  კუ  ნის 
გან  მავ  ლო  ბა  ში შექ  მნი  ლი მუ  ზეუ  მე  ბი და მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლე  ბია: 

	– ბორ  ჯო  მის მხა  რეთ  მცოდ  ნეო  ბის მუ  ზეუ  მი (1926);
	– სტე  ფან  წმინ  დის ის  ტო  რიუ  ლი მუ  ზეუ  მი (1934); 
	– ვარ  ძიის ის  ტო  რიულ  -არ  ქი  ტექ  ტუ  რუ  ლი მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი (1938);
	– დი  დი მცხე  თის არ  ქეო  ლო  გიუ  რი სა  ხელ  მწი  ფო მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი 

(1958); 
	– ნი  კო ფი  როს  მა  ნაშ  ვი  ლის სა  ხელ  მწი  ფო მუ  ზეუ  მი (1960);
	– გრე  მის მუ  ზეუ  მი (გრემ  -ნეკ  რე  სის მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლის სა  ფუძ  ველ  ზე 

(1975);
	– უფ  ლის  ცი  ხის ის  ტო  რიულ  -არ  ქი  ტექ  ტუ  რუ  ლი მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი (1976);
	– პარ  მენ ზა  ქა  რაიას სა  ხე  ლო  ბის ნო  ქა  ლა  ქე  ვის არ  ქი  ტექ  ტუ  რულ  -არ  ქეო -

ლო  გიუ  რი მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი (1976);
	– ქუ  თაი  სის ის  ტო  რიულ  -არ  ქი  ტექ  ტუ  რუ  ლი მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი (1981);

1. სააგენტოს სტრუქტურაში გაერ თია ნე ბუ ლია ქვე ყა ნა ში დღეს არ სე ბუ ლი მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე-
ბი, გარ და სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის შე მად გენ ლო ბა ში მყოფი დმა ნი სის, ძა ლი სას 
და ვა ნის არ ქეო ლო გიუ რი მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი სა.
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	– ქსნის ხეო  ბის ის  ტო  რიულ  -არ  ქი  ტექ  ტუ  რუ  ლი მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი (1982);
	– კლდე  კა  რის ის  ტო  რიულ  -არ  ქი  ტექ  ტუ  რუ  ლი მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი (1992), 

რო  მე  ლიც გაერ  თიან  და სამ  შვილდ  ის არ  ქი  ტექ  ტუ  რულ ან  სამ  ბლთან 
და 2015 წელს ჩა  მო  ყა  ლიბ  და რო  გორც სამ  შვილ  დი  სა და კლდე  კა  რის 
მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი;

	– ექ  ვთი  მე თა  ყაიშ  ვი  ლის სა  ხე  ლო  ბის გუ  რიის მხა  რის არ  ქეო  ლო  გიუ  რი 
მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი (1998); 

	– დი  დი ლიახ  ვის ხეო  ბის სა  ხელ  მწი  ფო მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი (2005); 
	– მუ  ცოს მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი (2014); 

	– უჯარ  მის მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი (2015).2

მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლის ფუნ  ქცია გან  საზ  ღვრუ  ლია სა  ქარ  თვე  ლოს კა  ნო  ნით კულ -
ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის შე  სა  ხებ (მუხ  ლი 8.): ,,2. მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლის მი  ზა  ნია 
მის სა  კუთ  რე  ბა  ში ან სარ  გებ  ლო  ბა  ში არ  სე  ბუ  ლი კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო -
ბის უძ  რა  ვი და მოძ  რა  ვი ობიექ  ტე  ბის დაც  ვა, ექ  სპო  ნი  რე  ბა, პო  პუ  ლა  რი  ზა  ცია 
და სა  მეც  ნიე  რო-  კვლე  ვი  თი საქ  მია  ნო  ბა. 3. ... მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძალს შეიძ  ლე  ბა 
გა  ნე  საზ  ღვროს სა  მოქ  მე  დო არეა  ლი, რომ  ლის ფარ  გლებ  შიც იგი ახორ -
ციე  ლებს ძეგ  ლე  ბი  სა და კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის სხვა ობიექ  ტე  ბის 
მდგო  მა  რეო  ბის სის  ტე  მა  ტურ შე  მოწ  მე  ბას და სხვა სა  მეც  ნიე  რო-  კვლე  ვით 
საქ  მია  ნო  ბას... 5. მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლის სა  ხეო  ბე  ბია: ა) არ  ქი  ტექ  ტუ  რუ  ლი; ბ) არ -
ქეო  ლო  გიუ  რი (არ  ქეო  ლო  გიუ  რი პარ  კი); გ) ეთ  ნოგ  რა  ფიუ  ლი; დ) ის  ტო  რიუ  ლი. 
6. მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლი ასე  ვე შე  საძ  ლე  ბე  ლია იყოს კომ  პლექ  სუ  რი – ერ  თდროუ -
ლად იყოს ამ მუხ  ლის მე-5 პუნ  ქტით გან  საზ  ღვრუ  ლი რამ  დე  ნი  მე სა  ხეო  ბის.“ 

საა  გენ  ტო  ში შე  მა  ვა  ლი მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლე  ბი უმე  ტეს  წი  ლად კომ  პლექ  სუ  რი 
საი  ტე  ბია (არ  ქეო  ლო  გიუ  რი და არ  ქი  ტექ  ტუ  რუ  ლი ძეგ  ლე  ბით, კომ  პლექ  სე -
ბით (სა  კულ  ტო, საე  რო, სა  ფორ  ტი  ფი  კა  ციო), მუ  ზეუ  მე  ბით და მათ  ში და  ცუ  ლი 
ასეულ  -ა  თა  სო  ბით ექ  სპო  ნა  ტით), ამი  ტომ მა  თი მარ  თვა დაც  ვის ღო  ნის  ძიე  ბა -
თა დარ  გობ  რივ სის  ტე  მა  ზეა და  ფუძ  ნე  ბუ  ლი და მოი  ცავს ძეგ  ლე  ბის (უძ  რა  ვი, 
მოძ  რა  ვი) კონ  სერ  ვა  ციის, ექ  სპო  ნი  რე  ბის, მო  ნი  ტო  რინ  გის, ატ  რი  ბუ  ციის, დო -
კუ  მენ  ტი  რე  ბის, პო  პუ  ლა  რი  ზა  ციის მი  მარ  თუ  ლე  ბებს, რაც შე  სა  ბა  მი  სი პო  ზი  ციე -
ბით ასა  ხუ  ლია საშ  ტა  ტო სტრუქ  ტუ  რა  შიც (190 თა  ნამ  შრო  მე  ლი). საა  გენ  ტოს 
მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლე  ბის სა  ხით საქ  მე გვაქვს ქვეყ  ნის მას  შტა  ბით, არ  სე  ბულ 
კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის რე  გიო  ნა  ლურ ორ  გა  ნი  ზა  ციებ  თან, რო -
მელ  თა კომ  პე  ტენ  ცია  ზეც და  მო  კი  დე  ბუ  ლია არა მარ  ტო მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძალ  ში, 
არა  მედ მის სა  მოქ  მე  დო არეალ  ში არ  სე  ბუ  ლი კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო -
ბის ძეგ  ლე  ბის დაც  ვა-  შე  ნარ  ჩუ  ნე  ბა. მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლე  ბის მარ  თვის თა  ნა -
მედ  რო  ვე სის  ტე  მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მე ლიც ყვე ლა ამ მი მარ თუ ლე ბას 
მოი ცავს და თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვებ საც უპა სუ ხებს – კვლავ აქ ტუა ლურ 
სა კით ხად რჩე ბა. 

2. უჯარ მი სა და სამ შვილ დის არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ან სამ ბლე ბი, გრე მის მუ ზეუ მი საა გენ ტოს სტრუქ-
ტუ რა ში შე მო ვი და 2011 წლი დან.
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საა გენ ტო ში გაერ თია ნე ბულ მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლებ სა და მუ ზეუ მებს მი ნი ჭე-
ბუ ლი აქვს კა ტე გო რიე ბი, რო მელ თა გან საზ ღვრის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი 
კრი ტე რიუ მი ვი ზი ტორ თა რაო დე ნო ბაა. უმაღ ლეს კა ტე გო რიას მიე კუთ ვნე ბა 
უფ ლის ცი ხის და ვარ ძიის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი (წლიუ რად 120-130 ათა სი 
ვი ზი ტო რით); I კა ტე გო რიას – გრე მის, ნო ქა ლა ქე ვი სა და უჯარ მის მუ ზეუმ -
ნაკ რძა ლე ბი (10-15 ათა სი ვი ზი ტო რი); II კა ტე გო რიას ნ. ფი როს მა ნაშ ვი ლის, 
ბორ ჯო მის, სტე ფან წმინ დის მუ ზეუ მე ბი და მცხე თის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი (ა თა-
სი დან 4 ათა სამ დე ვი ზი ტო რი); III კა ტე გო რიას გუ რიის, ქუ თაი სი სა და დი დი 
ლიახ ვის ხეო ბის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი; IV კა ტე გო რიას – მუ ცოს, სამ შვილ დი სა 
და კლდე კა რის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი (III და IV კა ტე გო რიის მუ ზეუმ -ნაკ რძა-
ლე ბი სა ბი ლე თო სის ტე მი სა და თით ქმის დამ თვა ლიე რებ ლის გა რე შეა); 
კა ტე გო რიე ბის შე სა ბა მი სად განისაზ ღვრე ბა ანაზ ღაუ რე ბის სის ტე მაც.

საა გენ ტოს მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი დან ორი – დი დი ლიახ ვის ხეო ბის სა ხელ-
მწი ფო მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი და ქსნის ხეო ბის ის ტო რიულ -არ ქი ტექ ტუ რუ ლი 
მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რია ზეა, სა დაც ვერ ვრცელ დე ბა 
სა ქარ თვე ლოს იუ რის დიქ ცია. ქსნის ხეო ბის ის ტო რიულ -არ ქი ტექ ტუ რუ ლი 
მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი – გან სა კუთ რე ბულ კა ტე გო რია შია, რაც გუ ლის ხმობს მის 
ფუნ ქციო ნი რე ბას საა გენ ტოს სხვა მუ ზეუ მებ სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლებ ში 
არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რით, თუმ ცა სპე ცი ფი კუ რად გან საზ ღვრუ ლი სა მუ შაო 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბით. 

ქსნის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის გან გან სხვა ვე ბით, დი დი ლიახ ვის ხეო ბის მუ ზეუმ -
ნაკ რძა ლის ად მი ნის ტრა ციუ ლი შე ნო ბა 2008 წლის ომის დროს გა ნად გურ და. 
დევ ნი ლი მუ ზეუ მის ბა ზა ზე (ამ ჟა მად გან თავ სე ბუ ლია ქ. გორ ში) ჩა მო ყა ლიბ და 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის საინ ფორ მა ციო ცენ ტრი (გაიხ ნა 2015 წლის 
29 აპ რილს). ამ ახა ლი ფუნ ქციით დი დი ლიახ ვის ხეო ბის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი 
ად მი ნის ტრი რე ბას გაუ წევს და გა ნა ხორ ციე ლებს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო-
რია ზე არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის შე სა ხებ საინ ფორ მა ციო 
მა სა ლე ბის სის ტე მა ტი ზა ციას. საინ ფორ მა ციო ცენ ტრის სივ რცე ში მოაზ რე-
ბუ ლია საა გენ ტოს მიერ მომ ზა დე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის 
ამუ შა ვე ბაც. მსგავ სი დატ ვირ თვა მიე ცე მა გუ რიის, ქუ თაი სის და სა მო მავ ლოდ 
სამ შვილ დე- კლდე კა რის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლებ საც.

საა გენ ტოს მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის გან ვი თა რე ბის თვის პრიო-
რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბე ბად უნ და გა მოვ ყოთ: რეა ბი ლი ტა ცია და სა მუ ზეუ მო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა, სა გა მო ფე ნო და საინ ტერ პრე ტა ციო სივ-
რცეე ბის შექ მნა, სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციე ბის სის ტე მა ტი ზა ცია და პას პორ ტი ზა-
ცია, სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო გა რა მე ბი, რე გიო ნა ლუ რი მუ ზეუ მე ბის კო ლექ-
ცია თა პო პუ ლა რი ზა ცია და მოძ რა ვი გა მო ფე ნე ბი, სა მეც ნიე რო- კვლე ვი თი 
მი მარ თუ ლე ბის ხელ შეწ ყო ბა სა მეც ნიე რო კონ ფე რენ ციე ბი სა და შე სა ბა მი სი 
პუბ ლი კა ციე ბით.

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის ფარ გლებ ში რეა ბი ლი ტა ციი სა და ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რის პროექ ტე ბი უკ ვე გან ხორ ციელ და: გო ნიოს მუ ზეუმ -ნაკ-
რძალ ში (2010 წ.); უფ ლის ცი ხე ში (2009-2012 წწ.); გრე მის მუ ზეუმ ში (2011 
წ.). ამას თან ახა ლი სა მუ ზეუ მო სივ რცის შექ მნით და მუდ მი ვი ექ სპო ზი ციე ბის 



an
d

 C
u

lt
u

ra
l 

H
e

ri
ta

g
e

21

M
U

S
E

U
M

მოწ ყო ბით გო ნიო სა და გრემ ში; რე კონ სტრუქ ციი თა და რეექ სპო ზი ციით – 
უფ ლის ცი ხე სა და გრემ ში; რეა ბი ლი ტა ციი თა და რეექ სპო ზი ციით – გუ რიის 
მუ ზეუმ -ნაკ რძალ ში (2014-2015 წწ.). ვი ნაი დან ყვე ლა მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი 
ინ დი ვი დუა ლუ რი ის ტო რიი სა და ხა სია თის ძეგ ლთა კომ ლექ სებს აერ თია-
ნებს3, ამი ტომ საინ ტერ პრე ტა ციო სივ რცეე ბის შექ მნას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. 

რეა ბი ლი ტა ციას და სა მუ ზეუ მო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვით რე ბას სა ჭი-
როებს: ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის, ბორ ჯო მის, სტე ფან წმინ დის მუ ზეუ მე ბი; 
ვარ ძიის, მცხე თი სა და ქუ თაი სის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი; ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
შექ მნას – უჯარ მის, მუ ცოს, სამ შვილ დი სა და კლდე კა რის მუ ზეუმ -ნაკ რძა-
ლე ბი. ეს კი და კავ ში რე ბუ ლია არა მარ ტო დრო სა და ფი ნან სურ რე სურ სთან, 
არა მედ მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია სა და სა მოქ მე დო 
გეგ მას თან. კომ პლექ სუ რი კვლე ვი თი და სა რეა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მე-
ბი დაწ ყე ბუ ლია და მიმ დი ნა რეობს ვარ ძიი სა და მუ ცოს მუ ზეუმ -ნაკ რძა-
ლებ ში. მზად დე ბა ნო ქა ლა ქე ვის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის რეა ბი ლი ტა ციი სა და 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის პროექ ტი – ახა ლი მუ ზეუ მით. დას რუ ლე ბუ ლია ნი კო 
ფი რო სა მა ნაშ ვი ლის სა ხელ მწი ფო მუ ზეუ მის (2011 წ.), სტე ფან წმინ დის 
ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მის (2013 წ.), ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ-
მის (2014 წ.) და მცხე თის არ ქეო ლო გიუ რი მუ ზეუ მის (2014 წ.) პროექ ტე ბი. 
ისი ნი მომ ზა დე ბუ ლია რეა ბი ლი ტა ციის, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, ადაპ ტა ცია- 
გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბით და მა თი გან ხორციელე ბა უახ ლოეს 
მო მა ვალ შია შე საძ ლე ბე ლი.

მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის საა გენ ტოს სტრუქ ტუ რა ში გაერ თია ნე ბით შეიქ მნა 
მარ თვის ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა, გა დაწ ყვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის ვერ-
ტი კა ლით. ასე ვე, ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი თა და ფი ნან სურ -ად მი-
ნის ტრა ციუ ლი რე გუ ლა ციე ბით (მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლებს, რო გორც საა გენ ტოს 
სტრუქ ტუ რულ ერ თეუ ლებს, არ აქვთ უფ ლე ბა და მოუ კი დებ ლად აწარ მოონ 
შეს ყიდ ვე ბი და სხვა სა ხის ფი ნან სუ რი ოპე რა ციე ბი). ცხა დია, ასე თი სის ტე-
მის თვის უც ხო არ არის ინი ცია ტი ვის და ბა ლი ხა რის ხი და სტრუქ ტუ რუ ლი 
მოუქ ნე ლო ბა. დე ცენ ტრა ლი ზა ცია, რო მე ლიც ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ ზო-
გა დად დეკ ლა ლი რე ბუ ლი ტენ დენ ციაა, რეა ლუ რად მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის 
გან ვი თა რე ბის ლო გი კურ შე დე გად გვე სა ხე ბა. მი სი პირ ვე ლი სა ფე ხუ რი 
მარ თვის ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ვერ ტი კა ლის შე სუს ტე ბაა: მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე-
ბი სა და მუ ზეუ მე ბის კად რე ბის გაძ ლიე რე ბით (კვა ლი ფი კა ციის ამაღ ლე ბა, 
სწავ ლე ბის პერ მა ნენ ტუ ლი სის ტე მის და ნერ გვით); მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის 

3. მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი და ფუძ ნე ბუ ლია სხვა დას ხვა (ქრო ნო ლო გიუ რი, ტე რი ტო რიუ ლი, ის ტო-
რიუ ლი) პრინ ცი პით: ერთ ქრო ნოლ გიურ პე რიოდ ში შექ მნი ლი ძეგ ლის /კომ პლექ სის სა ფუძ ველ-
ზე (ვარ ძიის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი, გრე მის მუ ზეუ მი); ერთ ქრო ნოლ გიურ პე რიოდ ში შექ მნი ლი და 
შემ დგომ ხა ნებ ში გან ვი თა რე ბუ ლი ძეგ ლის /კომ პლექ სის სა ფუძ ველ ზე (უფ ლის ცი ხის, გო ნიოს, 
ნო ქა ლა ქე ვის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი); სხვა დას ხვა დროს შექ მნი ლი ძეგ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, რომ-
ლე ბიც ის ტო რიის ერ თი გაბ მუ ლი ხა ზია (ნო ქა ლა ქე ვის, მცხე თის, გო ნიოს მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი); 
ტე რი ტო რიუ ლი პრინ ცი პით გაერ თია ნე ბუ ლი ძეგ ლე ბის ერ თობ ლიო ბა, რომ ლე ბიც ის ტო რიულ -
მხატ ვრუ ლი გა რე მოს ერ თია ნო ბას ამ ჟღავ ნე ბენ და დრო შია გან ვი თა რე ბუ ლი (ლიახ ვის ხეო ბის, 
ნო ქა ლა ქე ვის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი, გრე მის მუ ზეუ მი და სხვ).
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მიერ მომ ზა დე ბუ ლი პროექ ტე ბის და ინი ცია ტი ვე ბის წა ხა ლი სე ბით; ფი ნან-
სუ რი და მოუ კი დებ ლო ბი სათ ვის სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბით. პრო-
ფე სიუ ლი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა (გან სა კუთ რე ბით რე გიო ნებ ში) უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნეს პრობ ლე მა თა რიგს გა ნე კუთ ვნე ბა, რაც ზო გა დად უკავ შირ დე ბა 
გა ნათ ლე ბის არ სე ბულ სის ტე მას და, კონ კრე ტუ ლად, სა მუ ზეუ მო სფე როს 
სპე ცია ლის ტე ბის არარ სე ბო ბი ს და მა თი მომ ზა დე ბის სა კითხს (სა მა გის ტრო 
პროგ რა მე ბია გახ სნი ლი თბი ლი სის სამ ხატ ვრო აკა დე მია სა და სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ ში, კურ სდამ თავ რე ბულ თა და სტუ დენ ტთა უმ ცი რე სი სტა ტის-
ტი კით). მუ ზეო ლო გიის მი მარ თუ ლე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მუ ზეუ მე ბის 
რაო დე ნო ბის (250 მუ ზეუ მი), არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის, მა თი სა მო მავ ლო 
გან ვი თა რე ბი სა და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ჯე როვ ნად წარ მოდ გე ნის 
მიზ ნით, პრიო რი ტე ტულ თუ არა, ერ თ-ერთ აქ ტუა ლურ სპე ცია ლო ბად მაინც 
უნ და იქ ნას გან ხი ლუ ლი. 

მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის მარ თვის პრო ცეს ში ცალ კე სეგ მენ-
ტად უნ და გა მოვ ყოთ მოძ რა ვი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვი სა და 
მარ თვის სა კით ხე ბი. ამ მი მარ თუ ლე ბით ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ინ სტრუ-
მენ ტად გვე სა ხე ბა ექ სპო ნა ტე ბის ელექ ტრო ნულ ფორ მატში პას პორ ტი ზა ცია 
და ფო ტო ფიქ სა ცია, რის თვი საც ვი ყე ნებთ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
მოძ რა ვი ძეგ ლის პას პორ ტი ზა ციის თვის დად გე ნილ სააღ რიც ხვო დო კუ მენ-
ტა ციის ფორ მებს. საა გენ ტოს 15 მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი დან ექ სპო ნა ტე ბი 12 მუ-
ზეუმ შია და ცუ ლი (117 700 ერ თეუ ლი). აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი მიმ დი ნა რეობს 
საა გენ ტოს ყვე ლა მუ ზეუმ -ნაკ რძალ ში. მცი რე კო ლექ ციან მუ ზეუ მებ ში ის 
დას რუ ლე ბუ ლი ცაა (მაგ. უფ ლის ცი ხე, გრე მი, გუ რია). ფონ დე ბის ინ ვენ ტა რი-
ზა ცია სა და შე ჯე რე ბას თან ერ თად, რო მე ლიც სის ტე მა ტუ რად უნ და ტარ დე-
ბო დეს4, პას პორ ტი ზა ცია სა მუ ზეუ მო ექ სპო ნა ტე ბის დაც ვი სა და გა მო ყე ნე ბის 
სპექტრს აფარ თოებს. ინ ფორ მა ცია ექ სპო ნა ტებ ზე შე სა ბა მი სი ფო ტო მა სა-
ლით, გან თავ სე ბუ ლი მო ნა ცემ თა ბა ზებ ში, საი ტებ ზე, ხელ მი საწ ვდო მი უნ და 
იყოს პრო ფე სიუ ლი წრეე ბის თვის, მკვლე ვა რე ბის თვის, სტუ დენ ტე ბის თვის, 
ზო გა დად, დაინ ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დოე ბი სათ ვის. ყო ვე ლი ვე ეს ემ სა ხუ რე-
ბა მუ ზეუ მებ ში და ცუ ლი მოძ რა ვი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის გაც ნო ბას, 
შეს წავ ლას, პო პუ ლა რი ზა ციას. არა ფერს ვამ ბობთ თა ვად მუ ზეუ მებ სა და 
საა გენ ტო ში ამ სის ტე მის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კულ შე საძ ლებ ლო ბა ზე - 
გა მო ფე ნე ბის და გეგ მვის, რეს ტავ რა ციის, კო ლექ ცია თა მდგო მა რეო ბა ზე 
მო ნი ტო რინ გი სა და დაც ვის თვალ საზ რი სით. 

საა გენ ტოს მუ ზეუ მე ბი და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი რე გიო ნა ლუ რი მუ ზეუ მე ბია. 
მა თი კო ლექ ციე ბის პო პუ ლა რი ზა ციის თვის 2015 წელს წა მოვიწ ყეთ ახა ლი 
პროგ რა მა – მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის სა გან ძუ რის გა მო ფე ნე ბის 
ციკ ლი სა ქარ თვე ლოს ქა ლა ქებ სა და მუ ზეუ მებ ში, სა ხელ წო დე ბით ,,მუ ზეუ მის 
კო ლექ ციი დან“. ციკ ლის პირ ვე ლი ექ სპო ზი ცია - ,,ძველ სა და ახალ ბორ-

4. სა მუ ზეუ მო კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზ ღვრუ ლია ინ ვენ ტა რი ზა ციის ჩა ტა რე ბის სა ვალ დე ბუ ლო 
წე სი. მიუ ხე და ვად ამი სა, პრაქ ტი კა ში ვაწ ყდე ბით სრუ ლიად სა პი რის პი რო სუ რათს. მაგ.: 1958 
წელს დაარ სე ბულ მცხე თის მუ ზეუმ -ნაკ რძალ ში, რო მე ლიც 25 ათა სიან კო ლექ ციას ფლობს 
ფონ დე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ციის პრო ცე სი პირ ვე ლად მიმ დინა რეობს.
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ჯომ ში“ - მომ ზად და ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მის ფო ტო ფონ-
დი დან და წარ მოდ გე ნი ლი იყო თბი ლის ში, ბორ ჯომ სა და ქუ თაის ში. ამა ვე 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში მოეწ ყო და გან სა კუთ რე ბუ ლი რე ზო ნან სი მოჰ ყვა 
ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის სა ხელ მწი ფო მუ ზეუ მის კო ლექ ციე ბის ექ სპო ნი-
რე ბას თბი ლის ში, ქუ თაის ში, წი ნან დალ ში, ბა თუმ ში. წლის გან მავ ლო ბა ში 
სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა ქა ლაქ ში მოწ ყო ბილ რვა გა მო ფე ნას ათა სო ბით 
დამ თვა ლიე რე ბე ლი ჰყავ და და დი დი ინ ტე რე სი გა მოიწ ვია. 

სა მუ ზეუ მო სფე როს გან ვი თა რე ბის თვის გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს 
სა მეც ნიე რო პო ტენ ცია ლის თა ნა მო ნა წი ლეო ბას მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ-
რძა ლე ბის გან ვი თა რე ბა ში – კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლე ბი სა და სა-
მუ ზეუ მო კო ლექ ციე ბის ატ რი ბუ ციი სა და ინ ტერ პრე ტა ციის მი მარ თუ ლე ბით. 
ზო გა დად, მკვლე ვარ თა ინ სტი ტუ ტის აღ დგე ნას მუ ზეუმ ში. სწო რედ ამი ტომ 
საა გენ ტო, მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის სამ სა ხუ რის ინი ცია ტი ვით, 
უკ ვე მეო რე წე ლია მარ თავს სა მეც ნიე რო კონ ფე რენ ციას სა ხელ წო დე ბით - 
,,მუ ზეუ მი და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა“ (I - 2014 წ.; II - 2015 წ.), რომ ლის 
ფარ გლებ შიც სფე რო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის ანა ლიზ თან, გა მოც დი ლე ბის 
გა ზია რე ბას თან ერ თად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი ეთ მო ბა გან ხორ ციე ლე ბულ 
და მიმ დი ნა რე კვლე ვებს, პროექ ტებს, სიახ ლეებს, რაც შემ დგომ აი სა ხე ბა 
კონ ფე რენ ციის მოხ სე ნე ბა თა კრე ბულ ში და ხელ მი საწ ვდო მია დარ გის სპე-
ცია ლის ტე ბი სა და დაინტერესებული საზოგადოებისათვის. 

სა მეც ნიე რო კონ ფე რენ ცია ,,მუ ზეუ მი და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა“, რო მე-
ლიც ტრა დი ციუ ლად ძეგ ლე ბი სა და ის ტო რიუ ლი ად გი ლე ბის საერ თა შო რი სო 
დღეს, მუ ზეუ მე ბის საერ თა შო რი სო დღე სა და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
კვი რეულს ეძ ღვნე ბა, მო მა ვალ ში საერ თა შო რი სო მას შტა ბის ყო ველ წლიურ 
სა მუ ზეუ მო ფო რუ მად გვე სა ხე ბა.

და ბო ლოს, რას ვე ლით XXI საუ კუ ნის მუ ზეუ მის გან? რა მი სია აქვს მას? რას 
და რო გორ სთა ვა ზობს ტექ ნო ლო გიუ რი სიახ ლეე ბიით გა ნე ბივ რე ბულ თა-
ნა მედ რო ვე დამ თვა ლიე რე ბელს? ეს გლო ბა ლუ რი ხა სია თის გა მოწ ვე ვაა. 
გლო ბა ლუ რი და, ამავ დროუ ლად, ყო ვე ლი მუ ზეუ მის ინ დი ვი დუა ლუ რ კონ-
ცეფ ტუა ლუ რი არ ჩე ვა ნი - თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში სა კუ თა რი ად გი ლის, 
და ნიშ ნუ ლე ბი სა და მნიშ ვნე ლო ბის გააზ რე ბითა და დამ კვიდ რე ბით. 

სამშვილდე ნოქალაქევი
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შე ნიშ ვნა:

*სიძ ვე ლე თა დაც ვას სა ქარ თვე ლო ში ხან გრძლი ვი ტრა დი ცია აქვს და სა თა-
ვეს XIX საუ კუ ნი დან იღებს. ამ დროს ცალ კეუ ლი მეც ნიე რე ბი და სა ზო გა დო 
მოღ ვა წეე ბი მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო-
ბის ძეგ ლე ბის შეს წავ ლის საქ მე ში – აყა ლი ბე ბენ სხვა დას ხვა გაერ თია ნე-
ბებს, სა ზო გა დოე ბებ ს, ორ გა ნი ზა ციებს და იწ ყე ბენ შე მორ ჩე ნილ სიძ ვე ლე თა 
თავ მოყ რას, შე ნარ ჩუ ნე ბას, კვლე ვა სა და დაც ვას.. 1921 წელს სა ხალ ხო კო-
მი სა რიატ თან შეიქ მნა სა მუ ზეუ მო სიძ ვე ლეე ბი სა და ხე ლოვ ნე ბის ძეგ ლთა 
დაც ვის სექ ცია. ამ დროი დან სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რის ძეგ ლებს იცავს 
სა ხელ მწი ფო. მან გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი შეას რუ ლა ან ტი რე ლი გიუ რი 
კამ პა ნიის დროს, 1923-1924 წლებ ში. ლიტ.: არ ქი ტექ ტუ რის რეს ტავ რა-
ცია სა ქარ თვე ლო ში, თბი ლი სი, 2012 წ. გვ.21. 1948 წელს სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით პირ ვე ლად საბ ჭო თა კავ შირ ში შეიქ მნა სა მეც-
ნიე რო- სა რეს ტავ რა ციო სა ხე ლოს ნოე ბი და 1959 წელს, ასე ვე პირ ვე ლად 
საბ ჭო თა კავ შირ ში დაარ სდა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ორ გა ნი ზა ცია – სა ქარ თვე-
ლოს კულ ტუ რის ძეგ ლთა დაც ვის სა ზო გა დოე ბა. მის მი ზანს წარ მოად გენ და 
სა ქარ თვე ლო სა და ქვეყ ნის ფარ გლებს გა რეთ არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლე ბის გა მოვ ლე ნა, დაც ვა, აღ დგე ნა- გა მაგ რე ბა და 
შეს წავ ლა. 1977 წელს სა ქარ თვე ლომ მიი ღო კა ნო ნი ,,ის ტო რიი სა და კულ-
ტუ რის ძეგ ლე ბის დაც ვი სა და გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ“, ხო ლო 1978 წლის 
დად გე ნი ლე ბით გაუქ მდა ძეგ ლთა დაც ვის მა ნა მა დე არ სე ბუ ლი ორ გა ნო და 
შეიქ მნა ის ტო რიის, კულ ტუ რის, ბუ ნე ბის ძეგ ლთა დაც ვი სა და გა მო ყე ნე ბის 
მთა ვა რი სა მეც ნიე რო- სა წარ მოო სამ მარ თვე ლო (შე მოკ ლე ბით ძეგ ლთა 
დაც ვის სამ მარ თვე ლო). ლიტ.: ირ. ცი ციშ ვი ლი, და ვიც ვათ ჩვე ნი კულ ტუ რის 
ძეგ ლე ბი, თბი ლი სი, 1988 წ. გვ. 12-13

ძეგ ლთა დაც ვის დე პარ ტა მენ ტის ლიკ ვი და ციის შემ დეგ, 2004 წელს სა ქარ-
თვე ლოს კულ ტუ რის, ძეგ ლთა დაც ვი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტროს სტრუქ-
ტუ რა ში შეიქ მნა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დე პარ ტა მენ ტი სხვა დას ხვა 
მი მარ თუ ლე ბის სამ მარ თვე ლოე ბით, რო მელ მაც დამ კვე თი სა და მა კონ-
ტრო ლებ ლის ფუნ ქცია შეი თავ სა. ამ პე რიო დი დან დაიწ ყო ახა ლი ეტა პი 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის მარ თვის სფე რო ში. სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი-
კის გა ტა რე ბი სა და დარ გის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, შეიქ მნა 
,,კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის პროგ რა მა“ სა ხელ მწი ფოს მიერ 
სფე როს მზარ დი და ფი ნან სე ბის მკა ფიოდ გა მო ხა ტუ ლი ტენ დენ ციით და 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის მარ თვის ევ რო პულ მო დელ თან მი სა და გე-
ბუ ლი სტრუქ ტუ რით. სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის 2008 წლის 3 ნოემ ბრის 
№533 ბრძა ნე ბუ ლე ბით თა ვი დან ჩა მო ყა ლიბ და ძეგ ლთა დაც ვის ორ გა ნი ზა-
ცია – სსიპ სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი 
საა გენ ტო - კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის სხვა დას ხვა და უაღ რე სად 
სპე ცი ფი კუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბით – მა ტე რია ლუ რი და არა მა ტე რია ლუ რი 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა, მუ ზეუ მე ბი, მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი და არ ქეო ლო-
გიუ რი საი ტე ბი, საინ ფორ მა ციო სის ტე მე ბი, კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
კვლე ვა და პო პუ ლა რი ზა ცია, ძეგ ლთა მო ნი ტო რინ გი და დო კუ მენ ტი რე ბა, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და საერ თა შო რი სო პროექ ტე ბი. 
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Summary

IRMA DOLIDZE

PhD in Art history, Head of the Museums and Museum-reserves Unit
at the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia

MUSEUM AND CULTURAL HERITAGE
MUSEUMS AND MUSEUM-RESERVES OF THE NATIONAL
AGENCY FOR CULTURAL HERITAGE PRESERVATION OF GEORGIA 

Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va tion of Geor gia is an in sti tu tion for mo-
nu ment pro tec tion and at the sa me ti me a mu seum union. NACHP ac ti vi ties in clu de 
plan ning and im ple men ta tion of sta te prog ram on cul tu ral he ri ta ge and is res pon sib le 
for pro tec tion of tan gib le and in tan gib le cul tu ral he ri ta ge. NACHP – as a mu seum 
union uni tes mu seum -re ser ves and mu seums of va rious typo logy, who se ac tion area 
co vers the lar ge ter ri tory of Geor gia: Bor jo mi Lo cal Mu seum (1926); Ste pan tsmin da 
his tory mu seum (1934); Var dzia His to ri cal -Ar chi tec tu ral Mu seum -Re ser ve (1938); 
Great Mtskhe ta Ar chaeo lo gi cal Sta te Mu seum -Re ser ve (1958); Ni ko Pi ros ma nas hvi li 
sta te mu seum (1960); Gre mi mu seum (ba sed on Gre mi- Nek re si Mu seum -Re ser ve 
(1975); Up lis tsik he His to ri cal -Ar chi tec tu ral Mu seum -Re ser ve (1976); Par men Za ka raia 
No ka la ke vi Ar chi tec tu ral -Ar chaeo lo gi cal Mu seum -Re ser ve. (1976); Ku tai si His to ri cal -
-Ar chi tec tu ral Mu seum -Re ser ve (1981); Ksani His to ri cal -Ar chi tec tu ral Mu seum -Re-
ser ve (1982); klde ka ri His to ri cal -Ar chi tec tu ral Mu seum -Re ser ve (1992), which joi ned 
the Sam shvil de Ar chi tec tu ral Com plex and in 2015 es tab lis hed as Sam shvil de and 
Klde ka ri Mu seum -Re ser ve; Ek vti me Ta kais hvi li Ar chaeo lo gi cal Mu seum -Re ser ve of 
Gu ria (1998); Di di Liak hvi Gor ge Sta te Mu seum -Re ser ve (2005); Mut so Mu seum -Re-
ser ve (2014); Ujar ma Mu seum -Re ser ve (2015) .

Mu seum -Re ser ves wit hin the NACHP are com plex si tes. Their ma na ge ment is ba sed 
on sec to ral system of pro tec tion mea su res and in clu des con ser va tion, mo ni to ring, 
at tri bu tion, do cu men ting, po pu la ri za tion po li cies of mo nu ments (mo vab le and im mo-
vab le), which is ref lec ted in staff struc tu re by re le vant po si tions (190 staff mem bers). 

გეგუთი
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The prio rity di rec tions of the NACHP for the de ve lop ment of Mu seums and Mu seum -
Re ser ves are: re ha bi li ta tion and de ve lop ment of mu seum in fras truc tu re, crea tion of 
ex hi bi tion and in ter pre ta tion spa ces, syste ma ti za tion and pas spor ti za tion of mu seum 
col lec tions, edu ca tio nal prog rams, po pu la ri za tion of re gio nal mu seum col lec tions and 
mo ving ex hi bi tions, fa ci li ta tion of scien ti fic -re search ac ti vi ties, scien ti fic con fe ren ces 
and pub li ca tions. 
Re ha bi li ta tion and in fras truc tu ral pro jects ha ve al ready com ple ted in: Go nio Mu-
seum -Re ser ve (2010 ); Up lis tsik he (2009-2012); Gre mi (2011); with crea ting a new 
mu seum spa ce and per ma nent ex hi bi tion in Go nio and Gre mi; with re con struc tion 
and re -ex hi bi tion in Up lis tsik he and Gre mi; with re ha bi li ta tion and re -ex hi bi tion in 
Gu ria Mu seum -Re ser ve (2014-2015). Re ha bi li ta tion and de ve lop ment of mu seum 
in fras truc tu re is re qui red in: Ni ko Pi ros ma nas hvi li, Bor jo mi, Ste pan tsmin da mu seums; 
Var dzia, Mtskhe ta and Ku tai si Mu seum -Re ser ves; in fras truc tu re buil ding is re qui red 
in Ujar ma, Mut so, Sam shvil di si and Klde kak ri Mu seum -Re ser ves. 

Com pre hen si ve re search and re ha bi li ta tion prog rams are on going in Var dzia and 
Mut so Mu seum -Re ser ves. Re ha bi li ta tion and in fras truc tu ral pro ject for No ka la ke vi 
Mu seum -Re ser ve with a new mu seum is un der de ve lop ment. The pro jects of Ni ko 
Pi ros ma nas hvi li sta te mu seum, (2011), Ste pan tsmin da his tory mu seum (2013), Bor-
jo mi Re gio nal mu seum (2014) and Mskhe ta Ar chaeo lo gi cal Mu seum (2014 ), ha ve 
al ready been de ve lo ped and will be laun ched soon.

As re gards the mo vab le cul tu ral he ri ta ge ma na ge ment, we con si der the elec tro nic 
pas spor ti za tion and pho tog rap hing of col lec tion items to be one of the sig ni fi cant 
tools, for which we use in ven tory do cu men ta tion forms es tab lis hed for mo vab le mo-
nu ments. Out of 15 NACHP Mu seum -Re ser ves, the ex hi bits are hou sed in 12 mu-
seums (117 700 items). 

Two of the NACHP Mu seum -Re ser ves – Di di Liak hvi gor ge Sta te Mu seum -Re ser ve 
and Ksa ni His to ri cal -Ar chi tec tu ral Mu seum -Re ser ve are lo ca ted on the oc cu pied 
ter ri to ries be yond the Geor gian ju ris dic tion. The re fo re, Ksa ni His to ri cal -Ar chi tec tu ral 
Mu seum -Re ser ve ope ra tes ac cor ding to the struc tu re of the rest NACHP Mu seums 
and mu seum -Re ser ves, ho we ver with spe ci fi cally de ter mi ned ob li ga tions. Un li ke Ksa-
ni His to ri cal -Ar chi tec tu ral Mu seum -Re ser ve, ad mi nis tra ti ve buil ding of Di di Liak hvi 
Gor ge Sta te Mu seum -Re ser ve was des tro yed du ring the 2008 war. On the ba sis of 
Di di Liak hvi Gor ge Mu seum -Re ser ve (cur rently pla ced in the city of Go ri), in for ma tion 
cen ter for cul tu ral he ri ta ge has been es tab lis hed. Un der the new fun ction Di di Liak-
hvi Gor ge Mu seum -Re ser ve will carry out syste ma ti za tion of in for ma tion con cer ning 

გრემი უფლისციხე
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საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 
სააგენტოს მუზეუმები და მუზეუმ-ნაკრძალები

ხერთვისი უფლისციხე
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the cul tu ral mo nu ments on oc cu pied ter ri to ries. Wit hin the in for ma tion cen ter, laun-
ching of edu ca tio nal prog rams ela bo ra ted by NACHP al so is plan ned. The si mi lar 
fun ctions will be as sig ned to Gu ria, Ku tai si and (in the fu tu re) Sam shvil de- Klde ka ri 
mu seum -re ser ves too. 

Par ti ci pa tion of scien ti fic po ten tial in the de ve lop ment of mu seums and mu seum -re-
ser ves is es sen tial in light of at tri bu tion, re search and in ter pre ta tion of cul tu ral mo-
nu ments and mu seum col lec tion. To this end, it is the se cond year, the NACHP has 
been con duc ting on the ini tia ti ve of the ser vi ce of mu seums and mu seum -re ser ves 
scien ti fic con fe ren ce ,,Mu seum and Cul tu ral He ri ta ge“ (the first one was held in 2014, 
second in 2015. The con fe ren ce along with the anal ysis of the pro ces ses on going in 
this field and sha ring ex pe rien ce is fo cu sed on cur rent and com ple ted stu dies, pro-
jects, no vel ties to be fur ther ref lec ted in the book of con fe ren ce re ports and will be 
avai lab le for spe cia lists and pub lic con cer ned. We be lie ve the con fe ren ce ,,Mu seum 
and Cul tu ral He ri ta ge“ will turn in to an in ter na tio nal an nual fo rum. 

 

მირზაანი
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მაკა თაქთაქიშვილი

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო, იუნესკოსა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახურის არამატერიალური 
მემკვიდრეობის განყოფილების უფროსი 

არამატერიალური კულტურული 
მემკვიდრეობის მუზეუმის კონცეფცია 
(ძირითადი მახასიათებლები) 

ცოც ხა ლი მუ ზეუ მი, ეკო მუ ზეუ მი, სა თე მო მუ ზეუ მი, ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მუ ზეუ მი... 
მუ ზეუ მე ბის ასე თი დე ფი ნი ციე ბი მე-20 საუ კუ ნის მეო რე ნა ხევ რი დან უფ რო 
და უფ რო აქ ტიუ რად იჭ რე ბა სა მუ ზეუ მო სივ რცე ში და გან სხვა ვე ბულ, საინ-
ტე რე სო სი ცოც ხლეს სძენს ტრა დი ციულ მუ ზეუმს. ბო ლო ათ წლეულ ში მათ 
რიცხვს ახა ლი ტი პის -„ა რა მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
მუ ზეუ მიც“ შეე მა ტა, რო მე ლიც სა მუ ზეუ მო საქ მია ნო ბის ლო გი კუ რი გან ვი თა-
რე ბი სა და არა მა ტე რია ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის კვალ დაკ ვალ ჩა მო ყა ლიბ და.

თა ვად სა მუ ზეუ მო ტერ მი ნო ლო გიის გან მარ ტე ბე ბი ცალ სა ხა და ამომ წუ რავ 
ინ ფორ მა ციას ასე თი მუ ზეუ მე ბის შე სა ხებ არ იძ ლე ვა, თუმ ცა საერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ თი თოეუ ლი 
მათ გა ნი ერ თი მხრივ ზუს ტად ასა ხავს მუ ზეუ მის, რო გორც სა ზო გა დოე ბის 
გან ვი თა რე ბის სამ სა ხურ ში მყო ფი მუდ მი ვი ინ სტი ტუ ციის ფუნ ქციას, ხო ლო 
მეო რე მხრივ უფ რო მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა არა მა ტე რია ლუ რი მემ კვიდ-
რეო ბის სპე ცი ფი კას - ასა ხოს ტრა დი ციუ ლი ყო ფა. 

არა მა ტე რია ლურ კულ ტუ რულ მემ კვიდ რეო ბად (აკმ) მიიჩ ნე ვა ის მემ კვიდ-
რეო ბა, რო მე ლიც თაო ბი დან თაო ბას ზე პი რად გა დაე ცე მა, სა ზო გა დოე ბის 
ცალ კეუ ლი ჯგუ ფე ბის, ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში ინ დი ვი დე ბის კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის ნა წი ლია და მოი ცავს ადათ-წე სებს, წარ მოდ გე ნი სა და გა-
მო სახ ვის ფორ მებს, ცოდ ნა სა და ჩვე ვებს – ასე ვე მათ თან და კავ ში რე ბულ 
ინ სტრუ მენ ტებს, საგ ნებს, არ ტე ფაქ ტებ სა და კულ ტუ რულ სივ რცეებს.

არა მა ტე რია ლუ რი მემ კვიდ რეო ბა სა ზო გა დოე ბის ყო ფის ყო ველ გვა რი ცვლი-
ლე ბი სად მი მე ტად მგრძნო ბია რეა. სო ციო- კულ ტუ რუ ლი გა რე მოს ნე ბის მიე რი 
სა ხეც ვლა უმალ აი სა ხე ბა მას თან უშუა ლოდ და კავ ში რე ბულ არა მა ტე რია ლუ-
რი კულ ტუ რის ელე მენ ტებ ზე და ხშირ შემ თხვე ვებ ში მი სი ნა წი ლის ქრო ბას 
ან ახ ლით ჩა ნაც ვლე ბას იწ ვევს. 

აქ ვე უნ და ხაზ გას მით აღ ვნიშ ნოთ, რომ არა მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რა მხო ლოდ 
ცოც ხალ, დღეს არ სე ბულ, ან სა ზო გა დოე ბის მოთ ხოვ ნი ლე ბის ადექ ვა ტუ რად, 
აღ დგე ნის შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე მემ კვიდ რეო ბას ეწო დე ბა. ის არ არის ის-
ტო რია ში ჩა კარ გუ ლი ელე მენ ტი, რო მე ლიც წარ სულ ში იყო ყო ფი სა და კულ-
ტუ რის ნა წი ლი და დღეს მხო ლოდ მკვლე ვა რე ბის თვის ღა არის საინ ტე რე სო. 

მუზეუმი - კონცეფცია - ექსპოზიცია
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არა მა ტე რია ლუ რი მემ კვიდ რეო ბა ახა ლი კუთ ხით და ნა ხუ ლი რეა ლო ბაა, მი-
სი ხედ ვაც გა ნიც დის სრულ ყო ფას, ივ სე ბა, იხ ვე წე ბა. თუ გარ კვეუ ლი დროის 
მან ძილ ზე არა მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რა გუ ლის ხმობ და ცალ კეუ ლი ელე მენ-
ტის: ცეკ ვა, სიმ ღე რა, ხე ლოს ნო ბის ნი მუ ში - პრე ზენ ტა ციას, თა ნა მედ რო ვე 
მიდ გო მებ მა მნიშ ვნე ლოვ ნად გაა ფარ თო ვა ეს სპექ ტრი. ხო ლო, მუ ზეუ მის 
სპე ცი ფი კამ, მის მა კომ პლექ სუ რო ბამ, ინ ტეგ რი რე ბუ ლო ბი სა კენ სწრაფ ვამ, 
სხვა ტი პის მიდ გო მებ მა თა ვის შე დე გი გა მოი ღო და გან სხვა ვე ბუ ლად შე-
მოგ ვთა ვა ზა აკმ-ს ად გი ლი და რო ლი სა მუ ზეუ მო სივ რცე ში. 

არა მა ტე რია ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის მუ ზეუ მის შექ მნის იდეას წინ უს წრებ და 
სა მუ ზეუ მო სივ რცე ში ძიე ბე ბი სა და ექ სპე რი მენ ტე ბის საუ კუ ნო ვა ნი პე რი-
პე ტიე ბი. თა ნა მედ რო ვეო ბა ში ერ თერ თი ასე თი მი მარ თუ ლე ბაა საკ მაოდ 
გავ რცე ლე ბუ ლი. მა გა ლი თად, ღია ცის ქვეშ მუ ზეუ მი - არ ქი ტექ ტუ რულ -ეთ-
ნოგ რა ფიუ ლი პრო ფი ლის მუ ზეუ მი, რო მე ლიც მა ტე რია ლურ ექ სპო ნა ტებ-
თან ერ თად გუ ლის ხმობს ექ სპო ნა ტე ბის დამ ზა დე ბის პრო ცე სის დე მონ-
სტრი რე ბას. სწო რედ ასე თი პრო ფი ლის მუ ზეუ მებს შეუძ ლიათ სრუ ლად 
მოახ დი ნონ არა მხო ლოდ წარ სუ ლის ის ტო რიულ -მა ტე რია ლუ რი გა რე მოს 
მო დე ლი რე ბა, არა მედ, შეი ნარ ჩუ ნონ და აა ღორ ძი ნონ ხალ ხუ რი რეწ ვის ესა 
თუ ის დარ გე ბი, დღე სას წაუ ლე ბი. ღია ცის ქვეშ მუ ზეუ მებ ში შეგ ვიძ ლია გა-
მოვ ყოთ აკმ-ს დაც ვი სა და შე ნარ ჩუ ნე ბის, მი სი პო პუ ლა რი ზა ციის შემ დე გი 
მა ხა სია თებ ლე ბი:

მუ ზეუ მის თი თოეუ ლი შე ნო ბა ერ თგვა რად ცოც ხა ლი შე ნო ბის იმი ტა ციაა. 
თი თოეულ სახ ლში ნა ციო ნა ლურ, კუთ ხურ (სახ ლის წარ მო მავ ლო ბის მი-
ხედ ვით) კოს ტიუმ ში გა მოწ ყო ბი ლი მუ ზეუ მის თა ნამ შრო მე ლი „მუ შაობს“. 
ის ითავ სებს მეთ ვალ ყუ რის, გი დის, კონ კრე ტუ ლი სახ ლის მაც ხოვ რებ ლის 
ფუნ ქციას; სა ვალ დე ბუ ლოა ხალ ხუ რი რეწ ვის პრო ცე სე ბის ჩვე ნე ბა სა გან-
გე ბოდ, ნა ციო ნა ლურ კოს ტიუ მებ ში გა მოწ ყო ბი ლი ოს ტა ტე ბის ან ზოგ ჯერ 
სი მუ ლა ციე ბის სა შუა ლე ბე ბით (ლატ ვიის ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მუ ზეუ მი რი გა ში, 
არ ქი ტექ ტუ რი სა და ყო ფის მუ ზეუ მი ქა ლაქ ლვოვ ში);

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მუ ზეუ მი ფერ მის, ან სოფ ლის ტე რი ტო რიას ემიჯ ნე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის ჩარ თვა თა ვად მუ ზეუ მის ყო-
ველ დღიურ საქ მია ნო ბა ში (ფი ნე თი „იუ ლი- კი რას“ კომ პლექ სი - სხვა დას ხვა 
ასა კის ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბა მუ ზეუმ ში თა ვიან თი ოს ტა ტო ბის დე მონ-
სტრი რე ბას ახ დენს). 

ასეთ სივ რცეებ ში აკმ-ს ელე მენ ტე ბი რო გორც წე სი, სპე ცია ლუ რად აშე-
ნე ბულ, ხე ლოვ ნუ რად შექ მნილ გა რე მო ში არ სე ბო ბენ და წარ მოად გე ნენ 
მხო ლოდ რეა ლო ბას თან ძლიერ დაახ ლოე ბულ ანა ლო გიას. 

აკ მ-სთან მიახ ლოე ბუ ლი სპე ცი ფი კის მუ ზეუ მის კი დევ ერ თი ტი პი გახ ლავთ 
ცოც ხა ლი მუ ზეუ მი, ან ცოც ხა ლი ექ სპო ზი ცია, რო მე ლიც 21-ე ს-ის და საწ ყი-
სი დან სულ უფ რო მრავ ლად გვხვდე ბა. „ცოც ხა ლი მუ ზეუ მის“ ცნე ბა საერ თა-
შო რი სო სა მუ ზეუ მო გან მარ ტე ბით საც ნო ბა როებ ში ბო ლომ დე და ზუს ტე ბუ ლი 
არ არის. ერ თ-ერ თი გან მარ ტე ბით „ცოც ხა ლი მუ ზეუ მი“ არის მხა რეთ მცოდ-
ნეო ბის მუ ზეუ მის ტი პი, სა დაც მა ტე რია ლურ და არა მა ტე რია ლუ რი ნი მუ შე ბი 
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მათ თვის ბუ ნებ რივ, ის ტო რიულ -კულ ტუ რულ გა რე მო შია გან თავ სე ბუ ლი. 
ასე თი მუ ზეუ მი კე თი ლის მყო ფელ გავ ლე ნას ახ დენს მას თან ტე რი ტო რიუ-
ლად ახ ლომ დე ბა რე თემ ზე, არის მო სახ ლეო ბის მო ცა ლეო ბის გა ტა რე ბის 
სა შუა ლე ბა, მა თი აქ ტუა ლუ რი სა ჭი როე ბე ბის შეს წავ ლი სა და პრაქ ტი ცი რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ემ სა ხუ რე ბა მათ თვით გა ნათ ლე ბას. 
სხვა სიტ ყვე ბით, „ცოც ხა ლი მუ ზეუ მის“ ცნე ბის გან საზ ღვრი სას ამო სა ვა ლია 
მი სი სა ჭი როე ბა, საინ ტე რე სო და სა სარ გებ ლო გა რე მო, რო მელ საც ის ქმნის. 
დამ თვა ლიე რებ ლე ბი უშუა ლოდ მო ნა წი ლეო ბენ ცოც ხა ლი მუ ზეუ მის მიერ 
შე თა ვა ზე ბულ პრო ცე სებ ში, ურ თიერ თო ბენ აკმ-ს ელე მენ ტე ბის მა ტა რებ ლებ-
თან (ა და მია ნებ თან, რომ ლე ბიც ფლო ბენ ამა თუ იმ ტრა დი ციულ ყო ფას თან 
და კავ ში რე ბულ უნარ -ჩვე ვებს), უზია რე ბენ მათ თა ვიანთ გა მოც დი ლე ბას, 
მე გობ რო ბენ მათ თან. შე საძ ლე ბე ლია ასე თი მუ ზეუ მი ქა ლა ქის ქსო ვილ ში ბუ-
ნებ რი ვად ჩაე წე როს და ერ თგვა რი კულ ტუ რის ცენ ტრის ფუნ ქცია იტ ვირ თოს.
დღეი სათ ვის ასე თი, საკ მაოდ უჩ ვეუ ლო მუ ზეუ მე ბი არ სე ბო ბენ უკ რაი ნის და-
ბა ოპოშ ნო ში - „მე თუ ნეო ბის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი“, ჩი ტა ში „ბაი კა ლის პი რე თის 
ცოც ხა ლი სიძ ვე ლეე ბი“, ჰო ლან დიის დე და ქა ლაქ ში - „მიკ რო პიას მუ ზეუ მი“, 
ჩი ნე თის ხეი ლუნ ცზია ნის პრო ვინ ცია ში, ქა ლაქ ხარ ბი ნე ში.

რა არის აკმ-ს მუ ზეუ მი და რით გან სხვავ დე ბა ის აღ ნიშ ნუ ლი მუ ზეუ მე ბის გან?

არა მა ტე რია ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის მუ ზეუ მი ცოც ხა ლი, ტრა დი ციე ბის ამ-
სახ ვე ლი არ ტე ფაქ ტე ბი თა და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ქმე დე ბე ბით გა-
ჯე რე ბუ ლი სივ რცეა, სა დაც ერ თგვა რად წაშ ლი ლია ზღვა რი დამ თვა ლიე-
რე ბელ სა და მუ ზეუ მის თა ნამ შრო მელს, მო სულ სა და დამ ხვდურს შო რის. 
სა დაც, ყვე ლა მსურ ველს შეუძ ლია ჩაერ თოს ცოც ხალ პრო ცეს ში, ხე ლი 
შეა ხოს არ ტე ფაქტს და თა ვად სცა დოს ესა თუ ის საქ მია ნო ბა; ეს სივ რცეა, 
სა დაც სი ცოც ხლე ჩქეფს და თა ნა მო ნა წი ლეო ბის ბუ ნებ რი ვი გა რე მოა შექ-
მნი ლი. ასე თი მუ ზეუ მი კე თი ლის მყო ფელ გავ ლე ნას ახ დენს მის არეალ ში 
მცხოვ რებ მო სახ ლეო ბა ზე, მათ და საქ მე ბა სა თუ გა ნათ ლე ბა ზე. ხში რად 
ად გი ლობ რი ვე ბის ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხი ასე თი მუ ზეუ მის წარ მა ტე ბუ ლი 
ფუნ ქციო ნი რე ბის გან მსაზ ღვრე ლია. 

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს 
მიერ ბო ლო წლებ ში არა მა ტე რია ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის ინ ვენ ტა რი ზა ციი სა 
და პო პუ ლა რი ზა ციის თვალ საზ რი სით გან ხორ ციე ლე ბულ მა აქ ტი ვო ბებ მა, 
საკ მაოდ საინ ტე რე სო პერ სპექ ტი ვე ბი წარ მოა ჩი ნა.
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2014 წელს, ახალ ცი ხის სო ფელ მუს ხში „ცოც ხა ლი საუნ ჯის“ სტა ტუ სი მიე ნი ჭა 
ად გი ლობ რივ მკვიდრს, 80 წლის მა რიამ ჟუ ჟუ ნა ძეს. ქალ ბა ტო ნი 50 წელ ზე 
მე ტია, რაც ბუ ნებ რი ვი ძა ფის და მუ შა ვე ბით, მი სი ბუ ნებ რი ვი სა ღე ბა ვე ბით 
ღებ ვი თა და ფარ და გე ბის ქსო ვით არის და კა ვე ბუ ლი. საინ ტე რე სოა, რომ 
პა რა ლე ლუ რად აგ რო ვებს, ინა ხავს და ახალ სი ცოც ხლეს სძენს იმ ნივ თებს, 
რომ ლე ბიც მი სი საქ მია ნო ბის თვი საა აუ ცი ლე ბე ლი. მ. ჟუ ჟუ ნა ძე თა ვის ცოდ-
ნა სა და უნარ -ჩვე ვებს ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბის მიერ სა გან გე-
ბოდ გა მო ყო ფილ სივ რცე ში ახალ გაზ რდებს გა დას ცემს. სივ რცე მუ ზეუ მი სა 
და სა ხე ლოს ნოს ფუნ ქციებს ერ თდროუ ლად ითავ სებს. 

არ სე ბუ ლი გა რე მო თა ვის თა ვად აჩენს სურ ვილს და ვფიქ რობთ, რეა ლურ 
შე საძ ლებ ლო ბას ამ ქალ ბა ტო ნის მუ ზეუმ -სა ხე ლოს ნოს ბა ზა ზე შეიქ მნას 
ფარ და გე ბი სა და ხელ საქ მის არა მა ტე რია ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის მუ ზეუ მი.

ან კი დევ სხვა მა გა ლი თი:
თე ლა ვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სო ფელ ვარ დი სუ ბან ში ყვე ლა პი რო ბა არ სე-
ბობს იმის თვის, რომ სო ფე ლი აკმ-ს მუ ზეუმ -სივ რცედ ჩა მო ყა ლიბ დეს. სო ფე-
ლი მდი და რია თიხ ნა რი ნია და გით. მა მა კა ცე ბი აქ ოდით გან ვე მე თუ ნეო ბას 
მის დევ დნენ. სო ფე ლი ცნო ბი ლია ოს ტა ტო ბით შეს რუ ლე ბუ ლი თო ნეე ბის, 
ქვევ რე ბის, კრა მი ტის, აგუ რი სა და თი ხის ჭურ ჭლის ნა წარ მით. მე თუ ნეო ბა 
სო ფელ ვარ დი სუ ბან ში კვლა ვაც და საქ მე ბის უმ თავ რე სი სფე როა, წე ლი წა-
დის ყვე ლა დროს უამ რა ვი ტუ რის ტი ჩა მო დის იმის სა ნა ხა ვად, თუ რო გორ 
მზად დე ბა ქვევ რი. ამას ხე ლი შეუწ ყო UNESCO-ს არა მა ტე რია ლუ რი მემ-
კვიდ რეო ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ნუს ხა ში „ქვევ რის ღვი ნის დამ ზა დე ბის 
უძ ვე ლე სი, ქარ თუ ლი ტრა დი ციუ ლი მე თო დის“ ნო მი ნი რე ბამ. 

ვარ დი სუ ბან ში ქვევრს ტრა დი ციუ ლი მე თო დით სა მი ოჯა ხი ამ ზა დებს. აქ ვე, 
თო ნის, აგუ რის, ჭურ ჭლის სა ხე ლოს ნოებ ში ტუ რის ტე ბი ხე ლის ჩარ ხზე სა-
კუ თარ შე საძ ლებ ლო ბებს ცდიან, სია მოვ ნე ბით მო ნა წი ლეო ბენ დამ ზა დე-
ბის პრო ცეს ში და ხში რად თან ხა საც იხ დიან ამ საქ მე ში. ად გი ლობ რი ვე ბის 
თქმით, ტუ რის ტე ბის დაინ ტე რე სე ბა ყო ველ წლიუ რად მა ტუ ლობს. შე მოდ გე-
მა ზე კი მე თუ ნეო ბა ში ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბებს ემა ტე ბა რთველ ში მო ნა-
წი ლეო ბა, ყურ ძნის და წურ ვა, ბა და გის მო დუ ღე ბა, ჩურ ჩხე ლე ბის ამოვ ლე ბა, 
ანუ რთვე ლის საქ მია ნო ბის მრა ვალ ფე რო ვან, ხა ლი სი თა და შე მოქ მე დე ბით 
სავ სე პრო ცე სებ ში ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბა.

ზე მო სვა ნე თის სო ფე ლი ჩა ჟა ში - ის ტო რიუ ლი და სახ ლე ბა - ასე ვე საინ ტე-
რე სო ად გი ლია აკმ-ს მუ ზეუ მის მო საწ ყო ბად, მით უფ რო, თუ გა ვით ვა ლის-
წი ნებთ ტუ რის ტე ბის მზარდ ინ ტე რესს ზე მო სვა ნე თის ყო ფის, ლან დშაფ-
ტი სა და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის მი მართ. მომ ხმა რებ ლის თვის ერთ 
სივ რცე ში შე თა ვა ზე ბუ ლი მა ტე რია ლუ რი და არა მა ტე რია ლუ რი, ცოც ხა ლი 
მემ კვიდ რეო ბა, სვა ნუ რი სამ ზა რეუ ლო, ტრა დი ციუ ლი ხელ საქ მე, თა ვად 
ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბა კი დევ უფ რო მომ ხიბ ლავს ხდის ამ სივ რცეს.

ჩვე ნი მო საზ რე ბით, შეიძ ლე ბა გა მოი ყოს აკმ-ს მუ ზეუ მის მოწ ყო ბის რო გორც 
მი ნი მუმ ორი შე საძ ლებ ლო ბა:
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1. ა რა მა ტე რია ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის პრაქ ტი ცი რე ბის თვის სა გან გე ბოდ 
იქ მნე ბა (შენ დე ბა) ტი პუ რი, ტრა დი ციუ ლი გა რე მო. 
ასე თი მუ ზეუ მი შექ მნი ლია ჩი ნეთ ში, სა დაც ეროვ ნულ ნუს ხა ში არა მა ტე-
რია ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის 140 000 ელე მენ ტია და ფიქ სი რე ბუ ლი. მათ 
შო რის: ხალ ხუ რი ზე პირ სიტ ყვიე რე ბის, სა მუ სი კო და სა ცეკ ვაო ფოლ-
კლო რის, ტრა დი ციუ ლი თეატ რის, სა ცირ კო ხე ლოვ ნე ბის, სპორ ტუ ლი 
სა ნა ხაო ბე ბის, ხალ ხუ რი რეწ ვის, ტრა დი ციუ ლი მე დი ცი ნის, სა წე სო და 
სა რი ტუა ლო დღე სას წაუ ლე ბის ელე მენ ტე ბი და ა.შ. 17 მათ განს აქვს 
ეროვ ნუ ლი კა ტე გო რია. სწო რედ მა თი დე მონ სტრი რე ბი სათ ვის, პე კინ ში, 
ქა ლა ქის ერ თ-ერთ უბან ში შეიქ მნა აკმ-ს მუ ზეუ მი. ტე რი ტო რია შეირ ჩა 
(საერ თო ფარ თო ბია1580 კვ. მ.) რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კულ ტუ რუ ლი 
ძეგ ლის არეალ ში, სა დაც თა ვი მოი ყა რა იუ ნეს კოს წარ მო მად გენ ლო ბით 
ნუს ხა ში და ეროვ ნულ ნუს ხა ში და რე გის ტრი რე ბულ მა არა მა ტე რია ლუ-
რი კულ ტუ რის ელე მენ ტებ მა: ბაზ რო ბა „ჩან დია ნი“ ,ბამ ბუ კის რგო ლე ბის 
სა თა მა შო მოე და ნი, სა ცეკ ვაო სივ რცე იან გეს შე სას რუ ლებ ლად და ა.შ. 
ამ შემ თხვე ვა ში, აკმ-ს პო პუ ლა რი ზა ციის სტრა ტე გია უძ რა ვი მემ კვიდ-
რეო ბის ძეგ ლებს უკავ შირ დე ბა, მათ სივ რცე შია გან თავ სე ბუ ლი და ერ-
თგვარ ბუ ნებ რივ, კულ ტუ რულ მთლია ნო ბას ქმნის, სა დაც მი სი აღ ქმა, 
მის თვის სო ცია ლუ რი თუ ეკო ნო მი კუ რი ფუნ ქციის შეს რუ ლე ბა ბუ ნებ-
რი ვია და ხელ საყ რე ლი. 

2. ბუ ნებ რი ვად არ სე ბუ ლი სივ რცე, სა დაც კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია არა მა-
ტე რია ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის რამ დე ნი მე ელე მენ ტი, რო მელ საც ად-
გი ლობ რი ვი თე მი, ან სა ზო გა დოე ბის ჯგუ ფი პრაქ ტი ცი რებს თა ვის ყო-
ველ დღიურ ცხოვ რე ბა ში. 

მა გა ლი თად: კა ხე თის სოფ ლებ ში, დია სახ ლი სე ბი შე მოდ გო მა ზე და ხში რად 
სხვა დრო საც (სა ჭი როე ბის მი ხედ ვით) ჩურ ჩხე ლას ავ ლე ბენ, პურს თო ნე ში 
აც ხო ბენ, რთვე ლი და მი სი შე მად გე ნე ლი რი ტუა ლე ბი ყო ველ შე მოდ გო მა-
ზე იმარ თე ბა, ღვი ნოს თით ქმის ყვე ლა ოჯახ ში აყე ნე ბენ და ესეც გარ კვეულ 
წეს -ჩვეუ ლე ბებს უკავ შირ დე ბა, მე თუ ნეე ბი სხვა თი ხის ჭურ ჭელ თან ერ თად 
ქვევრს, თო ნეს, ქარ თულ აგურს ისე დაც აკე თე ბენ და ა.შ. 

ეს უკა ნას კნე ლი იმით გან სხვავ დე ბა პირ ვე ლის გან, რომ აკმ-ს პრაქ ტი ცი-
რე ბა შეგ ნე ბუ ლად სხვის თვის კი არ ხდე ბა, არა მედ ყო ველ წლიურ ან ყო-
ველ დღიურ ჩვეულ საქ მია ნო ბას ად გი ლობ რი ვე ბი, რო გორც მათ ვუ წო დებთ 
აკმ-ს მა ტა რებ ლე ბი, ისე დაც ამ ზა დე ბენ. 

მიუ ხე და ვად ამ გან სხვა ვე ბე ბი სა, აკმ-ს მუ ზეუ მის შექ მნი სათ ვის პრიო რი ტე-
ტუ ლი უნ და იყოს:

 – შეი ნარ ჩუ ნოს ან შექ მნას გა რე მო, სა დაც ბუ ნებ რი ვად არ სე ბობს აკმ-ს 
ესა თუ ის ელე მენ ტი ან ელე მენ ტე ბი;

 – სტუ მარს ერთ სივ რცე ში შეს თა ვა ზოს კომ პლექ სუ რი, ერ თმა ნეთ თან 
კავ შირ ში მყო ფი ელე მენ ტე ბის ერ თობ ლიო ბა;

 – შე საძ ლე ბე ლია იყოს ერ თი დო მი ნან ტი ელე მენ ტი და და ნარ ჩე ნი მი სი 
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თან მხლე ბი: თუ ეს არის ხელ საქ მის მუ ზეუ მი, მა შინ დო მი ნან ტი უნ და 
იყოს ძა ფი, მი სი და მუ შა ვე ბა, მი სი ღებ ვა, ქსო ვა, ნი მუ შე ბის გა მო ფე ნა- 
გა ყიდ ვა, ხო ლო თან მხლე ბი სტი ლის შე სა ბა მი სი და იმ მხა რე ში გავ-
რცე ლე ბუ ლი ტრა დი ციუ ლი არ ტე ფაქ ტე ბი (ჭურ ჭე ლი, სა ყო ფაც ხოვ რე ბო 
ნივ თე ბი, ძვე ლი ფო ტო სუ რათე ბი, ტრა დი ციუ ლი სა მო სი, თავ სა ბუ რა ვე ბი, 
ხა ლი ჩა- ფარ და გე ბი, ტრა დი ციუ ლი კერ ძე ბის დამ ზა დე ბის პრო ცე სი 
და ვი ზი ტო რე ბის ჩარ თუ ლო ბა დამ ზა დე ბის პრო ცეს ში, ტრა დი ციუ ლი 
გა მას პინ ძლე ბა, საც ხოვ რი სი სა და ეზო- კა რის ინ ტე რიე რი, ეზოს მცე-
ნა რეუ ლი სა ფა რი, სხვა, კონ კრე ტუ ლი კუთ ხი სათ ვის და მა ხა სია თე ბე ლი 
ხელ საქ მე და ხე ლოს ნო ბა);

 – შე თა ვა ზე ბუ ლი ელე მენ ტე ბი უნ და იყოს მაქ სი მა ლუ რად ნა ტუ რა ლუ რი, 
ეკო ლო გიუ რად სუფ თა და ტრა დი ციუ ლი;

 – დამ თვა ლიე რე ბე ლი უნ და გახ დეს პრო ცე სის თა ნა მო ნა წი ლე;
 – აღ ნიშ ნულს უნ და დაუ კავ შირ დეს მხა რე ში გავ რცე ლე ბუ ლი დღე სას წაუ-

ლე ბის, ადათ -წე სე ბის მაქ სი მა ლუ რად ზუს ტი კა ლენ და რი, რომ ლებ ზეც 
დას წრე ბაც და მო ნა წი ლეო ბაც შეიძ ლე ბა ასე ვე იყოს შე თა ვა ზე ბუ ლი;

 – პრო ცე სის შე მად გე ნე ლი უნ და იყოს სა გან მა ნათ ლებ ლო კომ პო ნენ ტი: 
თა ვად შე ნო ბა ში ვე უნ და იყოს უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ახალ გაზ რდე ბის ჩარ-
თუ ლო ბა ელე მენ ტის დამ ზა დე ბის თი თოეულ ეტაპ ზე (სკო ლა- სა ხე ლოს-
ნოს ან სტუ დიის ან სა მოყ ვა რუ ლო წრის დაარ სე ბა- ფუნ ქციო ნი რე ბა);

 – მუ ზეუ მი არ უნ და შე მოი ფარ გლოს მხო ლოდ შე ნო ბით (სახ ლით, ოთა-
ხე ბით), ან შე ნო ბის წინ ეზო თი, ახ ლომ დე ბა რე გა რე მო კონ კრე ტუ ლი 
მუ ზეუ მის კონ ცეფ ციის ბუ ნებ რი ვი ნა წი ლი უნ და იყოს;

 – ასე თი ტი პის მუ ზეუმს მრა ვალ მხრი ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბი უნ და გააჩ ნდეს, 
მაგ. მცი რე სა კუ თა რი მეურ ნეო ბის არ სე ბო ბის ან მიმ დე ბა რედ სხვა ნა-
გე ბო ბა ში ტრა დი ციუ ლი სა მეურ ნეო სივ რცის შე საქ მნე ლად.

ასე თი მუ ზეუ მის მდგრა დი ფუნ ქციო ნი რე ბი სათ ვის გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია: 

•	 მო წეს რი გე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა;
•	 ტუ რის ტულ მარ შრუ ტებ ში მუ ზეუ მის ჩარ თვა;
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•	 მუ ზეუ მის ბა ზა ზე შექ მნი ლი პრო დუქ ციის გა ტა ნის ხელ შეწ ყო ბა რო-
გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ასე ვე მის გა რეთ;

•	 მუ ზეუმ მა უნ და მია წო დოს მომ ხმა რე ბელს ინ ფორ მა ცია ყვე ლა გა მო-
ყე ნე ბუ ლი ელე მენ ტის შე სა ხებ, მის ყვე ლა ეტაპ ზე;

•	 უნ და გახ დეს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის თვის თავ შეყ რი სა და და-
საქ მე ბის სა შუა ლე ბა;

•	 მუ ზეუმს უნ და გაუძ ლიერ დეს სა გან მა ნათ ლებ ლო- სას წავ ლო ფუნ-
ქცია;

•	 საქ მია ნო ბა ში გა მოიკ ვე თოს რეკ რეა ციუ ლი ფუნ ქცია;
•	 შე საძ ლე ბე ლია სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მია ნო ბის ნა წი ლად მო ვიაზ-

როთ სხვა დას ხვა ექ სპო ზი ციე ბი, რომ ლე ბიც მუ ზეუმ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 
აკმ-ს ელე მენ ტე ბის სფე როებს უკავ შირ დე ბიან; 

•	 მუ ზეუმს უნ და ჰქონ დეს ასე ვე სა მეც ნიე რო- კვლე ვი თი ფუნ ქცია;
•	 კულ ტუ რულ -შე მეც ნე ბი თი ფუნ ქცია;
•	 შე საძ ლე ბე ლია მუ ზეუ მის ფუნ ქცია გახ დეს აკმ-ს ელე მენ ტებ ზე საც-

ნო ბა რო ლი ტე რა ტუ რის, სხვა დას ხვა გზამ კვლე ვე ბის გა მო ცე მა.

კულ ტუ რუ ლი პო ტენ ცია ლის ამ მი მარ თუ ლე ბით ეფექ ტუ რი ათ ვი სე ბა 
მოგ ვცემს, სარ გე ბელს რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით: 

•	 ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცია ლის გაზ რდა;
•	 ად გი ლობ რი ვი ტრა დი ციე ბის პო პულა რი ზა ცია;
•	 აკმ-ს ელე მენ ტე ბის პრაქ ტი ცი რე ბა ში ჩარ თუ ლი ოჯა ხე ბის თვის ფი-

ნან სუ რი სარ გე ბე ლის მო ტა ნა.

ვფიქ რობ 21-ე საუ კუ ნე ში უკ ვე დად გა დრო, რო დე საც სა ქარ თვე ლო მზად 
არის სა ზო გა დოე ბას შეს თა ვა ზოს ახა ლი და საინ ტე რე სო სივ რცე - არა-
მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის მუ ზეუ მი. ჯე რი სპე ცია ლის-
ტებ ზეა, რამ დე ნად სწო რად და კვა ლი ფი ციუ რად გა მოი ყე ნე ბენ ქარ თუ ლი 
ტრა დი ციუ ლი კულ ტუ რის და მდი და რი სა მუ ზეუ მო საქ მის გა მოც დი ლე ბას. 
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Summary

MAKA TAKTAKISHVILI 

Cultural Heritage Preservation Agency of Georgia, 
Head of Intangible Heritage section 
At UNESCO and International Relations Unit

Intangible culture refers to only the living, current heritage, or the heritage, which is 
restorable adequately to the pub lic re qui re ment. It is not an ele ment lost in the his-
tory, which in the past con sti tu ted the part of ever yday li fe and cul tu re, whi le to day is 
in te res ting just for re sear chers. Con tem po rary ap proac hes sug gest a new vi sion of 
in tan gib le cul tu ral he ri ta ge (ICH) wit hin the mu seum spa ce. In tan gib le He ri ta ge Mu-
seum is a spa ce fil led with the li ving ar ti facts de pic ting the tra di tions and the re la ted 
ac tions, whe re the boun dary is so me how blur red bet ween vi si tors and the mu seum 
staff – the guests and host;. whe re ever yo ne can get in vol ved in li ve pro cess, touch 
the ar ti facts and try cer tain ac ti vi ties; it is a spa ce, whe re li fe is in full swing and the 
na tu ral en vi ron ment is crea ted for get ting en ga ged. Such mu seum po si ti vely af fects 
the in ha bi tants of the museum area, their employment or education. Often, the level 
of involvement of the locals determines the successful functioning of such museum. 
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ვატო ხოშტარია

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, 
კონსერვაციისა და კოლექციების მართვის 

დეპარტამენტი, რესტავრატორი 

საგამოფენო სივრცის დიზაინი და 
ექსპონატების მონტაჟი 

მესტიის მუზეუმი

გა მო ფე ნის ეს თე ტი კუ რი ნა წი ლი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლს ას რუ ლებს სა მუ-
ზეუ მო თუ სხვა ტი პის კულ ტუ რულ და წე სე ბუ ლე ბა ში, სა დაც შეიძ ლე ბა მოეწ-
ყოს დროე ბი თი ან ხან გრძლი ვი ექ სპო ზი ცია. სა გა მო ფე ნო დი ზაი ნი არ არის 
მხო ლოდ ახა ლი დროის მო ნა პო ვა რი, ამ კულ ტუ რას ის ტო რიუ ლი ფეს ვე ბი 
გააჩ ნია, მა გა ლი თად ია პო ნია ში უძ ვე ლე სი დროი დან არ სე ბობს სა სახ ლე თა 
ეს თე ტი კუ რი გა ფორ მე ბის ხე ლოვ ნე ბა, სა დაც ერ თმა ნეთს ჰარ მო ნიუ ლად 
ერ წყმის ნა გე ბო ბის ინ ტე რიე რი და ლან დშაფ ტი, საგ ნე ბით გა თა მა შე ბუ ლი 
მრა ვალ რა კურ სია ნი კომ პო ზი ციე ბი და ა.შ. 

კლა სი კუ რი ევ რო პუ ლი ტი პის სა მუ ზეუ მო ექ სპო ზი ციას, რე ნე სან სის ეპო-
ქი დან მო ყო ლე ბუ ლი, გა ლე რეე ბი სა და კუნ სტკა მე რე ბის სის ტე მა უდევს 
სა ფუძ ვლად. გან ცალ კე ვე ბით შეგ ვიძ ლია გა მოვ ყოთ ღია ცის ქვეშ მუ ზეუ მე ბი, 
პა ვი ლიო ნე ბი და სახ ლ-მუ ზეუ მე ბი. 

ძვე ლი მუ ზეუ მე ბი უმე ტესწი ლად ორი სა ხი საა: ყო ფი ლი სა სახ ლეე ბი და 
სპე ცია ლუ რად სა გა მო ფე ნოდ აგე ბუ ლი შე ნო ბე ბი. ხში რად, ეს უკა ნას კნე-
ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი უპი რა ტე სო ბით გა მოირ ჩე ვა, მა გა ლი თად შეიძ ლე ბა 
ჰქონ დეს ჭე რი დან დაშ ვე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი გა ნა თე ბა და დარ ბა ზე ბის მო-
ხერ ხე ბუ ლი გან ლა გე ბა. 

თა ნა მედ რო ვე ექ სპო ზი ციის სივ რცი თი და გეგ მა რე ბის დი ზაი ნი მრა ვალ ფე-
რო ვა ნია, მა გა ლი თად: გა მო ფე ნა შეიძ ლე ბა მოეწ ყოს დარ ბაზ ში, ან პი რი-

დე რეფ ნის ტი პის ექ სპო ზი ცია, 
მეს ტიის მუ ზეუ მი

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის 
ს. ჯა ნა შიას მუ ზეუ მი, “სა გან ძუ რი“



m
u
 z
e
u
 m
i

38

ქით, დე რეფ ნე ბად და ვიწ რო სეგ მენ ტე ბად და ყო ფილ ფარ თობ ზე. პირ ველ 
შემ თხვე ვა ში დამ თვა ლიე რე ბე ლი თა ვი სი ნე ბის და მი ხედ ვით გა დაად გილ-
დე ბა ფარ თო სივ რცე ში, ხო ლო მეო რე შემ თხვე ვა ში ვი ზი ტორს დე რე ფა ნი 
ურ ჩევს მარ შრუტს. 

გაშ ლილ სივ რცე ში შექ მნილ გა მო ფე ნა ზე, მოქ მე დებს ია პო ნუ რი ბა ღის პრინ-
ცი პი, სა დაც კომ პო ზი ცია ყვე ლა რა კურ სი დან ორი გი ნა ლუ რად და საინ ტე-
რე სოდ უნ და გა მოი ყუ რე ბო დეს.

გა მო ფე ნა ზე, ხში რად, ექ სპო ნა ტე ბი მო თავ სე ბუ ლია ვიტ რი ნებ ში, აქე დან 
გა მომ დი ნა რე ვიტ რი ნა თა ვად წარ მოად გენს მიკ რო კომ პო ზი ციურ სივ რცეს.  

თა ნა მედ რო ვე სა გა მო ფე ნო დი ზაინ ში ვიტ რი ნე ბის არან ჟი რე ბის უამ რა ვი 
სა შუა ლე ბა არ სე ბობს, მა გა ლი თად: შე საძ ლე ბე ლია ვიტ რი ნა ჩა შე ნე ბუ ლი 
იყოს კე დელ ში. იდ გას კე დელ თან ან დარ ბა ზის ცენ ტრში. ვიტ რი ნას შეიძ-
ლე ბა ჰქონ დეს, წრიუ ლი, ჰო რი ზონ ტა ლუ რი, ვერ ტი კა ლუ რი ან სხვა ტი პის 
კონ ფი გუ რა ცია. მა გა ლი თად, ვე ნის სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო (naturhistorishes 
museum Wien) მუ ზეუმ ში დგას ვიტ რი ნა, რო მელ შიც მო თავ სე ბუ ლია ცოც-
ხა ლი ფუტ კრის გახ სნი ლი სკა. ვიტ რი ნა შუ შის მი ლით და კავ ში რე ბუ ლია 
ფან ჯა რას თან და სკას თან მიერ თე ბუ ლია მიკ რო ფო ნი. დამ თვა ლიე რე ბელს 
თა ვი სუფ ლად შეუძ ლია ცოც ხლად დააკ ვირ დეს ფუტ კრის ცხოვ რე ბის საინ-
ტე რე სო სამ ყა როს. 

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზეუმ ში ბო ლო წლე ბია ინერ გე ბა და სავ ლურ 
სტან დარ ტებ ზე გათ ვლი ლი გა მო ფე ნე ბი, რაც ით ვა ლის წი ნებს თა ნა მედ რო ვე 
დი ზაინს, მონ ტაჟს და პრე ვენ ციულ კონ სერ ვა ციას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
დაგ როვ და გა მო ფე ნე ბის მოწ ყო ბის გარ კვეუ ლი გა მოც დი ლე ბა, რომ ლის 
თა ნა მიმ დევ რუ ლი ეტა პე ბი შემ დეგ ნაი რია: 

დი ზაი ნერ მა, მეც ნიერ თა ნამ შრომ ლებ თან ერ თად უნ და შეი მუ შაოს გა მო-
ფე ნის კონ ცეფ ცია, მასშ ტა ბი და კონ სერ ვა ტო რებ თან ერ თად გა ნი ხი ლოს 
გა მო სა ფე ნად მომ ზა დე ბულ ექ სპო ნატ თა მდგო მა რეო ბა. შემ დგომ, მან უნ და 
გაია როს კონ სულ ტა ცია ქი მი კოს თან, რო მე ლიც პრე ვენ ციუ ლი კონ სერ ვა-
ციის სპე ცია ლის ტია და თა ნა მედ რო ვე სა მუ ზეუ მო სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით 
შეარ ჩიოს ექ სპო ზი ციის თვის, ქი მიუ რად უსაფ რთხო, გა სა ფორ მე ბე ლი მა-
სა ლა. მა გა ლი თად, არ არის სა სურ ვე ლი ვიტ რი ნის დი ზაინ ში გა მო ვი ყე ნოთ 
შა ლის ნა ჭე რი, ნა ტუ რა ლუ რი ხე ან ქი მიუ რად აგ რე სიუ ლი სა ღე ბა ვი და ა.შ. 
არ სე ბობს ისე თი გა მოც დი ლი მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც არ მია ყე ნებს ექ სპო-
ნატს ქი მიურ ზიანს. სა სურ ვე ლია ვიტ რი ნის კორ პუ სი დამ ზად დეს სა შუა ლო 
სიმ კვრი ვის მერ ქან ბოჭ კო ვა ნი ფი ლე ბი სა გან ე.წ. MDF - MEDEX ( Medium 
Density Fiberboard - MEDEX) ან სხვა მჟა ვის გან თა ვი სუ ფა ლი მა სა ლი სა-
გან და შეი ღე ბოს წყალ ში ხსნა დი აკ რი ლის ტემ პე რის სა ღე ბა ვით. შუ შა 
აუ ცი ლებ ლად უნ და იყოს გა მოწ რთო ბი ლი და მაქ სი მა ლუ რად უფე რუ ლი. 
სა მაგ რე ბი და ყვე ლა ტი პის აქ სე სუა რე ბი სა სურ ვე ლია გამ ზად დეს ექ სპო-
ნა ტის მი მართ ნეიტ რა ლუ რი მა სა ლი სა გან. აუ ცი ლე ბე ლია, სა გა მო ფე ნო 
სივ რცე ში მუ შაობ დეს კლი მა ტის და მა რე გუ ლი რე ბე ლი მოწ ყო ბი ლო ბა, 
რო მე ლიც აკონ ტრო ლებს ჰაე რის ტემ პე რა ტუ რას და ფარ დო ბით ტე ნია-
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ნო ბას. ექ სპო ზი ციის გა ნა თე ბა უნდა მოხდეს სტანდარტების დაცვით. შუქის 
სხივებთან მიმართებაში ყველა მასალას განსხვავებული გამძლეობა აქვს. 
ამ მხრივ ზუსტად უნდა განისაზღვროს განათების ლუქსი და ულტრაიისფერი 
გამოსხივება. გამოფენის ინსტალაციის პროცესს უნდა ესწრებოდეს დაცვის 
სამსახური და კურატორი. 

ინ გლი სუ რე ნო ვან ქვეყ ნებ ში, გა მო ფე ნა ზე ობიექ ტე ბის გან თავ სე ბის პრო-
ცესს,  მაუნ თი (Mount) ეწო დე ბა, რაც მონ ტაჟს ნიშ ნავს, აგ რეთ ვე მაუნთს 
იმ დამ ჭერ სა შუა ლე ბებ საც უწო დე ბენ, რომ ლი თაც ექ სპო ნა ტი მაგ რდე ბა 
ვიტ რი ნა ში ან კე დელ ზე. 

ამ ტერ მინ მა სა ქარ თვე ლოს მუ ზეუ მებ შიც დაიმ კვიდ რა ად გი ლი. მაუნ თის 
სპე ცია ლისტს მაუნ თმეი ქე რი (Mountmaker) ეწო დე ბა. სა სურ ვე ლია, რომ 
ის კარ გად ერ კვეო დეს რეს ტავ რა ცია - კონ სერ ვა ციის სა კით ხებ ში, რა თა 

ხელოვნურ ქეჩადაკრული (artificial felt) 
თითბერის მაუნთი

კედ ლის ნი შა ში მო თავ სე ბუ ლი ვიტ რი ნა, 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის 

სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის მუ ზეუ მი
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ზუს ტად გან საზ ღვროს ობიექ ტის უსაფ რთხოე ბის ხა რის ხი. ფაქ ტობ რი ვად, 
მაუნ თმეი ქე რი ის სპე ცია ლის ტია, რო მელ საც გა მო ფე ნის გახ სნის წინ სა-
ბო ლოო შე ხე ბა აქვს ექ სპო ნატ თან. 

დიზაინერი, მოსამზადებელი ესკიზის შექმნისას, მაუნთმეიქერთან ერთად 
საზღვრავს ობიექტის სანდო და უსაფრთხო ინსტალაციას. 

ვიტ რი ნის ში და კომ პო ზი ციის და გეგ მა რე ბი სას, მნიშ ვნე ლო ვა ნია შეირ ჩეს 
ობიექ ტე ბის ზო მიე რი რაო დე ნო ბა, რა თა მა თი აღ ქმა ად ვი ლი იყოს მნახ-
ვე ლის თვის. არ სე ბობს ვიტ რი ნა ში კომ პო ზი ციის სქე მა ტუ რი და გეგ მა რე-
ბის სხვა დას ხვა ხერ ხი. მა გა ლი თად, ყვე ლა ზე მარ ტი ვია, რომ დამ ზად დეს 
გა მო სა ფე ნი კედ ლის ზუს ტი ზო მის ქა ღალ დი და მას ზე პრო პორ ციუ ლად 
გა და ვი დეს დი ზაი ნე რის მიერ შექ მნი ლი ეს კი ზი.  დროე ბით, ქა ღალ დი უნ და 
და ფიქ სირ დეს ვიტ რი ნა ში და ობიექ ტე ბი მო ნიშ ნულ ზე და პირ ზე და მაგ რდეს.  
ამის შემ დგომ, ქა ღალ დი უნ და მო ცილ დეს კე დელს, ისე რომ ექ სპო ნა ტი 
არ და ზიან დეს. 
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სასურველია, რომ მაუნთი ვიტრინაში მინიმალურად აღიქმებოდეს, 
რათა არ დაირღვეს ექსპონატის მხატვრული სახე. 



m
u
 z
e
u
 m
i

42

მაუნთი 
ექსპონატის 
შიდა მხრიდან

ამა ვე დროს ის უნ და იყოს პრაქ ტი კუ ლი და სან დო. აუ ცი ლე ბე ლია გა ნი-
საზ ღვროს მი სი სეის მომე დე გო ბა და დრო ზე გათ ვლი ლი სტა ბი ლუ რო ბა. 
აუ ცი ლე ბე ლია სა მაგ რი უსაფ რთხოდ შე დიო დეს ექ სპო ნატ თან კონ ტაქ ტში. 
ამი სათ ვის, მაუნ თი უნ და დაი ფა როს აკ რი ლის სა ღე ბა ვით ან ხე ლოვ ნუ რი 
მი სა წე ბე ბე ლი მაუ დით, რა თა მან არ და კაწ როს და დაა ზია ნოს ობიექ ტი. ზოგ-
ჯერ მაუნ თე ბი, კრონ შტეი ნე ბი თუ სხვა დას ხვა ტი პის სად გა მე ბი იღე ბე ბა მუ ქი 
ფე რით, რა თა დაფ რქვეუ ლი გა ნა თე ბი სას გა მოჩ ნდეს მხო ლოდ ექ სპონატი.
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ტრა დი ციუ ლად მაუნ თი მზად დე ბა, თით ბე რის გან , ალუ მი ნის გან, უჟან გა ვი რკი ნის გან და სხვა-
დას ხვა პლას ტი კა ტე ბი დან. თით ბე რი ერ თერ თი ყვე ლა ზე მო სა ხერ ხე ბე ლი მა სა ლაა, რად გან 
ის კარ გად დუღ დე ბა და სა შუა ლო სიმ კვრი ვი საა.

ხში რად მო ხერ ხე ბუ ლი მაუნ თი ჩონ ჩხის როლს ას რუ ლებს და კრავს და ნა წევ რე ბულ ობიექტს. 
ასეთ შემ თხვე ვა ში ექ სპო ნა ტის ფრაქ ციე ბის შე წე ბე ბაც არ არის სა ჭი რო.  
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ზოგ ჯერ მაუნ თი იმეო რებს და ზია ნე ბუ ლი არ ტე ფაქ ტის პირ ვან დელ სი ლუეტს, რი თაც მნახ-
ველს ობიექ ტის შე სა ხებ წარ მოდ გე ნას უქ მნის. სწო რი რა კურ სით ინ სტა ლი რე ბუ ლი ობიექ ტი 
წარ მო სა დე გი და შთამ ბეჭ და ვია. ზო გი ექ სპო ნა ტი იხ დენს კედ ლი დან დის ტან ცი რე ბას. ამ 
შემ თხვე ვა ში ადა მია ნის თვა ლი მას უფ რო კარ გად აღიქ ვამს. 

არ სე ბობს დამ თვა ლიე რე ბელ თა სხვა დას ხვა ტი პი. ზოგს გა მო ფე ნის მთლია ნი ეს თე ტი კა 
იზი დავს, ზოგს კი წვრილ მა ნი დე ტა ლე ბი აინ ტე რე სებს. სა სურ ვე ლია დი ზაი ნერ მა მნახ ველს 
ექ სპო ზი ციის ორი გი ნა ლუ რი და საინ ტე რე სო გა დაწ ყვე ტა შეს თა ვა ზოს, რა შიც მას ზე მოთ  ჩა-
მოთ ვლი ლი სა შუა ლე ბე ბი დიდ დახ მა რე ბას უწევს.
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VATO KHOSHTARIA

Georgian National Museum, 
Department of Conservation and Collections Management,
Restorer

DESIGN OF EXHIBITION SPACE AND INSTALLATION OF EXHIBITS 

Aes the tic as pect of the ex hi bi tion plays a key ro le for the mu seum or ot her cul tu-
ral in sti tu tions, whe re the tem po rary or lon g-term ex hi bi tion can be held. Ex hi bi tion 
de sign is not a new ti me ac hie ve ment. This cul tu re has his to ri cal roots, for exam ple 
in Ja pan, art of aes the tic de co ra tion exists sin ce the an cient ti mes, whe re buil ding 
in te rior and lan dsca pe are har mo niously blen ded with each ot her, things pla yed out 
etc. mul tip le -ob ject com po si tions etc. 

Sin ce the Re nais san ce pe riod, the clas sic Eu ro pean -style mu seum ex hi bi tion is ba sed 
on the system of gal le ries and ca bi net of cu rio si ties. We can dis tin guish the open -air 
mu seums, pa vi lions and the Hou se Mu seums. 

Old mu seums are mainly are of two types: the for mer pa la ces and pre mi ses built spe-
ci fi cally for ex hi bi tions. In most ca ses, an im por tant ad van ta ge of the lat ter is, for exam-
ple, that it may ha ve a na tu ral lig hting in a cei ling and com for tab le la yout of the halls. 

De sign of mo dern ex hi bi tion spa tial plan ning is di ver se, for exam ple: the ex hi bi tion 
can be held in the hall, or on the con trary, in a spa ce di vi ded in to cor ri dors and nar row 
seg ments. In the first ca se, the vi si tors mo ve around a wi de area, ac cor ding to their will, 
and in the se cond ca se, the rou te is cho sen by cor ri dor. 

In open spa ce ex hi bi tion, Ja pa ne se gar den prin cip le is ap plied, whe re the com po si-
tion should look ori gi nal and in te res ting from all an gles. 

On the ex hi bi tion, the ex hi bits are of ten pla ced in show ca ses, the re fo re the show ca se 
it self is a mic ro- com po si tio nal spa ce. The re are plenty of tools for ar ran ging show ca ses 
in mo dern ex hi bi tion de sign, for exam ple: it is pos sib le to built show ca ses in to the wall.

Show ca ses may stand in the cen ter of the hall. It may ha ve cir cu lar, ho ri zon tal, ver ti-
cal or ot her con fi gu ra tion. For exam ple: in Na tur his to ris hes Mu seum Wien, the re is a 
show ca se, in which an open hi ve of li ve bees is pla ces. Show ca se is con nec ted to a 
win dow by glass tu be and a mic rop ho ne is con nec ted to a hi ve. Vi si tors can watch 
in li ve the in te res ting li fe of a bees. 

In the Geor gian Na tio nal Mu seum, over the last few years, the ex hi bi tions of wes tern 
stan dards are being in tro du ced, which in clu des a mo dern de sign, in stal la tion and 
pre ven ti ve con ser va tion. The re fo re, cer tain ex pe rien ce has been ac cu mu la ted re-
gar ding the ar ran ge ment of ex hi bi tions suc ces si ve sta ges of which are as fol lows: 

The de sig ner in as so cia tion with scien tists should ela bo ra te the con cept and sca le 
of ex hi bi tion, and dis cuss with the con ser va tors the sta te of ex hi bits pre pa red for 
dis pla ying. Then, he has to con sult with a che mist, who is a spe cia list in pre ven ti ve 
con ser va tion and se lect che mi cally sa fe ma te rial for de co ra tion ac cor ding to mo dern 
mu seum stan dards. For exam ple, a pie ce of wool, na tu ral wood or che mi cally ag gres-
si ve paint, etc. should not be used in a show ca se de sign. The re are tried ma te rials, 
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which do not cau se che mi cal da ma ge to the ex hi bits. It is de si rab le to use me dium -
den sity wood fi ber pla tes for buil ding show ca ses, i.e. MDF - ME DEX (Me dium Den sity 
Fi ber board - ME DEX) or ot her acid -free ma te rials, and paint with wa ter -so lub le ac rylic 
tem pe ra paint. Glass must be har de ned as much as pos sib le and co lor less. Hol ders 
and all types of ac ces so ries should be ma de of neut ral for ex hi bit ma te rials. Cli ma te 
re gu la ting de vi ce is ne ces sary in the ex hi bi tion spa ce to con trol air tem pe ra tu re and 
re la ti ve hu mi dity. Ex po si tion il lu mi na tion should be ac cor ding to stan dards. Every 
ma te rial has a dif fe rent re sis tan ce to the light rays. In this re gard, lu mi nan ce Lux and 
ul tra vio let ra dia tion should be de fi ned pre ci sely. Se cu rity ser vi ce and the cu ra tor 
should be pre sent du ring the in stal la tion of ex hi bi tion. 

In En glis h-spea king coun tries, the pro cess of pla cing the ob jects for ex hi bi tion is 
cal led „Mount“, as well as the hol der by which the ex hi bits are in stal led in the win dow 
or on the wall fel ted wool. 

The term „Mount“ gai ned its pla ce in Geor gian mu seums too. Mount spe cia list is 
cal led Moun tma ker. It is de si rab le that moun tma ker is well awa re of the res to ra tion 
and con ser va tion is sues, in or der to de ter mi ne ac cu ra tely the ob ject se cu rity deg ree. 
In fact, moun tma ker is a spe cia list, who has the fi nal touch to the ex hi bits be fo re the 
ope ning of ex hi bi tion. 

De sig ner, when ma king and sketch, de fi nes with moun tma ker a se cu re and re liab le 
in stal la tion of items. When plan ning in ter nal com po si tion of show ca se, it is im por tant 
to se lect a mo de ra te num ber of items so that their per cep tion is easy for the vi si tors. 
The re are dif fe rent met hods for sche ma tic plan ning of show ca se com po si tion. For 
exam ple, the sim plest met hod is to pre pa re a pa per of exact si ze of wall and copy 
the de sig ner’s sketch to it pro por tio nally. 

 Tem po ra rily, the pa per should be fi xed in the show ca se win dow and the items moun-
ted on mar ked sur fa ce. The reaf ter, the pa per should be re mo ved from the wall so 
that the ex hi bits are not da ma ged. 

It is de si rab le that a mount is per cei ved mi ni mally in the show ca se to avoid ar tis tic 
ima ge of ex hi bits. 

At the sa me ti me, it has to be prac ti cal and re liab le. It is ne ces sary to de fi ne the 
seis mic re sis tan ce and sta bi lity cal cu la ted in the ti me. A hol der should con tact the 
ex hi bit se cu rely. To this end, mount should be co ve red with acryl paint or ar ti fi cial 
sticky felt to avoid scrat ching and da ma ging the items. So me ti mes mounts, brac kets, 
or va rious types of stands are pain ted in a dark co lor to ma ke vi sib le only the ex hi bits 
un der the dis per sed light. 
Tra di tio nally mounts are ma de from brass, alu mi num, stain less steel and va rious plas-
tics. Brass is one of the most user -friendly ma te rials, as it is easy to weld and has me-
dium den sity. A con ve nient mount of ten ser ves as ske le ton for a bro ken down item. In 
this ca se, it is not ne ces sary to glue to get her the frag ments of item. So me ti mes mount 
re peats the ori gi nal sil houet te of da ma ged ar ti fact and gi ves the vi si tor a clear view 
of the ob ject. The item in stal led with cor rect an gle looks im pres si ve. For so me of the 
ex hi bits it is good to pla ce at a dis tan ce from the wall, as it can be per cei ved bet ter. 

The re are dif fe rent types of vi si tors. So me of them are in te res ted in the en ti re aes-
the tics of the ex hi bi tion, whi le ot hers are in te res ted in the smal ler de tails. De sig ner 
should of fer the vi si tors a uni que and in te res ting so lu tion of ex hi bi tion using the abo-
ve men tio ned met hods. 
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სალომე ხმიადაშვილი

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნული სააგენტო, იუნესკოსა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახურის არამატერიალური 
მემკვიდრეობის განყოფილების სპეციალისტი, 

მუსიკისმცოდნეობის დოქტორი

მუსიკის სამუზეუმო სივრცის 
თანამედროვე პრაქტიკა  

მუ ზეუ მი, რო გორც შეგ რო ვე ბის, შე ნახ ვის, შეს წავ ლის, ექ სპო ნი რე ბის, ინ-
ფორ მა ციის მი ღე ბი სა და პო პუ ლა რი ზა ციის სივ რცე, ხელს უწ ყობს მემ-
კვიდ რეო ბის დაც ვას, სხვა დას ხვა დარ გის გან ვი თა რე ბა სა და მის და მი ინ-
ტე რე სის გაღ ვი ვე ბას. ამა ვე დროს, ამ სა ბა ზი სო ფუნ ქციე ბის მიღ მა, ეს არის 
სა ზო გა დოე ბის „კულ ტუ რუ ლი მეხ სიე რე ბის“ მა ფორ მი რე ბე ლი ერ თ-ერ თი 
წამ ყვა ნი გა რე მო. 

დროის კვალ დაკ ვალ იც ვლე ბა მოთ ხოვ ნე ბი და, შე სა ბა მი სად, თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტე ბი სრუ ლიად ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე გვა ყე ნე ბენ. სწო რედ 
ამი ტომ დღეს მუ ზეუ მის ფუნ ქციუ რი დატ ვირ თვა გა ცი ლე ბით უფ რო ფარ თო 
სპექტრს მოი ცავს და და წე სე ბუ ლე ბა, რო მელ შიც აკუ მუ ლი რე ბუ ლია ქვეყ-
ნის ძი რი თა დი კულ ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი, ამა ვე დროს, სა ზო გა დოე ბის 
აქ ტიუ რი ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად მოიაზ რე ბა, რაც შე სა ბა მის ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რულ მოწ ყო ბა სა და მო დერ ნი ზე ბუ ლი ექ სპო ნი რე ბის სა შუა-
ლე ბე ბის არ სე ბო ბას გუ ლის ხმობს ნე ბის მიე რი ასა კის, ინ ტე რე სე ბი სა და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მია ნე ბი სათ ვის. 

სწო რედ მუ ზეუ მია ქვეყ ნის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კულ ტუ რუ ლი ცენ ტრი 
და მი სი სა ვი ზი ტო ბა რა თი. ამი ტომ, გან სა კუთ რე ბუ ლია მუ ზეუ მის დატ ვირ-
თვა „კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის“ სეგ მენ ტშიც, რაც რე გიო ნე ბის გან ვი თა რე ბას 
დიდ წი ლად უწ ყობს ხელს. 

მარ თა ლია მუ ზეუ მი თა ვის თა ვად ძვე ლის შე ნახ ვა ზეა ორიენ ტი რე ბუ ლი, თუმ-
ცა იგი ისე ვე უნ და იყოს „con tempo“, რო გორც თა ვად ცხოვ რე ბა. ამი ტომ 
ეს სივ რცე მუდ მი ვი ნო ვა ციი სა კენ ის წრა ფის, რა თა ყო ველ თვის საინ ტე რე-
სო და არამო მა ბეზ რე ბე ლი იყოს დამ თვა ლიე რებ ლი სათ ვის. შე სა ბა მი სად, 
ცალ კეუ ლი ექ სპო ნა ტე ბის კო ლექ ციო ნე რო ბი დან დაწ ყე ბუ ლი საქ მე, დღეს 
სა მეც ნიე რო- კვლე ვით, პე და გო გიურ და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გიე ბის 
გან ვი თა რე ბის პა რა ლე ლუ რად, ვირ ტუა ლურ 3D ფორ მა ტის რეა ლო ბას და 
სხვა დას ხვა დატ ვირ თვის მქო ნე თა ვი სუ ფალ არეალს სთა ვა ზობს ყვე ლა 
მსურ ველს. 

ასეთ საინ ტე რე სო და მრა ვალ ფე რო ვან გა რე მო ში თა ვი სი გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ად გი ლი უჭი რავს მუ სი კის მუ ზეუმს. მუ სი კა, რო გორც უძ ვე ლე სი და 
უნი ვერ სა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის დარ გი, რო მე ლიც სხვა დას ხვა ფორ მით ჩვე ნი 
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ყო ველ დღიუ რი ყო ფის იმა ნენ ტუ რი ნა წი ლია, მუდ მი ვი ინ ტე რე სის სა განს 
წარ მოად გენს. მუ სი კა ლუ რი ეპო ქე ბის, სტი ლე ბის, ჟან რე ბის, მი მარ თუ ლე-
ბე ბის სიმ დიდ რე და მრა ვალ ფე როვ ნე ბა უშ რეტ შე საძ ლებ ლო ბებს გვთა-
ვა ზობს საინ ტე რე სო სა მუ ზეუ მო გა რე მოს შე საქ მნე ლად. 

მუ სი კის ესო დენ მძლავ რი, თვით ფსი ქო -ე მო ციუ რი დატ ვირ თვის, ზე მოქ-
მე დე ბი სა და, აგ რეთ ვე, კა ცობ რიო ბის კულ ტუ რულ გან ვი თა რე ბა ში გა მორ-
ჩეუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის მიღ მა, ჩვენ თვის - ქარ თველ თათ ვის, მას კი დევ სხვა 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბი თი რო ლი აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი, რომ ლის სა-
ფუძ ველ ზეც მსოფ ლიო ში სა ქარ თვე ლოს ცნო ბა დო ბის ერ თ-ერთ უმ თავ რეს 
მარ კე რა დაც არის მიჩ ნეუ ლი. ეს დი დი ხნის აღია რე ბუ ლი ფაქ ტია, რა ზეც 
მოწ მობს იუ ნე კოს მიერ 2007 წელს ქარ თუ ლი პო ლი ფო ნიუ რი სიმ ღე რე ბის 
არა მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ნუს ხა ში შე ტა ნა, აგ რეთ ვე 
ილია ზა ქა რაი ძი სა და როს ტომ სა გი ნაშ ვი ლის მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი ხალ-
ხუ რი სიმ ღე რის „ჩაკ რუ ლო“ NASA-ს მიერ შერ ჩეულ მსოფ ლიო მუ სი კის 25 
შე დევ რთა შო რის კოს მოს ში გაგ ზავ ნა. 

ჩვე ნი მუ სი კა ლუ რი კულ ტუ რის საერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბა ზე (გან სა კუთ-
რე ბით კი ეს ეხე ბა მუ სი კა ლუ რი ფოლ კლო რის მი მარ თუ ლე ბას) მსოფ ლიო 
რან გის მკვლე ვარ თა პერ მა ნენ ტუ ლად მზარ დი ინ ტე რე სიც მეტ ყვე ლებს. 
ქარ თუ ლი სიმ ღე რის სიყ ვა რულ მა მრა ვა ლი უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე დააინ-
ტე რე სა ჩვე ნი ქვეყ ნით. ევ რო პა სა და ამე რი კა ში დაარ სე ბუ ლია ქარ თუ ლი 
ხალ ხუ რი მუ სი კი სა და სა გა ლობ ლე ბის შემ სწავ ლე ლი წრეე ბი, ჩა მო ყა ლი ბე-
ბუ ლია ან სამ ბლე ბი, რომ ლე ბიც მხო ლოდ უც ხოე ლე ბით არის და კომ პლექ-
ტე ბუ ლი. ამა ვე კონ ტექ სტში უნ და ა ღვნიშ ნოთ პრო ფე სიუ ლი მუ სი კის დარ გში 
მოღ ვა წე იმ ქარ თველ შემ სრუ ლე ბელ თა კო ჰორ ტა, რო მელ თა ხე ლოვ ნე ბაც 
გას ცდა ჩვე ნი ქვეყ ნის ფარ გლებს და რო მელ თა შე მოქ მე დე ბაც დღეს უკ-
ვე მსოფ ლიო მუ სი კა ლუ რი კულ ტუ რის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად მოიაზ რე ბა. 

მით უფ რო პა რა დოქ სუ ლია, რომ ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა-
რე, სა ქარ თვე ლო ში ჯერ არ შექ მნი ლა მუ სი კის ისე თი სა მუ ზეუ მო სივ რცე, 
რო მე ლიც ადექ ვა ტუ რად შეძ ლებ და ხე ლოვ ნე ბის ამ დარ გის და ჩვე ნი მუ-
სი კა ლუ რი სა გან ძუ რის მნიშ ვნე ლო ბის სა თა ნა დო დო ნე ზე წარ მო ჩე ნას. 

მუ სი კა, რო გორც სა მუ ზეუ მო სივ რცის თვის ერ თობ რთუ ლი და სპე ცი ფიკუ რი 
მი მარ თუ ლე ბა, მუდ მი ვი ძიე ბის პრო ცეს შია მსოფ ლიო პრაქ ტი კის თვალ-
საზ რი სით. ამ მხრივ, საინ ტე რე სოა პა რიზ ში არ სე ბუ ლი „მუ სი კის ქა ლა ქი“, 
რო მე ლიც საკ მაოდ დიდ ტე რი ტო რიას მოი ცავს და რა მ დე ნი მე შე ნო ბა- ნა-
გე ბო  ბი სა გან შედ გე ბა. ასე ვე სა ყუ რად ღე ბოა ბრიუ სე ლის მუ სი კის მუ ზეუ მი, 
რო მე ლიც 1899 წელს აგე ბულ ულა მა ზეს ხუთსარ თუ ლიან ის ტო რიულ შე-
ნო ბა შია გან თავ სე ბუ ლი, თი თოეულ სარ თულ ზე ერ თი კონ კრე ტუ ლი საკ-
რა ვის ექ სპო ნი რე ბით - თვით გა სუ ლი საუ კუ ნის მუ სი კა ლუ რი ავ ტო მა ტე ბის 
ჩათ ვლით. 

ყუ რად ღე ბას შე ვა ჩე რებ ორ სრუ ლიად გან სხვა ვე ბულ და სხვა მუ ზეუ მე ბის-
გან გა მორ ჩეუ ლ ნი მუ შზე - ეს არის ქა ლაქ ვე ნა ში მდე ბა რე „მუ სი კის სახ ლი“ 
და არი ზო ნას შტატ ში არ სე ბუ ლი „მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის მუ ზეუ მი“. 
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ამ უკა ნას კნე ლის დაარ სე ბა 2010 წელს და კავ ში რე ბუ ლია რო ბერტ ჯ. ურ-
ლი ჰის სა ხელ თან, რო მე ლიც გახ ლავთ ერ თ-ერ თი მსხვი ლი კორ პო რა ციის 
ყო ფი ლი გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი და თავ მჯდო მა რე ემე რი ტუ სი. რო გორც 
აფ რი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბის „ხარბ“ კო ლექ ციო ნერ სა და მსოფ ლიო მუ ზეუ მე ბის 
ენ თუ ზიასტ ულ რიჰ სა და მი ს მე გო ბარ მარკ ფე ლიქსს MIM-ს შექ მნის იდეა 
გაუჩ ნდათ ბრიუ სე ლის მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის მუ ზეუ მში ვი ზი ტის 
შემ დეგ. ამ ორი პი როვ ნე ბის უნი კა ლუ რი ხედ ვა გუ ლის ხმობ და ისე თი სა-
მუ ზეუ მო სივ რცის შექ მნას, რო მელ შიც თა ნაბ რად იქ ნე ბო და წარ მო ჩე ნი ლი 
მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი და მსოფ ლიოს ყვე ლა ქვეყ ნის მუ სი კა ლუ რი 
კულ ტუ რა. აქ გა მო ყე ნე ბუ ლი აუ დიო- ვი ზუა ლუ რი ტექ ნო ლო გიე ბის წყა ლო-
ბით ხდე ბა საკ რა ვე ბის ჩვე ნე ბა მათ ავ თენ ტურ კონ ტექ სტში და ამას თა ნა ვე 
ინ სტრუ მენ ტის ჟღე რა დო ბის მა ღა ლი ხა რის ხით მი წო დე ბა, რი თიც მუ ზეუ მი 
გან სა კუთ რე ბულ შთა ბეჭ დლე ბას უქ მნის ვი ზი ტო რებს. MIM-ის მიზ ნობ რივ 
გა ლე რეა ში ექ სპო ნი რე ბუ ლია სპე ცია ლუ რი გა მო ფე ნე ბი, რო გო რიც არის 
მა გა ლი თად: „რო კის ჟან რში მოღ ვა წე ქა ლე ბი“, „ოქ როს ხა ნის ჯა ზუ რი პორ-
ტრე ტე ბი“, „მსოფ ლიოს და სარ ტყამ საკ რავ თა მიღ მა“ - ანუ ყვე ლა ფე რი და-
სარ ტყამ საკ რავ თა შე სა ხებ, „ა მე რი კა ში პო პუ ლა რუ ლი ლა თი ნუ რი მუ სი კა“ 
და ა.შ. მუ ზეუმ ში მოქ მე დებს სხვა დას ხვა მუ სი კა ლუ რი სას წავ ლო პროგ რა-
მა - სა ზო გა დოებ რი ვი სწავ ლე ბი დან დაწ ყე ბუ ლი, სა მეც ნიე რო კვლე ვე ბით 
დამ თავ რე ბუ ლი. აღ სა ნიშ ნა ვია კარ გი აკუს ტი კის მქო ნე მე ტად კომ ფორ-
ტუ ლი 300 ად გი ლია ნი დარ ბა ზიც, რო მე ლიც ჟან რობ რი ვად და სტი ლის-
ტუ რად დი დი დია პა ზო ნის მქო ნე კონ ცერ ტებს სთა ვა ზობს მსმე ნელს. აქ ვე 
ფუნ ქციო ნი რებს მუ სი კა ლუ რი კა ფე „Allegro“, სა დაც სტუმ რებს სა შუა ლე ბა 
ეძ ლე ვათ დაა გე მოვ ნონ მრა ვალ ფე რო ვა ნი და მდი და რი მსოფ ლიო სამ ზა-
რეუ ლოს კერ ძე ბი. მუ ზეუ მის სა რეკ ლა მო რგოლ ში საკ მაოდ მკა ფიოდ არის 
გა ტა რე ბუ ლი მი სი ძი რი თა დი იდეა, რო მელ შიც ნათ ქვა მია: ,,მუ სი კა მო დის 
ადა მიან თა გუ ლის სიღ რმეე ბი დან. იგი ყვე ლა ერი სა და ყვე ლა კულ ტუ რის 
სუ ლის გა მომ ხატ ვე ლია. ეს არის უნი ვერ სა ლუ რი ენა, რო მელ საც არა ვი თა-
რი საზ ღვრე ბი არ გააჩ ნია. დღემ დე არ სე ბულ არცერთ მუ სი კის მუ ზეუმ ში 
ერ თი სივ რცის ფარ გლებ ში არ შექ მნი ლა მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის 
ისე თი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, რო გორც აქ. წარ მოდ გე ნი ლი ორი გი ნა ლი საკ-
რა ვე ბის ას ლე ბის მო თავ სე ბა ერ თ-ერთ დარ ბაზ ში კი მიზ ნად ისა ხავს ამა 
თუ იმ ინ სტრუ მენ ტის შე ხე ბით მსურ ველ თა ინ ტე რე სის დაკ მა ყო ფი ლე ბას 
მა თი რეა ლუ რი ჟღე რა დო ბის გა გე ბის თვალ საზ რი სით“. 

სრუ ლიად გან სხვა ვე ბუ ლი კონ ცეფ ციის მა ტა რე ბე ლია ქა ლაქ ვე ნის ინ ტე-
რაქ ტიუ ლი ბგე რე ბის მუ ზეუ მი „მუ სი კის სახ ლი“, რო მე ლიც გან თავ სე ბუ ლია 
წმინ და სტე ფა ნოს ტაძ რი სა და ვე ნის ოპე რის შუა ში მოქ ცეულ ერ ცჰერ ცოგ 
კარ ლის ხუთ სარ თუ ლიან სა სახ ლე ში. დღეს იგი მსოფ ლიოს ერ თ-ერ თ მო-
წი ნა ვე მუ ზეუ მად არის მიჩ ნეუ ლი. 

ეს არის სრუ ლიად ახა ლი, გან სხვა ვე ბუ ლი და არატ რა დი ციუ ლი მიდ გო მა 
მუ სი კი სად მი, სა ხა ლი სო და სა მეც ნიე რო ელე მენ ტე ბის სინ თე ზი რე ბით. აქ 
გეძ ლე ვათ სა შუა ლე ბა მიი ღოთ გარ კვეუ ლი ცოდ ნა, მოის მი ნოთ მუ სი კა არა 
ორ დი ნა ლუ რი გზით, გა მოი ჩი ნოთ გო ნე ბა მახ ვი ლო ბა და ენ თუ ზიაზ მი ამ 
სამ ყა რო ში ადაპ ტა ციი სათ ვის. მუ ზეუ მის მთა ვა რი ამო სა ვა ლია - სამ ყა როს 
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ტო ნე ბი სა და ბგე რე ბის ფე ნო მე ნის გან სა კუთ რე ბუ ლი ხედ ვა, სა დაც მუ სი-
კა არა მარ ტო მოს მე ნით, არა მედ ვი ზუა ლუ რა დაც კი შეიძ ლე ბა აღ ვიქ ვათ. 
მსგავ სი კონ ცეფ ციის გა ტა რე ბის იდეა ვე ნის, რო გორც მუ სი კა ში ინო ვა ციუ რი 
მიგ ნე ბე ბის თა მა მი მა ძიებ ლის ის ტო რიუ ლი კონ ტექ სტი დან მომ დი ნა რეობს, 
რი სიც ქა ლა ქის მაც ხოვ რებ ლებს და აქ მოღ ვა წე ხე ლო ვანთ არას დროს და 
არ ცერთ ეპო ქა ში არ ეში ნო დათ. ბუ ნებ რი ვია, რომ მუ ზეუ მის მთა ვა რი გზამ-
კვლე ვი სწო რედ თა ნა მედ რო ვე კომ პიუ ტე რუ ლი ტექ ნო ლო გიე ბია. 
გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ეს თე ტიუ რად და არ ტის ტუ ლად გან ხორ ციე-
ლე ბუ ლი მი სი მუ სი კა ლურ -ში ნაარ სობ რი ვი დატ ვირ თვა, რო მე ლიც ჰარ-
მო ნიუ ლად ერ წყმის საერ თო არ ქი ტექ ტუ რას. ეს არის ის ტო რიუ ლი შე ნო ბა 
ფუ ტუ რის ტუ ლი ჰაი- ტე კის დი ზაი ნით და მა ღალ ტექ ნო ლო გიუ რი მა ხა სია თებ-
ლე ბით. ყვე ლა ფე რი მთა ვა რი იდეის გარ შე მო ვი თარ დე ბა რაც ტრა დი ცია სა 
და ინო ვა ციას შო რის ხი დის გა დე ბას უკავ შირ დე ბა.

თი თოეულ სარ თულ ზე გან ლა გე ბუ ლი მუ სი კა ლუ რი სივ რცე შემ დეგ ნაი რად 
არის და კომ პლექ ტე ბუ ლი: 

პირ ვე ლი სარ თუ ლი ეთ მო ბა ვე ნის ფი ლარ მო ნიას - მას ში გან თავ სე ბუ ლი 
ცნო ბი ლი სარ კეე ბია ნი და სა კონ ცერ ტო დარ ბა ზე ბით, სა დაც სტუმ რე ბი 
მო მენ ტა ლუ რად წარ მო სახ ვი თი მო ნა წი ლეე ბი ხდე ბიან საა ხალ წლო კონ-
ცერ ტი სა და „ვე ნის ფი ლარ მო ნიის სა ზაფ ხუ ლო ღა მეე ბი სა“. ისი ნი მა ღა ლი 
ხა რის ხით შეიგ რძნო  ბენ დარ ბა ზის აკუს ტი კურ ჟღე რა დო ბას და, ამა ვე დროს, 
ძლიე რი ტექ ნი კუ რი რე სურ სის წყა ლო ბით ორ კესტ რთან მაქ სი მა ლუ რი მიახ-
ლოე ბი სა და დე ტა ლუ რი დათ ვა ლიე რე ბის სა შუა ლე ბაც ეძ ლე ვათ. 

მეო რე სარ თუ ლი - ეს არის ე.წ. სო ნოს ფე როს, პი რა დი ბგე რის სფე რო - ანუ 
საი დუმ ლო ჟღე რა დო ბე ბის სამ ყა რო. სივ რცის ან სამ ბლის მგრძნო ბია რე 
აღ ქმა, ბგე რის შე კუმ შვა და მი სი კონ ცენ ტრა ცია, ნა ტუ რა ლუ რი და ელექ-
ტრო ნუ ლი ხმე ბის რეპ რო დუქ ციე ბი, რო მე ლიც მსურ ველ თათ ვის ახა ლი 
ტო ნე ბის ქმნა დო ბის უნი კა ლურ პო ტენ ციალს იძ ლე ვა. ჩვენს გარ შე მო ცნო-
ბიერ თუ ქვეც ნო ბიერ დო ნე ზე მუდ მი ვად არ სე ბო ბენ გან სხვა ვე ბუ ლი ტი პის 
ბგე რე ბი, რო მელ თაც შერ ჩე ვის მე თო დით თა ვად ვე ვა ხა რის ხებთ. სწო რედ, 
სო ნოს ფე რო ქმნის მოს მე ნის ახალ ხედ ვას, რის სა ფუძ ველ ზეც გან სხ ვა ვე-
ბუ ლი ხდე ბა და მო კი დე ბუ ლე ბა ე.წ. კონ სო ნან ტურ და დი სო ნან ტურ ჟღე-
რა დო ბებს შო რის. ეს არის აკუს ტი კუ რი მოგ ზაუ რო ბა სრუ ლიად უჩ ვეუ ლო 
ვი თა რე ბებ ში, ვი ნაი დან დე დის მუც ლად ყოფ ნის პე რიო დი დან დაწ ყე ბუ ლი, 
მუ სი კა ადა მია ნის მთე ლი ცხოვ რე ბის თა ნამ გზავ რია.

მე სა მე სარ თუ ლი - „დი დი ოს ტა ტი“-ს სრუ ლი სივ რცე ეძ ღვნე ბა ვე ნის მუ სი-
კა ლუ რი კულ ტუ რის გე ნია ლურ მაეს ტროებს: ჰაიდნს, მო ცარტს, ბეთ ჰო ვენს, 
შუ ბერტს, შტრაუსს, მა ლერს და ვე ნის ახა ლი სკო ლის წარ მო მად გენ ლებს: 
შონ ბერგს, ბერგს და ვე ბერნს. ამ გა რე მო ში შე საძ ლე ბე ლია მე ტის გა გე ბა 
მათ შე მოქ მე დე ბა სა თუ ცხოვ რე ბა ზე - ნა ხო და შეიგ რძნო ის ატ მოს ფე რო, 
სა დაც უნი კა ლუ რი შე დევ რე ბი იქ მნე ბო და. გარ და ამი სა, და საშ ვე ბია დი-
რი ჟო რის ამ პლუა ში სა კუ თა რი თა ვის გა მოც დაც, ცხა დია ტექ ნო ლო გიუ-
რი სა შუა ლე ბე ბის დახ მა რე ბით, ვი ნაი დან მუ ზეუ მი ინ ტე რაქ ტიუ ლია და ეს 
უდავოდ მის უმ თავ რეს პრიო რი ტეტს წარ მოად გენს. 
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მეოთ ხე სარ თუ ლი - ვირ ტუა ლუ რი სცე ნა, ყვე ლა მნახ ვე ლის საყ ვა რე ლი 
ად გი ლია. ეს არის პი რა დი მუ სი კა ლუ რი თეატ რის მოქ მე დე ბის არეა ლი, 
სა დაც მნახ ვე ლი რე ჟი სო რი სა და დი რი ჟო რის ფუნ ქციე ბის შე თავ სე ბით 
სა კუ თა რი მცი რე პიე სი სა და ოპე რის შემ ქმნე ლი ხდე ბა. შე საძ ლე ბე ლია 
აგ რეთ ვე მუ სი კა ზე და მის საერ თო გა ფორ მე ბა ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნაც. 
სპე ცია ლუ რად ამ სივ რცის თვის შეიქ მნა მა სა ჩუ სეთ სის ტექ ნო ლო გიუ რი 
ინ სტი ტუ ტის გა მო გო ნე ბა სა ხელ წო დე ბით „გო ნიე რი ოპე რა“, რომ ლის წყა-
ლო ბით ნე ბის მიერ მსურ ველს ძა ლუძს თა ვად შეთ ხზას და ჩა წე როს სა კუ თა-
რი მულ ტი მე დიუ რი ოპე რა მხო ლოდ სხეუ ლის მოძ რაო ბის მი ხედ ვით. აქ ვე 
ფუნ ქციო ნი რებს სა ბავ შვო კუთ ხე თა ვი სი ვირ ტუა ლუ რი „ზოო კონ ცერ ტით“. 
ამ სცე ნა ზე პა ტა რა სტუმ რე ბის მიერ შერ ჩეუ ლი ცხო ვე ლე ბი გან სხვა ვე ბუ-
ლი სტი ლი სა და ჟან რის სა ცეკ ვაო თუ მუ სი კა ლურ ნომ რებს ას რუ ლე ბენ. 

მე ხუ თე სარ თუ ლი - ეს არის კარ გად აღ ჭურ ვი ლი 150 ად გი ლია ნი მან სარ-
და- რეს ტო რა ნი, სა დაც რე გუ ლა რუ ლად ეწ ყო ბა სხვა დას ხვა ღო ნის ძიე ბე ბი: 
კონ ცერ ტე ბი, კა მე რუ ლი სა ღა მოე ბი, სხვა დას ხვა სა ხის სხდო მე ბი, მო ლა პა რა-
კე ბე ბი, კონ ფე რენ ციე ბი და ა.შ. აქ მუ სი კა შერ წყმუ ლია დახ ვე წილ ად გი ლობ-
რივ კერ ძებ თან, სა დაც უსას რუ ლო მუ სი კა ლუ რი თავ გა და სავ ლე ბის შემ დეგ 
შე საძ ლე ბე ლია დატ კბო ბა არაჩ ვეუ ლებ რი ვი ხე დით და გემ რიე ლი კერ ძე ბით. 

გან  ხი  ლუ  ლი ნი  მუ  შე  ბის მა  გა  ლით  ზე დავ  რწმუნ  დით, რომ დღეს უფ  რო მარ -
თე  ბუ  ლია სწო  რედ მულ  ტი  ფუნ  ქციუ  რი ტი  პის მუ  ზეუმ  ზე საუ  ბა  რი, რად  გან მუ -
სი  კა თა  ვის  თა  ვად ყვე  ლა  ზე უფ  რო აბ  სტრა  გი  რე  ბუ  ლი და უნი  ვერ  სა  ლუ  რი 
ხე  ლოვ  ნე  ბის დარ  გია. იმის გა  მო, რომ ეს უპი  რა  ტე  სად არა  ვი  ზუა  ლუ  რი სფე -
როა, საკ  მაოდ რთუ  ლია მი  სი მო  თავ  სე  ბა სა  მუ  ზეუ  მო სივ  რცე  ში, რაც გან  სა -
კუთ  რე  ბულ ძა  ლის  ხმე  ვა  სა და ფან  ტა  ზიას სა  ჭი  როებს. ვფიქ  რობ, უფ  რო მე  ტი 
შთა  ბეჭ  დი  ლე  ბის მო  სახ  დე  ნად და, ამა  ვე დროს, ძი  რი  თა  დი ინ  ფორ  მა  ციის 
მი  სა  წო  დებ  ლად მუ  სი  კის მუ  ზეუ  მის ექ  სპო  ზი  ცია უთუოდ უნ  და მოი  ცავ  დეს 
რო  გორც ინ  სტრუ  მენ  ტუ  ლი პა  ლიტ  რის ნაირ  გვა  რო  ბას, ისე უნი  კა  ლურ სა  ნო -
ტო მა  სა  ლას (ხელ  ნა  წე  რე  ბი  სა და თა  ნა  მედ  რო  ვე კომ  პო  ზი  ტო  რე  ბის ბეჭ  დუ  რი 
სა  ნო  ტო ვერ  სიე  ბის სა  ხით), ცნო  ბილ მუ  სი  კოს  თა კუთ  ვნილ ნივ  თებს, ძველ და 
ახალ ჩა  ნა  წე  რებს (აუ  დიო და ვი  ზუა  ლუ  რი ფორ  მა  ტით), სა  დაც არა მხო  ლოდ 
საექ  სპე  დი  ციო, სა  კონ  ცერ  ტო, სა  კონ  კურ  სო და სა  ფეს  ტი  ვა  ლო მა  სა  ლე  ბი იქ  ნე  ბა 
წარ  მოდ  გე  ნი  ლი, არა  მედ ხე  ლო  ვან  თა შე  მოქ  მე  დე  ბი  თი პრო  ცე  სიც - მათ  გან 
აღე  ბუ  ლი ინ  ტერ  ვიუე  ბი და ცალ  კეუ  ლი საინ  ტე  რე  სო ლექ  ციე  ბიც. გარ  და ამი -
სა, ასეთ გა  რე  მო  ში უთუოდ საინ  ტე  რე  სოა თა  ვად მუ  სი  კის წარ  მო  შო  ბი  სა და 
სამ  ყა  რო  ში არ  სე  ბუ  ლი ჟღე  რა  დო  ბე  ბის უკი  დე  გა  ნო პა  ლიტ  რის მოს  მე  ნა, რა  მაც 
დი  დი დატ  ვირ  თვა შეი  ძი  ნა თა  ნა  მედ  რო  ვე პრო  ფე  სიულ მუ  სი  კა  ში და რო  მე  ლიც 
გუ  ლის  ხმობს პი  თა  გო  რას „სამ  ყა  როს ჰარ  მო  ნიის“ თეო  რიი  დან დაწ  ყე  ბუ  ლი, 
ჩი  ტე  ბის ხმე  ბით დამ  თავ  რე  ბულ ბგე  რა  თა უნი  კა  ლურ ჟღე  რა  დო  ბებს, რაც შე -
სა  ნიშ  ნა  ვად არის გა  ცოც  ხლე  ბუ  ლი თუნ  დაც ორ  ნი  ტო  ლო  გიით გა  ტა  ცე  ბუ  ლი 
გე  ნია  ლუ  რი ოლი  ვიე მე  სია  ნის შე  მოქ  მე  დე  ბა  ში.

მუ სი კის საერ თო სივ რცე ში წარ მოუდ გე ნე ლია მი სი სინ თე ზუ რი ჟან რე ბის 
უგუ ლე ბელ ყო ფა. ეს სეგ მენ ტი ერ თ-ერ თი ღირ შე სა ნიშ ნა ვი პლას ტი შეიძ ლე ბა 
გახ დეს სა მუ ზეუ მო რეა ლო ბა ში, ვი ნაი დან მას ში დი დი დატ ვირ თვა სწო რედ 
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ვი ზუა ლურ მხა რეს ენი ჭე ბა, რაც საინ ტე რე სო ინ ტერ პრე ტი რე ბის სა შუა ლე-
ბას ქმნის. აქ საუ ბა რია: ოპე რა ზე (მათ შო რის როკ -ო პე რა ზე), ბა ლეტ ზე, მიუ-
ზიკ ლზე, კი ნო- მუ სი კა ზე, მუ სი კა ლუ რი კლი პე ბის ხე ლოვ ნე ბა ზე, სა რეკ ლა მო 
რგო ლებ ზე და სა ტე ლე ვი ზიო სივ რცე ში არ სე ბულ სხვა დას ხვა გა და ცე მის ე.წ. 
„მუ სი კა ლურ ქუდ ზე“. 

შე სა ბა მი სად, მუ სი კის თა ნა მედ რო ვე სა მუ ზეუ მო სივ რცის თვის ნორ მად მიჩ-
ნეუ ლი მულ ტი ფუნ ქციუ რი დატ ვირ თვა, რეს ტავ რა ციუ ლი, კვლე ვი თი სა მუ-
შაოე ბის, სას წავ ლო- სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მეც ნიე რო სექ ტო რის მიღ მა, 
უთუოდ გუ ლის ხმობს სხვა დას ხვა სა ფეს ტი ვა ლო და სა კონ ცერ ტო აქ ტი ვო-
ბე ბის არ სე ბო ბას სა თა ნა დოდ აღ ჭურ ვილ სა კუ თარ სა კონ ცერ ტო დარ ბაზ ში, 
რო მე ლიც სა გან მა ნათ ლებ ლო სექ ტორ თან ერ თად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი და მა-
ტე ბი თი შე მო სავ ლის წყა რო შეიძ ლე ბა გახ დეს მუ ზეუ მის თვის და, რო მე ლიც 
ამა ვე დროს, თა ვის წვლილს შეი ტანს ქა ლა ქის სა კონ ცერ ტო ცხოვ რე ბა შიც. 

ამ გვა რად, მუ სი კა, რო გორც მუ დამ გან ვი თა რე ბა დი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
ხე ლოვ ნე ბის დარ გი, ბუ ნებ რი ვად ფლობს ისეთ უნი კა ლურ რე სურს, რაც 
ერ თობ „სტა ტი კურ“ სა მუ ზეუ მო გა რე მო შიც კი პერ მა ნენ ტუ ლი გა ნახ ლე ბის 
სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა. 
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Summary

SALOME KHMIADASHVILI

Cultural Heritage Preservation Agency of Georgia, 
Specialist at Intangible Heritage section 
At UNESCO and International Relations Unit
Doctor of musical arts 

CONTEMPORARY PRACTICE OF MUSIC MUSEUM SPACE 

The mu seum, be yond its ma jor so cial, cul tu ral and eco no mic fun ctions, crea tes uni-
ver sal cli ma te, in which the ,,past“, ,,pre sent“ and, at the sa me ti me, the ,,fu tu re“ de-
ve lop ment pros pects are ac cu mu la ted. Kee ping pa ce with the ti mes, in ac cor dan ce 
with mo dern stan dards, the mu seum has al ready sig ned up in the ever yday ac ti ve 
li fe of the so ciety, which na tu rally led to the mo der ni za tion of the in fras truc tu re and 
ex hi bi tions, which is de sig ned for all ages, in te rests and abi li ties of hu mans. 

Ob viously, this spa ce, first of all, is de vo ted to the ar ti facts of out stan ding va lue and it 
is es pe cially pa ra do xi cal that, mu si cal cul tu re, as one of the stron gest de ter mi nant of 
Geor gian iden tity in glo bal cul tu ral are na, is not pro perly pre sen ted in this en vi ron ment. 

Ta king ac count of many fac tors, no wa days it is mo re ap prop ria te to talk about the 
mu seum of mul ti- fun ctio nal type, be cau se the mu sic it self is the most ab stract, di ver-
se gen re and con stantly de ve lo ping field of art, which in a mo dern mu seum spa ce, 
along with res to ra tion, re search, edu ca tio nal and scien ti fic sec tors, im plies va rious 
fes ti val and con cer t-re la ted ac ti vi ties in the wel l-e quip ped con cert hall, that will al so 
greatly con tri bu te to the de ve lop ment of con cert li fe. Ba sed on the abo ve, this kind 
of art has a uni que re sour ce, which al lows per ma nent re ne wal even in a very ,,sta tic“ 
en vi ron ment of the mu seum and can ser ve as a gat he ring pla ce for a wi de va riety 
of ac ti vi ties for the pub lic. 
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ეკა კიკნაძე

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 
დ. შევარდნაძის სახელობის 

ეროვნული გალერეის კურატორი,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

ნიკო ფიროსმანაშვილის სამუზეუმო 
კოლექცია – შემომწირველთა შესახებ

1916 წლის 4 მაისს, ქარ თველ ხე ლო ვან თა სა ზო გა დოე ბა ში, დი მიტ რი შე ვარ-
დნა ძემ ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის და ქარ თვე ლი მხატ ვრე ბის შეხ ვედ რა მოაწ-
ყო. შეხ ვედ რის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, სა ზო გა დოე ბის სა ხე ლით მხატ ვარს 
სა ჩუქ რად 10 მა ნე თი გა დაე ცა. ფი როს მა ნაშ ვი ლი, რო მელ მაც სი ცოც ხლის 
უდი დე სი ნა წი ლი სი ღა რი ბე ში გაა ტა რა, მაგ რამ ღირ სე ბი თა და თავ მოყ ვა-
რეო ბით სავ სე კა ხელ კა ცად დარ ჩა, თან ხის სა ნაც ვლოდ სა ზო გა დოე ბას 
სუ რა თის და ხატ ვას დაჰ პირ და და რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ გა დას ცა კი დეც 
,,ქორ წი ლი კა ხეთ ში“. ეს არის პირ ვე ლი ექ სპო ნა ტი, რომ ლის გა ნაც სა ფუძ-
ვე ლი დაე დო ნ. ფი როს მა ნაშ ვი ლის სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციას. 

ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის ნ. ფი როს მა ნაშ ვი ლის ნა მუ შევ რე ბის კო ლექ ცია დღეს 
151 სუ რათს მოი ცავს. ფი როს მა ნაშ ვი ლის მხატ ვრუ ლი მემ კვიდ რეო ბის საერ-
თო მო ცუ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ მი სი 
უდი დე სი ნა წი ლი და რაც მთა ვა რია, საუ კე თე სო ნა მუ შევ რე ბი, დღეს ქვეყ ნის 
მთა ვარ სა ცავ შია თავ მოყ რი ლი. გარ და თა ვად ფი როს მა ნაშ ვი ლის მხატ ვრო-
ბის მნიშ ვნე ლო ბი სა ქვეყ ნის კულ ტუ რის თვის, ეს ფაქ ტი სხვა თვალ საზ რი სი-
თაც არის აღ სა ნიშ ნი: თუ გა დავ ხე დავთ მუ ზეუ მის თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი 
ფერ წე რის კო ლექ ციას, გან სა კუთ რე ბით, საუ კუ ნის მეო რე ნა ხევ რის მხატ-
ვრო ბას, დავ რწმუნ დე ბით, რომ იშ ვია თია ქარ თვე ლი მხატ ვა რი, რომ ლის 
შე მოქ მე დე ბა ასე სრუ ლად იყოს წარ მოდ გე ნი ლი სა მუ ზეუ მო კო ლექ ცია ში. 
მუ ზეუმ ში ფი როს მა ნაშ ვი ლის ნა მუ შევ რე ბის ამ რაო დე ნო ბით თავ მოყ რა 
მეტ ყვე ლებს, რომ ეს სა კით ხი პრიო რი ტე ტად იყო გან საზ ღვრუ ლი იმ ადა-
მია ნე ბის მიერ, რო მელ ნიც კო ლექ ციე ბის შექ მნის სა თა ვეს თან იდ გნენ. ეს 
დამ სა ხუ რე ბა, პირ ველ რიგ ში, დი მიტ რი შე ვარ დნა ძის სა ხელს უკავ შირ დე ბა. 
ასე ვე, ხა ზი უნ და გაეს ვას გა რე მოე ბას, რომ ლის გა რე შე ასე თი მდი და რი 
კო ლექ ცია არ შეიქ მნე ბო და: ეს არის 20-ია ნი წლე ბის ქარ თუ ლი სა ხე ლოვ-
ნე ბო სა ზო გა დოე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მო ქა ლა ქეობ რი ვი პო ზი ცია. მა თი 
უშუა ლო თა ნა მო ნა წი ლეო ბით, ყვე ლა ფე რი გა კეთ და იმის თვის, რომ დღეს 
ქვე ყა ნას ასე თი კო ლექ ცია ჰქო ნო და.

1920 წლის 16 აპ რილს, სა ქარ თვე ლოს და მოუ კი დე ბე ლი რეს პუბ ლი კის ხელ-
მძღვა ნელ მა ნოე ჟორ და ნიამ ხე ლი მოა წე რა სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
სამ ხატ ვრო გა ლე რეის დაარ სე ბის დო კუ მენტს. გა ლე რეის დი რექ ტო რად 
მხატ ვა რი დი მიტ რი შე ვარ დნა ძე დაი ნიშ ნა და მი სი ინი ცია ტი ვით, გა ლე რეა 

მუზეუმის კულისებში - მუზეუმი და სამეცნიერო კვლევა
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გახ და პირ ვე ლი ად გი ლი, სა დაც დაიწ ყო ფი როს მა ნაშ ვი ლის ნა მუ შევ რე ბის 
შეკ რე ბა. კო ლექ ციის უდი დე სი ნა წი ლი სწო რედ დი მიტ რი შე ვარ დნა ძის დი-
რექ ტო რო ბის (1920-1937) წლებ ში მოხ ვდა გა ლე რეის კო ლექ ცია ში. 

ფი როს მა ნაშ ვი ლის კო ლექ ციის შექ მნის საქ მე ში დი მიტ რი შე ვარ დნა ძეს ბევ-
რი ოპო ნენ ტი ჰყავ და. ისი ნი თვლიდ ნენ, რომ ფი როს მა ნაშ ვი ლის მხატ ვრო ბა 
თბი ლი სუ რი დუქ ნე ბის ეგ ზო ტი კუ რი ნაი ვი უფ რო იყო, ვიდ რე სა მუ ზეუ მო 
რან გი, მაგ რამ მას თა ნა მოაზ რეე ბიც ჰყავ და, ძი რი თა დად, ახალ გაზ რდა მხატ-
ვრე ბის, პოე ტე ბის და მწერ ლე ბის სა ხით, რო მელ თა სა ხე ლებს არაერ თხელ 
ვხვდე ბით ფი როს მა ნაშ ვი ლის ბიოგ რა ფია შიც და მი სი კო ლექ ციის შექ მნის 
პრო ცეს შიც. ზო გა დად, დი მიტ რი შე ვარ დნა ძე, ყვე ლა ტი პის კო ლექ ციის გამ-
დიდ რე ბის თვის ზრუ ნავ და – მის დროს მუ ზეუ მის ბიბ ლიო თე კას შეე მა ტა 
უნი კა ლუ რი გა მო ცე მე ბი, შეივ სო აღ მო სავ ლუ რი და ევ რო პუ ლი ხე ლოვ ნე ბის 
კო ლექ ციე ბი. ამას თან, მას შერ ჩე ვის საკ მაოდ მკაც რი კრი ტე რიუ მე ბი ჰქონ-
და. მხატ ვარ ქე თე ვან მა ღა ლაშ ვი ლის მო გო ნება ში ვკით ხუ ლობთ, რომ რო-
დე საც გა დაწ ყდა რუ სე თის მუ ზეუ მე ბი დან მეო რე ხა რის ხო ვა ნი ექ პო ნა ტე ბის 
საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბის მუ ზეუ მებ ში გა და ნა წი ლე ბა, დი მიტ რი შე ვარ დნა ძემ 
უა რი თქვა მათ მი ღე ბა ზე, ამ ბობ და ,,მე სა ქარ თვე ლო ში ქარ თუ ლი ლუვ რი 
უნ და და ვაარ სოო“1, ამი ტომ ხა რის ხის უგულ ვე ბელ ყო ფის ხარ ჯზე მხო ლოდ 
ექ სპო ნა ტე ბის რაო დე ნო ბის გაზ რდა მი სეულ სა მუ ზეუ მო სტრა ტე გია ში არ შე-
დიო და. პა რა ლე ლუ რად, დი მიტ რი შე ვარ დნა ძე, დიდ ყუ რად ღე ბას უთ მობ და 
თა ნა მედ რო ვე ახალ გაზ რდა მხატ ვრე ბის სუ რა თე ბის შე ძე ნას. 20-იან წლებ ში 
სუ რა თე ბის ეროვ ნულ გა ლე რეა ში მუ შაობ და კო მი სია, რო მე ლიც არ ჩევ და 
სუ რა თებს კო ლექ ციის თვის. კო მი სიის წევ რე ბი, სხვა დას ხვა სხდო მა ზე, იყ-
ვნენ ლა დო გუ დიაშ ვი ლი, და ვით კა კა ბა ძე, შალ ვა ამი რა ნაშ ვი ლი, დი მიტ რი 
შე ვარ დნა ძე. მა გა ლი თის თვის, 1928 წლის 4 მარტს კო მი სიის მიერ შერ ჩეუ-
ლია და შე ძე ნი ლი ელე ნე ახ ვლე დია ნის სა მი სუ რა თი - ,,პა რი ზის კუთ ხე“, ,,პა-
რი ზი“, ,,ძვე ლი თბი ლი სი“. სა მი ვე სუ რათ ში 400 მა ნე თია გა დახ დი ლი. ხო ლო 
შემ დეგ სხდო მა ზე, 22 მარტს, რო დე საც და ვით კა კა ბა ძის სუ რა თე ბის შე ძე ნის 
სა კით ხი გა ნი ხი ლე ბო და, კო მი სიის წევ რი მის ნაც ვლად შალ ვა ამი რა ნაშ-
ვი ლია. ამ გვა რი და მო კი დე ბუ ლე ბა თა ნა მედ რო ვე მხატ ვრე ბის მი მართ ხაზს 
უს ვამს კო ლექ ციე ბის გამ დიდ რე ბის დი მიტ რი შე ვარ დნა ძი სეუ ლი ხედ ვის 
გლო ბა ლუ რო ბას. აქ ცენ ტე ბის მარ თე ბუ ლი გა და ნა წი ლე ბით, იგი არა ფერს 
ფა სეულს არ ტო ვებ და მუ ზეუმს მიღ მა. 

1916 წელს, თა ვად მხატ ვრის მიერ გად მო ცე მუ ლი სუ რა თის შემ დგომ, პირ-
ვე ლი შევ სე ბა ფი როს მა ნაშ ვი ლის სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციი სა 1919 წელს უკავ-
შირ დე ბა. ამ წელს მუ ზეუმ ში შე მო ვი და 16 სუ რა თი. აქე დან ერ თი ,,ნა დი რო ბა 
და შა ვი ზღვა“ (მა ნამ დე მდე ბა რეობ და დუ ქან ში ,,რა ჭა“)2 დი მიტ რი შე ვარ დნა-
ძის გან შეი ძი ნა სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტიუ ლი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბამ 
და შემ დეგ გა დაე ცა გა ლე რეას. ეს არის მთავ რო ბის მიერ ეროვ ნუ ლი გა-
ლე რეის თვის შე მო წი რუ ლო ბის საინ ტე რე სო ფაქ ტი. სუ რა თე ბის უმე ტე სო ბა, 
ბუ ნებ რი ვია, შე ძე ნი ლია ფი როს მა ნაშ ვი ლის ძი რი თა დი დამ კვე თე ბის გან -
-თბი ლი სე ლი მე დუქ ნეე ბის გან. მა გა ლი თად, ,,მე თევ ზე წი თე ლი პე რან გით“, 
,,მან დი ლო სა ნი დაი რით“, ,,ხუ თი თა ვა დის ქეი ფი“, ,,ქეი ფი და თი კო ზე მელ თან“, 
,,კა ლო ზე“ შე ძე ნი ლია დი დუ ბე ში მდე ბა რე დუქ ნი დან, რო მე ლიც წყა როებ ში 
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შა ვი ვა ნოს დუქ ნად მოიხ სე ნიე ბა. ილია ზდა ნე ვი ჩის დღიუ რის3 მი ხედ ვით, 
რო მელ შიც მხატ ვარ მა 1913 წელს ფი როს მა ნაშ ვილ თან შეხ ვედ რე ბი აღ წე-
რა, ბე გო ეკიე ვის დუ ქან ში ფი როს მა ნაშ ვი ლის 18 სუ რა თი იყო გა მო ფე ნი ლი, 
მე დუქ ნე ტი ტი ჩე ვის ,,ელ დო რა დო ში“ კი 15 სუ რა თი, მათ შო რის ,,ჟი რა ფი“, 
,,მეე ზო ვე“, ,,ორ თა ჭა ლის ტურ ფა მა რაო თი“, მან დი ლო სა ნი დაი რით (ეს ნა-
მუ შევ რე ბი, 1930 წელს კ. ზდა ნე ვი ჩის კო ლექ ციი დან მუ ზეუ მის თვის შეი ძი ნა 
დი მიტ რი შე ვარ დნა ძემ) და სხვე ბი. მე დუქ ნეებ თან ურ თიერ თო ბა ცალ კე 
თა ვია ფი როს მა ნაშ ვი ლის კო ლექ ციის შექ მნის ის ტო რია ში. ხში რად, მათ არ 
სურ დათ სუ რა თე ბის დათ მო ბა და კო ლექ ციის შექ მნის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი 
ადა მია ნე ბი ზოგ ჯერ მუ ქა რა საც კი მი მარ თავ დნენ მათ და სა ყო ლიებ ლად. 
მა გა ლი თად, რე ჟი სო რი ალექ სან დრე წუ წუ ნა ვა, რო მე ლიც აქ ტიუ რად მო-
ნა წი ლებ და ფი როს მა ნაშ ვი ლის სუ რა თე ბის შეგ რო ვე ბა ში4. ასე რომ, 1919 
წელს გა ლე რეა ში შე მო სუ ლი 16 ექ სპო ნა ტი დან, უმე ტე სო ბა, მე დუქ ნეე ბის გან 
არის შე ძე ნი ლი, თუმ ცა იყ ვნენ შე მომ წირ ვე ლე ბიც. მხატ ვარ მა მო სე თოი ძემ 
უსას ყიდ ლოდ გად მოს ცა მუ ზეუმს ფი როს მა ნაშ ვი ლის ,,თეთ რი დუ ქა ნი“. შემ-
დეგ წლებ ში, მუ ზეუ მი კი დევ რამ დე ნი მე სუ რათს შეი ძენს მო სე თოი ძის გან: 
,,ქარ თვე ლი ქა ლი“ (1930 წე ლი), კრწა ნი სი (1930 წე ლი), ,,ქეი ფი ორ სარ თუ-
ლიან სახ ლთან“, მაგ რამ ,,თეთ რი დუ ქა ნი“, რო გორც შე მო წი რუ ლო ბა, ცალ კე 
აღ ნიშ ნვას მოით ხოვს.

კო ლექ ციის შევ სე ბა 1920-იან წლებ შიც გაგ რძელ და. საინ ტე რე სოა, რომ 
ამ პე რიოდ ში, რო დე საც სა ქარ თვე ლოს გავ ლი ლი ჰქონ და 10-ია ნი წლე ბის 
დრა მა ტუ ლი ის ტო რია, ახა ლი მომ ხდა რი იყო ოკუ პა ცია და ქვე ყა ნას არ ცერ-
თი თვალ საზ რი სით არ ულ ხინ და, მაინც ხერ ხდე ბო და რე სურ სის გა მო ძებ ნა 
და მუ ზეუ მის კო ლექ ციე ბი ივ სე ბო და. ამ პე რიოდ შიც, ფი როს მა ნაშ ვი ლის 
სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციის გამ დიდ რე ბის ორ გა ნი ზა ტო რად, ამა ვე დროს, აქ-
ტიურ შე მომ წირ ვე ლად ისევ დი მიტ რი შე ვარ დნა ძე გვევ ლი ნე ბა. რო გორც 
ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის შ. ამი რა ნაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ-
მის ახა ლი და თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი ფერ წე რის საინ ვენ ტა რო წიგ ნშია 
აღ ნიშ ნუ ლი, 1927 წლის 29 თე ბერ ვალს, დი მიტ რი შე ვარ დნა ძემ ბა ზარ ზე 
შეი ძი ნა და მუ ზეუმს უსას ყიდ ლოდ გა დას ცა სა მი სუ რა თი: ,,დღეო ბა ცხე ნის 
წყალ ზე“, ,,პა ნო ექვს სუ რა თად“ და ,,ლხი ნი ქარ თლში“. სა მი ვე სუ რათ ში მან 
400 მა ნე თი გა დაი ხა და.

ფი როს მა ნაშ ვი ლის კო ლექ ციის შექ მნის საქ მე ში გან სა კუთ რე ბუ ლია 1930 
წე ლი. ამ წლის დი მიტ რი შე ვად ნა ძის მიერ მომ ზა დე ბულ სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი სამ ხატ ვრო გა ლე რეის მუ შაო ბის ან გა რიშ ში5 ნათ ქვა მია, რომ 
გა ლე რეა უკ ვე ფლობს ფი როს მა ნაშ ვი ლის 105 სუ რათს. აქე დან 70 შე ძე-
ნი ლია 1930 წლის გან მავ ლო ბა ში (ა მა ვე წელს, მოგ ვია ნე ბით, გა ლე რეამ 
კი დევ 4 სუ რა თი შეი ძი ნა), რის თვი საც გა ლე რეამ გა ნათ ლე ბის სა ხალ ხო 
კო მი სა რია ტის გან მიი ღო 6 769 მა ნე თი და 20 კა პი კი. ან გა რიშ ში აღ ნიშ-
ნუ ლია: ,,გა ლე რეის ცხოვ რე ბა ში ეს ძა ლიან იშ ვია თი მოვ ლე ნა არის, რომ 
ერ თბა შად ამ ხე ლა ფუ ლი მიგ ვე ღოს ექ სპო ნა ტე ბის შე სა ძე ნად“. შე ნა ძე ნე ბის 
პა რა ლე ლუ რად, გა ლე რეა შე მო წი რუ ლო ბებ საც იღებს. 1930 წელს და ვით 
წე რე თე ლი გა ლე რეას სა ჩუქ რად გა დას ცემს ფი როს მა ნაშ ვი ლის ერ თ-ერთ 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ნა მუ შე ვარს ,,გიორ გო ბა ბოლ ნის ში“; დი მიტ რი შე ვარ-
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დნა ძე კი ორ ნა მუ შე ვარს ,,ქეი ფი ტყე ში“ და ,,თეთ რი დათ ვი ბე ლე ბით“. ამა-
ვე წელს გა ნათ ლე ბის სა ხალ ხო კო მი სა რიატ მა კო ლაუ ჩერ ნიაევ სკის გან 
შეი ძი ნა და მუ ზეუმს გად მოს ცა სუ რათი ,,გვიმ რა ძეე ბის ქეი ფი“. 1930 წელს 
გა ლე რეა ში შე მო სუ ლი სუ რა თე ბის უდი დე სი ნა წი ლი არის კი რილ ზდა ნე-
ვი ჩის კო ლექ ციი დან. ისი ნი, ამა ვე წელს, დი მიტ რი შე ვარ დნა ძემ შეი ძი ნა 
მოს კოვ ში ყოფ ნის დროს. 

1930 წლის ასე თი გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა უკავ შირ დე ბა ფი როს მა ნაშ ვი ლის 
ნა მუ შევ რე ბის სა ქარ თვე ლოს ფარ გლებს გა რეთ და გეგ მილ გა მო ფე ნებს. 
1930-1931 წლებ ში ფი როს მა ნაშ ვი ლის გა მო ფე ნა მოეწ ყო მოს კოვ ში, ლე ნინ-
გრად ში, კიევ ში, ხარ კოვ ში და ოდე სა ში. ამა ვე წელს, დი მიტ რი შე ვარ დნა ძე 
გერ მა ნია ში, დრეზ დე ნის თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის გა ლე რეა ში (Neue 
Kunst Fides) გა მო ფე ნის მო საწ ყო ბად ემ ზა დე ბო და, რის თვი საც უკ ვე შერ ჩეუ-
ლი იყო 60 ნა მუ შე ვა რი, თუმ ცა სა ბო ლოოდ ეს პროექ ტი არ გან ხორ ციელ და. 
ალ ბათ სწო რედ ეს გა მო ფე ნე ბი იყო მი ზე ზი 1930 წელს ფი როს მა ნაშ ვი ლის 
კო ლექ ციის ამ გვა რი გამ დიდ რე ბი სა. 

1930-ია ნი წლე ბის ბო ლომ დე ფი როს მა ნაშ ვი ლის სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციას 
კი დევ ოცამ დე სუ რა თი შეე მა ტა. მათ შო რის არის შე მო წი რუ ლო ბე ბიც. სუ-
რა თე ბი ,,შვე ლი ნუკ რით წყალ ზე“ და ,,გო გო ნა წი თე ლი ბუშ ტით“ მუ ზეუ მის-
თვის გად მო ცე მუ ლია რაი სა და არ ჩილ მი ქა ძეე ბის კერ ძო კო ლექ ციი დან. 
რაი სა აბ რა მია- მი ქა ძე მო ქან და კე გახ ლდათ, ია კობ ნი კო ლა ძის პირ ვე ლი 
სა ხე ლოს ნოს სტუ დენ ტი. ხო ლო მი სი მეუღ ლე, აღ მო სავ ლეთ მცოდ ნე არ ჩილ 
მი ქა ძე გა საბ ჭოე ბის შემ დეგ, შრო მის სა ხალ ხო კო მი სა რის თა ნამ დე ბო ბას 
იკა ვებ და. იგი 1937 წელს დაა პა ტიმ რეს და დახ ვრი ტეს, რო გორც ხალ ხის 
მტე რი. იმა ვე წელს დაა პა ტიმ რეს რაი სა აბ რა მია- მი ქა ძეც ხალ ხის მტრის 
ოჯა ხის წევ რო ბის ბრალ დე ბით და შემ დე გი 8 წე ლი მან გა და სახ ლე ბა ში 
გაა ტა რა. ცოლ -ქმა რი მე გობ რობ და არ ტის ტულ წრეებ თან, რო გორც ჩანს, 
მათ თან ერ თად გა ტა ცე ბულ ნი იყ ვნენ ფი როს მა ნაშ ვი ლის მხატ ვრო ბით და პი-
რა დი კო ლექ ციის თვის იძენ დნენ მის ნა მუ შევ რებს. 1926 წელს, სა ხელ გა მის 
მიერ გა მო ცე მულ ფი როს მა ნაშ ვი ლის პირ ველი კა ტა ლო გის მი ხედ ვით მათ 
კო ლექ ცია ში (მუ ზეუ მის თვის შე მო წი რუ ლი სუ რა თე ბის გარ და) იყო ,,სპარ სუ-
ლი ლო მი და მზე“6, ხო ლო მა თი შვი ლის, ჟა ნა მი ქა ძის მო გო ნე ბის თა ნახ მად, 
მის მშობ ლებს ფი როს მა ნაშ ვი ლის მეოთ ხე სუ რა თიც ჰქონ დათ, პა ტა რა ბი ჭის 
პორ ტრე ტი. ეს ნა მუ შე ვა რი, რაი სა აბ რა მია- მი ქა ძის გა და სახ ლე ბი დან დაბ რუ-
ნე ბამ დე, მა თი ოჯა ხის მე გობ რებს ჰქონ დათ გა და მა ლუ ლი. გა და სახ ლე ბი დან 
დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ კი, სუ რა თი მან მსა ხიობ ვე რი კო ან ჯა ფა რი ძეს გა დას ცა 
მის მიერ სამ სა ხუ რის ძებ ნა ში გა წეუ ლი დახ მა რე ბის თვის მად ლო ბის ნიშ-
ნად. სა ვა რაუ დოდ, ეს ნა მუ შე ვა რი არის ,,პა ტა რა ბი ჭი ქარ თულ ეროვ ნულ 
კოს ტუმ ში“, რო მე ლიც ე. კუზ ნე ცო ვის კა ტა ლოგ ში 115 ნომ რად არის შე სუ ლი. 
მფლო ბე ლად მი თი თე ბუ ლია მი ხეილ ჭიაუ რე ლი7 (დღეს ნა მუ შე ვა რი უკ ვე 
სხვა კერ ძო კო ლექ ცია ში ინა ხე ბა). რაც შეე ხე ბა შე მო წი რულ ნა მუ შევ რებს 
,,შვე ლი ნუკ რით წყალ ზე“ და ,,გო გო ნა წი თე ლი ბუშ ტით“, შ. ამი რა ნაშ ვი ლის 
ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მის საინ ვენ ტა რო წიგ ნის მი ხედ ვით, რაი სა აბ რა მია- მი-
ქა ძემ ორი ვე სუ რა თი 1934 წელს გა დას ცა მუ ზეუმს.
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40-ია ნი წლე ბის მან ძილ ზე მუ ზეუმ ში ფი როს მა ნაშ ვი ლის ნა მუ შევ რე ბის შე ძე-
ნა პრაქ ტი კუ ლად არ ხდე ბა. ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ნა ძე ნი არის სუ რა თი 
,,გიორ გო ბა ბოლ ნი სი- ხა ჩინ ში“, რო მე ლიც საზ ღვარ გა რეთ თან კულ ტუ რუ ლი 
კავ ში რე ბის სა ზო გა დოე ბამ გად მოს ცა მუ ზეუმს. გიორ გი ლეო ნი ძის ცნო ბის 
მი ხედ ვით მა ნამ დე სუ რა თი გო გი ტაშ ვი ლის სა და ლა ქო ში ეკი და8. მცი რეა შეს-
ყიდ ვე ბი 50-იან წლებ შიც; 60-იან წლებ ში კო ლექ ცია რამ დე ნი მე სუ რა თით 
მდიდ რდე ბა, მათ შო რის არის ,,მუ შა ტი კით“, ,,მუ შა კას რით“, ,,რუ სეთ -ია პო ნიის 
ომი“. აქ უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 1960 წელს გაიხ სნა ფი როს მა ნაშ ვი ლის სახ-
ლ-მუ ზეუ მი მირ ზაან ში და ძი რი თა დი შეს ყიდ ვე ბი სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ამ 
მუ ზეუ მის თვის გა კეთ და. უკა ნას კნე ლი შე მო წი რუ ლო ბა კი, საბ ჭო თა პე რიოდ-
ში, 1982 წლის 14 აპ რილს შედ გა. რუ სი მწერ ლის, კონ სტან ტინ სი მო ნო ვის 
ან დერ ძის თა ნახ მად, მის მა ქა ლიშ ვი ლებ მა სა ქარ თვე ლო ში ჩა მოი ტა ნეს და 
მუ ზეუმს გა დას ცეს ,,ო ჯა ხუ რი არი ფა ნა“ და ,,სააღ დგო მო სუფ რა“. 

და მოუ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს ის ტო რია ში კერ ძო კო ლექ ციო ნე რის მიერ 
მუ ზეუ მის თვის ფი როს მა ნაშ ვი ლის სუ რა თის შე მო წირ ვის პირ ვე ლი ფაქ ტი 
2015 წელს მოხ და. სუ რა თი ,,არ სე ნა ლის მთა ღა მით“. ფი როს მა ნაშ ვილ მა ნი-
კო ბაია ძის დუქ ნის თვის და ხა ტა, რო მე ლიც სად გუ რის ქუ ჩა ზე მდე ბა რეობ და. 
ბაია ძის დუქ ნის და ხურ ვის შემ დეგ სუ რა თი კო ლაუ ჩერ ნიაევ სკიმ მოი ძია და 
მის გან კი რილ ზდა ნე ვი ჩის კო ლექ ცია ში მოხ ვდა. 1919 წელს ფი როს მა ნაშ-
ვი ლის სხვა 11 სუ რათ თან ერ თად (,,ო ჯა ხუ რი ქეი ფი“, ,,უშ ვი ლო მი ლიო ნე რი 
და შვი ლე ბია ნი ღა რი ბი“, ,,შა მი ლი თა ვის მცვე ლე ბით“, ,,შე შის გამ ყიდ ვე-
ლი“, ,,ი რე მი“, ,,ჟი რა ფი“, ,,მწო ლა რე ქა ლე ბი ორ თა ჭა ლა ში“, ,,შე თე აჩ ვე ნებს 
თავ. ბა რია ტინ სკის შა მი ლის და სა ჭერ გზას“, ,,მო ცეკ ვა ვე ქა ლი მარ გა რი ტა“, 
,,მე თევ ზე“, ,,გიორ გი საა კა ძის შეერ თე ბა ხევ სუ რებ თან და სპარ სე ლე ბის 
და მარ ცხე ბა“9) ,,არ სე ნა ლის მთა ღა მით“ გა მო ფე ნი ლი იყო ქარ თველ მხატ-
ვარ თა მეო რე სა შე მოდ გო მო გა მო ფე ნა ზე, რო მე ლიც ქარ თველ ხე ლო ვან თა 
სა ზო გა დოე ბამ ეროვ ნულ გა ლე რეა ში მოაწ ყო. წარ მოდ გე ნი ლი სუ რა თე ბის 
შე სა ხებ გა მო ფე ნის კა ტა ლოგ ში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ისი ნი ,,ე კუთ ვნის ფი როს-
მა ნაშ ვი ლის შე მოქ მე დე ბის ოქ როს ხა ნას 1905-1908 წლებს. ეს ის სუ რა თე-
ბია, რო მე ლიც ფი როს მა ნაშ ვილს საუ კე თე სოდ მიაჩ ნდა. ზე თის ფე რა დე ბით 
არის კლეონ კა ზე და წე რი ლი“10. მეო რედ სუ რა თი 1927 წელს მოს კოვ ში, ოქ-
ტომ ბრის რე ვო ლუ ციის 10 წლის თა ვი სად მი მიძ ღვნილ საბ ჭო თა კავ ში რის 
ხალ ხთა ხე ლოვ ნე ბის გა მო ფე ნა ზე იყო წარ მოდ გე ნი ლი11 (უ მაღ ლე სი მხატ-
ვრულ -ტექ ნი კუ რი სა ხე ლოს ნოე ბის შე ნო ბა ში, კი რო ვის ქ. N21). 1957 წელს, 
რო დე საც 60 წე ლი შეუს რულ და ფრანგ პოეტს ლუი არა გონს, კო მუ ნის ტი 
პოე ტის იუ ბი ლე მოს კოვ შიც აღი ნიშ ნა და მი სი ცო ლის დის, ლი ლია ბრი კის 
რე კო მენ და ციით საბ ჭო თა მთავ რო ბამ საი უბი ლეო სა ჩუქ რად მას კი რილ 
ზდა ნე ვი ჩის კო ლექ ციი დან შე ძე ნი ლი ,,არ სე ნა ლის მთა ღა მით“ გა დას ცა. 
რეს ტავ რა ციის შემ დეგ სუ რა თი საფ რან გეთ ში გაიგ ზავ ნა. ათ წლეუ ლე ბის 
შემ დეგ სუ რა თის ვი დეოკად რე ბი პირ ვე ლად გა მოჩ ნდა რე ზო თა ბუ კაშ ვი ლის 
დო კუ მენ ტურ ფილ მში ,,ფურ ცლე ბი ფრან გუ ლი დღიუ რი დან“. ლუი არა გო ნი სა 
და მი სი მეუღ ლის, ელ ზა ტრიო ლეს გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, ,,არ სე ნა ლის 
მთა ღა მით“ მა თი მემ კვიდ რის, ჟან რის ტას მფლო ბე ლო ბა ში გა და ვი და. 2003 
წელს სუ რა თის ახა ლი ვი დეო კად რე ბი ჟურ ნა ლის ტმა ნე ლი კო ბიაშ ვილ მა 
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გაავ რცე ლა. ამის შემ დეგ, სუ რა თი მა ლე ვე შეი ძი ნა მოს კო ველ მა კო ლე ქი-
ცო ნერ მა და 2007 წელს sotheby’s აუქ ციონ ზე 1 832 000 დო ლა რად გა ყი და. 
სუ რა თი 2010 წელს კი დევ ერ თხელ გა მოჩ ნდა Macdougall’s აუქ ციონ ზე, 
სა ბო ლოოდ კი, 2015 წელს Christie’s აუქ ციონ ზე სუ რა თი სა ქარ თვე ლოს 
ყო ფილ მა პრე მიერ -მი ნის ტრმა, ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილ მა შეი ძი ნა და ეროვ ნულ 
მუ ზეუმს გა დას ცა. ,,არ სე ნა ლის მთა ღა მით“ არის ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის ფი-
როს მა ნაშ ვი ლის კო ლექ ციის ასორ მოც და მე თერ თმე ტე ექ სპო ნა ტი. 

ფი როს მა ნაშ ვი ლის კო ლექ ციის შექ მნის ის ტო რიის ამ მოკ ლე მი მო ხილ ვი-
დან ჩანს, რომ მი სი ძი რი თა დი ნა წი ლი 20-30-ია ნი წლე ბის გან მავ ლო ბა შია 
შექ მნი ლი და დი მიტ რი შე ვარ დნა ძეს თან ერ თად მისი თა ნა მოაზ რეე ბის – კი-
რილ და ილია ზდა ნე ვი ჩე ბის, გიორ გი ლეო ნი ძის, ტი ციან ტა ბი ძის, ლა დო 
გუ დიაშ ვი ლის, და ვით კა კა ბა ძის, სერ გო კლდიაშ ვი ლის, გრი გოლ რო ბა ქი ძის 
და სხვა თა სა ხე ლებს უკავ შირ დე ბა, ადა მია ნებს, რო მელ თაც შეს ძლეს თბი-
ლი სის დუქ ნებ სა და კერ ძო კო ლექ ციებ ში გა ფან ტულ ფი როს მა ნაშ ვი ლის 
შე მოქ მე დე ბას მუ ზეუმ ში დაე დო ბი ნა. და მოუ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს არ-
სე ბო ბის 24 წლის მან ძილ ზე სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციე ბის შევ სე ბა პრაქ ტი კუ-
ლად შეწ ყდა. ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი, მწი რი ბიუ ჯე ტის გა მო, შეს ყიდ ვებს ვერ 
აწარ მოებს, ამ მიზ ნით სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბა კი არ არ სე ბობს. ვდგა ვართ 
რეა ლო ბის წი ნა შე, რომ სა მო მავ ლოდ ქვეყ ნის სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციე ბი ვე-
ღარ შექ მნიან თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის მეტ -ნაკ ლე ბად სრულ 
სუ რათ საც კი. ამ ფონ ზე სულ უფ რო მე ტად აქ ტუა ლუ რია სა ხელ მწი ფოს მხრი-
დან აქ ტიუ რი ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე ბა კულ ტუ რის არ სე ბულ პო ლი ტი კა ში.

1.	 ი. აბე სა ძე. ქ. ბაგ რა ტიშ ვი ლი ,,დი მიტ რი შე ვარ დნა ძე“ თბი ლი სი 1998 გვ. 257

2.	Эраст Кузнецов ,,Нико Пиросмани,, изд. ,,Аврора,, Ленинград 1984

3.	 სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის შ. ამი რა ნაშ ვი ლის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მის საინ-
ფორ მა ციო კო ლექ ციე ბი. ხელ ნა წერ თა მე მუა რუ ლი ფონ დი დან. ილია ზდა ნე ვი ჩის პი-
რა დი არ ქი ვი. ილია ზდა ნე ვი ჩის დღიუ რი. საქ მე N31 გვ.21

4.	 ინ ტერ ვიუ დი მიტ რი შე ვარ დნა ძეს თან. გა ზე თი ,,ბახ ტრიო ნი“ 1922წ. 28 სექ ტემ ბე რი

5.	 სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის შ. ამი რა ნაშ ვი ლის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მის საინ-
ფორ მა ციო კო ლექ ციე ბი. ფონ დი 2; საქ მე 48; გვ. 2.

6.	 ვ. რუ რუა ,,ფი როს მა ნი“ თბი ლი სი. 2015. გვ. 54

7.	Эраст Кузнецов ,,Нико Пиросмани,, изд. ,,Аврора,, Ленинград 1984 გვ.297

8.	Эраст Кузнецов ,,Нико Пиросмани,, изд. ,,Аврора,, Ленинград 1984 გვ.309

9.	 ქარ თველ ხე ლო ვან თა სა ზო გა დოე ბა. სუ რა თე ბის მეო რე სა შე მოდ გო მო გა მო ფე ნის 
კა ტა ლო გი. ტფი ლი სი. სა ხელ მწი ფო სტამ ბა. 1919 წე ლი. გვ.10

10.	იქ ვე

11.	Эраст Кузнецов ,,Нико Пиросмани,, изд. ,,Аврора,, Ленинград 1984 გვ.319
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1. ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლი ,,ქორ წი ლი კა ხეთ-
ში“. შე მო წი რუ ლია მხატ ვრის მიერ 1916 წელს. 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი. შ. ამი რა-
ნაშ ვი ლის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი.

3. ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლი ,,ო ჯა ხუ რი არი ფა ნა“ 
შე მო წი რუ ლია მწე რალ კონ სტან ტი ნე სი მო ნო-
ვის მიერ 1982 წელს. სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ-
ლი მუ ზეუ მი. შ. ამი რა ნაშ ვი ლის ხე ლოვ ნე ბის 
მუ ზეუ მი.

5. ნი კო ფი როს მა ნი ,,გო გო ნა წი თე ლი ბუშ ტით“ 
შე მო წი რუ ლია მო ქან და კე რაი სა მი ქა ძის მიერ 
1937 წელს. სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი. 
შ. ამი რა ნაშ ვი ლის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი.

2. ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლი ,,ნა დი რო ბა და შა ვი 
ზღვა“ შე მო წი რუ ლია სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა-
ტიუ ლი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის მიერ. სა ქარ-
თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი. შ. ამი რა ნაშ ვი-
ლის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი.

4. ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლი ,,თეთ რი დუ ქა ნი“ 
შე მო წი რუ ლია მო სე თოი ძის მიერ 1919 წელს. 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი. შ. ამი რა-
ნაშ ვი ლის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი.
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6. ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლი „არ სე ნა ლის მთა 
ღა მით“. სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი. 
შ. ამი რა ნაშ ვი ლის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი.

8. რაი სა აბ რა მია- მი ქა ძე. ჟა ნა მი ქა ძის 
კო ლექ ციი დან. ფო ტო აღე ბუ ლია საბ ჭო-
თა წარ სუ ლის კვლე ვის ლა ბო რა ტო რიის 
საი ტი დან.

7. მხატ ვა რი მო სე თოი ძე

9. მწერალი კონსტანტინ სიმონოვი
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Summary

EKA KIKNADZE

Georgian National Museum 
S. Shevardnadze National Gallery Curator,
Doctor of Arts 

NIKO PIROSMANASHVILI MUSEUM 
COLLECTION – ABOUT DONATORS 

Ni ko Pi ros ma nas hvi li Mu seum Col lec tion da tes back to 1916, when Pi ros ma ni do-
na ted his pic tu re ,,Wed ding in Kak he ti“ to the So ciety of Geor gian Ar tists. Cur rently, 
151 works of Pi ros ma ni are hou sed in Geor gian Na tio nal Mu seum. Their ma jo rity is 
as so cia ted with the pe riod from 1919 to 1937, when mu seum was hea ded by Di mit ri 
She var dnad ze. Thanks to him, Pi ros ma ni pic tu res ha ve been gat he red in va rious Tbi li si 
ta verns and di ning halls and hou sed in gal lery. In pa ral lel with pur cha ses by Na tio nal 
Mu seum, the col lec tion was fil led by do na tions too.
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თეა გოცირიძე

ხელოვნებათმცოდნე,
ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი,

გალერეის მენეჯერი, 
გამოფენების კურატორი

ისტორიული სცენური 
სამოსელი – ქართული თეატრის
და კინოს მემკვიდრეობა

თეატრალური კოს ტიუ მი ერ თ-ერ თი მთა ვა რი გა მომ სახ ვე ლო ბი თი სა შუა ლე-
ბაა სცე ნუ რი სა ხის შე საქ მნე ლად; იგი ემ სა ხუ რე ბა გმი რის ხა სია თის, მი სი 
ში ნა გა ნი სამ ყა როს გახ სნას და ამას თან, რე ჟი სო რის ჩა ნა ფიქ რის სრულ ყო-
ფი ლად გან ხორ ციე ლე ბას. მხატ ვა რი პერ სო ნა ჟის კოს ტიუმს დრა მა ტურ გის 
მიერ შექ მნილ მხატ ვრულ სა ხე ზე დაყ რდნო ბით ქმნის, მაგ რამ მის მიერ 
შექ მნი ლი თი თოეუ ლი ეს კი ზი და, შე სა ბა მი სად კოს ტიუ მიც, მხატ ვრის და-
მოუ კი დე ბე ლი შე მოქ მე დე ბის ნა ყო ფია. დრო თა ვი თა რე ბა ში, გან სა კუთ რე-
ბით კი მა შინ, რო ცა სპექ ტაკ ლი და ფილ მი საე ტა პო მნიშ ვნე ლო ბას იძენს, 
ეს სა მო სე ლი იმ მსა ხიო ბის სა ხელს იმ კვიდ რებს, ვინც ამ გმირს სცე ნა ზე 
აცოც ხლებს, სცე ნი დან ,,ჩა მოს ვლის“ შემ დეგ კი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, 
გარ დე რო ბებ სა თუ სხვა დას ხვა კერ ძო კო ლექ ციებ ში ინა ხე ბა და ფარ თო 
სა ზო გა დოე ბის თვის მიუწ ვდო მე ლია.

XX საუ კუ ნის ქარ თულ მა კი ნომ და თეატ რმა სას ცე ნო კოს ტიუ მე ბის მდი და-
რი მემ კვიდ რეო ბა დაგ ვი ტო ვა, რო მე ლიც სამ წუ ხა როდ, ჯერ კი დევ არ არის 
სა თა ნა დოდ შეს წავ ლი ლი და მოვ ლი ლი. სას ცე ნო სა მო სელს, რო გორც და-
მოუ კი დე ბე ლი მხატ ვრუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშს, სა ქარ-
თვე ლო ში არ ექ ცეო და გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა და აღიქ მე ბო და კი ნოს 
და სპექ ტაკ ლის გა ფორ მე ბის ერ თ-ერთ დამ ხმა რე სა შუა ლე ბად, რო მე ლიც 
შემ დგომ ში ,,ჩა მოი წე რე ბო და“, ნა წი ლი გარ დე რო ბებ ში ინა ხე ბო და, ნა წი ლი 
რე გიო ნა ლურ თეატ რებ სა თუ კლუ ბებ ში იგ ზავ ნე ბო და. იყო შემ თხვე ვე ბი 
მა თი დაჭ რის და გა და კე თე ბის. კოს ტიუ მე ბის აღ რიც ხვაც მხო ლოდ ქსო ვი-
ლის ფე რი სა და ფაქ ტუ რის აღ წე რით შე მოი ფარ გლე ბო და და არ ხდე ბო და 
ინ ფორ მა ციის სრუ ლი შედ გე ნა (ავ ტო რი, სპექ ტაკ ლი, პერ სო ნა ჟი, მსა ხიო ბი).

ხე ლოვ ნე ბის საერ თა შო რი სო ცენ ტრის მიერ ჯერ კი დევ 2001 წელს დაწ-
ყე ბუ ლი თეატ რა ლუ რი კოს ტიუ მე ბის გა მო ფე ნე ბის სე რია - ,,ის ტო რია- სტი-
ლი- კოს ტიუ მი“ (კონ სულ ტან ტი – კო ტე ნი ნი კაშ ვი ლი) მიზ ნად ისა ხავ და XX 
საუ კუ ნის ქარ თუ ლი კი ნოს და თეატ რის უნი კა ლუ რი სა გან ძუ რის გა დარ ჩე ნას, 
თეატ რა ლუ რი კოს ტიუ მის ხე ლოვ ნე ბის მხატ ვრუ ლი და ის ტო რიუ ლი მნიშ-
ვნე ლო ბის წარ მო ჩე ნას და პო პუ ლა რი ზა ციას. ცენ ტრმა სას ცე ნო სა მო სელს 
არაერ თი გა მო ფე ნა მიუძ ღვნა და ამ გა მო ფე ნე ბით სა ზო გა დოე ბა შეახ ვედ რა 
ქარ თუ ლი თეატ რის და კი ნოს მდი დარ წარ სულს. სწო რედ, გა მო ფე ნებ ზე მუ-
შაო ბამ ცხად ჰყო, თუ რაო დენ დი დია რაო დე ნო ბა იმ კოს ტიუ მე ბის, რო მე ლიც 
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სხვა დას ხვა მი ზეზ თა გა მო გა ნად გურ და (გარ კვეუ ლი რაო დე ნო ბა კოს ტიუ-
მე ბი სა დაიწ ვა), ასე ვე დი დია იმ უნი კა ლურ ექ სპო ნატ თა რაო დე ნო ბა, რო-
მელ თა ავ ტორ თა ვი ნაო ბა უც ნო ბია. სამ წუ ხა როა ისიც, რომ ის ადა მია ნე ბი, 
ვი საც შეიძ ლე ბა ახ სოვ დეს ამ ის ტო რიუ ლი კოს ტიუ მე ბის ავ ტორ თა ვი ნაო ბა, 
დღეს ცოც ხლე ბი არ არიან, რის გა მოც კოს ტიუ მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ძი-
რი თა დად საარ ქი ვო ფო ტო მა სა ლებ ზე დაყ რდნო ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. 
ზო გიერ თი სპექ ტაკ ლის ფო ტო მა სა ლა საერ თოდ არ არ სე ბობს. ფო ტოე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა პორ ტრე ტუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბე ბია, სა დაც სრუ ლად არ არის 
წარ მოდ გე ნი ლი მსა ხიო ბი კოს ტიუმ ში და მხო ლოდ ორ ნა მენ ტის პა ტა რა 
დე ტა ლი თუ მიგ ვა ნიშ ნებს კოს ტიუ მის მხატ ვრულ სა ხე ზე.

ყო ვე ლი ვე ამან, თვალ ნათ ლივ დაგ ვა ნა ხა პროექ ტის გან ხორ ციე ლე ბის აუ-
ცი ლებ ლო ბა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და მი ვიწ ყე ბუ ლი და უც ნო ბი კოს-
ტიუ მე ბის მო ძიე ბას, იდენ ტი ფი ცი რე ბას, აღ დგე ნა- მო წეს რი გე ბას, გა მო ფე-
ნის და კა ტა ლო გის სა ხით სა ზო გა დოე ბის წი ნა შე წარ დგე ნას. ხე ლოვ ნე ბის 
საერ თა შო რი სო ცენ ტრმა, თბი ლი სის მე რიის კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის 
ცენ ტრის და სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს 
თა ნად გო მით, რუს თა ვე ლის და მარ ჯა ნიშ ვი ლის თეატ რე ბის გარ დე რო ბის 
და მუ ზეუ მის თა ნამ შრომ ლებ თან ერ თად, ექ ვსი თვის გან მავ ლო ბა ში იმუ შა-
ვა აღუ წე რე ლი და უც ნო ბი კოს ტიუ მე ბის მო ძიე ბა სა და იდენ ტი ფი ცი რე ბა ზე 
(კონ სულ ტან ტი – ნო დარ გუ რა ბა ნი ძე). პროექ ტის შე დე გად გა მოვ ლინ და 
დღემ დე უც ნო ბი ოთ ხმოც ზე მე ტი კოს ტიუ მი, შექ მნი ლი XX საუ კუ ნის უდი დე სი 
მხატ ვრე ბის – პეტ რე ოც ხე ლის, ირაკ ლი გამ რე კე ლის, ელე ნე ახ ვლე დია ნის, 
სო ლი კო ვირ სა ლა ძის, ფარ ნაოზ ლა პიაშ ვი ლის, დი მიტ რი თა ვა ძის და იო სებ 
სუმ ბა თაშ ვი ლის მიერ. კოს ტიუ მე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი მხატ ვრუ ლი თვალ-
საზ რი სით, და მოუ კი დე ბელ ,,ფერ წე რულ ტი ლოებს“ წარ მოად გე ნენ. ესე ნია 
ის ის ტო რიუ ლი კოს ტიუ მე ბი, რომ ლე ბიც ერთ დროს ,,გა ცოც ხლე ბუ ლი“ იყო 
ქარ თვე ლი მსა ხიო ბე ბის - ვე რი კო ან ჯა ფა რი ძის, სე სი ლია თა ყაიშ ვი ლის, 
ნა ტო ვაჩ ნა ძის, აკა კი ხო რა ვას, აკა კი ვა სა ძის, სერ გო ზა ქა რია ძის, ერო სი 
მან ჯგა ლა ძის, მე დეა ჯა ფა რი ძის, ალექ სან დრა თოი ძის, თა მარ ჭავ ჭა ვა ძის, 
პიერ კო ბა ხი ძის, მა რი ნა თბი ლე ლის, სო ფი კო ჭიაუ რე ლის და სხვა თა მიერ 
და რო მელ თა უმე ტე სი ნა წი ლი არა სა თა ნა დო აღ რიც ხვის გა მო, დღემ დე 
უც ნო ბი იყო სა ზო გა დოე ბის თვის.

გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია რუს თა ვე ლის თეატ რის გარ დე რობ ში არ სე-
ბუ ლი მა სა ლა, რო მე ლიც გარ დე რო ბის მთა ვარ მა მცველ მა 1941-89 წლებ ში, 
ეკა ტე რი ნე გუ ლიე ვამ სა გულ და გუ ლოდ სკივ რებ ში შე მოი ნა ხა და ჩა მო წე-
რი ლი კოს ტიუ მე ბი და კარ გვა სა და გა და კე თე ბას გა დაარ ჩი ნა. ეს უც ნო ბი 
კოს ტიუ მე ბი შეს წავ ლის შემ დგომ, ირაკ ლი გამ რე კე ლის ,,ო ტე ლოს“, სო ლი კო 
ვირ სა ლა ძის ,,დი დი ხელ მწი ფის“, ფარ ნაოზ ლა პიაშ ვი ლის ,,ჰამ ლე ტის“ და 
სხვა მრა ვა ლი მხატ ვრის ეს კი ზებ ზე შექ მნი ლი უნი კა ლუ რი სა მუ ზეუ მო ექ-
სპო ნა ტე ბი აღ მოჩ ნდა.

ამ დე ნად, კოს ტიუ მე ბი, რომ ლე ბიც თით ქმის სა მო ცი წე ლია სკივ რებ ში ინა-
ხე ბო და, დღეს შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა წარ მო ვიდ გი ნოთ თუ ,,რა ფე რის“ 
შეიძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო ესა თუ ის სპექ ტაკ ლი; თუ რო გორ გა მოი ყუ რე ბო და 
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1937 წელს ირაკ ლი გამ რე კე ლის მიერ გა ფორ მე ბუ ლი ,,ო ტე ლოს“ და 1945 
წელს სო ლი კო ვირ სა ლა ძის მიერ გან საც ვიფ რე ბე ლი გე მოვ ნე ბით შექ მნი ლი 
,,დი დი ხელ მწი ფის“ კოს ტიუ მე ბი, 1960 წელს ფარ ნაოზ ლა პიაშ ვი ლის მიერ 
შექ მნი ლი ,,მოძ რა ვი ფერ წე რა“ სპექ ტაკ ლში ,,ჰამ ლე ტი“. მო ძიე ბუ ლი მა სა-
ლა გან სა კუთ რე ბით შთამ ბეჭ და ვი აღ მოჩ ნდა შავ -თეთ რი ფო ტოე ბის ფონ ზე, 
სა დაც ნათ ლად გა მოჩ ნდა თუ რეა ლუ რად რო გო რია ესა თუ ის კოს ტიუ მი 
ფერ ში, რო გორ და ვის მიერ იყო ამ კოს ტიუ მე ბით ,,ა მეტ ყვე ლე ბუ ლი ფე რე ბი 
სცე ნურ ტი ლო ზე“.

რუს თა ვე ლის თეატ რის გარ დე რობ ში სხვა არაერთ მა ღა ლი გე მოვ ნე ბით შეს-
რუ ლე ბულ კოს ტიუმ თან ერ თად, ერ თ-ერთ სკივ რში უნი კა ლუ რი მო სას ხა მი 
აღ მოჩ ნდა, რო მე ლიც მხატ ვრი სა და მსა ხიო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის უდი დეს 
მას შტაბ ზე მეტ ყვე ლებს და რომ ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, მიუ ხე და ვად ჩვე ნი 
დი დი ძა ლის ხმე ვი სა, სამ წუ ხა როდ დღემ დე ვერ შევ ძე ლით. მხატ ვრუ ლი 
თვალ საზ რი სით და შეს რუ ლე ბის მა ნე რით, მო სას ხა მი სერ გო ქო ბუ ლა ძის 
მიერ შეს რუ ლე ბულ ოპე რის ფარ დას მოგ ვა გო ნებს. გა მომ დი ნა რე აქე დან, 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის კოლექციიდან

Akaki Khorava’s costume for Othello
Shota Rustaveli State Drama Theatre collection

ოტელო - აკაკი ხორავა

Othello - Akaki Khorava
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გაჩ ნდა ვერ სია, რომ ეს კოს ტიუ მი შე საძ ლე ბე ლია ყო ფი ლი ყო 1948 წელს 
აკა კი ვა სა ძის მიერ დად გმუ ლი სპექ ტაკ ლის ,,მე ფე ლი რი“-ს მო სას ხა მი, რომ-
ლის მხატ ვრო ბა სერ გო ქო ბუ ლა ძეს ეკუთ ვნო და, ხო ლო მე ფე ლი რის როლს 
აკა კი ხო რა ვა გა ნა სა ხიე რებ და. სპექ ტაკ ლის შე სა ხებ საარ ქი ვო მა სა ლე ბი 
მო ვი ძიეთ რუს თა ვე ლის თეატ რის მუ ზეუმ ში, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ არ-
ქივ ში, სა ქარ თვე ლოს თეატ რის, მუ სი კის, კი ნო სა და ქო რეოგ რა ფიის მუ ზეუმ-
ში, აკა კი ხო რა ვას და სერ გო ქო ბუ ლა ძის ოჯა ხე ბის კო ლექ ციებ ში, მაგ რამ 
აღ ნიშ ნუ ლი მო სას ხა მის ავ ტო რის და მა დას ტუ რე ბელ ვერ ცერთ დო კუ მენტს 
და სარ წმუ ნო წყა როს - ფო ტო სა თუ ეს კიზს ვერ მი ვაკ ვლიეთ; ვერც უფ რო სი 
თაო ბის მსა ხიო ბებ მა თუ თეატ რის ის ტო რი კო სებ მა ვერ შეძ ლეს ამ საო ცა-
რი კოს ტიუ მის ამოც ნო ბა. რო გორც ცნო ბი ლია, 1948 წელს რუს თა ვე ლის 
თეატ რში დად გმუ ლი ,,მე ფე ლი რი“ პრე მიე რის შემ დგომ მა ლე ვე მოიხ სნა 

ივანე მრისხანე - აკაკი ხორავა
Ivan the Terrible - Akaki Khorava

აკა კი ხო რა ვას (ი ვა ნე მრის ხა ნეს) კოს ტიუ მი სპექ ტაკ ლი დან „დი დი ხელ მწი ფე“
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო დრა მა ტუ ლი თეატ რის კო ლექ ციი დან

Aka ki Kho ra va’s Cos tu me for Ivan the Ter rib le from „The Great So ve reign“
Sho ta Rus ta ve li Sta te Dra ma Theat re col lec tion
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სცენა სპექტაკლიდან „დიდი ხელმწიფე“, 1945

A scene from „The Great Sovereign“, 1945

კოსტიუმები სპექტაკლიდან „დიდი ხელმწიფე“, მხატვარი სოლიკო ვირსალაძე
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექციიდან
გამოფენა „ისტორიული სცენური სამოსელი“, 2014
კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

Costumes from „The Great Sovereign“, Stage Designer Soliko Virsaladze
Shota Rustaveli State Drama Theatre collection
Exhibition „Historical Stage Costumes“, 2014
Kote Marjanishvili State Drama Theatre
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სცენა სპექტაკლიდან „ჰამლეტი“, 1960

A scene from “Hamlet“, 1960

კოსტიუმები სპექტაკლიდან „ჰამლეტი“, მხატვარი ფარნაოზ ლაპიაშვილი
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექციიდან
გამოფენა „ფარნაოზ ლაპიაშვილი - სიცოცხლე ფერებში“, ხელოვნების საერთაშორისო 
ცენტრი, 2013
ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი

Costumes from „Hamlet“ , Stage Designer Parnaoz Lapiashvili
Shota Rustaveli State Drama Theatre collection
Exhibition „Parnaoz Lapiashvili - Life in Colors “ Georgian Arts end Culture Center, 2013
Zurab Tsereteli Museum of Modern Art
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რე პერ ტუა რი დან, რა მაც სა ვა რაუ დოდ, გა ნა პი რო ბა მო სას ხა მის პირ ვან დე-
ლი სა ხის შე ნარ ჩუ ნე ბა და თით ქმის უც ვლე ლი სა ხით ჩვე ნამ დე მოღ წე ვა.

2001 წელს გა მო ფე ნა ზე მუ შაო ბის პე რიოდ ში მარ ჯა ნიშ ვი ლის თეატ რის გარ-
დე რობ ში აღ მოჩ ნდა ქა ლის მწვა ნე ფე რის მო ხა ტუ ლი ხა ვერ დის კოს ტიუ მი, 
რომ ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბა საარ ქი ვო მა სა ლის დახ მა რე ბით შევ ძე ლით; ეს 
უც ნო ბი სა მო სი სე სი ლია თა ყაიშ ვი ლის – ჰერ ცო გი ნია დალ ბუ კერ კის კოს-
ტიუ მი აღ მოჩ ნდა ვიქ ტორ ჰიუ გოს ,,რუი ბლა ზი“ -დან, რო მე ლიც 1941 წელს 
ელე ნე ახ ვლე დიან მა გაა ფორ მა მარ ჯა ნიშ ვი ლის თეატ რში.

,,ე ლე ნე ახ ვლე დია ნის მიერ გა ფორ მე ბულ ყვე ლა წარ მოდ გე ნა ში თა მა ში მინ-
და. მინ და ვიც ხოვ რო მის მიერ სცე ნა ზე აგე ბულ ყო ველ ნაირ სამ ყო ფელ ში, 
იმი ტომ რომ ამ სამ ყა როს ფე რე ბი მხიბ ლავს, იმი ტომ რომ მუ დამ მჯე რა მი სი 
ჭეშ მა რი ტე ბი სა. იშ ვია თია მხატ ვა რი, რო მელ საც ასე ზუს ტად და საქ მია ნად 

უცნობი კოსტიუმი
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

აკადემიური თეატრის კოლექციიდან

Unknown author
Shota Rustaveli State Drama Theatre collection
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შეუძ ლია მოეხ მა როს მსა ხიობს კოს ტუ მის შერ ჩე ვა- მორ გე ბა ში, სულ ერ თია, 
მი სი სა კუ თა რი წარ მოდ გე ნა იქ ნე ბა ეს, თუ სხვი სი. ჩემ თვის კი, რო გორც 
მსა ხიო ბი სათ ვის, კოს ტიუმს უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. ,,რუი ბლაზ ში“ 
ჰერ ცო გი ნია დალ ბუ კერკს ვთა მა შობ დი. მიყ ვარ და ეს რო ლი. მგო ნი გა მო-
მი ვი და კი დეც, თუ გა მო მი ვი და, ელე ნეს წყა ლო ბით. ასე იყო. რე პე ტი ციებ ზე 
თით ქოს ყვე ლა ფე რი თა ვი სი წე სით მიმ დი ნა რეობ და, რე ჟი სო რიც კმა ყო-
ფი ლი იყო, მაგ რამ მე ვგრძნობ დი, რომ რა ღაც მაკ ლდა, არც კი ვი ცო დი რა. 
ელე ნემ რომ ეს კი ზე ბი მოი ტა ნა, ჩე მი გმი რის კოს ტიუ მი ძა ლიან მო მე წო ნა. 
მუქ -მწვა ნე ხა ვერ დის სა მოს ში წარ მოს დგა ჰერ ცო გი ნია ჩემს წი ნა შე, შა ვი და 
ოქ როს ფე რით გაწ ყო ბი ლი. ავი სა ხე ჰქონ და, აღ შფო თე ბუ ლი - ისე თი ცოც-
ხა ლი იყო, მე გო ნა ეს კი ზი დან ძირს გად მოს ვლა შეუძ ლია- მეთ ქი. აშ კა რად 
მგავ და. ვღე ლავ დი, კოს ტუ მის ჩაც მა მეჩ ქა რე ბო და. მაგ რამ ჩა ვიც ვი თუ არა 
სა ში ნე ლი უხერ ხუ ლო ბა ვიგ რძე ნი, მძი მე სა მოს მა შემ ბო ჭა, თა ვი სუფ ლად 
ვე ღარ ვმოძ რაობ დი, ხელს მიშ ლი და, ვე ღარ მო ვით მი ნე და ვუთ ხა რი ელე-
ნეს. ,,ჯერ რე პე ტი ცია გაია რე და მე რე ვი ლა პა რა კო თო“ წაი ბურ ტყუ ნა და 
გამ შორ და. გე ნე რა ლურ რე პე ტი ცია ზე მივ ხვდი რაო დენ მარ თა ლი იყო იგი 
- შემ ბო ჭა სა მო სე ლით, მაგ რამ სწო რედ ეს შე ბოჭ ვა იყო სა ჭი რო იმის თვის, 

ჰერცოგინია დალბუკერკი - სესილია თაყაიშვილი
Duchess of Albuquerque - Sesilia Takaishvili

სესილია თაყაიშვილის (ჰერცოგინია დალბუკერკის) კოსტიუმი სპექტაკლიდან 
„რუი ბლაზი“
კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 
კოლექციიდან
Sesilia Takaishvili‘s costume for the Duchess of Albuquerque from „Ruy Blas“
Kote Marjanishvili State Drama Theatre Collection
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რომ იმ დროის ქა ლი სათ ვის და მა ხა სია თე ბელ მდგო მა რეო ბა ში მეგ რძნო 
თა ვი. მხატ ვა რი ეპო ქის შე სატ ყვის მოძ რაო ბებს მკარ ნა ხობ და.“ - ასე გვი-
ზია რებს კოს ტიუ მის შე სა ხებ შთა ბეჭ დი ლე ბას თა ვის მო გო ნე ბებ ში სე სი ლია 
თა ყაიშ ვი ლი.

ჰერ ცო გი ნიას კოს ტიუ მი ჯერ -ჯე რო ბით ერ თა დერ თია, რო მე ლიც სპექ ტაკლ 
,,რუი ბლა ზი“ -დან მო ვი ძიეთ. მიუ ხე და ვად ჩვე ნი დი დი მცდე ლო ბი სა, მარ-
ჯა ნიშ ვი ლის თეატ რის გარ დე რობ ში ვერ ამო ვი ცა ნით რუი ბლა ზის (სერ გო 
ზა ქა რია ძის), დე დოფ ლის (ვე რი კო ან ჯა ფა რი ძის) და სპექ ტაკ ლის სხვა პერ სო-
ნაჟ თა კოს ტიუ მე ბი. რაო დენ საინ ტე რე სო იქ ნე ბო და რუი ბლა ზის კოს ტიუ მის 
ხილ ვა, სერ გო ზა ქა რია ძის ერ თ-ერ თი მო გო ნე ბაც მეტ ყვე ლებს: ,,გან სა კუთ-
რე ბით მიყ ვარ და ჩე მი შა ვი სა მო სე ლი ბო ლო მოქ მე დე ბა ში. სევ დის მა ტა რე-
ბე ლი იყო იგი. საკ მა რი სი იყო ჩა მეც ვა, რომ რა ღაც გან სა კუთ რე ბუ ლი, ფა ქი ზი 
სევ და დაი სად გუ რებ და ხოლ მე ჩემ ში. ამ სი ფა ქი ზეს მოით ხოვ და რო გორც 
კოს ტიუ მის ფაქ ტუ რა (შა ვი ხა ვერ დი), ისე ის იშ ვია თი გე მოვ ნე ბა, რო მე ლიც ამ 
სა მოს ლის ყო ველ ნაოჭ ში იგ რძნო ბო და. გაუნ ძრევ ლა დაც რომ ვყო ფი ლი ყა ვი, 
ისეთ ხა ზე ბად იშ ლე ბო და სა მოსე ლის ნა ხა ტი, გან სა კუთ რე ბით კი მო სას ხა მი, 

ელენე ახვლედიანი - ვ. ჰიუგო „რუი ბლაზი“
რუი ბლაზის კოსტიუმის ესკიზი ქაღალდი, აკვარელი15X30 სმ, 1941

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექციიდან
Elene Akhvlediani - V. Hugo „Ruy Blas“

Costume Design for Ruy Blas, 
Watercolor on paper 15x30 cm, 1941

Kote Marjanishvili State Drama Theatre Collection
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კოსტიუმები ფილმიდან „ქეთო და კოტე“ 1948 ,მხატვარი - ფარნაოზ ლაპიაშვილი
კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ კოლექციიდან

Costumes from the movie „Keto and Kote“, 1948 Costume Designer - Parnaoz Lapiashvili
Film Studio „Georgia Film“ collection
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რომ ჩემ ზე ად რე ისი ნი იწ ყებ დნენ საუ ბარს ჩე მი გმი რის შე სა ხებ. ბუ ნე ბით 
მკვეთ რი მოძ რაო ბის და მი მოხ ვრის მსა ხიობს რუი ბლა ზის თვის სირ ბი ლე 
და სათ ნოე ბა მჭირ დე ბო და. რო გორ მშვე ლო და ელე ნეს კოს ტიუ მი! უხე შო-
ბის სა შუა ლე ბას არ მაძ ლევ და, ჩემ და უნე ბუ რად, სულ უბ რა ლო მოძ რაო ბის 
წყა ლო ბით, შო რეუ ლი წარ სუ ლი სათ ვის და მა ხა სია თე ბელ იშ ვიათ მო ნა ხა ზებს 
ქმნი და უსას რუ ლო მრა ვალ ფე როვ ნე ბით. ასე მეტ ყვე ლებ და სა მო სე ლი ხან 
ჩემ თან ერ თად, ხან უჩე მოდ.“

ქარ თუ ლი კი ნოს მხატ ვრო ბის ის ტო რიის თვის არა ნაკ ლებ საინ ტე რე სო მა სა-
ლაა თბი ლი სის კი ნოს ტუ დიის გარ დე რო ბებ ში, სამ წუ ხა როდ, არა საკ მა რი სი 
ფარ თი სა და შე ნახ ვი სათ ვის სა თა ნა დო პი რო ბე ბის უქონ ლო ბის გა მო, ქარ-
თუ ლი კი ნოს უნი კა ლუ რი მემ კვიდ რეო ბა გა ნად გუ რე ბის პი რა საა მი სუ ლი. მა-
გა ლი თის თვის, წარ მო გიდ გენთ მა სა ლას, რო მე ლიც ფარ ნაოზ ლა პიაშ ვი ლის 
პერ სო ნა ლურ გა მო ფე ნა ზე მუ შაო ბის დროს ,,აღ მო ვა ჩი ნეთ“. ეს გახ ლავთ 
ქარ თუ ლი კი ნოს შე დევ რის, ფილმ ,,ქე თო და კო ტეს“ პერ სო ნა ჟე ბის – ხა ნუ მას 
(თა მარ ჭავ ჭა ვა ძის), მა კა რის (შალ ვა ღამ ბა ში ძის) და თა ვა დის დის, თეკ ლას 
(თა მარ ცი ციშ ვი ლის) კოს ტიუ მე ბი. წარ მოდ გე ნი ლი კოს ტიუ მე ბი მცი რე დი 
ნა წი ლია იმ სა გან ძუ რი სა, რო მელ საც ჩვე ნი დი დი ის ტო რიის მქო ნე თეატ-
რე ბის და კი ნოს ტუ დიის გარ დე რო ბე ბი ინა ხა ვენ; დას ტუ რია, რომ ქარ თუ ლი 
კი ნოს და თეატ რის მემ კვიდ რეო ბა, რო მელ საც უდი დე სი ის ტო რიუ ლი და 
მხატ ვრუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი გააჩ ნია, უდა ვოდ იმ სა ხუ რე ბენ კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბას და მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მის მუდ მივ მოქ მედ საექ სპო ზი ციო სივ რცეებ ში ფარ თო სა ზო გა დოე-
ბის წი ნა შე წარ მო ჩე ნას, რა თა ქარ თვე ლი ლე გენ და რუ ლი მხატ ვრე ბის და 
მსა ხიო ბე ბის მიერ შექ მნი ლი სცე ნუ რი სა ხეე ბი არ მიე ცეს და ვიწ ყე ბას.

გამოფენა „ფარნაოზ ლაპიაშვილი - სიცოცხლე ფერებში“, ხელოვნების საერთაშორისო 
ცენტრი, 2013
ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი
კოსტიუმები ფილმიდან, „ქეთო და კოტე“ 1948, მხატვარი - ფარნაოზ ლაპიაშვილი
კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ კოლექციიდან

Exhibition „Parnaoz Lapiashvili - Life in Colors“ Georgian Arts end Culture Center, 2013
Zurab Tsereteli Museum of Modern Art
Costumes from the movie „Keto and Kote“, 1948 Costume Designer - Parnaoz Lapiashvili
Film Studio „Georgia Film“ collection
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Summary

TEA GOTSIRIDZE

Art critic,
International Art Center,
Gallery manager, 
Exhibition curator 

20th Century Georgian theater and cinema left us a rich heritage of scenic costumes, 
which unfortunately is not properly studied and maintained. 

Scenic clothing as an art work of independent artistic value was not paid adequate 
attention in Georgia and was perceived as one of the auxiliary means for decoration 
of movie and play and its artistic and historical value was neglected as soon as they 
left the stage or shooting area.

Crea ti ve group of the In ter na tio nal Art Cen ter ex pres sed in te rest in this to pic in 2001, 
du ring the work on the ex hi bi tion of sce nic cos tu mes and de ci ded to sa ve the uni que 
trea su res of 20th Cen tury Geor gian thea ter and ci ne ma and rai se awa re ness of the 
ar tis tic and his to ri cal va lue of sce nic cos tu me art. Du ring the work on the ex hi bi tion, it 
has be co me clear how im por tant this un known and poorly main tai ned he ri ta ge was for 
the his tory of Geor gian ci ne ma and thea ter. The Cen ter star ted to study the cos tu mes 
kept in Tbi li si Film Stu dio and va rious thea ter war dro bes; ela bo ra ted cos tu me iden ti-
fi ca tion met ho do logy, re vea led un known aut hors of cos tu mes and sce nic cha rac ters; 
se ve ral ex hi bi tions of mo vie and play cos tu mes ha ve been or ga ni zed over years and 
about 100 res to red and stu died cos tu mes ha ve been re tur ned to their sto re hou ses. 

Costumes presented during the conference constitute just a small part of the treasure 
housed in wardrobes of our theaters and Film Studio. Heritage of Georgian theater 
and cinema of significant historical and artistic value deserves a Cultural Heritage 
monument status and a right to be exhibited in permanent exhibition spaces of world 
standards. 
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ნი ნო დო ბორ ჯგი ნი ძე

ილიას სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, 
სრუ ლი პრო ფე სო რი, ლინ გვის ტურ კვლე ვა თა 

ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი 

უც ნო ბი სა ქარ თვე ლო, იტა ლიის არ ქი ვებ სა 
და მუ ზეუ მებ ში და ცუ ლი წყა როე ბის 
კვლე ვა და პუბ ლი კა ცია

სტა ტია ში შე ვე ხე ბი სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ ქარ თუ ლი და უც ხოუ რი წყა-
როე ბის ერ თ-ერთ უმ დიდ რეს კო ლექ ციას, რო მე ლიც იტა ლიის არ ქი ვებ-
სა და მუ ზეუ მებ შია და ცუ ლი. ესაა სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კუ რი მი სიე ბის 
დო კუ მენ ტე ბი, ვა ტი კა ნის საი დუმ ლო არ ქი ვის (Archivio Segreto Vaticano), 
პრო პა გან და ფი დეს საის ტო რიო არ ქი ვის (Archivio Storico dei Propaganda 
fide. Scritture non riferite. Monte Caucaso Giorgia), თეა თი ნელ თა (Archivio dei 
Teatini di Sant’Andrea della Valle) და კა პუ ცი ნელ თა მო ნას ტრე ბის (Archivium 
generale Ordinis, Provincia: Giorgia, Missio Santa Sedis), ასე ვე რო მის აღ-
მო სავ ლე თის ეკ ლე სია თა კონ გრე გა ციის არ ქი ვის (Sacra congregatione 
per la Chiesa Orientale. Scrittura rifferite nei Congresse. Georganni 1861 
-1892) დო კუ მენ ტე ბი.1. 
ამ წყა როე ბის კვლე ვას ხან გრძლი ვი ის ტო რია აქვს2, თუმ ცა მა თი სის ტე-
მუ რი შეს წავ ლა მაინც სა მო მავ ლო ამო ცა ნად რჩე ბა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე-
ლია ის გა რე მოე ბაც, რომ საბ ჭო თა პე რიოდ ში, გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო, 
კვლე ვის ძი რი თა დი ფო კუ სი მაინც უფ რო ის ტო რიულ -ფი ლო ლო გიუ რი, ან 
ზო გა დად, კულ ტუ რო ლო გიუ რი იყო, ეს მა შინ, რო ცა სა ქარ თვე ლოს შე სა-
ხებ დო კუ მენ ტე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, გარ და სა კუთ რივ რე ლი გიუ რი 
პრობ ლე მა ტი კი სა, პო ლი ტი კუ რი და იუ რი დიუ ლი ხა სია თი საა, ეხე ბა ევ რო-
პე ლი კა თო ლი კეე ბი სა და რუ სე თის იმ პე რიის მო ხე ლე თა სა მარ თლებ რი ვი 
ურ თიერ თო ბის სა კით ხებს, ასე ვე ქარ თვე ლი მე ფეე ბი სა და დი დე ბუ ლე ბის 
ურ თიერ თო ბას ევ რო პულ სა ხელ მწი ფოებ თან, მათ უმაღ ლეს სა სუ ლიე რო 
და საე რო პი რებ თან. 

1. ეს უკანასკნელი არის კონსტანტინეპოლის ფერიკევის ქართული კათოლიკური მონასტრის 
დოკუმენტები.

2. მრავალრიცხოვანი სამეცნიერო ლიტერატურიდან აქ დავასახელებ ძირითად, წყაროთა 
შესწავლასა და პუბლიკაციაზე ორიენტირებულ კვლევებს. იხ. გიორგაძე 1977; ვათეიშვილი 
1983; ვათეიშვილი 2004; თამარაშვილი 1902/2011; ლიჩინი 1980;  ლიჩინი 1984 (1): 126-162; 
(2): 407-437; ლიჩინი 1990: 107-112; ლიჩინი 2001: 315-359; ლიჩინი 2003: 181-200; ლიჩინი 
2008: 191-218); პაპაშვილი 1995; პაპაშვილი, გამეზარდაშვილი 2014; ტაბაღუა 1987;  ჩიქობავა, 
ვათეიშვილი 1983.

მუ ზეუ მის კუ ლი სებ ში - მუ ზეუ მი და სა მეც ნიე რო კვლე ვა 
უც ხოეთ ში გაბ ნეუ ლი ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა
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სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კუ რი მი სიე ბის დო კუ მენ ტე ბის კომ პლექ სუ რი აღ-
ნუს ხვი სა და შეს წავ ლის მიზ ნით კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი-
ნის ტრომ 2011-2012 წლებ ში კვლე ვი თი ექ სპე დი ცია მოაწ ყო იტა ლია ში, 
ფრო პა გან და ფი დეს საის ტო რიო არ ქივ ში, თეა თი ნელ თა და კა პუ ცი ნელ თა 
არ ქი ვებ ში3. ექ სპე დი ციის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლა და 
პირ ვე ლა დი აღ წე რი ლო ბა გა დაე ცა უნი ვერ სი ტე ტებს საკ ვლე ვად.

ილიას სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ლინ გვის ტურ კვლე ვა თა ინ სტი ტუტ ში 
2013 წლი დან დაიწ ყო ამ წყა როე ბის ინ ტენ სიუ რი კვლე ვა და თარ გმნა. ამ-
ჟა მად ამ წყა როებ ზე მუ შავ დე ბა ორი სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია, მათ შო რის 
საერ თა შო რი სო სა დოქ ტო რო კვლე ვი თი პროექ ტი ბო ლო ნიი სა და რა ვე ნას 
უნი ვერ სი ტე ტებ თან ურ თიერ თთა ნამ შრომ ლო ბით. საუ ნი ვერ სი ტე ტო კვლე-
ვი თი პროექ ტის ფარ გლებ ში გა მო სა ცე მად მომ ზად და ორ ტო მია ნი პუბ ლი-
კა ცია: უც ნო ბი სა ქარ თვე ლო. ქარ თულ -ევ რო პუ ლი წყა როე ბი საის ტო რიო 
მეხ სიე რე ბის რე კონ სტრუქ ციი სათ ვის. პირ ველ ტომ ში იბეჭ დე ბა იტა ლიუ რი 
და ფრან გუ ლი წყა როე ბი ქარ თუ ლი თარ გმა ნე ბი თურთ, ქარ თვე ლი მე ფეე-
ბის, გიორ გი მე თერ თმე ტის, ერეკ ლე მეო რის, სო ლო მონ მეო რის, არ ჩილ 
მე ფის, მა რიამ დე დოფ ლის სი გე ლე ბი, ასე ვე სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კუ რი 
მი სიე ბის რუ სუ ლე ნო ვა ნი იუ რი დიუ ლი დო კუ მენ ტე ბი, კა თო ლი კუ რი თე მის, 
გან სა კუთ რე ბით იტა ლიე ლი და ფრან გი კა პუ ცი ნე ლე ბის ქარ თუ ლე ნო ვა ნი 
ტექ სტე ბი. მეო რე ტო მი არის მო ნოგ რა ფიუ ლი კვლე ვა, რო მელ საც სა ფუძ-
ვლად დაე დო ამ პროექ ტის ფარ გლებ ში და მუ შა ვე ბუ ლი ოთ ხი თე მა ტუ რი 
ბუ დის ტექ სტე ბი. ესე ნია: 

•	 ქარ თუ ლი პრე საბ ჭოუ რი მი თე ბი და მა თი გე ნეა ლო გია;

•	 კა თო ლი ციზ მი და ქარ თუ ლი ენის საო ცია ლუ რი 

ის ტო რიის პრობ ლე მა ტი კა; 

•	 კა თო ლი კუ რი მი სიე ბის სა მარ თლებ რი ვი დო კუ მენ ტე ბი;

•	 მე ფე ერეკ ლეს უკა ნას კნე ლი დეს პა ნე ბი ევ რო პა ში.

წი ნამ დე ბა რე სტა ტია ში მოკ ლედ შე ვე ხე ბი პირ ვე ლი და მეო რე თე მა ტუ რი 
წრის ტექ სტე ბის ზო გიერთ სა კითხს.

3. კვლე ვი თი პროექ ტის იდეა ეკუთ ვნის ნი კა რუ რუას. მის გან ხორ ციე ლე ბა ში აქ ტიუ რად 
მო ნა წი ლეობ და სა ქარ თვე ლოს საელ ჩო, გან სა კუთ რე ბით იმ ჟა მინ დე ლი ელ ჩი ვა ტი კან ში,  
ქე თე ვან ბაგ რა ტიო ნი. მინ და ვი სარ გებ ლო შემ თხვე ვით და მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო მათ კვლე-
ვი თი პროექ ტის მხარ და ჭე რის თვის.  ექ სპე დი ცია ში მო ნა წი ლეობ დნენ: ნო დარ ლა და რია 
(ხელ მძღვა ნე ლი), სა ლო მე კენ ჭოშ ვი ლი, სან დრო თვა რა ძე, მი ხეილ მი რაშ ვი ლი, ირაკ ლი 
თა ბო რი ძე, ნი ნო დო ბორ ჯგი ნი ძე.
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1. ქარ თუ ლი პრე საბ ჭოუ რი მი თე ბი და მა თი გე ნეა ლო გია

კა თო ლი კუ რი მი სიე ბის ქარ თუ ლი და უც ხოე ნო ვა ნი წყა როე ბი დან მკა ფიოდ 
ჩანს, რუ სე თის იმ პე რიის სპეც სამ სა ხუ რე ბის ხელ შეწ ყო ბით XVIII საუ კუ ნი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი რო გორ ყა ლიბ დე ბო და სა ქარ თვე ლოს მთა ვა რი სტრა ტე გიუ-
ლი ნა რა ტი ვი, რო მე ლიც ერ თმორ წმუ ნეო ბი სა და ორ ქრის ტიან ერს შო რის 
საუ კუ ნო ვა ნი მე გობ რო ბის სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი. ქარ თულ -ევ რო პუ ლი წყა-
როე ბის სა ფუძ ველ ზე ჩვენ სწო რედ ამ მი თის მიერ წაშ ლი ლი რეა ლო ბის, 
სი ნამ დვი ლის რე კონ სტრუქ ცია ვცა დეთ. მე ვგუ ლის ხმობ საის ტო რიო კო-
ლექ ტიუ რი მეხ სიე რე ბი დან წაშ ლას, თო რემ წყა როებ ში ეს პერ სპექ ტი ვა 
საკ მაოდ კარ გა დაა დო კუ მენ ტი რე ბუ ლი. რო გორც ჩანს, გა მარ ჯვე ბულ მა 
სტრა ტე გიულ მა ნა რა ტივ მა წა შა ლა ყვე ლა და ნარ ჩე ნი, მათ შო რის, იმ დროინ-
დე ლი სა ქარ თვე ლოს ევ რო პუ ლი პერ სპექ ტი ვის ამ სახ ვე ლი ის ტო რიე ბი. 
და ვი მოწ მებ ერ თ-ერთ მა გა ლითს, რომ ლის მი ხედ ვით აშ კა რაა, რომ ეს მი თი 
რუ სე თის იმ პე რიის სპეც სამ სა ხუ რებ ში შეიქ მნა. ეს არის გეორ გიევ სკის ტრაქ-
ტა ტამ დე ბევ რად ად რინ დე ლი, 1746 წლით და თა რი ღე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
მი სიე ბის პრე ფექ ტის, და მია ნო ვია რე ჯოს წე რი ლი, რო მელ საც იგი კონ სტან-
ტი ნე პო ლი დან საი დუმ ლოდ აგ ზავ ნის პრო პა გან და ფი დეს კან ცე ლა რია სა 
და სა ქარ თვე ლოს მი სია ში: 

„ჩე მი გა მომ გზავ რე ბის წინ, რო გორც გწერ დით, არ შე მეძ ლო მო მე წე რა 
თქვენ თვის და არც იმის სა შუა ლე ბა მქონ და, მი სი უმაღ ლე სო ბის თვის გა-
და მე ცა გზავ ნი ლი. ახ ლა ბევ რი ნაკ ლო ვა ნე ბა აქვს ჩემს მსა ხუ რე ბას; თქვენ 
იცით, რომ წმინ და კრე ბამ მოთ მი ნე ბით ვერ აღ კვე თა ის უბე დუ რე ბა, რო-
მე ლიც, ვში შობ, უკ ვე მომ დგა რია სა ქარ თვე ლოს კარ ზე. ეს არ გვაძ ლევს 
სა შუა ლე ბას, მშვი დად ვი ყოთ და, სა ვა რაუ დოდ, ცო ტა ხან ში ამ მი სიი და ნაც 
გაგ ვა ძე ვე ბენ. [...] ბა ტო ნი პენ კლე რი, რო გორც ჩვენ აღ მო ვა ჩი ნეთ ბო ლოს, 
რუ სი და შეუ რი გე ბე ლი ბერ ძე ნი (Rußo, ed irreconciliabile Greco) ყო ფი ლა. 
შეე ცა და ჩემს და ში ნე ბას, რა თა არ წავ სუ ლი ყა ვი ამ ქვეყ ნებ ში (sc. სა ქარ-
თვე ლო ში); თან გა მი მეო რა, რომ ისი ნი (sc. რუ სე ბი) ყო ველ თვის იყ ვნენ 
და არიან ბერ ძნუ ლი რი ტუა ლის მიმ დევ რე ბი და რომ საქ მით ამოუდ გე-
ბიან მხარ ში ყვე ლას, ვინც, ქარ თვე ლე ბის მსგავ სად, ბერ ძნუ ლი რე ლი გიის 
მიმ დევ რე ბი არიან. ისი ნი გა მოი ყე ნე ბენ ყვე ლა სა შუა ლე ბას ამ აღ მსა რებ-
ლო ბის გან სა დი დებ ლად რუ სეთ სა და მის მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში. შე სა ბა მი-
სად, ისი ნი იქი დან (sc. სა ქარ თვე ლო დან) მოა შო რე ბენ ყვე ლა ფერს, რაც 
ამ აღ მსა რებ ლო ბას უკან და ხევს. პენ კლე რი მირ ჩევს, ჩემ თვის უკე თე სი 
იქ ნე ბა, თუ არ წა ვალ ამ ქვე ყა ნა ში. შე მახ სე ნა სა ში ნე ლი შემ თხვე ვა, რო მე-
ლიც რამ დე ნი მე ხნის წინ რუ სეთ ში მომ ხდა რა, ჩა მოუხ რჩვიათ ერ თი პად-
რე მი სიო ნე რი, რო მელ მაც, თურ მე, ვი ღა ცას ჩუ მად მია ღე ბი ნა ზია რე ბა. ის 
(sc. პენ კლე რი) მეუბ ნე ბა, რომ თუ ჩვენ თავს და ვა ნე ბებთ სა ქარ თვე ლოს 
და წა ვალთ სპარ სე თის ნე ბის მიერ სხვა მხა რე ში, რა თა მო ვაქ ციოთ თურ-
ქე ბი, ებ რაე ლე ბი, სომ ხე ბი და ვინც გვინ და, სხვა ხალ ხი, სა კუ თარ თავ ზე 
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იღებს, გაგ ვი წიოს მფარ ვე ლო ბა და რუ სე თის კა რის სა ხე ლით გვიწ ყა ლო-
ბოს ყო ველ გვა რი სი კე თე. ხსე ნე ბულ მა ბა ტონ მა პენ კლერ მა უსირ ცხვი-
ლოდ დაარ ღვია მო ცე მუ ლი პი რო ბა და დამ ტო ვა ცბიერ რუს მო ხე ლეს თან 
(მი ნის ტრთან), რო მელ საც უთ ხრა, რომ მე ვი ზია რებ მის (sc. პენ კლე რის) 
გაფ რთხი ლე ბას. მაგ რამ მე ერ თი სი ცოც ხლე მაქვს, ერ თი სის ხლი, ერ თი 
კი სე რი და ერ თი თა ვი, ჩე მი საქ მია ნო ბის აღ სრუ ლე ბას რომ შევ წი რო. თუმ ცა 
მდაბ ლად და ვუ კა რი თა ვი, მაგ რამ არ ვა პი რებ, გავ თე ლო ჩე მი [ღირ სე ბე ბის] 
აკ ვა ნი (შდრ. cunae meum). [...] რა ხან სი ტუა ცია ასე თია, მე ვეც დე ბი, რაც 
შეიძ ლე ბა მეტ ხანს გავ ჩერ დე ახალ ცი ხე ში. გა მო რიც ხუ ლი არ არის, რომ 
მე იქაურ მა ბერ ძნულ მა მხა რე მაც და მიწ ყოს დევ ნა“.1 

ჩვენ თვის ცნო ბილ წყა რო თა გან ეს წე რი ლი პირ ვე ლია, რო მელ შიც ლე გა-
ლი ზე ბუ ლია რუ სუ ლი რე ლი გიუ რი იმ პე რია ლიზ მი, რო გორც ერ თმორ წმუ ნე 
ქრის ტიან მე ზობ ლებ ზე გა ბა ტო ნე ბის, გავ ლე ნის მო პო ვე ბის ია რა ღი. მო ნოგ-
რა ფია ში არაერ თი ასე თი წყა როა წარ მოდ გე ნი ლი. 

2. კა თო ლი ციზ მი და ქარ თუ ლი ენის სო ცია ლუ რი 
ის ტო რიის პრობ ლე მა ტი კა.

ამ ნა წილ ში ძი რი თა დად გან ხი ლუ ლია ევ რო პე ლი კა თო ლი კეე ბის ქარ-
თუ ლე ნო ვა ნი ტექ სტე ბი, სხვა დას ხვა ტი პის გან მარ ტე ბი თი თუ ორე ნო ვა ნი 
ლექ სი კო ნე ბი, ქარ თუ ლი ენის რამ დე ნი მე გრა მა ტი კა, ქა და გე ბე ბი, წმინ-
და წე რი ლის გან მარ ტე ბე ბი, ზო გა დად, თეო ლო გიუ რი ხა სია თის მდი და რი 
ლი ტე რა ტუ რა, რო გორც ხელ ნა წე რი, ასე ვე ნა ბეჭ დი. რეა ლუ რად, ეს არის 
უც ხოე ლე ბის მიერ ქარ თულ ენა ზე და წე რი ლი პირ ვე ლი დი დი გაბ მუ ლი ტექ-
სტე ბი. ისი ნი იქ მნე ბო და ქარ თველ მკით ხველ თათ ვის თუ მსმე ნელ თათ ვის. 
თით ზე ჩა მო სათ ვლე ლია შემ თხვე ვე ბი, რო ცა უც ხოე ლე ბი ქარ თულს იყე ნე-
ბენ ასეთ ფარ თო ფუნ ქციურ სფე რო ში, ასე თი ფარ თო აუ დი ტო რიის თვის.2

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია XIX საუ კუ ნის და საწ ყის ში შექ მნი ლი ლი-
ტე რა ტუ რა. გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო, ეს პე რიო დი ყვე ლა ზე მწი რია ქარ თუ-
ლე ნო ვა ნი წყა როე ბით. სა ქარ თვე ლოს რუ სი ფი კა ციის საკ მაოდ მოქ ნი ლი 
პო ლი ტი კის შე დე გად 1801 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ქარ თულ მა, რო გორც 
სწავ ლა- გა ნათ ლე ბის, კულ ტუ რის, ლი ტე რა ტუ რის, ფი ლო სო ფიი სა და რე-
ლი გიის, ზო გა დად, სა ხელ მწი ფოებ რი ვი ცხოვ რე ბის ენამ, საკ მაოდ დი დი 
ხნით დათ მო თა ვი სი ის ტო რიუ ლი ფუნ ქციე ბი. 

თუმ ცა უნ და ით ქვას, რომ თბი ლი სი სა და ქუ თაი სის გუ ბერ ნიე ბის შე სა ხებ 
1801 წლი დან საკ მაოდ ბევ რი იწე რე ბო და რუ სე თის საიმ პე რიო აკა დე მიის 

1. იხ. პროპაგანდა ფიდეს საისტორიო არქივის ქართული მასალები, ტ. II, ფ. 395-396.  წერილი 
სრულად თარგმნა მაია დამენიამ.

2. კა თო ლი კუ რი თე მის რო ლის შე სა ხებ ქარ თუ ლი ენის სო ცია ლუ რი ის ტო რიის თვალ საზ რი-
სით იხ. დო ბორ ჯგი ნი ძე 2014: 136-157.  
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სხვა დას ხვა კო მი სიის, მათ შო რის, გეოგ რა ფიუ ლი სა ზო გა დოე ბის ან გა-
რი შებ ში, საიმ პე რა ტო რო კან ცე ლა რიის თვის სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ სა-
გან გე ბოდ მომ ზა დე ბულ საი დუმ ლო დო კუ მენ ტებ სა და მოხ სე ნე ბებ ში. ეს 
მა სა ლე ბი, ძი რი თა დად, რუ სუ ლე ნო ვა ნი, პირ ველ რიგ ში, იქ მნე ბო და ამ 
გუ ბერ ნიე ბის ად მი ნის ტრი რე ბი სა და მარ თვის მიზ ნით3 და, რა თქმა უნ და, 
ემ სა ხუ რე ბო და დამ კვე თის პო ლი ტი კურ ინ ტე რე სებს.

ასეთ ვი თა რე ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა კა თო ლი კუ რი 
მი სიის ქარ თუ ლე ნო ვან წყა როებს, რო გორც საიმ პე რა ტო რო რუ სუ ლე ნო ვა-
ნი დის კურ სის თით ქმის ერ თა დერთ ალ ტერ ნა ტი ვას, რო გორც ერ თა დერთ 
ფუნ ქციურ სფე როს, რო მე ლიც ჯერ კი დევ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ჰქონ და ქარ თულს. 

1801 წლი დან ამ სფე როს მოშ ლაც სცა და იმ პე რიამ და იქ რუ სი ფი კა ციის 
ალ ტერ ნა ტიუ ლი გეგ მა - არ მე ნი ზა ცია აა მუ შა ვა. კა თო ლი კეებს აეკ რძა ლათ 
ქარ თუ ლი ენის გა მო ყე ნე ბა და ქარ თუ ლად წიგ ნე ბის ბეჭ დვა. პა პი ლეონ მე-
ცა მე ტი სად მი მი წე რილ წე რილ ში პეტ რე ხა რის ჭი რაშ ვი ლი დაწ ვრი ლე ბით 
გად მოს ცემს ამ ის ტო რიას: 

„თქვენ მა უდი დე ბუ ლე სო ბამ იცის, რომ ქარ თუ ლი ლი ტურ გია (Rito liturgico 
giorgano)4 ერ თ-ერ თი უძ ვე ლე სია. მხო ლოდ 1801 წლი დან ჩა მოერ თვა მას 
ავ ტო ნო მია. მა შინ რუ სე თის მთავ რო ბამ აი ძუ ლა ქარ თვე ლი კა თო ლი კეე-
ბი, რომ გა და სუ ლიყ ვნენ სომ ხუ რე ნო ვან კა თო ლი კურ ლი ტურ გია ზე (Rito 
Armeno katholico), ან დაბ რუ ნე ბოდ ნენ Rito Greco-ს, ვი ნაი დან რუ სე თი არ 
აპი რებ და აე ტა ნა არც ერ თი სხვა ლი ტურ გია, გარ და სა კუ თა რი სა. ქარ თვე-
ლი კა თო ლი კეე ბი, ოღონდ კი არ დაე კარ გათ რწმე ნა, დი დი წუ ხი ლით შეუ-
რიგ დნენ ბედს და გულ ში ჩაიკ ლეს ნა ციო ნა ლუ რი სენ ტი მენ ტე ბი (amore 
nationale), უა რი თქვეს ქარ თუ ლე ნო ვან ლი ტურ გია ზე (Rito liturgico giorgano). 
ასე რომ, ისი ნი დღე საც ეკუთ ვნიან სომ ხურ რი ტუალს სა ქარ თვე ლო ში, შემ-
თხვე ვით, დროე ბით არიან ამ წე სის მიმ დევ რე ბი და ელიან უკე თეს დრო სა 
და ვი თა რე ბას, რა თა დაუბ რუნ დნენ თა ვიანთ მშობ ლიურ ქარ თულ წესს“.5

მას შემ დეგ, რაც რუ სულ მა მმარ თვე ლო ბამ სა ქარ თვე ლო ში ქარ თუ ლად 
წიგ ნე ბის ბეჭ დვა ან ქარ თუ ლე ნო ვა ნი წიგ ნე ბის შე მო ტა ნა და გავ რცე ლე ბა 
აკ რძა ლა, ევ რო პელ მა კა თო ლი კეებ მა ალ ტერ ნა ტიუ ლი გზე ბის ძიე ბა დაიწ-
ყეს: რო მის ქარ თულ სტამ ბა ში ბეჭ დავ დნენ არა მხო ლოდ ქარ თუ ლე ნო ვან, 
არა მედ ორ, სამ და ოთ ხე ნო ვან ლექ სი კო ნებ სა და რე ლი გიურ ლი ტე რა ტუ-
რას: ქარ თუ ლად, თურ ქუ ლად, სპარ სუ ლად და იტა ლიუ რად. ამ გვა რად დას-

3. ამავე მიზნით ჯერ კიდევ XVIII საუკუნის მეორე ნა ხევ რი დან რუ სეთ ში მომ ზად და და დაი ბეჭ და 
სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიის მოკ ლე მი მო ხილ ვა, ქართული ენის გრამატიკა და ენის შესასწავლი 
მასალები, რომელთა დიდი ნაწილი პეტერბურგსა და მოსკოვში დაიბეჭდა.

4. იგულისხმება ქართულენოვანი კათოლიკური ლიტურგია.

5. იხ. აღმოსავლეთის კონგრეგაციის ქართული მასალები (Sacra congregatione per la Chiesa 
Orientale. Scrittura rifferite nei Congresse Georganni 1861 -1892), ფ.  324-325.
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ტამ ბულ წიგ ნებს საერ თო სა ხე ლი ჰქონ და: ლი ტე რა ტუ რა აღ მო სავ ლე თის 
კა თო ლი კეე ბისთ ვის, რაც გარ კვეულ წი ლად ათა ვი სუფ ლებ და მას რუ სუ ლი 
ცენ ზუ რის გან. ამას გარ და, ევ რო პელ მა კა თო ლი კეებ მა ბეჭ დუ რი რე ლი გიუ-
რი ლი ტე რა ტუ რა ხელ ნა წე რით ჩაა ნაც ვლეს. კა პუ ცი ნელ თა არ ქივ ში აღ მოჩ-
ნდა უნი კა ლუ რი ხელ ნა წე რე ბი, რომ ლე ბიც სწო რედ ამ რუ სუ ლი ცენ ზუ რის 
თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით ვრცელ დე ბო და ხელ ნა წე რი სა ხით. ესე ნია: 
ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ქა და გე ბის ტექ სტე ბი (Prediche in Lingua Georgiana), 120 
ხელ ნა წე რი გვერ დი, და წმინ და წე რი ლის სწავ ლე ბა ნი (Lezioni de scrittura 
sacra), 166 ხელ ნა წე რი გვერ დი.6

ვფიქ რობ, აშ კა რაა, რა ტომ ებ რძო და რუ სე თის იმ პე რია კა თო ლი ციზმს სა-
ქარ თვე ლო ში. მის თვის მიუ ღე ბე ლი იყო არა ზო გა დად კა თო ლი ციზ მი - სომ-
ხუ რი მი სიის მი მართ პრე ტენ ზიე ბი ნაკ ლე ბად ჰქონ და - არა მედ ქარ თუ ლი 
კა თო ლი კუ რი თე მი, რო გორც რუ სი ფი კა ციის ხე ლის შემ შლე ლი მძლავ რი 
მე ქა ნიზ მი, რო გორც ქარ თუ ლი ენის ფუნ ქციო ნი რე ბის ერ თა დერ თი სფე რო 
XIX საუ კუ ნის და საწ ყი სის თბი ლი სი სა და ქუ თაი სის გუ ბერ ნიებ ში, რო გორც 
ქარ თუ ლად წიგ ნე ბის ბეჭ დვის, ქარ თულ ენა ზე რე ლი გიუ რი ან ზო გა დად, 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის სა შუა ლე ბა. მის თვის მიუ ღე ბე ლი იყო ქარ თუ ლი ენა, 
რო გორც ქარ თველ თა ის ტო რიუ ლი მეხ სიე რე ბი სა და იდენ ტო ბის მა კონ-
სტრუი რე ბე ლი მთა ვა რი ელე მენ ტი, რო გორც თაო ბებს შო რის უწ ყვე ტი მემ-
კვიდ რეო ბი თი კავ ში რის გა რან ტი. შდრ. „ქარ თვე ლის კა თო ლი კე თა [...] არა 
აქუსთ უკუჱ სე მე ნა რია სამ ღვდე ლო თა მოს წავ ლე თათ ვის, არ ცა სას წავ ლო 
ყრმა თათ ვის, არ ცა ღა წიგ ნთა სა ბეჭ და ვი ანუ სუ ლიერ ნი წიგ ნნი და ბეჭ დილ ნი 
ენი თა მა თი თა და ესე ვი თა რი თა უბად რუ კე ბი თა მყოფ ნი კუ ლა ქვე შე- ვრდო-
მო ბა სა რუ სე თის მთავ რო ბი სა სა ივ ნე ბიან იმა ვი თა რი თა დევ ნუ ლე ბი თა 
ვი თა რი თა იგი ივ ნე ბიან სხვა კა თო ლი კენ ნი რუ სე თი სან ნი, და რო მელ თა 
დაშ ტე ნი თა უკუჱ ეგ რეთ ცა ლიერ ესე ვი თარ თა სა სუ ლიე რო ნუ გე ში ნის ცე-
მა თა გან და თვი ნიერ წინ წარ სვლის სა შუა ლო ბი სა, არს საც დუ რი (რო მე ლიც 
ნუ იყო ფინ!) კა თო ლი კო ბის აღ ხოც ვი სა ოდეს მე სა ქარ თვე ლოჲ სა გან“.7

თუ შე ვა და რებთ ერ თმა ნეთს სა ქარ თვე ლო ში რუ სუ ლი მარ თლმა დი დებ ლუ-
რი ეკ ლე სიი სა და ევ რო პე ლი კა თო ლი კეე ბის მიერ გა ტა რე ბულ ენობ რივ 
პო ლი ტი კას, ძა ლიან საინ ტე რე სო სუ რა თი იკ ვე თე ბა: ქრის ტია ნუ ლი აღ მო-
სავ ლე თი დან, ანუ საერ თო რე ლი გიუ რი სივ რცი დან არ ჩეულ მა ერ თმორ-
წმუ ნე მო კავ ში რემ, რომ ლის გა ნაც, პირ ველ რიგ ში, სწო რედ ის ტო რიუ ლი 
გზის, კერ ძოდ, ქარ თუ ლე ნო ვა ნი რე ლი გიუ რი და კულ ტუ რუ ლი ტრა დი ციე ბის 
გაგ რძე ლე ბას გეგ მავ და ირან სა და ოს მა ლეთს შო რის გა თი შუ ლი სა ქარ თვე-

6. Archivium generale Ordinis, Provincia: Giorgia, Missio Santa Sedis, ORDO  FF. MIN. CA-
PUCCINORUM. 

7. პეტ რე ხა რის ჭი რაშ ვი ლის ქარ თუ ლე ნო ვა ნი წე რი ლი პავ ლე ბრუ ნო ნი სად მი. იხ. პრო პა გან და 
ფი დეს საის ტო რიო არ ქი ვი (Archivio Storico dei Propaganda fide. Scritture non riferite. Monte 
Caucaso Giorgia), ტ. VII, ფ. 305.
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ლო, ქარ თუ ლი ენის ყვე ლა ის ტო რიუ ლი ფუნ ქცია მო შა ლა და რუ სი ფი კა ციის 
უს წრა ფე სი მე ქა ნიზ მე ბი აა მუ შა ვა; მა შინ რო ცა ლი ტურ გია ში ლა თი ნუ რის, 
რო გორც სა ყო ველ თაო ენის, მა ღია რე ბე ლი კა თო ლი ციზ მი სწო რედ ქრის-
ტია ნუ ლი აღ მო სავ ლე თის ენობ რი ვი მო დე ლით დამ კვიდ რდა სა ქარ თვე ლო-
ში. ვგუ ლის ხმობ ქარ თულ ენა ზე წირ ვა- ლოც ვის ჩა ტა რე ბას, რე ლი გიუ რი და 
სხვა სა ხის ლი ტე რა ტუ რის გავ რცე ლე ბას და ა.შ.8

კა თო ლი კეებ მა კა ნო ნი კუ რად გა მოაც ხა დეს ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ლი ტურ გია, 
ეკ ლე სია თა გან ყო ფამ დე თარ გმნი ლი ძვე ლი ქარ თუ ლი ბიბ ლია და რე ლი გიუ-
რი ლი ტე რა ტუ რა;9 შე სა ბა მი სად, მათ გა მოი ყე ნეს ძველ დრო ში, ეკ ლე სია თა 
გან ყო ფამ დე, ქარ თვე ლი ქრის ტია ნე ბის მიერ ბერ ძნუ ლი დან უშეც დო მოდ 
და წმინ დად შეს რუ ლე ბუ ლი თარ გმა ნე ბი. ქარ თუ ლის მცოდ ნე კა პუ ცი ნე ლე-
ბი თუ სხვა ორ დე ნის წევ რე ბი აღია რებ დნენ ქარ თუ ლე ნო ვან რე ლი გიურ 
კორ პუსს, ამ უძ ვე ლეს ქრის ტია ნულ ტრა დი ციას და კა თო ლი კურ ლი ტურ-
გია ში იყე ნებ დნენ ამ ტრა დი ციულ ქარ თულ ლი ტურ გი კულ წიგ ნებს (შდრ. E 
gli stessi missionari cappucini, ce sapevano la lingua giorgiana, si servivano di 
questi libri stampati in Georgia o in Mosca per leggere il vangelo nella Messa 
in Georgiano. Percio il rito Giorgiano e’ uno di quei antichi riti, che fa la gloria 
e splendore della chiesa cattolica apostolica o Romana. Che abbraccia nel 
suo peto (?) i populi di tutte le linguae“.10

1811 წლი დან, რო ცა ოფი ცია ლუ რად გაუქ მდა სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სიის 
და მოუ კი დებ ლო ბა, უკი დუ რე სად შეა ვიწ რო ვეს კა თო ლი კუ რი თე მის, გან-
სა კუთ რე ბით ქარ თუ ლის კარ გად მცოდ ნე კა პუ ცი ნელ თა უფ ლე ბე ბიც. ჯერ 
მათ მოს თხო ვეს საქ მის წარ მოე ბა რუ სუ ლად, შეა ვიწ რო ვეს სა მარ თლებ-
რი ვად, შეუზ ღუ დეს რე ლი გიუ რი საქ მია ნო ბა, ლი ტე რა ტუ რის გავ რცე ლე ბა, 
ლი ტურ გიის ჩა ტა რე ბა, ქა და გე ბა, ნათ ლო ბა და სხვა რი ტუა ლე ბი. რო გორც 
1801 წლის შემ დეგ დროინ დელ წყა როებ შია მი თი თე ბუ ლი, მი სიო ნერ თა 

8. ქარ თუ ლი ენის შეს წავ ლა ევ რო პელ თათ ვის სა ქარ თვე ლო ში მი სიო ნა რუ ლი საქ მია ნო ბის 
აუ ცი ლე ბელ პი რო ბად ით ვლე ბო და. აქ მყო ფი ევ რო პე ლი მი სიო ნე რე ბი სა გან გე ბოდ აფ რთხი-
ლე ბენ რომ ში კარ დი ნა ლებს, რომ ორ მოცს გა და ცი ლე ბუ ლი პად რეე ბი აღარ გა მოეგ ზავ ნათ ამ 
ქვე ყა ნა ში, ვი ნაი დან ქარ თუ ლი შე სას წავ ლად ურ თუ ლე სი ენაა. იხ. პრო პა გან და ფი დეს საის-
ტო რიო არ ქი ვის ქარ თუ ლი მა სა ლე ბის II ტო მი, 534-535. ამა ვე ტომ ში მო თავ სე ბულ ერთ–ერთ 
წე რილ ში საუ ბა რია სა ქარ თვე ლო ში გა მო საგ ზავ ნად შე სარ ჩე ვი კან დი და ტუ რე ბის გა მოც დე ბის 
შე სა ხებ. ნათ ქვა მია, რომ ეს ადა მია ნე ბი არიან კარ გი აკა დე მიუ რი გა ნათ ლე ბის მქო ნე თეო-
ლო გე ბი, რაც გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ ენის ათ ვი სე ბა არ გაუ ჭირ დე ბათ (იქ ვე,  ფო ლიო 397-401).

9. ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ლი ტურ გიის კა ნო ნი კუ რი დო კუ მენ ტე ბი და ცუ ლია აღ მო სავ ლე თის კონ-
გრე გა ციის ქარ თულ მა სა ლებ ში. ამათ გან ორი XVII საუ კუ ნი საა (1631 და 1647 წლე ბის), მე სა მე 
კი 1704 წლის. სა მი ვე მათ გან ში და დას ტუ რე ბუ ლია, რომ ურ ბა ნო მერ ვემ ნე ბა დარ თო თეა თი-
ნელ პად რე ავი ტა ბი ლეს, სა ქარ თვე ლო ში ლა თი ნუ რი (sc. კა თო ლი კუ რი) რი ტუა ლი ქარ თულ 
ენა ზე ჩაე ტა რე ბი ნა იხ. აღ მო სავ ლე თის კონ გრე გა ციის ქარ თუ ლი მა სა ლე ბი, ფ. 346.

10. იხ. აღმოსავლეთის კონგრეგაციის მასალები (Sacra congregatione per la Chiesa Orientale. 
Scrittura rifferite nei Congresse Georganni 1861 -1892), ფ. 328.
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დო კუ მენ ტა ცია „შე მოწ მე ბუ ლი და ბე ჭედ დას მუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო რუ სის 
მთავ რო ბი სა გან“.11 ამ შეზ ღუდ ვე ბის დარ ღვე ვის თვის რუ სე თის მთავ რო ბამ 
ჯერ ჯა რი მე ბი დაა წე სა, რი თაც, ფაქ ტობ რი ვად, დაე პატ რო ნა კა თო ლი კეე ბის 
ქო ნე ბას და ეკ ლე სიებს,12 შემ დეგ გაამ კაც რა პი რო ბე ბი და ში ნა პა ტიმ რო ბა 
მიუ სა ჯა ურჩ პად რეებს, ბო ლოს კი, 1845 წლის 2 იან ვარს, რუ სუ ლი ჟან დარ-
მე რიის ეტ ლე ბით გაა ძე ვა ისი ნი სა ქარ თვე ლო დან.13

ქარ თუ ლე ნო ვა ნი კა თო ლი კუ რი ლი ტურ გიის აღ დგე ნა სწო რედ გა ძე ვე ბულ მა 
მი სიამ შეძ ლო, ოღონდ რუ სე თის იმ პე რიის ფარ გლებს გა რეთ, თურ ქეთ ში. 
კონ სტან ტი ნე პოლ ში პეტ რე ხა რის ჭი რაშ ვი ლის მიერ დაარ სე ბულ მა მო-
ნას ტერ მა, რო მე ლიც სხვა დას ხვა ეროვ ნე ბის კა თო ლი კეებს აერ თია ნებ და, 
პრო პა გან და ფი დეს კარ დი ნალს სთხო ვა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი რი ტუა ლის უფ-
ლე ბა. პა პის ინი ცია ტი ვით შექ მნილ მა სა გან გე ბო კო მი სიამ შეის წავ ლა ამ 
ლი ტურ გიის სა მარ თლებ რი ვი, რე ლი გიუ რი და ის ტო რიულ -ლი ტე რა ტუ ლი 
სა კით ხე ბი და 1864 წელს კონ სტან ტი ნე პო ლის კა თო ლი კურ ეკ ლე სია ში 
სპე ცია ლუ რი დეკ რე ტით დაა კა ნო ნა ქარ თუ ლი ენა: „ILLmus Papa Indulsit, 
ut omnes religiosi, viri congregationis de quam precibus, qui officium divinum 
persolvere tenentur illud recitare valeant lingua Georgiana quamdin in eadem 
congregatione Constantinepoli permanserint quamvis latinum vel armenum 
ritum ipsi profitantur“.14 

11. XIX საუკუნის დასაწყისიდან მი სიო ნერ თა დო კუ მენ ტებს ამ ტი პის მი ნა წე რე ბი ახ ლავს: 
„ეს წე რი ლი რუ სის მთავ რო ბის გან შე მოწ მე ბუ ლია 15 მარტს 1823, N. 2855, მდი ვან ბეგ თა ვად 
და ვით ჩხეი ძეს ხე ლი მოუ წე რია თა ვის ბეჭ დით“ (იხ. თა მა რაშ ვი ლი 1902/2011: 527). რუ სის 
მთავ რო ბის გან შე მოწ მე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბო და თვით მე ფეე ბის ნა ჩუქ რო ბის სი გე ლე ბიც; კა-
თო ლი კეე ბის თვის ბო ძე ბულ სო ლო მონ მეო რის ცნო ბილ დო კუ მენ ტსაც ცენ ზუ რის იგი ვე გზა 
გაუვ ლია, სი გე ლი სიტ ყვა- სიტ ყვით უთარ გმნიათ რუ სუ ლად, სა თა ნა დო ნო მე რიც მიუ ნი ჭე ბიათ 
და 1823 წელს ამ სა ხით გაუ ტა რე ბიათ გუ ბერ ნიის რე გის ტრა ტუ რა ში. ეს სი გე ლი და რუ სუ ლი 
შე მოწ მე ბის ტექ სტი იხ. თა მა რაშ ვი ლი 1902/2011: 482.

12. შდრ. 1801 წლის შემ დეგ დროინ დელ დო კუ მენ ტებ ში და ცუ ლია კა თო ლი კე ბის დევ ნის ამ-
სახ ვე ლი  არაერ თი წე რი ლი.  ქარ თვე ლი კა თო ლი კეე ბი ატ ყო ბი ნე ბენ პრო პა გან და ფი დეს 
კარ დი ნა ლებს, რომ ისი ნი  რუ სებ თან პი რის პირ შეხ ვედ რი სას ით ხო ვენ ამ ქო ნე ბის დაც ვას, 
მაგ რამ უშე დე გოდ; ამი ტო მაც გა დაწ ყვი ტეს, შეატ ყო ბი ნონ კონ სტან ტი ნე პოლ ში საფ რან გე თის 
სა კონ სუ ლოს, იქ ნებ მათ შეძ ლონ დახ მა რე ბა. იხ. პრო პა გან და ფი დეს საის ტო რიო არ ქი ვის VII 
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full professor,
Director of Linguistic Research Institute 

UNKNOWN GEORGIA: RESEARCH AND PUBLICATION OF SOURCES FROM ITALY

The pa per anal yses so me hit her to un known (or lit tle known) 18th-19th cen tury Geor-
gian and Ita lian writ ten sour ces kept in Ita lian ar chi ves and mu seums: Ar chi vio Seg re to 
Va ti ca no, Ar  chi  vio Sto  ri  co dei Pro  pa  gan  da Fi  de (Scrit  tu  re non ri  fe  ri  te. Mon  te Cau  ca  so 
Gior  gia), Ar  chi  vio dei Tea  ti  ni di San  t’An  drea del  la Val  le, Ar  chi  vium ge  ne  ra  le Or  di  nis, 
Pro  vin  cia: Gior  gia, Mis  sio San  ta Se  dis, Sac  ra Con  gre  ga  tio  ne per la Chie  sa Orien  ta  le 
(Scrit  tu  ra rif  fe  ri  te nei Con  gres  se. Geor  gan  ni 1861 -1892). 

The sour  ces anal  ysed bring to light Rus  sia’s prac  ti  ces to hin  der pros  pects for Geor  gia’s 
re  la  tions with Eu  ro  pe, rep  la  cing the  se pros  pects with the co  lo  nial myth of com  mon 
faith and cen  tu  ries  -long frien  dship bet  ween the two Chris  tian na  tions. It ap  pears that 
pro  tec  tion of re  li  gious in  te  rests of the co  re  li  gio  nist neig  hbour, Rus  sia, was na  med as 
one of the rea  sons for con  cea  ling, dis  re  gar  ding, and of  ten even ban  ning facts ha  ving 
ta  ken pla  ce in the pre-  co  lo  nial pe  riod from the 1750s. For the sa  me rea  son, the fu  tu  re 
pre  fect of Cat  ho  lic mis  sions in Geor  gia, Pad  re Da  mia  no Via  reg  gio, re  cei  ved threats on 
his way from Eu  ro  pe to Geor  gia in 1746. He was ad  vi  sed to chan  ge his mind and ref  rain 
from ar  ri  ving in Geor  gia, as Rus  sia and Geor  gia had the sa  me faith and Rus  sia was not 
going to to  le  ra  te the wea  ke  ning of its re  li  gion in Rus  sia or in neig  hbou  ring Geor  gia. 

The 2nd part re  fers to the de  ve  lop  ment of Geor gian -lan gua ge Cat ho li cism in Geor gia 
fol lo wed by a sig ni fi cant cul tu ral and edu ca tio nal mo ve ment in re li gion, le xi co logy, and 
le xi cog raphy, and mo re ge ne rally, in phi lo logy and his tory. The se sour ces re veal that 
Go ver no Rus so was against Cat ho li cism, seeing it an ob stac le on the way to Rus sia-
ni sa tion and al most the only sphe re whe re the Geor gian lan gua ge fun ctio ned in 19th 
cen tury Tbi li si and Ku tai si pro vin ces. In the sa me vein, it found to tally unac cep tab le to 
al low pub li ca tion ac ti vi ties and re li gious and ot her edu ca tion in the Geor gian lan gua ge. 
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ანა ჭეიშვილი

ჩერნუსკის მუზეუმი - პარიზის აზიური ხელოვნების
მუზეუმი (Musée Cernuschi – Musée des Arts de l’Asie 

de la Ville de Paris), კურატორი, საფრანგეთის
სოციალურ მეცნიერებათა უმაღლესი სკოლის 

(EHESS) დოქტორანტი

საფრანგეთის მუზეუმების ქართული 
კოლექციები და მათი მომავალი 
თანამედროვე საგამოფენო სივრცეში 

საზ ღვარ გა რე თის მუ ზეუ მებ ში ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის მრა-
ვა ლი ნი მუ შია და ცუ ლი. ჩვენ უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლია ვა წარ მოებთ კვლე ვას, 
რომ ლის მი ზა ნიც არის საფ რან გე თის მუ ზეუ მებ სა და კერ ძო კო ლექ ციებ ში 
და ცუ ლი კავ კა სიუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის გა მოვ ლე ნა და შეს-
წავ ლა. ქვე მოთ წარ მო გიდ გენთ ამ კვლე ვის ერ თ-ერთ ეტაპს, რო მე ლიც 
გუ ლის ხმობს საფ რან გე თის მუ ზეუ მებ ში და ცუ ლი ქარ თუ ლი კო ლექ ციე-
ბის მოკ ლე აღ წე რას, მა თი საფ რან გეთ ში მოხ ვედ რის გზებს, ამ ჟა მინ დელ 
მდგო მა რეო ბას და მათ მო მა ვალს თა ნა მედ რო ვე სა გა მო ფე ნო სივ რცე ში 
– თუ რა უნ და მო ვი მოქ მე დოთ იმის თვის, რომ ეს კო ლექ ციე ბი სა გა მო ფე ნო 
სივ რცე ში დაბ რუნ დეს.

პირ ველ რიგ ში საინ ტე რე სოა გა ვიხ სე ნოთ თუ რა კონ ტექ სტში მოხ ვდა აღ-
ნიშ ნუ ლი კო ლექ ციე ბი ევ რო პა ში და რამ გა მოიწ ვია ევ რო პის დაინ ტე რე სე ბა 
კავ კა სიის ხე ლოვ ნე ბით.

XIX საუ კუ ნე ში ან თრო პო ლო გია და მოუ კი დე ბელ მეც ნიე რე ბად ყა ლიბ დე ბა 
და დამ ხმა რე დის ციპ ლი ნე ბის – არ ქეო ლო გიი სა და ეთ ნოგ რა ფიის დახ მა-
რე ბით მიზ ნად ისა ხავს ადა მია ნის წარ მო მავ ლო ბის შეს წავ ლას. 1864 წელს 
ფრან გი მეც ნიე რის პოლ ბრო კას (1824-1880) მიერ დაარ სე ბუ ლი პა რი ზის 
ან თრო პო ლო გიუ რი სა ზო გა დოე ბა თა ვის საკ ვლევ გეოგ რა ფიულ არეალ ში 
კავ კა სია საც მოიაზ რებს და ეს „შო რეუ ლი და მის ტი კუ რი მხა რე“ გან სა კუთ-
რე ბულ ად გილს იკა ვებს ცი ვი ლი ზა ციის საწ ყი სის შეს წავ ლა ში. XIX საუ კუ ნის 
ზო გიერ თი ევ რო პე ლი მკვლე ვა რი ამ რე გიონს თა ვი სი მნიშ ვნე ლო ბის გა მო 
„ცი ვი ლი ზა ციის აკ ვან საც“ კი უწო დებს. ამ გვა რად, რუ სე თის იმ პე რია ში მოქ-
ცეუ ლი კავ კა სია ფრან გი მკვლე ვა რე ბის თვის ერ თ-ერთ ძი რი თად საკ ვლევ 
მი მარ თუ ლე ბად იქ ცა. 

XIX საუ კუ ნე, ამა ვე დროს, ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მუ ზეუ მე ბის შექ მნის ეპო ქაც არის. 
ევ რო პა ში იქ მნე ბა მუ ზეუ მე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი სი წი ნა მორ ბე დი „კუნ ცკა-
მე რე ბის“ მსგავ სად ძი რი თა დად წარ მოა ჩე ნენ სხვა დას ხვა, ევ რო პე ლე ბი-
სათ ვის უც ხო და ეგ ზო ტი კურ მხა რეებს. 1878 წელს პა რიზ ში, ტრო კა დე როს 
სა სახ ლე ში დაარ სდა ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მივ ლი ნე ბე ბის პირ ვე ლი მუ ზეუ მი, 
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რო მე ლიც სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს ექ ვემ დე ბა რე ბო და და სა-
დაც სხვა დას ხვა მივ ლი ნე ბი დან ჩა მო ტა ნი ლი კო ლექ ციე ბი იყ რი და თავს. 
ვი ნაი დან კავ კა სია ში ჩა ტა რე ბულ ექ სპე დი ციებს საფ რან გე თის სა ხალ ხო 
გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო კუ რი რებ და, სა ქარ თვე ლო დან საფ რან გეთ ში 
ჩა ტა ნი ლი არ ქეო ლო გიუ რი თუ ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მა სა ლა სწო რედ ამ მუ-
ზეუმ ში იდებ და ბი ნას.

ამა ვე პე რიოდ ში რუ სე თის იმ პე რია ცდი ლობს არ ჩა მორ ჩეს ევ რო პას. 1852 
წელს თბი ლის ში იხ სნე ბა კავ კა სიის მუ ზეუ მი, რო მე ლიც რუ სე თის გეოგ რა-
ფიუ ლი სა ზო გა დოე ბის კავ კა სიის გან ყო ფი ლე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბო და. დღეს 
რაც არ უნ და უც ნაუ რად ჟღერ დეს, სა ქარ თვე ლო დან ევ რო პა ში კო ლექ ციე ბის 
გა დი ნე ბას სწო რედ კავ კა სიის მუ ზეუ მის პო ლი ტი კა უწ ყობ და ხელს: 1850-იან -
1860-ია ნი წლე ბის და საწ ყის ში მუ ზეუ მი ევ რო პელ მეც ნიე რებს ეხ მა რე ბო და 
კავ კა სიის გაც ნო ბა ში და ზრუ ნავ და ევ რო პის მუ ზეუ მე ბის ფონ დე ბის შევ სე ბა-
ზე. სა ბედ ნიე როდ, მუ ზეუ მის ასე თი პო ლი ტი კა დიდ ხანს არ გაგ რძე ლე ბუ ლა.

კავ კა სიის შეს წავ ლი სათ ვის ასე ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ-
და 1881 წელს ტფი ლის ში ჩა ტა რე ბულ მე ხუ თე არ ქეო ლო გიურ ყრი ლო ბას. 
საერ თა შო რი სო არ ქეო ლო გიუ რი ყრი ლო ბა, რო მე ლიც რუ სე თის იმ პე რიის 
სხვა დას ხვა ქა ლაქ ში სამ წე ლი წად ში ერ თხელ იმარ თე ბო და, 1869 წელს 
გრაფ მა ალექ სეი უვა როვ მა დაა ფუძ ნა. ეს მოვ ლე ნა თა ვის თა ვად ხელს უწ-
ყობ და ევ რო პი სა და რუ სე თის იმ პე რიის მკვლე ვარ თა თა ნამ შრომ ლო ბას. 
ტფი ლი სის ყრი ლო ბამ ისე თი დაინ ტე რე სე ბა გა მოიწ ვია, რომ მო ნა წი ლეე-
ბის ასე თი დი დი რაო დე ნო ბა არც მა ნამ დე და არც მე რე1 არ ცერთ არ ქეო-
ლო გიურ ყრი ლო ბას არ დას წრე ბია. აქ მკვლე ვარ თათ ვის გან სა კუთ რე ბით 
საინ ტე რე სო იყო სამ თავ რო სა და ყო ბა ნის (ჩრდ. კავ კა სია) სა მა როვ ნებ ზე 
ახ ლა დაღ მო ჩე ნი ლი მა სა ლა. ამ აღ მო ჩე ნებ მა კი დევ უფ რო გაუმ ძაფ რა ევ-
რო პე ლებს კავ კა სია ში არ ქეო ლო გიუ რი გათ ხრე ბის ჩა ტა რე ბის სურ ვი ლი 
და მე-19 საუ კუ ნის და სას რულს ექ სპე დი ციე ბის რიც ხვმაც იმა ტა. ამ ექ სპე-
დი ციე ბის შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი არ ტე ფაქ ტე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში ტფი-
ლი სი დან პირ და პირ საფ რან გე თის სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო ში 
იგ ზავ ნე ბო და.2 კო ლექ ციე ბის მი ღე ბის შემ დეგ სა მი ნის ტრო მათ სხვა დას ხვა 
მუ ზეუ მებ ში (ტრო კა დე როს ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მუ ზეუ მი, სევ რის კე რა მი კის მუ-
ზეუ მი, სიძ ვე ლე თა ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი, ლუვ რის მუ ზეუ მი და სხვ.) ანა წი ლებ-
და. ეს კო ლექ ციე ბი ასე ვე სხვა დას ხვა გზით ხვდე ბო და ან თრო პო ლო გიურ 
სკო ლებ ში, უნი ვერ სი ტე ტე ბის ლა ბო რა ტო რიებ ში და კერ ძო კო ლექ ციებ ში.
მხო ლოდ 1890-ია ნი წლე ბის და სას რულს, მას შემ დეგ რაც კავ კა სიი დან 
ევ რო პა ში ათი ათა სო ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი არ ტე ფაქ ტი გა ვი და, რუ სე თის 

1. არქეოლოგიურმა ყრილობამ იარსება 1914 წლამდე.

2. საფ რან გე თის ეროვ ნულ არ ქივ ში და ცუ ლი საქ მეე ბი ზუს ტად აღ ნუს ხავს ტფი ლი სი დან პა რიზ ში 
გაგ ზავ ნი ლი არ ქეო ლო გიუ რი და ეთ ნოგ რა ფიუ ლი კო ლექ ციე ბით სავ სე ყუ თე ბის რაო დე ნო ბა სა 
და წო ნას..
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ხე ლი სუფ ლე ბამ მიი ღო კა ნო ნი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ევ რო პელ არ ქეო ლო-
გებს კავ კა სია ში არ ქეო ლო გიუ რი გათ ხრე ბის ჩა ტა რე ბა აეკ რძა ლათ. მაგ რამ, 
რო გორც ცნო ბი ლია, ფრანგ მკვლე ვარ თათ ვის ამას ხე ლი არ შეუშ ლია, რომ 
კავ კა სია ში ეთ ნოგ რა ფიუ ლი კვლე ვე ბის ჩა სა ტა რებ ლად ჩა მო სუ ლიყ ვნენ და 
უკან დაბ რუ ნე ბი სას თან უკა ნო ნოდ წაე ღოთ არ ქეო ლო გიუ რი არ ტე ფაქ ტე ბი. 

საფ რან გეთ ში მოხ ვედ რი ლი ქარ თუ ლი კო ლექ ციე ბი წარ მოდ გე ნი ლი იყო 
მუდ მივ მოქ მედ და დროე ბით გა მო ფე ნებ ზე, რომ ლე ბიც მა ყუ რებ ლის დი დი 
ინ ტე რესს იწ ვევ და და რომ ლებ საც ად გი ლობ რი ვი პრე სა აქ ტიუ რად აშუ ქებ და. 

პირ ველ მა მსოფ ლიო ომ მა, რომ ლის დრო საც საფ რან გე თის მუ ზეუ მე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა დაი ხუ რა და შემ დეგ კი მომ დევ ნო პე რიო დის ის ტო რიულ მა 
მოვ ლე ნებ მა ფრან გი მკვლე ვა რე ბის ინ ტე რე სი კავ კა სიი სად მი შეამ ცი რა. 
ამან გა მოიწ ვია ქარ თუ ლი კო ლექ ციე ბის სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბი დან მუ-
ზეუ მე ბის სა ცა ვებ ში გა და ტა ნა და მომ დევ ნო პე რიოდ ში კი ამ კო ლექ ციე ბის 
გა ფან ტვა და მი ვიწ ყე ბა. სწო რედ იმ მიზ ნით, რომ აღ ნიშ ნულ კო ლექ ციებს 
ახა ლი სი ცოც ხლე მივ ცეთ და სა გა მო ფე ნო სივ რცე ში და ვაბ რუ ნოთ, სა ჭი-
როა პირ ველ რიგ ში მა თი მო ძიე ბა, შეს წავ ლა და შემ დეგ კი არ სე ბულ სა-
გა მო ფე ნო სივ რცე ში მა თი ჩარ თვა. დღეს დღეო ბით საფ რან გეთ ში და ცუ ლი 
ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის შე სა ხებ ძა ლიან მცი რე ინ ფორ-
მა ცია არ სე ბობს. ძი რი თა დად საფ რან გე თი ასო ცირ დე ბა 1921-45 წლებ ში 
იქ და ცულ ქარ თულ სა გან ძურ თან. მუ ზეუ მებ სა და სხვა დას ხვა კულ ტუ რულ 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში მო თავ სე ბუ ლი კო ლექ ციე ბი დან კი გან სა კუთ რე ბით ცნო-
ბი ლია საფ რან გე თის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლიო თე კის ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რე ბი, 
რომ ლე ბიც პირ ვე ლად ექ ვთი მე თა ყაიშ ვილ მა შეის წავ ლა, და ქარ თუ ლი 
ტიხ რუ ლი მი ნან ქრის რამ დე ნი მე ნი მუ ში ლუვ რის მუ ზეუ მი დან. თუმ ცა, ჩვე-
ნი მრა ვალ წლია ნი მუ შაო ბის შე დე გად თა ვი სუფ ლად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, 
რომ საფ რან გე თის თით ქმის ყვე ლა მუ ზეუმ ში, რომ ლის შევ სე ბაც მეც ხრა-
მე ტე- მეო ცე საუ კუ ნეე ბის მიჯ ნა ზე ხდე ბო და, ქარ თუ ლი ან კავ კა სიუ რი ერ თი 
მცი რე კო ლექ ცია მაინც არის და ცუ ლი.

მუ ზეუ მებ ში ქარ თუ ლი მა სა ლის მო ძიე ბას გარ კვეუ ლი სირ თუ ლეე ბი ახ-
ლავს. ხშირ შემ თხვე ვა ში არ ტე ფაქ ტე ბის ზუს ტი წარ მო მავ ლო ბის ად გი ლი 
უც ნო ბია და მხო ლოდ დამ ზა დე ბის ტექ ნი კის ან სტი ლის მი ხედ ვით არის შე-
საძ ლე ბე ლი მა თი ამა თუ იმ არ ქეო ლო გიუ რი კულ ტუ რი სათ ვის მი კუთ ვნე ბა. 
თუმ ცა არის ისე თი შემ თხვე ვე ბიც, რო დე საც მა სა ლის თან ხმლე ბი არ ქი ვე ბი 
საკ მაოდ ზუს ტად გვაწ ვდის ინ ფორ მა ციას კო ლექ ციის აღ მო ჩე ნის დროი სა 
და ად გი ლის შე სა ხებ. სამ წუ ხა როდ, ხში რია შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც კო ლექ-
ციე ბი და მა თი თან მხლე ბი არ ქი ვე ბი უკეთ შე ნახ ვის მიზ ნით სხვა დას ხვა 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში ნა წილ დე ბა, რაც თა ვის თა ვად მა სა ლის მთლია ნო ბის 
დარ ღვე ვას იწ ვევს და კვლე ვის პრო ცეს საც არ თუ ლებს.
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საფ რან გე თის სა ხელ მწი ფო და მუ ნი ცი პა ლურ მუ ზეუ მებ ში, ბიბ ლიო თე კებ სა 
და არ ქი ვებ ში და ცუ ლი მა სა ლის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე ვად გენთ, რომ 
XIX-XX საუ კუ ნეე ბის მან ძილ ზე ქარ თუ ლი კო ლექ ციე ბის საფ რან გე თის მუ-
ზეუ მებ ში მოხ ვედ რის რამ დე ნი მე სა შუა ლე ბა არ სე ბობ და:

1. XIX საუ კუ ნე ში ევ რო პელ მკვლე ვარ თა მიერ კავ კა სია ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
არ ქეო ლო გიუ რი და ეთ ნოგ რა ფიუ ლი ექ სპე დი ციე ბის შე დე გად მო პო-
ვე ბუ ლი მა სა ლა. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ჟიულ მუ რიეს, 
ერ ნესტ შან ტრის, ჟერ მან ბაპ სტის და ბა რონ დე ბაის არ ქეო ლო გიუ რი 
და ეთ ნოგ რა ფიუ ლი კო ლექ ციე ბი, რომ ლე ბიც დღეს საფ რან გე თის სხვა-
დას ხვა მუ ზეუმ შია გა ფან ტუ ლი. 

2. XIX საუ კუ ნე სა და XX საუ კუ ნის და საწ ყის ში რუ სი და ევ რო პე ლი კო-
ლექ ციო ნე რე ბის მიერ სა ქარ თვე ლო ში შე ძე ნი ლი მა სა ლა. გარ და იმ 
ცნო ბი ლი არ ტე ფაქ ტე ბი სა, რომ ლე ბიც რუ სი კო ლექ ციო ნე რე ბი სა გან 
ლუვ რის მუ ზეუმ ში მოხ ვდა, აქ ვე შეიძ ლე ბა აღ ვნიშ ნოთ ფრან გი მწერ-
ლის კლოდ ანეს მიერ სა ქარ თვე ლო დან წა ღე ბუ ლი არ ქეო ლო გიუ რი და 
ეთ ნოგ რა ფიუ ლი კო ლექ ციე ბი, რო მელ თა ერ თმა ნა წილ მაც 1920-იან 
წლებ ში ამე რი კის მუ ზეუ მებ ში დაი დო ბი ნა.

3. XX საუ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ფრან გი კო ლექ ციო ნე რე ბის მიერ აუქ-
ციო ნებ ზე გა ყი დუ ლი მა სა ლა. ამ მხრივ ყვე ლა ზე მე ტად საინ ტე რე სოა 
პა რი ზის აზიუ რი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მის კო ლექ ციე ბი.

4. 1990-იან წლებ ში სა ქარ თვე ლო დან ევ რო პა ში გა ტა ნი ლი ეთ ნოგ რა ფიუ-
ლი კო ლექ ციე ბი. ასე თი მა გა ლი თი ხში რი არ არის, თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვია, 
2008 წელს პა რი ზის კე ბრან ლის მუ ზეუ მის მიერ შე ძე ნი ლი რამ დე ნი მე 
ხევ სუ რუ ლი კოს ტუ მი.

საფ რან გე თის მუ ზეუ მებ ში ქარ თუ ლი კო ლექ ციე ბის მო ძიე ბი სა და შეს წავ-
ლის პრო ცესს გარ კვეულ წი ლად არ თუ ლებს საფ რან გე თის რეს პუბ ლი კის 
კულ ტუ რის პო ლი ტი კა – 1990-ია ნი წლე ბი დან მიმ დი ნა რეობს კულ ტუ რის 
დე ცენ ტრა ლი ზა ციის პრო ცე სი, რაც გუ ლის ხმობს რე გიო ნებ ში მუ ზეუ მე ბის 
დაარ სე ბას და დიდ ქა ლა ქებ ში აკუ მუ ლი რე ბუ ლი კო ლექ ციე ბის იქ გა და-
ნა წი ლე ბას. ეს პრო ცე სი ასე ვე ხში რად და კავ ში რე ბუ ლია არ სე ბუ ლი მუ-
ზეუ მე ბის გაუქ მე ბა სა და მა თი კო ლექ ციე ბის ბა ზა ზე ახა ლი მუ ზეუ მე ბის 
შექ მნას თან. ბუ ნებ რი ვია, კო ლექ ციე ბის გა და ნა წი ლე ბის ამ პრო ცესს საფ-
რან გე თის მუ ზეუ მებ ში და ცუ ლი ქარ თუ ლი მა სა ლე ბი გვერდს ვერ აუვ ლიან. 
ამ პრო ცეს ში ყვე ლა ზე სამ წუ ხა რო კი ის არის, რომ ქარ თუ ლი კო ლექ ციე ბი, 
რომ ლე ბიც დღემ დე სა თა ნა დოდ არ შეს წავ ლი ლა, სხვა დას ხვა მუ ზეუ მებს 
შო რის იხ ლი ჩე ბა. 

ქარ თუ ლი და კავ კა სიუ რი კო ლექ ციე ბის დაქ საქ სვა ჯერ კი დევ მე-19 საუ-
კუ ნის და სას რუ ლი დან დაიწ ყო. ტრო კა დე როს ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მუ ზეუ მის 
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აზიის დე პარ ტა მენ ტში მო თავ სე ბუ ლი ეს მა სა ლე ბი, 1891 წელს გა ნათ ლე-
ბის მი ნის ტრის სპე ცია ლუ რი ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, სხვა კო ლექ ციებ თან 
ერ თად პა რი ზის გი მეს მუ ზეუმ ში გა და ვი და. ამ გა და ტა ნის მი ზა ნი აზიუ რი 
კო ლექ ციე ბის ერთ მუ ზეუმ ში თავ მოყ რა იყო. რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ 
ტრო კა დე როს მუ ზეუმ ში უკან დაბ რუ ნე ბუ ლი მა სა ლა ორ ნა წი ლად გაი ყო და 
ბორ დო სა (1904 წელს) და ჰავ რის (1915 წელს) მუ ზეუ მებს შო რის გა ნა წილ-
და. ბორ დოს ეთ ნოგ რა ფიულ მუ ზეუ მის ქარ თუ ლი კო ლექ ცია დღეს მუ ზეუ მის 
ახ ლად გა რე მონ ტე ბულ სა ცავ შია და ცუ ლი, ხო ლო ჰავ რის მუ ზეუ მის კო ლექ-
ციე ბი კი 1944 წლის და ბომ ბვის დროს გა ნად გურ და. ამ გა და ნა წი ლე ბის 
მიუ ხე და ვად ტრო კა დე როს მუ ზეუმ ში კვლავ რჩე ბო და ქარ თუ ლი მა სა ლა, 
რო მელ საც 1920-1930-იან წლებ ში მუ ზეუ მის დი რექ ციის მიერ შე ძე ნი ლი 
რამ დე ნი მე ქარ თუ ლი ეთ ნოგ რა ფიუ ლი კო ლექ ციაც დაე მა ტა.

1937 წელს ტრო კა დე როს მუ ზეუ მი გაუქ მდა და მის ბა ზა ზე ადა მია ნის მუ ზეუ მი 
შეიქ მნა, რომ ლის კო ლექ ციე ბიც დღეს სწო რედ ახა ლი მუ ზეუ მე ბის დაარ-
სე ბის ტალ ღის შე დე გად რამ დე ნი მე ნა წი ლად არის გა ყო ფი ლი. ადა მია ნის 
მუ ზეუ მის აზიუ რი დე პარ ტა მენ ტის კო ლექ ციებ მა მთლია ნად გა დაი ნაც ვლა 
2006 წელს გახ სნილ პა რი ზის კე ბრან ლის მუ ზეუმ ში, რო მე ლიც წარ მოად გენს 
აზიის, აფ რი კის, ოკეა ნე თი სა და ამე რი კის ცი ვი ლი ზა ციე ბი სა და ხე ლოვ ნე ბის 
მუ ზეუმს. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ დღეს აქ რამ დე ნი მე ქარ თუ ლი არ ქეო ლო-
გიუ რი და ეთ ნოგ რა ფიუ ლი კო ლექ ციაა და ცუ ლი, ისი ნი სა გა მო ფე ნო სივ რცე-
ში ვერ ექ ცე ვა და დამ თვა ლიე რებ ლის თვის ისევ უც ნო ბი რჩე ბა. ადა მია ნის 
მუ ზეუ მის იმ ქარ თულ მა კო ლექ ციებ მა (კე რა მი კა, სამ კაუ ლი, მუ სი კა ლუ რი 
საკ რა ვე ბი, კოს ტუ მე ბი, ხა ტე ბი), რომ ლე ბიც ევ რო პის დე პარ ტა მენ ტში იყო 
და ცუ ლი, 2013 წელს ქა ლაქ მარ სელ ში გახ სნილ ევ რო პი სა და ხმელ თა-
შუაზ ღვის პი რე თის ცი ვი ლი ზა ციე ბის მუ ზეუმ ში (ე.წ. მუ სე მი) გა დაი ნაც ვლა.

მუ ზეუ მე ბის სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზებ ში გა მო ტა ნილ მცი რე რიც ხო ვან ქარ თულ 
მა სა ლებს შო რის, გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ტიხ რუ ლი მი ნან ქრის მე-
და ლიო ნი წმინ და დე მეტ რეს გა მო სა ხუ ლე ბით გაბ რიელ მთა ვა რან გე ლო ზის 
ხა ტი დან, რო მე ლიც ალექ სან დრე ზვე ნი გო როდ სკის და შემ დეგ კი პიერ პონტ 
მორ გა ნის კო ლექ ციი დან მოხ ვდა ლუვ რში. უკ ვე სა მი წე ლია მე და ლიო ნი 
გა და ტა ნი ლია 2012 წელს გახ სნილ მუ ზეუმ ში – ლუვ რ-ლან სში, რო მე ლიც 
ჩრდი ლოეთ პად -კა ლეს რე გიო ნის ქა ლაქ ლან სში მდე ბა რეობს და ლუვ რის 
ფი ლიალს წარ მოად გენს. ლუვ რ-ლან სის პროექ ტი სწო რედ კულ ტუ რის დე-
ცენ ტრა ლი ზა ციის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში გან ხორ ციელ და.

სა ქარ თვე ლო დან გა ტა ნი ლი არ ქეო ლო გიუ რი არ ტე ფაქ ტე ბი ასე ვე გა მო ფე-
ნი ლი იყო სენ -ჟერ მე ნის არ ქეო ლო გიის ეროვ ნულ მუ ზეუმ ში. სამ წუ ხა როდ, 
ამ ჟა მად, აღ ნიშ ნუ ლი სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზი კო ლექ ციე ბის აღ წე რის გა მო 
გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით არის და ხუ რუ ლი. სენ -ჟერ მე ნის მუ ზეუ მის ფონ დე ბი 
1880-ია ნი წლე ბი დან გა ნუწ ყვეტ ლივ მდიდ რდე ბო და კავ კა სიუ რი კო ლექ-
ციე ბით და დღეს დღეო ბით ყვე ლა ზე მრა ვალ რიც ხო ვა ნი კავ კა სიუ რი არ ქეო-
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ლო გიუ რი კო ლექ ცია ამ მუ ზეუმ შია და ცუ ლი. სწო რედ ამ კო ლექ ციე ბი დან 
შეირ ჩა კოლ ხუ რი კულ ტუ რის ბრინ ჯაოს ნივ თე ბი,3 რომ ლე ბიც 2015 წელს 
უნ და გა მოი ფი ნოს ახალ გახ სნილ მუ ზეუმ ში – ლუვ რი აბუ- და ბი.4 

რო გორც და ვი ნა ხეთ, დღეს საფ რან გეთ ში მიმ დი ნა რე კულ ტუ რის დე ცენ ტრა-
ლი ზა ციის პრო ცე სის გა მო ქარ თუ ლი კო ლექ ციე ბი სხვა დას ხვა მუ ზეუ მებ ში 
იფან ტე ბა, რაც გარ კვეულ წი ლად არ თუ ლებს მათ მო ძიე ბა სა და შეს წავ ლას. 
თუმ ცა აქ ვე უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ამ პრო ცესს თა ვის თა ვად და დე ბი თი 
მხა რეე ბიც ახ ლავს – ახა ლი მუ ზეუ მე ბის შექ მნა გუ ლის ხმობს სა გა მო ფე ნო 
სივ რცის ახ ლე ბუ რად გააზ რე ბა სა და ექ სპო ზი ცია ში უც ნო ბი კო ლექ ციე-
ბის წარ მო ჩე ნას. სწო რედ ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია ყო ბა ნის სა მა როვ ნის 
(ჩრდ. კავ კა სია) ერ თ-ერ თი სა მარ ხი, რო მე ლიც მე-19 საუ კუ ნის და სას რულს 
შე ვი და ლიო ნის სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო მუ ზეუმ ში და საუ კუ ნის მან ძილ ზე 
ხე ლუხ ლებ ლად იდო სა ცავ ში. მუ ზეუ მი 2007 წელს დაი ხუ რა და მი სი კო-
ლექ ციე ბი გა და ვი და 2014 წელს გახ სნილ ლიო ნის ახალ მუ ზეუმ ში, სა დაც 
კუ რა ტო რებ მა სა მარ ხის მა სა ლა საერ თო სა გა მო ფე ნო კონ ცეფ ცია ში ჩარ-
თეს და მის გარ შე მო ცალ კე სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მაც კი შეი მუ შა ვეს. 

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ თქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ვფიქ რობთ, რომ დღეს სწო-
რედ იმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეტა პის მოწ მეე ბი ვართ, რო დე საც შე საძ ლე ბე ლია 
საფ რან გე თის მუ ზეუ მებ ში და ცუ ლი ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო-
ბის ნი მუ შე ბის ახალ სა გა მო ფე ნო სივ რცე ში ჩარ თვა. აუ ცი ლე ბე ლია იმის 
აღ ნიშ ვნაც, რომ ეს პრო ცე სი მხო ლოდ ფრან გუ ლი მხა რის აქ ტიუ რო ბით 
ვერ მოხ დე ბა. ამ კო ლექ ციე ბის შეს წავ ლის, გააზ რე ბის, წარ მო ჩე ნი სა და 
სა გა მო ფე ნო სცე ნოგ რა ფია ში ჩარ თვის პრო ცეს ში უნ და მო ნა წი ლეობ დეს 
ქარ თუ ლი მხა რე. აუ ცი ლე ბე ლია საზ ღვარ გა რეთ და ცუ ლი კო ლექ ციე ბის შეს-
წავ ლა სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რის პო ლი ტი კის ნა წი ლი გახ დეს, მით უმე ტეს 
დღეს, რო ცა სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტრო 
ასე აქ ტიუ რად მუ შაობს კულ ტუ რის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ზე. ამ პრო ცეს ში 
ქარ თუ ლი მხა რის აქ ტიუ რო ბა სა შუა ლე ბას მოგ ვცემს არა მხო ლოდ აღ-
ვნუს ხოთ და სა მეც ნიე რო ბრუნ ვა ში შე მო ვი ტა ნოთ საზ ღვარ გა რეთ და ცუ ლი 
ქარ თუ ლი კო ლექ ციე ბი, არა მედ მა თი სა გა მო ფე ნო სივ რცე ში დაბ რუ ნე ბით 
წარ მო ვა ჩი ნოთ ჩვე ნი ქვეყ ნის ის ტო რია და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა.

3. http://www.lat ri bu ne de lar t.com /PDF/Lis te _Oeuv res _Louv re _A bu_ Dha bi.pdf  ნანახია 03/03/2015. 

4. ლუვრი აბუ-დაბის მუზეუმი წარმოადგენს საფრანგეთსა და არაბეთის გაერთიანებული 
საამიროების თანამშრომლობის 30 წლიან პროექტს, რომლის მიხედვითაც აბუ-დაბის ლუვრი 
საფრანგეთის მუზეუმებისგან მიიღებს კოლექციებს გამოსაფენად და ამავე დროს, ფრანგი 
კურატორები ადგილობრივ კურატორებს კოლექციების შექმნაში დაეხმარებიან.



an
d

 C
u

lt
u

ra
l 

H
e

ri
ta

g
e

89

M
U

S
E

U
M

Summary

ANA CHEISHVILI

Cernuschi  Museum – Asian art museum in Paris, 
(Musée Cernuschi – Musée des Arts de l’Asie 
de la Ville de Paris), curator, French High School of 
Social Sciences (EHESS), PhD student

GEORGIAN COLLECTIONS IN FRENCH MUSEUMS AND THEIR FUTURE IN 
CONTEMPORARY EXHIBITION SPACE 

1. One of the stage of the study will be presented, which we have been conducting 
over years to disclose Caucasian Cultural Heritage house in French museums. 
Georgian collections currently are kept in repositories of French museums majority 
of which has yet to be studied and published. 

2. The study of National Archive of France, State and Municipal Museum archives and 
collections has revealed that there were a few ways for getting Georgian Cultural 
Heritage in French museums during the period of XIX-XX centuries: 

 – Material obtained in the XIX century by European researchers during the 
archeological and ethnographic expeditions in Caucasus; 

 – Material purchased in XIX-XX centuries by Russian and European collectors in 
Georgia;

 – Material sold in the auctions by French collectors in the first half of the 20th 
century;

 – Ethnographic collections taken to Europe from Georgia in the 1990s.

3.  Fin ding a and study of Geor gian col lec tions in French mu seums is com pli ca ted 
due to the chan ges in the Cul tu ral Po licy of Fran ce sin ce the be gin ning of the 
21st cen tury, which in clu des clo sing of exis ted mu seums and crea ting new ones 
on the ba sis of old col lec tions. 

4. Creation of new museums in its turn implies reconsideration of exhibition space and 
displaying unknown collections. We think, it is the very significant moment, when 
it will be possible to include Georgian Cultural Heritage items housed in these 
museums into new exhibition space. Georgian party must be actively engaged 
in the process of reconsideration of these collections. It is vital for this process 
to become one of the directions of the cultural policy, on which the Ministry of 
Culture and Monument Protection of Georgia has been working.



m
u
 z
e
u
 m
i

90

ნინო კალანდაძე

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
კოლექციების მართვისა და რესტავრაცია-

კონსერვაციის დეპარტამენტის უფროსი, 
ისტორიის დოქტორი 

რესტავრაცია-კონსერვაციის 
როლი თანამედროვე 
სამუზეუმო ინსტიტუციებში

რეს ტავ რა ცია (ლათ. restavratio –აღ დგე ნა) წარ მოად გენს სხვა დას ხვა ღო-
ნის ძიე ბე ბის ერ თობ ლიო ბას, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ნივ თე ბის შემ დგო-
მი გა ნად გუ რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბას. რეს ტავ რა ციის პროცე სის მთა ვა რი 
ამო ცა ნა ნივ თის პირ ველ სა ხის შე ნარ ჩუ ნე ბაა და გუ ლის ხმობს და ზია ნე ბუ ლი 
ექ სპო ნა ტე ბის შე კე თე ბას სხვა დას ხვა ტექ ნო ლო გიე ბის სა შუა ლე ბით. კონ-
სერ ვა ციის მთა ვარ მი ზანს სა მუ ზეუ მო ექ სპო ნა ტის დაც ვა და მი სი ორი გი ნა-
ლის ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა წარ მოად გენს. პრე ვენ ციუ-
ლი კონ სერ ვა ცია კი ით ვა ლის წი ნებს იმ ოპ ტი მა ლუ რი პი რო ბე ბის შექ მნას, 
რო მე ლიც ხელს უწ ყობს მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბის ხან გრძლივ 
დაც ვას. პრე ვენ ციუ ლი კონ სერ ვა ცია გუ ლის ხმობს ექ სპო ნა ტე ბი სა და კო-
ლექ ციე ბის და ზია ნე ბის სა წი ნააღ მდე გო და პო ტენ ციუ რი საფ რთხის შე სამ-
ცი რე ბელ ნე ბის მიერ ზო მას, რო მე ლიც ყუ რად ღე ბას უფ რო კო ლექ ციებ ზე 
ამახ ვი ლებს, ვიდ რე ცალ კეულ ექ სპო ნა ტებ ზე პრე ვენ ციუ ლი კონ სერ ვა ცია 
ნიშ ნავს, რომ სა მუ ზეუ მო ექ სპო ნა ტე ბი და კო ლექ ციე ბი შე ნა ხუ ლია, გა-
მო ფე ნი ლია, მოვ ლი ლია და შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია ისე, რომ არ მოხ დეს მა თი 
მდგო მა რეო ბის გაუა რე სე ბა. მუ ზეუ მებ ში პრე ვენ ციუ ლი კონ სერ ვა ციის და-
გეგ მვა კომ პლექ სუ რი სა კით ხია, რად გან გან სხვა ვე ბუ ლი ტი პის კო ლექ ციებს 
მოვ ლის გან სხვა ვე ბუ ლი მე თო დე ბი ესა ჭი როე ბა. ეს ასე ვე და მო კი დე ბუ ლია 
რეს ტავრა ტო რე ბის მუ შაო ბა ზე და იმ გა მოც დი ლე ბა ზე, რომ ლის შე დე გა დაც 
შეიძ ლე ბა კო ლექ ციის ყვე ლა საჭი როე ბის დად გე ნა [Konstanze E.Bachmann 
Conservation Concerns: A Guide for Collectors and Curators, 1992], [Kissel 
e., The restorer: key player in preventive conservation, Museum International, 
Volume 51, Issue 1, P 33-39. 1999].

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის რეს ტავ რა ტო რე ბის მო ნა წი ლეო ბით 
ხორ ციელ დე ბა არა მხო ლოდ ეროვ ნუ ლ მუ ზეუმ ში და ცუ ლი ექ სპო ნა ტე ბის 
რეს ტავ რა ცია- კონ სერ ვა ცია, არა მედ სწო რედ მა თი უშუა ლო მო ნა წი ლე ბით 
2013-2014 წლებ ში გან ხორ ციელ და სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა მუ ზეუ მე-
ბის: აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო მუ ზეუ მის, კას პის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის 
მუ ზეუ მის, გო ნიო -აფ სა რო სის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის, ცა გე რის ის ტო რიუ ლი 
მუ ზეუ მის, მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მის, გო რის ის ტო რიულ -
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ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მუ ზეუ მის, ბა თუ მის არ ქეო ლო გიუ რი მუ ზეუ მის 900-ზე მე ტი 
ექ სპო ნა ტის რეს ტავ რა ცია- კონ სერ ვა ცია. 

კო ლექ ცია თა მოვ ლა, კო ლექ ციე ბის მარ თვი სა და რეს ტავრაცია- კონ სერ ვა-
ციის დე პარ ტა მენ ტის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ას პექ ტია. სა ქარ თვე-
ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის კო ლექ ციე ბის მარ თვი სა და რეს ტავ რა ცია- კონ-
სერ ვა ციის დე პარ ტა მენ ტის პრიო რი ტე ტე ბი იყო ფა სამ ძი რი თად კა ტე გო-
რიად. პირ ვე ლი – პრე ვენ ციუ ლი დაც ვა, მეო რე – კო ლექ ციე ბის და ზია ნე ბის 
გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბის კვლე ვა და მე სა მე – სა რეს ტავ რა ციო სა მუ შაოე ბი.  
კო ლექ ციე ბის მარ თვი სა და რეს ტავ რა ცია- კონ სერ ვა ციის დე პარ ტა მენ ტში 
ამ ჟა მად ფუნ ქციო ნი რებს შემ დე გი ლა ბო რა ტო რიე ბი:

•	 ფერ წე რი სა და გრა ფი კის სა რეს ტავ რა ციო ლა ბო რა ტო რია;

•	 ქსო ვი ლე ბის სა რეს ტავ რა ციო ლა ბო რა ტო რია;

•	 არ ქეო ლო გიუ რი მა სა ლის სა რეს ტავ რა ციო ლა ბო რა ტო რია;

•	 ფო ტო, ქა ღალ დის სა რეს ტავ რა ციო ლა ბო რა ტო რია;

•	 პა ლეონ ტო ლო გიუ რი მა სა ლის სა რეს ტავ რა ციო ლა ბო რა ტო რია.

დე პარ ტა მენ ტის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა ნი:

•	 არ ტე ფაქ ტე ბის ტექ ნი კუ რი კვლე ვა და დიაგ ნოს ტი კა;

•	 და ზია ნე ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბის დად გე ნა;

•	 პრე ვენ ციუ ლი კონ სერ ვა ციის საერ თო სტრა ტე გიის გან ვი თა რე ბა;

•	 რეს ტავ რა ცია- კონ სერ ვა ცია;

•	 სა ვე ლე კონ სერ ვა ცია;

•	 სა მეც ნიე რო კვლე ვე ბი;

•	 სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მია ნო ბა.

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის რეს ტავ რა ტო რე ბი მუდ მი ვად ჩარ-
თულ ნი არიან და უშუა ლოდ მო ნა წი ლეო ბენ სა ცა ვე ბი სა და სა რეს ტავ რა ციო 
ლა ბო რა ტო რიე ბის და გეგ მვის პრო ცეს ში, რომ ლის ნა თე ლი მა გა ლი თია 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა სა ცა ვი სა და 
სა რეს ტავ რა ციო ცენ ტრის დას რუ ლე ბუ ლი პროექ ტი. ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ-
თა სა ცა ვი არის შვიდ სარ თუ ლია ნი შე ნო ბა, რო მე ლიც აერ თია ნებს კო-
ლექ ცია თა ფონ დსა ცა ვებს და სა რეს ტავ რა ციო- სა კონ სერ ვა ციო- კვლე ვით 
ლა ბო რა ტო რიებს. პროექ ტის გან ხორ ციე ლე ბის შემ დეგ აქ ბი ნას დაი დებს 
ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი სა და ეროვ ნუ ლი გა ლე რიის კო ლექ ციე ბი. ამას თა-
ნა ვე მოეწ ყო ბა კვლე ვი თი- სა რეს ტავ რა ციო ლა ბო რა ტო რიე ბი, რომ ლე ბიც 
მოემ სა ხუ რე ბა ფონ დებ ში და ცულ ექ სპო ნა ტებ ს. შე ნო ბა და ყო ფი ლია ზო-
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ნე ბად: შა ვი და თეთ რი ზო ნე ბი.  შავ ზო ნას წარ მოად გენს სივ რცე, სა დაც 
მოხ დე ბა მა სა ლის პირ ვე ლა დი და მუ შა ვე ბა, რაც იძ ლე ვა გა რან ტიას სრუ-
ლიად გა სუფ თა ვე ბუ ლი ექ სპო ნა ტი და ბი ნავ დეს სა ცავ ში, სა რეს ტავ რა ციო 
ან კვლე ვით ლა ბო რა ტო რია ში. აღ ნიშ ნუ ლი სივ რცის გავ ლით თეთრ ზო ნა ში 
არ სე ბუ ლი მა სა ლა დაზ ღვეუ ლია, ახა ლი შე მო სუ ლი მა სა ლი სა გან რომ არ 
გადაედოს დაავადება. აღ ნიშ ნუ ლი ზო ნა მდე ბა რეობს მხო ლოდ შე ნო ბის I 
დო ნე ზე- ტრან ზი ტის ფარ გლებ ში. პირ ველ სარ თულ ზეა ე.წ. ტრან ზი ტის ზო ნა, 
საი და ნაც შე ნო ბა ში ხდე ბა ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა მი ღე ბა, სა დაც რეს ტავ რა-
ტო რე ბი შეა ფა სე ბენ ექ სპო ნა ტე ბის მდგო მა რეო ბას. მდგო მა რეო ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით მოხ დე ბა ექ სპო ნა ტე ბის შემ დგო მი და მუ შა ვე ბა; აქ ვეა ანოქ-
სიის ოთა ხი და სპე ცია ლუ რი მა ცივ რე ბი, სა დაც სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში 
ნივ თებს ჩაუ ტარ დე ბათ პრო ცე დუ რე ბი ბიო და ზია ნე ბის აღ მო საფ ხვრელად. 
მხო ლოდ ამ პრო ცე დუ რე ბის გავ ლის შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ნივ თის 
გა და ტა ნა ფონ დსა ცავ ში თუ სა გა მო ფე ნო დარ ბაზ ში. პირ ვე ლი სარ თუ ლი 
ასე ვე წარ მოად გენს ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მის სატ რან ზი ტო ზო ნას, აღ სა ნიშ-
ნა ვია, რომ ასე თი სა ხის ზო ნის არ სე ბო ბით, მუ ზეუმს ეძ ლე ვა სა შუა ლე ბა 
დროე ბი თი გა მო ფე ნი სათ ვის მი მარ თოს მსოფ ლიო დო ნის ყვე ლა მუ ზეუმს 
კო ლექ ციე ბის გა მო სა ფე ნად. შე ნო ბის და ნარ ჩენ სარ თუ ლებ ზე გან ლა გე-
ბუ ლია კვლე ვი თი ლა ბო რა ტო რიე ბი, სა ცა ვე ბი, სარეს ტავრა ციო ლა ბო რა-
ტო რიე ბი და ოფი სე ბი. 
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Summary

NI NO KA LAN DAD ZE

Geor gian Na tio nal Mu seum,
Head of the De par tment for the ma na ge ment, con ser va tion and res to ra tion of col-
lec tions, Doc tor of His tory

Col   lec   tion ca   re is one of the es   sen   tial as   pects of the De   par   tment of ma   na   ge   ment, 
con   ser   va   tion and res   to   ra   tion of col   lec   tions of Geor   gian Na   tio   nal Mu   seum. Prio   ri   ties of 
the De   par   tment are di   vi   ded in   to three ca   te   go   ries: (1) pre   ven   ti   ve pro   tec   tion; (2) study 
of the rea   sons cau   sing col   lec   tion da   ma   ge and (3) res   to   ra   tion works. The De   par   tment 
in   clu   des the fol   lo   wing ac   ting la   bo   ra   to   ries: 

•	 Res  to  ra  tion la  bo  ra  tory of Pain  ting and Grap  hics

•	 Res  to  ra  tion la  bo  ra  tory of tex  ti  les 

•	 Res  to  ra  tion la  bo  ra  tory for ar  cheo  lo  gi  cal ma  te  rial

•	 Res  to  ra  tion la  bo  ra  tory of pho  to and pa  per 

•	 Res  to  ra  tion la  bo  ra  tory of pa  leon  to  lo  gi  cal ma  te  rial

KEY DI REC TIONS OF THE DE PAR TMENT:

 – Tec  hni  cal study and diag  nos  tics of ar  ti  facts 

 – Es  tab  lis  hing the cau  ses of da  ma  ges 

 – Ela  bo  ra  tion of ove  rall stra  tegy of pre  ven  ti  ve con  ser  va  tion for Na  tio  nal Mu  seum

 – con  ser  va  tion and res  to  ra  tion 

 – field con  ser  va  tion 

 – Scien  ti  fic re  search 

 – Edu  ca  tio  nal ac  ti  vity.

Res    to    ra    tion spe    cia    lists at Geor    gian Na    tio    nal Mu    seum are con    ti    nuously en    ga    ged in 
plan    ning of res    to    ra    tion la    bo    ra    to    ries and de    po    si    to    ries, the vi    vid exam    ple of which is a 
com    ple    te pro    ject of the Re    po    si    tory of Works of Art and Res    to    ra    tion Cen   ter of Geor  -
gian Na   tio   nal Mu   seum. 
Re   po   si   tory of Works of Art is a 7-sto   rey buil   ding which in   clu   des col   lec   tion re   po   si   to  -
ries and res  to  ra  tion  /con  ser  va  tion la  bo  ra  to  ries. Af  ter the im  ple  men  ta  tion of the pro -
ject, col  lec  tions of the Art Mu  seum and Na  tio  nal Gal  lery will be hou  sed he  re. In ad -
di  tion, re  sear  ch-res  to  ra  tion la  bo  ra  to  ries will be ar  ran  ged to ser  ve the ex  hi  bits kept in 
re  po  si  to  ries.
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დარეჯან გოგაშვილი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, 
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, 

რესტავრატორი, ფილოლოგიის დოქტორი

პალიმფსესტები: დაცვისა და კონსერვაციის 
რამდენიმე საკითხი (მესტიის მუზეუმში 
დაცული ფრაგმენტების მიხედვით)

სვა ნე თის ის ტო რიი სა და ეთ ნოგ რა ფიის მუ ზეუმ ში (მეს ტიის მუ ზეუ მი) და-
ცუ ლია ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რე ბის უნი კა ლუ რი კო ლექ ცია. ხელ ნა წე რე ბი 
IX-XVIII საუ კუ ნეე ბით თა რიღ დე ბა და სა სუ ლიე რო მწერ ლო ბის სხვა დას ხვა 
დარგს მოი ცავს. 

მუ ზეუმ ში არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ნი მუ შე ბის დაც ვა, კონ-
სერ ვა ცია, კვლე ვა და პო პუ ლა რი ზა ცია მთა ვარ პრიო რი ტეტს წარ მოად გენს. 
ამ მიზ ნით გან ხორ ციელ და შემ დე გი პროექ ტე ბი: ,,სვა ნე თის ის ტო რიი სა და 
ეთ ნოგ რა ფიის მუ ზეუ მის ექ სპო ნა ტე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია“ (2008-2009 წწ.);1 
,,სვა ნე თის მუ ზეუმ ში და ცუ ლი უნი კა ლუ რი ნივ თე ბის, შუა საუ კუ ნეე ბის ხელ-
ნა წე რე ბი სა და ხა ტე ბის დაც ვა და კონ სერ ვა ცია“ (2009-2010 წწ.); ,,ქარ თუ ლი 
პა ლიმ ფსეს ტუ რი ხელ ნა წე რე ბი“ (2009-2012 წწ. გერ მა ნულ -ფრან გულ -ქარ-
თუ ლი სა მეც ნიე რო პროექ ტი2 და სხვა. 

პროექ ტის - ,ქარ თუ ლი პა ლიმ ფსეს ტუ რი ხელ ნა წე რე ბი“ ფარ გლე ბში ჩა ტა-
რე ბუ ლი სა მუ შაოე ბის შე დე გად, მეს ტიის მუ ზეუ მის კო ლექ ცია ში აღ მოჩ ნდა 
სა მეც ნიე რო წრეე ბის თვის უც ნო ბი ეტ რა ტის ფურ ცლე ბი, ზო გიერ თი მათ გა-
ნი პა ლიმ ფსესტს წარ მოად გენს (პა ლიმ ფსეს ტი - ეტ რატ ზე შეს რუ ლე ბუ ლი 
ხელ ნა წე რი ფურ ცე ლი, რო მე ლიც თავ და პირ ვე ლი ტექ სტის გა და რეც ხვის 
შემ დეგ ხე ლახ ლა არის გა მო ყე ნე ბუ ლი სა წერ მა სა ლად). 

ფურ ცლე ბი ფრაგ მენ ტე ბის სა ხი თაა ჩვე ნამ დე მოღ წეუ ლი (11,2X9,5სმ; 
13X11,5სმ; 9,5X7სმ; 14X10,5სმ; და სხვა), მა თი უმ რავ ლე სო ბა მყი ფეა და 
მსხვრე ვა დი, შეი ნიშ ნე ბა სტრუქ ტუ რუ ლი და ბიო ლო გიუ რი და ზია ნე ბა, დე-
ფორ მა ცია, ზე და პი რი და ფა რუ ლია მტვრით, მუ რით, გა მო ლე ქი ლი ნივ თიე-
რე ბის კრის ტა ლე ბით და სხვა დას ხვა სა ხის ლა ქე ბით. ზო გიერ თი მათ გა ნი 
გა შა ვე ბუ ლია და შეუძ ლე ბე ლია რო გორც ზე და, ასე ვე ქვე და - პა ლიმ ფსეს-

1. პროექტის ფარგლებში გამოიცა - სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, მესტია, 
უშგული, გზამკვლევი, თბ. 2009წ

2. პროექ ტის შე სა ხებ იხ.დ. თვალ თვა ძე,  ქარ თუ ლი პა ლიმ ფსეს ტუ რი ხელ ნა წე რე ბი, თსუ მეც-
ნიე რე ბა, https://tsu.ge/science/?leng=ge&lcat=jurnal&jnomeri=4&tid=2



an
d

 C
u

lt
u

ra
l 

H
e

ri
ta

g
e

95

M
U

S
E

U
M

ტუ რი ტექ სტე ბის წა კით ხვა და იდენ ტი ფი კა ცია,  ა მი ტომ ფრაგ მენ ტე ბი მიუ-
ხე და ვად მეც ნიე რე ბის დი დი ინ ტე რე სი სა სა გან გე ბო კვლე ვი სა და შეს წავ-
ლის სა გა ნი ჯერ არ გამ ხდა რა.3    

სურ. №1. ფრაგმენტების მდგომარეობა სამუშაოს დაწყებამდე (© სემ)
 
მუ ზეუ მის კო ლექ ცია ში და ცუ ლი ეტ რა ტის ფრაგ მენ ტე ბის კონ სერ ვა ციი სა 
და დაც ვის, კვლე ვი თი და ვი ზუა ლუ რი ფუნ ქციის აღ დგე ნის მიზ ნით, სა ქარ-
თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის პროექ ტის - ,,პა ლიმ ფსეს ტე ბის კონ სერ ვა-
ცია“ფარ გლებ ში გან ხორ ციელ და შემ დე გი სა ხის სა მუ შაოე ბი: ჩა ტარ და შერ-
ჩეუ ლი ფრაგ მენ ტე ბის წი ნა სა კონ სერ ვა ციო კვლე ვა - მიკ რო ბიო ლო გიუ რი 
და ზე და პირ ზე გა მო ლე ქი ლი ნივ თიე რე ბის ანა ლი ზი, დად გინ და და ზია ნე ბის 

3. ფრაგ მენ ტე ბის აღ წე რი ლო ბა გა მოი ცა 2015 წ. პროექ ტის –,,სა ქარ თვე ლოს რე გიო ნებ ში 
და ცუ ლი ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რე ბი: მო ნა ცემ თა ერ თია ნი ელექ ტრო ნუ ლი ბა ზა (ქარ თულ და 
ინ გლი სურ ენებ ზე)“ 2013-2015წწ. – ფარ გლებ ში. სა ქარ თვე ლოს რე გიო ნებ ში და ცუ ლი ქარ-
თუ ლი ხელ ნა წე რე ბი, კა ტა ლო გი, თბ. 2015, გვ.: 284, 286,  287, 289, 293.
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გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი და ხა რის ხი, ჩა ტა რე ბუ ლი ტეს ტე ბის სა ფუძ ველ ზე გა ნი-
საზ ღვრა სა კონ სერ ვა ციო მე თო დი და შეირ ჩა მა სა ლე ბი. თი თოეუ ლი ფრაგ-
მენ ტის ზე და პი რი გაიწ მინ და, გას წორ და და გა მაგ რდა დე ფორ მი რე ბუ ლი, 
და ზია ნე ბუ ლი ად გი ლე ბი.4 

მიკ რო ბიო ლო გიუ რი ანა ლი ზის შე დე გად დად გინ და, რომ ბიო და ზია ნე ბა იყო 
სუს ტი, შერ ჩეუ ლი ნი მუ შე ბიდნ მხო ლოდ 4 ექ სპო ნატ ზე იზ რდე ბო და ბაქ ტე რია 
- Bacillus subtilis. ბაქ ტე რიის გვარი განისაზღვრა როგორც პეტრის თასზე, 
ასევე სინათლის მიკროსკოპით დათვალიერებისას (გადიდება მიკროსკოპში 
20X100=2000).5

სურ. №2. მიკროორგანიზმები – ბაქტერია Bacillus subtiliebi - ეტრატის ზედაპირზე (© სემ)

სურ. №3. Bacillus subtili – ის კოლონიები პეტრის თასზე და სინათლის მიკროსკოპში (© სემ)

4. პროექ ტი გან ხორ ციელ და 2011 წ. სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო საქმეთა სა მი ნის ტრო სა და 
იტა ლიის რეს პუბ ლი კის საელ ჩოს მხარ და ჭე რით.

5. მიკ რო ბიო ლო გიუ რი ანა ლი ზი ჩა ტარ და და ბაქ ტე რიის გვა რი გა ნი საზ ღვრა თა მარ იაშ ვი-
ლის მიერ.
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გა მო ლე ქი ლი ნივ თიე რე ბის იდენ ტი ფი კა ციი სათ ვის დამ ზად და საკ ვლე ვი ნი-
მუ შე ბი და ჩა ტარ და თვი სობ რი ვი ანა ლი ზი Na+, K+, Fe2+, SO42+, Cl- იო ნე ბის 
აღ მო სა ჩე ნად. ნატ რიუ მის და კა ლიუ მის იო ნე ბის არ სე ბო ბა გა ნი საზ ღვრა ატო-
მურ აბ სორ ბციულ სპექ ტრო- ფო ტო მეტ რზე, Na+.-ის ტალ ღის სიგ რძეა - 588,9 
ნმ., ხო ლო K+– ის - 766,5 ნმ. წო ნი თი რაო დე ნო ბა – 5 მკგ/მლ; 10 მკგ/მლ, 20 
მკგ/მლ. რკი ნის იო ნე ბის აღ მო სა ჩე ნად გა მო ვი ყე ნეთ კა ლიუ მის რო და ნი დი, 
ქლო რის იო ნე ბის აღ მო სა ჩე ნად - ვერ ცხლის ნიტ რა ტის რამ დე ნი მე წვე თი, 
SO42+ -ის იო ნე ბის არ სე ბო ბა გა ნის აზღვრა ბა რიუ მის ქლო რი დით. ანა ლი-
ზის შე დე გად, საკ ვლევ ხსნარ ში აღ მოჩ ნდა ნატ რიუ მის და ქლო რის იო ნე ბი. 
Na+-ის იო ნე ბის არ სე ბო ბა და ფიქ სირ და გრა ფიკ ზე, ხო ლო Cl--ის იო ნე ბის 
არ სე ბო ბას ადას ტუ რებს ვერ ცხლის ნიტ რა ტის და მა ტე ბის შე დე გად ხსნარ ში 
წარ მოქ მნი ლი თეთ რი ფე რის ოპა ლე სენ ცია. 

ამ რი გად, გა მო ლე ქი ლი ნივ თიე რე ბა ნატ რიუ მის ქლო რი დია (NaCl) მი სი გა-
მო ლექ ვა ზე და პირ ზე თან და თა ნო ბი თი, პერ მა ნენ ტუ ლი პრო ცე სია და გა მოწ-
ვეუ ლია ტემ პე რა ტუ რი სა და ტე ნია ნო ბის ცვა ლე ბა დო ბით (ფრაგ მენ ტე ბი მუ-
ზეუმ ში გა და ტა ნამ დე არა სა თა ნა დო პი რო ბებ ში ინა ხე ბო და).6

სურ. №4. მარილის კრისტალები ეტრატის ზედაპირზე (© სემ)

NaCl კრის ტა ლუ რი ნივ თიე რე ბაა, მას იო ნუ რი კრის ტა ლუ რი მე სე რი აქვს, რომ-
ლის კვან ძებ ში გან ლა გე ბუ ლია და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი იო ნე ბი, ე. ი. 
კრის ტა ლი შეიძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც მაკ რო მო ლე კუ ლა, რო მე ლიც 
შედ გე ბა Na+- ის და Cl–-ის იო ნე ბის თა ნა ბა რი რიც ხვი სა გან. იო ნუ რი ნაერ თე ბი

   

6. ნატრიუმის ქლორიდის კრისტალები ხშირად გვხვდება პაპირუსის ზედაპირზე, D. Gogas-
hvili, ,,Several Issues on the Conservation of the Papyrus collection et the National Centre of 
Manuscripts,“ Georgian Art in the Context of European and Asian Cultures,  თბილისი, 2009, 
pp. 369-372
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სურ. №5. მარილის კრისტალები სტერეო მიკროსკოპში (© სემ)

ად ვი ლად იხ სნე ბა პო ლა რულ გამ ხსნე ლებ ში, გახ სნი სას კრის ტა ლუ რი სტრუქ-
ტუ რა ირ ღვე ვა, იო ნუ რი ნაერ თი ცალ კეულ იო ნე ბად იშ ლე ბა და ჰიდ რა ტი-
რე ბუ ლი იო ნე ბი ხსნარ ში გა და დიან.7 ამი ტომ ზე და პი რი დან NaCl მო ცი ლე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია, თუ ეტ რა ტის ფურ ცელს მო ვა თავ სებთ ეთა ნო ლი სა და წყლის 
ნა რე ვით და ტე ნია ნე ბულ ფილ ტრის ქა ღალ დებს შო რის. ეთა ნო ლი ამავ დროუ-
ლად ანად გუ რებს ბაქ ტე რიის სპო რებს.8 
ამ მე თო დის გა მო ყე ნე ბა (ეთა ნო ლი სა და წყლის წო ნი თი თა ნა ფარ დო ბის 
შერ ჩე ვა, ეტ რატ თან შე ხე ბის ინ ტენ სი ვო ბი სა და ხან გრძლი ვო ბის გან საზ ღვრა, 
და ა. შ.) დიდ სიფ რთხი ლეს მოით ხოვს და და მო კი დე ბუ ლია რო გორც ეტ რა ტის 
და მელ ნის ფე ნის და ზია ნე ბის ხა რის ხზე, ასე ვე ტექ სტის მელ ნის სა ხეო ბა ზე. 
მეს ტიის მუ ზეუმ ში და ცუ ლი ფრაგ მენ ტე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი მდგრა დი, რკი-
ნა- გა ლუ რი მელ ნით არის შეს რუ ლე ბუ ლი, რომ ლის და სამ ზა დებ ლად გა მოი-
ყე ნე ბო და მთრიმ ლა ვი ნივ თიე რე ბის შემ ცვე ლი მცე ნა რის ექ სტრაქ ტი, რკი ნის 
სულ ფა ტი და გუმ ფი სუ რი ნივ თიე რე ბა (ა სე თი ვე ტი პის მელ ნით არის ნა წე რი 
პა ლიმ ფსეს ტუ რი ტექ სტე ბი), იშ ვია თად გვხვდე ბა წყალ ში ხსნა დი კარ ბო ნუ ლი 
მე ლა ნი, რო მელ საც ამ ზა დებ დნენ ნახ ში რის ან კან დე ლის ჭვარ ტლი სა გან.9 

7. John S. Mills, Raymond White, The Organic Chemistry of Museum Objects; Science for 
Conservators, volume 2, Museums and Galleries Commission in conjunction with Routledge 
London and New York.

8. თამარ იაშვილის რე კო მენ და ციით - ზო გა დად, ბა ცი ლუ სის ტი პის ბაქ ტე რიე ბის სა წი ნააღ-
მდე გოდ ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რია სალ ბის ეთე რი, ჩვენს შემ თხვე ვა ში საუ კე თე სო ეფექტს მოგ ვცემს 
ფრაგ მენ ტე ბის და მუ შა ვე ბა ეთანოლით.

9. M.  Zerdoun Bat-Yehouda, Les encres noires au moyen age, Paris, 1883; pp. 13-23; 77-81; 
დ. გო  გაშ  ვი  ლი, სა  წე  რი მა  სა  ლის დამ  ზა  დე  ბის ის  ტო  რია ქარ  თულ ხელ  ნა  წე  რებ  ში და  ცუ  ლი ცნო -
ბე  ბის მი  ხედ  ვით (სა  დი  სერ  ტა  ციო ნაშ  რო  მი, ხელ  ნა  წე  რის უფ  ლე  ბით), თბ., 2004. Gგვ. 67-75 
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მა რი ლის მო ცი ლე ბა ზე და პი რი დან მე ქა ნი კუ რი მე თო დი თაც არის შე საძ ლე-
ბე ლი, იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა ეტ რა ტი არ არის მსხვრე ვა დი და გან შრე ვე ბუ ლი. 
ასე თი ვე წე სით შეიძ ლე ბა გაიწ მინ დოს ეტ რა ტის ზე და პი რი მტვრის, ჭუჭ ყის, 
სან თლის ნაღ ვენ თი სა და მი წი სა გან.10 

და ბო ლოს, კი დევ ერ თხელ აღ ვნიშ ნავთ, რომ კონ სერ ვა ციის მე თო დე ბი სა 
და მა სა ლე ბის შერ ჩე ვი სას აუ ცი ლე ბე ლია გა ვით ვა ლის წი ნოთ: ეტ რა ტის 
მდგო მა რეო ბა; და ზია ნე ბის ხა რის ხი; ცალ კეუ ლი შემ თხვე ვე ბი და მი სი გა-
მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი; სა კონ სერ ვა ციო მა სა ლე ბის, ეტ რა ტი სა და მელ ნის ურ-
თიერ თმი მარ თე ბა.

სურ. №6. ფრაგმენტების მდგომარეობა გაწმენდამდე (© სემ)  

სურ. №7. გაწმენდის შემდეგ (© სემ)

10. ზედაპირი იწმინდება ფუნჯით (#0, #1) მიკროსკოპის ქვეშ. ფუნჯის მოძრაობის მიმართულება 
დამოკიდებულია მელნის და ეტრატისა დაზიანებაზე და დეფორმაციაზე.
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გაწ მენ დი ლი ფრაგ მენ ტე ბი მო თავ სდა ხელ ნა წე რის თვის გან კუთ ვნილ, სპე-
ცია ლუ რად შერ ჩეულ დამ ცავ ყუთ ში11 და გან თავ სდა მეს ტიის მუ ზეუ მის შუა 
საუ კუ ნეე ბის კო ლექ ციის ფონ დსა ცავ ში. დღეი სათ ვის ფრაგ მენ ტე ბი ხელ მი-
საწ ვდო მია შემ დგო მი კვლე ვი სა და შეს წავ ლი სათ ვის (აღ წე რი ლო ბა, გა მოკ-
ვლე ვა, ტექ სტი).

სურ. №8 მესტიის მუზეუმის ხელნაწერების კოლექციის ფონდსაცავი (© სემ)

11. დამ ცა ვი ყუ თი დამ ზა დე ბუ ლია ISO 9706 სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად : გა მო ყე ნე ბუ ლია სუფ თა 
ცე ლუ ლო ზა; ნა ტუ რა ლუ რი, მჟა ვი სა გან თა ვი სუ ფა ლი მა სა ლა; pH არის ISO 6588-1:2005-ის 
შე სა ბა მი სი.
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Summary

DAREJAN GOGASVILI, PhD

Georgian National Museum
Senior Scientist

THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF THE PALIMPSESTS.
(According to the fragments preserved at the Mestia Museum)

The ma nus cripts pre ser ved at the Sva ne ti Mu seum of His tory and Et hnog raphy (Mes tia 
Mu seum) da te from the 9th-18th cen tu ries em bra cing va rious fields of church wri tings. 
Among the se are ma nus cripts co pied at the scrip to ria of Tao- Klar je ti and Je ru sa lem, 
bound in stam ped or sil ver cha sed co vers; uni que Gos pels il lus tra ted with or na ments 
and mi nia tu res, etc. Pre ser ved he re are books prin ted in the 18th-19th cen tu ries and 
Svan his to ri cal do cu ments writ ten on wood and da ting from the 14th-15th cen tu ries. 

The col lec tion con tains pa lim psests (pa lim psest is a ma nus cript pa ge from a scroll 
or book that has been scra ped off and used again). So me parts of pa lim psests are 
pre sen ted by frag ments. 

The frag ments ha ve dif fe rent kinds of struc tu ral de for ma tions and bio lo gi cal da ma ges. 
The re are va rious cracks, fol ded, bro ken and da ma ged parts. So me pa ges are da ma-
ged by wa ter, fi re and un stab le en vi ron men tal con di tions. They are co ve red with dust, 
dirt, soot, oil, fat, etc. 

Be cau se of the da ma ge it is im pos sib le to read and iden tify the lo wer la yer of pa lim-
psest text. Due to this the frag ments ha ve ne ver been an ob ject of re search.

By the sup port of the Mi nistry of Fo reign Af fairs of Geor gia and the Em bassy of Italy 
in Geor gia, the pro ject of the Geor gian Na tio nal Mu seum ,,Con ser va tion of the pa-
lim psests“ has been car ried out. In the fra me work of the Pro ject the pre- con ser va-
tion study of the se lec ted frag ments was car ried out. The mic ro bio lo gi cal anal ysis 
was con duc ted; the sub stan ce on the sur fa ce was re cog ni zed as salt. On the ba sis 
of the con duc ted anal ysis the con di tion of each ob ject was eva lua ted and the con-
ser va tion -res to ra tion met hod was de ve lo ped. 

As a re sult, each frag ment was clea ned, flat te ned, the da ma ged parts we re con so li-
da ted and pla ced in sto ra ge bo xes. 

Af ter the con ser va tion treat ment, vi sual fun ction has been re co ve red and the pa lim-
psests are avai lab le for fur ther stu dies.
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ნანა მეფარიშვილი

კავშირი ,,ქართული სახლი“, არქიტექტორი 

არქიტექტორის როლი სამუზეუმო საქმეში

რა რო ლი აკის რია არ ქი ტექ ტორს სა მუ ზეუ მო საქ-
მე ში? ამა ზე ხში რად მი ფიქ რია, რად გან პრო ფე სიით 
არ ქი ტექ ტო რი ვარ, ვმუ შაობ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რეო ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით და, აქე დან გა მომ-
დი ნა რე, ვთა ნამ შრომ ლობ მუ ზეუ მებ თა ნაც. დღეს ჩემს მო საზ რე ბებს გა გი-
ზია რებთ და შე ვეც დე ბი და გა ნა ხოთ, თუ რო გორ შეუძ ლია ჩე მი პრო ფე სიის 
ადა მიანს იმოქ მე დოს მუ ზეუ მის წარ მა ტე ბა ზე. 

და ვიწ ყოთ იმით, რომ მუ ზეუ მე ბის ის ტო რია ათას წლეუ ლებს ით ვლის. დღე-
ვან დე ლი, XXI საუ კუ ნის მუ ზეუ მი საგ რძნობ ლად გან სხვავ დე ბა რო გორც ძვ.წ. 
აღ. III საუ კუ ნე ში სა ბერ ძნეთ ში ჩა სა ხუ ლი „მუ ზე ბის სამ ყო ფე ლის გან“, ასე ვე 
მოგ ვია ნე ბით ევ რო პა ში, აშ შ-სა თუ მსოფ ლიოს სხვა ქვეყ ნებ ში აგე ბუ ლი მუ-
ზეუ მე ბის გან. ეს გან სხვა ვე ბე ბი, პირ ველ რიგ ში, არ ქი ტექ ტუ რა ში ჩანს თვალ-
ნათ ლივ. არ ქი ტექ ტუ რას კი ხში რად ფუნ ქცია კარ ნა ხობს. 

მაშ, რა არის თა ნა მედ რო ვე მუ ზეუ მის ფუნ ქცია? ცნო ბი ლია, რომ ძა ლიან 
დი დი ხნის მან ძილ ზე ეს და წე სე ბუ ლე ბე ბი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის სა ცა ვებს 
წარ მოად გენ დნენ. სა მუ ზეუ მო საქ მის შე სა ხებ ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე ცნო ბილ 
წიგ ნში ,,სა მუ ზეუ მო საქ მის მე ნეჯ მენ ტი“ ავ ტო რე ბი ბა რი და გეილ ლორ დე ბი 
წე რენ, რომ დღეს მუ ზეუ მებ ში 6 ძი რი თა დი საქ მია ნო ბა ხორ ციელ დე ბა. ამათ-
გან 3 კო ლექ ციებს უკავ შირ დე ბა (შევ სე ბა, აღ წე რა და დაც ვა/ შე ნახ ვა), ხო ლო 
3 – უშუა ლოდ მუ ზეუ მის საქ მია ნო ბას (კვლე ვა, ექ სპო ნი რე ბა და ინ ტერ პრე-
ტა ცია). ავ ტო რე ბი საუბ რო ბენ მეშ ვი დე – ად მი ნის ტრა ციულ საქ მია ნო ბა ზეც, 
რო მე ლიც ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ თა კოორ დი ნი რე ბას ახ დენს.

თა ნა მედ რო ვე მუ ზეუ მებ ში ძა ლიან დი დი ყუ რად ღე ბა ეთ მო ბა გა ნათ ლე ბა-
საც, ამი ტომ სა გან მა ნათ ლებ ლო მი მარ თუ ლე ბა, რო გორც მუ ზეუ მის ფუნ ქცია, 
და მოუ კი დებ ლად აღ ნიშ ვნას მოით ხოვს. ყო ვე ლი ვე ამას ემა ტე ბა სერ ვი სე ბი, 
რო მელ საც დღე ვან დე ლი მუ ზუე მის გან ელის დამ თვა ლიე რე ბე ლი - დას ვე ნე-
ბა და გარ თო ბა. ამ რი გად, XXI საუ კუ ნის მუ ზეუ მი არის და წე სე ბუ ლე ბა, რო მე-
ლიც აგ რო ვებს, ინა ხავს და უვ ლის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ნი მუ შებს, 
ა ხორ ციე ლებს სა მეც ნიე რო კვლე ვას და საქ მია ნო ბას, აწ ყობს გა მო ფე ნებს 
და ინ ტერ პრე ტი რე ბის გზით დამ თვა ლიე რე ბელს აწ ვდის ინ ფორ მა ციას მა-
ტე რია ლუ რი თუ არა მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის შე სა ხებ, 
ზრუ ნავს სა ზო გა დოე ბის გა ნათ ლე ბა ზე და, ამას თა ნა ვე, სხვა დას ხვა ასა კის 

მუზეუმი - არქიტექტურა - რესტავრაცია
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სა მიზ ნე აუ დი ტო რიას უქ მნის შე სა ბა მის პი რო ბებს დას ვე ნე ბი სა და გარ თო-
ბის თვის. მსოფ ლიოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ბევ რი მუ ზეუ მე ბი მაქვს ნა ნა ხი, 
მათ შო რის: გერ მა ნიის, დი დი ბრი ტა ნე თის, იტა ლიის, საფ რან გე თის, შვე დე-
თის, ნორ ვე გიის, ჩე ხე თის, ასე ვე – ბრა ზი ლიის და ია პო ნიის. წელს ამ ქვეყ-
ნე ბის სიას ამე რი კაც დაე მა ტა (რო გორც კარ ნე გის ფონ დის სტი პენ დიან ტი, 
4 თვის მან ძილ ზე ვიმ ყო ფე ბო დი კვლე ვი თი ვი ზი ტით აშ შ-ში, სა დაც 50-ამ დე 
სხვა დას ხვა პრო ფი ლის მუ ზეუ მი ვნა ხე და შე ვის წავ ლე ამე რი კის სხვა დას-
ხვა ქა ლა ქში: ვა შინ გტონ ში, ნიუ -იორ კში, ბოს ტონ ში, ატ ლან ტა ში და სხვ.). 
სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით შე მიძ ლია თა მა მად ვთქვა, რომ მუ-
ზეუ მის შე ნო ბის არ ქი ტექ ტუ რა დამ თვა ლიე რე ბელ თა მო ზიდ ვის ერ თ-ერ თი 
ძლიე რი ია რა ღია, რად გან, მუ ზეუ მის ექ სპო ნა ტე ბის გარ და, არ ქი ტექ ტუ რაც 
ძა ლიან მოქ მე დებს ადა მია ნის გან წყო ბა ზე და გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ზე, მეო რედ 
ეს ტუმ როს იმა ვე მუ ზეუმს. 

დღეს მსოფ ლიო ში ძა ლიან ბევ რი ახა ლი მუ ზეუ მი შენ დე ბა. ბევ რია ძვე ლი შე-
ნო ბე ბის გა და კე თე ბის და ახა ლი შე სას ვლე ლე ბი სა თუ ფლი გე ლე ბის (Wings) 
მი შე ნე ბის მა გა ლი თე ბიც. რა ტომ არის ასე თი ბუ მი? 

ცნო ბი ლია, რომ დამ თვა ლიე რებ ლთა რიც ხვი მუ ზეუ მის წარ მა ტე ბი ს ერ თ-ერ-
თი ინ დი კა ტო რია. ზე მოთ იმა ზეც ვი საუბ რეთ, თუ რო გორ შეიც ვა ლა მუ ზეუ მის 
ფუნ ქცია ბო ლო ათ წლეუ ლე ბის მან ძილ ზე, რო გორ დაე მა ტა მას სა ზო გა-
დოე ბის თავ შეყ რი სა და დას ვე ნე ბის ფუნ ქციე ბი. გა მომ დი ნა რე აქე დან, მუ-
ზეუ მის პრო ფე სიო ნა ლე ბი სულ უფ რო და უფ რო მეტ დროს და ძა ლის ხმე ვას 
უთ მო ბენ სხვა დას ხვა იდეის და პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბას, ატა რე ბენ ახალ -
-ა ხალ ღო ნის ძიე ბებს ყვე ლა ასა კი სა და ინ ტე რე სის დამ თვა ლიე რე ბელ თა 
და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. ხში რად მუ ზეუ მი სა ღა მოს საა თებ შიც გა ნაგ რძობს 
მუ შაო ბას, რო გორც – სა ზო გა დოე ბის თავ შეყ რის ად გი ლი. ეს ყვე ლა ფე რი 
იწ ვევს ახა ლი სივ რცეე ბის გა ჩე ნის და ძვე ლის – გა და კე თე ბის აუ ცი ლებ ლო-
ბას, დამ თვა ლიე რე ბელ თა მოძ რაო ბის გრა ფი კე ბი სა და გა დაად გი ლე ბის 
სქე მე ბის გა და ხედ ვას, ხში რად ხე ლახალ ფუნ ქციურ ზო ნი რე ბას, გა და გეგ-
მა რე ბას, საექ სპო ზი ციო და არა საექ სპო ზი ციო, უბი ლე თო და ბი ლე თია ნი 
ზო ნე ბის კარ გად გა მიჯ ვნას, ახა ლი შე სას ვლე ლე ბის გა ჩე ნას და სხვ. ჩა რე ვე ბი 
მუ ზეუ მის შე ნო ბის არ ქი ტექ ტუ რა ში წარ მა ტე ბუ ლი და სა ზო გა დოე ბის თვის 
მი სა ღე ბი გა მო დის მა შინ, რო ცა არ ქი ტექ ტო რი ახერ ხებს ახა ლი და ნა მა ტის 
და ბა ლან სე ბას და კარ გად შერ წყმას არ სე ბულ ფორ მა სა და ფუნ ქციას თან. 
რო გორც ახა ლი შე ნო ბის, ასე ვე და ნა მა ტის დაპ როექ ტე ბას წინ უძ ღვის ე.წ. 
ფუნ ქციუ რი პროგ რა მის (დიდ ბრი ტა ნეთ ში - ,,ფუნ ქციურ ბრი ფის“) შედ გე ნა 
მუ ზეუ მის სპე ცია ლის ტე ბის მხრი დან. ეს არის მო ცე მუ ლო ბა, მოთ ხოვ ნე ბის 
სია, რომ ლის მი ხედ ვი თაც არ ქი ტექ ტო რი ამუ შა ვებს პროექტს. რეკო ნსტრუქ-
ციე ბის წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბი ძა ლიან ბევ რია. რამ დე ნი მე მათ გა ნი მე 
თვი თონ ვნა ხე და მინ და გა გი ზია როთ:
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გა სულ, 2014 წელს ჰარ ვარ დის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მებს (Harvard Art Museums) 
ახა ლი გა ლე რეა დაე მა ტა. პროექ ტის ავ ტო რი ცნო ბი ლი იტა ლიე ლი არ ქი ტექ-
ტო რი რენ ცო პია ნოა. და ნა მა ტის გარ და, პია ნომ არ სე ბუ ლი ეზო შე მი ნულ 
ატ რიუ მად გა დააქ ცია. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ზეუ მის ახა ლი ფლი გე ლი 
თა ნა მედ რო ვე მა სა ლით არის შეს რუ ლე ბუ ლი (ბე ტო ნი, ფო ლა დი, ხის ჟა ლუ-
ზე ბი, ატ რიუმ ში – დი დი რაო დე ნო ბის მი ნა იგი მაინც არ შე დის კონ ფლიქ ტში 
ძვე ლი შე ნო ბის აგუ რის ფა სად თან, პი რი ქით, 1927 წელს აშე ნე ბუ ლი აგუ რის 
შე ნო ბის დე ლი კა ტუ რი და ნა მატს წარ მოად გენს). 

მეო რე მა გა ლი თი: 2007 წლის ნოემ ბერ ში გაიხ სნა სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის 
ამე რი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი სა და პორ ტრე ტე ბის ეროვ ნუ ლი გა ლე რეის 
საერ თო ეზო, რო მე ლიც ვა შინ გტო ნე ლი ფი ლან ტრო პე ბის და კო ლექ ციო ნე-
რე ბის რო ბერტ და არ ლინ კო გო ტე ბის სა ხელს ატა რებს (Robert and Arlene 
Kogod Cortyard). პროექ ტი ეკუთ ვნის ცნო ბილ არ ქი ტექ ტუ რულ კომ პა ნიას 
,,ფოს ტე რი და პარ ტნიო რე ბი“ (ლონ დო ნი). 2600 კვ. მ. ფარ თო ბის ში და ეზო 
გა დაი ხუ რა ორ მა გი მი ნი სა და ფო ლა დის ბა დის ტალ ღო ვა ნი კონ სტრუ ქციით, 
რომე ლიც ანო დი რე ბუ ლი ალუ მი ნის 8 სვეტს ისე ეყ რდნო ბა, რომ არც სა ხუ-
რა ვის სიმ ძი მე იგ რძნო ბა და არც არ სე ბუ ლი შე ნო ბის ფა სა დი იჩ რდი ლე ბა. 

1. იზა ბე ლა სტუარ ტის ბა ღი- მუ ზეუ მი (Isabella Stewart Gardner Museum). მუ ზეუ მის ძვე ლი 
შე ნო ბა და ახა ლი ფლი გე ლი (არ ქი ტექ ტო რი: რენ ცო პია ნო). ბოს ტო ნი, მა სა ჩუ სეტ სი, 
აშშ. ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი
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ეს ეზო ჩე მი საყ ვა რე ლი ად გი ლი იყო ვა შინ გტონ ში ვი ზი ტი სას და მას კვლავ 
და ვუბ რუნ დე ბი მოხ სე ნე ბის ბო ლოს. 

შე ნო ბის არ ქი ტექ ტუ რას ხში რად ის ის ტო რიაც გან საზ ღვრავს, რა საც ყვე ბა 
მუ ზეუ მი და პი რი ქით – არ ქი ტექ ტუ რა კარ გი სა შუა ლე ბაა თე მა ტი კის კარ გად 
ასახ სნე ლად, დამ თვა ლიე რებ ლამ დე მი სა ტა ნად. რამ დე ნი მე მა გა ლითს 
მო ვიყ ვან: 

ნიუ იორ კის 9/11 მე მო რია ლი და მუ ზეუ მი (9/11 Memorial and Museum) ეძ-
ღვნე ბა 1993 და 2001 წლის 11 სექ ტემ ბერს ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე ბის შე დე გად 
და ღუ პულ 3000-ზე მე ტი ადა მია ნის ხსოვ ნას. კომ პლექ სი მსოფ ლიო სა ვაჭ რო 
ცენ ტრის ად გილ ზეა გან თავ სე ბუ ლი. მე მო რია ლი (ავ ტო რი მაიკ არა დი (Handel 
Architects) ლან დშაფ ტის დი ზაი ნერ პი ტერ ვოლ კერ თან (Peter Walker) ერ თად) 
წარ მოად გენს ხე თა რიგს, რო მე ლიც გარს უვ ლის 2 უზარ მა ზარ აუზს წყლის 
კას კა დე ბით, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, ,,ტყუ პე ბის“ კონ ტურს იმეო რე ბენ. აუ-
ზე ბის ბრინ ჯაოს პა ნე ლებ ზე ამოჭ რი ლია და ღუ პულ თა სა ხე ლე ბი. 
მე მო რია ლუ რი მოედ ნის ქვეშ გან ლა გე ბუ ლია მუ ზეუ მი, რო მელ შიც დე კონ-

2, 3. ჰარ ვარ დის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მე ბი. შე მი ნუ ლი ატ რიუ მი და ახა ლი ფლი გე ლის ფა სა დი. 
ბოს ტო ნი, მა სა ჩუ სეტ სი, აშშ. ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი

4. არ ლინ კო გო ტის სა ხე ლო ბის ეზო. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის ამე რი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბის 
მუ ზეუ მი და პორ ტრე ტე ბის ეროვ ნუ ლი გა ლე რეა. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. 
ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი
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სტრუქ ცი ვიზ მის სტილ ში აგე ბუ ლი პა ვი ლიო ნით ვხვდე ბით (ავ ტო რი ნორ-
ვე გიუ ლი ფირ მა Snohetta). მუ ზეუ მის პროექ ტი ეკუთ ვნის არ ქი ტექ ტო რულ 
ფირ მას Davis Brody Bond. სხვა ექ სპო ნატ თა შო რის (23000 ფო ტო შემ თხვე-
ვის ად გი ლი დან, ად გილ ზე მოგ რო ვი ლი და და ღუ პულ თა ნივ თე ბი - 10300 
ექ სპო ნა ტი, მსხვერ პლთა ფო ტოე ბი, 2000-მდე აუ დიო ჩა ნა წე რი და სხვ.) გა-
მორ ჩეუ ლი ად გი ლი უჭი რავს ტე რაქ ტის შე დე გად გა დარ ჩე ნილ ერ თა დერთ 
საყ რდენ კო ლო ნას, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბულ ემო ციას იწ ვევს დამ თავ-
ლიე რებ ლებ ში. პროექ ტის ავ ტო რებს დამ თვა ლიე რე ბე ლი მი წის ქვეშ 21 მ-ის 
სიღ რმე ზე პან დუ სით ჩაჰ ყავთ. ამით ცდი ლო ბენ მოწ ყვი ტონ ისი ნი ნიუ -იორ კის 
ქუ ჩე ბის რიტმს და დროე ბით დაა ვიწ ყონ აწ მყო. მუ ზეუ მის სა და, თით ქმის 
შეუმ ჩნე ვე ლი არ ქი ტექ ტუ რა ხაზს უს ვამს თე მა ტი კის ტრა გიზმს და დაუ ვიწ-
ყარ შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს დამ თვა ლიე რე ბელ ზე. კი დევ ერ თი მა გა ლი თი 
- სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის ამე რი კე ლი ინ დიე ლე ბის მუ ზეუ მი ვა შინ გტონ ში. 
2004 წელს აგე ბუ ლი შე ნო ბა ინ სტი ტუ ტის ყვე ლა და ნარ ჩე ნი მუ ზეუ მის გან 
იმით გა მოირ ჩე ვა, რომ კუთ ხეე ბი არ გააჩ ნია, შე ნო ბის რო გორც ექ სტე რიე-
რის, ასე ვე - ინ ტე რიე რის ფორ მე ბი იმეო რებს ბუ ნებ რი ვი სპი რა ლის ფორ მებს. 
მუ შაო ბი სას არ ქი ტექ ტო რე ბი მჭიდ როდ თა ნამ შრომ ლობ დნენ ამე რი კე ლი 
ინ დიე ლე ბის სა ზო გა დოე ბას თან. პროექ ტი ბო ლო მდე ით ვა ლის წი ნებს მათ 
წარ მოდ გე ნებს და სურ ვილს, შე ნო ბა მაქ სი მა ლუ რად დაუ კავ ში რონ გა რე მოს.

და ვუბ რუნ დეთ ვი ზი ტორ თა რიცხვს, რო მე ლიც, რო გორც ა ღვნიშ ნე, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ინ დი კა ტო რია მუ ზეუ მის წარ მა ტე ბის. მუ ზეუ მის პრო ფე სიო ნა ლე-
ბი ამ მაჩ ვე ნე ბელს ყო ველ წლიუ რად აკონ ტრო ლე ბენ, ადა რე ბენ გა სუ ლი 
წლე ბის მო ნა ცე მებს, ატა რე ბენ მას შტა ბუ რ გა მო კით ხვებ სა და კვლე ვებს, 
რა ტომ იზ რდე ბა, ან - იკ ლებს იგი. 2014 წლის 13 ივ ნისს ,,ვა შინგ ტონ პოს ტში“ 
გა მოქ ვეყ ნდა კრის ტო ფერ ინ გრა ჰა მის სტა ტია (,,There are more museums in 
the U.S. than there are Starbucks and McDonalds – combined“), რო მელ შიც 
საუ ბა რია იმა ზე, რომ ამე რი კა ში 11.000 სტარ ბაქ სი და 14000 მაკ დონალ-

5.  9/11 მე მო რია ლი. ნიუ იორ კი, აშშ. ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი

6. 9/11 მე მო რია ლუ რი მუ ზეუ მი. ნიუ იორ კი, აშშ. ფო ტო: ჰა ნა ალ ბერ ტსი 
(Hana R. Alberts)
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7, 8. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის ამე რი კე ლი ინ-
დიე ლე ბის მუ ზეუ მი ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის 
ოლ ქი, აშშ. ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი

9. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის აფ რი კე ლი ამე რი კე ლე ბის ის ტო რიი სა და კულ ტუ რის ეროვ ნუ ლი 
მუ ზეუ მი. მშე ნებ ლო ბის ფო ტო. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი
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დსის რეს ტო რა ნია, მაგ რამ მუ ზეუ მე ბის რაო დე ნო ბა – 35000 ქვეყ ნის მას-
შტა ბით - ორი ვე რიც ხვის ჯამ ზე საგ რძნობ ლად მეტს წარ მოად გენს. სტა ტიის 
მი ხედ ვით, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 1990 წლის მე რე გაორ მა გე ბუ ლია. მიუ ხე და ვად 
ამ შთამ ბეჭ და ვი ინ ფორ მა ციი სა, ამე რი კა ში ჩე მი ვი ზი ტის დროს მუ ზეუ მე ბის 
მე ნე ჯე რე ბი ვი ზი ტორ თა რიც ხვის კლე ბის ტენ დენ ცია ზე საუბ რობ დნენ. გა-
მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი დან ხში რად სა ხელ დე ბო და ინ ტერ ნე ტი: დღეს ნე ბის მიე-
რი სა ხის ინ ფორ მა ციის მო ძიე ბაა შე საძ ლე ბე ლი სახ ლი დან გაუს ვლე ლად. 
ვი ზი ტორს, გან სა კუთ რე ბით – ახალ გაზ რდა თაო ბას - მუ ზეუ მამ დე მოს ვლა 
ეზა რე ბა. სწო რედ ამი ტომ ვი ზი ტო რებ ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბის 
დი დი ნა წი ლი სწო რედ ახალ გაზ რდა თაო ბა ზეა გათ ვლი ლი და სპე ცია-
ლის ტე ბი ცდი ლო ბენ ყვე ლა თაო ბას შეს თა ვა ზონ კონ კრე ტუ ლად მათ თვის 
საინ ტე რე სო პრო დუქ ტი. 

ეხ ლა სწო რედ ისეთ შემ თხვე ვა ზე გიამ ბობთ, რო ცა დამ თვა ლიე რე ბელ თა 
და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი პირ და პირ მუ ზეუ მე ბის არ ქი ტექ ტუ რას, უფ რო კონ-
კრე ტუ ლად კი - მა თი შე სას ვლე ლე ბის არა ხელ საყ რელ ლო კა ციას უკავ-
შირ დე ბა. საუ ბა რია ვა შინ გტონ ში, სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის შე მად გენ ლო ბა ში 
შე მა ვალ რამ დე ნი მე მუ ზეუმ ზე. მაგ რამ ჯერ – ძა ლიან მოკ ლედ – თვი თონ 
ინ სტი ტუ ტის შე სა ხებ:

ამე რი კა ში მოქ მე დი სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტი (Smithsonian Institution) არის 
სა მეც ნიე რო, კვლე ვი თი, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მუ ზეუ მო გაერ თია ნე ბა. 
ინ სტი ტუტ ში შე დის ზოო პარ კი, 9 სა მეც ნიე რო და 4 კულ ტუ რის ცენ ტრი და, 
რაც მთა ვა რია, 20 მუ ზეუ მი, რო მელ თა გან 18 ვა შინ გტონ ში მდე ბა რეობს, 2 კი 
– ნიუ იორ კში. ერ თ-ერ თი უმ სხვი ლე სი სა მუ ზეუ მო გაერ თია ნე ბა ინ გლი სე ლი 
მეც ნიე რის ჯეიმს სმით სო ნის სა ხელს ატა რებს, რო მელ მაც მთე ლი ქო ნე ბა 
ან დერ ძით ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი შტა ტებს დაუ ტო ვა ,,ა მე რი კის მთავ რო ბის 

10. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის ავია ციი სა და კოს მო ნავ ტი კის ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი. ინ ტე რიე რი. 
ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი

11. რენ ვიკ გა ლე რეის რე კონ სტრუქ ცია. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. 
ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი
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მიერ ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბი სა და გავ რცე ლე ბის ხელ შეწ ყო ბის თვის“. 1836 
წელს ამე რი კის კონ გრეს მა ინ გლი სი დან ამე რი კა ში დღე ვან დე ლი კურ სით 
დაახ ლოე ბით 11 მი ლიარ დი დო ლა რი ჩაი ტა ნა და დაიწ ყო მსჯე ლო ბა ან-
დერ ძის შე სა ბა მი სად თან ხის გა მო ყე ნე ბის ოპ ტი მა ლურ გზებ ზე. სა ბო ლოოდ, 
1846 წლის 10 აგ ვის ტოს პრე ზი დენტ ჯეიმს პოლ კის მიერ ხე ლი მოე წე რა 
ბრძა ნე ბას, რომ ლის თა ნახ მა დაც დაარ სდა სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტი. პირ ვე-
ლი დი დი შე მო წი რუ ლო ბა (კერ ძო კო ლექ ცია და დიდ ძა ლი თან ხა მუ ზეუ მის 
ასა შე ნებ ლად) ინ სტი ტუტს დეტ როი ტელ მა ქველ მოქ მედ მა, ჩარლს ფრეერ მა 
გა დას ცა. 1923 წელს მი სი სა ხე ლო ბის გა ლე რეა გაიხ სნა. 

დღეს ინ სტი ტუ ტი 138 მი ლიო ნ ექ სპო ნატს იცავს, წე ლი წად ში სა შუა ლოდ 
30 მი ლიო ნი დამ თვა ლიე რე ბე ლი ჰყავს. ინ სტი ტუტს სა ხელ მწი ფო მარ თვას. 
გაერ თია ნე ბის 6300 თა ნამ შრომ ლი დან 2/3 სა ხელ მწი ფო მო ხე ლეა. ინ სტი-
ტუ ტის მმარ თველ საბ ჭო ში, კონ გრე სი სა და სე ნა ტის წევ რებ თან ერ თად, 9 
რი გი თი მო ქა ლა ქე შე დის, რო მელ თაც თა ვად საბ ჭო ასა ხე ლებს და კონ გრე სი 
ამ ტკი ცებს. სულ მმარ თველ საბ ჭო ში 17 წევ რია. საბ ჭო ირ ჩევს ასე ვე მდი ვანს, 
რო მე ლიც გაერ თია ნე ბის მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რია. დღეი სათ-
ვის ბიუ ჯე ტის 62% ფი ნან სდე ბა კონ გრე სი დან, და ნარ ჩე ნი 38% კი - სხვა დას ხვა 

12. სმით სო ნის სა სახ ლე. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. ფო ტო: ნ. მე ფარიშ ვი ლი

13. ნა ციო ნა ლუ რი მო ლი (National Mall). ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. ფო ტო: BIG 
(Bjarke Ingels Group). წყა რო: http://www.southmallcampus.si.edu/

14. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის აფ რი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, 
აშშ. ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი
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კერ ძო პი რი სა თუ კომ პა ნიის შე მო წი რუ ლო ბე ბის, სა მუ ზეუ მო გაერ თია ნე ბე-
ბის სა წევ როე ბი სა და კო მერ ციუ ლი საქ მია ნო ბე ბი დან (კა ფე- რეს ტორ ნე ბი, 
მუ ზეუ მის მა ღა ზიე ბი და სხვ.) შე მო სუ ლი თან ხე ბით. 2011-2014 წლებ ში სმით-
სო ნის ინ სტი ტუტ მა ჩაა ტა რა პირ ვე ლი სა კუ თა რი თან ხის მო ძიე ბის (Found 
rising) კამ პა ნია. შეგ რო ვი ლი თან ხით აშენ და აფ რი კე ლი ამე რი კე ლე ბის 
ის ტო რიი სა და კულ ტუ რის ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი (National Museum of African 
American History and Culture), რომ ლის გახ სნაც მო მა ვალ, 2016 წელს არის 
და გეგ მი ლი; მიმ დი ნა რეობს ავია ციი სა და კოს მო ნავ ტი კის ეროვ ნუ ლი მუ-
ზეუ მის (National Air and Space Museum) და რენ ვიკ გა ლე რეის (Renwick 
Gallery) რე კონ სტრუქ ციე ბი1. 

შე და რე ბით მცი რე თან ხა იხარ ჯე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო პროექ ტებ ზე და 
კო ლექ ციე ბის დი გი ტა ლი ზა ცია ზე. გაერ თია ნე ბის პირ ვე ლი ნა გე ბო ბა არის 

1. რენვიკის გალერეა გაიხსნა 2015 წლის 13 ნოემბერს. 

15. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის საკ ლე რის გა ლე რეა. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. 
ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი

16. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის ფრეე რის გა ლე რეა. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. 
ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი

17. დი ლონ რიფ ლის სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრი. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. 
ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი
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სმით სო ნის სა სახ ლე (Smithsonian Castle), ად მი ნის ტრა ციუ ლი შე ნო ბა, რო მე-
ლიც 1855 წელს გაიხ სნა (არ ქი ტექ ტო რი – ჯეიმს რეინ ვი კი უმ ცრო სი) და ისე ვე, 
რო გორც გაერ თია ნე ბის მუ ზეუ მე ბის უმ რავ ლე სო ბა, ნა ციო ნა ლურ მოლ შია2 
გან ლა გე ბუ ლი. მო ლი არის გამ წვა ნე ბუ ლი, ძი რი თა დად სა ფეხ მავ ლო ზო ნა 
ვა შინ გტო ნის (კო ლუმ ბიის ოლ ქი) ცენ ტრში, სა დაც ბევ რი მო ნუ მენ ტია გან ლა-
გე ბუ ლი. მო ლის ჩრდი ლოე თით თეთ რი სახ ლია, აღ მო სავ ლე თით – კა პი ტო-
ლიუ მის შე ნო ბა, სამ ხრე თით – ტო მას ჯე ფერ სო ნის, და სავ ლე თით კი - აბ რაამ 
ლინ კოლ ნის მე მო რია ლე ბი. ამ ძეგ ლებს შო რის გან თავ სე ბუ ლია პარ კი, რო-
მელ საც პე რი მეტ რზე მუ ზეუ მე ბი აკ რავს. თა ვად მო ლი, ქვეყ ნის კუთ ხეე ბის 
შე სა ბა მი სად, და ყო ფი ლია 4 ნა წი ლად – აღ მო სავ ლე თი, და სა ვლე თი, ჩრდი-
ლოე თი და სამ ხრე თი. 

პროექტს, რო მელ ზეც ეხ ლა გიამ ბობთ, ,,სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის სამ ხრე თის 
მო ლის კამ პუ სის გენ გეგ მა“ (South Mall Campus Master Plan) ეწო დე ბა. დღეს 
ის შუა ლე დუ რი გან ხილ ვის სტა დია ზეა. გენ გეგ მა მოი ცავს მო ლის საკ მაოდ 
მოზ რდილ მო ნაკ ვეთს, რო მელ ზეც უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი შე ნო ბე ბია გან ლა-
გე ბუ ლი – სა სახ ლე (Smithsonian Castle), აფ რი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი, 
აზიუ რი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი - საკ ლე რი სა და ფრეე რის გა ლე რეე ბით  დი-
ლონ რიფ ლის სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრი, ხე ლოვ ნე ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის 
შე ნო ბა და ჰირ შჰორ ნის მუ ზეუ მი. 

რამ გა მოიწ ვია ამ საკ მაოდ მას შტა ბუ რი პროექ ტის და მუ შა ვე ბის აუ ცი ლებ-
ლო ბა? პირ ვე ლი ორი მი ზე ზი ნა გე ბო ბე ბის ფი ზი კუ რ მდგო მა რეო ბას უკავ-
შირ დე ბა: 

2. National Mall –ის ყვე ლა ზე სწო რი თარ გმა ნი, ალ ბათ „ე როვ ნუ ლი პარ კია“, თუმ ცა ინ გლი სუ-
რე ნო ვა ნი სა ხელ წო დე ბა ძა ლიან არის დამ კვიდ რე ბუ ლი ყვე ლა ენა ში და მეც „ნა ციო ნა ლუ რი 
მო ლით“ მო ვიხ სე ნიებ.

18. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის ხე ლოვ ნე ბი სა და ინ დუს ტრიის მუ ზეუ მი. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის 
ოლ ქი, აშშ. ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი

19. ჰაუპ ტის ბა ღი და სმით სო ნის სა სახ ლე. ვა შინ გტონ ში, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. 
ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი
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 – 2012 წელს ვა შინ გტონ ში მოხ და მი წის ძვრა, რო მელ მაც სა სახ ლე საგ-
რძნობ ლად დაა ზია ნა და სა რეს ტავ რა ციო გა ხა და;

 – სა სახ ლეს სამ ხრე თი დან აკ რავს ენიდ ანენ ბურგ ჰაუპ ტის სა ხე ლო ბის 
ულა მა ზე სი ბა ღი (Enid A. Haupt Garden). ბა ღის ქვეშ არის სივ რცე, რო-
მე ლიც, მი წის ქვე შა დო ნე ზე, ერ თმა ნეთ თან აკავ ში რებს აფ რი კუ ლი ხე-
ლოვ ნე ბი სა და საკ ლე რის გა ლე რეებს. ხსე ნე ბუ ლი მი წის ძვრის დროს 
ისიც და ზიან და და წვი მის წყალ მა დაიწ ყო ჟონ ვა. დღეს, სა სახ ლეს თან 
ერ თად, ეს ნა გე ბო ბაც სა რე კონ სტრუ ქციოა.

გან სა კუთ რე ბით საინ ტე რე სოა პროექ ტის და მუ შა ვე ბის გა მომ წვე ვი მომ-
დევ ნო მი ზე ზე ბი: 

 – სმით სო ნის ინ სტი ტუტ ში შე მა ვა ლი მუ ზეუ მე ბი დან, დამ თვა ლიე რე ბელ-

20. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის სამ ხრეთ კამ პუ სის გენ გეგ მა, პროექ ტი.

21. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის სამ ხრეთ კამ პუ სის გენ გეგ მის პროექ ტი მა კე ტით სა ზო გა დოებ -
რივ გან ხილ ვა ზე. National Building Museum. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, 
აშშ. ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი

22. ბე ტო ნის კე დე ლი ჰირ შჰორ ნის მუ ზეუ მის გარ შე მო. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. 
ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი
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თა მაჩ ვე ნებ ლე ბით (7-დან 7.5 მი ლიო ნამ დე წე ლი წად ში) პირ ველ 3 
პო ზი ციას, მო ნაც ვლეო ბით, ბუ ნე ბის ის ტო რიის, ავია ციი სა და კოს მო-
ნავ ტი კის და ამე რი კის ის ტო რიის მუ ზეუ მე ბი იკა ვე ბენ. ბო ლო ად გილ ზე 
(სა შუა ლოდ 300 000 ვი ზი ტო რი წე ლი წად ში) არიან ფრეე რი სა და საკ-
ლე რის გა ლე რეე ბი და აფ რი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მი. თა ნამ შრომ-
ლე ბი და ბალ მაჩ ვე ნე ბელს იმით ხსნიან, რომ ამ და წე სე ბუ ლე ბა თა შე-
სას ვლე ლე ბი არ ჩანს მო ლის მხრი დან და მათ ში მოხ ვედ რა მხო ლოდ 
სა სახ ლის ბა ღი დან არის შე საძ ლე ბე ლი (რო გორც ეს სურ. 18-ზე ჩანს), 
რაც ამ და წე სე ბუ ლე ბებს არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში აყე ნებს, რად გან ყვე-
ლა და ნარ ჩენ მუ ზეუმს მთა ვა რი შე სას ვლე ლი მო ლის მხრი და ნაც აქვს 
და - პა რა ლე ლუ რი ქუ ჩე ბი და ნაც. 

 – დღეს სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის ვი ზი ტო რი ინ ფორ მა ციას სა სახ ლის პირ-
ველ სარ თულ ზე იღებს. აუ ცი ლე ბე ლია ახა ლი ვი ზი ტორ თა ცენ ტრის აგე-
ბა, რად გან XXI საუ კუ ნე ში აგე ბუ ლი შე ნო ბის სარ თულ ზე გან ლა გე ბუ ლი 
ძვე ლი ცენ ტრი დღე ვან დელ მოთ ხოვ ნებს ვე ღარ აკ მა ყო ფი ლებს, თუმ ცა 
სა სახ ლის ლო კა ცია შეუც ვლე ლია: მას ცენ ტრა ლუ რი ად გილ მდე ბა რეო ბა 
უკა ვია მოლ ში და ი ს ნე ბის მიე რი კუთ ხი დან ჩანს;

 – აფ რი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუმ სა და ჰირ შჰორ ნის მუ ზეუმს შო რის გან-
ლა გე ბუ ლი ხე ლოვ ნე ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის მუ ზეუ მი უკ ვე 10 წელ ზე მე-
ტია და კე ტი ლია რეს ტავ რა ციის გა მო. მი სი უახ ლოეს მო მა ვალ ში გახ სნა 
და დამ თვა ლიე რე ბელ თა მარ შრუტ ში ჩარ თვა სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის 
პრიო რი ტე ტებ ში შე დის.

გენ გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი საპ როექ ტო ტე რი ტო რია ერ თა დერ თი ნაკ ვე-
თია მთელს მოლ ში, სა დაც რამ დე ნი მე შე ნო ბა გვერ დიგ ვერდ ისეა გან თავ სე ბუ-

23. ბე ტო ნის კე დე ლი ჰირ შჰორ ნის მუ ზეუ მის გარ შე მო. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. 
ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი

24. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის სამ ხრეთ კამ პუ სის გენ გეგ მა, სქე მა. არ ქი ტექ ტუ რულ კომ პა ნია 
BIG (Bjarke Ingels Group). წყა რო: http://www.southmallcampus.si.edu/
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ლი, რომ ერ თმა ნე თის გან ქუ ჩე ბი არ ჰყოფს. სწო რედ ამი ტომ, მი ზან შე წო ნი ლად 
ჩაით ვა ლა პრობ ლე მე ბის არა ცალ კ-ცალ კე, არა მედ – ერ თია ნად გააზ რე ბა. 
2012 წელს ინ სტი ტუ ტის ად მი ნის ტრა ციამ გა მოაც ხა და კონ კურ სი სამ ხრეთ კამ-
პუ სის გენ გეგ მის და მუ შა ვე ბა ზე. სმით სო ნის ინ სტი ტუტ მა აირ ჩია და 2014 წლის 
ნოემ ბერ ში სამ დივ ნო სა და საბ ჭოს წა რუდ გი ნა ცნო ბი ლი არ ქი ტექ ტუ რუ ლი 

25. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის სამ ხრეთ კამ პუ სის გენ გეგ მა, პროექ ტი. რენ დე რი: არ ქი ტექ ტუ რულ 
კომ პა ნია BIG (Bjarke Ingels Group). წყა რო: http://www.southmallcampus.si.edu/

26, 28. სა ღა მოს ღო ნის ძიე ბე ბი კო გო ტის ეზო ში. სმით სო ნის ინ სტი ტუ ტის ამე რი კუ ლი ხე ლოვ-
ნე ბის მუ ზეუ მი და პორ ტრე ტე ბის ეროვ ნუ ლი გა ლე რეა. ვა შინ გტო ნი, კო ლუმ ბიის ოლ ქი, აშშ. 
ფო ტო: ნ. მე ფა რიშ ვი ლი
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კომ პა ნია BIG-ის (Bjarke Ingels Group) პროექ ტი. 2015 წლის თე ბერ ვა ლის მე რე 
პროექ ტი სა ჯა როდ იფი ნე ბა სა ზო გა დოე ბის აზ რი სა და შე ნიშ ვნა/ რე კო მენ და-
ციე ბის მოს მე ნის მიზ ნით (სურ. 20). გენ გეგ მის სა ბო ლოოდ შე თან ხმე ბის ვა დაა 
2016 წე ლი, გან ხორ ციე ლე ბის დას რუ ლე ბას კი 2032 წლამ დე ვა რაუ დო ბენ. 

რო გორ აპი რე ბენ BIG-ის არ ქი ტექ ტო რე ბი ამა თუ იმ კონ კრე ტუ ლი ამო ცა-
ნის გა დაჭ რას?

 – რეს ტავ რა ციის შე დე გად (მას შტა ბუ რი სა მუ შაოე ბი სა ძირ კველ ზე და 
შე ნო ბის სხვა მზიდ ნა წი ლებ ზე) გაუმ ჯო ბეს დე ბა ძეგ ლის (სა სახ ლის) ფი-
ზი კუ რი მდგო მა რეო ბა. რეს ტავ რა ციის დროს ვე შეიც ვლე ბა სა სახ ლე ში 
გან თავ სე ბუ ლი ძვე ლი მე ქა ნი კუ რი სის ტე მე ბი, რო მელ თაც ექ სპლუა ტა-
ციის ვა და უკ ვე დი დი ხა ნია გა სუ ლია;

ჰაუპ ტის ბა ღის ქვეშ ვი ზი ტორ თა ახა ლი ცენ ტრი მოეწ ყო ბა, ამ დროს მთლია-
ნად შეიც ვლე ბა ბა ღის და ზია ნე ბუ ლი გა და ხუ რაც;

სა ყუ რად ღე ბოა, რომ აქ არ ქი ტექ ტო რებ მა გაით ვა ლის წი ნეს ვა შინ გტო ნის 
მო სახ ლეო ბის გა მო კით ხვის შე დე გე ბი და ად გილ ზე, სა დაც წლე ბის მან ძილ ზე 
ჰაუპ ტის ულა მა ზე სი ბა ღი - სა სახ ლის გა ნუ ყო ფელი ნა წი ლი იყო გა შე ნე ბუ-
ლი, გენ გეგ მის სა მუ შაოე ბის დას რუ ლე ბის მე რე ისევ ბა ღი იფუნ ქციო ნი რებს. 
სიახ ლე იქ ნე ბა ბა ღის გა და ხურ ვის ბო ლოებ ში ,,აპ რე ხა“, რაც კეთ დე ბა მი წის 
ნიშ ნუ ლის ქვე მოთ გან თავ სე ბულ ვი ზი ტორ თა ცენ ტრის დღის შუ ქით გა ნა-
თე ბის მიზ ნით, რა თა ახა ლი ცენ ტრი ვი ზი ტო რე ბის თვის მაქ სი მა ლუ რად ღია, 
გახ სნილ და მე გობ რულ სივ რცედ ჩა მო ყა ლიბ დეს. 

 – ვი ზი ტორ თა ცენ ტრი, ამავ დროუ ლად, ახა ლი შე სას ვლე ლი იქ ნე ბა საკ ლე-
რი სა და ფრეე რის გა ლე რეე ბი სა და აფ რი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მის-
თვის. ახა ლი საერ თო სივ რცის გა ჩე ნით, ეს სა მი და წე სე ბუ ლე ბა ად ვი ლად 
დაუ კავ შირ დე ბა რო გორც სა სახ ლეს, ასე ვე - მოლ საც. ამ ჩა ნა ფიქ რით 
მა თი ხელ მი საწ ვდო მო ბა (accessibility) მაქ სი მა ლუ რად გაიზ რდე ბა და, 
შე სა ბა მი სად, იმოქ მე დებს ვი ზი ტორ თა რიც ხვზეც.

 – დღეს ჰირ შჰორ ნის მუ ზეუმს ბე ტო ნის მა ღა ლი კე დე ლი აქვს შე მოვ ლე ბუ-
ლი, რის გა მოც მუ ზეუ მი ,,ჩა კე ტი ლი“ და იზო ლი რე ბუ ლია მოლ ში გან ლა-
გე ბუ ლი სხვა მუ ზეუ მე ბის გან, არც ქან და კე ბე ბის ულა მა ზე სი ბა ღი მო ჩანს 
კედ ლის შიგ ნით შეს ვლამ დე. არ ქი ტექ ტო რებ მა, მუ ზეუ მის ,,დია ლოგ ში 
ჩა სარ თა ვად“, გა დაწ ყვი ტეს კედ ლის ნა წი ლობ რივ გახ სნა (მთლია ნად 
მონ გრე ვა არა მარ თე ბუ ლად მიიჩ ნიეს, რად გან მუ ზეუ მის მრგვა ლი, დო-
ლის ფორ მის ბე ტო ნის შე ნო ბის თვის ის ერ თგვარ ბა ზის წარ მოად გენს). 
შე დე გად ჩნდე ბა მოძ რაო ბის ახა ლი ტრაექ ტო რია (აღ მო სავ ლეთ -და-
სავ ლე თის მი მარ თუ ლე ბით), რო მე ლიც, ხე ლოვ ნე ბი სა და ინ დუს ტრიის 
მუ ზეუ მი სა და ჰაუპ ტის ბა ღის გავ ლით, აად ვი ლებს ჰირ შჰორ ნის მუ ზეუ-
მი დან ფრეე რის გა ლე რეა ში მოხ ვედ რას და - პი რი ქით. 
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ავ ტო რებ მა ბოს ტონ ში გა მარ თულ სიმ პო ზიუმ ზე3 ისიც აღ ნიშ ნეს, რომ პროექ-
ტი ქა ლაქ საც ბევრ სარ გე ბელს მოუ ტანს: ბო ლო 15 წლის გან მავ ლო ბა ში 
ვა შინ გტო ნის ცენ ტრში მო სახ ლეო ბა მკვეთ რად გაი ზარ და. შე სა ბა მი სად, გაი-
ზარ და მოთ ხოვ ნი ლე ბა და სას ვე ნე ბელ სივ რცეებ ზეც. ნა ციო ნა ლუ რი მო ლი, 
თა ვის თა ვად, წარ მოად გენს სა რეკ რეა ციო, გამ წვა ნე ბულ ზო ნას ცენ ტრში, 
სა დაც სის ტე მა ტუ რად ეწ ყო ბა სხვა დას ხვა ღო ნის ძიე ბა, თუმ ცა ქა ლა ქის ეს 
ნა წი ლი და ხუ რუ ლი გა სარ თო ბი სივ რცეე ბის ნაკ ლე ბო ბას გა ნიც დის. სმით-
სო ნის ინ სტი ტუ ტის ვი ზი ტორ თა ახა ლი ცენ ტრი იმუ შა ვებს მუ ზეუ მე ბის თვის 
და ხურ ვის შემ დე გაც და სა ღა მოო ბით დე და ქა ლა ქის მცხოვ რებ თათ ვის თავ-
შეყ რი სა და დას ვე ნე ბის ად გი ლად იქ ცე ვა. 

ამის წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თის საჩ ვე ნებ ლად ისევ უნ და და ვუბ რუნ დე კო-
გო ტის ეზოს, რო მელ საც სა ღა მოო ბით, რო ცა მუ ზეუ მე ბის სა გა მო ფე ნო დარ-
ბა ზე ბი იკე ტე ბა, კი დევ რამ დე ნი მე საა თის მან ძილ ზე ყავს ვი ზი ტო რი. ზო გი 
– მუ ზეუ მის ნახ ვის მე რე რჩე ბა, ზო გიც – ქუ ჩი დან შე მო დის. სხე დან ეზოს კა-
ფე ში, კით ხუ ლო ბენ, ის ვე ნე ბენ, უს მე ნენ ჯაზს, ცეკ ვა ვენ.  დიახ, მუ ზეუ მის ეზო ში 
ეწ ყო ბა ჯა ზის სა ღა მოე ბი, ლა თი ნუ რი ცეკ ვის გაკ ვე თი ლე ბი, ხატ ვის სეან სე ბი 
და სხვა ბევ რი საინ ტე რე სო ღო ნის ძიე ბა. იქ მი სულ ადა მიანს კი მუ ზეუ მი 
სხვა დას ხვა სა შუა ლე ბით (ფლაე რი, ბუკ ლე ტი, აფი შა, სა რეკ ლა მო რგო ლი 
და სხვ.) სის ტე მა ტუ რად აწ ვდის ინ ფორ მა ციას სა მო მავ ლო გა მო ფე ნე ბი სა 
და საინ ტე რე სო ღო ნის ძიე ბე ბის შე სა ხებ. შე სა ბა მი სად, ვი ზი ტო რი მუდ მი ვად 
ჩარ თუ ლია მუ ზეუ მის, ქა ლა ქის და ქვეყ ნის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში.

სწო რედ ეს არის არ ქი ტექ ტო რის ახა ლი ამო ცა ნა – მუ ზეუ მის ძი რი თა დი და-
ნიშ ნუ ლე ბის დაკ ნი ნე ბის გა რე შე, აქ ციოს იგი ადა მია ნის სო ცია ლუ რი ცხოვ-
რე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ირი ნა კო შო რი ძე (2009). მუ ზეუმ მცოდ ნეო ბის შე სა ვა ლი, ევ რო პუ ლი და ამე რი-
კუ ლი მუ ზეუ მე ბის მარ თვის თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბი. თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის 
გა მომ ცემ ლო ბა. 
2. Gail Dexter Lord & Barry Lord (2009). The manual of museum management. Lan-
ham, MD: AltaMira Press.
3. Heather Ewing and Amy Ballard (209). A guide to Smithsonian Architecture. Smith-
sonian Books. Washington, DC.

3. შუა-ატლანტიკური სამუზეუმო ასოციაციის (MAAM) მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური 
სიმპოზიუმი მუზეუმების მშენებლობის საკითხებს ეხება. წელს სიმპოზიუმზე (2015 Building 
Museums Symposium, March 22-26, 2015) ავტორებმა (BIG Architects) გენგეგმის პროექტი 
წარუდგინეს მუზეუმის სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებს და არქიტექტორებს.
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Summary

NANA MEPARISHVILI

Union ,,Georgian House“, 
Architect 

ROLE OF ARCHITECTURE IN MUSEUM BUSINESS 

It is well known that in the 21st cen tury, the mis sion of mu seum has chan ged. No wa-
days mu seum is an in sti tu tion that per forms se ve ral fun ctions si mul ta neously: col lects, 
keeps and ta kes ca re of cul tu ral he ri ta ge items; per forms scien ti fic re search and 
ac ti vi ties; or ga ni zes ex hi bi tions and de li vers in for ma tion to the vi si tors about tan gib le 
or in tan gib le he ri ta ge by in ter pre ta tion; at tac hes va lue to the pub lic awa re ness and 
crea tes fa vo rab le en vi ron ment for vi si tors rec rea tion and en ter tain ment. 

Of cour se, the se tasks are dif fi cult to per form in a buil ding of 20th cen tury or even 
ol der. That is why the re is a boom in the world in de sig nin g/con struc tion of new pre-
mi ses of mu seums or re con struc tion, ex pan sion of old ones, ad ding new en tran ces 
and con struc tion of new pub lic spa ces.

I am an ar chi tect and ha ve been coo pe ra ting with mu seums for 13 years. I ha ve been 
in va rious mu seums in Eu ro pe, USA, Bra zil and Ja pan. I can sa fely say as an ar chi tect 
and a vi si tor that mu seum ar chi tec tu re is one of the stron gest tools to at tract vi si tors, 
as along with ex po nents, it is the en vi ron ment that in fluen ces hu man mood, de si re to 
co me again, and the en vi ron ment is crea ted by an ar chi tect.

In 2015, wit hin the Car ne gie Re search Fel low ship Prog ram - the Prog ram of the Na-
tio nal Coun cil for Eu ra sian and East Eu ro pean Re search (NCEEER), I sta yed for 4 
months in USA, Was hin gton, Smit hso nian Cen ter for Folk li fe and Cul tu ral He ri ta ge, 
Was hin gton, DC, USA), and had an op por tu nity to vi sit and study about 50 mu seums. 

The re port con cerns so me of tho se mu seums. 



m
u
 z
e
u
 m
i

118

გა გა კიკ ნა ძე

კომ პა ნია ,,არ ქი ტექ ტო რე ბი. ჯი“, 
არ ქი ტექ ტო რი

სვა ნე თის მუ ზეუ მის არ ქი ტექ ტუ რა

ის ტო რია
ექ ვთი მე თა ყაიშ ვი ლის და დი მიტ რი ერ მა კო ვის სვა ნუ რი ექ სპე დი ციის (1910 
წ.), მა ნამ დე ვი ტო რიო სე ლას (1890), და შემ დეგ უი ლიამ ოს გუდ ფილ დის 
(1929) მიერ სვა ნე თის ფო ტო ფიქ სა ციის და ჩუ ბი ნაშ ვი ლის ექ სპე დი ციის 
(1931) შემ დეგ, სვა ნე თის სიძ ვე ლეე ბი სად მი მზარ დი ინ ტერ სის ფონ ზე, 1936 
წელს მეს ტიის სე ტის წმ. გიორ გის ეკ ლე სია ში და ცუ ლი სიძ ვე ლეე ბის ბა ზა ზე 
დაარ სდა მუ ზეუ მი. მუ ზეუ მის კო ლექ ცია მდიდ რდე ბო და სა მეც ნიე რო ექ-
სპე დი ციე ბის (ჩუ ბი ნაშ ვი ლი, 1948; ჩარ თო ლა ნი, 1970), ასე ვე კერ ძო შე მო-
წი რუ ლო ბე ბის ხარ ჯზე და 1972 წელს სა ხელ მწი ფომ გა დაწ ყვი ტა მუ ზეუ მის 
გა ფარ თო ვე ბა და გა და ტა ნა ახალ ად გილ ზე.

გა მოც ხად და არ ქი ტექ ტუ რუ ლი კონ კურ სი, რო მელ შიც გაი მარ ჯვა ახალ გაზ-
რდა არ ქი ტექ ტო რე ბის რა მაზ კიკ ნა ძის და გი ვი მეტ რე ვე ლის პროექ ტმა. 
საპ როექ ტო გა დაწ ყვე ტით მუ ზეუ მის საკ მაოდ დი დი შე ნო ბა და ყო ფი ლი იყო 
გან სხვა ვე ბუ ლი ზო მი სა და სი მაღ ლის შვიდ შეჯ გუ ფე ბულ მო ცუ ლო ბად და 
იმ პე რიო დის თვის ნო ვა ტო რუ ლი და თა ნა მედ რო ვე არ ქი ტექ ტუ რის მიუ-
ხე და ვად ორ გა ნუ ლად ეწე რე ბო და არ სე ბუ ლი გა ნა შე ნია ნე ბის მას შტაბ ში. 
შე ნო ბის მო პირ კე თე ბა იგეგ მე ბო და ად გი ლობ რი ვი ტრა ვერ ტი ნით (კი რის, ან 
ში რი მის ქვა). ახა ლი შე ნო ბის ცენ ტრი დან მო შო რე ბუ ლო ბის გა მო ავ ტო რებ-
მა შეი მუ შა ვეს მას თან და მა კავ ში რე ბე ლი სა ფეხ მავ ლო ხი დის პროექ ტიც.
მშე ნებ ლო ბა 20 წლის გან მავ ლო ბა ში, უხა რის ხო მშე ნებ ლო ბის პი რო ბებ ში, 
დი დი პაუ ზე ბით და პროექ ტის დარ ღვე ვე ბით მიმ დი ნა რეობ და, მო პირ კეთ-
და სხვა მა სა ლით, გა ნი ცა და რამ დე ნი მე რე კონ სტრუქ ცია და სა ბო ლოოდ 
თავ და პირ ვე ლი პროექ ტის გან სრუ ლიად გან სხვა ვე ბუ ლი და კონ ტექ სტი დან 
ამო ვარ დნი ლი იე რი მიი ღო. კონ სტრუქ ციუ ლი და სხვა პრობ ლე მე ბის გა მო 
2010 წელს გა დაწ ყდა მი სი ძი რეუ ლი რე კონ სტრუქ ცია. რე კონ სტრუქ ციის 
პროექ ტი და მუ შავ და საპ როექ ტო სა ხე ლოს ნო ში ,,არ ქი ტექ ტო რე ბი. ჯი“ (ავ-
ტო რე ბი: გა გა კიკ ნა ძე, ლე ვან მუშ კუ დია ნი). 

მთა ვარ არ ქი ტექ ტუ რულ ამო ცა ნას, ისე ვე რო გორც 40 წლის წინ, წარ მოად-
გენ და შე ნო ბის ორ გა ნუ ლი ჩას მა არ სე ბულ ლან დშაფ ტურ და არ ქი ტექ ტუ-
რულ გა რე მო ში. რე კონ სტრუქ ციის პროექ ტი ეყ რდნო ბო და თავ და პირ ვე ლი 
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პროექ ტის მო ცუ ლო ბი თი და ნა წევ რე ბის პრინ ციპს, თუმ ცა ფა სა დე ბი გა დაწ-
ყდა უფ რო თა ნა მედ რო ვედ, ნეიტ რა ლუ რი ბე ტო ნის, ხის და ად გი ლობ რი ვი 
რი ყის ქვის წყო ბის გა მო ყე ნე ბით. მთა ვა რი შე სას ვლე ლის თავ ზე კე დე ლი 
მო პირ კეთ და ად გი ლობ რი ვი ტრა ვერ ტი ნით, შე ნო ბას მოაკ ლდა სი მაღ ლე, 
ბრტყელ მწვა ნე სა ხუ რავ ზე მოეწ ყო პა ნო რა მუ ლი ტე რა სა ბა ლა ხის სა ფა-
რით, კე თილ მოეწ ყო მუ ზეუ მის ეზო. 

ინ ტე რიე რი
სვა ნუ რი არ ქი ტექ ტუ რის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი და ბა ლი შე სას ვლე ლით 
ვხვდე ბით მა ღალ, ორ სი ნათ ლიან ფოიე ში, რომ ლის პა ნო რა მუ ლი ფან ჯრი-
დან იხ სნე ბა ის ტო რიუ ლი მეს ტიის შთამ ბეჭ და ვი ხე დი. საექ სპო ზი ციო დარ-
ბა ზე ბი – არ ქეო ლო გია, ნუ მიზ მა ტი კა, ხა ტე ბი, ჭე დუ რი ხე ლოვ ნე ბა, ხელ ნა-
წე რე ბი და ეთ ნოგ რა ფია (მუ ზეოგ რა ფია: ლი ნა- მა რია ლო პეს, საფ რან გე თი) 
ან ფი ლა დუ რად არის გან ლა გე ბუ ლი ცენ ტრა ლუ რი სივ რცის – დროე ბი თი 
გა მო ფე ნე ბის დარ ბა ზის ირ გვლივ. ქვე და სარ თულ ზე გან ლა გე ბუ ლია აუ დი-
ტო რია – სა კონ ფე რენ ციო დარ ბა ზი 100 ად გილ ზე, ბიბ ლიო თე კა- მე დია თე კა, 
ად მი ნის ტრა ცია, მეც ნიერ თა სა მუ შაო ოთა ხე ბი და ლა ბო რა ტო რიე ბი. ამა ვე 
სარ თულ ზეა ფონ დსა ცა ვე ბი, რო მელ თა ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვა უზ რუნ ველ-
ყოფს კო ლექ ციე ბის უსაფ რთხოე ბას და დაც ვა- შე ნახ ვას თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად. ასე ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა 
ექ ცეო და მუ ზეუ მის მიერ კულ ტუ რულ -სა გა ნმა ნათ ლებ ლო ცენ ტრის ფუნ-
ქციის შე თავ სე ბას, რა საც, აუ დი ტო რიის და მე დია თე კის გარ და, ქვე და სარ-
თულ ზე გან თავ სე ბუ ლი ბავ შვთა სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრიც ემ სა ხუ რე ბა.

ეზო და სა ხუ რა ვი
ეზოს და სა ხუ რა ვის ტე რა სის გამ წვა ნე ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია ბა ლა ხი და მინ-
დვრის ყვა ვი ლე ბის ად გი ლობ რი ვი ჯი შე ბი, კო წა ხუ რის ბუჩ ქე ბი და არ ყის 
ხეე ბი. ეზო ში გაბ ნეუ ლია მთე ლი რე გიო ნი დან მოგ რო ვე ბუ ლი ქვის უნი კა-
ლუ რი დი დი ლო დე ბი. ტე რი ტო რია შე მო ფარ გლუ ლია ად გი ლობ რი ვი ქვის 
მშრა ლი წყო ბის ღო ბით.
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Sum mary

GA GA KIK NAD ZE

Ar chi tect, ,,Ar chi tec ts.ge“

SVA NE TI MU SEUM AR CHI TEC TU RE

Si tua ted in the his to ri cal en vi ron ment, the new three- floor buil ding of Sva ne ti Mu seum 
is in teg ra ted in to the sur roun ding lan dsca pe with its sca le and de sign. The ma te rials 
used on fa ca des is a mix tu re of the neut ral con cre te, wood and lo cal mas si ve sto ne 
clad ding, whi le the main en tran ce is fa ced with a ra re lo cal tra ver ti ne. The grassy green 
roof -ter ra ce is pro vi ding beau ti ful views to sur roun ding ar chi tec tu re and Cau ca sus 
moun tains.

The mu seum is vi si tor -friendly, and the new pub lic spa ce with lar ge pa no ra mic win-
dows of fers ways to en joy views from the in si de, brin ging na tu re and his to ric Sva ne tian 
to wers in to the mu seum.

New buil ding pro vi des a full pro tec tion for the col lec tion, al so in crea sed ex hi bi tion 
spa ce and ex pan ded spa ce for re search and la bo ra tory.

The ground floor has an au di to rium 100 pla ces, a lib rar y-me diat he que  and edu ca tion 
cen ter for chil dren and stu dents. This is al so whe re ad mi nis tra ti ve and staff of fi ces, 
scien tists wor king rooms and la bo ra to ries are lo ca ted.

The Mu seums cour tyard, a big spa ce with the main te nan ce- free lo cal grass and flo-
wers and hu ge uni que lo cal sto nes, brought from en ti re Sva ne ti, is sur roun ded by the 
no- mor tar dry sto ne fen ce.

The re con struc tion pro ject was de sig ned by the ar chi tec tu ral stu dio Architects.ge and 
led by Ar chi tects Ga ga Kik nad ze and Le van Mus hku dia ni.



an
d

 C
u

lt
u

ra
l 

H
e

ri
ta

g
e

123

M
U

S
E

U
M

გიორგი კალანდია

ხელოვნების სასახლის დირექტორი,
ისტორიის დოქტორი

ხელოვნების სასახლე და მისი საგანძური
(მუზეუმის აღდგენისა და 
რეაბილიტაციის ქრონიკა)

სა სახ ლე, რო მელ შიც სა ქარ თვე ლოს თეატ რის, მუ სი კის, კი ნო სა და ქო რეოგ-
რა ფიის სა ხელ მწი ფო მუ ზეუ მია მო თავ სე ბუ ლი 1895 წელ საა აშე ნე ბუ ლი. იგი 
მტკვრის მარ ცხე ნა სა ნა პი რო ზე თბი ლი სის ერ თ-ერთ ძველ უბან ში მდე ბა-
რეობს და არ ქი ტექ ტორ პოლ შტერ ნის მიე რაა დაპ როექ ტე ბუ ლი. შე ნო ბა 
არაერ თხელ გა და კეთ და. XIX საუ კუ ნის 60-იან წლებ ში ეს ად გი ლი ბა ღის 
(შემ დგომ ში – პი რო გო ვის) ქუ ჩად იწო დე ბო და. ეს სა ხე ლი ქუ ჩის ორი ვე 
მხა რეს გერ მა ნე ლი კო ლო ნი ზა ტო რე ბის მიერ ბაღ ნა რის გა შე ნე ბას თან იყო 
და კავ ში რე ბუ ლი, რომ ლის ტე რი ტო რიის დი დი ნა წი ლი ავ სტრიის იმ პე რიის 
ქვე შევ რდომს, ფრანც ტი ტელს ეკუთ ვნო და. მის ქა ლიშ ვილს, ემი ლიას ამ 
ქუ ჩა ზე, არ ქი ტექ ტორ პოლ შტერ ნი სათ ვის სა სახ ლის მშე ნებ ლო ბა შეუკ ვე-
თია. პროექ ტმა დას რუ ლე ბამ დე სა ხეც ვლი ლე ბა გა ნი ცა და, რად გან მშე ნებ-
ლო ბის პრო ცეს ში, ნა გე ბო ბა გერ მა ნელ მა პრინ ცმა კონ სტან ტი ნე პეტ რეს 
ძე ოლ დენ ბურ გელ მა (1850-1906) ერ თი ქარ თვე ლი მან დი ლოს ნი სათ ვის, 
აგ რა ფი ნა ჯა ფა რი ძე- და დია ნი სათ ვის, შეის ყი და. ეს ქალ ბა ტო ნი 1882 წელს 
რუ სე თის იმ პე რა ტო რის ნა თე სავ მა, წარ მო შო ბით გერ მა ნელ მა კ. ოლ დენ-
ბურ გელ მა ქა ლაქ ქუ თაის ში გაიც ნო. იგი ამ დროი სათ ვის სა მეგ რე ლოს 
თა ვა დის ტა რიელ და დია ნის მეუღ ლე იყო. პრინ ცი იმ დე ნად მოი ხიბ ლა 
ამ ქალ ბა ტო ნის მშვე ნიე რე ბით, რომ მი სი ოჯა ხუ რი მდგო მა რეო ბა და XIX 
საუ კუ ნე ში სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო პა ში დამ კვიდ რე ბუ ლი ტრა დი ციე ბი 
არად ჩააგ დო და აგ რა ფი ნა ჯა ფა რი ძე- და დია ნი სას სიყ ვა რულ ში გა მოუტ-
ყდა. ოლ დენ ბურ გე ლის მხურ ვა ლე გრძნო ბამ აგ რა ფი ნას ქმა რიც დაა ვიწ ყა 
და მო ვა ლეო ბაც. შეყ ვა რე ბუ ლებ მა ქუ თაი სი და ტო ვეს და საც ხოვ რებ ლად 
თბი ლის ში გად მო ვიდ ნენ. პრინ ცმა სატ რფოს ახ ლად ნა ყიდ მი წა ზე ულა მა-
ზე სი სა სახ ლე აუ შე ნა.
შტერ ნი იმ დროის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე სა ხელ გან თქმუ ლი არ ქი ტექ ტო რი 
იყო. სა სახ ლის სტი ლი, ერ თი მხრივ, ,,ა გუ რის გო თი კას“ ენა თე სა ვე ბა, ხო-
ლო მეო რეს მხრივ, დიდ ად გილს უთ მობს ის ლა მუ რი არ ქი ტექ ტუ რი სათ ვის 
და მა ხა სია თე ბელ დე ტა ლებს. ოლ დენ ბურ გის სა სახ ლე თბი ლი სურ ტრა-
დი ცია საც მნიშ ვნე ლოვ ნად სცილ დე ბა: ცი ხე- დარ ბა ზის ტი პის ნა გე ბო ბას 
აქვს ღია ტე რა სა, ქვის მოა ჯი რია ნი კი ბე, შუა ბას ტიო ნი აზი დუ ლი ცი ცა ბო 
სა ხუ რა ვით და სამ სარ თუ ლია ნი კოშ კი საი დუმ ლო ოთა ხით; მთა ვარ ფა-
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სად ზე თავ მოყ რი ლი შეის რუ ლი თა ღე ბი, კე დელ ში ჩას მუ ლი ვარ დუ ლე ბი, 
მოა ჯი რის წვრი ლი სვე ტე ბი გო თუ რი სტი ლი ზა ციის უჩ ვეუ ლო და საინ ტე-
რე სო ნი მუშს ქმნის. შე ნო ბას, რო მე ლიც ორ ნა წი ლად იყო ფა, 1900-იან 
წლებ ში სამ ხრე თით რამ დე ნი მე ოთა ხი მია შე ნეს. არ სე ბობს ვა რაუ დი, რომ 
შუა ლე დუ რი პროექ ტის ავ ტო რი ხუ როთ მოძ ღვა რი ალექ სან დრე რო გოის კი 
უნ და ყო ფი ლი ყო. XX-საუ კუ ნის 40-იან წლებ ში კი, სტა ლი ნიზ მის ეპო ქა ში, 
საბ ჭო თა არ ქი ტექ ტო რე ბის მიერ შე ნო ბის გაგ რძე ლე ბად სამ სარ თუ ლია ნი 
ნა გე ბო ბა დაიდ გა, რო მე ლიც გა რე ფა სად ზე ზუს ტად იმეო რებს ის ტო რიუ ლი 
სა სახ ლის მხატ ვრულ იერ სა ხეს.

სიძ ვე ლეთ სა ცა ვი თბი ლის ში შე მორ ჩე ნი ლი ერ თა დერ თი სა სახ ლის ტი პის 
მუ ზეუ მია. იგი 8 მუდ მივ მოქ მედ და 2 დროე ბით გა მო ფე ნე ბი სათ ვის გან კუთ-
ვნილ დარ ბა ზებს მოი ცავს. ყვე ლა დარ ბა ზი ის ტო რიუ ლი მნიშ ვნე ლო ბი საა. 
ისი ნი ქარ თვე ლი, რუ სი, ფრან გი და გერ მა ნე ლი ოს ტა ტე ბის მიერ არის გა-
ფორ მე ბუ ლი. შე მორ ჩე ნი ლია დარ ბა ზე ბის ის ტო რიუ ლი სა ხელ წო დე ბე ბიც:

1. ზამ ბა ხე ბის დარ ბა ზი - წარ მოდ გე ნი ლია სა სახ ლის მკვიდ რთა, მათ შო-
რის: გრაფ კონ სტან ტი ნე ოლ დენ ბურ გის, აგ რა ფი ნა ჯა ფა რი ძის, ან დრია 
და დია ნის პე რიო დის ნივ თე ბი, ფერ წე რუ ლი ტი ლოე ბი, გა მო ფე ნი ლია 
ია კობ გო გე ბაშ ვი ლის უნი კა ლუ რი ავე ჯი და სხვა.
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2. ოქ როს ფე რი დარ ბა ზი - წარ მოდ გე ნი ლია ქარ თუ ლი კოს ტიუ მის ის ტო-
რია ად რეუ ლი შუა საუ კუ ნეე ბი დან მე-20 საუ კუ ნის პირ ველ ნა ხევ რამ დე. 
გა მო ფე ნი ლია სა ქარ თვე ლოს მე ფის თა მა რის სა მე ფო კოს ტიუ მი, რო-
მე ლიც ვარ ძიის ფრეს კის მი ხედ ვი თაა აღ დგე ნი ლი, თეკ ლე დე დოფ ლის 
ოქ რომ კე დით ნა ქარ გი მე-18 საუ კუ ნის უნი კა ლუ რი მო სას ხა მი, სხვა დას-
ხვა ქარ თუ ლი კი ნო კოს ტუ მი. აქ ვე წარ მოდ გე ნი ლია უნი კა ლუ რი ბუ ხა რი.

3. ლურ ჯი ია დო ნე ბის დარ ბა ზი (მას ასე ვე რე ვაზ ლა ღი ძის სა ხე ლო ბის 
სა გა მო ფე ნო დარ ბაზ საც უწო დე ბენ) - აქაურ კედ ლებ ზე მე-19 საუ კუ ნის 
უნი კა ლუ რი მხატ ვრო ბაა შე მორ ჩე ნი ლი, ფან ჯრე ბი კი მოოქ რო ვი ლი 
კარ ნი ზე ბი თაა გა ფორ მე ბუ ლი, ია ტა კის მხატ ვრუ ლი წყო ბა ევ რო პის 
ცნო ბი ლი სა სახ ლეე ბის მსგავ სა დაა შექ მნი ლი. დარ ბაზ ში წარ მოდ გე-
ნი ლია ქარ თუ ლი მუ სი კის ის ტო რია.

4. თეატ რის დარ ბა ზი (ბერ ძნუ ლი დარ ბა ზი) - წარ მოდ გე ნი ლია ქარ თუ-
ლი თეატ რის ის ტო რია უძ ვე ლე სი დროი დან მე-20 საუ კუ ნის 30-იან 
წლე ბამ დე. გა მო ფე ნი ლია ქარ თუ ლი თეატ რა ლუ რი ფარ დე ბის ეს კი-
ზე ბი, სა თეატ რო შე ნო ბე ბი სა და თეატ რა ლუ რი და სე ბის უნი კა ლუ რი 
ფო ტოე ბი, ძვირ ფა სი თეატ რა ლუ რი კოს ტიუ მე ბი, ცნო ბილ მოღ ვა წე თა 
მე მო რია ლუ რი ნივ თე ბი, მე-19 საუ კუ ნის ძვირ ფა სი ავე ჯი. 

5. სვე ტე ბია ნი დარ ბა ზი - აღ ნიშ ნუ ლი სა გა მო ფე ნო სივ რცე გა ფორ მე ბუ ლია 
მო ხა ტუ ლო ბით, რო მე ლიც 1860 წელს იტა ლიე ლი ჯუ ზე პე ფიო რე ლის 
მიერ აღ მო ჩე ნი ლი ქა ლაქ პომ პეის ფრეს კე ბის შთა გო ნე ბი თაა შექ მნი-
ლი. დარ ბა ზი, ამ ჟა მად, ქარ თუ ლი თეატ რა ლუ რი მხატ ვრო ბის ყვე ლა ზე 
დიდ სა გა მო ფე ნო სივ რცეს წარ მოად გენს. 

6. სიყ ვა რუ ლის კოშ კი და კოლ ხი მე დეას დარ ბა ზი - გად მო ცე მის მი ხედ ვით 
სიყ ვა რუ ლის კოშ კი სა სახ ლეს მოგ ვია ნე ბით მია შე ნეს, მას ში დღემ დე 
შე მორ ჩე ნი ლია ე.წ საი დუმ ლო ოთა ხი, სა დაც ლე გენ დის მი ხედ ვით 
შეყ ვა რე ბუ ლი წყვი ლი (გრა ფი კონ სტან ტი ნე ოლ დენ ბურ გი და აგ რა-
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ფი ნა ჯა ფა რი ძე) ერ თმა ნეთს ხვდე ბო და. კოშ კი ძვირ ფას ხე ლოვ ნე ბის 
ნი მუშს წარ მოად გენს, მი სი კედ ლე ბი ხე ლოვ ნე ბის მოღ ვა წე თა XIX-XX 
საუ კუ ნეე ბის ტი ლოე ბი თაა დამ შვე ნე ბუ ლი, ჭე რი კი ძვირ ფა სი მხატ-
ვრო ბი თაა გა ფორ მე ბუ ლი. აქ ვეა უნი კა ლუ რი დახ ვეუ ლი კი ბე, რო მელ-
საც დამ თვა ლიე რე ბე ლი სა სახ ლის მეო რე სარ თულ ზე კოლ ხი მე დეას 
ოთახ ში აჰ ყავს, დარ ბა ზის ჭერ ზე ცნო ბი ლი ბერ ძნუ ლი მი თის ,,ია სო ნი 
და არ გო ნავ ტე ბი“-ს პერ სო ნა ჟე ბია წარ მოდ გე ნი ლი. აქ ვეა გა მო ფე ნი ლი 
ქარ თუ ლი ფრეს კის ას ლე ბი და იტა ლიუ რი მხატ ვრო ბის საუ კე თე სო ნი-
მუ შე ბი. კოლ ხი მე დეას ოთა ხი ბერ ძნულ დარ ბაზ სა და შალ ვა და დია ნის 
ფლი გელს უკავ შირ დე ბა.

მუ ზეუმს დი დი ტრა დი ცია აქვს. იგი დაარ სდა ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი კულ ტუ-
რუ ლი მოღ ვა წის და ვით არ სე ნიშ ვი ლის მიერ 1927 წელს (მოგ ვია ნე ბით არ-
სე ნიშ ვი ლი გახ და ან დრეი რუბ ლიო ვის სა ხე ლო ბის ძვე ლი რუ სუ ლი ხე ლოვ-
ნე ბის მუ ზეუ მის პირ ვე ლი დი რექ ტო რი), თუმ ცა მი სი მოღ ვა წეო ბა საბ ჭო თა 
ხე ლი სუფ ლე ბის მიერ იდევ ნე ბო და, რაც თა ვი სე ბუ რად აი სა ხა მუ ზეუ მის 
მო მა ვალ ზეც. საბ ჭო თა პე რიოდ ში მუ ზეუ მი და მი სი სა გან ძუ რი გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ყუ რად ღე ბის ობიექ ტი არა სო დეს ყო ფი ლა. მას არა სო დეს არ ჰქონ და 
თა ვი სი სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბი. მიუ ხე და ვად ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბი სა 
მუ ზეუ მის კო ლექ ცია უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია. დღეს ის პრო ფი ლით ერ თა დერ-
თია კავ კა სია ში, ხო ლო კო ლექ ციის სიმ დიდ რით მსოფ ლიო მნიშ ვნე ლო ბის 
მუ ზეუ მე ბის თა ნა ტო ლი. აქ და ცუ ლი 300 ათას ზე მე ტი ექ სპო ნა ტი თით ქმის 
ამომ წუ რავ ინ ფორ მა ციას გვაწ ვდის ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის შე სა ხებ. მუ-
ზეუმ ში ინა ხე ბა საინ ტე რე სო მა სა ლე ბი მსოფ ლიო კი ნო ინ დუს ტრიი სა და 
სა სცე ნო ხე ლოვ ნე ბის სხვა დარ გე ბის შე სა ხებ.
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მე მო რია ლურ და ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა ფონ დი 1000-ზე მეტ უძ ვირ ფა სეს 
ექ სპო ნატს მოი ცავს. აქ წარ მოდ გე ნი ლია ქარ თველ და უც ხოელ ხე ლო ვან თა 
პი რა დი რე ლიკ ვიე ბი. უძ ვე ლე სი ნივ თი ან ტი კურ პე რიოდს გა ნე კუთ ვნე ბა.
ხელ ნა წერ თა ფონ დი 160 პი რა დი არ ქი ვი სა გან შედ გე ბა და იგი მოი ცავს სა-
ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა თეატ რის შესა ხებ არ სე ბულ დო კუ მენ ტებს, 
პროგ რა მებს, სხვა დას ხვა მოღ ვა წე თა პი რად ხელ ნა წე რებ სა და ჩა ნა ხა ტებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი კო ლექ ცია 1861 წლი დან გა მუდ მე ბით ივ სე ბა. სახ ვი თი ხე ლოვ-
ნე ბის, ფერ წე რი სა და გრა ფი კის ფონ დში და ცუ ლია 300-ზე მე ტი ქარ თვე ლი 
მხატ ვრის 10 000 - მდე ექ სპო ნა ტი, რაც სრუ ლად წარ მოა ჩენს ქარ თუ ლი 
თეატ რის მხატ ვრო ბის ის ტო რიას. საკ მაოდ მდი და რი და მრა ვალ რიც ხო ვა-
ნია მუ ზეუ მის ბი ბ ლიო თე კი სა და რა რი ტე ტულ გა მო ცე მა თა ფონ დი. მას ში 
და ცუ ლია 32000-მდე ექ სპო ნა ტი. უნი კა ლურ სა გან ძურს წარ მოად გენს სა-
სახ ლის მკვიდ რთა წიგ ნა დი კო ლექ ცია, გა მო ცე მე ბი 1633-1639 წლე ბით 
თა რიღ დე ბა.

საა ფი შო ფონ დი მუ ზეუ მის დაარ სე ბის თა ნა ვე შეიქ მნა და მას ში 70 000-ზე 
მე ტი ექ სპო ნა ტია და ცუ ლი.

მუ ზეუმს გააჩ ნია ე.წ უკ ვდავ თა ბა ღი - იგი 2009 წელს გრაფ ოლ დენ ბურ გის 
სა სახ ლის ტე რი ტო რია ზე დაარ სდა. ბა ღის გა შე ნე ბა მას შემ დეგ მოხ და, 
რაც ში და ეზო ში საბ ჭო თა პე რიო დის საერ თო სა სა დი ლო დაინ გრა და მის 
კედ ლებ ში მე-19 საუ კუ ნის სა ჯი ნი ბოს კედ ლე ბი გა მოჩ ნდა. ნა გე ბო ბის ეს 
ძვე ლი ფრაგ მენ ტე ბი ტე რი ტო რია ზე დღემ დე შე მორ ჩე ნი ლია. მუ ზეუ მის 
ეზო ში არ სე ბუ ლი ბა ღი, არა მარ ტო დას ვე ნე ბი სა და გარ თო ბის ად გი ლია, 
არა მედ ამას თა ნა ვე იგი ქარ თუ ლი სას ცე ნო და კი ნო ხე ლოვ ნე ბის ცნო ბილ 
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წარ მო მად გე ნელ თა ხსოვ ნას უკ ვდავ ყოფს (ა ქე დან წარ მოიშ ვა ბა ღის სა-
ხელ წო დე ბაც). აქ წარ მოდ გე ნი ლია სა ქარ თვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის წარ მო-
მად გე ნელ თა მარ მა რი ლო სა და ბრინ ჯაოს ბიუს ტე ბი. ბაღ ში უნი კა ლუ რი 
ენ დე მუ რი მცე ნა რეე ბი ხა რო ბენ.

მუ ზეუ მის შე ნო ბა წარ მოად გენს ეროვ ნუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის ის ტო რიულ 
ძეგლს, მუ ზეუმს მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს ეროვ ნუ ლი სტა ტუ სი. მას იცავს სა ქარ-
თვე ლოს სა ხელ მწი ფო.

რო გორც ზე მოთ აღვნიშ ნეთ მუ ზეუ მის ნა გე ბო ბა 20 საუ კუ ნის 20-ია ნი წლე-
ბის დროს საბ ჭო თა რე ჟი მის მხრი დან გულ გრი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბი სა 
და მი ზან მი მარ თუ ლი გა ნად გუ რე ბის ობიექ ტად იქ ცა. ზე მოთ ქმუ ლი დან გა-
მომ დი ნა რე სა სახ ლემ, რო მე ლიც ის ტო რიუ ლი წყა როე ბის ცნო ბით ამიერ-
კავ კა სია ში ერ თ-ერ თი საუ კე თე სო იყო საბ ჭო თა პე რიოდ ში სა ხე იც ვა ლა 
და აქ და ცუ ლი ბევ რი შე დევ რი და ღუპ ვის სა შიშ როე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა. 
2009 წელს თბი ლი სის მე რიის ინი ცია ტი ვით დაიწ ყო ეროვ ნუ ლი მნიშ ვნე-
ლო ბის ძეგ ლის რეს ტავ რა ცია- რეა ბი ლი ტა ციის პრო ცე სი. 2012 წლი სათ ვის 
აღ სდგა სა სახ ლის ის ტო რიუ ლი ფა სა დი და გა მაგ რდა სა ძირ კვე ლი. 2013 
წლის გა ზაფ ხულ ზე მუ ზეუ მის ად მი ნის ტრა ციამ სა სახ ლის ორ დარ ბაზ ში შე-
მორ ჩე ნი ლი ფრაგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით გა ნა ხორ ციე ლა რეს ტავ რა ციის და 
შე ნო ბის ინ ტე რიე რე ბის აღ დგე ნის უნი კა ლუ რი პრო ცე სე ბი. კერ ძოდ ე.წ ზამ-
ბა ხე ბის და ოქ როს ფერ დარ ბა ზებ ში გაიწ მინ და საბ ჭო თა სა ღე ბა ვე ბი სა გან 
კედ ლე ბი, შემორ ჩე ნი ლი ფრაგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით კი მთლია ნად აღ სდგა 
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უნი კა ლუ რი კედ ლის და ჭე რის მხატ ვრო ბა, გა მაგ რდა ის ტო რიუ ლი ია ტა კი. 
რეს ტავ რა ცია ჩაუ ტარ და დარ ბა ზებ ში გან თავ სე ბულ ის ტო რიულ ავეჯ სა და 
ფერ წე რულ ნა მუ შევ რებს. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი თა მა მად შეიძ ლე ბა ით ქვას 
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო იყო.
რეა ბი ლი ტა ციის პროგ რა მის დაწ ყე ბამ დე შე ნო ბას აწ ვიმ და, არ არ სე ბობ და 
ელე მენ ტა რუ ლი უსაფ რთხოე ბის ზო მე ბი, ჩამ ტვრეუ ლი იყო ფან ჯრის მი-
ნე ბი. ის ტო რიუ ლი ნა გე ბო ბის ეზო მიმ დე ბა რე მო სახ ლეო ბის მიერ გა მოი-
ყე ნე ბო და ნა გავ საყ რე ლად. 1927 წელს დაარ სე ბუ ლი მუ ზეუ მი აღ ნიშ ნულ 
სა სახ ლე ში 1989 წელს გან თავ სდა. მან მა დე შე ნო ბა გა მოი ყე ნე ბო და ყრუ 
მუნ ჯთა სას წავ ლებ ლად, შემ დეგ კი გო ნე ბა სუს ტთა ლი ცეუ მად. ამ პე რიოდ ში 
სა სახ ლის ის ტო რიუ ლი იერ სა ხე ძალ ზე და მა ხინ ჯდა, გა დაი ღე ბა მო ხა ტუ ლი 
კედ ლე ბი, გა დაი ტიხ რა ფარ თო დარ ბა ზე ბი, ის ტო რიუ ლი ავე ჯის ნა წი ლი 
მოი პა რეს, ნა წი ლი და ზიან და და ჩაი ყა რა შე ნო ბის სარ დაფ ში.

უმ ძი მეს მდგო მა რეო ბა ში იყო სა სახ ლის ის ტო რიუ ლი დარ ბა ზე ბი:

1. სვე ტე ბია ნი დარ ბა ზი- მი სი ის ტო რიუ ლი მხატ ვრო ბა მთლია ნად და-
ფა რუ ლი იყო საბ ჭო თა პე რიო დის სა ღე ბა ვით, კედ ლებ ში საბ ჭო თა პე-
რიოდ ში გაჭ რი ლი იყო და მა ტე ბი თი კა რე ბი, ის ტო რიუ ლი ია ტა კი და-
ფა რუ ლი იყო ახა ლი პარ კე ტით.

2. თეატ რის (ი გი ვე ბერ ძნუ ლი) დარ ბა ზი- ჩა მონ გრეუ ლი იყო ჭე რი, ძვე ლი 
შე ლე სი ლო ბა და მხატვ რო ბა თით ქმის მთლია ნად გა ნად გუ რე ბუ ლი, 
ია ტა კის ფე ნა ახა ლი პარ კე ტის ქვეშ მოქ ცეუ ლი.
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3. ლურ ჯი ია დო ნე ბის დარ ბა ზი- სივ რცე ერ თი პე რიო დი გა მოი ყე ნე ბო და 
საბ ჭო თა დი რექ ტო რე ბის კა ბი ნე ტე ბად, ამი ტომ მთე ლი ის ტო რიუ ლი 
მხატ ვრო ბა მოქ ცეუ ლი იყო საბ ჭო თა სა ღე ბა ვის ქვეშ. ძველ მუ ხის ია-
ტაკ ზე გა და ღე ბუ ლი იყო ახა ლი ია ტა კი, 20 საუ კუ ნის 90-ია ნი წლებ ში 
ისე ვე რო გორც მთელ შე ნო ბა ში, ამ დარ ბაზ შიც მძი მე ავა რიუ ლი მდგო-
მა რეო ბა შეიქ მნა.

4. ზამ ბა ხე ბის დარ ბა ზი - უნი კა ლუ რი კედ ლის მხატ ვრო ბა გა ნად გურ და, 
შე მორ ჩა მხო ლოდ რამ დე ნი მე ფრაგ მენ ტის სა ხით, ისიც სა ღე ბავ ქვეშ, 
შე ნო ბა ში შექ მნი ლი მძი მე ავა რიუ ლი მდგო მა რეო ბის გა მო დამ სკდა რი 
იყო კედ ლე ბი, ია ტა კი მძი მე ავა რიულ მდგო მა რეო ბა ში ი ყო , დარ ბა ზის 
ნა წი ლი მე-20 საუ კუ ნის 70-იან წლებ ში გა დაი ტიხ რა და გა მოი ყე ნე ბო და 
ბუ ღალ ტე რიად, ის ტო რიუ ლი კარ -ფან ჯა რა ამორ ტიზი რე ბუ ლი მდგო მა-
რეო ბის გა მო ექ სპლუა ტა ციი დან გა მო სუ ლი იყო.

5. ოქ როს ფე რი დარ ბა ზი- აღ ნიშ ნულ დარ ბაზს აწ ვიმ და, რის გა მოც და ზია-
ნე ბუ ლი იყო მი სი ჭე რი, სა ძირ კვლის მძი მე ავა რიუ ლი მდგო მა რეო ბის 
გა მო კედ ლე ბი სა ვა ლა ლო მდგო მა რეო ბა ში იყო. ლა მა ზი მუ ხის ია ტა კი 
საბ ჭო თა პე რიო დის ია ტაკ ქვეშ მოექ ცა.

6. სიყ ვა რუ ლის კოშ კი - შე ნო ბის ეს ნა წი ლი ბო ლო 15 წლის გან მავ ლო ბა ში 
და ხუ რუ ლი იყო, აწ ვიმ და მის ჭერს, წვი მის წყალ მა დაა ზია ნა დახ ვეუ ლი 
კი ბე, რის გა მოც მან ფუნ ქცია და კარ გა.

7. კოლ ხი მე დეას დარ ბა ზი - აღ ნიშ ნუ ლი სივ რცე კოშ კთან ერ თად და ხუ რუ-
ლი იყო, წვი მის წყალ მა ჩა მოან გრია მი სი ჭე რი, რის გა მოც გა ნად გურ და 
ჭე რის მო ხა ტუ ლო ბა და მი სი არ სე ბო ბა მხო ლოდ ეს კი ზე ბის სა ხით იყო 
ცნო ბი ლი. ასე ვე და ზიანე ბუ ლი იყო ოთა ხის ია ტა კი.

8. და ვით არ სე ნიშ ვი ლის დარ ბა ზი- აღ ნიშ ნულ სივ რცე ში მე-20 საუ კუ ნის 
80 -იან წლებ ში გა ჩე ნი ლი ხან ძრის გა მო მთლია ნად გა ნად გუ რე ბუ ლი 
იყო ხის კა რე ბი და მა თი მო ჩუ ქურ თმე ბა, საბ ჭო თა პე რიოდს მთლია ნად 
შეე წი რა დარ ბა ზის ია ტა კიც.
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9. ჯორჯ ბა ლან ჩი ნის დარ ბა ზი- აღ ნიშ ნუ ლი დარ ბა ზი საბ ჭო თა პე რიოდ ში 
4 ოთა ხად გაი ტიხ რა და სა მუ შაო კა ბი ნე ტე ბად გა მოი ყე ნე ბო და, გა ნად-
გურ და ძვე ლი ია ტა კი. აღ ნიშ ნუ ლი დარ ბა ზი წარ მოად გენ და იმ იშ ვიათ 
გა მო ნაკ ლისს, სა დაც არა ნაი რი ის ტო რიუ ლი არ ტე ფაქ ტი არ იყო შე-
მორ ჩე ნი ლი. 

მუ ზეუ მის კო ლექ ციე ბი ინა ხე ბო და მძი მე მდგო მა რეო ბა ში, ხელ ნა წერ თა 
ფონ დში შე სა ბა მი სი თა როე ბი სა და სა ქა ღალ დეე ბის არ არ სე ბო ბის გა მო 
ძვირ ფა სი მა სა ლა უსის ტე მოდ ეწ ყო ია ტაკ ზე. ფონ დი მო თავ სე ბუ ლი იყო 
ოთახ ში, სა დაც ფან ჯრე ბი დან შე მო სუ ლი სი ნათ ლე აზია ნებ და ხელ ნა წე-
რებს, სა ცავ ში კედ ლე ბი და ნეს ტია ნე ბუ ლი იყო. არ არ სე ბობ და მუდ მი ვი 
ტემ პე რა ტუ რის რე ჟი მი.

გა მორ ჩეუ ლად მძი მე მდგო მა რეო ბა ში იყო მუ ზეუ მის რა რი ტე ტულ გა მო ცე-
მა თა კა ბი ნე ტი. გრაფ ოლ დენ ბურ გი სა და მი სი მეუღ ლის პრინ ცე სა და დია-
ნის პი რა დი ბიბ ლიო თე კა გა ფან ტუ ლი იყო პე რიო დულ და სხვა საბ ჭო თა 
გა მო ცე მებს შო რის. ძვე ლი ავე ჯი დამ ტვრეუ ლი ან სა მეურ ნეო და ნიშ ნუ ლე-
ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი (მა გა ლი თად პრინ ცის ჭად რა კის მა გი და საბ ჭო თა 
პე რიოდ ში გა და ღე ბი ლი იყო). ბიბ ლიო თე კას არ გააჩ ნდა სამ კით ხვე ლო 
დარ ბა ზი. აქე დან გა მომ დი ნა რე მკით ხვე ლი ვერ სარ გებ ლობ და აღ ნიშ ნუ-
ლი ბიბ ლიო თე კით.

მუ ზეუ მის სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის ფონ დიც შეუ სა ბა მო სივ რცე ში ინა ხე ბო და, 
მი სი კო ლექ ცია კი გა მორ ჩეუ ლად მძი მე მდგო მა რეო ბა ში იმ ყო ფე ბო და. 

ოთა ხი, რო მელ შიც შე ნა ხუ ლი იყო მე მო რია ლუ რი ნივ თე ბი აწ ვიმ და. ძვირ-
ფა სი ქსო ვი ლე ბის კოს ტუ მებს ესა ჭი როე ბო და სას წრა ფო რეს ტავ რა ცია, 
და ნეს ტია ნე ბის გა მო მძი მე ვი თა რე ბა ში აღ მოჩ ნდა მუ სი კა ლუ რი ინ სტრუ-
მენ ტე ბი, ხა ლი ჩე ბი და სხვა. მუ ზეუ მის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა გან ძუ რი, აფი შე ბის კო ლექ ცია, წარ მოად გენ და უსის ტე მოდ დაწ ყო ბი ლი 
სა ქა ღალ დე ბის გრო ვას. ასო ბით აფი შა და ხეუ ლი იყო. შეუძ ლე ბე ლი იყო რო-
გორც მა თი შეს წავ ლა, ისე გა მო ფე ნა.

მუ ზეუმს არ გააჩ ნდა სა კუ თა რი საექ სპო ზი ციო დარ ბა ზე ბი, ამი სათ ვის გან-
კუთ ვნი ლი სივ რცე გა მოი ყე ნე ბო და სხვა დას ხვა სა მეურ ნეო ნივ თე ბის საწ-
ყო ბად, დარ ბაზ ში არ არ სე ბობ და არც გა ნა თე ბა და არც გათ ბო ბა.

შე ნო ბის ის ტო რიუ ლი იერ სა ხე მძი მე მდგო მა რეო ბა ში იყო. მთა ვა რი შე-
მო სას ვლე ლი ტრიუმ ფა ლუ რი კა რე ბი არ იკე ტე ბო და, იგი რამ დენ ჯერ მე 
გა დაი ღე ბა და სა ღე ბა ვით დაი ფა რა ლი თო ნის ორ ნა მენ ტე ბი. დამ წვა რი 
იყო რამ დე ნი მე ფან ჯა რა და შუ შა ბან დის ნა წი ლი. აწ ვიმ და სა სახ ლის ბევრ 
ოთახს, ჩამ ტვრეუ ლი ფან ჯრე ბი დან შე მო დიო და სი ცი ვე და მტვე რი. 2014 
წელს ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის საელ ჩოს და ფი ნან სე ბით დაიწ ყო 
სა სახ ლის ყვე ლა სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზის რეს ტავ რა ციის პრო ცე სი.  სა გა მო-
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ფე ნო დარ ბა ზებ ში მოხ და შე მორ ჩე ნი ლი ის ტო რიუ ლი არ ტე ფაქ ტე ბის ბო-
ლომ დე გა მოვ ლე ნა და კონ სერ ვა ცია, მხატ ვარ-რეს ტავ რა ტო რებ მა სრუ ლად 
გაწ მინ დეს საბ ჭო თა სა ღე ბა ვით და ფა რუ ლი კედ ლე ბის ის ნა წი ლი, სა დაც 
ძვე ლი ფრეს კე ბი იყო შე მორ ჩე ნი ლი. და ნარ ჩე ნი ნა წი ლი მხატ ვარ -რეს-
ტავ რა ტო რე ბის მიერ შეივ სო დაძ ვე ლე ბის მე თო დით, რი თაც სა ბო ლოოდ 
აღ დგა ინ ტე რიე რის კედ ლე ბის ის ტო რიუ ლი სა ხე (რეს ტავ რა ტორ თა ჯგუ ფის 
ხელ მძღვა ნე ლი დავით გა გო ში ძე, არ ქი ტექ ტო რი ნი კო ლოზ ზა ზუ ნიშ ვი ლი, 
სახე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე კვლე ვა გა ნა ხორ ციე ლა ცი ცი ნო ჩაჩ ხუ ნაშ ვილ მა).

სა რეს ტავ რა ციო სა მუ შაოე ბის დროს გაიხ სნა სა სახ ლის ყვე ლა დარ ბაზ ში 
ძვე ლი ია ტა კი. მოხ და ძვე ლი ფე ნი სა გან საბ ჭო თა პე რიო დის პარ კე ტის 
მო შო რე ბა და ის ტო რიუ ლი წყო ბის აღ დგე ნა, კონ სერ ვა ცია ჩაუ ტარ და ის-
ტო რიუ ლი დარ ბა ზე ბის შვი დი ვე ჭერს, ძვე ლი მხატ ვრო ბის კონ სერ ვა ციის 
შემ დეგ მოხ და და კარ გუ ლი ნა წი ლე ბის შევ სე ბა:

სა სახ ლის დარ ბა ზე ბის რეს ტავ რა ცია კონ სერ ვა ცია კომ პლექ სუ რი პრო ცე-
სი იყო, რაც თა ვის თავ ში არა მარ ტო უძ რა ვი, არა მედ მოძ რა ვი ძეგ ლე ბის 
რეს ტავ რა ცია საც მოი ცავ და. მუ ზეუმ ში და ცუ ლი დო კუ მენ ტე ბის მი ხედ ვით 
ცნო ბი ლი იყო რო მე ლი ავე ჯი და მხატ ვრუ ლი კო ლექ ციე ბი იყო წარ მოდ გე-
ნი ლი შე სა ბა მის დარ ბა ზებ ში, ამი ტომ რეს ტავ რა ცია ჩაუ ტარ და იმ შე სა ბა მის 
ავეჯს, ნა ხა ტებ სა და ჭა ღებს, რო მე ლიც დარ ბა ზე ბის ის ტო რიუ ლი იერ სა ხის 
აღ სად გე ნად გახ და სა ჭი რო. რეს ტავ რა ცია რამ დე ნი მე ეტა პად მიმ დი ნა-
რეობ და და შემ დე გი სა მუ შაოე ბი გან ხორ ციელ და:

•	 სა სახ ლის ლურ ჯი ია დო ნე ბის, ბერ ძნულ, ზამ ბა ხე ბის, ოქ როს ფერ და 
პომ პეის დარ ბა ზებ ში კედ ლე ბი სრუ ლად გაიწ მინ და, გა მაგ რდა, ძვე ლი 
მო ხა ტუ ლო ბა და ფიქ სირ და, მი სი მი ხედ ვით მოხ და და კარ გუ ლი ნა წი-
ლე ბის აღ დგე ნა;

•	 სა სახ ლის სიყ ვა რუ ლის კოშ კში, კოლ ხი მე დეას და ლურ ჯი ია დო ნე ბის 
დარ ბაზ ში მოხ და ის ტო რიუ ლი მხატ ვრო ბის აღ დგე ნა XIX საუ კუ ნე ში 
გავ რცე ლე ბუ ლი კედ ლის მხატ ვრო ბის ეს კი ზე ბის მი ხედ ვით;

•	 სა სახ ლის პირ ველ და მეო რე სარ თუ ლებ ზე გაიხ სნა დარ ბა ზე ბის ია ტა კი 
და მოხ და ძვე ლი ხის ია ტა კე ბის მხატ ვრუ ლი წყო ბის აღ დგე ნა;

•	 სა სახ ლის ის ტო რიულ დარ ბა ზებ ში ყველ გან გაიწ მინ და კა რე ბი და აღ-
დგა მა თი ის ტო რიუ ლი იერ სა ხე;

•	 სა სახ ლის ყვე ლა ის ტო რიულ დარ ბაზ ში აღ სდგა გა ნა თე ბის სის ტე მა, 
რეს ტავ რა ცია ჩაუ ტარ და 3 ის ტო რიულ ჭაღს. 

სულ აღ დგა და საექ სპო ზი ციოდ გაიხ სნა 12 ის ტო რიუ ლი დარ ბა ზი და ოთა ხი.

2014 წლის ზაფ ხულ ში შე ნო ბა ში დაბ რუნ და უნი კა ლუ რი ბუ ხა რი, რო მე ლიც 
შე ნო ბის ძვე ლი მე პატ რო ნის გრაფ ოლ დენ ბურ გის ერ თ-ერთ სა სახ ლე ში 
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იყო (ამ ჟა მად ფეხ ბურ თის ფე დე რა ციის შე ნო ბა) . გა მო ყე ნე ბი თი ხე ლოვ ნე ბის 
ამ ნი მუ შის გან სა კუთ რე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი და მხატ ვრუ ლი ღი რე ბუ ლე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, მუ ზეუ მის ად მი ნის ტრა ციამ და სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რის და 
ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს სპე ცია ლის ტებ მა, მიი ღეს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა 
მომ ხდა რი ყო უნი კა ლუ რი ნივ თის დე მონ ტა ჟი და მი სი სა მუ ზეუ მო სივ რცე ში 
გად მო ტა ნა. ბუ ხა რი მუ ზეუ მის რეს ტავ რა ტო რებ მა და კულ ტუ რის სა მი ნის-
ტროს სპე ცია ლის ტებ მა დე ტა ლუ რად შეის წავ ლეს, დაახ ლოე ბით ერ თი თვე 
მიმ დი ნა რეობ და ბუხ რის დე მონ ტა ჟის ყვე ლა ზე რთუ ლი პრო ცე სი, ფაქ ტიუ-
რად ყო ველ გვა რი და ნა კარ გის გა რე შე მო ხერ ხდა ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შის 
დაშ ლა, და ნომ ვრა და სა მუ ზეუ მო სივ რცე ში გად მო ტა ნა. სწო რედ ამ დროს 
გაირ კვა ამ ნივ თის წარ მო შო ბის ის ტო რიაც კე რა მი კუ ლი ფი გუ რე ბის ში და 
მხა რეს და ტა ნი ლი იყო დამ ღა, საი და ნაც ცხა დი გახ და, რომ ბუ ხა რი დამ ზა-
დე ბუ ლია რუ სე თის იმ პე რა ტო რის კა რის ოს ტა ტე ბის მიერ ქა ლაქ ვი ტებ სკში, 
ბრო ნის ლავ ია კო ბის ძე ლი სოვ სკის საქ ვეყ ნოდ გან თქმულ ქარ ხა ნა ში. 

მუ ზეუმ ში გად მო ტა ნი ლი ბუხ რის აწ ყო ბი სა და რეს ტავ რა ციის პროექ ტი 
კომ პა ნია „ჯეო სე ლის“ მიერ და ფი ნან სდა. იგი სა სახ ლის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე 
ლა მაზ, ოქ როს ფერ დარ ბაზს ამ შვე ნებს. 

დარ ბა ზე ბის რეს ტავ რა ციას წინ უს წრებ და სა ფონ დო ნა წი ლის რეა ბი ლი-
ტა ცია, რა მაც ხე ლი შეუწ ყო უნი კა ლუ რი სა გან ძუ რის დაც ვის პი რო ბე ბის 
გაუმ ჯო ბე სე ბას. ამ ჟა მად რეა ბი ლი ტი რე ბუ ლია ხელ ნა წერ თა, ხე ლოვ ნე ბის 
ნი მუშ თა, აფი შე ბის, მუ სი კის და ფო ტო ხე ლოვ ნე ბის სა ცა ვე ბი. ასე ვე პრინც 
ოლ დენ ბურ გის XIX საუ კუ ნის იშ ვიათ გა მო ცე მა თა კა ბი ნე ტი და მუ ზეუ მის 
ბიბ ლიო თე კა. კონ სერ ვა ცია და რეს ტავ რა ცია ჩაუ ტარ და ხე ლოვ ნე ბის იმ 
ნი მუ შებს, რომ ლე ბიც გა ნად გუ რე ბის სა შიშ როე ბის წი ნა შე იდ გნენ. 
სა კონ სერ ვა ციო და სა რეა ბი ლი ტა ციო სა მუ შაოე ბის შემ დეგ მუ ზეუმ ში გაიხ-
სნა საექ სპო ზი ცო დარ ბა ზი და რე გუ ლა რუ ლად მიმ დი ნა რეობს გა მო ფე ნე ბი. 
რეა ბი ლი ტა ციის შემ დეგ ბიბ ლიო თე კამ დაიწ ყო სრულ ფა სო ვა ნი მუ შაო ბა, 
შეიქ მნა სა რეს ტავ რა ციო ლა ბო რა ტო რია, რო მე ლიც ძვირ ფა სი ხე ლოვ ნე-
ბის ნი მუ შე ბის გა დარ ჩე ნის საქ მეს ემ სა ხუ რე ბა. რეა ბი ლი ტა ცია ჩაუ ტარ და 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ექ სპო ნა ტებს. ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა კო ლექ ციე ბი დან-
გრეუ ლი სივ რცი დან გა და ტა ნილ იქ ნა ახალ ფონ დსა ცავ ში, სა დაც შე სა-
ბა მი სი სა მუ ზეუ მო პი რო ბე ბია, ხელ ნა წე რე ბის არ ქი ვი მო წეს რიგ და, მოხ-
და უწეს რი გოდ დაყ რი ლი დო კუ მენ ტე ბის სის ტე მა ტი ზა ცია, ხელ ნა წე რე ბი 
გან თავ სდა უფ რო კე თილ მოწ ყო ბილ სივ რცე ში. მო წეს რიგ და სა სახ ლის 
მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია. ეზო გაიწ მინ და საბ ჭო თა პე რიო დის სა მეურ ნეო 
ნა გე ბო ბე ბი სა გან და აღ დგა პრინც ოლ დენ ბურ გის ბა ღი, სა დაც მოეწ ყო 
ქან და კე ბე ბის მუდ მივ მოქ მე დი ექ სპო ზი ცია.
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Summary

GIORGI KALANDIA

Director of Art Palace,
Doctor of History

THE GEORGIAN ART PALACE AND ITS TREASURES

The Geor gian Sta te Mu seum of Theat re, Mu sic, Ci ne ma and Cho reog raphy is an 
im por tant de po si tory for our cul tu ral ob jects. The mu seum is hou sed in one of the 
most stun ning buil dings in Tbi li si. It was de sig ned by a wel l-known ar chi tect of the 
ti me, Paul Stern, and is a per fect exam ple of got hic and Is la mic ar chi tec tu re. A three- 
sto rey to wer, high mer lons, beau ti fully de co ra ted cor ni ce, open ter ra ce, and steep 
roo fing com bi ne to gi ve the buil ding an unu sual look which is most un cha rac te ris tic 
of the ar chi tec tu ral style of Tbi li si. The his tory of the con struc tion adds even mo re 
charm to the buil ding. In 1882, Ger man Prin ce Con stan ti ne Ol den burg (1850-1906) 
met a beau ti ful wo man cal led Ag rap hi na Ja pa rid ze in Ku tai si. At the ti me she was 
mar ried to Geor gian nob le man Da dia ni. Prin ce Ol den burg was so daz zled by her 
beauty that he de ci ded to ig no re her ma ri tal sta tus and to con fess his lo ve for her. 
Prin ce Ol den burg’s con fes sion tur ned Ag rap hi na Ja pa rid ze’s head; she quickly for got 
her de vo tion to her hus band, and the lo vers left Ku tai si and went to set tle in Tbi li si. 
Prin ce Ol den burg com mis sio ned the buil ding of the beau ti ful pa la ce for his be lo ved 
as a to ken of his great af fec tion for her. In 1927 the Mu seum of Theat re, foun ded by 
Da vid Ar se nis hvi li (1905-1963)- a fa mous Geor gian pub lic fi gu re (la ter ap poin ted as 
the First Di rec tor of the An drei Rub lev Mu seum in Mos cow), was mo ved to the buil-
ding. To da te this is the only mu seum of its kind in the Cau ca sus re gion and it is one 
that equals the world’s lea ding mu seums in the wealth of its col lec tion. The mu seum 
com pri ses mo re than 300,000 ob jects that pro vi de com pre hen si ve in for ma tion on the 
de ve lop ment of Geor gian theat re, ci ne ma, cir cus, fol klo re, ope ra, and bal let, as well as 
pro vi ding in sight in to the li ves of emi nent fi gu res in res pec ti ve fields. So me mu seum 
ex hi bits da te back to the clas si cal era: of par ti cu lar no te is the an ti que mask which 
was ex ca va ted by ar cheo lo gists in the town of Va ni. The De po si tory of Ma nus cripts 
and Ar chi ve Do cu ments con tains ma nus cripts of Ilia Chav cha vad ze, Aka ki Tse re te li, 
Ale xan der Kaz be gi, Ale xan der Ak hme te li, Ko te Mar ja nis hvi li, Pyotr Tchai ko kovsky, 
Feo dor Cha lia pin, and Ni ko lai Rim sky-Kor sa kov. Kept at the Mu seum are the per so-
nal ar chi ves of great Geor gian com po sers Di mit ri Ara kis hvi li, Za ka ria Pa lias hvi li, Va no 
Sa ra jis hvi li, play wright and foun der of mo dern Geor gian theat re Gior gi Eris ta vi, and 
film di rec tor and screen wri ter Mik heil Chiau re li, as well as plays and tran sla tions of 
Wil liam Sha kes pea re in to Geor gian by Iva ne Mac ha be li. The De po si tory of Books 
con tains ra re edi tions from the 17th to 19th cen tu ries. Gra mop ho ne re cords, pos-
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ters, and theat re and film cos tu mes are al so pre ser ved. The De po si tory of Pho tos 
and Ne ga ti ves in clu des uni que ma te rials of such pro mi nent films as: Jim Shvan te, 
Mam luk, and Gior gi Saa kad ze. The De po si tory of Fi ne Arts has a rich col lec tion of 
16th- and 17th-cen tury Per sian mi nia tu res, 18th-cen tury French en gra vings, and the 
best exam ples of the old style of Tbi li si pain ting. The mu seum boasts the pain tings 
and grap hics of Léon Bakst, Ale xan der Be nua, Fer nand Lie ge, Da vid Ka ka bad ze, La do 
Gu dias hvi li, Ele ne Ak hvle dia ni, Pe ter Ot skhe li, and Irak li Par jia ni.
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მა ნა ნა მო ნია ვა 

,,ა ხა ლი სამ შე ნებ ლო კომ პა ნია“, 
არ ქი ტექ ტო რი

„შა ტო მუხ რა ნის“ კომ პლექ სი 
რეს ტავ რა ცია -აღ დგე ნა- გა და მაგ რე ბის
სამ შე ნებ ლო სა მუ შაოე ბი

ივა ნე მუხ რან ბა ტო ნის კომ პლექ სი მდე ბა რეობს თბი ლი სი დან 35 კმ-ის მო-
შო რე ბით, მცხე თის რაიო ნის სო ფელ მუხ რან ში. ის XIX საუ კუ ნის ბო ლოს აი გო 
და წარ მოად გენს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის უძ რავ ძეგლს. ივა ნე მუხ-
რან ბა ტო ნი ბაგ რა ტიონ თა დი ნას ტიის წარ მო მად გე ნე ლი და მე-19 საუ კუ ნის 
სამ ხედ რო და პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რაა. ღვი ნის მოყ ვა რულ მა მუხ რან ბა ტონ მა 
თა ვის მა მულ ში ვე ნა ხი გაა შე ნა, ამ ვე ნა ხის მო სავ ლით დამ ზა დე ბულ მა ხა-
რის ხიან მა ღვი ნომ უმალ ვე მოი პო ვა აღია რე ბა და წარ მა ტე ბით იყი დე ბო და 
რუ სეთ ში, პო ლო ნეთ ში, ბალ ტიის ქვეყ ნებ ში და ჩრდი ლოეთ ამე რი კა შიც კი. 
რუ სე თის მე ფის კა რის ერ თერ თი მომ მა რა გე ბე ლი მუხ რან ბა ტო ნის სა სახ ლე 
იყო. კომ პლექ სში შე დის შემ დე გი ნა გე ბო ბე ბი: სა სახ ლე, ის ტო რიუ ლი მი წის-
ქვე შა მა რა ნი და სა ჯი ნი ბო. 

არ ქი ტექ ტუ რუ ლი პროექ ტის ავ ტო რია გა გა კიკ ნა ძე, კომ პა ნია ,,არ ქი ტექ-
ტო რე ბი. ჯი“.

ახალ მა სამ შე ნებ ლო კომ პა ნიამ პირ ვე ლად 2005 წელს დაა მუ შა ვა კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის უძ რა ვი ძეგ ლის, მუხ რან -ბა ტო ნის სა სახ ლის კომ-
პლექ სის – კერ ძოდ, სა სახ ლის, ის ტო რიუ ლი მარ ნის და სა ჯი ნი ბოს რეს-
ტავ რა ცია -აღ დგე ნის კონ სტრუქ ციუ ლი პროექ ტი, პროექ ტის და მუ შა ვე ბი-
დან მშე ნებ ლო ბის დაწ ყე ბამ დე, 5 წლის გან მავ ლო ბა ში სა სახ ლის მზი დი 
ნა წი ლის კონ სტრუქ ციუ ლი მდგო მა რეო ბა მდგრა დო ბის თვალ საზ რი სით 
დამ ძიმ და ატ მოს ფე რუ ლი პი რო ბე ბის შე დე გად, რის გა მოც 2010 წელს მოხ-
და კონ სტრუქ ციუ ლი პროექ ტის კო რექ ტი რე ბა არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის 
შე სა ბა მი სად. თა ვი დან იქ ნა შეს წავ ლი ლი არ სე ბუ ლი შე ნო ბა - ნა გე ბო ბე ბის 
მდგო მა რეო ბა, რო გორც კონ სტრუქ ციუ ლი, ასე ვე სეის მო ლო გიუ რი თვალ-
საზ რი სით. შე ნო ბე ბი გა დაწ ყვე ტი ლია მზი დი აგუ რის კედ ლე ბით, კედ ლე ბის 
სის ტე მას გეგ მა ში რთუ ლი კონ ფი გუ რა ცია აქვს (თა ღო ვა ნი და ჯვარ კა მა რო-
ვა ნი გა და ხურ ვა მარ ნებ ში), რაც არ შეე სა ბა მე ბო და დღე ვან დელ სეის მურ 
მოთ ხოვ ნებს. შე ნო ბე ბი და ზია ნე ბუ ლი იყო მი ტო ვე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის და 
ატ მოს ფე რუ ლი ნა ლე ქე ბის ზე მოქ მე დე ბის შე დე გად. წყო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ძვე ლი ქარ თუ ლი აგუ რის შე მა კავ ში რე ბე ლი კი რის და თი ხის ხსნარ ზე მომ-
ზა დე ბუ ლი დუ ღა ბი მთლია ნად გა მო ფი ტუ ლი იყო, აგუ რი კი ერო ზი რე ბუ ლი.
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2006 წელს ,,ა ხალ მა სამ შე ნებ ლო კომ პა ნიამ“ მუხ რან ბა ტო ნის კომ პლექ სის 
სამ შე ნებ ლო სა მუ შაოე ბის ჩა ტა რე ბა დაიწ ყო, კერ ძოდ პირ ველ ეტაპ ზე კომ-
პა ნიამ აა შე ნა თა ნა მედ რო ვე დი ზაი ნის ღვი ნის ქარ ხა ნა, რო მე ლიც ზუს ტად 
სა სახ ლის წინ მდე ბა რეობს. მო სა პირ კე თე ბე ლი სა მუ შაოე ბის წარ მოე ბი სას 
გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა ხის მა სა ლა, ძვე ლი ქარ თუ ლი აგუ რი და ,,პილ კინ გტო-
ნის“ ვიტ რა ჟე ბი. შე ნო ბის ერ თერ თი უნი კა ლუ რი ელე მენ ტია 2300 მ2 12 
გრა დუ სით დახ რი ლი მო ნო ლი თუ რი რკი ნა ბე ტო ნის სა ხუ რა ვი.
ძეგ ლის აღ დგე ნი თი და სა რეა ბი ლი ტა ციო სამ შე ნებ ლო სა მუ შაოე ბი გან ხორ-
ციელ და კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით, ,,მუხ რან -ბა ტო ნის კომ პლექ-
სის რეა ბი ლი ტა ციის პროექ ტი“ სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
დაც ვის ეროვ ნუ ლ საა გენ ტოში თა ნხმდებოდა. 2011 წლის დე კემ ბრი დან 
2013 წლის იან ვრის ჩათ ვლით კომ პა ნიამ სამ შე ნებ ლო სა მუ შაო თა 4 შუა ლე-
დუ რი ან გა რი ში თან დარ თუ ლი ფო ტო მა სა ლით წა რად გი ნა. საა გენ ტოს მიმ-
ღე ბი კო მი სიის მიერ გან ხი ლუ ლი და ად გილ ზე შე მოწ მე ბუ ლი სა რეა ბი ლი-
ტა ციო სამ შე ნებ ლო სა მუ შაო და დე ბი თად იქ ნა შე ფა სე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი.

სამ შე ნებ ლო სა მუ შაოე ბის მსვლე ლო ბი სას, კერ ძოდ კედ ლე ბის გა შიშ ვლე-
ბის შე დე გად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და აღ დგე ნი ლი იქ ნა ძეგ ლის ავ თენ ტუ-
რო ბა. საბ ჭო თა პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში რო გორც მი წის ქვე შა მარ ნებ ზე, 
ასე ვე სა სახ ლის შე ნო ბა შიც იყო ცვლი ლე ბე ბი და არას წო რი ჩა რე ვა, კერ-
ძოდ რკი ნა- ბე ტო ნის ელე მენ ტე ბი ზო გიერთ მო ნაკ ვეთ ზე, ღიო ბე ბის შევ სე ბა 
და ა.შ. ასე ვე, გა სუ ლი საუ კუ ნის 90-ა ნი წლე ბი დან სრუ ლიად გა ნად გურ და, 
გაი ძარ ცვა და დაინ გრა ძეგ ლი. ასე ვე, სა სახ ლეს ეტ ყო ბო და ხან ძრის კვა ლი.
სა რეა ბი ლი ტა ციო სა მუ შაოე ბის პრო ცეს ში გაიხ სნა ძეგ ლის კედ ლე ბი, მაქ სი-
მა ლუ რად იქ ნა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ავ თენ ტუ რი ღიო ბე ბი, მი წის ქვე შა გვი რა ბის 
კედ ლე ბი და თა ღე ბი, მი წის გან გაიწ მინ და 10 ის ტო რიუ ლი ქვევ რი მი წის-
ქვე შა მა რან ში, მოხ და მა თი ინ ტე რიერ ში ჩარ თვა. ასე ვე რე გუ ლა რუ ლად 
ხდე ბო და არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის ფო ტო ფიქ სა ცია. ის ტო რიუ ლი მა რა ნი 
მარ თკუთ ხა ფორ მი საა და მდე ბა რეობს მი წის ქვეშ 4,5 მ-ზე არ სე ბუ ლი სა ხუ-
რა ვის მთელ ფარ თზე, თა ღე ბის სიმ რგვა ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით. მთლია ნად 
გა სუფ თავ და მი წის გან, მოიხ სნა ქარ თუ ლი აგუ რი კედ ლე ბი დან და თა ღე ბი-
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დან, სა თი თაოდ გაიწ მინ და, გა და მაგ რდა შე ნო ბა კონ სტრუქ ციუ ლი ელე მენ-
ტე ბით, ამის შემ დეგ თა ვი დან გაიკ რა გაწ მენ დი ლი ძვე ლი ქარ თუ ლი აგუ რი 
და დაი ფა რა დამ ცა ვი ხსნა რით. ასე ვე დაი შა ლა ზე და, ექ სტე რიე რის თა ღე ბი 
და მოხ და სრუ ლი აღ დგე ნა- რეა ბი ლი ტა ცია, რო გორც და ზია ნე ბუ ლი, ასე ვე 
თა ღე ბის ჩან გრეუ ლი ნა წი ლე ბი სა. 

სა სახ ლის სარ და ფი დან, სა დაც ის ტო რიუ ლად მა რა ნი იყო, ამო ღე ბუ ლი იქ ნა 
მი წა, მთლია ნად გა სუფ თავ და და ზია ნე ბუ ლი და დაშ ლი ლი ნა წი ლე ბის-
გან, შე ნო ბის კონ სტრუქ ციუ ლი გა მაგ რე ბის შემ დეგ, მოხ და და ზია ნე ბუ ლი 
ჩაშ ლი ლი თა ღო ვა ნი გა და ხურ ვე ბის აღ დგე ნა სარ და ფის ჭე რის დო ნე ზე; 
თა ვი დან აეწ ყო კედ ლე ბი, თა ღე ბი და კა მა რე ბი ის ტო რიუ ლი სა ხის შე ნარ-
ჩუ ნე ბით. ია ტაკ ზე დაი გო ძვე ლი ქარ თუ ლი აგუ რი და თი ხის ფი ლე ბი. გა-
მაგ რდა სარ თულ შუა გა და ხურ ვე ბი. ფა სა დის კედ ლე ბი და კარ -ფან ჯრის 
ღიო ბე ბი ლი თო ნის ზო ლო ვა ნით და ბა დით. მოხ და ინ ტე რიე რის კედ ლე ბის 
და ტიხ რე ბის თა ვი დან აწ ყო ბა. სა სახ ლის ინ ტე რიერ ში თა ღე ბი გა და მაგ რდა 
თავ და პირ ვე ლი ზო მით. სარ და ფის სარ თულ ზე შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია ქარ თუ ლი 
აგუ რის და ქვის წყო ბა. სა სახ ლის 2 ღია ტე რა სის ამორ ტი ზე ბუ ლი მოა ჯი რე ბი 
აღ დგა პირ ვან დე ლი ის ტო რიუ ლი სა ხით. II სარ თუ ლის აივ ნის არ სე ბუ ლი ხის 
კო ჭე ბი გაიწ მინ და და და მუ შავ და ან ტი კო რო ზიუ ლი ფე ნით. აღ დგა სა სახ-
ლის სა მეჯ ლი სო დარ ბა ზი, კოშ კი და სა ხუ რა ვი. ის ტო რიუ ლის ანა ლო გით 
დამ ზად და და და მონ ტაჟ და ახა ლი, მუ ხის კარ -ფან ჯა რა. აღ დგა სა სახ ლის 
ცო კო ლი და გა რე კი ბეე ბი ბა ზალ ტის ქვით. სა სახ ლე სა და მარ ნებს შო რის 
არ სე ბუ ლი შე მაერ თე ბე ლი გვი რა ბის სა რეა ბი ლი ტა ციო- გა მაგ რე ბი თი სა-
მუ შაოე ბის შე დე გად აღ დგე ნი ლია ის ტო რიუ ლი სა ხე. გვი რა ბი მი წის გან 
გაწ მენ და და მოპირკეთდა ძველი ქართული აგურით. 

აღ დგა ის ტო რიუ ლი სა ჯი ნი ბო, კომ პლექ სის ტე რი ტო რიის ღო ბე და დამ ზად და 
შე სას ვლე ლი სხმუ ლი ლი თო ნის ჭიშ კა რი. ეზოს ტე რი ტო რია კე თილ მოეწ ყო. 
ახა ლი სამ შე ნებ ლო კომ პა ნია მაქ სი მა ლუ რად შეე ცა და მუხ რან -ბა ტო ნის 
კომ პლექ სის ის ტო რიუ ლი სა ხე სრუ ლად შეე ნარ ჩუ ნე ბი ნა. 
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Summary

MANANA MONIAVA

Architect 
LLC New Con struc tion Com pany 

CHA TEAU MUK HRA NI COM PLEX 
RES TO RA TION, RE HA BI LI TA TION AND REIN FOR CE MENT 
CON STRUC TION WORKS 

Cha teau Muk hra ni Com plex is lo ca ted in Mtskhe ta dis trict, vil la ge of Muk hra ni. Im-
mo vab le mo nu ment of cul tu ral he ri ta ge of a la te 19th cen tury. The com plex in clu des 
the main cha teau, wi ne cel lars, and stalls of hor ses. 

New Con struc tion Com pany has de sig ned a con struc ti ve pro ject in 2005.

Cur rent sta te of the exis ting buil dings and pre mi ses has been stu died in con struc tio nal 
and seis mic light. The buil dings ha ve brick load -bea ring walls. The wall system in the 
de sign has a com plex con fi gu ra tion (ar ched and cros s-vaul ted roo fing in wi ne cel lars) 
which did not meet the mo dern seis mic re qui re ments. The buil dings we re da ma ged 
due to at mos phe ric con di tions. In 2011-2013, New Con struc tion Com pany per for med 
re con struc tion and re ha bi li ta tion ac ti vi ties in ac cor dan ce with le gis la tion, ba sed on 
Muk hran ba to ni Com plex Re ha bi li ta tion pro ject, in coor di na tion with Na tio nal Agency 
for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va tion of Geor gia. Du ring the re ha bi li ta tion pro cess, the 
mo nu ment walls, un der ground tun nel walls and ar ches ha ve been ope ned, 10 his to-
ri cal pit chers (qvev ri) clean sed from soil in wi ne cel lar and they we re in clu ded in the 
in te rior, so that mo nu ment aut hen ti city has been main tai ned. Re gu lar pho tog raphy 
of cur rent sta te was car ried out. Es sen tially the ex te rior of the cha teau has been res-
to red to its sta te in the la te 19th cen tury. 

MO NU MENTS RES TO RED BY THE NEW CON STRUC TION COM PANY IN CLU DE: 

Sve tit skho ve li Bell To wer;
TBC Bank buil ding (Mar ja nis hvi li street, Tbi li si);
Green Buil ding (Mar ja nis hvi li street, Tbi li si);
TBC Bank Head Of fi ce, in Ba tu mi (for mer rail way sta tion his to ri cal buil ding); 
his to ri cal buil ding (Rus ta ve li ave nue #15)

TBC Bank his to ri cal buil ding in the city of Po ti, Ag hmas he ne be li street 57)
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ინ გა ქა რაია

ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნიე რე ბა თა დოქ ტო რი, 
პრო ფე სო რი, ICOM-ის სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი 

კო მი ტე ტის პრე ზი დენ ტი 

მუ ზეუ მე ბის რო ლი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის დაც ვა სა და 
გან ვი თა რე ბა ში

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო სა და კულ ტუ რა ში მიმ დი ნა რე გლო ბა ლი ზა ციის 
პრო ცე სი საკ მაოდ დიდ გავ ლე ნას ახ დენს სა მუ ზეუ მო სივ რცე ზეც. შე სა ბა მი-
სად, XXI საუ კუ ნის მუ ზეუ მი ეძებს ახალ ფორ მებს და მე თო დებს ფა სეუ ლო ბა-
თა თუ მოვ ლე ნე ბის ინ ტერ პრე ტა ციი სა თუ პრე ზენ ტა ციი სათ ვის, აფარ თოებს 
სა კუ თარ არეალ ში მიმ დი ნა რე კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბის სპექ ტრსაც. დღეს 
უკ ვე აშ კა რაა, რომ სა მუ ზეუ მო საქ მია ნო ბა გა ნიც დის მნიშ ვნე ლო ვან ტრან-
სფორ მა ციას და იძენს მეტ სო ციო კულ ტუ რულ ფუნ ქციას: იზ რდე ბა მუ ზეუ მის 
რო ლი მა ტე რია ლუ რი და არა მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
დაც ვი სა და ინ ტერ პრე ტა ციის, სო ცია ლუ რი ადაპ ტა ციის, კულ ტუ რუ ლი იდენ-
ტი ფი კა ციის, სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სა და სა ნა ხაობ რივ აქ ტი ვო-
ბა თა ორ გა ნი ზე ბის  თვალ საზ რი სი თაც.1 

ცხა დია, მუ ზეუ მე ბის უმ თავ რეს ამო ცა ნად კვლავ რჩე ბა ის ტო რიულ -კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ნი მუ შე ბის დაც ვა, სის ტე მა ტი ზა ცია და პრე ზენ ტა ცია, 
მაგ რამ თა ნა მედ რო ვე სი ტუა ცია ში მნიშ ვნე ლოვ ნად იზ რდე ბა მა თი, რო გორც 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და სო ცია ლუ რი რე სურ სის რო ლიც2. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
იც ვლე ბა სა მუ ზეუ მო პო ლი ტი კის ორიენ ტი რე ბი, საქ მია ნო ბის ში ნაარ სი, 
ფორ მე ბი და ფაქ ტობ რი ვად, თა ნა მედ რო ვე მუ ზეუ მი დღეს „დე- ფაქ ტო“ წარ-
მოად გენს არა მხო ლოდ გა ნათ ლე ბი სა და შე მოქ მე დე ბი თი  ინო ვა ციე ბის  
ცენტრს, ,,ა რა მედ მას შეუძ ლია (და უნ და გახ დეს კი დეც) სა ხელ მწი ფო ხე-
ლი სუფ ლე ბის სრუ ლუფ ლე ბია ნი და საი მე დო პარ ტნიო რი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის ინ ტერ პრე ტა ციის, კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სა 
და და საქ მე ბის სფე რო შიც“3.

 უკა ნას კნე ლი წლე ბის მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბა ცხად ყოფს, რომ ამ კონ-
ტექ სტში გან სა კუთ რე ბულ აქ ტუა ლუ რო ბას იძენს მუ ზეუ მე ბის რო ლი კულ-
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვი სა და გან ვი თა რე ბის სფე რო ში. მით უმე-
ტეს, რო გორც ცნო ბი ლია, ის ტო რიის, არ ქეო ლო გიის, ქა ლაქ მშე ნებ ლო ბის, 
არ ქი ტექ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის მრა ვალ რიც ხო ვა ნი ძეგ ლე ბი, რომ ლე ბიც 
აყა ლი ბე ბენ კა ცობ რიო ბის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის უმ დიდ რეს პლას-
ტებს, მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა სწო რედ მუ ზეუ მე ბის აღ მო ცე ნე ბას და გან-

მუ ზეუ მის გან ვი თა რე ბის მო მა ვა ლი სა ქარ თვე ლო ში 
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საზ ღვრავს კი დეც მათ მი სიას, საქ მია ნო ბის ფორ მებ სა და მი მარ თუ ლე ბებს. 
აქ ვე უთუოდ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მოე ბაც, რომ თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლიო პრაქ ტი კა ში კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა გა ნი ხი ლე ბა ადა მია-
ნი სა და ბუ ნე ბის ურ თიერ თქმე დე ბის ის ტო რიუ ლი გა მოც დი ლე ბის ასახ-
ვად და არა ცალ კეუ ლი, თუნ დაც უნი კა ლუ რი  ძეგ ლე ბის ერ თობ ლიო ბად. 
ამ გვა რი მი მარ თე ბა და კავ ში რე ბუ ლია ის ტო რიის გა და ხედ ვის თა ნა მედ-
რო ვე მიდ გო მებ თან, კა ცობ რიო ბის კულ ტუ რის გა მოვ ლე ნი სა და კვლე ვის 
ახალ პრინ ცი პებ თან, მემ კვიდ რეო ბის ფარ გლებ ში ისეთ მოვ ლე ნა თა მოაზ-
რე ბას თან, რო გო რი ცაა ის ტო რიუ ლი ტექ ნო ლო გიე ბი, გა რე მოს მარ თვის 
ტრა დი ციუ ლი ფორ მე ბი, კულ ტუ რუ ლი ლან დშაფ ტე ბი (შემ თხვე ვი თი არ 
არის, ICOM-ის 2016 წელს და გეგ მი ლი 24-ე გე ნე რა ლუ რი კონ ფე რენ ციის 
თე მად შერ ჩეუ ლია ,,მუ ზეუ მე ბი და კულ ტუ რუ ლი ლან დშაფ ტე ბი“4, ვი ნაი-
დან, საერ თა შო რი სო ექ სპერ ტთა მიერ მუ ზეუ მე ბი სა და კულ ტუ რუ ლი ლან-
დშაფ ტე ბის ურ თიერ თმი მარ თე ბის სა კით ხე ბი მიჩ ნეუ ლია სტრა ტე გიულ, 
პერ სპექ ტიულ მი მარ თუ ლე ბად მე სა მე ათას წლეუ ლის მუ ზეუ მე ბი სათ ვის 
მთელ მსოფ ლიო ში. კულ ტუ რუ ლი ლან დშაფ ტე ბის დაც ვის საქ მე ში დიდ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას თან ერ თად, თა ნა მედ რო ვე მუ ზეუ მე ბი სათ ვის ეს თე მა 
უდა ვოდ წარ მოად გენს შე საძ ლებ ლო ბას და გა მოწ ვე ვას სა კუ თა რი მი სიის 
რე ნო ვა ციი სა და კულ ტუ რულ -სო ცია ლუ რი რო ლის გაძ ლიე რე ბი სათ ვის).
ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის, 
კვლე ვი სა და პრე ზენ ტა ციის საქ მე ში მუ ზეუ მე ბის მოღ ვა წეო ბის ფორ მე ბი სა 
და მე თო დე ბის სპექ ტრი საკ მაოდ ფარ თო და მრა ვალ ფე რო ვა ნია. შე ვეც-
დე ბი გა მოვ ყო მხო ლოდ რამ დე ნი მე ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა, რომ ლე ბიც 
ნათ ლად წარ მოა ჩენს XXI საუ კუ ნის მუ ზეუ მის როლს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რეო ბის დაც ვი სა და გან ვი თა რე ბის საქ მე ში:

1. მუ ზეუ მე ბის ორიენ ტი რე ბა ლო კა ლუ რი მა ტე რია ლუ რი და არა მა ტე-
რია ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბი სა და კო ლექ ტიუ რი გა მოც დი ლე ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და ინ ტერ პრე ტა ცია ზე მუდ მი ვი და დროე ბი თი გა მო ფე ნე ბის, 
სხვა დას ხვა ტი პის კულ ტუ რუ ლი პროგ რა მე ბი სა და აქ ციე ბის მეშ ვეო ბით 
– ამა თუ იმ რე გიო ნის სპე ცი ფი კის, სა ზო გა დოე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი ჯგუ-
ფე ბის მოთ ხოვ ნე ბი სა და მო ლო დი ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, საქ მია ნო ბის 
პრო ცე სის ხელ მი საწ ვდო მო ბი სა და მას ში ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფით. 
მსოფ ლიოს წარ მა ტე ბუ ლი მუ ზეუ მე ბის (მა გა ლი თად, მეტ რო პო ლი ტე ნის 
მუ ზეუ მი ან ლი ვერ პუ ლის ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი დიდ ბრი ტა ნეთ ში) პრაქ ტი კა 
ცხად ყოფს, რომ მსგავ სი აქ ტი ვო ბე ბი უდა ვოდ ხელს უწ ყობს კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის მნიშ ვნე ლო ბის შე სა ხებ სა ზო გა დოებ რი ვი ცნო ბიე რე ბის 
ამაღ ლე ბას და მემ კვიდ რეო ბის სო ცია ლუ რი ფუნ ქციის რეა ლი ზა ციას.

2. ხელ შეწ ყო ბა ის ტო რიუ ლი  სივ რცის  (გა რე მოს) რე ვი ტა ლი ზა ციის, 
ქვეყ ნის რე გიო ნებ ში ად გი ლობ რი ვი  ტრა დი ციე ბის  აღორ ძი ნე ბი სა და 
გან ვი თა რე ბის სპე ცია ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის – ცხა დია, ამ 
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შემ თხვე ვა ში ამა თუ იმ მუ ზეუმ მა უნ და გაით ვა ლის წი ნოს, რომ ის ტო რიუ-
ლი სივ რცის აღორ ძი ნე ბა გუ ლის ხმობს არა მხო ლოდ კონ კრე ტულ ტე რი-
ტო რია ზე მდე ბა რე ძეგ ლე ბის რეა ბი ლი ტა ციას, მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი სა და 
უნი კა ლუ რი ის ტო რიუ ლი ტე რი ტო რიე ბის  შექ მნას, ან თუნ დაც გა რე მოს 
ფარ თო კონ ტექ სტის ხაზ გას მას –კულ ტუ რულ და ბუ ნებ რივ ღი რე ბუ ლე ბა თა 
ერთ ჭრილ ში გან ხილ ვას, არა მედ მათ მდგრად გან ვი თა რე ბას, მეურ ნეო ბის 
ის ტო რიუ ლად გან პი რო ბე ბუ ლი ფორ მე ბის, ად გი ლობ რი ვი ტრა დი ციე ბი სა 
და ხე ლოს ნო ბის სკო ლე ბის, ხალ ხუ რი რეწ ვი სა და ვაჭ რო ბის აღ დგე ნას. 
ჩვენს რეა ლო ბა ში ის ტო რიუ ლი გა რე მოს რე ვი ტა ლი ზა ციის პროგ რა მის 
გან ხორ ციე ლე ბა უთუოდ გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას შეი ძენ და ქვეყ-
ნის ზო გიერ თი მა ღალ მთია ნი რე გიო ნი სათ ვის (მა გა ლი თად, მთა- თუ შე თი ან 
სვა ნე თი), სა დაც ბუ ნებ რი ვი, მა ტე რია ლუ რი და არა მა ტე რია ლუ რი მემ კვიდ-
რეო ბა წარ მოად გენს ფაქ ტობ რი ვად ერ თა დერთ რე სურსს, რაც, სწო რად გა-
მო ყე ნე ბი სა და დაც ვის პი რო ბებ ში, ასე ვე მუ ნი ცი პა ლურ მმარ თვე ლო ბას თან 
მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბით, შეიძ ლე ბა გახ დეს ად გი ლობ რი ვი თე მის თვის 
გარ კვეუ ლი სო ცია ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მომ ტა ნი და რე გიო ნის 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვე ლიც. 

3. ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის სო ცია ლუ რი აქ ტი ვო ბის გა მოვ ლე ნა და 
მა თი ჩარ თვა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის აქ ტუა ლუ რი პრობ ლე მის  
გა დაწ ყვე ტა ში – პრინ ცი პუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს მო დერ ნი ზა ციის სო ცია-
ლურ ას პექტს, ანუ მარ თვის ახა ლი მე თო დე ბის ათ ვი სე ბას, რო გორც მუ ზეუმს 
შიგ ნით, ასე ვე მის გა რეთ, რაც უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გუ ლის ხმობს მჭიდ რო 
პარ ტნიო რუ ლი ურ თიერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბას მუ ზეუ მის აუ დი ტო რიას თან 
(სა ზო გა დოე ბის ყვე ლა ფე ნას თან) სხვა დას ხვა სა შუა ლე ბე ბის, მა გა ლი თად, 
ინ ტერ ნეტ -ტექ ნო ლო გიე ბი სა (ვებ -გვერ დე ბი, სო ცია ლუ რი ქსე ლე ბი და სხვ.) 
და მუ ზეუ მე ბის მიერ შექ მნი ლი მულ ტი მე დიუ რი პრო დუქ ციის გა მო ყე ნე-
ბით. ამ გვა რი პრაქ ტი კა ქმნის არა მხო ლოდ ძეგ ლის პო პუ ლა რი ზა ციის, 
არა მედ ამა თუ იმ კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მის გა დაწ ყვე ტა ში (მა გა ლი თად, 
რო მე ლი მე ძეგ ლის ხელ ყო ფის ან გა ნად გუ რე ბის საფ რთხის შემ თხვე ვა-
ში) ადა მიან თა სულ უფ რო მე ტი რაო დე ნო ბის ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბას5. 
მუ ზეუ მის არ სე ბუ ლი და პო ტენ ციუ რი აუ დი ტო რიის გა ფარ თოე ბის გარ და, 
ეს აქ ტი ვო ბე ბი ხელს შეუწ ყობს მო ქა ლა ქეებს (ა სე ვე ტუ რის ტებს) შო რის 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე ცოდ ნის  გავ რცე ლე ბას, ხელ-
მი საწ ვდომს გახ დის ინ ფორ მა ციის მი ღე ბას ამა თუ იმ ძეგ ლის ის ტო რია სა 
და ფა სეუ ლო ბა ზე, ასე ვე მის კონ სერ ვა ციას თან და კავ ში რე ბით არ სე ბულ 
პრობ ლე მებ სა და სა ჭი როე ბებ ზეც, რა საც შეიძ ლე ბა მოყ ვეს სხვა დას ხვა 
სპონ სორ თა ძა ლის ხმე ვის კონ სო ლი და ცია და ფი ნან სე ბის თვალ საზ რი სით. 

4. კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სა და გან სხვა ვე ბუ ლო ბი სად მი პა-
ტი ვის ცე მის შე ნარ ჩუ ნე ბა, ტო ლე რან ტუ ლო ბის იდეის პო პუ ლა რი ზა ცია და 
მხარ და ჭე რა – გლო ბა ლი ზა ციის ეპო ქა ში კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე-
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ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის იდეა ხაზს უს ვამს კულ ტუ რუ ლი გან სხვა ვე ბუ ლო ბი სად მი 
პა ტი ვის ცე მას და მიჩ ნეუ ლია ეთ ნო კულ ტუ რუ ლი ხა სია თის კონ ფლიქ ტე ბის 
თა ვი დან აცი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვან სა შუა ლე ბად. ამი ტო მაც, აუ ცი ლე ბე ლია 
ტრა დი ციუ ლი ფორ მე ბის არ სე ბი თი ტრან სფორ მა ცია, რაც შექ მნის მუ ზეუ-
მებ ში არა მხო ლოდ მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რის მრა ვალ ფე რო ვა ნი ძეგ ლე-
ბის, არა მედ სუ ლიე რი კულ ტუ რის გა მოვ ლი ნე ბა თა დაც ვის, ინ ტერ პრე ტა-
ციი სა და დე მოს ტრი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე-
ბა უნ და მიექ ცეს ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა მიერ შექ მნილ მა ტე რია ლუ რი 
კულ ტუ რის ძეგ ლე ბის (სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში, ამ თვალ საზ რი სით 
უდა ვოდ სა ყუ რად ღე ბოა გრი გო რია ნუ ლი ეკ ლე სიე ბი, მე ჩე თე ბი, სი ნა გო-
გე ბი, მედ რე სეე ბი, ბოლ ნი სის რაიო ნის გერ მა ნუ ლი და სახ ლე ბე ბი და ნა-
გე ბო ბე ბი, დუ ხა ბო რე ბის საც ხოვ რი სე ბი და სხვ.) და დღემ დე შე მო ნა ხულ, 
გაქ რო ბის სა შიშ როე ბის წი ნა შე მყო ფი არა მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის დაც ვა სა და პო პუ ლა რი ზა ციას. ამ და სხვა აქ ტი ვო ბე ბით, 
,,მუ ზეუ მებს შეუძ ლიათ მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შეი ტა ნონ  ქვეყ ნე ბის დე-
მოკ რა ტი ზა ციის პრო ცეს ში, ერებს შო რის კულ ტუ რუ ლი დია ლო გი სა და 
თა ვი სუ ფა ლი დე ბა ტე ბის წა ხა ლი სე ბით6“ (სხვა სა შუა ლე ბებ თან ერ თად, 
საა მი სოდ თა ნა მედ რო ვე მუ ზეუ მი სულ უფ რო და უფ რო აქ ტიუ რად იყე ნებს 
მულ ტი მე დიურ ტექ ნო ლო გიას, რო მე ლიც ფლობს უდი დეს პო ტენ ციალს 
კულ ტუ რა თა შო რი სი დია ლო გის გან ვი თა რე ბი სათ ვის).

5. ეკო ლო გიუ რი გა მოც დი ლე ბის გან ვრცო ბა, გა მო ყე ნე ბა და ინ ტერ-
პრე ტა ცია – სა ზო გა დოე ბა სა და კულ ტუ რა ში მიმ დი ნა რე გლო ბა ლურ ტრან-
სფორ მა ციას თან და კავ ში რე ბით იც ვლე ბა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
გააზ რე ბა, სულ უფ რო და უფ რო მე ტად აღია რე ბუ ლი ხდე ბა აზ რი იმის თაო-
ბა ზე, რომ სა ზო გა დოე ბი სა და ბუ ნე ბის ურ თიერ თქმე დე ბის სა შუა ლე ბე ბი 
წარ მოად გენს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ნა-
წილს. ასე რომ, მუ ზეუ მის მიერ ეკო ლო გიუ რი ცოდ ნის გან ვრცო ბა, გა მო-
ყე ნე ბა  და ინ ტერ პრე ტა ცია რო გორც ლო კა ლურ, ისე გლო ბა ლურ დო ნე ზე, 
წარ მოად გენს სა მუ ზეუ მო საქ მია ნო ბის ერ თ-ერთ მთა ვარ მი მარ თუ ლე ბას, 
ასე ვე, ურ ბა ნი ზა ციი სა და ტექ ნო ლო გიუ რი ფაქ ტო რე ბით გა მოწ ვეულ ეკო-
ლო გიურ რის კებ თან  ბრძო ლის ერ თგვარ სა შუა ლე ბას7. 

6. აქ ტიუ რი თა ნა მო ნა წი ლეო ბა ის ტო რიულ -კულ ტუ რუ ლი ტე რი ტო რიე-
ბის, ის ტო რიუ ლი ქა ლა ქე ბი სა და და სახ ლე ბე ბის, მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის, 
ეროვ ნუ ლი და ის ტო რიუ ლი პარ კე ბის ტუ რიზ მის ინ დუს ტრიის გან ვი თა-
რე ბა ში შე სა ბა მი სად გა მო ყე ნე ბის პრო ცეს ში – ის ტო რიულ -კულ ტუ რუ ლი 
ტე რი ტო რიე ბი, ის ტო რიუ ლი ქა ლა ქე ბი და და სახ ლე ბე ბი, მუ ზეუმ -ნაკ რძა-
ლე ბი, ეროვ ნუ ლი და ის ტო რიუ ლი პარ კე ბი წარ მოად გე ნენ ტუ რის ტუ ლი 
და საექ სკურ სიო მარ შრუ ტე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს, რაც ბევ რწი ლად 
გან საზ ღვრავს კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის ინ დუს ტრიის ინ ტენ სიურ გან ვი თა-
რე ბას. კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მი, რო გორც სა ზო გა დოე ბის დე მოგ რა ფიუ ლი, 
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სო ცია ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის  პრო დუქ ტი, იდენ ტი ფი ცი რე-
ბუ ლია ტუ რიზ მის ინ დუს ტრიის მზარდ და მომ გე ბიან სექ ტორ თან. ზოგ ჯერ 
ცალ კეუ ლი ინ სტი ტუ ციი სათ ვის იგი წარ მოად გენს ,,პო ტენ ციურ ეკო ნო მი-
კურ მხსნელს“ და ტრა დი ციუ ლად, რო ცა მცირ დე ბა მა სობ რი ვი და საქ მე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი, ქა ლა ქე ბი სა და ზოგ ჯერ ქვეყ ნე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბა 
ხში რად მი მარ თავს კულ ტუ რულ ტუ რიზმს ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბის 
გაუმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის8. თუმ ცა, აქ ვე ისიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ არ სე-
ბობს კულ ტუ რის ძეგ ლე ბი, რომ ლე ბიც არ შეიძ ლე ბა (და არც სა ზო გა დოე ბა 
ისურ ვებ და) იქ ცეს ტუ რის ტუ ლი მიზ ნე ბით გა მო ყე ნე ბის საგ ნად (მა გა ლი თად, 
სენ სი ტიუ რი ბუ ნებ რი ვი ან  სპე ცი ფი კუ რი კულ ტუ რის ნი მუ შე ბი - ტაძ რე ბი,  
სხვა სა კულ ტო ნა გე ბო ბე ბი და ად გი ლე ბი), რად გან, ,,ა სე თი ვე წარ მა ტე ბით, 
არ სე ბობს რის კე ბი, რომ ლე ბიც მოი ცავს გა რე მოს დეგ რა და ციას, მოწ ყლვად 
ად გი ლობ რივ ინ ფრას ტრუქ ტუ რას, ხო ლო უნი კა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი რე სურ-
სე ბის ე. წ. ,,დის ნეი ფი კა ციამ“ ან ,,და სა ქონ ლე ბამ“  შეიძ ლე ბა გა მოიწ ვიოს 
გარ კვეუ ლი გვერ დი თი ეფექ ტე ბიც ტუ რის ტთა სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის რაო-
დე ნო ბის გაზ რდით“9.

კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა თა ვი სი მრა ვალ გვა რი ფა სეუ ლო ბე ბით ამოუ-
წუ რავ რე სურსს ფლობს ქვეყ ნის სო ცია ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის, რაც, თა ვის მხრივ, წარ მოად გენს სა ზო გა დოე ბის ჰარ მო ნიუ ლი 
გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ველ საც. ამ რე სურ სის სრულ ფა სოვ ნად გა მო სა ყე-
ნებ ლად, აუ ცი ლე ბე ლია მემ კვიდ რეო ბის პო ტენ ცია ლი სრუ ლად იყოს ინ-
ტეგ რი რე ბუ ლი ამა თუ იმ ქვეყ ნის (მათ შო რის, სა ქარ თვე ლოს) მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის ეროვ ნულ პროგ რა მებ ში. უწ ყე ბა თა შო რი სი თა ნამ შრომ ლო ბა 
უნ და დაე დოს სა ფუძ ვლად სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
დარ გობ რი ვი და ტი პო ლო გიუ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის შეს წავ ლას, დაც-
ვას, წარ მო ჩე ნას და ინ ტერ პრე ტა ციას, რა შიც ქვეყ ნის სა მუ ზეუ მო სივ რცეს 
საკ მაოდ დი დი რო ლი ეკის რე ბა. ამას თან, უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ 
დღეს უკ ვე აღა რაა საკ მა რი სი მუ ზეუ მი ფი ცი რე ბუ ლი საგ ნე ბის მხო ლოდ 
ის ტო რიულ და კულ ტუ რულ მნიშ ვნე ლო ბა თა გან ხილ ვა -ა ნა ლი ზი. აუ ცი ლე-
ბე ლია ჩავ წვდეთ მუ ზეუ მი სად მი წა ყე ნე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის სო ცია ლუ რი, 
კულ ტუ რუ ლი და ის ტო რიუ ლი  ევო ლუ ციის კა ნონ ზო მიე რე ბას და ასე ვე, 
გან ვი ხი ლოთ მუ ზეუ მის აქ ტი ვო ბე ბი, რო გორც სო ციო კულ ტუ რუ ლი ინ სტი-
ტუ ციის საქ მია ნო ბა მემ კვიდ რეო ბის დაც ვი სა და პრე ზენ ტა ციის სფე რო ში. 
  ასე ვე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ XXI საუ კუ ნის მოთ ხოვ ნე ბის მარ თე ბუ-
ლად გააზ რე ბი სათ ვის, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, აუ ცი ლე ბე ლია  გა და ფას დეს 
სა ზო გა დოე ბი სა და სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის და მო კი დე ბუ ლე ბა მუ ზეუ მი სად-
მი. მუ ზეუ მის, რო გორც „კულ ტუ რუ ლი ფა სეუ ლო ბის სა ცა ვად“ ან სა ბიუ ჯე ტო 
სახ სრე ბის მოხ მა რე ბის ობიექ ტად მიჩ ნე ვა უნ და შეიც ვა ლოს  კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის, რო გორც ამა თუ იმ ტე რი ტო რიის სო ცია ლურ -ე კო ნო მი კუ-
რი გან ვი თა რე ბის რე სურ სად აღ ქმად და ამ საქ მია ნო ბის აქ ტიურ სუ ბიექ ტად 
მუ ზეუ მე ბის მოაზ რე ბად. მუ ზეუ მებს ძა ლუძთ და უნ და იყ ვნენ:
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•	 ად გი ლობ რი ვი ტე რი ტო რიის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კა ტა ლი ზა ტო-
რე ბი;

•	 ად გი ლობ რი ვი ტე რი ტო რიის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სის აქ-
ტიუ რი მო ნა წი ლეე ბი ხე ლი სუფ ლე ბა სა და ბიზ ნეს -სფე როს თან ერ თად; 

•	 მო რა ლურ -ე თი კუ რი და სა ზო გა დოებ რი ვი გა რან ტე ბი ად გი ლობ რი ვი 
ტე რი ტო რიის სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბის  სო ცია ლუ რად ორიენ ტი რე-
ბა დი ხა სია თის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად;

•	 ად გი ლობ რივ ტე რი ტო რია ზე სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის და გეგ-
მვის, გან ვი თა რე ბის  პრო ცე სი სა და სხვა დას ხვა ტი პის კულ ტუ რუ ლი 
აქ ციე ბის წარ მარ თვის სა ფუძ ვლია ნი ხელ შემ წყო ბე ბი; 

•	 ად გი ლობ რივ ტე რი ტო რია ზე კულ ტუ რუ ლი და შე მეც ნე ბი თი ტუ რიზ მის 
შე მუ შა ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ინი ცია ტო რე ბი.

•	 ამას თან, აღ ნიშ ნუ ლი სა კით ხე ბის წარ მა ტე ბით გა და საჭ რე ლად  და იმ 
კრი ტი კუ ლი რო ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც ქვეყ ნის მუ ზეუ მებს აკის-
რია ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ავ თენ ტუ რო ბის დაც ვის, 
კულ ტუ რულ -შე მეც ნე ბი თი ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
აუ ცი ლე ბე ლია, გან ხორ ციელ დეს ქვე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი ქმე დე ბე ბი:

•	 სა ხელ მწი ფო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბის არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე-
ბის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად,  ახა ლი ფორ მე ბი სა და მე თო დე ბის მო-
ძიე ბა მი სი რეა ლი ზა ციი სათ ვის;

•	 მიღ წეუ ლი იქ ნეს ხე ლი სუფ ლე ბის დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მა მუ ზეუ-
მე ბის საქ მია ნო ბი სად მი, მუ ზეუ მის სპე ცი ფი კის, ად გილ -მდე ბა რეო ბის, 
რე სურ სე ბი სა და პო ტენ ცია ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით -  მუ ზეუ მის მნიშ-
ვნე ლო ბის გაც ნო ბიე რე ბით ამა თუ იმ კონ კრე ტუ ლი მხა რის, რე გიო ნის 
შემ დგო მი რეა ბი ლი ტა ციი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის;

•	 მუ ზეუ მის ურ თიერ თქმე დე ბა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბი სა და ტე-
რი ტო რიუ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ჩარ თულ ყვე ლა სხვა აქ ტიურ 
მო ნა წი ლეს თან უნ და გან ხორ ციელ დეს კომ პლექ სუ რი მიდ გო მის  პრინ-
ცი პით, მიუ ხე და ვად მა თი უწ ყებ რი ვი დაქ ვემ დე ბა რე ბი სა; 

•	 მუ ზეუ მე ბის მიერ მომ ხმა რებ ლი სა და სტეიკ ჰოლ დე რე ბის (დაინ ტე რე-
სე ბუ ლი სა ზო გა დოე ბის) ინ ტე რეს თა მაქ სი მა ლუ რად გა სათ ვა ლის წი ნებ-
ლად და კომ პლექ სუ რი სო ციო- კულ ტუ რუ ლი და სა მეურ ნეო- სა წარ მოო 
საქ მია ნო ბის წარ მარ თვი სათ ვის მომ ზად დეს სა თა ნა დო სა კა ნონ მდებ-
ლო ბა ზა;

•	 პრიო რი ტე ტად მიჩ ნეუ ლი იქ ნეს სა ხელ მწი ფო და სა ზო გა დოებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ციე ბის ძა ლის ხმე ვის გაერ თია ნე ბა და აქ ტი ვი ზა ცია ის ტო-
რიულ -კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვი სა და  სა ზო გა დოე ბის ეკო-
ნო მი კუ რი, სო ცია ლუ რი და ეთი კუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რი სათ ვის;
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•	 ხე ლი შეეწ ყოს სა ზო გა დოებ რი ვი აზ რის ფორ მი რე ბას  ის ტო რიულ -კულ-
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვი სა  და მი სი შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბის გაც ნო ბიე რე ბა ში, წა ხა ლი სე ბუ ლი იქ ნეს ახალ გაზ რდა 
თაო ბის აქ ტი ვო ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით, გან სა კუთ რე ბით რე გიო ნებ ში;

•	 და ბუ ნებ რი ვია, სა ზო გა დოე ბა აუ ცი ლებ ლად შე სა ბა მი სად უნ და იყოს 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი სა და სა ხელ მწი ფო ხე ლი-
სუფ ლე ბის თა ნამ შრომ ლო ბა ზე კულ ტუ რულ ფა სეუ ლო ბა თა დაც ვი სა 
და ინ ტეპ რე ტა ციის პრო ცეს ში.

მო დერ ნი ზა ციის ამ მძი მე, მაგ რამ აუ ცი ლე ბელ და გარ დუ ვალ პრო ცეს ში, მუ-
ზეუ მი უთუოდ წააწ ყდე ბა მთელ რიგ  რთულ და მრა ვა ლას პექ ტიან პრობ ლე-
მას. მათ შო რის გან სა კუთ რე ბით მოწ ყვლა დია კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ-
ნე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რად გან გლო ბა ლი ზა ციას ბევ რი აღიქ ვამს საფ რთხედ 
ეროვ ნუ ლი ტრა დი ციე ბის, ად გი ლობ რი ვი წეს -ჩვეუ ლე ბე ბის, რწმე ნი სა და 
ფა სეუ ლო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სად მი. ამ თვალ საზ რი სით სწო რედ მუ ზეუ მე ბი 
წარ მოად გე ნენ ერ თ-ერთს იმ არ ცთუ მრა ვალ რიც ხო ვა ნი ინ სტი ტუ ციე ბი დან, 
რო მელ საც შეს წევს უნა რი და აქვს შე საძ ლებ ლო ბე ბი - შექ მნას ოპ ტი მა ლუ-
რი პი რო ბე ბი კულ ტუ რუ ლი თვი თი დენ ტი ფი კა ციი სათ ვის და ადექ ვა ტუ რად 
უპა სუ ხოს XXI საუ კუ ნის სა მუ ზეუ მო პრაქ ტი კის მოთ ხოვ ნებს. 
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ROLE OF MUSEUMS IN THE PROTECTION AND 
DEVELOPMENT OF CULTURAL HERITAGE

In 21st Cen tury the mu seum field is being tran sfor med and gains mo re and mo re 
so cial and cul tu ral fun ctions: Grows ro le of mu seum not only in the pro tec tion of 
cul tu ral he ri ta ge but in the points of so cial adap ta tion and cul tu ral iden ti fi ca tion -o-
rien ted ac ti vi ties. Ac cor dingly cour ses of mu seum po licy, ac ti vity con tent, form and 
in fact the mu seum pre sents not only cen ter of edu ca tion and crea ti ve in no va tions 
but as re liab le par tner for the pro tec tion and in ter pre ta tion of cul tu ral he ri ta ge, and 
terms of cul tu ral tou rism de ve lop ment as well. The spec trum of forms and met hods 
of mu seum ac ti vi ties for cul tu ral he ri ta ge pro tec tion and de ve lop ment are as fol lows: 

•	 Fo cu sing on kee ping and in ter pre ta tion of lo cal, tan gib le and in tan gib le cul tu ral 
he ri ta ge with per ma nent and tem po rary ex hi bi tions and cul tu ral ac tions – the 
pro cess must be in clu si ve and ac ces sib le to the so ciety;

•	 Re vi ta li za tion of his to ri cal spa ce (en vi ron ment) and con tri bu tion to de ve lop crafts 
and lo cal tra di tions in the re gions. 

•	 Strong par tner ship with the mu seum au dien ce, en cou ra ge ment to lo cal po pu-
la tion to ma ke evi dent their so cial ac ti vi ties and in vol ving them whi le sol ving the 
prob lems of cul tu ral he ri ta ge pro tec tion.  

•	 Kee ping the ho nor to cul tu ral di ver sity, pro mo tion an en cou ra ge ment of to le-
rant ideas.

•	 Ac ti ve in vol ve ment in the is sues of de fi ning how to use his to ri cal and cul tu ral 
areas, his to ri cal ci ties and set tle ments, mu seum -re ser ves, na tio nal and his to ri cal 
parks, tou rism in dustry etc.
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ანა შანშიაშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი ტრადიციული 
რეწვის პროგრამის მენეჯერი 

ტრადიციული რეწვა: 
რესურსი მუზეუმის განვითარებისთვის

სა ქარ თვე ლო უძ ვე ლე სი დროი დან გა მოირ ჩეო და ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის 
დარ გე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბით. ამას თან ქვეყ ნის ყვე ლა კუთ ხე სა თუ რე-
გიონს თვით მყო ფა დი სა ხე გააჩ ნდა, რაც მას რე გიო ნუ ლი მუ ზეუ მე ბის გან-
ვი თა რე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს რე სურ სად აქ ცევს. ამა ვდროუ ლად, ტრა დი-
ციუ ლი რეწ ვა მსოფ ლიოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის, და საქ მე ბი სა 
და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის წყა როს წარ მოად გენს.1 
2012 წელს ხე ლოვ ნე ბის საერ თა შო რი სო ცენ ტრის მიერ სა ქარ თვე ლოს მას-
შტა ბით ჩა ტარ და ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის სექ ტო რის კომ პლექ სუ რი კვლე-
ვა, რო მე ლიც გან ხორ ციელ და პროექ ტის ,,შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტრიე ბის 
სექ ტო რის გაძ ლიე რე ბა, აზერ ბაი ჯან ში, სა ქარ თვე ლო სა და სომ ხეთ ში: ტრა-
დი ციუ ლი რეწ ვა – ერ თია ნი პლატ ფორ მა გან ვი თა რე ბის თვის“ ფარ გლებ ში. 
აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის ფარ გლებ ში ჩვენს მიერ გა მოი კით ხა 500-მდე ოს ტა-
ტი და სა წარ მო, რა მაც გა მოავ ლი ნა სა ქარ თვე ლო ში ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის 
დღეი სათ ვის არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი და სექ ტო რის პრობ ლე მე ბი.2 წი ნამ დე-
ბა რე სტა ტიის მი ზა ნია აღ ნიშ ნულ კვლე ვა ზე დაყ რდნო ბით წარ მოა ჩი ნოს 
ტრა დი ციუ ლი რეწ ვი სა და სა მუ ზეუ მო სექ ტო რის ურ თიერ თკავ ში რის მრა-
ვალ მხრი ვო ბა და გა მოკ ვე თოს ის პო ტენ ცია ლი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში 
ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის სექ ტორს გააჩ ნია რე გიო ნუ ლი მუ ზეუ მე ბის გან ვი თა-
რე ბის კონ ტექ სტში. 

1. ტრა დი ციუ ლი რეწ ვა გან სა კუთ რე ბულ როლს თა მა შობს  გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო-
მი კა ში. იუ ნეს კოს ზე მოხ სე ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით 186.5 მი ლიარ დი დან, 87 მი ლიარ დი, ანუ 47%, 
სწო რედ გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ზე მო დის. ამ ტენ დენ ციას გან სა კუთ რე ბით აძ ლიე რებს ტრა დი-
ციუ ლი ხელ საქ მის და ხალ ხუ რი რეწ ვის მცი რე და მო კი დე ბუ ლე ბა ტექ ნო ლო გიურ სიახ ლეებ ზე, 
შე სა ბა მი სად, ფი ნან სურ კა პი ტალ ზე და, ასე ვე, მი სი სიახ ლო ვე ად გი ლობ რივ რე სურ სებ თან და 
ტრა დი ციულ ცოდ ნას თან. იუ ნეს კოს მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით 2006 წელს გლო ბა ლუ რი მას შტა-
ბით რეწ ვის ოს ტატ თა ნა წარ მის ექ სპორ ტმა 186.5 მი ლიარ დი ა. შ. შ. დო ლარს მიაღ წია იხ. Friel, 
M., Crafts, A hidden heart of creative industries, Tafter Journal; April, 2010.Retrieved November 
15 from http://www.tafterjournal.it/2010/04/02/crafts-a-hidden-heart-of-creative-industries/

2. იხ. ტრა  დი  ციუ  ლი რეწ  ვა სა  ქარ  თვე  ლო  ში სექ  ტო  რის კომ  პლექ  სუ  რი კვლე  ვა და გან  ვი  თა  რე  ბის 
სტრა ტე გია, თბი ლი სი, 2012  http://www.gaccgeorgia.org/Crafts/GACC%20Crafts%20Sector%20
StudyGEO.pdf
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ტრადიციული რეწვა, როგორც სამუზეუმო კოლექცია

ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის ნი მუ შე ბი, სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა-
ნეს ნა წილს წარ მოა დენს. სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი არაერ თი მუ ზეუ მის 
სა ცავ ში ინა ხე ბა ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის ნი მუ შე ბის უმ დიდ რე სი კო ლექ ციე ბი. 
გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მე ბი, რო მელ-
თა კო ლექ ცია შიც და ცუ ლია ამა თუ იმ რე გიო ნის თვის ტი პუ რი ხე ლოს ნო ბის 
ნა წარ მი, ტრა დი ციუ ლი სა მო სი თუ ავე ჯი. ამ სა კით ხთან მი მარ თე ბა ში უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კო ლექ ციე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ხში რად არ არის 
სა თა ნა დოდ აღ ქმუ ლი, შე სა ბა მი სად ნაკ ლე ბად ხდე ბა მა თი პო პუ ლა რი ზა ცია 
და სა თა ნა დო ექ სპო ნი რე ბა. ამას თან სამ წუ ხა როდ, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
ბო ლო პე რიოდ ში სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციე ბი ძალ ზე იშ ვია თად ივ სე ბა თა ნა მედ-
რო ვე ოს ტა ტე ბის ნა მუ შევ რე ბით, რაც წლე ბის შემ დგომ შეუძ ლე ბელს გახ დის 
ამ ჟა მად ტრა დი ციულ რეწ ვა ში მიმ დი ნა რე მხატ ვრუ ლი პრო ცე სე ბის ანა ლიზს.

ტრადიციული რეწვა და სამუზეუმო ინფრასტრუქტურა

ტრა დი ციუ ლი რეწ ვა თა ნა მედ რო ვე მუ ზეუ მის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნე სი ნა წი ლია.  ამ მხრივ შეიძ ლე ბა გა მოვ ყოთ: 

ა. მუზეუმებთან არსებული ტრადიციული რეწვის 
სახელოსნოების პრაქტიკა

ბ. სამუზეუმო მაღაზიები

მუ ზეუ მებ თან არ სე ბუ ლი ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის სა ხე ლოს ნოე ბის პრაქ ტი-
კა - სა მუ ზეუ მო სივ რცე ში ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის სა ხე ლოს ნეო ბის მოწ ყო ბა 
აპ რო ბი რე ბუ ლი პრაქ ტი კაა, რო გორც ად გი ლობ რი ვი მუ ზეუ მე ბის ის ტო რია-
ში,3 ისე საერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ში. მუ ზეუ მის ბა ზა ზე სა ხე ლოს ნოე ბის 
მოწ ყო ბა გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ერ თ-ერთ ეფექ ტუ რი გზა სა მუ ზეუ მო სივ რცის 
გა ცოც ხლე ბი სა. ამავ დროუ ლად, რო გორც 2012 წელს ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ 
აჩ ვე ნა, ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის ოს ტა ტე ბის უმე ტე სო ბა გა ნიც დის სა მუ შაო ფარ-
თის ნაკ ლე ბო ბას.4 გა მო კით ხულ ოს ტატ თა 60% მხო ლოდ სახ ლში მუ შაობს. 
თუმ ცა გა ყიდ ვე ბის კუთ ხით სა გუ ლის ხმო ფაქ ტია, რომ ოს ტა ტე ბის უმე ტე-
სო ბა (56.09%) სწო რედ სა ხე ლოს ნო დან ყი დის სა კუ თარ ნა მუ შევ რებს, რაც, 
თა ვის მხრივ, მეტ ყვე ლებს იმ ფაქ ტზე რამ დე ნად დი დი გავ ლე ნა შეიძ ლე ბა 
იქო ნიოს სა ხე ლოს ნოს ინ ფრას ტრუქ ტუ რის არ სე ბო ბამ ოს ტა ტე ბის შემ დგომ 

3. ამის მაგალითად შეგვიძლია XIX საუკუნის მიწურული გავიხსენოთ კავკასიის კუსტარული 
კომიტეტის მუზეუმი (დღევანდელი  ხალხური და დე კო რა ტიულ გა მო ყე ნე ბი თი ხე ლოვ ნე ბის 
მუ ზეუ მი) და მას თან არ სე ბუ ლი სა ხე ლოს ნოე ბი, რო მელ თა მოღ ვა წეო ბა მაც დი დი რო ლი ითა-
მა შა ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის დარ გე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის საქმეში

4. ტრა დი ციუ ლი რეწ  ვა სა  ქარ  თვე  ლო  ში სექ  ტო  რის კომ  პლექ  სუ  რი კვლე  ვა და გან  ვი  თა  რე  ბის 
სტრა  ტე  გია, თბი  ლი  სი, 2012. გვ. 106,  http://www.gaccgeorgia.org/Crafts/GACC%20Crafts%20Sec-
tor%20StudyGEO.pdf
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კე თილ დღეო ბა ზე. კვლე ვამ ასე ვე აჩ ვე ნა, რომ ქვეყ ნის მას შტა ბით მნიშ ვნე-
ლო ვან პრობ ლე მას წარ მოად გენს ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის სა ხე ლოს ნოე ბის-
თვის გა მო ყო ფი ლი სა ჯა რო სივ რცეე ბის ნაკ ლე ბო ბა, მა გა ლი თად ქა ლა ქის 
თუ სოფ ლე ბის ის ტო რიულ ნა წილ ში, მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მებ თან და 
სხვა და წე სე ბუ ლე ბებ თან ამ გვა რი სივ რცეე ბის ნაკ ლე ბო ბა, რაც თა ვის მხრივ, 
ამ გავ რი სა ხე ლოს ნოე ბის მოწ ყო ბის შემ თხვე ვა ში გაზ რდი და მათ ტუ რის-
ტულ პო ტენ ციალ ს. აქ ვე უნ და ვახ სე ნოთ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის 
კომ პო ნენ ტიც, რო მელ საც და მა ტე ბით ქვე მოთ შე ვე ხე ბით, თუმ ცა ღა მსგავ სი 
სა ხე ლოს ნე ბის და ნიშ ნუ ლე ბა, სა მუ ზეუ მო სივ რცის გა ცოც ხლე ბას თან ერ თად, 
ხში რად სწო რედ სა გან მა ნათ ლებ ლო ფუნ ქციას ითავ სებს. 
სა ქარ თვე ლო ში ამ პრაქ ტი კის და ნერ გვის მა გა ლი თად შეიძ ლე ბა მო ვიყ-
ვა ნოთ ბა თუ მის არ ქეო ლო გიუ რი მუ ზეუ მის სივ რცე ში მოწ ყო ბი ლი კე რა მი-
კუ ლი სა ხე ლოს ნო1, სა დაც მიმ დი ნა რეობს აღ ნიშ ნუ ლი მუ ზეუ მის კო ლექ-
ცია ში და ცუ ლი უძ ვე ლე სი კე რა მი კუ ლი ნი მუ შე ბის ას ლე ბი სა და მო ტი ვე ბის 
დამ ზა დე ბა. აღ ნიშ ნულ სა ხე ლოს ნოს ამავ დროუ ლად სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ფუნ ქციაც აკის რია, სა დაც ახალ გაზ რდებს მე თუ ნეო ბის შეს წავ ლის სა შუა-
ლე ბა ეძ ლე ვათ. 
სა მუ ზეუ მო მა ღა ზიე ბი – სა მუ ზეუ მო მა ღა ზია თა ნა მედ რო ვე მუ ზეუ მის გა ნუ ყო-
ფე ლი ნა წი ლია. საერ თა შო რი სო კვლე ვე ბის მი ხედ ვით სა მუ ზეუ მო მა ღა ზიის 
ფუნ ქციო ნი რე ბა ხელს უწ ყობს მუ ზეუ მე ბის ეკო ნო მი კურ მდგრა დო ბას და 
ამავ დროუ ლად ზრდის მათ მიმ ზიდ ვე ლო ბას.2 ტრა დი ციუ ლი რეწ ვა ამ მხრივ 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რე სურ სია, რომ ლის ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა-
ში სა ქარ თვე ლოს რე გიო ნუ ლი მუ ზეუ მე ბი შე საძ ლოა იქ ცეს ად გი ლობ რი ვი 
ოს ტა ტე ბის პრო დუქ ციის მარ კე ტინ გის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ცენ ტრად, ხო ლო 
თა ვად მუ ზეუ მის თვის კი ეკო ნო მი კუ რი თვით მყო ფა დო ბის წყა როდ. 

სექტორთშორისი კავშირები

ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის სექ ტო რი სა და სა მუ ზეუ მო საქ მის ურ თიერ თკავ ში რის 
თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია სექ ტო რებს შო რის კავ-
ში რე ბის გაღ რმა ვე ბა, რის არაერ თ მა გა ლით საც ვხვდე ბით საერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კა ში. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით სა გუ ლის ხმოა დი დი ბრი ტა ნე თის 
გა მოც დი ლე ბა, სა დაც შე მუ შავ და სპე ცია ლუ რი პროგ რა მა ,,MuseuMaker“, 
რო მელ საც ერ თობ ლი ვად ახორ ციე ლე ბენ დი დი ბრი ტა ნე თის ხე ლოვ ნე ბის 

1. აღ ნიშ ნუ ლი სა ხე ლოს ნოს მოწ ყო ბა  გან ხორ ციელ და ხე ლოვ ნე ბის საერ თა შო რი სო ცენ ტრის 
და სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გიუ ლი კვლე ვის და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის ერ თობ ლი ვი პროექ ტის 
„ტრა დი ციუ ლი რეწ ვა სა ქარ თვე ლო ში - პლატ ფორ მა სექ ტო რის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის-
თვის“ (დამ ფი ნან სე ბე ლი ევ რო კავ ში რი/Investing in People) ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე მცი რე 
გრან ტე ბის პროგრამის მხარდაჭერით.

2. B. S.Frey, s. Meier, The Economic of Museums, Zurich, pp. 1034-1036, http://www.bsfrey.ch/
articles/446_06.pdf 
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საბ ჭო (Arts Council) და აღ ნიშ ნუ ლ პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი 16 მუ ზეუ მი.3 
პროგ რა მა ხელს უწ ყობს სა მუ ზეუ მო გა რე მო ში ოს ტა ტე ბის ინ ტეგ რი რე ბას. 
ამა ვე სა კით ხთან მი მარ თე ბა ში წარ მა ტე ბულ მა გა ლი თად შეიძ ლე ბა მო ვიყ ვა-
ნოთ კენ ტუ კის ხე ლოვ ნე ბი სა და რეწ ვის მუ ზეუ მის პროგ რა მა ,,Makerspace“, 
რო მე ლიც სა შუა ლე ბას აძ ლევს ოს ტა ტებს სა კუ თა რი ხე ლო ბის დე მონ სტრი-
რე ბით ვის სა მუ ზეუ მო სივ რცე გა მოი ყე ნონ.4 

გან სა კუთ რე ბით საინ ტე რე სო მა გა ლი თია ას ტრას ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი, (სი-
ბუ, რუ მი ნე თი), სა დაც სა მუ ზეუ მო ტე რი ტო რია ზე მოქ მე დებს არ ქეო ლო გიის, 
მუ ზეო ლო გიი სა და ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის პროგ რა მა, რო მე ლიც ერ თობ ლი-
ვი მუ შაო ბის სა შუა ლე ბას აძ ლევს ოს ტა ტებს, მუ ზეუმ ცოდ ნეებ სა და არ ქეო-
ლო გებს, რაც ხელს უწ ყობს მეც ნიე რე ბი სა და ტრა დი ციუ ლი გა მო ყე ნე ბი თი 
ცოდ ნის დაახ ლოე ბას და ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ლი მიდ გო მე ბის და ნერ გვას.5

ამ მხრივ სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში არ შეიძ ლე ბა არ აღი ნიშ ნოს ეროვ-
ნუ ლი მუ ზეუ მის ყო ველ წლიუ რი სა ზაფ ხუ ლო პროგ რა მა ,,ხალ ხუ რი რეწ ვის 
ღია გაკ ვე თი ლე ბი“, რო მე ლიც გიორ გი ჩი ტაიას სა ხე ლო ბის ეთ ნოგ რა ფიულ 
მუ ზეუმ ში ტარ დე ბა.6 აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მა ფარ თო სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა 
ვი ზი ტო რე ბი გაეც ნონ ტრა დი ციუ ლი ხელ საქ მის ოს ტა ტებს, და ხე ლოვ ნდნენ 
და აით ვი სონ ხალ ხუ რი ხე ლო ბის სხვა დას ხვა დარ გე ბი. მსგავ სი პრაქ ტი კის 
სა ქარ თვე ლოს რე გიო ნულ მუ ზეუ მებ ში და ნერ გვა მნიშ ვნე ლოვ ნად შეუწ ყობ-
და ხელს სა მუ ზეუ მო გა რე მოს გახ სნას, დამ თვა ლიე რებ ლის მო ზიდ ვა სა და 
ჩარ თუ ლო ბის ზრდას. ამას თან დღეი სათ ვის ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის ნი მუ შე ბის 
ნა წი ლი სტან დარ ტუ ლი დი ზაი ნით გა მოირ ჩე ვა, სა დაც უგულ ვე ბელ ყო ფი ლია 
სა ქარ თვე ლოს თვის ის ტო რიუ ლად და მა ხა სია თე ბე ლი რე გიო ნუ ლი თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბი. ამ მხრივ ვფიქ რობთ გა დამ წყვე ტი რო ლი ენი ჭე ბა რე გიო ნულ 
მუ ზეუ მებს, რო მელ თა კო ლექ ციე ბის ბა ზა ზეც შე საძ ლე ბე ლია ქარ თუ ლი 
ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის დარ გე ბის რე გიო ნუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის წინ წა მო-
წე ვა, რის თვი საც სა სურ ვე ლია სა მუ ზეუ მო ფონ დე ბი მე ტად ხელ მი საწ ვდო მი 
გახ დეს ად გი ლობ რი ვი ოს ტა ტე ბის თვის. საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა მსგავ სი 
გა მოც დი ლე ბის არაერთ მა გა ლითს გვთა ვა ზობს. მა გა ლი თად ინ დოეთ ში 
ჩამ ბა რუ ბა ლის ქარ გუ ლი ხე ლოვ ნე ბის აღორ ძი ნე ბის პროექ ტი, სა დაც ქვეყ-
ნის მას შტა ბით რამ დე ნი მე მუ ზეუ მის კო ლექ ცია ზე დაყ რდნო ბით მო ხერ ხდა 
აღ ნიშ ნუ ლი ტრა დი ციის გა ცოც ხლე ბა.7 

3. http://www.artscouncil.org.uk/funding/funded-projects/case-studies/museumaker/ 

4. http://www.kmacmuseum.org/#!maker-space/cfhu 

5. http://www.mu zeu las tra. ro/ pdf/cnm%20AS TRA% 20en %20-%20AS TRA% 20NA TIO NAL %20MU-
SEUM %20COM PLEX.pdf 

6. http://museum.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=76&info_id=13334 

7. Designers Meet Artisans (a Practical Guide) N e w Delhi , 2005,50-52; http://unesdoc.unesco.
org/images/0014/001471/147132EO.pdf
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მსგავ სი ინი ცია ტი ვე ბის სა ქარ თვე ლო ში გან სა ხორ ციე ლებ ლად, ვფიქ რობთ 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია შე მუ შავ დეს დი დი ბრი ტა ნე თის ,,Museumaker“-ის მსგავ-
სი ერ თობ ლი ვი პროგ რა მა, რო მე ლიც ხელს შეუწ ყობს ტრა დი ციუ ლი რეწ ვი სა 
და სა მუ ზეუ მო სექ ტორს შო რის მჭიდ რო კავ ში რებს მო მა ვალ ში. 

ტრადიციული რეწვა და კერძო მუზეუმები

ტრა დი ციუ ლი რეწ ვი სა და სა მუ ზეუ მო სექ ტო რის ურ თიერ თმი მარ თე ბის კონ-
ტექ სტში უნ და აღი ნიშ ნოს სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის 
ოს ტა ტე ბის მიერ დაარ სე ბუ ლი კერ ძო მუ ზეუ მე ბი, რის არაერთ საი ნ ტერ ესო 
მა გა ლით საც 2012 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვი სას შევ ხვდით. 
ერ თ-ერ თი საინ ტე რე სო მა გა ლი თად შეიძ ლე ბა და ვა სა ხე ლოთ მეს ხუ რი ხა-
ლი ჩის ცნო ბი ლი მქსო ვე ლი სა და არა მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რეო ბის ,,ცოც ხა ლი საუნ ჯის“ წო დე ბის მქო ნე ოს ტა ტის – მა რიამ ჟუ ჟუ ნა ძის 
მიერ დაარ სე ბუ ლი მუ ზეუ მი სო ფელ მუს ხში, რო მელ საც გან სა კუთ რე ბუ ლი 
წვლი ლი მიუძ ღვის ქარ თუ ლი ტრა დი ციე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და გან ვი თა რე ბა-
ში. აღ ნიშ ნუ ლი მუ ზეუ მი ერ თდროუ ლად სა ხე ლოს ნოს ფუნ ქცია საც ას რუ ლებს, 
სა დაც ად გი ლობ რი ვი ახალ გაზ რდე ბი ეც ნო ბიან მეს ხუ რი ხა ლი ჩის ძველ 
ნი მუ შებს, ტრა დი ციუ ლი ბუ ნებ რი ვი სა ღე ბა ვე ბით ღებ ვის და ქსო ვი ლე ბის 
დამ ზა დე ბის ტრა დი ციებს. არა ნაკ ლებ საინ ტე რე სოა ხე ზე კვე თის ოს ტა ტის 
– ქე მალ თუ მა ნი ძის მიერ დაარ სე ბუ ლი ხალ ხუ რი რეწ ვი სა და ყო ფის კერ ძო 
მუ ზეუ მი ბა თუმ ში, სა დაც ოს ტა ტის მიერ შექ მნი ლი მა ნე კე ნე ბის მეშ ვეო ბით 
ინ სცე ნი რე ბუ ლია მა ღალ მთია ნი აჭა რის ყო ფის ამ სახ ვე ლი შრო მი თი პრო-
ცე სე ბი (ფეიქ რო ბა, მე თუ ნეო ბა, ლი თო ნის, ქვი სა და ხის და მუ შა ვე ბა) შე სა-
ბა მი სი სა მუ შაო გა რე მო თი, ია რაღ -ინ ვენ ტა რით და ხალ ხუ რი მუ სი კით. აქ ვე 
წარ მოდ გე ნი ლია საც ხოვ რე ბე ლი, სა მეურ ნეო და თავ დაც ვი თი ნა გე ბო ბე ბის, 
ბა თუ მის მოქ მედ სა ლო ცავ თა მა კე ტე ბი და თა ვად ოს ტა ტის შეს რუ ლე ბუ ლი 
ხე ზე კვე თის ნი მუ შე ბი. ამ ჟა მად მიმ დი ნა რეობს აღ ნიშ ნუ ლი კერ ძო მუ ზეუ მის 
ღია ცის ქვეშ ტე რი ტო რია ზე გა და ტა ნის პრო ცე სი, რაც ვფიქ რობთ უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნე სი წი ნა პი რო ბა იქ ნე ბა ხსე ნე ბუ ლი მუ ზეუ მის ბა თუ მის ერ თ-ერთ 
მთა ვარ კულ ტუ რულ და ტუ რის ტულ ცენ ტრად გარ დაქ მნის თვის. 
მოქ მე დი კერ ძო მუ ზეუ მე ბის პა რა ლე ლუ რად ზე მო ხსე ნე ბულ მა კვლე ვამ 
წარ მოა ჩი ნა მრა ვა ლი ისე თი სა ხე ლოს ნოც, რო მელ საც სა მო მავ ლოდ სა-
მუ ზეუ მო სივ რცედ ქცე ვის პო ტენ ცია ლი გააჩ ნია. ა მის საუ კე თე სო მა გა ლი-
თად შეიძ ლე ბა მო ვიყ ვა ნოთ გიორ გი ტა ტუ ლაშ ვი ლის, გორ ში მცხოვ რე ბი 
კე რა მი კო სი ოს ტა ტის სა ხე ლოს ნო, სა დაც XIX საუ კუ ნი დან მზად დე ბა გო რის 
მო ჭი ქუ ლი კე რა მი კა. გიორ გი ტა ტუ ლაშ ვი ლის ბა ბუა, მა მა და ძმა ხალ ხური 
კე რა მი კის ცნო ბი ლი ოს ტა ტე ბი იყ ვნენ. მის სა ხე ლოს ნო ში შე მორ ჩე ნი ლია 
XIX საუ კუ ნის შე შის ღუ მე ლი, რო მე ლიც ოს ტა ტის ბა ბუას ეკუთ ვნო და. აღ-
ნიშ ნულ სა ხე ლოს ნოს შე საძ ლოა მო მა ვალ ში მუ ზეუ მის სტა ტუ სი მიე ნი ჭოს. 
სა მუ ზეუ მო პო ტენ ცია ლის კუთ ხით გან სა კუთ რე ბუ ლი აღ ნიშ ვნის ღირ სია ცნო-
ბი ლი მეია რა ღე ოს ტა ტის თეი მუ რაზ ჯა ლა ღო ნიას სა ხე ლოს ნო ძველ თბი-
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ლის ში, ლეღ ვთა ხევ ში, სა დაც თავ მოყ რი ლია ოს ტა ტის მიერ შეგ რო ვი ლი 
კავ კა სიუ რი ია რა ღის მდი და რი კო ლექ ცია. აქ ვე მიმ დი ნა რეობს თა ნა მედ რო ვე 
ია რა ღის ზარ ნი შით, სე ვა დი თა და სხვა ტექ ნი კე ბით გა ფორ მე ბის პრო ცე სიც. 
ოს ტა ტე ბის მიერ და ფუძ ნე ბუ ლი ზე მოხ სე ნე ბუ ლი და მრა ვა ლი სხვა მუ ზეუ მი 
უდა ვოდ სა ჭი როებს სა ზო გა დეო ბა ში მეტ პო პუ ლა რიზა ციას და სა მუ ზეუ მო 
სექ ტორ ში მჭიდ რო ინ ტეგ რა ციას, რაც ვფიქ რობთ მნიშ ვნე ლოვ ნად შეუწ-
ყობს ხელს ერ თი მხრივ, ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის დარ გე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა 
და შემ დგომ გან ვი თა რე ბას, ხო ლო მეო რე მხრივ, სა მუ ზეუ მო სივ რცის გა-
ცოც ხლე ბა სა დი ვერ სი ფი ცი რე ბას.

  

ინტერნეტ გაყიდვები

რეწვის ბაზრობა, ფესტივალი/დღეობა

ღია ბაზრობა

სახელოსნო

შეკვეთით

0 10 20 30 40 50 60

%

1.11

21.4

12.18

56.09

9.23

1. სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის გრა ფი კი: ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის სა ხე-
ლოს ნოე ბის გა ნა წი ლე ბა ტი პო ლო გიის მი ხედ ვით

 
 

 

 
მხოლოდ სახლში

საკუთარ სახელოსნოში

ნაწილობრივ საკუთარ ...

დაქირავებულ სახელოსნოში

უსასყიდ. დ
ათმობილ ფართში

სასწავლებლის სახელოსნოში

მეგობრის სახელოსნოში

ქალაქის საწარმოში

კლ
იენტების სახლებში

%
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60.76
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8.17
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0.270.54

2. სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის გრა ფი კი: ტრა დი ციუ ლი რეწ ვის 
პრო დუქ ციის გა ყიდ ვე ბის პირ და პი რი არ ხე ბი



m
u
 z
e
u
 m
i

162

3. მა რიამ ჟუ ჟუ ნა ძის კერ ძო მუ ზეუ მი სოფ. მუს ხში

4. გიორ გი ტა ტუ ლაშ ვი ლის სა ხე ლოს ნო გორ ში



an
d

 C
u

lt
u

ra
l 

H
e

ri
ta

g
e

163

M
U

S
E

U
M

6. თეი მუ რაზ ჯა ლა ღო ნიას სა ხე ლოს ნო 
ძველ თბი ლის ში

5. ქე მალ თურ მა ნი ძის კერ ძო მუ ზეუ მი ბა თუმ ში
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Summary

ANA SHANSHIASHVILI

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
International Art Center 
Traditional Handicraft program manager 

TRADITIONAL HANDICRAFT: RESOURCE FOR MUSEUM DEVELOPMENT 

Han dic raft tra di tion has a long his tory in Geor gia and is typi cal for each re gion, which 
ma de it an im por tant re sour ce for mu seum de ve lop ment. Tra di tio nal craft is a sig-
ni fi cant sour ce for the em ploy ment and eco no mic growth of dif fe rent coun tries in 
the world. 

In 2012, In ter na tio nal Art Cen ter con duc ted com pre hen si ve study of tra di tio nal han-
dic raft sec tor in Geor gia un der the pro ject ,,stren gthe ning of Crea ti ve in dus tries in 
Azer bai jan, Geor gia and Ar me nia: tra di tio nal craft - Com mon Plat form for De ve lop-
ment“. Wit hin the study, about 500 ar ti sans and en ter pri ses ha ve been sur ve yed to 
iden tify cur rent re sour ces and prob lems in this sec tor. This do cu ment aims to show 
di ver se in te rac tion bet ween tra di tio nal han dic raft and mu seum sec tor ba sed on the 
abo ve men tio ned study and to hig hlight a po ten tial of Geor gian tra di tio nal han dic raft 
sec tor in light of re gio nal mu seum de ve lop ment. With this res pect, the do cu ments 
pre sents the is sues, such as tra di tio nal han dic raft, as an in teg ral part of mu seum 
col lec tions, prac ti ce of tra di tio nal han dic raft wor kshops at mu seums and mu seum 
shops, sig ni fi can ce of in ter -branch links and pre ce dents of coo pe ra tion bet ween 
tra di tio nal han dic raft ar ti sans and mu seums in the in ter na tio nal prac ti ce; joint prog-
rams; pri va te mu seums es tab lis hed in Geor gia by tra di tio nal han dic raft ar ti sans and 
pros pects for their de ve lop ment. 
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სალომე ცისკარიშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ასოცირებული პროფესორი,

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

საქართველოს მუზეუმების მუშაობის 
გაუმჯობესების პერსპექტივები

ყვე ლამ, ვინც სა ქარ თვე ლოს მუ ზეუ მებ ში მუ შაობს, საკ მა რი სად კარ გად 
იცის ის პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც საერ თო აქვს მუ ზეუ მებს. სამ წუ ხა როდ, 
ათ წლეუ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის ერ თბა შად და 
სწრა ფად მოგ ვა რე ბა სრუ ლიად არა რეა ლუ რია. სა ბედ ნიე როდ, გარ კვეუ ლი 
პროგ რე სი არის და ნელ -ნე ლა იზ რდე ბა მუ ზეუ მე ბის რიც ხვი, სა დაც ექ სპო-
ნა ტე ბის შე ნახ ვა- მოვ ლის, თა ნამ შრომ ლე ბის მუ შაო ბი სა და მნახ ვე ლე ბის 
მი სა ღე ბი პი რო ბე ბი ნორ მა ლუ რია. გარ კვეუ ლი შე დე გი გა მოი ღო იმ ტრე-
ნინ გებ მა და გა მო ცე მებ მაც, რო მელ საც უკ ვე ათ წელ ზე მე ტია, რაც ახორ-
ციე ლებს აქ ტი ვის ტთა ჯგუ ფი ჯერ სა ქარ თვე ლოს მუ ზეუ მე ბის ასო ცია ციის, 
ხო ლო 2006 წლის შემ დეგ – ICOM-ის სა ქარ თვე ლოს კო მი ტე ტის სა ხე ლით. 

ეს სა სი ხა რუ ლო ნა წი ლია. არის სამ წუ ხა როც, რა საკ ვირ ვე ლია. ჩვე ნი ძი რი-
თა დი პრობ ლე მა ისაა, რომ ყვე ლა ას პექ ტში გვაქვს პრობ ლე მე ბი და ამას 
ფო ნად ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მუ ზეუ მე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის არც თუ დი-
დად სა ხარ ბიე ლო გა რე მო აქვს. მაგ რამ ეს მო ცე მუ ლო ბაა და შე სა ბა მი სად, 
უნ და ვე ცა დოთ, ამ მო ცე მუ ლო ბის პი რო ბებ ში გა ვაგ რძე ლოთ ვი თა რე ბის 
გაუმ ჯო ბე სე ბა. არაერ თხელ მით ქვამს და ახ ლაც გა ვი მეო რებ: მხო ლოდ 
ჩვე ნი მუ შაო ბა, ჩვე ნი მიდ გო მა, ჩვე ნი საქ ციე ლი შეც ვლის გა რე მო სი ტუა-
ციას. თუ და ვე ლო დე ბით, რო დის შეიც ვლე ბა თა ვად, მხო ლოდ გაუა რე სე ბას 
მი ვი ღებთ შე დე გად. 

რო გორც უკ ვე ვთქვი, მუ ზეუ მებს აქვთ საერ თო პრობ ლე მე ბი. გარ და ამი სა, 
რა საკ ვირ ვე ლია, თი თოეულს სა კუ თა რიც არ აკ ლია. ამ მოხ სე ნე ბის ფარ-
გლებ ში, ცხა დია, საუ ბა რი მხო ლოდ საერ თო პრობ ლე მებ ზე შეიძ ლე ბა. სი-
მარ ტი ვი სათ ვის შეიძ ლე ბა გან ვას ხვაოთ ორი ტი პის საერ თო პრობ ლე მა: 
1. ისე თი, რო მელ თა გა მოს წო რე ბა მუ ზეუ მის და მი სი თა ნამ შრომ ლე ბის 
ძა ლის ხმე ვის მიღ მაა და 2. ისე თი, რომ ლებ ზეც მუ ზეუ მებს თა ვა დაც შეუძ-
ლიათ მუ შაო ბა და გა მოს წო რე ბის დაწ ყე ბა- გაგ რძე ლე ბა. 

პირ ვე ლი ტი პის პრობ ლე მებს გა ნე კუთ ვნე ბა კა ნონ მდებ ლო ბა, სა ზო გა-
დოე ბის მუ ზეუ მე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა, ფი ნან სე ბის კა ტას ტრო ფუ ლი 
სიმ ცი რე და ა.შ. ამა ზე მუ შაო ბა გა დაუ დე ბე ლი და აუ ცი ლე ბე ლია, მაგ რამ 
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ამ მოხ სე ნე ბა ში ამ თე მებ ზე ლა პა რა კი არაა ჩე მი მი ზა ნი. სხვა მხრი დან 
მიდ გო მა ვარ ჩიე, რო გორც უფ რო რეა ლის ტუ რი, ად ვი ლად გა სა კე თე ბე ლი. 
შე და რე ბით, ვი ნაი დან ად ვი ლი არა სო დეს არა ფე რია, მით უფ რო, რო ცა გა-
რე მო პი რო ბე ბი არ გიწ ყობს ხელს. 

მაშ ასე, რა შეგ ვიძ ლია რომ გა ვა კე თოთ და რა გვიშ ლის ხელს? ამის გა-
სარ კვე ვად ვეც დე ბი, მოკ ლედ მოვ ხა ზო არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა და რა საკ ვირ-
ვე ლია, ეს მო ნა ხა ზი თა ვი სი გან ზო გა დე ბის გა მო გარ კვეუ ლი ხარ ვე ზე ბის 
შემ ცვე ლი იქ ნე ბა, ვი ნაი დან ზო გიერთ მუ ზეუმ ში ვი თა რე ბა უკე თე სია და 
ზო გიერ თში – უა რე სი. 

ჩვე ნი მუ ზეუ მე ბის უმ რავ ლე სო ბა თა ვი სი სტი ლით მიე კუთ ვნე ბა იმას, რა საც 
ძვე ლი ყაი დის მუ ზეუმს ვე ძა ხით. აქ ვგუ ლის ხმობ რო გორც სა ზო გა დოე ბა ში 
მუ ზეუ მის პო ზი ცი რე ბას, ასე ვე აუ დი ტო რიას თან და ზო გა დად – სა ზო გა დოე-
ბას თან კო მუ ნი კა ციას, მარ თვას, ექ სპო ნი რე ბის სტილს, თა ნამ შრო მელ თა 
კვა ლი ფი კა ციის შე სა ბა მი სო ბას თა ნა მედ რო ვე მოთ ხოვ ნებ თან... მოკ ლედ, 
ბევრ რა მეს. არა ფე რი ცუ დი ძვე ლი ყაი დის მუ ზეუმ ში არ იყო მა შინ, რო ცა 
ის შეე სა ბა მე ბო და ეპო ქას. მაგ რამ რო გორც კი მან და კარ გა შე სა ბა მი სო-
ბა დროის მოთ ხოვ ნებ თან, სწო რედ მა შინ დაერ ქვა ამას „ძვე ლი ყაი დის“ 
მუ ზეუ მი და გაჩ ნდა ცნე ბა „თა ნა მედ რო ვე მუ ზეუ მი“. 

მუ ზეუ მე ბის მა ტე რია ლურ -ტექ ნი კუ რი ბა ზის მძი მე მდგო მა რეო ბა და ფი ნან-
სუ რი სი დუხ ჭი რე დი დი პრობ ლე მე ბია, მაგ რამ მა თი ერ თბა შად, ჯა დოს ნუ-
რად მოგ ვა რე ბა შეუძ ლე ბე ლია. მე ტიც, ვიდ რე პრინ ცი პუ ლად არ შეიც ვლე ბა 
სა ზო გა დოე ბა ში მუ ზეუ მე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა, ეს პრობ ლე მე ბი არ 
მოგ ვარ დე ბა. არაერ თხელ მით ქვამს და ახ ლაც გა ვი მეო რებ: ამ და მო კი-
დე ბუ ლე ბის შეც ვლა მუ ზეუ მებ მა თა ვად უნ და დაიწ ყონ და სწო რედ ამ მი-
მარ თუ ლე ბით იმუ შაონ აქ ტიუ რად. მიუ ხე და ვად იმ პი რო ბე ბი სა, რო მელ შიც 
უწევთ მუ შაო ბა. სხვა გა მო სა ვა ლი უბ რა ლოდ არაა. ზე ცი დან მა ნა ნა გად-
მოიფ რქვე ვა მხო ლოდ მა შინ, რო ცა უკ ვე უდაბ ნო ში ხარ და დაბ რკო ლე ბე ბის 
მიუ ხე და ვად წინ მიი წევ. 

მაშ ასე, რო გო რია ვი თა რე ბა? მა ტე რია ლურ -ტექ ნი კუ რი ბა ზის და ფი ნან-
სე ბის მძი მე მდგო მა რეო ბა. ეს ვი ცით და ჩავ თვა ლოთ, რომ შევ თან ხმდით 
– ამის შეც ვლა ზე ახ ლა არ ვი ლა პა რა კებთ, რად გან სხვა სიბ რტყე შია ამ 
სა კით ხე ბის მოგ ვა რე ბა. 

გვრჩე ბა უმ თავ რე სი ფაქ ტო რი – ადა მია ნი. მუ ზეუ მე ბის თა ნამ შრომ ლე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა უაღ რე სად თავ და დე ბუ ლი ადა მია ნე ბი არიან. გა მო ნაკ ლი სე-
ბი არ ცვლის ამ ვი თა რე ბას. სულ ამას ვამ ბობ და იმა საც, რომ ქედს ვიხ რი 
ამ ხალ ხის წი ნა შე.

მიუ ხე და ვად ამი სა, მუ ზეუ მე ბის სუს ტი წერ ტი ლი სწო რედ ადა მია ნე ბი არიან 
და ამას უნ და გა ვუს წო როთ თვა ლი. უბ რა ლოდ იმი სათ ვის, რომ მდგო მა-
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რეო ბა გაუმ ჯო ბეს დეს, მათ შო რის უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა – სწო რედ ამა ვე 
ადა მია ნე ბის. მუ ზეუ მი კონ სერ ვა ტიუ ლი და წე სე ბუ ლე ბაა და ეს მი სი და მა-
ხა სია თე ბე ლი ნი შა ნი იყო, არის და იქ ნე ბა. ეს მი სი სიძ ლიე რის გან მა პი რო-
ბე ბე ლია ხოლ მე, მაგ რამ ზოგ ჯერ, რო გორც ახ ლა ჩვენ თან, გან ვი თა რე ბის 
ხე ლის შემ შლე ლიც შეიძ ლე ბა გახ დეს. ამ, არა სა სია მოვ ნოდ ყურ ში მო სახ-
ვედ რი სიტ ყვე ბის თქმა იმი ტომ მო მი წია, რომ სხვაო ბას ძველ სა და თა ნა-
მედ რო ვე მუ ზეუმს შო რის სწო რედ ადა მია ნე ბი ქმნიან და არა – შე ნო ბის 
რე მონ ტი, აღ ჭურ ვი ლო ბა და ფუ ლი. ჩვე ნი მიდ გო მის შეც ვლა არის მთა ვა რი. 
ჩე მი დაკ ვირ ვე ბით, პრობ ლე მა ისაა, რომ მუ ზეუ მე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი, თუმ-
ცა კი გულ წრფე ლად ცდი ლო ბენ აქ ტიუ რად და ახ ლე ბუ რად იმუ შაონ, მაინც 
თით ქოს ძველ, ჩვეულ წრე ში არიან მოქ ცეუ ლე ბი. ამ წრის გარ ღვე ვის კენ 
ბიძ გის მი ცე მა მინ და სწო რედ. მუ ზეუ მე ბი ჩვენ თან კვლავ აღიქ ვა მენ თავს, 
რო გორც ერ თგვარ „ტა ძარს“, სა დედ გარ ზე წა მო ჭი მულ ძეგლს. 

თით ქოს რა არის ამა ში ცუ დი? მხო ლოდ ის, რომ ასე თი პო ზი ცია ვე ღარ 
შეე სა ბა მე ბა დროს და სა ზო გა დოებ რივ მოთ ხოვ ნი ლე ბებს. თა ნა მედ რო ვე 
მუ ზეუ მი სრულ ფა სოვ ნად ინარ ჩუ ნებს ავ ტო რი ტე ტუ ლი, პა ტივ ცე მუ ლი ინ-
სტი ტუ ციის სტა ტუსს, მაგ რამ ამას თა ნა ვე ის მთლია ნად ჩაფ ლუ ლია გარ შე მო 
არ სე ბულ სა ზო გა დოე ბა ში, მი სი ცხოვ რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერ თი 
გა ნუყ რე ლი ნა წი ლი გახ და. ის სა ზო გა დოებ რი ვი და წე სე ბუ ლე ბაა ამ სიტ-
ყვის სრუ ლი მნიშ ვნე ლო ბით. ასე თად ქცე ვა უნ და გახ დეს ჩვე ნი მუ ზეუ მე ბის, 
გან სა კუთ რე ბით კი – რე გიო ნე ბის მუ ზეუ მე ბის, მთა ვა რი ამო ცა ნა. თბი ლის ში 
ვი თა რე ბა ოდ ნავ გან სხვა ვე ბუ ლია, თუმ ცა მხო ლოდ ოდ ნავ. მაგ რამ მე მაინც 
აქ ცენტს გა ვა კე თებ დი სწო რედ რე გიო ნე ბის მუ ზეუ მებ ზე, რად გან დარ წმუ-
ნე ბუ ლი ვარ, სა ქარ თვე ლოს მუ ზეუ მე ბის მო მა ვა ლი სწო რედ იქ წყდე ბა. 

იქ წყდე ბა, ვი ნაი დან იქ უფ რო სა ჭი როა მუ ზეუ მე ბის ახ ლე ბუ რი მუ შაო ბა. იქ 
უფ რო სჭირ დე ბა სა ზო გა დოე ბას და მთელ ქვე ყა ნას, რომ მუ ზეუ მე ბი ძვე ლი 
სტი ლი დან ახალ ზე გა და ვიდ ნენ და შეძ ლონ თა ვი სი სო ცია ლუ რი ფუნ ქციის 
სრულ ფა სოვ ნად შეს რუ ლე ბა. ეს თუ მო ხერ ხდა, მა შინ შეიც ვლე ბა მუ ზეუ მე-
ბი სად მი ზო გა დი და მო კი დე ბუ ლე ბაც და მე ტი შან სე ბი გაჩ ნდე ბა იმ ზო გა დი 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის თვი საც, რო მელ ზეც მოხ სე ნე ბის და საწ ყის ში 
ვთქვი, რომ დღეს მათ ზე არ ვი ლა პა რა კებ. 

რა არის ამის თვის სა ჭი რო? მარ ტი ვი რამ: მუ ზეუმ მა უნ და გააც ნო ბიე როს, 
რომ მი სი მთა ვა რი ფუნ ქცია არის გარ შე მომ ყო ფებ თან ურ თიერ თო ბა, ლა პა-
რა კი, ფიქ რის თვის ბიძ გის მი ცე მა. სწო რედ კო მუ ნი კა ცია არის სა ფუძ ველ თა 
სა ფუძ ვე ლი ცვლი ლე ბი სა, რო მე ლიც ჰაე რი ვით გვჭირ დე ბა. 

არ გა მიკ ვირ დე ბა, თუ იფიქ რებთ ან მეტ ყვით – აბა, გა ნა სხვას რა მეს ვშვრე-
ბით? გა ნა არ ვე ლა პა რა კე ბით? რა საკ ვირ ვე ლია, ვე ლა პა რა კე ბით, მაგ რამ 
რო გორ და რა ზე? სწო რედ ამას აქვს გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა. საქ მე ისაა, 
რომ პრინ ცი პუ ლად არ შეც ვლი ლა ის, თუ რო გორ და რა ზე ლა პა რა კობს მუ-
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ზეუ მი, არა და, ირ გვლივ შეიც ვა ლა ყვე ლა ფე რი: სტი ლი, ინ ტო ნა ცია, თე მე ბი 
და ის სა შუა ლე ბე ბიც, რო მელ საც კო მუ ნი კა ციის თვის ვი ყე ნებთ ცხოვ რე ბა ში. 

ჩვე ნი გა მო ფე ნე ბი კი ისე ვე გა მოი ყუ რე ბა, რო გორც ათ წლეუ ლე ბის წი ნათ. 
შეხ ვედ რებ ზე ისევ ისე კით ხუ ლო ბენ ლექ სებს და ატა რე ბენ ლექ ციებს.. 
ისევ ისე, იგი ვე ინ ტო ნა ციით, მი მარ თა ვენ აუ დი ტო რიას სა პა ტიო სტუმ რე-
ბი... რა ღა გა ვაგ რძე ლო, იმე დია, მი მიხ ვდით. კე თი ლი, და თე მე ბის ამ ბა ვი 
რო გო რაა? ეს ყვე ლა ზე რთუ ლია. თით ქოს თე მე ბი შეიძ ლე ბა არც შეიც ვა-
ლოს – კო ლექ ციე ბი კო ლექ ციე ბად რჩე ბა, ხო ლო მუ ზეუ მის პრო ფი ლი, მის 
პრო ფი ლად. გა ნა, რა და რო გორ შეიძ ლე ბო და სხვა გა ჩე ნი ლი ყო? მაგ რამ 
ნე ბის მიე რი თე მა, რო მე ლიც სა ფუძ ვლად უდევს საუ ბარს, სხვა დას ხვა კუთ-
ხით და სხვა დას ხვაგ ვა რად შეიძ ლე ბა იყოს მი წო დე ბუ ლი, არა? და სწო რედ 
ესაა მნიშ ვნე ლო ვა ნი, ესაა გა დამ წყვე ტი. აქ არის სა ჭი რო გამ ჭრია ხო ბა და 
ოს ტა ტო ბა, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა კი – სურ ვი ლი, რომ კონ კრე ტუ ლი, სა კუ თა რი, 
აუ დი ტო რიი სათ ვის საინ ტე რე სოდ და გა სა გე ბი ენით ილა პა რა კო მხო ლოდ. 
მუ ზეუ მი უნ და იყოს ცოც ხა ლი, უნ და იყოს აქ ტიუ რი და საინ ტე რე სო ად გი ლი. 
ამას ალ ტერ ნა ტი ვა არ აქვს. ვიდ რე მუ ზეუ მი თა ვად არ გა დაწ ყვეტს, რომ 
უნ და იყოს ცოც ხა ლი, უნ და, რომ ცხოვ რობ დეს დღეს და არა წარ სულ ში, მას 
არა ფე რი ეშ ვე ლე ბა. ახალ გაზ რდე ბი ხან დაზ მუ ლებ ზე არა ნაკ ლებ კონ სერ-
ვა ტო რე ბი და უმოქ მე დო ნი არიან ხოლ მე. ასე რომ წარ სულ ში ცხოვ რე ბის 
ხსე ნე ბი სას სრუ ლე ბით არ ვგუ ლის ხმობ თა ნამ შრომ ლე ბის ასაკს. რა საც 
აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, ესაა მზად ყოფ ნა და სურ ვი ლი, რომ შეიც ვა ლოს მუ ზეუ-
მის კო მუ ნი კა ციის სტი ლი, შე სა ბა მი სად – მი სი პო ზი ცი რე ბა ად გი ლობ რივ 
სა ზო გა დოე ბა ში. ამას ვე სჭირ დე ბა თა ნამ შრომ ლე ბის ერთ გუნ დად მუ შაო ბა. 
შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ადეკ ვა ტუ რი კომ პე ტენ ცია და რაც მთა ვა რია – მუ შაო ბის 
სურ ვი ლი, დაუ ზარ ლო ბა. 

დღეს ჩვენ თან მუ ზეუ მი შეიძ ლე ბა შე ვა და როთ ღა რიბ ოჯახს, რო მელ საც არც 
ბი ნა უვარ გა. სა მა გიე როდ, ამ ოჯახ ში ბევ რი რამ იციან, საინ ტე რე სო მო საუბ რე 
ხალ ხია, პა ტი ვის ცე მით სარ გებ ლო ბენ. თუ ასე თი ოჯა ხის კა რი ღიაა, იქ ბევრს 
უხა რია მის ვლა, თუნ დაც იქ არც ძვი რი ავე ჯი და არც სუფ რა ხვდე ბო დეს. არის 
ოჯა ხე ბი, სა დაც თაო ბე ბის გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა იკ რი ბე ბა. და არის ოჯა ხე ბი, 
სა დაც მხო ლოდ იძუ ლე ბით, აუ ცი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში მი დიან ხოლ მე. 
დღეს მუ ზეუ მი სწო რედ ასე თი ად გი ლია ძი რი თა დად – სა დაც მხო ლოდ აუ-
ცი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში ხვდე ბა ადა მია ნი. ეს უნ და შეიც ვა ლოს. ერ თხელ 
რომ შე მო ვა ადა მია ნი, მას მობ რუ ნე ბა უნ და მოუნ დეს და სხვე ბის მოყ ვა ნა. 
ესაა ნამ დვი ლი მი ზა ნი. და არა – მნახ ველ თა რაო დე ნო ბის ან ჩა ტა რე ბუ ლი 
ღო ნის ძიე ბე ბის ციფ რის გაზ რდა. და არაა ფულ ში საქ მე. ფუ ლი რომ არაა, 
ეგ ვი ცით. გუ ლი? გამ ჭრია ხო ბა? მო ფიქ რე ბა? მონ დო მე ბა? რუ ტი ნის შეც-
ვლის სურ ვი ლი? შეც ვლის უნა რი – ესაა მთა ვა რი. მგო ნი, საკ მა რი სი ვთქვი 
დე დააზ რის გად მო სა ცე მად. ვეც დე ბი რამ დე ნი მე პუნ ქტად ჩა მო ვა ყა ლი ბო 
მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო მელ საც მგო ნია, რომ აუ ცი ლებ ლად უნ და მივ ხე დოთ. 
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პრიო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო მელ საც ჩვე ნი ყუ რად ღე ბა სჭირ დე ბა:

1. მუ ზეუ მის სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის გაც ნო ბიე-
რე ბა და ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შაო ბა. 

თი თოეულ  მუ ზეუმს სჭირ დე ბა ანა ლი ზი იმი სა, რა არის გარ შე მო მო სახ ლეო-
ბის თვის აქ ტუა ლუ რი და ამა ვე დროს ისე თი, რა საც მუ ზეუ მი შეიძ ლე ბა რაი მე 
ფორ მით და სა ხით გა მოეხ მაუ როს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლე ბე ლი 
იქ ნე ბა მო მა ვა ლი საქ მია ნო ბის და გეგ მვაც. გა ჭირ ვე ბა, უმუ შევ რო ბა და უპერ-
სპექ ტი ვო ბის შეგ რძნე ბა სა ყო ველ თაოა. ვში შობ, ამას მუ ზეუ მი ვერ უშ ვე ლის, 
მაგ რამ შეიძ ლე ბა შეამ სუ ბუ ქოს – რა ფორ მით, ამას ფიქ რი სჭირ დე ბა კონ-
კრე ტულ პი რო ბებ ზე დაყ რდნო ბით. შეიძ ლე ბა ეს იყოს და მა ტე ბი თი, თუნ დაც 
მცი რე შე მო სავ ლის გა ჩე ნა, ან – იმის შეგ რძნე ბის მი ცე მა ადა მია ნის თვის, 
რომ ის სა ჭი როა, სა სარ გებ ლოა. ვა რიან ტე ბი ბევ რია.
მო ხა ლი სეო ბის ინ სტი ტუ ტი ჩვენ თან არაა სა თა ნა დოდ გან ვი თა რე ბუ ლი, არა-
და ძა ლიან ქმე დი თია არა მხო ლოდ მუ ზეუ მი სათ ვის, არა მედ სო ცია ლუ რი 
გა რე მოს გაუმ ჯო ბე სე ბის მხრი ვაც (ბევ რის თვის ეს შეიძ ლე ბა ცხოვ რე ბის 
გა ხა ლი სე ბის მი ზე ზი გახ დეს, სხვა დას ხვა ასა კის ხალ ხის თვის სხვა დას ხვა-
ნაი რად). ძა ლიან მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ მუ ზეუმ მა დაიწ ყოს მოქ მე დე ბა და 
არ შეწ ყვი ტოს, რომ მო სახ ლეო ბას გაუჩ ნდეს სტა ბი ლუ რო ბის გან ცდა. და 
არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ არ და ვე ლო დოთ დიდ პროექ ტებს და შე-
საძ ლებ ლო ბებს – პა ტა რა თი დაწ ყე ბა და თან და თან გან ვი თა რე ბა უფ რო რეა-
ლუ რია და შე დე გის მომ ტა ნიც. რამ დე ნად და რა სფე როებ ში შეუძ ლია იყოს 
მუ ზეუმს სა სარ გებ ლო თა ვი სი მხა რი სათ ვის, ეს ხში რად თა ვად მუ ზეუ მებს 
არა აქვს გაც ნო ბიე რე ბუ ლი. რა ღა უნ და ვთქვათ სხვებ ზე, მათ შო რის – ად გი-
ლობ რივ ად მი ნის ტრა ცია ზე? ძა ლიან სა ჭი როა ეს ჩვენც გა ვაც ნო ბიე როთ და 
მა თაც გა ვა გე ბი ნოთ, ოღონდ სად ღეგ რძე ლოს დო ნე ზე კი არა, რეა ლო ბა ში. 
კონ კრე ტუ ლად რა სარ გებ ლო ბა შეუძ ლია მას მოუ ტა ნოს თა ვის მხა რეს.

2. თა ნამ შრომ ლე ბის გუნ დუ რი მუ შაო ბის წა ხა ლი სე ბა, მა თი პრო ფე სიუ ლი, 
სა მუ ზეუ მო სტან დარ ტე ბის მხრივ გათ ვით ცნო ბიე რე ბუ ლო ბის ზრდა. ეს 
უმ თავ რე სად დი რექ ტო რე ბის კე თილ ნე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, მაგ რამ არა 
მხო ლოდ. ამას თან, ყბა და ღე ბუ ლი ინ გლი სუ რის და კომ პიუ ტე რით სარ-
გებ ლო ბის ელე მენ ტა რუ ლი ცოდ ნა, უნა რე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი – ამის 
წა ხა ლი სე ბა აუ ცი ლე ბე ლია! სხვაგ ვა რად ვერ ვი მუ შა ვებთ. 

თუ ამის მონ დო მე ბა იქ ნე ბა, მუ ზეუ მებ ში შე საძ ლე ბე ლია დაი ნერ გოს ში და 
სე მი ნა რე ბი, სა დაც თა ნამ შრომ ლე ბი იმ სჯე ლე ბენ სიახ ლეებ ზე, პრობ ლე მებ-
ზე. რიგ -რი გო ბით გააც ნო ბენ და ნარ ჩე ნებს რა გაი გეს ახა ლი და მათ თვის 
საინ ტე რე სო, გა მო სა ყე ნე ბე ლი. ეს არა ვი თარ შემ თხვე ვა ში არ შეიძ ლე ბა 
გა დაიქ ცეს ფორ მა ლურ შეხ ვედ რე ბად – მა შინ სულ არაა სა ჭი რო ამის გა კე-
თე ბა. პე რიო დუ ლო ბა შეიძ ლე ბა იყოს 1-2 თვე ში ერ თხელ. 
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3. მუ ზეუ მი აქ ტიუ რად მოემ ზა დოს და დაიწ ყოს ინ ტერ ნეტ ში ხელ მი საწ ვდო-
მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. ვებ -საი ტის გა კე თე ბას ფუ ლი სჭირ დე ბა, ფეის ბუქ ში 
მუ ზეუ მის გვერდს – არა. სა მა გიე როდ ძა ლიან კარ გად შეიძ ლე ბა გა მო ყე-
ნე ბა. არა და, ეს რე სურ სი ჯერ ძა ლიან ცო ტა მუ ზეუმს აქვს ათ ვი სე ბუ ლი. 
სა ჭი როა ში შის მოხ სნა ინ ფორ მა ციის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე. მსოფ ლიოს 
გა მოც დი ლე ბა გვეუბ ნე ბა, რომ რაც მეტ ფო ტოს და ინ ფორ მა ციას დავ-
დებთ ინ ტერ ნეტ ში, მით მე ტი ადა მია ნის დაინ ტე რე სე ბის შან სი გვაქვს. 
ჩვე ნი მუ ზეუ მე ბის უმ რავ ლე სო ბა კი დარ ბა ზებ ში ფო ტოე ბის გა და ღე ბა საც 
კი უფ რთხის და კრძა ლავს.. ეს სრუ ლე ბით არაა უმ ნიშ ვნე ლო ფაქ ტო რი.

4. სა მუ ზეუ მო აღ რიც ხვის სის ტე მის ელექ ტრო ნულ ფორ მატ ში გა დას ვლა უახ-
ლოე სი პერ სპექ ტი ვაა და მის თვის მზად უნ და ვი ყოთ. ვიდ რე გვე ღირ სე ბა 
სხვა, ჯერ თუნ დაც ხელ მი საწ ვდომ ძველ ფორ მატ ში უნ და და ვიწ ყოთ მო ნა-
ცე მე ბის შე ტა ნა. ეს არ იქ ნე ბა წყალ ში გა დაყ რი ლი შრო მა – მა სა ლა გა ცი ლე-
ბით ად ვი ლად გა და სა ტა ნი იქ ნე ბა და შე სა ბა მი სად, წინ წაგ დე ბუ ლი საქ მეა. 
ინ ფორ მა ციის შე ნახ ვის მე თოდს ძა ლიან დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, რად გან 
ის გა ნა პი რო ბებს ინ ფორ მა ციის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს და მე ტიც 
– მი სი გა მო ყე ნე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა საც.

5. მთა ვა რი: მუ ზეუ მებ მა უნ და მოინ დო მონ და მო ძებ ნონ ახა ლი ადა მია ნე ბი, 
სა ვა რაუ დოდ ახალ გაზ რდე ბი (თუმ ცა ეს ასა კის სა კით ხი არაა), რომ ლე ბიც 
ახალ იდეებ სა და გა მო ხატ ვის ფორ მებს შე მოი ტა ნენ სა მუ ზეუ მო სივ რცე-
ში. მოიწ ვიონ, მი ნი მა ლუ რი ჩარ ჩო შეა თან ხმონ მათ თან და ამ ჩარ ჩოს 
ფარ გლებ ში შე მოქ მე დე ბი თი თა ვი სუფ ლე ბა მის ცენ. ვი მეო რებ, მთა ვა რი 
პრობ ლე მა არის გა ბედ ვა და იმის გა დაწ ყვე ტა, რომ მუ ზეუ მი გახ დეს ცოც-
ხა ლი. უჩ ვეუ ლოს ში ში უნ და გა და ლა ხოს მუ ზეუ მებ მა. სხვაგ ვა რად ვერ 
გა ცოც ხლდე ბა და ვერ გახ დე ბა სა ჭი რო, ესე იგი – ჩაკ ვდე ბა.

ყვე ლა ფე რი, რა ზეც ვი ლა პა რა კე და ბო ლოს კი – ჩა მოვ თვა ლე, სა ბო ლოო 
ჯამ ში დაიყ ვა ნე ბა იმა ზე, რომ მუ ზეუ მებ მა უნ და შეც ვა ლოს მიდ გო მა, გახ დეს 
დროის ადეკ ვა ტუ რი და გა მოი ყე ნოს დღე ვან დე ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. მთა-
ვა რი გა მოც დი ლე ბა, რაც მსოფ ლიო ში ამ სფე რო ში დღეს არ სე ბობს, არის 
ის, რომ მუ ზეუ მე ბი მაქ სი მა ლუ რად ღია უნ და იყოს კო მუ ნი კა ციის სფე რო ში. 
რომ ინ ტრა ვერ ტი და წე სე ბუ ლე ბი დან გარ დაიქ მნას ექ სტრა ვერ ტად, რომ 
კონ სერ ვა ტო რი ექ სპე რი მენ ტა ტო რად უნ და იქ ცეს და მუდ მივ გარ დაქ მნებ ში 
ჩაერ თოს. მხო ლოდ ასე ხდე ბა მუ ზეუ მი რეა ლუ რად სა ჭი რო თა ვი სი გარ-
შე მომ ყო ფი სა ზო გა დოე ბი სათ ვის და შე სა ბა მი სად – ხდე ბა წარ მა ტე ბუ ლი. 
კარ გად ვაც ნო ბიე რებ, რამ დე ნად ძნე ლი ამო ცა ნაა, მაგ რამ თუ არ გა ვით ვა-
ლის წი ნეთ დროის მოთ ხოვ ნე ბი, თუ კვლავ გა ვაგ რძე ლეთ ძვე ლე ბუ რი მიდ-
გო მით მუ შაო ბა, სულ უფ რო მე ტად ჩა მოვ რჩე ბით დროს და შე სა ბა მი სად 
– სა ზო გა დოე ბას. რა საკ ვირ ვე ლია, თი თოეულ აქ ნახ სე ნებ სა კით ხზე ბევ რი 
რამ არის სათ ქმე ლი, და სა კონ კრე ტე ბე ლი. მაგ რამ მოხ სე ნე ბის ფორ მა ტი 
ამის შე საძ ლებ ლო ბას არ იძ ლე ვა და ამი ტომ აქ მხო ლოდ მი მარ თუ ლე ბის 
მო ნიშ ვნით შე მო ვი ფარ გლე. 
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SALOME TSISKARISHVILI

Ilia State University,
Associate Professor,
Doctor of Art

PERSPECTIVES OF IMPROVEMENT OF GEORGIAN MUSEUMS WORK

The pa per deals with cur rent si tua tion in mu seum field in Geor gia and with its prob-
lems that could be sol ved by mu seums them sel ves. Most of our mu seums are still 
far be hind of mo dern trends. It seems es sen tial to chan ge this si tua tion and tran-
sform mu seums in to in sti tu tions really in cor po ra ted in so cial de ve lop ment. 

Most of mu seums are ol d-fas hio ned in terms of at ti tu de, pub lic com mu ni ca tion and 
ma na ge ment style, etc. Of ten mu seums do not rea li ze what is and could be their so-
cial ro le and the re fo re work as they used to do for de ca des. Un li ke ot her com mon 
ge ne ral prob lems, the se are at the hands of mu seums them sel ves. Pa per pre sents 
se ve ral di rec tions mu seums could pay at ten tion to im pro ve their work with their com-
mu ni ties and to be co me need ful and li vely: 

1. Awa re ness of so cial res pon si bi lity and in clu sion. 

2. En cou ra ging team work and pro fes sio nal de ve lop ment of staff

3. Use of In ter net as a com mu ni ca tion tool (e.g. Fa ce book, as free of char ge and 
most po pu lar re sour ce).

4. Start ma king elec tro nic da ta ba ses on their own to pre pa re them sel ves for mo re 
spe ci fic da ta prog rams, sta te has pro mi sed to ma ke avai lab le. 

5. To seek new vi sio nary peop le and gi ve them free dom of crea ti ve work wit hin 
just ge ne ral fra mes. 
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ლანა ქარაია

ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი 
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დოქტორანტი

სახ სრე ბის მო ზიდ ვის - ფან დრეი ზინ გის 
სა კით ხე ბი დი დი ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მებ ში*

უკა ნას კნელ წლებ ში მიმ დი ნა რე გლო ბა ლურ ცვლი ლე ბა თა პი რო ბებ ში, თა ნა-
მედ რო ვე მუ ზეუ მი უკ ვე აღარ წარ მოად გენს მხო ლოდ კო ლექ ციე ბის „სა ცავს“ 
და მაქ სი მა ლუ რად ფო კუ სი რე ბუ ლია სა ზო გა დოე ბის სხვა დას ხვა ჯგუ ფის 
მოთ ხოვ ნე ბი სა და სა სი ცოც ხლო ინ ტე რე სე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სა და კულ ტუ რულ -სო ცია ლურ 
აქ ტი ვო ბა თა მეშ ვეო ბით.  შე სა ბა მი სად, XXI საუ კუ ნის მუ ზეუ მი დგას გა მოწ-
ვე ვის წი ნა შე - კო ლექ ციე ბის კრეა ტიუ ლად გა მო ყე ნე ბა სა და მაქ სი მა ლურ 
ხელ მი საწ ვდო მო ბას თან ერ თად, უზ რუნ ველ ყოს ვი ზი ტორ თა მომ სა ხუ რე ბის 
ხა რის ხი და გან ვი თა რე ბის დო ნე. 

ბუ ნებ რი ვია, ეს გა მოწ ვე ვე ბი მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს თა ნა მედ რო ვე 
მუ ზეუ მის მარ თვის მიზ ნე ბი სა და პრიო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრა ზე – მუ ზეუ მებ-
ში გაჩ ნდა ახა ლი სამ სა ხუ რე ბის შექ მნის აუ ცი ლებ ლო ბა, რო მელ თა შო რის 
გა დამ წყვე ტი რო ლი დაე კის რა გან ვი თა რე ბის სამ სა ხურს და მის ძი რი თად 
სტრა ტე გიულ მი მარ თუ ლე ბებს: სახ სრე ბის მო ძიე ბა ე.წ. ფან დრეი ზინ გი, მარ-
კე ტინ გი, კო მუ ნი კა ცია, მუ ზეუ მის წევ რო ბა/ მე გობ რო ბის პროგ რა მის მი მარ-
თუ ლე ბე ბი და სხვ. 

რო გორც ცნო ბი ლია, მუ ზეუ მე ბის უდი დე სი ნა წი ლი წარ მოად გენს სა ხელ-
მწი ფო და ფი ნან სე ბა ზე მყოფ და წე სე ბუ ლე ბებს და ასე ვე ცნო ბი ლია, რომ 
სა ხელ მწი ფო სუბ სი დია არას დრო საა საკ მა რი სი მუ ზეუ მის სრულ ყო ფი ლი 
ფუნ ქციო ნი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო ხარ ჯე ბის და სა ფა რად. ამი ტო მაც, მუ ზეუ მის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბას მუდ მი ვად უწევს ფიქ რი და ზრუნ ვა და მოუ კი დე ბე ლი 
შე მო სავ ლე ბის მი სა ღე ბად, რაც უმე ტეს წი ლად და კავ ში რე ბუ ლია მუ ზეუ მის 
ვი ზი ტორ თა მომ სა ხუ რე ბას თან, რო გო რი ცაა ბი ლე თის  სა ფა სუ რი, მა ღა ზია, 
კა ფე, მუ ზეუ მის წევ რო ბა, სივ რცის გა ქი რა ვე ბა, სხვა დას ხვა სა ხის ღო ნის-
ძიე ბე ბი (ფილ მე ბის ჩვე ნე ბა, პრე ზენ ტა ციე ბი და სხვ.), სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბი, სა გა მომ ცემ ლო საქ მია ნო ბა და ინ ფორ მა ციუ ლი სა შუა ლე ბე ბი. 

ცხა დია, ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი შე მო სავ ლე ბი არ არის საკ მა რი სი მუ ზეუ მის 
მი სიის სა თა ნა დოდ რეა ლი ზე ბი სათ ვის და ამი ტომ დღეს ყვე ლა მუ ზეუ მი 
ახორ ციე ლებს სხვა დას ხვა ტი პის აქ ტი ვო ბებს გა რე დან და მა ტე ბი თი სახ-
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სრე ბის მო სა ძიებ ლად (სპონ სო რე ბის, დო ნო რე ბი სა და კორ პო რა ციუ ლი 
შე მო წი რუ ლო ბე ბის მო პო ვე ბა, საგ რან ტო და ფი ნან სე ბის მო ძიე ბა ამა თუ იმ 
ფონ დში და სხვ.) და მო სა ზი დად. შე სა ბა მი სად, ბიზ ნე სის სფე როს თან საქ მია ნი 
პარ ტნიო რო ბის გან ვი თა რე ბას მუ ზეუ მი პა სიუ რი ობიექ ტის მდგო მა რეო ბი-
დან გა დაჰ ყავს კორ პო რა ციუ ლი სპონ სო რო ბის, ე. წ. ,,სა კუ თა რი ბიზ ნე სის 
მქო ნე“ აქ ტიუ რი სუ ბიექ ტის ფა ზა ში, რომ ლის საქ მია ნო ბის მნიშ ვნე ლო ვან 
კომ პო ნენტს დღეს წარ მოად გენს ფან დრეი ზინ გი (Fund - ფუ ლა დი სახ სრე ბი, 
Raise – მო ძიე ბა). სა მუ ზეუ მო ფან დრეი ზინ გი, რო მე ლიც პირ ვე ლად 1970-
იან წლებ ში და სავ ლეთ ში გაჩ ნდა მუ ზეუ მე ბი სა და ბიზ ნე სის დაახ ლოე ბის 
პე რიოდ ში, პირ ველ ხა ნებ ში იწე რე ბო და, რო გორც „Fund Raising“, ხო ლო 
მუ ზეუ მის სპონ სო რო ბის აქ ტიუ რი ფა ზის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, ამ სიტ-
ყვებს შო რის გაჩ ნდა დე ფი სი და სა ბო ლოოდ კი (1980-1990-ია ნი წლე ბის 
მი წუ რულ ში), გაერ თიან და ერთ სიტ ყვა ში, რო მე ლიც დღეს უკ ვე ყვე ლას თვის 
გა სა გე ბია და თარ გმანს აღარ სა ჭი როებს. 

ფორ მი რე ბის საწ ყის ეტაპ ზე სა მუ ზეუ მო ფან დრეი ზინ გის პროგ რა მა ხში რად 
იმედ გაც რუე ბი სა ან მოუ ლოდ ნელ წარ მა ტე ბა თა ფონ ზე ვი თარ დე ბო და, შემ-
დგომ ში კი დაიხ ვე წა, შე მუ შავ და ფან დრეი ზინ გის სტრა ტე გია, გაჩ ნდა სწრა-
ფად მზარ დი სის ტე მა, სა კონ სულ ტა ციო ფირ მე ბი, ტრეი ნინ გ-პროგ რა მე ბი, 
ორ გა ნი ზა ციე ბი და სხვ. ფან დრეი ზინ გი, რო გორც ბიზ ნეს -და გეგ მვა, უკ ვე 
აუ ცი ლე ბელ სტრუქ ტუ რად იქ ცა ბევ რი პა ტა რა თუ დი დი მუ ზეუ მის მარ თვის 
პრო ცეს ში. ფან დრეი ზინ გის აქ ტი ვო ბე ბის მას შტა ბი შეიძ ლე ბა გან სხვავ დე-
ბო დეს, მაგ რამ ერ თი და იგი ვეა ფუნ და მენ ტუ რი სა ფუძ ვე ლი – და მა ტე ბი თი 
სახ სრე ბის გე ნე რი რე ბა და შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბა. ამას თან, მცდა რია გავ რცე-
ლე ბუ ლი მო საზ რე ბა, რომ თით ქოს ფან დრეი ზინ გი მხო ლოდ თან ხებ თან იყოს 
და კავ ში რე ბუ ლი – რო გორც ამ მი მარ თუ ლე ბის წარ მა ტე ბუ ლი სპე ცია ლის ტე ბი 
გან მარ ტა ვენ, ფიქ რი მხო ლოდ ფუ ლად სახ სრებ ზე ორიენ ტი რე ბუ ლია მოკ-
ლე ვა დიან სტრა ტე გია სა და გათ ვლა ზე, ხო ლო ადა მია ნე ბი /ორ გა ნი ზა ციე ბი 
(პო ტენ ციუ რი სპონ სო რე ბი /ინ ვეს ტო რე ბი და სხვ.) და მათ თან ურ თიერ თო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა წარ მოად გენს და მა ტე ბი თი სახ სრე ბის მო ძიე ბის ხან გრძლი ვი 
წარ მა ტე ბის გა რანტს.

სა მუ ზეუ მო ფან დრეი ზინ გის ოპ ტი მი ზა ციის საწ ყი სი მცდე ლო ბე ბი დიდ ბრი-
ტა ნეთ ში XX საუ კუ ნის ბო ლო დან ხორ ციელ დე ბო და. 1980-იან წლებ ში დი დი 
ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მე ბის ასო ცია ციამ (MA) მარ კე ტინ გი სა და სპონ სო რო ბის 
სტრა ტე გიის შე მუ შა ვე ბა დაა ვა ლა სა მუ ზეუ მო მარ კე ტინ გის გან ვი თა რე ბის მი-
მარ თუ ლე ბით მო მუ შა ვე სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნია „სპე რო კო მუ ნი კეი შენს“ 
(Spero Communications), რო მელ მაც ჩა მოა ყა ლი ბა სპონ სო რო ბის მხარ და-
ჭე რის სა ბა ზი სო გა ნაც ხა დი და დაუგ ზავ ნა მუ ზეუ მებს, საი და ნაც მი ღე ბუ ლი 
პა სუ ხე ბის სა ფუძ ველ ზე შეიქ მნა სა მუ ზეუ მო სპონ სო რო ბის მოთ ხოვ ნე ბის 
მო ნა ცემ თა ბა ზა. ხო ლო 1996 წელს, ხან გრძლი ვი დის კუ სიის შე დე გად, მუ ზეუ-
მე ბი სა და გა ლე რეე ბის კო მი სიამ მუ ზეუ მე ბის გან ვი თა რე ბის გეგ მას დაუ მა ტა 
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მოთ ხოვ ნა - მუ ზეუ მე ბის ოფი ცია ლუ რი რე გის ტრა ცია, რო მე ლიც მდგო მა-
რეობ და ე.წ. მი სიის გა ნაც ხა დის შედ გე ნა ში, რაც თა ვი სი არ სით წარ მოად გენს 
მუ ზეუ მის პერ სპექ ტიულ გეგ მას და არე გუ ლი რებს სა მუ ზეუ მო სპონ სო რო ბის 
სა კითხს. დიდ ბრი ტა ნეთ ში ფან დრეი ზინ გის სტრა ტე გიუ ლი ფორ მი რე ბა საკ-
მაო ხანს მიმ დი ნა რეობ და და  ბო ლო რამ დე ნი მე წე ლია, უკ ვე წარ მოად გენს 
ქვეყ ნის მუ ზეუ მე ბის არ სე ბო ბი სა და გან ვი თა რე ბის გა ნუ ყო ფელ კომ პო ნენტს 
და წარ მა ტე ბის გა რანტს. დი დი ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მე ბის ასო ცია ცია გან მარ-
ტავს, რომ სა მუ ზეუ მო ფან დრეი ზინ გის პრაქ ტი კუ ლად გან ხორ ციე ლე ბი სათ ვის 
აუ ცი ლე ბე ლია სა ჭი რო ხალ ხთან დაახ ლოე ბა, სა კუ თა რი გეგ მე ბის ზედ მი წევ-
ნით ცოდ ნა და უნა რი – წარ მოა ჩი ნო, თუ ვინ დარ ჩე ბა მო გე ბუ ლი მუ ზეუ მის 
კედ ლებ სა და მის ფარ გლებს გა რეთ. 

სა მუ ზეუ მო ფან დრეი ზინ გის ფორ მი რე ბის კვალ დაკ ვალ, დიდ ბრი ტა ნეთ ში, 
და სავ ლეთ ევ რო პის სხვა მუ ზეუ მე ბის მსგავ სად, შეიქ მნა გან ვი თა რე ბის სამ-
სა ხუ რე ბი, ხო ლო ზოგ მუ ზეუმ ში კი - ფან დრეი ზინ გის სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც 
უშუა ლოდ აგებს პა სუხს მუ ზეუ მი სათ ვის და მა ტე ბი თი სახ სრე ბის მო ძიე ბის სა-
კით ხებ ზე. მუ ზეუ მე ბის ფან დრეი ზინ გის მე ნე ჯე რე ბი და სპე ცია ლის ტე ბი ქმნიან 
ფან დრეი ზინ გის სტრა ტე გიულ გეგ მას, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო ვან დო კუ მენტს 
წარ მოად გენს მუ ზეუ მის ფუნ ქციო ნი რე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის. მას ში 
შე ტა ნი ლია ყვე ლა პო ტენ ციუ რი სპონ სო რის მო ნა ცემ თა ბა ზა, წი ნას წარ და-
გეგ მი ლი პროექ ტე ბი, რომ ლე ბიც სა ჭი როებს სახ სრე ბის გა რე დან მო ძიე ბას. 
დი დი ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მებ ში  აპ რო ბი რე ბუ ლი სა მუ ზეუ მო ფან დრეი ზინ გის 
მი მარ თუ ლე ბა თა გან ხილ ვამ დე,  მი ზან შე წო ნი ლია, გა ვეც ნოთ სტა ტის ტი კურ 
მო ნა ცე მებს ქვეყ ნის მუ ზეუ მე ბის ტი პე ბის შე სა ხებ: დიდ ბრი ტა ნეთ ში არ სე-
ბობს 2500-მდე მუ ზეუ მი, რო მელ თა გან დაახ ლოე ბით 1800 მუ ზეუმს გავ ლი-
ლი აქვს აკ რე დი ტა ცია, რაც ნიშ ნავს, რომ მუ ზეუ მი შეე სა ბა მე ბა ეროვ ნულ 
სტან დარ ტებს სა მუ ზეუ მო მე ნეჯ მენ ტის, კო ლექ ციე ბის დაც ვი სა და ხელ მი საწ-
ვდო მო ბის, ვი ზი ტიორ თა სერ ვი სის სა კით ხებ ში. ქვე ყა ნა ში ფუნ ქციო ნი რებს 
სხვა დას ხვა ტი პის /პრო ფი ლის მუ ზეუ მე ბი, რო მელ თა შო რი საა: 

•	 ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მე ბი, რომ ლე ბიც ფი ნან სდე ბა უშუა ლოდ ქვეყ ნის ცენ-
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის, კერ ძოდ, კულ ტუ რის, მე დიი სა და სპორ ტის 
დე პარ ტა მენ ტის მიერ. ესაა მას შტა ბუ რი ინ სტი ტუ ციე ბი,  სა დაც და ცუ ლია 
ეროვ ნუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის კო ლექ ციე ბი (ბრი ტა ნე თის ყვე ლა ეროვ ნუ-
ლი მუ ზეუ მის მუდ მივ ექ სპო ზი ციებ ზე ვი ზი ტი უფა სოა);  

•	 ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ ზეუ მე ბი ექ ვემ დე ბა რე ბიან ქა ლა ქებს, 
თვით მმარ თვე ლო ბით ქა ლა ქებს, საგ რა ფო საბ ჭოებს და ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა ორ გა ნოებს - ძი რი თა დად სახ ლ-მუ ზეუ მე ბი, სა დაც 
წარ მოდ გე ნი ლია ად გი ლობ რი ვი ის ტო რია და მემ კვიდ რეო ბა;

•	 უნი ვერ სი ტე ტის მუ ზეუ მე ბი ექ ვემ დე ბა რე ბა და იმარ თე ბა უნი ვერ სი ტე-
ტე ბის მიერ და მა თი კო ლექ ციე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში,  და კავ ში რე ბუ ლია 
აკა დე მიუ რი ინ ტე რე სის მქო ნე სპე ცი ფი კურ სა კით ხებ თან;
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•	 და მოუ კი დე ბე ლი მუ ზეუ მე ბი ექ ვემ დე ბა რე ბა რე გის ტრი რე ბულ საქ ველ-
მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ციებს ან სხვა და მოუ კი დე ბელ ორ გა ნოებს, მზრუნ-
ველ თა/ საქ ველ მოქ მე დო საბ ჭოებს (Trusts). ჩვეუ ლებ რივ, ეს მუ ზეუ მე ბი 
არ იღე ბენ სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბას, თუმ ცა დაშ ვე ბუ ლია გარ კვეუ ლი 
სა ხის სუბ სი დი რე ბა სამ თავ რო ბო პროგ რა მე ბი დან, ზოგ მუ ზეუმს აქვს 
და ფი ნან სე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თა ნაც;

•	 ინ გლი სის მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლე ბი (სა მუ ზეუ მო აკ რე დი ტა ციით) -  ის-
ტო რიუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის ნა გე ბო ბე ბი, ძეგ ლე ბი და ე. წ. საი ტე ბი.  ისი ნი 
იმარ თე ბა იმ არა საუწ ყე ბო სა ხელ მწი ფო ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ, რო გო-
რი ცაა ინ გლი სის მემ კვიდ რეო ბა, ის ტო რიუ ლი შოტ ლან დია, უელ სი სა და 
ჩრდი ლოეთ ირ ლან დიის გა რე მოს დაც ვის საა გენ ტო;

•	 ეროვ ნუ ლი ფონ დის ძეგ ლე ბი (სა მუ ზეუ მო აკ რე დი ტა ციით) ინ გლი სის 
მემ კვიდ რეო ბის მსგავ სი ტი პი საა, მაგ რამ ექ ვემ დე ბა რე ბა ეროვ ნულ 
საბ ჭოებს (Trusts) და და მოუ კი დე ბელ საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ციებს.  
ეროვ ნუ ლი ფონ დის კომ პე ტენ ციის სფე რო მოი ცავს ის ტო რიულ ნა გე ბო-
ბებ სა და ბა ღებს,  სა სახ ლეებს, ინ დუს ტრიულ ძეგ ლებ სა და სო ცია ლუ რი 
ის ტო რიის ად გი ლებს; 

•	 შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის მუ ზეუ მე ბი, პოლ კის მუ ზეუ მე ბი და არ სე ნა-
ლე ბი, სა დაც და ცუ ლია ბრი ტა ნე თის სამ ხედ რო მემ კვიდ რეო ბა. ხშირ 
შემ თხვე ვა ში, ექ ვემ დე ბა რე ბა და იმარ თე ბა შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის 
ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ;

•	 ინ გლი სის სა მე ფო სა სახ ლეე ბი - ექ ვემ დე ბა რე ბა სა მე ფო ის ტო რიულ 
სა სახ ლეებს.

სა შუა ლოდ რამ დენს გა მოი მუ შა ვე ბენ მუ ზეუ მის თა ნამ შრომ ლე ბი? დი დი ბრი-
ტა ნე თის მუ ზეუ მე ბის ასო ცია ციის 2004 წლის კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით, მუ ზეუ-
მებ ში მო მუ შა ვე თით ქმის ყვე ლა ადა მია ნი იმა ზე ნაკ ლებს გა მოი მუ შა ვებს, 
ვიდ რე ადა მია ნე ბი, რო მელ თაც მსგავ სი რო ლი აქვთ სხვა ორ გა ნი ზა ციებ ში 
(2009 წლი დან სი ტუა ცია ოდ ნავ გა მოს წორ და, მაგ რამ არა ეროვ ნულ მუ-
ზეუ მებ ში, სა დაც საკ მაოდ და ბა ლი სა ხელ ფა სო ანაზ ღაუ რე ბა და ფიქ სირ და). 
კვლე ვის უახ ლე სი მო ნა ცე მე ბით, ბევრ მუ ზეუმ ში საწ ყი სი ხელ ფა სი წლიუ რად 
17 000-დან 23 000-მდე ფუნ ტი სტერ ლინ გამ დე მერ ყეობს. 

რამ დე ნი ადა მია ნი სტუმ რობს მუ ზეუ მებს? - ბო ლო წლებ ში ბრი ტა ნე თის მუ-
ზეუ მებ ში დამ თვა ლიე რე ბელ თა რაო დე ნო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გაი ზარ და და 
სა შუა ლოდ 100 მი ლიონს აჭარ ბებს წე ლი წად ში. 2013 წლის კვლე ვის მო-
ნა ცე მე ბით, ინ გლის ში მო სახ ლეო ბის 52% სტუმ რობ და მუ ზეუმს წე ლი წად ში 
ერ თხელ მაინც. 

ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მე ბი გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა ფა ზას გა დიან, რაც, პირ-
ველ რიგ ში, იკ ვლევს, თუ რის თვის არ სე ბობს მუ ზეუ მი – კვლე ვის, კო ლექ ციე-
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ბის, ეკო ნო მი კუ რი თუ სო ცია ლუ რი რო ლის ფორ მი რე ბი სათ ვის, შემ დეგ ში 
კი, გა ნი საზ ღვრე ბა მუ ზეუ მის ფუნ ქციე ბი: კვლე ვა, კო ლექ ციე ბის მე ნეჯ მენ ტი, 
მარ თვა, ფი ნან სე ბი, ადა მია ნუ რი რე სურ სე ბი, ქო ნე ბის მარ თვა, ოპე რა ციუ ლი 
მე ნეჯ მენ ტი, გა ნათ ლე ბა, მარ კე ტინ გი და კო მუ ნი კა ციე ბი, ფან დრეი ზინ გი და 
აუ დი ტო რიის გან ვი თა რე ბა და სხვ., მიმ დი ნა რეობს მუ ზეუ მე ბის მიერ გა რე მო 
პი რო ბე ბის შეს წავ ლა ად გი ლობ რივ, რე გიო ნულ, ეროვ ნულ და საერ თა შო-
რი სო დო ნე ზე, პა რა ლე ლუ რად, დაინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა, ე. წ. ,,სტეიკ ჰოლ-
დე რე ბის“ (დამ თვა ლიე რე ბე ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო, ბიზ ნე სის და კულ ტუ რის 
სექ ტო რე ბი, მე დია, ჯან დაც ვა, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა, ტუ რიზ მი, მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტი, სპონ სო რე ბი, პარ ტნიო რე ბი, დამ ფუძ ნებ ლე ბი, პო ლი ტი კო სე ბი და 
პრო ფე სიუ ლი ქსე ლე ბი) მოთ ხოვ ნა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა. 

დი დი ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მე ბი ფან დრეი ზინ გის სა კით ხებ ში ეყ რდნო ბიან სამ 
ძი რი თად მიდ გო მას: მი სია, ფა სეუ ლო ბე ბი და დაინ ტე რე სე ბუ ლი ადა მია ნე-
ბი,  ხო ლო ფან დრეი ზინ გის ტი პიუ რი სტრა ტე გიის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი 
შეიძ ლე ბა მიე სა და გოს ყვე ლა ტი პის მუ ზეუმს და მათ პროექ ტებს. პრო ცე-
სი მოი ცავს სამ საკ ვან ძო სტა დიას: წი ნას წა რი კვლე ვა (ერ თია ნი სუ რა თის 
აღ ქმა), კამ პა ნიის და გეგ მვა (სა კით ხის ფორ მი რე ბა, მი ზა ნი, რე სურ სე ბის 
შე ფა სე ბა, და ფი ნან სე ბის პო ტენ ციუ რი წყა როე ბის იდენ ტი ფი კა ცია), შეს-
რუ ლე ბა (თეო რიის პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ციე ლე ბა, მო ნი ტო რინ გი, შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი, კო მუ ნი კა ცია). 

და სავ ლეთ ევ რო პის მუ ზეუ მე ბის მსგავ სად, ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მე ბის ფან-
დრეი ზინ გულ აქ ტი ვო ბა ში გა მოი ყო ფა ორი სა ხის მი მარ თუ ლე ბა – საპ როექ ტო 
და ოპე რა ციუ ლი, რო მელ თა გან, პირ ველ შემ თხვე ვა ში, სახ სრე ბი მი მარ თუ-
ლია კონ კრე ტუ ლი პროექ ტის გან ხორ ციე ლე ბი სა კენ, პროექ ტის ბიუ ჯე ტის 
ხარ ჯე ბი გამ ჭვირ ვა ლეა და მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი მკა ფიოდ ჩა მო ყა ლი ბე-
ბუ ლი; ხო ლო ოპე რა ციულ ფან დრეი ზინ გში თან ხე ბი მი მარ თუ ლია არა კონ-
კრე ტუ ლი პროექ ტის რეა ლი ზა ციი სა კენ, არა მედ მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბი სა 
და საქ ველ მოქ მე დო საქ მია ნო ბის გან ხორ ციე ლე ბი სა კენ. 

დი დი ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მე ბის და ფი ნან სე ბის ძი რი თად წყა როებს წარ-
მოად გე ნენ: 

1. სა ჯა რო სექ ტო რი და ლა ტა რეა (Public sector, Lottery) - ბრი ტა ნეთ ში არ-
სე ბობს ათამ დე ძი რი თა დი სა ჯა რო სექ ტო რი და ლა ტა რეის ორ გა ნი ზა ციე ბი, 
რომ ლებ საც, უკ ვე 10 წე ლი წად ზე მე ტია, მუ ზეუ მე ბი აქ ტიუ რად მი მარ თა ვენ 
და ხშირ შემ თხვე ვა ში, იღე ბენ მათ გან რამ დე ნი მე სა ხის და ფი ნან სე ბას 
წე ლი წად ში. ესე ნია: მემ კვიდ რეო ბის ლა ტა რეის ფონ დი  (Heritage Lottery 
Fund (HLF), ევ რო პის რე გიო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დი (ERDF), კულ ტუ-
რის, მე დიი სა და სპორ ტის დე პარ ტა მენ ტის არა სამ თავ რო ბო საგ რან ტო 
დახ მა რე ბა (DCMS), სა ქა ლა ქო საბ ჭო, ინ გლი სის ხე ლოვ ნე ბის საბ ჭო (Arts 
Council England) და სხვ. 
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2. ფონ დე ბი და მზრუნ ველ თა საბ ჭოე ბი / ,,ტრას ტე ბი“ (Trusts) – დიდ ბრი ტა-
ნეთ ში არ სე ბობს ასე თი სა ხის 4500-მდე საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი, საი და ნაც 
ყო ველ წლიუ რად დაახ ლოე ბით 170 მი ლიო ნი გირ ვან ქა სტერ ლინ გი ხმარ-
დე ბა მუ ზეუ მე ბის და ფი ნან სე ბას. ეს საბ ჭოე ბი და ფონ დე ბი მნიშ ვნე ლო ვან 
წყა როებს წარ მოად გე ნენ დი დი ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მე ბის ნე ბის მიე რი ტი პის 
პროექ ტის და სა ფი ნან სებ ლად. მათ გააჩ ნიათ და მოუ კი დებ ლო ბის გა ცი ლე ბით 
მა ღა ლი ხა რის ხი ვიდ რე ნე ბის მიერ სხვა სექ ტორს თუ ინ ვეს ტორს. მზრუნ ველ-
თა საბ ჭოე ბი და ფონ დე ბი ძი რი თა დად აფი ნან სე ბენ იმას, რა საც მთავ რო ბა 
არ /ვერ აფი ნან სებს: 

•	 პრობ ლე მა თა მოგ ვა რე ბის ახა ლი მე თო დე ბი;

•	 გა მოხ მაუ რე ბა ახალ ან ცო ტა ხნის წინ გა მოვ ლე ნილ სა ჭი როე ბებ სა 
და პრობ ლე მებ ზე;

•	 სა მუ შაო, რომ ლის და ფი ნან სე ბა სა კუ თა რი რე სურ სე ბით შეუძ ლე ბე ლია;

•	 ერ თჯე რა დი პროექ ტე ბი და შე ნა ძე ნე ბი;

•	 მოკ ლე ან გარ კვეუ ლი ხან გრძლი ვო ბის სა მუ შაო, რო მე ლიც სა ვა რაუ დოდ, 
მოი ტანს გრძელ ვა დიან მო გე ბას ან მოი ზი დავს და მა ტე ბით სახ სრებს 
სხვა მხრი დან.

ასე თი სა ხის ორ გა ნი ზა ციებ ზე ინ ფორ მა ციის მო სა ძიებ ლად, მუ ზეუ მე ბი ძი-
რი თა დად იყე ნე ბენ სხვა დას ხვა სა ხის სა ძიე ბო ინ ფორ მა ციულ სა შუა ლე ბებს, 
რო გო რი ცაა მა გა ლი თად, www.grantfinder.co.uk და www.trustfunding.org.uk. 

3. კორ პო რა ციუ ლი სექ ტო რი - კორ პო რა ციულ მხარ და ჭე რას დი დი უპი-
რა ტე სო ბა გააჩ ნია. და ფი ნან სე ბის გარ და, კორ პო რა ციუ ლი მხარ და ჭე რით 
შეიძ ლე ბა კარ გი  PR-ის, ბრენ დის, კორ პო რა ციის სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის გა მოვ ლე ნა, მო ხა ლი სე თა რაო დე ნო ბის გაზ რდა და სხვა დას ხვა სა ხის 
სა ჩუქ რე ბის ან შე მო წი რუ ლო ბის მი ღე ბა. კორ პო რა ციუ ლი სექ ტო რი დან დი დი 
ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მე ბი იღე ბენ შემ დე გი სა ხის დახ მა რე ბებს:

•	 შეზ ღუ დუ ლი შე მო სა ვა ლი: მხარ და ჭე რა ში ჩვეუ ლებ რივ იგუ ლის ხმე ბა 
კორ პო რა ციუ ლი სპონ სო რო ბის პა კე ტი. სპონ სო რო ბა იძენს ასო ცია ციის 
უფ ლე ბებს და გუ ლის ხმობს სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის გა დახ დას 
ან ფუ ლად სახ სრებს, რაც სპონ სო რო ბას უმა ტებს და მა ტე ბით სა შე მო-
სავ ლო გა და სა ხადს;

•	 შეუზ ღუ და ვი შე მო სა ვა ლი: ზო გი მუ ზეუ მი ქმნის კორ პო რა ციუ ლი წევ-
რო ბის პროგ რა მას, რო გორც ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის პლატ ფორ მას. 
ეს სქე მა ია რუ სუ ლი ტი პი საა და მერ ყეობს 1000-დან 10 000 ფუნ ტი 
სტერ ლინ გამ დე. თუმ ცა ამა საც ემა ტე ბა და მა ტე ბი თი სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დი;
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•	 კორ პო რა ციუ ლი შე მო წი რუ ლო ბა (შეიძ ლე ბა შეზ ღუ დუ ლიც იყოს და 
შეუზ ღუ და ვიც) - რო დე საც ორ გა ნი ზა ციას არ სურს რაი მე სა ხის სარ გე-
ბე ლი /ა ღია რე ბა იმ შე მო წი რუ ლო ბის სა ნაც ვლოდ, რა საც უწევს ამა თუ 
იმ პროექ ტსა თუ პროგ რა მას. ასე თი სა ხის დახ მა რე ბა იძენს ფი ლან-
თრო პიულ ხა სიათს; 

•	 ე.წ. ,,ნა ტუ რა ლუ რი“ სპონ სო რო ბა - რო დე საც ორ გა ნი ზა ცია ფუ ლა დი სახ-
სრე ბის ნაც ვლად მუ ზეუმს ეხ მა რე ბა სხვა დას ხვა სა ხის სა ქონ ლით, მომ სა-
ხუ რე ბით და /ან პერ სო ნა ლით. მაგ. სას ტუმ რო, რო მე ლიც უფა სოდ უზ რუნ-
ველ ყოფს საც ხოვ რე ბელს ან ფარ თობს მუ ზეუ მის ამა თუ იმ ღო ნის ძიე ბის 
ჩა სა ტა რებ ლად და სხვ.

4. ინ დი ვი დუ მე ბი /ინ დი ვი დუა ლუ რი შე მო წი რუ ლო ბა:

•	 კვლე ვე ბის თა ნახ მად, ცალ კეულ მა პი რებ მა 2011-2012 წლებ ში ბრი-
ტა ნე თის მუ ზეუ მებს საქ ველ მოქ მე დო მიზ ნით შეს წი რეს 9,3 მი ლიო ნი 
გირ ვან ქა სტერ ლინ გი (თუმ ცა, ბო ლო პე რიო დის ეკო ნო მი კურ მა წნეხ მა 
ოდ ნავ შეამ ცი რა ამ გვა რი აქ ტი ვო ბე ბი);

•	 შე მო წი რუ ლო ბე ბის ყუ თე ბი - ესაა შეუზ ღუ და ვი შე მო წი რუ ლო ბა (დაწ-
ყე ბუ ლი 1 ფუნ ტი სტერ ლინ გი დან ზე ვით), რაც მი დის მუ ზეუ მის გე ნე რა-
ლურ ფონ დში  (შე მო წი რუ ლო ბის ყუ თე ბის შემ თხვე ვა ში დო ნო რე ბის 
კულ ტი ვა ცია თით ქმის შეუძ ლე ბე ლია);

•	 მუ ზეუ მის მე გობ რო ბის პროგ რა მა (სა წევ რო გა და სა ხა დი წე ლი წად ში 
მერ ყეობს 15 ფუნ ტი სტერ ლინ გი დან 550 ფუნ ტი სტერ ლინ გამ დე);

•	 მზრუნ ველ თა, ე. წ. პატ რო ნის  სქე მა/ Patrons’ Scheme (სა წევ რო გა და-
სა ხა დი წე ლი წად ში 1200-დან 3800 ფუნ ტი სტერ ლინ გამ დე); 

•	 ერ თჯე რა დი შე მო წი რუ ლო ბა  - 1000 ან 10 000 ფუნ ტი სტერ ლინ გამ დე;

•	 მემ კვიდ რეო ბის შე მო წი რუ ლო ბა – ხშირ შემ თხვე ვა ში ასე თი შე მო წი-
რუ ლო ბა ხორ ციელ დე ბა ხან გრძლი ვი კულ ტი ვა ციი სა და თა ნამ შრომ-
ლო ბის შე დე გად, რა საც აქ ტიურ კოორ დი ნა ციას უწევს მუ ზეუ მის გან-
ვი თა რე ბის სამ სა ხუ რი; 

•	 უც ხოე ლი, მაგ., ამე რი კე ლი მე გობ რე ბის შე მო წი რუ ლო ბე ბი;

•	 ძი რი თა დი დო ნო რუ ლი ფან დრეი ზინ გი (10 000 ფუნ ტი სტერ ლინგი +) 
- შეიძ ლე ბა იყოს რო გორც ფი ნან სუ რი, ასე ვე უძ რა ვი ან მოძ რა ვი სა ხის 
შე მო წი რუ ლო ბა (კო ლექ ციე ბი, მი წა, შე ნო ბა და სხვ.). ამ სა ხის ფან დრეი-
ზინ გის გან ვი თა რე ბას ზოგ ჯერ წლე ბი სჭირ დე ბა, რა თა ჩა მო ყა ლიბ დეს 
ურ თიერ თო ბა ამა თუ იმ დო ნორ თან და გაჩ ნდეს მუ ზეუ მი სად მი ნდო ბის 
ფაქ ტო რი. 
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5. მო ნა ცემ თა მარ თვა - ეხე ბა გან ვი თა რე ბის სამ სა ხურს და მოი ცავს ინ-
ფორ მა ციას მუ ზეუ მის დო ნო რე ბის, მე გობ რე ბის, მზრუნ ველ თა საბ ჭოს, კორ-
პო რა ციუ ლი წევ რე ბის, მუ ზეუ მის გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის, მო-
ხა ლი სეე ბის, მეილ -ლის ტის და ინ სტი ტუ ციის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა მოქ მე დო 
დო კუ მენ ტე ბის, მარ კე ტინ გუ ლი და გეგ მვის და ღო ნის ძიე ბე ბის შე სა ხებ.

6. ღო ნის ძიე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი დიდ ბრი ტა ნეთ ში ფან დრეი-
ზინ გის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა ხეო ბაა და მოი ცავს შემ დეგ ფა ზებს: 
გაც ნო ბა- დაახ ლოე ბა- ნდო ბა- ქმე დე ბა. ამ ტი პის ღო ნის ძიე ბებ ზე პო ტენ ციურ 
სპონ სო რებ სა და დო ნო რებს სა შუა ლე ბა აქვთ, აღიქ ვან მუ ზეუ მი სა და მი სი 
პერ სო ნა ლის შე საძ ლებ ლო ბა თა თეო რიუ ლი მხა რეე ბი, რაც წარ მოად გენს 
კონ ტაქ ტე ბის გაღ რმა ვე ბი სა და შე მო წი რუ ლო ბე ბით მხარ და ჭე რის მნიშ-
ვნე ლო ვან სა შუა ლე ბას. ასე თი ღო ნის ძიე ბე ბი, რომ ლებ საც ბრი ტა ნე თის 
მუ ზეუ მე ბი წე ლი წად ში რამ დენ ჯერ მე აწ ყო ბენ, ძი რი თა დად მოი ცავს შემ-
დე გი ტი პის აქ ტი ვო ბებს:

•	 გა მო ფე ნებ ზე კერ ძო/ და ხუ რუ ლი ვი ზი ტი;

•	 მუ ზეუ მის წევ რო ბის ღო ნის ძიე ბე ბი;

•	 სპე ცია ლუ რი ღო ნის ძიე ბე ბი;

•	 VIP ვი ზი ტე ბი;

•	 ფან დრეი ზინ გის ღო ნის ძიე ბე ბი/ სა ღა მოე ბი/ მი ღე ბე ბი (ბი ლე თე ბით). 

და სას რულ, დას კვნის სა ხით, გთა ვა ზობთ დი დი ბრი ტა ნე თის მუ ზეუ მებ ში 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ძი რი თა დი 7 ნა ბი ჯის სქე მას წარ მა ტე ბუ ლი ფან დრეი ზინ-
გის თვის: 

1. იდენ ტი ფი ცი რე ბა – პერ სპექ ტიუ ლი/ პო ტენ ციუ რი დო ნო რის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა;

2. კვლე ვა – პერ სპექ ტი ვის კვლე ვა და შე ფა სე ბა;

3. და გეგ მვა – მიდ გო მე ბის და გეგ მვა;

4. კულ ტი ვა ცია – პერ სპექ ტი ვის და მუ შა ვე ბა;

5. თხოვ ნა – და ფი ნან სე ბის /შე მო წი რუ ლო ბის მოთ ხოვ ნა;

6. მო ლა პა რა კე ბა – და ფი ნან სე ბის /შე მო წი რუ ლო ბის 
პი რო ბებ ზე მო ლა პა რა კე ბა;

7. ურ თიერ თო ბის გაგ რძე ლე ბა/ შე ნარ ჩუ ნე ბა –  შე მო წი რუ ლო ბი სა 
და ხელ შეწ ყო ბის  გა საგ რძე ლებ ლად. 
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* (მოხ სე ნე ბა წარ მოად გენს ავ ტო რის მიერ დიდ ბრი ტა ნეთ ში, კერ ძოდ, ლი ვერ პუ ლის 
ეროვ ნულ მუ ზეუ მებ ში გან  ხორ  ციე  ლე  ბუ  ლი კვლე  ვის კომ  პო  ნენტს სა  დი  სერ  ტა  ციო 
თე  მის  თვის: ,,გან  ვი  თა  რე  ბის სამ  სა  ხუ  რის რო  ლი და პერ  სპექ  ტი  ვე  ბი მუ  ზეუ  მებ  ში“). 

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Museum Practice – Javier Pes, Issue 42, Summer 2008 

2. Museum Practice – Michael McGregor, Issue 17, August 2001 

3. MA - Museums Association web-site ©

4. NML - National Museums Liverpool web-site © 

5. NML - National Museums Liverpool, Annual Review 2014/15©

6. Graham Black  - The Engaging Museum: Developing Museums for Visitor In-
volvement

7. ბარი ლორდი, გეილ ლორდი – სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტი

8. Claire Bishop - Radical Museology, 2014 
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Summary

LANA KARAIA

MA in Art History
PhD Student, Tbilisi State University of Georgia

FUNDRAISING ISSUES IN UK MUSEUMS*

Re cent years du ring the world glo bal chan ges To day’s mu seum is not the only ,,Sto-
ra ge“ of col lec tions an ymo re and mostly fo cu ses on the de mands and in te rests of 
any groups and ages in the so ciety. 21st cen tury mu seum is chal len ged to be mo re 
open and ac ces sib le to all with its col lec tions, crea ti ve thin king, vi si tor ser vi ce and 
de ve lop ment le vel.  The mo re chal len ges crea ted mo re res pon si bi li ties and di vi sions, 
and among them one of the es sen tial ro le has the De ve lop ment ser vi ce in the mu-
seum. That is di vi ded in to se ve ral cour ses and mainly Fun drai sing is im por tant cycle 
to get her with ot her com po nents.  

As it is known most mu seums get sta tes fun ding from the go ver nment what of cour se 
is not suf fi cient to fun ction mu seums in ge ne ral. That’s why fun drai sing has the key 
ro le in the de ve lop ment of mu seums apart from in co me ge ne ra tions. Fun drai sing as 
a di rec tion was es tab lis hed first in US and then was broa de ned among Eu ro pean 
coun tries. In UK mu seums fun drai sing plays a sig ni fi cant ro le to ma na ge and dri ve the 
mu seum in its per fect way. Bri tish mu seums ge ne rally de ve lop of fi cial and in ter nally 
used stra te gic do cu ment to act with fun drai sing is sues. This do cu ment has a key ro le 
for mu seums and their pro jec ts/prog ram mes de ve lop ment. 

The pa per re views fun drai sing mo dels and stra te gic steps of Bri tish mu seums for 
ge ne ral fun drai sing ap proac hes, re search of pros pec ti ve spon sors, de ve lop ment 
and suc ces sful com ple tion. 

* The re search was con duc ted by an aut hor in UK mu seums, in par ti cu lar Li ver pool Na tio nal 
Mu seums and rep re sents the com po nent of her PhD the sis ,,Ro le and per spec ti ve of de ve lop-
ment ser vi ce in mu seums“.
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ნა ნა კვი ცია ნი
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სამ სა ხუ რის 
მთა ვა რი სპე ცია ლის ტი

სა გან მა ნათ ლებ ლო- შე მეც ნე ბი თი პროგ რა მე ბი 
სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
დაც ვის ეროვ ნულ საა გენ ტო ში

უკ ვე აღა რა ვინ და ვობს იმა ზე, რომ გა ნათ ლე ბა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რეო ბის დაც ვის საქ მე ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი, თუ არა უმ თავ რე სი, ია რა ღია. 
თუმ ცა ექ ვსიო დე წლის წინ, რო ცა დაარ სდა სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო, ყვე ლას თვის რო დი იყო გა-
სა გე ბი მის წიაღ ში სა გან მა ნათ ლებ ლო სამ სა ხუ რის არ სე ბო ბა. დრომ გვიჩ-
ვე ნა, რომ საა გენ ტოს მა შინ დელ დი რექ ტორს ბ-ნ ნი კო ლოზ ვა ჩეიშ ვილს 
სავ სე ბით ნათ ლად ჰქონ და წარ მოდ გე ნი ლი ძეგ ლთა კონ სერ ვა ცია- რეს-
ტავ რა ცია- რეა ბი ლი ტა ციას თან ერ თად რაო დენ სა შუ რი საქ მეა შე სა ბა მი სი 
ცოდ ნის მი ტა ნა ფარ თო სა ზო გა დოე ბამ დე; ჩვე ნი კულტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რეო ბის პო პუ ლა რი ზა ცია ამის ერ თ-ერ თი საუ კე თე სო სა შუა ლე ბაა, მაგ რამ 
არა ყო ველ თვის საკ მა რი სი. რო ცა საქ მე პი რად სურ ვი ლებს, კომ ფორტს ან 
ეკო ნო მი კურ კე თილ დღეო ბას ეხე ბა, ხში რად ძლიერ ნი ამა სოფ ლი სა (და 
არა მარ ტო ძლიერ ნი) ივიწ ყე ბენ მო ქა ლა ქეობ რივ მო ვა ლეო ბას ქვეყ ნი სა 
და მო მავ ლის წი ნა შე და ამას ზოგ ჯერ გა მოუს წო რე ბელ შეც დო მე ბამ დე 
მივ ყა ვართ. ამი ტო მაა აუ ცი ლე ბე ლი ად რეულ ასაკ ში ვე ჩაი დოს ადა მია ნის 
მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა ში სწო რი და მო კი დე ბუ ლე ბა – მო წი წე ბა, პა სუ ხის მგებ-
ლო ბა, სიყ ვა რუ ლი – კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის მი მართ, რომ ეს გრძნო ბა 
პი როვ ნე ბას თან ერ თად გაი ზარ დოს და შემ დგომ ში ასეთ ადა მიანს აზ რა დაც 
არ მოუ ვა, ხელ ყოს ის, რი თაც ამა ყობს.

ასე რომ, სა გან მა ნათ ლებ ლო სამ სა ხურ მა საა გენ ტოს დაარ სე ბის დღი დან 
სწო რედ ამ მი მარ თუ ლე ბით დაიწ ყო მუ შაო ბა.  პირ ვე ლი, რაც გა ვა კე თეთ – 
ეს იყო პროგ რა მა ,,სა ბავ შვო არ ქეო ლო გია“, რო მე ლიც 2010 წელს გაიხ სნა 
მცხე თა ში, სამ თავ როს ველ ზე და დღე საც წარ მა ტე ბით მუ შაობს – ყო ველ-
წლიუ რად დაახ ლოე ბით 2000 მოს წავ ლეს მას პინ ძლობს; (ა ნა ლო გიუ რი 
პროგ რა მა ამოქ მედ დე ბა ნო ქა ლა ქევ შიც. 2012 წლი დან მუ შაობს მეო რე 
პროგ რა მაც - ,,კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა ბავ შვებს“. მე ცა დი ნეო ბე ბი 
ტარ დე ბა თბი ლის ში, ჩვენს საა გენ ტო ში – რ. თა ბუ კაშ ვი ლის ქ. № 5 (მსგავ-
სი პროგ რა მა 2015 წლის ბო ლო სათ ვის იქ ნე ბა ქუ თაის შიც - დი მიტ რი ნა-

მუზეუმი – შემეცნებით - შემოქმედებით - კულტურულ - საგანმანათლებლო ცენტრი 
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ზა რიშ ვი ლის სახ ლ-მუ ზეუმ ში). ეს ორი ვე და პროგ რა მა (რო გორც ყვე ლა 
სხვა სა მო მავ ლოც) მიზ ნად ისა ხავს, დაეხ მა როს მოს წავ ლეებს ეს თე ტი კუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და კულ ტუ რუ ლი ფა სეუ ლო ბე ბი სად მი სწო რი და მო კი-
დე ბუ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, რომ ბავ შვმა ღრმად გაი თა ვი სოს და შეიყ-
ვა როს სა კუ თა რი ქვეყ ნის წარ სუ ლი, მი სი კულ ტუ რა, თა ვი მის გა ნუ ყო ფელ 
ნა წი ლად იგ რძნოს.

ორი ვე პროგ რა მის ფარ გლებ ში ფა სია ნი მე ცა დი ნეო ბე ბის გარ და ტარ დე ბა 
საქ ველ მოქ მე დო გაკ ვე თი ლე ბიც იძუ ლე ბით გა დაად გი ლე ბუ ლი, სო ცია-
ლუ რად დაუც ვე ლი და სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი არა ქარ თვე ლი მოს-
წავ ლეე ბი სათ ვის.

ახ ლა სა კუთ რივ პროგ რა მე ბის შე სა ხებ:

,,სა ბავ შვო არ ქეო ლო გია“ სა გან გე ბოდ მოწ ყო ბილ ველ ზე ადაპ ტი რე ბულ 
სას წავ ლო- შე მეც ნე ბით არ ქეო ლო გიურ გათ ხრებს გუ ლის ხმობს.

თა ვის თა ვად არ ქეო ლო გია მრა ვა ლი დის ციპ ლი ნის მომ ცვე ლი მეც ნიე რე-
ბაა. ის ტო რიი სა და მშობ ლიუ რი ლი ტე რა ტუ რის (წყა როე ბის) გარ და არ-
ქეო ლო გია წარ მოუდ გე ნე ლია გეოგ რა ფიის, ფი ზი კის, ქი მიის, მა თე მა ტი კის 
(გეო მეტ რიის), ხატ ვის, ფო ტოგ რა ფიის, რეს ტავ რა ციის გა რე შე. ,,სა ბავ შვო 
არ ქეო ლო გია შიც“ იყ რის თავს ყვე ლა ეს დის ციპ ლი ნა, თუმ ცა მოს წავ ლეებს 
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არ სჭირ დე ბათ დაზ ვერ ვი თი სა მუ შაოე ბის წარ მოე ბა, ვე ლის დაკ ვად რა ტე-
ბა და სხვა, ვერც არ ტე ფაქ ტე ბის ქი მიურ კვლე ვას ჩაა ტა რე ბენ ად გილ ზე, 
მაგ რამ გაი გე ბენ ამ სა მუ შაო თა აუ ცი ლებ ლო ბის და კვლე ვა თა გა საო ცა რი 
შე დე გე ბის შე სა ხებ. თით ქმის ყვე ლა ფე რი სხვა კი (რეს ტავ რა ციის ჩათ ვლით) 
მათ სა კუ თა რი ხე ლით შეუძ ლიათ მო სინ ჯონ.

პროგ რა მა ,,სა ბავ შვო არ ქეო ლო გია“ ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლის 
დაწ ყე ბი თი და სა ბა ზო სა ფე ხუ რის მოს წავ ლე თათ ვის მომ ზად და. ის 2 საათს 
გრძელ დე ბა და სხვა დას ხვა ასა კის მო ზარ დთათ ვის სხვა დას ხვაგ ვა რად 
წა რი მარ თე ბა: თუ IV კლა სელ თათ ვის ეს უბ რა ლოდ ,,იმ ძვე ლი ნივ თე ბით“ 
,,არ ქეო ლო გო ბა ნას“ თა მა შია, ასა კის მა ტე ბას თან ერ თად იზ რდე ბა შე მეც-
ნე ბი თი კომ პო ნენ ტი და პროგ რა მა სა მი ნა ბი ჯის პრინ ცი პით აგე ბუ ლი მე-
თო დის (1. მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შაოე ბი კლას ში, 2. გათ ხრე ბი და 3. პრე ზენ-
ტა ცია ისევ სკო ლა ში) შუა რგოლს წარ მოად გენს. აქ პროგ რა მა იღ ბლია ნი 
არ ქეო ლო გიუ რი გათ ხრე ბის იმი ტა ციად გვევ ლი ნე ბა. სწო რედ ამი ტომ, არა 
თუ სა შუა ლო სა ფე ხუ რის მოს წავ ლეებ მა, უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის პირ-
ველ კურ სე ლებ მაც სია მოვ ნე ბით მიი ღეს მო ნა წი ლეო ბა ,,გათ ხრებ ში“. ყვე ლა 
შემ თხვე ვა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, თუ რა მიზ ნით ვი ყე ნებთ ველს და რო გორ 
ვაწ ვდით მა სა ლას მო ნა წი ლეებს. თუმ ცა აქ ვე ვიტ ყვი: დაწ ყე ბი თი სა ფე ხუ რის 
მოს წავ ლეე ბის მოყ ვა ნა არ ქეო ლო გიურ ველ ზე ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რი აღ-
მოჩ ნდა, რად გან ად რეულ ასაკ ში ნა თა მა შებ ,,არ ქეო ლო გო ბა ნას“, რო გორც 



an
d

 C
u

lt
u

ra
l 

H
e

ri
ta

g
e

185

M
U

S
E

U
M

წე სი, სამ წუ ხა როდ, აღარ უბ რუნ დე ბიან უფ რო მა ღალ კლა სებ ში – სწო რედ 
მა შინ, რო ცა სკო ლა ში ის ტო რიის გაკ ვე თილ ზე მი ღე ბუ ლი თეო რიუ ლი ცოდ-
ნა პრაქ ტი კამ უნ და გააღ რმა ვოს და გა ნამ ტკი ცოს; პა ტა რე ბის თვის ,,სა-
ბავ შვო არ ქეო ლო გია“ ერ თერთ, უდა ვოდ სა სია მოვ ნო, მაგ რამ მხო ლოდ 
გარ თო ბა ღა რჩე ბა. ამი ტომ ვფიქ რობთ სა მო მავ ლოდ უმ ცროს კლა სე ლებს 
სხვა – უძ ვე ლეს ქარ თველ თა ყო ფის ამ სახ ვე ლი პრო გრა მა შევ თა ვა ზოთ.

ცხა დია, პროგ რა მა სრუ ლი სი ზუს ტით ვერ იმეო რებს ნამ დვილ არ ქეო ლო-
გიურ გათ ხრებს. საწ ყი სი დაზ ვერ ვი თი და მი წის სა მუ შაოე ბის გარ და ამო-
ვარ დნი ლია, მა გა ლი თად, ისე თი ოპე რა ციე ბი, რო გო რი ცაა ინ ვენ ტა რის 
ალა გე ბი სას თი თოეუ ლის ნი შან დე ბა და შე ფუთ ვა, მტვრის ნი მუ შე ბის აღე ბა 
საა ნა ლი ზოდ, მი წის გაც რა და სხვ. ჩონ ჩხე ბიც მე ტის მე ტად ,,ჯან მრთე ლად“ 
გა მოი ყუ რე ბიან. ისიც ბუ ნებ რი ვია, რომ მო ზარ დე ბი სა თა ნა დო სი ფა ქი ზეს 
ვერ იჩე ნენ ,,არ ტე ფაქ ტებ თან“ ურ თიერ თო ბი სას. ყო ვე ლი ვე ამის შე სა ხებ 
ხელ მძღვა ნე ლი მოუთ ხრობს ბავ შვებს და აქ ცენ ტი სწო რედ ნამ დვილ სა 
და იმი ტი რე ბულს შო რის გან სხვა ვე ბა ზე კეთ დე ბა. ხელ მძღვა ნე ლი უხ სნის, 
რო გორ უნ და გა მოი ყე ნონ არ ქეო ლო გიუ რი ია რა ღე ბი, რომ არა ფე რი დაა-
ზია ნონ, რო გორ მოეპ ყრონ ,,სა მარ ხეულ ინ ვენ ტარს“. გარ და გათ ხრე ბის 
პრო ცე სის გაც ნო ბი სა და არ ქეო ლო გის ელე მენ ტა რუ ლი ჩვე ვე ბის შე ძე ნი სა, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ მო ზარ დე ბი უშუა ლოდ ეხე ბიან ,,უძ ვე ლეს ნივ თებს“ 
(თუნ დაც ას ლე ბის სა ხით). ასე ცოც ხლდე ბა მათ თვის იმ დროის ქარ თველ თა 
ყო ფა, აბ სტრაქ ტუ ლი ცოდ ნა ხორცს ის ხამს თვალ სა ჩი ნოე ბა თა მეშ ვეო ბით.

ველს ერთ ჯერ ზე 30 მოს წავ ლის მი ღე ბა შეუძ ლია. მომ ზა დე ბუ ლია სა მი 
პე რიო დის ხუ თი სა მარ ხი. შუა ბრინ ჯაოს ხა ნის კე ნო ტა ფი – სა ხე ლო ბი თი 
საფ ლა ვი- მე მო რია ლი; გვია ნიბ რინ ჯაო -ად რერ კი ნის და გვია ნან ტი კურ ხა-
ნა თა ორ -ო რი – ქა ლი სა და მა მა კა ცის სა მარ ხე ბი. თი თოეუ ლი მოე და ნი 
აღ ჭურ ვი ლია შე სა ბა მი სი სა მარ ხეუ ლი ინ ვენ ტა რით. გა მო ყე ნე ბუ ლია ლი-
თო ნი სა და კე რა მი კულ ექ სპო ნატ თა თა ვი სუ ფა ლი ას ლე ბი (მი ნის ნივ თებ ზე 
გან ზრახ ით ქვა უა რი). გვია ნიბ რინ ჯაო -ად რერ კი ნის და გვია ნან ტი კურ ხა-
ნა თა სა მარ ხებ ში ადა მია ნის ნა ტუ რა ლუ რი ზო მის სას წავ ლო ჩონ ჩხე ბი ცაა 
ჩა ლა გე ბუ ლი, რო მელ თა სა შუა ლე ბით მო ზარ დე ბი ეც ნო ბიან დაკ რძალ ვი სა 
და ამა თუ იმ ნივ თის ტა რე ბის წე სებს.

აქ ვე არ შე მიძ ლია, კი დევ ერ თხელ, მად ლო ბა არ გა და ვუ ხა დო შ.პ.ს. ,,ნექ-
სო ფის“ მეს ვეუ რებს - რა მაზ ობო ლაშ ვილ სა და სერ გო ობო ლაშ ვილს, რომ-
ლებ მაც, სამ თავ როს ვე ლის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლის სტა ტუ სით 
ხელ ფეხ შეკ რუ ლებ მა, დაუ ღა ლა ვად იშ რო მეს ჩვე ნი არაორ დი ნა რუ ლი და 
უმა გა ლი თო ჩა ნა ფიქ რის გან სა ხორ ციე ლებ ლად; ასე ვე კე რა მი კოს გიორ გი 
პაჭ კო რიას და, შ.პ.ს. ,,ლე გენ დას“ - მის დი რექ ტორს მა მუ კა ჭო ხო ნე ლი ძეს, 
რო მელ თაც დაგ ვიმ ზა დეს სა მარ ხეუ ლი  ინ ვენ ტა რის მი ნა ბა ძე ბი. სპე ცია ლუ-
რად შეიქ მნა ,,ნორ ჩი არ ქეო ლო გის სა ვე ლე დღიუ რი“, რო მელ შიც მოს წავ-
ლეე ბი ინიშ ნა ვენ სა მარ ხის ტიპს და ზო მებს, დაკ რძალ ვის წესს, ნივ თე ბის 
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ად გილ მდე ბა რეო ბას. შემ დეგ ნივ თე ბი გა დააქვთ მა გი და ზე, სა დაც გა ნაგ-
რძო ბენ დღიურ ში მუ შაო ბას: შეის წავ ლიან თი თოეულ ნივთს - ზო მა ვენ, 
წო ნიან, იხა ტა ვენ; მსჯე ლო ბენ მათ და ნიშ ნუ ლე ბა სა და გა მო ყე ნე ბის წე სებ ზე.

პროგ რა მა შემ დე გი ეტა პე ბი სა გან შედ გე ბა:

1. სამ თავ როს სა მა როვ ნის და ნა მო სახ ლა რის დათ ვა ლიე რე ბა;

2. მოკ ლე საუ ბა რი არ ქეო ლო გიი სა და არ ქეო ლო გიუ რი; 
სა მუ შაოე ბის შე სა ხებ;

3. ბავ შვე ბის ,,აღ ჭურ ვა“ არ ქეო ლო გიუ რი ია რა ღით და ,,გათ ხრე ბი“;

4. სა მარ ხის პრე პა რი რე ბა, ფო ტო ფიქ სა ცია, ჩა ხატ ვა;

5. აღ მო ჩე ნა თა ანა ლი ზი (ა სა კობ რი ვი ჯგუ ფის გათ ვა ლის წი ნე ბით);

6. კე რა მი კუ ლი ნა წარ მის რეს ტავ რა ცია;

7. ,,ნორ ჩი არ ქეო ლო გის“ სერ ტი ფი კა ტის გა და ცე მა ბავ შვე ბი სათ ვის;

8. მცხე თის არ ქეო ლო გიუ რი მუ ზეუ მის მო ნა ხუ ლე ბა (დროე ბით შე ჩე რე-
ბუ ლია ტექ ნი კუ რი მი ზე ზე ბის გა მო; ამ ჟა მად პროგ რა მის მო ნა წი ლეებს 
არ მაზ ცი ხის კომ პლექ სის მო ნა ხუ ლე ბას ვთა ვა ზობთ).

პროგ რა მას ,,სა ბავ შვო არ ქეო ლო გია“ თა ვი დან გა მოც დი ლი არ ქეო ლო გე ბი 
ან ზორ სი ხა რუ ლი ძე და ედუარდ გა ვა შე ლი ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ, დღეს კი 
მცხე თის არ ქეო ლო გიუ რი მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის ახალ გაზ რდა თა ნამ შრომ-
ლე ბი უძ ღვე ბიან.

,,კულ ტუ რუ ლი  მემ კვიდ რეო ბა  ბავ შვებს“, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, საა გენ ტო ში 
გან ხო ციე ლე ბუ ლი მეო რე სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მაა. მი სი მი ზა ნია, 
სა შუა ლე ბა მის ცეს პა ტა რა შე მოქ მე დებს, სა კუ თა რი ხე ლით მუ შაო ბი სას 
ეზია რონ ხე ლოვ ნე ბის  ამა თუ იმ დარ გის პრო ფე სიულ საი დუმ ლოე ბებს.

პროგ რა მა  რვა და მოუკი დე ბე ლი მე ცა დი ნეო ბე ბი სა გან შედ გე ბა (და მუ-
შა ვე ბის პრო ცეს შია კი დევ რამ დე ნი მე თე მა, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო ში 
მცხოვ რე ბი ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბა თა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის შე სა-
ხებ). მე ცა დი ნეო ბის ხან გრძლი ვო ბა 120-150 წუ თია. პრაქ ტი კულ მუ შაო ბას 
წინ უძ ღვის თეო რიუ ლი ნა წი ლი – საუ ბა რი უხ ვი საი ლუს ტრა ციო მა სა ლის 
გა მო ყე ნე ბით. ბავ შვე ბი ეც ნო ბიან ძვე ლი ხე ლოვ ნე ბის რო მე ლი მე კონ კრე-
ტულ დარგს და შემ დგომ არ ჩეუ ლი ნი მუ შის თა ვი სუ ფალ - ,,შე მოქ მე დე ბით“ 
მი ნა ბაძს ამ ზა დე ბენ. ეს კი კონ კრე ტულ ძეგლს და, ზო გა დად, ხე ლოვ ნე ბის 
ამ დარგს მო ზარ დის სამ ყა როს ნა წი ლად აქ ცევს, მის მეხ სიე რე ბა ში სა მუ-
და მოდ აღი ბეჭ დე ბა. სამ წუ ხა როდ, სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, სტუ დიის 
გამ ტა რუ ნა რია ნო ბა მე ტად შეზ ღუ დუ ლია, რად გან ერთ მე ცა დი ნეო ბა ში სა-
შუა ლოდ 12-15 მოს წავ ლე მო ნა წი ლეობს.
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გთა ვა ზობთ შემ დეგ თე მებს:

1. რო გორ ცხოვ რობ დნენ ჩვე ნი წი ნაპ რე ბი  
(შუ ლა ვერი სა და იმი რის გო რის უძ ვე ლე სი სახ ლე ბი)

შე სა ვა ლი საუ ბა რი

რას და რო გორ აშე ნებ დნენ ძვე ლი ქარ თვე ლე ბი
თი ხა - სა შე ნი მა სა ლა
რა არის ცრუ გუმ ბა თი
რას ვა კე თებთ

ვირ ჩევთ საც ხოვ რებ ლის ნი მუშს
თი ხი სა გან გა კე თე ბუ ლი „ა გუ რე ბით“ ვამ ზა დებთ მა კეტს

2. მო ხა ტუ ლი კე რა მი კა

შე სა ვა ლი საუ ბა რი 

თი ხა - უძ ვე ლე სი მა სა ლა
რა მზად დე ბა თი ხი სა გან
კე რა მი კუ ლი ჭურ ჭე ლი - მრა ვალ გვა რი ფორ მა 
და მრა ვალ ფე რო ვა ნი ორ ნა მენ ტი

რას ვა კე თებთ

ვირ ჩევთ სა სურ ვე ლი ფორ მის თი ხის ქო თანს და 
მოვ ხა ტავთ სა კუ თა რი ფან ტა ზიით
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3. ჩვე ნი სა გან ძუ რი

შე სა ვა ლი საუ ბა რი

ქარ თუ ლი ოქ რო
ოქ რომ ჭედ ლო ბა და ოქ რომ ქან და კებ ლო ბა
უძ ვე ლე სი სამ კაუ ლე ბი

რას ვა კე თებთ
თეთ რი თი ხით ვამ ზა დებთ არ ჩეუ ლი  ნი მუ შის მი ნა ბაძს
ვფე რავთ ოქ როს სა ღე ბა ვით

4. ძვე ლი ქარ თუ ლი  კედ ლის  მხატ ვრო ბა 

შე სა ვა ლი საუ ბა რი 

ძვე ლი ქარ თუ ლი მო ხა ტუ ლო ბე ბი
სად, რას, რო გორ და რით ხა ტავ დნენ ძვე ლი ოს ტა ტე ბი

რას ვა კე თებთ

ვამ ზა დებთ მო სა ხატ სიბ რტყეს, ვამ ზა დებთ სა ღე ბა ვებს, 
ვირ ჩევთ კედ ლის მხატ ვრო ბის ნი მუშს და ვქმნით თა ვი სუ ფალ ასლს                  



an
d

 C
u

lt
u

ra
l 

H
e

ri
ta

g
e

189

M
U

S
E

U
M

 რა არის მო ზაი კა?

შე სა ვა ლი საუ ბა რი

მო ზაი კა – კედ ლის მხატ ვრო ბის დარ გი
სად გვხვდე ბა მო ზაი კუ რი გა მო სა ხუ ლე ბე ბი
რო გორ და რის გან იქ მნე ბა მო ზაი კა

რას ვა კე თებთ

ვირ ჩევთ ნი მუშს, გა დაგ ვაქვს სქე მა წი ნას წარ მომ ზა დე ბულ და ფა ზე, 
სხვა დას ხვა ფე რის მძი ვე ბით ვაწ ყობთ სუ რათს

 ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძ ღვრე ბის სამ კაუ ლი (შუა საუ კუ ნეე ბის რე ლიე ფი)

შე სა ვა ლი საუ ბა რი

ქრის ტია ნუ ლი ქან და კე ბა 
რე ლიე ფი – ქრის ტია ნუ ლი ტაძ რის სამ კაუ ლი

რას ვა კე თებთ

თი ხი სა გან ვამ ზა დებთ „ქვის ფი ლას“
ფი ლა ზე გა დაგ ვაქვს სქე მა და ვკვეთთ რე ლიეფს
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7. ხელ ნა წე რი წიგ ნის მორ თუ ლო ბა 

შე სა ვა ლი საუ ბა რი

ხელ ნა წე რი წიგ ნი და მი სი სამ კაუ ლი
რა არის ეტ რა ტი  
ილუს ტრი რე ბუ ლი ხელ ნა წე რი – რო გორ მზად დე ბო და იგი 

რას ვა კე თებთ

ხელ ნა წე რი გვერ დის წი ნას წარ მომ ზა დე ბულ ანა ბეჭ დში ვა ცოც ხლებთ 
მი ნია ტუ რას: ვა წე ბებთ ოქ როს ფონს, ზე მო დან კი გა მოჭ რილ გა მო სა-
ხუ ლე ბებს. ბო ლოს სა ღე ბა ვე ბით ვაც ხო ვე ლებთ ჩარ ჩოს და, სურ ვი ლის 
შემთხვე ვა ში, სა ზე დაო ასოებს 

8. ფი როს მა ნი  

შე სა ვა ლი საუ ბა რი

ნი კა ლას ბავ შვო ბა, მირ ზაა ნი
ქა ლან თა რო ვებ თან
ვერ შემ დგა რი ვა ჭა რი
სი ცოც ხლე ში დაუ ფა სე ბე ლი გე ნიო სი
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რას ვა კე თებთ

შავ მუ ყაო ზე გა დაგ ვაქვს სქე მა ტუ რი ნა ხა ტი და ვცდი ლობთ ფი როს მა ნის 
პერ სო ნა ჟე ბი მი სი ვე ხერ ხე ბით გა ვა ცოც ხლოთ

ხე ლოვ ნე ბის კონ კრე ტულ ნი მუშ თან ბავ შვის უშუა ლო კონ ტაქ ტი კულ ტუ რუ-
ლი ფა სეუ ლო ბე ბი სად მი მო ზარ დთა სწო რი და მო კი დე ბუ ლე ბის ჩა მო  ყა ლი-
ბე ბის ერ თერ თი ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი სა შუა ლე ბა გვგო ნია, რო ცა მო ზარდს 
შეუძ ლია გაეც ნოს იმ წე სებ სა და ხერ ხებს, რომ ლებ საც  ძვე ლი ოს ტა ტე ბი 
მი მარ თავ დნენ და სწო რედ ამ წე სე ბი თა და ხერ ხე ბით შექ მნას თა ვი სი ,,შე-
დევ რი“.

სა მო მავ ლოდ ვამ ზა დებთ ახალ პროგ რა მას, რო მე ლიც გრე მის მუ ზეუმ ში 
ამოქ მედ დე ბა; ასე ვე ახა ლი, არა მხო ლოდ მო ზარ დთათ ვის გან კუთ ვნი ლი 
შე მეც ნე ბი თი პროგ რა მა დაე მა ტე ბა სამ თავ როს ველ საც, მაგ რამ ეს ჯერ 
მხო ლოდ პროექ ტე ბია...
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Summary

NANA KVICIANI

Chief Specialist, Educational Service 

EDUCATIONAL AND COGNITIVE PROGRAMS IN NATIONAL AGENCY FOR 
CULTURAL HERITAGE PRESERVATION OF GEORGIA 

Two educational and cognitive programs are ongoing in National Agency for Cultural 
Heritage Preservation of Georgia (NACHP) for elementary, basic and secondary 
school children. These programs aim at supporting the students in establishing proper 
attitude towards aesthetic and cultural values.  

1. ,,Archeology for kids“ refers to cognitive archaeological excavations adapted to 
specially designed field. Here the kids learn about archeology as a science and 
take part in digging the tombs specially prepared and equipped with interesting 
materials. 

2. ,,Cul tu ral  He ri ta ge for Kids“ pro vi des a pos si bi lity for kids to en joy pro fes sio nal 
sec rets of art. The prog ram con sists of the eight in de pen dent les sons:

3. How our ancestors lived (Chalcolithic homes)

4. Painted Pottery 

5. Our treasure  

6. Ancient Georgian Wall Painting 

7. What is a mosaic?

8. Adornment of Georgian architecture (medieval terrain)

9. Manuscript Book Decoration 

10. Pirosmani  
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ნი ნო სუ ლა ვა

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი,
უფ რო სი მეც ნიერ -თა ნამ შრო მე ლი, 

ის ტო რიის დოქ ტო რი

ნი ნო ოქ რუაშ ვი ლი

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი,
არ ქი ტექ ტუ რულ -სამ შე ნებ ლო ჯგუ ფის 

სამ სა ხუ რის მე ნე ჯე რი

რე გიო ნუ ლი მუ ზეუ მი – კულ ტუ რულ -
სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრი 
(თა ნა მედ რო ვე ვი თა რე ბა და პერ სპექ ტი ვე ბი)

მუ ზეუ მე ბის კლა სი კუ რი ფუნ ქციაა – ექ სპო ნა ტე ბის შეგ რო ვე ბა, დაც ვა და 
გა მო ფე ნა. მაგ რამ თა ნა მედ რო ვე მუ ზეუ მე ბი სულ უფ რო მრა ვალ ფუნ ქციუ-
რი დატ ვირ თვის მა ტა რე ბე ლი არიან. მუ ზეუ მის ,,მრა ვალ ფუნ ქციუ რო ბის“ 
სა ჭი როე ბა გან სა კუთ რე ბით იჩენს თავს რე გიო ნებ ში, სა დაც მუ ზეუმ მა არა 
მხო ლოდ შეგ რო ვე ბა, დაც ვა და გა მო ფე ნა უნ და იკის როს, არა მედ კულ ტუ-
რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრის რო ლიც უნ და შეას რუ ლოს.

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მი ზა ნია თა ნა მედ რო ვე ვი თა რე ბის ჩვე ნე ბა იმ შე-
დე გე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზია რე ბით, რო მე ლიც აქვს სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის თა ნამ შრომ ლე ბის ჯგუფს 2012 და 2013-14 წლებ ში 
ცა გე რის ის ტო რიულ მუ ზეუმ სა და მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ-
ზეუ მებ ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი პროექ ტე ბის შე დე გად, რო მელ თა მი ზა ნიც 
სწო რედ მუ ზეუ მის რე გიო ნის კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრად 
გა დაქ ცე ვის პერ სპექ ტი ვა იყო. 

თა ნა მედ რო ვე ვი თა რე ბა. ვი თა რე ბა გა სუ ლი საუ კუ ნის 90–ია ნი წლე ბი დან 
სა ქარ თვე ლოს რე გიო ნუ ლი მუ ზეუ მე ბის დიდ უმ რავ ლე სო ბა ში ერ თნაი რი 
იყო. რე გიო ნუ ლი მუ ზეუ მე ბი, რომ ლე ბიც ხშირ შემ თხვე ვა ში უნი კა ლუ რი მა-
სა ლე ბის მფლო ბე ლე ბი არიან,  უკ ვე აღარ აკ მა ყო ფი ლებ და თა ნა მედ რო ვე 
სა მუ ზეუ მო მოთ ხოვ ნებს, რო გორც კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლე ბის 
დაც ვი სა და ექ სპო ნი რე ბის თვალ საზ რი სით, ასე ვე ყვე ლა ზე მთა ვა რი და ნიშ-
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ნუ ლე ბის მი ხედ ვით – ისი ნი ვე ღარ ას რუ ლებ დნენ რე გიო ნის კულ ტუ რულ -სა-
გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრის ფუნ ქციას. 

სა ხე ზე იყო კვა ლი ფი ციუ რი დახ მა რე ბის სა ჭი როე ბა, რაც გა ნა ხორ ციე ლა 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის თა ნამ შრომ ლე ბის ჯგუფ მა1  ცა გე რის 
ის ტო რიულ მუ ზეუმ სა და მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმ ში სა ქარ-
თვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტრო სა და ად გი ლობ რი ვი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის და ფი ნან სე ბით. 

2010 წელს ცა გე რის ის ტო რიულ მა მუ ზეუმ მა მო მარ თა სა ქარ თვე ლოს ეროვ-
ნულ მუ ზეუმს, გა კეთ და პროექ ტი, რო მე ლიც 2012 წელს და ფი ნან სდა სა-
ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტრო სა და ცა გე რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მიერ. 

2012 წლის შე მოდ გო მა ზე ცა გე რის ის ტო რიულ მუ ზეუმ სა და სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნულ მუ ზეუმს შო რის და დე ბუ ლი მე მო რან დუ მის სა ფუძ ველ ზე გან ხორ-
ციელ და პროექ ტი - ,,ცა გე რის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მი: ლეჩ ხუ მის კულ ტუ რულ -
სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრი (ფონ დე ბი, გა მო ფე ნი სა და ალ ბო მის მომ ზა დე ბა, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა)“.

პროექ ტის კონ ცეფ ცია (ზო გა დად, მუ ზეუ მე ბის რე ნო ვა ცია, რო მე ლიც შემ დეგ 
მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმ შიც გან ხორ ციელ და) მო იცავ და 
შემ დეგ სა მუ შაოებს:  

•	 ფონ დე ბის მო წეს რი გე ბა (სრუ ლი საინ ვენ ტა რო და სა გა მო ფე ნო ნუს ხე-
ბი, ძვე ლი სა მუ ზეუ მო დავ თრე ბის გა დაყ ვა ნა ელექ ტრო ნულ ვერ სია ში, 
სხვა დას ხვა სა ხის მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის შექ მნა, თი თოეულ არ ტე ფაქ ტზე 
საინ ვენ ტა რო ბა რა თის ელექ ტრო ნუ ლი ვერ სიის შექ მნა; მა სა ლის ინ-
ვენ ტა რი ზა ცია და დი გი ტა ლი ზა ცია; ექ სპო ნა ტე ბის სა რეს ტავ რა ციო და 
სა კონ სერ ვა ციო სა მუ შაოე ბი (და ცუ ლო ბის აქ ტე ბი და რეს ტავ რა ციის 
ბა რა თე ბი; კო ლექ ციე ბის გა მიჯ ვნა პე რიო დე ბის მი ხედ ვით (გეო ლო გია, 
პა ლეონ ტო ლო გია, ქვის ხა ნა, ბრინ ჯაო- რკი ნის ხა ნა, ან ტი კუ რი, შუა საუ-
კუ ნეე ბი, საეკ ლე სიო ნივ თე ბი და წიგ ნე ბი, ფრეს კე ბი და ეთ ნოგ რა ფია);

•	 მუ ზეუ მის არ სე ბუ ლი სივ რცის გა და გეგ მა რე ბა (კულ ტუ რულ -სა გან მა-
ნათ ლებ ლო ცენ ტრის, ბიბ ლიო თე კის, მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის 
მუ ზეუ მის შემ თხვე ვა ში ღვი ნის სა დე გუს ტა ციო დარ ბა ზის მოწ ყო ბაც);

•	 ახა ლი ექ სპო ზი ციის მოწ ყო ბა (ა ხა ლი მუდ მი ვი ექ სპო ზი ციი სათ ვის მა-
სა ლის მომ ზა დე ბა, სა გა მო ფე ნო ბა რა თე ბის ელექ ტრო ნუ ლი ვერ სიის 
შექ მნა, სა გა მო ფე ნო ტექ სტე ბის მომ ზა დე ბა  და ახა ლი ექ სპო ზი ციის მოწ-
ყო ბა);  

1. ხელმძღვანელი ისტ. მეც. დოქტ. ნ. სულავა.
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•	 მუ ზეუ მის ალ ბო მის გა მო ცე მა (ფო ტო- მა სა ლე ბი სა და ტექ სტე ბის მომ ზა-
დე ბა, და კა ბა დო ნე ბა, ბეჭ დვა); 

•	 მუ ზეუმ ში კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრის დაარ სე ბა (ცენ ტრის 
აღ ჭურ ვა ბიბ ლიო თე კი თა და სა თა ნა დო ინ ვენ ტა რით, კულ ტუ რულ -სა-
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა, საინ ფორ მა ციო წე რი ლე ბის 
დაგ ზავ ნა სკო ლებ ში).2

ასე თი სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბა მოით ხოვ და ისე თი მა ღალ კვა ლი ფი ციუ რი გა-
მოც დი ლე ბის მუ ზეუმ თან თა ნამ შრომ ლო ბას, რო გო რი ცაა სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი, რო მელ საც ყავს სა თა ნა დო კად რე ბი და აქვს სა თა ნა-
დო გა მოც დი ლე ბა. ამ პროექ ტე ბით, არა მარ ტო ცა გე რი სა და მარ ტვი ლის 
მუ ზეუ მე ბის რე ნო ვა ცია მოხ და, არა მედ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მა მუ-
ზეუმ მაც ახა ლი ფუნ ქცია შეი ძი ნა, რაც იმა ში მდგო მა რეობს,  რომ ქვეყ ნის 
მთა ვა რი მუ ზეუ მი თა ვი სი ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი ძა ლე ბი თა და გა მოც დი ლე ბით 
ეხ მა რე ბა რე გიო ნულ მუ ზეუმს, რი თიც  აძ ლიე რებს კავ ში რებს ცენტრსა და 
რე გიონს შო რის.

შე დე გად მი ვი ღეთ თა ნა მედ რო ვე დი ზაი ნის ექ სპო ზი ცია რეს ტავ რი რე ბუ ლი 
ნივ თე ბით, ორე ნო ვა ნი კვა ლი ფი ციუ რი სა გა მო ფე ნო ტექ სტე ბი თა და წარ წე-
რე ბით, მა ღალ პო ლიგ რა ფიულ დო ნე ზე შეს რუ ლე ბუ ლი მუ ზეუ მის ალ ბო მით, 
რო მელ შიც წარ მოდ გე ნი ლია მუ ზეუ მის კო ლექ ციე ბის ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი 
ნი მუ შე ბი, შეიქ მნა კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრი სა თა ნა დო ინ-
ვენ ტა რი თა და  პროგ რა მით; ცენ ტრი აღი ჭურ ვა ბიბ ლიო თე კით3; აქ ყვე ლა 
პი რო ბაა იმი სათ ვის, რომ ად გი ლობ რივ მა მო სახ ლეო ბამ (უფ რო სი კლა-
სე ბის მოს წავ ლეე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი, უბ რა ლოდ სხვა დას ხვა სა კით ხით 

2. აღნიშნული სამუშაოები ცაგერის ისტორიული მუზეუმის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, 
რომ პროექტი გათვლილი იყო 1 წელიწადზე, შესრულდა რეკორდულ დროში, 3,5 თვეში, 
უდიდესი შრომისა და ძალისხმევის შედეგად, როგორც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 
თანამშრომლების, ასევე ცაგერის ისტორიული მუზეუმის თანამშრომლების მხრიდან.

3. რომ ლის დი დი ნა წი ლიც შეგ რო ვე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის თა ნამ შრომ-
ლე ბის მიერ.
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დაინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი) ისარ გებ ლოს შექ მნი ლი ცენ ტრით, ჩა ტარ დეს 
ღია გაკ ვე თი ლე ბი და სას კო ლო კონ ფე რენ ციე ბი. აქ ვე შე საძ ლე ბე ლია ჩა-
ტარ დეს რე გიო ნუ ლი და სა მუ ზეუ მო კონ ფე რენ ციე ბი, თე მა ტუ რი ლექ ციე ბი, 
სხვა დას ხვა ინ სტი ტუ ციე ბის გას ვლი თი სე სიე ბი. ჩვენს მიერ ჩა მოთ ვლი ლი 
შე დე გე ბი თვალ სა ჩი ნო და ხელ შე სა ხე ბია, მაგ რამ ჩა ტა რე ბუ ლია სა მუ შაოს 
ის ნა წი ლიც, რო მე ლიც გა ნე კუთ ვნე ბა სა მუ ზეუ მო საქ მია ნო ბას, და რომ ლის 
აფი ში რე ბაც არ ხდე ბა, ესაა – სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციე ბის კვა ლი ფი ციუ რი 
და ყო ფა, არ ტე ფაქ ტე ბის სა რეს ტავ რა ციო- სა კონ სერ ვა ციო სა მუ შაოე ბი4, 
სა მუ ზეუ მო დო კუ მენ ტა ცია; სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციებ ზე შექ მნი ლია მო ნა ცემ-
თა ბა ზე ბი, ხო ლო ძვე ლი სა მუ ზეუ მო დო კუ მენ ტა ცია  (ძვე ლი დავ თრე ბი, 
პას პორ ტე ბი) გა დაყ ვა ნი ლია ელექ ტრო ნულ ვერ სია ში. სა გან გე ბო დაა აღ-
სა ნიშ ნა ვი ექ სპო ზი ციე ბის სა მონ ტა ჟო სა მუ შაოე ბი.5

ცა გე რის ის ტო რიულ მუ ზეუმ ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი პროექ ტით, ზე მოთ ჩა-
მოთ ვლი ლი შე დე გე ბის გარ და, მუ ზეუ მის თა ნამ შრომ ლებ მა მიი ღეს დი დი 
და მრა ვალ მხრი ვი გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც მათ დაეხ მა რე ბა შემ დგომ 
მუ შაო ბა ში. 2013 წელს უკ ვე მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმ მა 
მო მარ თა სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზეუმს ანა ლო გიუ რი თა ნამ შრომ ლო-

4. ხელმძღვანელი ნ. თავართქილაძე.

5. ცაგერის და მარ ტვი ლის გა მო ფე ნე ბის მონ ტაჟ ზე მუ შაობ დნენ ვ. ხოშ ტა რია, გ. მინ დო რაშ-
ვი ლი, ი. ბაქ რა ძე, ლ. მინდორაშვილი.



an
d

 C
u

lt
u

ra
l 

H
e

ri
ta

g
e

189

M
U

S
E

U
M

ბის სურ ვი ლით. მუ ზეუ მებს შო რის და დე ბუ ლი მე მო რან დუ მის სა ფუძ ველ ზე 
მარტ ვილ შიც გან ხორ ციელ და პროექ ტი - ,,მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის 
მუ ზეუ მი: მარ ტვი ლის კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრი (ფონ დე ბი, 
გა მო ფე ნი სა და ალ ბო მის მომ ზა დე ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მა)“. 
პროექტს აფი ნან სებ და მარ ტვი ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, ხო ლო ფრეს კე ბი სა 
და საეკ ლე სიო წიგ ნე ბის რეს ტავ რა ცია- კონ სერ ვა ციას - სა ქარ თვე ლოს 
კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტრო.

მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმ შიც ჩა ტარ და ანა ლო გიუ რი სა მუ-
შაოე ბი, ოღონდ იმ გან სხვა ვე ბით, რომ აქ მას შტა ბე ბიც უფ რო დი დი იყო და 
აქე დან გა მომ დი ნა რე შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შაოც უფ რო მე ტი. 

მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმ ში უფ რო დი დი გა და გეგ მა რე ბა6   
გახ და სა ჭი რო საექ სპო ზი ციო სივ რცის სწო რად გა ნა წი ლე ბი სათ ვის.7 აქე-
დან გა მომ დი ნა რე შე საძ ლე ბე ლი გახ და მუ ზეუ მი სათ ვის და გეგ მი ლი ყო 
ში და სვე ლი წერ ტი ლე ბი, გა სახ დე ლი და ფოიე ვი ზი ტორ თა მომ სა ხუ რე ბი-
სათ ვის.  გა მოი ყო ცალ კე დარ ბა ზი, სა დაც შეიქ მნა გიორ გი ჭყონ დი დე ლის 
სა ხე ლო ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრი აღ ჭურ ვი ლი სა თა ნა დო ინ ვენ ტა-

6. ავტორი ნ. ოქრუაშვილი. 

7. სა ქარ თვე ლოს რე გიო ნუ ლი მუ ზეუ მე ბის უმ რავ ლე სო ბა არ შეე ფე რე ბა სა მუ ზეუ მო შე ნო ბას. 
აგ რეთ ვე, პრობ ლე მას ქმნის არ სე ბუ ლი რე მონ ტი და ვიტ რი ნე ბი, რო მე ლიც ხში რად არ შეე-
ფე რე ბა გა მო ფე ნის კონცეფციას. 
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რი თა და ბიბ ლიო თე კით,8 მოეწ ყო ღვი ნის სა დე გუს ტა ციო დარ ბა ზი, სა დაც 
წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა მუ ზეუ მის ეზოს ტე რი ტო რია ზე არ სე ბუ ლი საც დე ლი 
ნაკ ვე თე ბის ვე ნა ხე ბი დან ად გი ლობ რი ვი ვა ზის ჯი შებ ზე დამ ზა დე ბუ ლი სა-
კო ლექ ციო ღვი ნოე ბი.

მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მის შემ თხვე ვა ში იყო იმის სა შუა-
ლე ბა, რომ თი თოეულ კო ლექ ციას დათ მო ბო და ცალ კე დარ ბა ზი.

გეო ლო გია- პა ლეონ ტო ლო გიის დარ ბა ზი9 აღ ჭურ ვი ლია მე ტად ინ ფორ მა-
ტიუ ლი ბა ნე რე ბით,  გეო ლო გიუ რი რუ კე ბი თა და  გეო ლოგ მ. ძვე ლაიას მიერ 
გა სუ ლი საუ კუ ნის 50-იან წლებ ში შექ მნი ლი დე და მი წის ქერ ქის  გეო ლო გიუ-
რი ჭრი ლის ნი მუ შით. 

შემ დე გი დარ ბა ზი დათ მო ბი ლი აქვს არ ქეო ლო გიას, რო მე ლიც წარ მოდ გე ნი-
ლია ქვის, ბრინ ჯაო- რკი ნი სა და ან ტი კურ -ად რე შუა საუ კუ ნეე ბის ხა ნის მა სა ლე-
ბით.10  ამ დარ ბაზ ში გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია მუ ხურ ჩის (პეტ რეს ნა კა რუ)  
ცნო ბი ლი სა მა როვ ნის ბრინ ჯაოს მა სა ლა და პრეის ტო რიუ ლი მე ტა ლურ გიის, 
შეიძ ლე ბა ით ქვას, სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე დი დი კლექ ცია, რო მე ლიც კი დევ 

8. რომ ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლიც კვლავ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზეუმ ში შეგ როვ და. 

9. ავტორები რ. ჩაგელიშვილი, მ. ბუხსიანიძე. 

10. ავტორები თ. აღაპიშვილი, ნ. სულავა, ე. ქორიძე. 
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ერ თხელ ადას ტუ რებს თუ რო გორ მა ღალ გან ვი თა რე ბულ დო ნე ზე იდ გა ძველ 
კოლ ხეთ ში რო გორც სამ თო, ასე ვე სა წარ მოო მე ტა ლურ გია. 

შემ დეგ დარ ბაზ ში გან თავ სე ბუ ლია ნუ მიზ მა ტი კუ რი კა ბი ნე ტი,11 სა დაც წარ-
მოდ გე ნი ლია  მუ ზეუ მის  ნუ მიზ მა ტი კუ რი კო ლექ ციე ბი.

ამა ვე დარ ბაზ შია გა მო ფე ნი ლი მუ ზეუ მის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ექ სპო ნა ტე ბი,  
მარ ტვი ლის ტაძ რი დან გა სუ ლი საუ კუ ნის 60-იან წლებ ში მოხ სნი ლი ფრეს კე ბი 
(,,ბზო ბა“, მთა ვა რან გე ლო ზი გაბ რიე ლი, წმ. მა თე მახ ა რო ბე ლი, წმ. ლუ კა მა ხა-
რო ბე ლი, ორ ნა მენ ტის ფრაგ მენ ტი)12 და საეკ ლე სიო წიგ ნე ბი.  ამ ექ სპო ნა ტე-
ბის რეს ტავ რა ცია- კონ სერ ვა ციას, რად გან სა გან გე ბო სა მუ შაოე ბი და თან ხე ბი 
ჭირ დე ბო და, ამი ტომ და ფი ნან სე ბის თვის კულ ტუ რის სა მი ნის ტროს მივ მარ-
თეთ პროექ ტით - ,,მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მი: ფრეს კე ბი სა 
და საეკ ლე სიო წიგ ნე ბის სა რეს ტავ რა ციო და სა კონ სერ ვა ციო სა მუ შაოე ბი“, 
რო მე ლიც დაკ მა ყო ფი ლე ბულ იქ ნა.13 ბო ლო სა მი დარ ბა ზი დათ მო ბი ლი აქვს 
ეთ ნოგ რა ფიულ ექ სპო ნა ტებს.14 პირ ველ დარ ბაზ ში გა მო ფე ნი ლია სა მეგ რე-
ლოს შეძ ლე ბუ ლი მო სახ ლეო ბის ყო ფა- ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი, ხო ლო შემ-

11. ავტორი მ. პატარიძე. 

12. რომელთაც ადრევე საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარა რესტავრატორმა კ. ბაკურაძემ. 

13. ფრესკებზე სამუშაოები ჩაატარეს ვ. ხოშტარიამ, გ. მინდორაშვილმა, ლ. მინდორაშვილმა, 
ხოლო საეკლესიო წიგნების რესტავრაცია-კონსერვაცია შეასრულა დ. გოგაშვილმა. 

14. ავტორი გ. მამარდაშვილი. 
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დეგ ორ დარ ბაზ ში - გლე ხუ რი ყო ფის ამ სახ ვე ლი ექ სპო ნა ტე ბი. 

მუ ზეუ მის ალ ბო მის გა მო ცე მით ისე ვე, რო გორც ცა გე რის შემ თხვე ვა ში, სა-
ზო გა დოე ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვდო მი გახ და გა მოუქ ვეყ ნე ბე ლი მა სა ლის 
დი დი ნა წი ლი, რაც კი დევ უფ რო გაზ რდის მკვლე ვარ თა ინ ტე რესს ამ მუ-
ზეუ მე ბის მი მართ.

მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმ ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი პროექ ტი-
თაც, ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი შე დე გე ბის გარ და, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ის დი დი 
და მრა ვალ მხრი ვი გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც  მუ ზეუ მის თა ნამ შრომ ლებ მა 
მიი ღეს და  რო მე ლიც მათ დაეხ მა რე ბა შემ დგომ მუ შაო ბა ში.

პერ სპექ ტი ვე ბი. ის სა მუ შაოე ბი, რაც ცა გე რის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუმ სა და 
მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმ ში ჩა ტარ და დიდ პერ სპექ ტი ვებს 
შლის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბი სათ ვის; გრძელ დე ბა სა ქარ თვე ლოს ეროვ-
ნულ მუ ზეუმ თან  კონ სულ ტა ციე ბი და თა ნამ შრომ ლო ბა.

ორი ვე მუ ზეუმ ში მიმ დი ნა რეობს სა ფონ დო სა მუ შაოე ბი; აქ შექ მნილ სა გან მა-
ნათ ლებ ლო ცენ ტრებ ში იგეგ მე ბა ლექ ციე ბის ციკ ლი, რო მე ლიც მიეძ ღვნე ბა 
ლეჩ ხუ მი სა და მარ ტვი ლის რე გიო ნის  არ ქეო ლო გიას, ეთ ნოგ რა ფია სა და 
ის ტო რიას სა ქარ თვე ლოს წარ სუ ლის კონ ტექ სტში. 

კვლავ ერ თობ ლი ვად შე მუ შა ვე ბუ ლია პროექ ტი, რომ ლის კონ ცეფ ციაა ცა გე-
რის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მის დეხ ვი რის ღია ცის ქვეშ არ ქეო ლო გიურ -ეთ ნოგ-

1. ცა გე რის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მი. ალ ბო მი. 2012. თბი ლი სი.
2. მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მი. ალ ბო მი. 2014. თბი ლი სი.
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რა ფიუ ლი მუ ზეუ მის არ ქეო ლო გიუ რი ძეგ ლე ბის პრე ვენ ციუ ლი სა მუ შაოე ბი 
და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მოწ ყო ბა, ავ თენ ტუ რი ეთ ნოგ რა ფიუ ლი სივ რცის აღ-
დგე ნა (ლეჩ ხუ მუ რი სახ ლი სა მეურ ნეო ნა გე ბო ბე ბით და საო ჯა ხო და სა მეურ-
ნეო ექ სპო ნა ტე ბით, სა კარ მი და მო ნაკ ვე თის მოწ ყო ბა (უ სა ხე ლოუ რი სა და 
ცო ლი კოუ რის ვე ნა ხი, მა ხა სა და ზან დუ რის ნაკ ვე თი, ად გი ლობ რი ვი ხი ლის 
ჯი შე ბის ბა ღი) და ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტის კონ ცეფ ციის შე მუ შა ვე ბა (ის ტო-
რიულ -არ ქეო ლო გიურ -ეთ ნოგ რა ფიუ ლი ძეგ ლე ბი, ენო ლო გიუ რი ტუ რიზ მი).

იგეგ მე ბა მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მის ღია ცის ქვეშ ეთ ნოგ-
რა ფიულ კუთ ხე ში წარ მოდ გე ნი ლი ღვი ნის მეურ ნეო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ეთ ნოგ რა ფიუ ლი არ ტე ფაქ ტე ბის პრე ვენ ცია, ძველ კოლ ხუ რი ვა ზის ჯი შე ბის 
საც დელ -სა კო ლექ ციო ნაკ ვეთ ში გა შე ნე ბუ ლი ვა ზის ჯი შე ბი სა და მათ ბა ზა ზე 
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დამ ზა დე ბუ ლი ღვი ნოე ბის  პრე ზენ ტა ცია ღვი ნის სა დე გუს ტა ციო დარ ბაზ ში, 
მუ ზეუ მის ღია ცის ქვეშ ეთ ნოგ რა ფიულ კუთ ხე ში წარ მოდ გე ნი ლი ტრა დი-
ციუ ლი მეგ რუ ლი ყო ფის ამ სახ ვე ლი სა თა ნა დო ინ ტე რიე რით აღ ჭურ ვი ლი 
ნა გე ბო ბე ბის ფუნ ქციო ნი რე ბა (მაგ.: მეგ რუ ლი კერ ძე ბის დღე), სა თა ნა დო 
ტუ რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა. ყო ვე ლი ვე ეს ის სა ფუძ ვე ლია, 
რო მე ლიც აქ ტიუ რად ჩარ თავს მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმს  
მხა რის ტუ რის ტულ მარ შრუტ ში. 

ამ სა მუ შაოე ბის გან ხორ ციე ლე ბა რამ დე ნი მე  მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა: რომ 
რე გიო ნი პო პუ ლა რუ ლი და მიმ ზიდ ვე ლი გახ დეს ტუ რის ტე ბი სათ ვის და 
აქ ტიუ რად ჩაე ბას ტუ რის ტულ მარ შრუტ ში; რომ ად გი ლობ რივ მა სკო ლებ მა 
შეძ ლონ  ღია გაკ ვე თი ლე ბის (საკ ვი რაო სკო ლა), სპორ ტუ ლი თა მა შე ბი სა 
და კოს ტუ მი რე ბუ ლი ეთ ნოგ რა ფიუ ლი ხა სია თის ფეს ტი ვა ლე ბის მოწ ყო ბით 
პო პუ ლა რი ზა ცია გაუ წიონ რე გიო ნის წარ სულს, რაც აღ ზრდის და აა მაღ ლებს 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლი სად მი მათ და მო კი დე ბუ ლე ბას; რომ 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბა და საქ მდეს რო გორც მუ ზეუ მის სამ შე ნებ ლო 
სა მუ შაოებ სა და სუ ვე ნი რე ბის წარ მოე ბა ში, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ-
ტის მი წო დე ბა ში ტუ რის ტე ბი სათ ვის, რი თიც გაიზ რდე ბა მა თი შე მო სავ ლის 
წყა რო. ამ პროექ ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბის შე დე გად ცა გე რის ის ტო რიუ ლი 
მუ ზეუ მის დეხ ვი რის ღია ცის ქვეშ მუ ზეუ მი და მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ-
ნეო ბის მუ ზეუ მი იქ ცე ვა ეთ ნოგ რა ფიულ ავ თენ ტო ბას თან და თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტებ თან მიახ ლო ვე ბულ, ტუ რის ტულ მარ შრუტ ში ჩარ თულ მუ ზეუ მად, 
რო მე ლიც და დე ბი თი და სა მა გა ლი თო მოვ ლე ნა იქ ნე ბა არა მარ ტო ლეჩ ხუ-
მი სა და მარ ტვი ლის რე გიო ნი სათ ვის, არა მედ მთე ლი სა ქარ თვე ლო სათ ვის. 
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ლეჩ ხუ მის შემ თხვე ვა ში სოფ. დეხ ვი რის მო სახ ლეო ბა, სა დაც მდე ბა რეობს 
ღია ცის ქვეშ მუ ზეუ მი, აქ ტიუ რად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი რო გორც მუ ზეუ მის საქ-
მია ნო ბა ში, რი თიც აი მაღ ლებს ცხოვ რე ბის მა ტე რია ლურ დო ნეს და ასე ვე 
აქ ტიუ რად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი თა ვი სი მხა რის კულ ტუ რულ და ტუ რის ტულ 
ცხოვ რე ბა ში, რაც ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პი რო ბაა მსოფ ლიოს მუ ზეუმ -
-ნაკ რძა ლე ბის პრაქ ტი კი დან.15 ჩა მო ყა ლიბ დე ბა ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტი. 
ცა გე რის არეალ ში ტუ რის ტე ბი სათ ვის შე მუ შავ დე ბა მიკ რო მარ შრუ ტი – ცა-
გე რის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მი (სა დაც მნახ ვე ლე ბი გაეც ნო ბიან დეხ ვირ ში 
აღ მო ჩე ნილ არ ქეო ლო გიურ მა სა ლებს) და დეხ ვი რის ღია ცის ქვეშ მუ ზეუ მი, 
სა დაც მნახ ვე ლე ბი დაათ ვა ლიე რე ბენ –არ ქეო ლო გიუ რი არ ტე ფაქ ტე ბის 
აღ მო ჩე ნე ბის ად გი ლებს, დეხ ვი რის ცი ხეებს, ლეჩ ხუ მურ კარ -მი და მოს, ცხე-
თის XVIII ს-ის ტა ძარს და იმ არაჩ ვეუ ლებ რივ ბუ ნებ რივ გა რე მოს, სა დაც ეს 
ძეგ ლე ბი მდე ბა რეობს, ად გი ლებს, საი და ნაც ულა მა ზე სი ხე დე ბი იშ ლე ბა 
ცხე ნის წყლი სა და ლა ჯა ნუ რის ხეო ბა ში; ხო ლო მარ ტვი ლის არეალ ში – 
მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მი, მარ ტვი ლის ტა ძა რი, სალ ხი ნოს 
კომ პლექ სი, კა ნიო ნე ბი.

მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მის, ცა გე რის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ-
მი სა და დეხ ვი რის ღია ცის ქვეშ მუ ზეუ მის სრუ ლი დატ ვირ თვით ამუ შა ვე ბა 
და ტუ რის ტულ მარ შრუტ ში ჩაბ მუ ლო ბა გარ კვეუ ლი შე მო სავ ლის წყა როც 
იქ ნე ბა, რაც ახა ლი პროექ ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბის სა შუა ლე ბას მის ცემს 
ცა გე რი სა და მარ ტვი ლის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ სა და მუ ზეუ მებს.

ვფიქ რობთ, ცა გე რის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუმ სა და მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ-
ნეო ბის მუ ზეუმ ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი პროექ ტე ბი კარ გი პრე ცე დენ ტია 
სა ქარ თვე ლოს სხვა რე გიო ნუ ლი მუ ზეუ მე ბი სათ ვის.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. ცა გე რის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მი. ალ ბო მი. 2012. თბი ლი სი.
2. მარ ტვი ლის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მი. ალ ბო მი. 2014. თბი ლი სი.
3. ელია ვა გ. პეტ რეს ნა კა რუს არ ქე ოლო გიუ რი მა სა ლა, თბ., 1987. Гогадзе Э. М. К 

вопросу о хронологии и периодизации памятников колхидской культуры, სსმმ, 
ტ. XXXVII-B, 1984. Гогадзе Э. М., Панцхава Л. Н.,  Дариспанашвили М. В. Работы 
Носири-Мухурчской археологи¬ческой экспедиции, სსმაე, ტ. V, 1977. Гогадзе 
Э. М., Панцхава Л. Н.,  Дариспанашвили М. В.,  Коридзе И. Д. Результаты работ 
Носири-Мухурчской  экспедиции за 1976-1977 гг., სსმაე, ტ. VI, 1978.

4. ცა გე რის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მის შრო მე ბი, I ტო მი. 2014. თბი ლი სი.

15. იხ.: ICOM  -ის 40-ე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.



m
u
 z
e
u
 m
i

196

Summary

NINO SULAVA

Georgian National Museum,
Senior Resercher, 
Doctor of History 

NINO OKRUASHVILI

Georgian National Museum, 
Architectural-Construction Group 
Service Manager 

Sin ce the 90s, the ma jo rity of re gio nal mu seums fail to meet the re qui re ments of 
mo dern mu seums in terms of cul tu ral he ri ta ge mo nu ment pro tec tion and ex hi bi tion. 
Be si des, the mu seums could not ful fill their key fun ction any lon ger – the fun ction of 
a cul tu ral and edu ca tio nal cen ter. 

Group of spe cia lists from Geor gian Na tio nal Mu seum (led by N.Su la va, Doc tor of His-
tory) car ried out re no va tion of Tsa ge ri His to ri cal Mu seum and Mar tvi li Lo cal Mu seum  
un der the fi nan cial as sis tan ce of the Mi nistry of Cul tu re and Mo nu ment Pro tec tion 
and lo cal mu ni ci pa lity. 

In 2012, ba  sed on me  mo  ran  dum sig  ned bet  ween the  Tsa  ge  ri His  to  ri  cal Mu  seum and 
Geor  gian Na  tio  nal Mu  seum and in 2013, ba  sed on me  mo  ran  dum sig  ned bet  ween 
Mar  tvi  li Lo  cal Mu  seum  and Geor  gian Na  tio  nal Mu  seum, the fol  lo  wing pro  jects we  re 
im  ple  men  ted: ,,Tsa  ge  ri His  to  ri  cal Mu  seum: Lec  hkhu  mi cul  tu  ral  -e  du  ca  tio  nal cen  ter 
(foun  da  tions, pre  pa  ra  tion of ex  hi  bi  tions and ab  loom, edu  ca  tio  nal prog  ram), 2012“, 
,,Mar  tvi  li Lo  cal Mu  seum: Mar  tvi  li cul  tu  ral  -e  du  ca  tio  nal cen  ter (foun  da  tions, pre  pa  ra  tion 
of ex  hi  bi  tions and ab  loom, edu  ca  tio  nal prog  ram), 2014“. 

Pros pects. The ac ti vi ties im ple men ted (foun da tions, pre pa ra tion of ex hi bi tions and 
ab loom, edu ca tio nal prog ram) in Tsa ge ri His to ri cal Mu seum and Mar tvi li Lo cal Mu-
seum pro vi des great per spec ti ves for their fur ther de ve lop ment. New pro jects are 
plan ned im ple men ta tion of which will en su re in vol ve ment of re gions in tou rist routs 
that will greatly con tri bu te to the im pro ve ment of wel lbeing and cul tu ral li fe.
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ია ღა დუა

გ. ლეო ნი ძის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 
სა ხელ მწი ფო მუ ზეუ მის უნი კა ლურ წიგ ნთა კო ლექ ციის 

კუ რა ტო რი, ფი ლო ლო გიის დოქ ტო რი

მუ ზეუ მი, რო გორც  უმ თავ რე სი სა შუა ლე ბა
სწავ ლი სა და კვლე ვის ინ ტეგ რა ციის პრო ცეს ში
(ლი ტე რა ტუ რის მუ ზეუმ ში და ცუ ლი 
ექ სპო ნა ტე ბის მა გა ლით ზე)

აუ ცი ლე ბე ლი მოთ ხოვ ნა, რო მელ საც დღეს გა ნათ ლე ბის სის ტე მას უყე ნებს 
რეა ლო ბა, შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ციე ბის მქო ნე პი როვ ნე ბის აღ ზრდაა. ეს 
კი შეუძ ლე ბე ლია კვლე ვა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის გა რე შე. სწო რედ 
ამი ტომ სწავ ლე ბი სა და კვლე ვის პრო ცე სე ბის ინ ტეგ რა ცია ერ თ-ერ თი მთა-
ვა რი გა მოწ ვე ვაა ჩვე ნი დღე ვან დე ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის თვის. 

კვლე ვი თი კომ პო ნენ ტის ჩარ თვა აუ ცი ლე ბე ლია გა ნათ ლე ბის ყვე ლა სა-
ფე ხურ ზე - რო გორც ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო, ისე უმაღ ლეს სას წავ ლებ-
ლებ ში. რა საკ ვირ ვე ლია, სა ფე ხუ რე ბის მი ხედ ვით კომ პო ნენ ტე ბის შე სა ბა-
მი სი თა ნა ფარ დო ბით. მა გა ლი თად, სა დოქ ტო რო სა ფე ხურ ზე კვლე ვი თი 
კომ პო ნენ ტი გა ცი ლე ბით მე ტია, ვიდ რე სკო ლებ ში თუ ბა კა ლავ რის სა ფე-
ხურ ზე. მიუ ხე და ვად ამი სა, დღეს უკ ვე აღა რა ვინ და ვობს იმა ზე, რომ კვლე-
ვის გა რე შე სწავ ლის პრო ცე სი ნამ დვი ლად არ არის არ ცერთ სა ფე ხურ ზე 
სრულ ყო ფი ლი, ხა რის ხია ნი და, შე სა ბა მი სად, შე დე გია ნი. სწავ ლე ბი სა და 
კვლე ვის ინ ტეგ რა ციის პრო ცეს ში მუ ზეუ მე ბი მარ თლაც რომ ერ თ-ერთ მთა-
ვარ სა შუა ლე ბას წარ მოად გენს. 

მუ ზეუ მის ძი რი თა დი ფუნ ქციაა, შეი ნარ ჩუ ნოს და დაიც ვას მემ კვიდ რეო ბა, 
მაგ რამ არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ენი ჭე ბა მას რო გორც სწავ ლე-
ბის, ისე კვლე ვის თვალ საზ რი სით, მი თუ მე ტეს დღეს, რო დე საც ადა მია ნე-
ბი ყო ველ დღიუ რად ვი თარ დე ბიან, იძე ნენ მათ თვის სა ჭი რო ცოდ ნა სა თუ 
უნარ -ჩვე ვებს არა მხო ლოდ ფორ მა ლურ /სას წავ ლო, არა მედ არა ფორ მა-
ლურ გა რე მო ში. 

გიორ გი ლეო ნი ძის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სა ხელ მწი ფო 
მუ ზეუ მი, სა დაც მრა ვა ლი უნი კა ლუ რი ექ სპო ნა ტია და ცუ ლი (111.100 და სა-
ხე ლე ბის ხელ ნა წე რი, მათ შო რის: ოთ ხთა ვე ბი, ფი ლო სო ფიურ -რე ლი გიუ რი 
ხელ ნა წე რი წიგ ნე ბი, ის ტო რიუ ლი დო კუ მენ ტე ბი, სი გელ -გუჯ რე ბი, ზე პირ სიტ-
ყვიე რე ბის ნი მუ შე ბი, პი რა დი მი მო წე რა, მე მუა რე ბი და ასე შემ დეგ; ასე ვე 
ფო ტო, ფერ წე რა, გრა ფი კა, სკულ პტუ რა და მე მო რია ლუ რი მა სა ლა, უნი კა-
ლუ რი წიგ ნე ბი/ გა ზე თე ბი, ჟურ ნა ლე ბი...), უმ თავ რეს რე სურსს წარ მოად გენს 
სას წავ ლო- სა გან მა ნათ ლებ ლო და კვლე ვით პრო ცეს ში, გან სა კუთ რე ბით 
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კი მა შინ, რო დე საც ის წავ ლე ბა/ გა ნი ხი ლე ბა ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის, თარ-
გმა ნის, ხე ლოვ ნე ბი სა და სა მარ თლის ის ტო რია, სხვა დას ხვა პე რიო დის 
სა ზო გა დოებ რივ -ლი ტე რა ტუ რუ ლი და ქარ თულ -უც ხოუ რი ურ თიერ თო ბე ბი. 

ამი ტო მაც მიგ ვაჩ ნია სა ჭი როდ, რომ ლი ტე რა ტუ რის მუ ზეუმ ში და ცუ ლი ეს 
უმ დიდ რე სი მა სა ლა აუ ცი ლებ ლად იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი არა მხო ლოდ 
ცალ კეუ ლი კვლე ვე ბის თვის, არა მედ უშუა ლოდ სას წავ ლო პრო ცეს ში. ეს, 
ერ თი მხრივ, სა ჭი რო პრაქ ტი კულ უნარ -ჩვე ვას გა მოუ მუ შა ვებს მოს წავ ლეს, 
სტუ დენ ტსა თუ ახალ გაზ რდა მკვლე ვარს, მეო რე მხრივ კი გა მოკ ვეთს მუ-
ზეუ მის ფუნ ქციურ მნიშ ვნე ლო ბა საც. 

1. ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სას წავ ლებ ლე ბი (სკო ლე ბი)

მუ ზეუ მი სკო ლის მოს წავ ლეე ბის თვის მხო ლოდ ექ სკურ სიებ თან ასო ცირ დე ბა 
და ხშირ შემ თხვე ვა ში უფ რო სკო ლის გა რეთ თა ნა ტო ლებ თან გარ თო ბის ფუნ-
ქციას იძენს. მაგ რამ თუ კი მოს წავ ლეებს მივ ცემთ სა შუა ლე ბას, კონ კრე ტულ 
სა კითხს რეა ლურ გა რე მო ში დააკ ვირ დნენ, მუ ზეუმ ში სტუმ რო ბაც სას წავ ლო- 
შე მეც ნე ბი თი ვი ზი ტი იქ ნე ბა. მა გა ლი თად, კლას ში რაც უნ და მრა ვალ ფე რო-
ვა ნი და საინ ტე რე სო გა რე მო შევ ქმნათ გა ლაკ ტიო ნის სწავ ლე ბი სას, იმ დენს 
მაინც ვერ ვას წავ ლით, შე ვაგ რძნო ბი ნებთ თუ აღ ვაქ მე ვი ნებთ მოს წავ ლეებს, 
რო გორც გა ლაკ ტიო ნის ავ ტოგ რა ფი სა თუ ჩა ნა ხა ტის ნახ ვი სას. ამ გვარ არა-
ფორ მა ლურ, კლას გა რე შე სივ რცე ში უვი თარ დე ბათ მათ სო ცია ლუ რი და 
კვლე ვი თი უნა რე ბი. ასე ვე, ღი რე ბუ ლია, რომ ისი ნი პა ტა რა ასა კი დან ვე შეეჩ-
ვიონ ავ თენ ტუ რი წყა როე ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა და როლს.

ლი ტე რა ტუ რის მუ ზეუმ ში და ცუ ლია პი რა დი არ ქი ვე ბი და ცალ კეუ ლი ხელ-
ნა წე რე ბი შე მოქ მედ თა თუ სა ზო გა დო მოღ ვა წე თა, რო მელ თა გან ბევ რი 
სას კო ლო პროგ რა მის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლია. ალექ სან დრე ჭავ ჭა ვა ძე, 
გრი გოლ ორ ბე ლია ნი, ვახ ტანგ და ალექ სან დრე ორ ბე ლია ნე ბი, ნი კო ლოზ 
ბა რა თაშ ვი ლი, გიორ გი ერის თა ვი, დი მიტ რი ყი ფია ნი, სო ლო მონ დო დაშ ვი-
ლი, და ნიელ ჭონ ქა ძე, ლავ რენ ტი არ და ზია ნი, ილია ჭავ ჭა ვა ძე, აკა კი წე რე-
თე ლი, ია კობ გო გე ბაშ ვი ლი, ივა ნე მა ჩა ბე ლი, ნი კო ნი კო ლა ძე, სერ გეი მე სხი, 
ვა ჟა- ფშა ვე ლა, ალექ სან დრე ყაზ ბე გი, რა ფიელ ერის თა ვი, ან ტონ ფურ ცე ლა-
ძე, ნი კო ლო მოუ რი, ეკა ტე რი ნე გა ბაშ ვი ლი, და ვით და სერ გო კლდიაშ ვი-
ლე ბი, ვა სილ ბარ ნო ვი, ეგ ნა ტე ნი ნოშ ვი ლი, შიო მღვი მე ლი, თე დო სა ხო კია, 
მი ხეილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი, გა ლაკ ტიონ ტა ბი ძე, ტე რენ ტი გრა ნე ლი, გრი გოლ 
რო ბა ქი ძე, პაო ლო იაშ ვი ლი, ტი ციან ტა ბი ძე, ვა ლე რიან გაფ რინ დაშ ვი ლი, 
გიორ გი ლეო ნი ძე, კო ლაუ ნა დი რა ძე, შალ ვა კარ მე ლი, ალექ სან დრე ცი-
რე კი ძე, შალ ვა აფ ხაი ძე, ნი კო ლო მი წიშ ვი ლი, რაჟ დენ გვე ტა ძე, იო სებ გრი-
შაშ ვი ლი, გე რონ ტი ქი ქო ძე, იო სებ იმე დაშ ვი ლი, კო ტე მა ყაშ ვი ლი, ვახ ტანგ 
კო ტე ტიშ ვი ლი, ნი კო ლორ თქი ფა ნი ძე, ილია ზდა ნე ვი ჩი, სი მონ ჩი ქო ვა ნი, 
დემ ნა შენ გე ლაია, სან დრო ეუ ლი, პო ლი კარ პე კა კა ბა ძე, ლე ვან ასა თია ნი, 
ლა დო ასა თია ნი, მირ ზა გე ლო ვა ნი, ალექ სან დრე სა ჯაია, კო ტე ხიმ შიაშ ვი-
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ლი, გაბ რიელ ჯა ბუ შა ნუ რი, ირაკ ლი აბა ში ძე, გუ რამ რჩეუ ლიშ ვი ლი, ნი კო 
სა მა დაშ ვი ლი, გუ რამ ასა თია ნი, არ ჩილ სუ ლა კაუ რი, ნო დარ დუმ ბა ძე, რე ვაზ 
ინა ნიშ ვი ლი, ანა კა ლან და ძე - ვფიქ რობთ, ეს მცი რე დი ჩა მო ნათ ვა ლი უკ ვე 
საკ მაო მა სა ლას წარ მოად გენს მრა ვალ ფე რო ვა ნი იდეე ბი სა და პროექ-
ტე ბის თვის არა მხო ლოდ მოს წავ ლეე ბის თვის, არა მედ სტუ დენ ტე ბი სა და 
ნე ბის მიე რი მკვლე ვა რის თვი საც. ამ ავ თენ ტუ რი მა სა ლე ბის  მეშ ვეო ბით 
მოს წავ ლეებ ს/სტუ დენ ტებს სა შუა ლე ბა მიე ცე მათ პროგ რა მით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი სა ვალ დე ბუ ლო სა კით ხე ბის მიღ მა გაეც ნონ სხვა ტექ სტებ საც, 
მოი ძიონ სა ჭი რო ინ ფორ მა ციე ბი. ეს მათ გა მოუ მუ შა ვებს მა ძიებ ლო ბის, 
კვლე ვის, ანა ლი ზი სა და, რაც მთა ვა რია, და მოუ კი დებ ლად მუ შაო ბის უნარს. 
მოს წავ ლეე ბი არა ლი მი ტი რე ბულ გა რე მო ში მათ გან გაუც ნო ბიე რებ ლად 
არა მხო ლოდ ახალ ცოდ ნას იძე ნენ (სწავ ლო ბენ), არა მედ ივი თა რე ბენ 
კომ პლექ სურ უნა რებს - წაი კით ხოს, გააა ნა ლი ზოს, სწო რად აღიქ ვას დრო, 
ად გი ლი, კულ ტუ რულ -სო ცია ლუ რი გა რე მო, კონ კრე ტუ ლი ეპო ქის ღი რე ბუ-
ლე ბე ბი, შეა ფა სოს, პა რა ლე ლე ბი გაავ ლოს და ა.შ. ამ შემ თხვე ვა ში მუ ზეუ მი 
შეიძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ, რო გორც არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის სა შუა-
ლე ბა და მი სი უპი რა ტე სო ბა სწო რედ ისაა, რომ ინი ცია ტო რად გვევ ლი ნე ბა 
მოს წავ ლე – ის აკე თებს არ ჩე ვანს, რა მოს წონს; შემ დეგ აა ნა ლი ზებს, რა ტომ 
მოს წონს და ამის შემ დეგ იწ ყებს და გეგ მვას იმი სა, რა შეიძ ლე ბა გაა კე თოს 
ამ ავ თენ ტუ რი წყა როე ბის მეშ ვეო ბით. ამ გვა რად შეიძ ლე ბა კვლე ვი თი კომ-
პო ნენ ტის ჩარ თვა სას წავ ლო პრო ცეს ში.

ლი ტე რა ტუ რის მუ ზეუმ ში და ცუ ლი მა სა ლე ბი საინ ტე რე სოა არა მხო ლოდ 
ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის თვალ საზ რი სით. მა სა ლა თა სიმ რავ ლი სა და მრა-
ვალ ფე როვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე საგ ნის ინ ტეგ-
რი რე ბის შე დე გად სხვა დას ხვა ტი პის აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მვა. მა გა ლი თად, 
1832 წლის შეთ ქმუ ლე ბის თე მა და ზო გა დად, XIX საუ კუ ნის პირ ვე ლი ნა ხევ რის 
ლი ტე რა ტუ რულ -ის ტო რიუ ლი პრო ცე სე ბი ერ თნაი რად საინ ტე რე სოა რო-
გორც ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის, ისე ის ტო რიის შეს წავ ლი სას. ამას თა ნა ვე, 
ეპო ქის სრუ ლად აღ ქმი სა და გააზ რე ბის თვის, ხელ ნა წე რი წყა როე ბი სა და 
ფო ტოე ბის გარ და, უაღ რე სად დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა მუ ზეუმ ში და ცულ 
მე მო რია ლურ ნივ თებს: გიორ გი XII-ი სა და მა რიამ დე დოფ ლის სა ბეჭ და ვე-
ბის ანა ბეჭ დი; ერეკ ლე II-ის სამ გზავ რო ყუ თი; იმ პე რა ტორ ეკა ტე რი ნე II-ის 
ნა ჩუ ქა რი მუ სი კა ლუ რი ყუ თი ნოვ გო რო დის პოლ კის მარ შით; ალექ სან დრე 
ჭავ ჭა ვა ძის საგ ვა რეუ ლო გერ ბი, „მალ ტის ჯვა რი“ და მი ნია ტუ რა; ალექ სან დრე 
გრი ბოე დო ვის მიერ ნი ნო ჭავ ჭა ვა ძი სათ ვის ნა ჩუ ქა რი სა წე რი მოწ ყო ბი ლო ბა 
წარ წე რით; ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძე- და დია ნის მიერ ნი ნო ყი ფია ნი სად მი მიძ-
ღვნი ლი ალ ბო მი წარ წე რით; დი მიტ რი ყი ფია ნის მა გი დის საა თი და სა ფუ-
ლე... ეს რაც შეე ხე ბა კონ კრე ტუ ლად XIX საუ კუ ნის I ნა ხევ რის პე რიოდს. არა 
მგო ნია, მოს წავ ლეე ბის ყუ რად ღე ბა არ მიიპ ყროს ილია ჭავ ჭა ვა ძის საათ მა, 
სა ზაფ ხუ ლო პალ ტომ და ქუდ მა, ყან წებ მა, სა ფერ ფლეებ მა და წი წა მურ ში 
მკვლე ლო ბის ად გი ლი დან აკ რე ფილ მა ტყვიებ მა; აკა კი წე რეთ ლის სა წერ მა 
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მოწ ყო ბი ლო ბამ, ხელ ჯოხ მა, საათ მა, ალ ბომ მა, შან დლებ მა, სა ფუ ლემ; ვა ჟა- 
ფშა ვე ლას ჯაჭ ვის პე რან გმა, ფარ მა, ხან ჯლებ მა, შან დალ მა, ჩი ბუხ მა; ალექ სან-
დრე ყაზ ბე გის კუ ლამ და სა წერ მა მოწ ყო ბი ლო ბამ; გა ლაკ ტიო ნის სა ბეჭ დმა 
მან ქა ნამ, სა წერ მა მოწ ყო ბი ლო ბამ, კალ მებ მა, პორ ტფელ მა, ფან დურ მა, ქუდ მა 
და პა პი რო სის კო ლო ფებ მა; ტი ციან ტა ბი ძის სა წერ მა მოწ ყო ბი ლო ბამ; ჰა ჯი 
მუ რა ტის თო ფებ მა; მა კი ნე ამი რე ჯი ბის საო ცარ მა სუფ რამ, რო მელ ზე დაც 
ამო ქარ გუ ლია მწე რალ თა და მოღ ვა წე თა ავ ტოგ რა ფე ბი და სხვა მრა ვალ მა 
ნივ თმა, რომ ლე ბიც იმ ადა მია ნებს ეკუთ ვნო დათ, რომ ლებ საც ისი ნი მხო ლოდ 
წიგ ნე ბი დან იც ნო ბენ. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მე მო რია ლუ რი ნივ თე ბი ყვე ლა-
ზე საყ ვა რე ლი და საინ ტე რე სო ექ სპო ნა ტე ბია მოს წავ ლეე ბის თვის. რო გორც 
ჩანს, ამით თა ვი სე ბურ ემო ციურ კავ შირს ამ ყა რე ბენ მათ პატ რო ნებ თან. 

2. უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბი

რაც შეე ხე ბა უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებს, ვფიქ რობთ, სა მი ვე სა ფე ხურ ზე 
არა თუ სა სურ ვე ლია, არა მედ აუ ცი ლე ბე ლი ცაა მუ ზეუმ ში და ცუ ლი ექ სპო ნა-
ტე ბის გა მო ყე ნე ბა კვლე ვი თი კომ პო ნენ ტის ჩარ თვი სას. მი თუ მე ტეს დღეს, 
რო დე საც ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნეო ბი თი კვლე ვის ბევ რი ახა ლი მე თო დი და 
მი მარ თუ ლე ბა გა მოიკ ვე თა, აუ ცი ლე ბე ლი გახ და ავ თენ ტუ რი დო კუ მენ ტუ რი 
მა სა ლის, რო გორც მეც ნიე რუ ლი კვლე ვის თვის სან დო წყა როს, ჩარ თვა სას-
წავ ლო პრო ცეს ში. ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დის ციპ ლი ნე ბის სწავ ლე ბი სას რა ტომ ღაც 
კვლე ვი თი კომ პო ნენ ტის აქ ტიუ რი ჩარ თვა მი ზან შე წო ნი ლად არ მიაჩ ნიათ 
და ხშირ შემ თხვე ვა ში მხო ლოდ სა ლექ ციო კურ სით შე მოი ფარ გლე ბიან. 

წარ მოუდ გე ნე ლია, ტექ სტო ლო გიის კურ სის სწავ ლე ბა პრაქ ტი კუ ლი საქ-
მია ნო ბი სა და კვლე ვი თი კომ პო ნენ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე. რაც 
არ უნ და მრა ვალ ფე რო ვა ნი, თუნ დაც აუ დიო/ ვი დეო მა სა ლით გა ჯე რე ბუ ლი 
ლექ ცია შევ თა ვა ზოთ სტუ დენტს აუ დი ტო რია ში, იქ შე ძე ნი ლი ცოდ ნა ყო ველ-
თვის არა საკ მა რი სი იქ ნე ბა, თუ კი მათ პრაქ ტი კუ ლად არ გან ვუ ვი თა რებთ 
კვლე ვით უნა რებს. მა გა ლი თად, რო გორ უნ და გაი გოს სტუ დენ ტმა, რას ნიშ-
ნავს და რა რო ლი ენი ჭე ბა ხელ ნა წერ სა და ნა ბეჭდ წყა როებს აკა დე მიუ რი 
გა მო ცე მის მომ ზა დე ბი სას, თუ ის თა ვად არ ნა ხავს ამ წყა როებს, თა ვად ვე 
არ გა ნარ ჩევს: რო მე ლია ავ ტოგ რა ფი და რო მე ლი სხვის მიერ გა და წე რი-
ლი; ავ ტოგ რაფ თა გან რო მე ლია შა ვი და რო მე ლი თეთ რი; ჩა ნა წე რი, გეგ მა; 
ავ ტო რი ზე ბუ ლი ხელ ნა წე რე ბი; ნა ბეჭ დი წყა როე ბი დან გა მო ყოს ავ ტო რი-
ზე ბუ ლი გა მო ცე მე ბი, ავ ტო რი ზე ბუ ლი ტექ სტე ბი, დაა მუ შა ვოს სა ცენ ზუ რო 
ეგ ზემ პლა რე ბი და ხელ ნა წე რე ბი. რო გორ გა ნას ხვა ვოს ვა რიან ტე ბი და 
ის წავ ლოს ნაირ წა კით ხვე ბი, თუ კი პრაქ ტი კუ ლად არ ჩაერ თვე ბა ამ პრო ცეს-
ში. უშუა ლოდ წყა როე ბის მეშ ვეო ბით ისი ნი არა მხო ლოდ ცოდ ნას იძე ნენ, 
კვლე ვის თვის სა ჭი რო უნა რებ საც ივი თა რე ბენ და სწავ ლე ბის შემ დგო მი 
სა ფე ხუ რი (მა გის ტრა ტუ რი სა თუ დოქ ტო რან ტუ რის სა ხით) მათ თვის უფ რო 
ად ვი ლად მი საღ წე ვი/ და საძ ლე ვი ხდე ბა.
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ლი ტე რა ტუ რის მუ ზეუმ ში და ცუ ლი ხელ ნა წე რე ბი და გა მო ცე მე ბი ამ მხრივ 
მარ თლაც რომ შეუ და რე ბელ წყა როს წარ მოად გენს და ვფიქ რობთ, ის აუ-
ცი ლებ ლად უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი რო გორც სას წავ ლო, ისე კვლე ვით 
კომ პო ნენ ტად. ასე ვე, პრაქ ტი კულ სა ხელ მძღვა ნე ლოდ შეიძ ლე ბა გა მო ვი-
ყე ნოთ ლი ტე რა ტუ რის მუ ზეუ მის მიერ მომ ზა დე ბუ ლი გა ლაკ ტიონ ტა ბი ძის 
(25 ტო მი), ილია ჭავ ჭა ვა ძი სა და აკა კი წე რეთ ლის საარ ქი ვო გა მო ცე მე ბი 
და გა ლაკ ტიონ ტა ბი ძის ვებ გვერ დი www. galaktion.ge, რო მე ლიც შო თა 
რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნიე რო ფონ დის მხარ და ჭე რით მომ ზად და 
და თა მა მად შეიძ ლე ბა ით ქვას, მარ თლაც საუ კე თე სოა მო ნა ცემ თა სიუხ ვით, 
სი ზუს ტი თა და სა ძიე ბო სის ტე მით.

ლი ტე რა ტუ რის მუ ზეუ მის ექ სპო ნა ტე ბი სა გან ძუ რია ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ-
ნეო ბი თი კვლე ვი სას. მათ ძა ლიან ბევრ სა და ვო სა კითხ ზე შეუძ ლიათ პა სუ-
ხის გა ცე მა და ვფიქ რობთ, ისი ნი დოქ ტო რან ტე ბის კვლე ვით პროგ რა მა ში 
აუ ცი ლებ ლად უნ და იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. მა გა ლი თის თვის შეგ ვიძ ლია 
და ვა სა ხე ლოთ ტე რენ ტი გრა ნე ლის რო გორც გა მოუქ ვეყ ნე ბე ლი ლექ სე ბი, 
ისე სა ზო გა დოე ბის თვის ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი მი სი 860 ჩა ნა ხა ტი, რო მელ თა 
გათ ვა ლის წი ნე ბა ტე რენ ტი გრა ნე ლის შე მოქ მე დე ბის კვლე ვი სას, ვფიქ-
რობთ, არა თუ სა ჭი რო, აუ ცი ლე ბე ლი ცაა.

სხვა დას ხვა პე რიო დის სა ზო გა დოებ რივ -ლი ტე რა ტუ რუ ლი და ქარ თულ -
-უც ხოუ რი ურ თიერ თო ბე ბის საკ ვლე ვად აუ ცი ლე ბე ლია მუ ზეუმ ში და ცუ ლი 
ალექ სანდრ დიუ მას, არ ტურ ლაის ტის, მარ ჯო რი და ოლი ვერ უორ დრო პე ბის, 
ალექ სეი ტოლ სტოის, ბო რის პას ტერ ნა კის, მაქ სიმ გორ კის, კონ სტან ტინ ბალ-
მონ ტის, ვა ლე რი ბრიუ სო ვის, ალექ სანდრ ბლო კის, სერ გეი ესე ნი ნის, ან დრეი 
ბე ლის, ნი კო ლაი ზა ბო ლოც კის, ავე ტიკ ისაა კია ნის, ოვა ნეს თუ მა ნია ნის, ყა რა 
დარ ვი ში სა და სხვა თა ნა წარ მოე ბე ბის ავ ტოგ რა ფე ბი და წე რი ლე ბი.

სა მარ თლის ის ტო რიის მკვლე ვარ თათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა როე ბია მუ-
ზეუ მის ხელ ნა წერ თა კო ლექ ცია ში და ცუ ლი სი გელ -გუჯ რე ბი: იმე რე თის მე-
ფეე ბის – ბაგ რატ II-ი სა და ალექ სან დრე II-ის სა სიხ ლო სი გე ლი (1462-1510 
წლე ბი); დე დაბ რიშ ვი ლე ბის 1542 წლის საგ ვა რეუ ლო სი გე ლი; სო ლო მონ 
II-ი სა და დე დო ფალ მა რია მის 1769 წლის ბო ძე ბის სი გე ლი; სო ლო მონ II-ის 
1777 წლის წყა ლო ბის წიგ ნი; იოა ნე და იუ ლონ ბა ტო ნიშ ვი ლე ბის წე რი ლი 
მე ფე ერეკ ლე სად მი, 1790 წ. ერეკ ლე მეო რეს სი გე ლი რე ვაზ ან დრო ნი კაშ-
ვი ლი სად მი, 1782 წ. და რე ჯან დე დოფ ლის ბრძა ნე ბა ცხინ ვა ლის მოუ რა-
ვი სად მი, 1783 წ. ვახ ტანგ ბა ტო ნიშ ვი ლის 1782 წლის გან ჩი ნე ბა არაგ ვის 
საე რის თა ვო სად მი; რუ სე თის იმ პე რა ტო რის, ალექ სან დრე I-ის, 1807 წლის 
ბრძა ნე ბის წიგ ნი; ერა ყის გამ გებ ლის, დაუდ -ფა შა გურ ჯის 1820 წლის წე რი-
ლი დე დი სად მი; რე ვაზ ან დრო ნი კაშ ვი ლის სა ჩივ რის წიგ ნი, 1792 წ. – ესეც 
მცი რე დი ჩა მო ნათ ვა ლია კო ლექ ციი სა და ვფიქ რობთ, საუ კე თე სო ბა ზაა 
სა მეც ნიე რო კვლე ვე ბის თვის.
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უაღ რე სად საინ ტე რე სოა და ყუ რად ღე ბას სა ჭი როებს ავ ტოგ რა ფე ბია ნი/ მი-
ნა წე რე ბია ნი წიგ ნე ბი. ამ მხრივ შეგ ვიძ ლია და ვა სა ხე ლოთ მუ ზეუმ ში არ-
სე ბუ ლი გა ლაკ ტიონ ტა ბი ძის, ივა ნე მა ჩაბ ლი სა და პავ ლე ინ გო როყ ვას 
ფონ დე ბი. ისი ნი აუ ცი ლებ ლად უნ და იქ ნას შეს წავ ლი ლი.

გარ და იმი სა, რომ ლი ტე რა ტუ რის მუ ზეუ მის ექ სპო ნა ტე ბი აუ ცი ლე ბე ლი 
წყა როა სწავ ლი სა და კვლე ვის ინ ტეგ რა ციის პრო ცეს ში, ის, ამ პრო ცე სის 
პა რა ლე ლუ რად, თა ვი სი სიუხ ვი თა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბით ხელს უწ ყობს 
კვლე ვი თი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა საც. ვფიქ რობთ, ესეც აუ ცი-
ლე ბე ლი კომ პო ნენ ტია სწავ ლი სა და კვლე ვის ინ ტეგ რი რე ბულ პრო ცეს ში. 

გამოყენებული რესურსები:

1. http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandin-
formallearning-home.htm

2. http://www.unesco.org/en/movable-heritage-and-museums/museums/
3. http://www.mastsavlebeli.ge/?action=page&p_id=19&id=90
4. http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
5. http://www. galaktion.ge
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Summary

IA GHADUA

G. Leonidze Museum of Georgian Literature, Unique Books Collection Curator, 
Doctor of Philology 

MUSEUM AS AN ESSENTIAL INSTITUTION, IN THE PROCESS OF EDUCATION 
AND RESEARCH INTEGRATION
(Based on the exponents protected in Literature Museum)

The requirement of the education system today, is to give rise to a person 
with an adequate competence. This is impossible without research-based 
education. That is why integration of education and scientific research is main 
challenge of the educational process. It is essential to have scientific research 
included on every stage of education in both schools and universities.

The fundamental function of museum is to preserve and protect heredity. 
Museum is also very important because it gives an ability to learn and conduct 
scientific researches, especially today when people develop new skills, gain 
knowledge and information daily not only in formal and informal environment.  

Giorgi Leonidze State Museum of Georgian Literature, where a lot of unique 
exponents are protected, is one of the main resources in education gaining 
and research process, especially when Georgian literature, translation, law 
history and Georgian - Foreign relations are discussed or taught.  Therefore 
we admit that the unique material in Literature Museum should be used not 
only in specific researches but also in education. From one side it helps 
young investigators to develop new skills and in the same time it underlines 
the functional importance of museum.
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და რე ჯან ძო წე ნი ძე

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი,
სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი,

მა გის ტრი

აქ ტიუ რი სწავ ლე ბის კონ ცეფ ცია და
მუ ზეუ მის რო ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე ში

ბო ლო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში მუ ზეუმ მა, რო გორც სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ-
სტი ტუტ მა, სრუ ლიად ახა ლი ფუნ ქცია შეი ძი ნა. წარ სულ ში მუ ზეუ მის რო ლი 
უმ თავ რე სად კო ლექ ციე ბის დაც ვი თა და გა მო ფე ნით გა ნი საზ ღვრე ბო და, 
მუ ზეუ მი იყო ად გი ლი, სა დაც ხდე ბო და სა მუ ზეუ მო ექ სპო ნა ტე ბის შეგ რო-
ვე ბა, დაც ვა, რეს ტავ რა ცია- კონ სერ ვა ცია და გა მო ფე ნა. ამ ჟა მად სა გან მა-
ნათ ლებ ლო მი მარ თუ ლე ბა მუ ზეუ მე ბის თვის არა და მა ტე ბი თი, არა მედ ძი-
რი თა დი სეგ მენ ტი გახ და. სა გან მა ნათ ლებ ლო ფუნ ქციას მიზ ნად ისა ხავს 
ყვე ლა მუ ზეუ მი,  გა ნურ ჩევ ლად მი სი სპე ცი ფი კი სა და პრო ფი ლი სა, იქ ნე ბა 
ეს ის ტო რიის, არ ქეო ლო გიის, ეთ ნოგ რა ფიის თუ ან თრო პო ლო გიის მუ ზეუ-
მი,  ზოო ლო გიუ რი ან ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი თუ არ ქეო ლო გიუ რი ცი ხე- ქა ლა ქი. 

დღეს სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი აერ თია ნებს ჩვე ნი ქვეყ ნის უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნეს მუ ზეუ მებს, სა მეც ნიე რო ცენ ტრებს, არ ქეო ლო გიურ ბა ზებ სა და 
სა ცა ვებს თბი ლის სა და რე გიო ნებ ში. ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის კო ლექ ციე ბი, 
იქ ნე ბა ეს უძ ვე ლე სი ადა მია ნის ნაშ თე ბი, უნი კა ლუ რი არ ქეო ლო გიუ რი და 
ეთ ნოგ რა ფიუ ლი ნივ თე ბი, ბუ ნე ბის ის ტო რიის ამ სახ ვე ლი მა სა ლა, ჭე დუ რი 
ნივ თე ბი თუ ნა ქარ გო ბა, ოქ რო სა და ვერ ცხლის  სამ კაუ ლე ბი თუ თა ნა მედ-
რო ვე  მხატ ვრე ბის შე სა ნიშ ნა ვი ნა მუ შევ რე ბი, წარ მოად გენს  უნი კა ლურ 
სას წავ ლო რე სურსს სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და 
გან ხორ ციე ლე ბის თვის. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ დღე ვან დელ მსოფ ლიო ში 
მუ ზეუ მი სა ზო გა დოე ბის გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მად-
გე ნე ლი ნა წი ლია, სამ წუ ხა როდ  სა ქარ თვე ლო ში მუ ზეუ მე ბის სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პო ტენ ცია ლი ჯერ კი დევ არ არის სა თა ნა დოდ გაც ნო ბიე რე ბუ ლი 
და გა მო ყე ნე ბუ ლი. ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ზო გა დოე ბის ცნო ბიე რე ბის ამაღ-
ლე ბა ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის ერ თ-ერ თი პრიო რი ტე ტია. ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის 
ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი რე ფორ მის დაწ ყე ბის თა ნა ვე სა გან მა ნათ ლებ ლო მი-
მარ თუ ლე ბა ერ თ-ერთ ძი რი თად პრიო რი ტე ტად გა მოხ ცად და. მას შემ დეგ, 
რაც 2005 წელს ეროვ ნულ მუ ზეუმ ში სა გან მა ნათ ლებ ლო დე პარ ტა მენ ტი 
შეიქ მნა, იგი აქ ტიუ რად თა ნამ შრომ ლობს ად გი ლობ რივ და საერ თა შო რი სო 
პარ ტნიო რებ თან სა მუ ზეუ მო გა ნათ ლე ბის ახა ლი პრინ ცი პე ბი სა და მე თო-
დო ლო გიის დამ კვიდ რე ბის მიზ ნით.  
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მაინც რა ტომ არის მუ ზეუ მე ბი ასე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ახალ გაზ რდო ბის გა-
ნათ ლე ბი სათ ვის?  უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა იმი ტომ,  რომ მუ ზეუ მებს უდი დე სი 
წვლი ლის შე ტა ნა შეუძ ლიათ  ახალ გაზ რდე ბის კულ ტუ რუ ლი და სუ ლიე რი გან-
ვი თა რე ბის საქ მე ში. მუ ზეუ მი სა მი მთა ვა რი ას პექ ტის გა მო  იძენს  შეუც ვლელ 
ფუნ ქციას ბავ შვის გა ნათ ლე ბის თვის. პირ ვე ლი, მუ ზეუ მი ეხ მა რე ბა ბავშვს 
სამ ყა როს შე მეც ნე ბა სა და ამ სამ ყა რო ში თა ვი სი ად გი ლის დამ კვიდ რე ბა ში. 
სა მუ ზეუ მო გა ნათ ლე ბას უდი დე სი რო ლი შეუძ ლია შეას რუ ლოს ერ თია ნი სა-
ზო გა დოე ბის, ის ტო რიის ერ თია ნი ხედ ვი სა  და კულ ტუ რუ ლი ფა სეუ ლო ბე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, რა საც თა ვის მხრივ უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს წარ მა ტე-
ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბი სა  და სა ზო გა დოებ რი ვი კე თილ დღეო ბი-
სათ ვის. გლო ბა ლი ზა ციის ტემ პის ზრდას თან ერ თად ძა ლიან მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია, რომ ბავ შვებ მა თა ვი სი ად გი ლი იპო ვონ და დაიმ კვიდ რონ ამ სამ ყა რო ში.  
კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბი სა და კუთ ვნი ლე ბის გააზ რე ბის თვის ახალ გაზ რდებ მა 
კარ გად უნ და შეი მეც ნონ სა კუ თა რი ფეს ვე ბი, კულ ტუ რა და ის ტო რია, ხო ლო 
მუ ზეუ მებს გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი აკის რიათ ამ მიზ ნის მიღ წე ვა ში. 

სა მუ ზეუ მო გა ნათ ლე ბის მეო რე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ას პექტს წარ მოად გენს 
სწავ ლე ბის შე მოქ მე დე ბი თი და ინ ტე რაქ ტიუ რი  მე თო დი. მუ ზეუ მი იყე ნებს 
სკო ლი სა გან გან სხვა ვე ბულ სწავ ლე ბის გზას  - სა მუ ზეუ მო  სწავ ლე ბა და-
ფუძ ნე ბუ ლია არა ტექ სტზე, არა მედ ვი ზუა ლურ მა სა ლა ზე - ექ სპო ნა ტებ სა 
და არ ტე ფაქ ტებ ზე.  ექ სპო ნატ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სწავ ლე ბა გან სხვავ დე ბა 
ტექ სტზე და ფუძ ნე ბუ ლი და ხშირ შემ თხვე ვა ში საკ ლა სო ოთახ ში მიმ დი-
ნა რე პა სიუ რი სწავ ლე ბის მე თო დის გან. კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, ბავ შვე ბის 
უმ რავ ლე სო ბას უად ვილ დე ბა ვი ზუა ლუ რი მა სა ლის და ნივ თე ბის მეშ ვეო ბით 
სწავ ლა. სა მუ ზეუ მო გა ნათ ლე ბა გუ ლის ხმობს პროაქ ტიურ და ინო ვა ციურ 
სწავ ლე ბის მე თო დებს, რომ ლე ბიც გარ თო ბის, თა მა შის და სხვა სა ხა ლი სო 
აქ ტი ვო ბე ბის მეშ ვეო ბით, ბავ შვე ბი სათ ვის გა სა გებ ენა ზე და მა თი ასა კობ-
რი ვი ჯგუ ფის გათ ვა ლის წი ნე ბით აწ ვდიან მო ზარ დებს ინ ფორ მა ციას. აღ-
სა ნიშ ნა ვია, რომ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის კავ ში რი სა მუ ზეუ მო 
კო ლექ ციებ თან ხელს უწ ყობს მულ ტი- დის ციპ ლი ნა რუ ლი პროგ რა მე ბის 
გან ვი თა რე ბას, რომ ლე ბიც ძა ლიან ეფექ ტუ რია და წარ მა ტე ბით გა მოი ყე ნე ბა 
სა მუ ზეუ მო გა ნათ ლე ბა ში. მა გა ლი თის თვის, შე საძ ლე ბე ლია ზოო ლო გიის, 
ბო ტა ნი კის და ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რიის ინ ტეგ რი რე ბა ერთ პროგ რა მა ში.  

მუ ზეუ მე ბის კი დევ ერთ და დე ბით მხა რედ გა ნი ხი ლე ბა არა ფორ მა ლუ რი  და 
კომ ფორ ტუ ლი გა რე მო, რო მელ საც ისი ნი სთა ვა ზო ბენ ბავ შვებს. ამ გვა რი 
სას წავ ლო გა რე მო ხელს უწ ყობს სრუ ლიად გან სხვა ვე ბუ ლი ურ თიერ თო-
ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას რო გორც ბავ შვებს, ასე ვე ბავ შვებსა და უფ რო სებს 
შო რის, რი სი მიღ წე ვაც ძა ლიან რთუ ლია სკო ლის პი რო ბებ ში.   მუ ზეუ მე ბი 
გვთა ვა ზო ბენ მნიშ ვნე ლო ვან „მე სა მე სივ რცეს“ სკო ლა სა და სახლს შო რის, 
სა დაც ბავ შვე ბის თვის ინ ტე ლექ ტუა ლუ რა დაც და ფი ზი კუ რა დაც უსაფ რთხო 
გა რე მოა შექ მნი ლი. მუ ზეუ მი არის სივ რცე, სა დაც ბავ შვე ბი იღე ბენ ცოდ ნა სა 
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და გა მოც დი ლე ბას, ივი თა რე ბენ შე მოქ მე დე ბით უნა რებს, ამას თანა ვე იძე-
ნენ თვით -გა მო ხატ ვის და თვით -და ჯე რე ბუ ლო ბის ახალ ფორ მებს. 

გარ და ზო გა დი ცოდ ნის მი ღე ბი სა, სა მუ ზეუ მო სწავ ლე ბა ხელს უწ ყობს მო-
ზარ დებ ში ისე თი შე მოქ მე დე ბი თი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას, რო გო რი ცაა 
ყუ რად ღე ბის კონ ცენ ტრა ცია და წარ მო სახ ვა, და მოუ კი დებ ლად მსჯე ლო ბის, 
კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბი სა და კო მუ ნი კა ციის უნა რე ბი. სა მუ ზეუ მო სა გა ნ მან-
თლებ ლო პროგ რა მე ბი ასე ვე ხელს უწ ყობს ემ პა თიის და ტო ლე რან ტო ბის 
გან ვი თა რე ბას ბავ შვებ სა და მო ზარ დებ ში და პატ რიო ტუ ლი გრძნო ბის გაღ-
ვი ვე ბას ნა ციო ნა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის აღ ქმის პრო ცეს ში.  

სკო ლა და მუ ზეუ მი

სკო ლის მოს წავ ლეე ბი მუ ზეუ მის აუ დი ტო რიის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სეგ მენ-
ტია. სკო ლის მოს წავ ლეე ბის თვის შე მუ შა ვე ბუ ლი პროგ რა მე ბი მუ ზეუ მე ბის 
ერ თ-ერთ ძი რი თად პრო დუქტს წარ მოად გენს. სა მუ ზეუ მო სწავ ლე ბა ერ თი 
მხრივ, ავ სებს და ამ ყა რებს საკ ლა სო ოთახ ში მი ღე ბულ ცოდ ნას, მეო რე 
მხრივ კი აღ ძრავს მო ზარ დში ცნო ბის მოყ ვა რეო ბა სა და ინ ტე რესს, და ხელს 
უწობს მის პი როვ ნულ გან ვი თა რე ბას. მუ ზეუ მებს შეუძ ლიათ დაეხ მა რონ 
მას წავ ლებ ლებს სა ფუძ ვლია ნად შეის წავ ლონ და გაი ზიარონ ეროვ ნუ ლი 
მუ ზეუ მის უნი კა ლუ რი კო ლექ ციე ბი, ახა ლი პე და გო გიუ რი მიდ გო მე ბი, და გა-
ნი ვი თა რონ სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციე ბის ახ ლე ბუ რი ხედ ვა. ეს მათ სა შუა ლე ბას 
მის ცემს გააუმ ჯო ბე სონ მოს წავ ლე თათ ვის ისე თი საგ ნე ბის სწავ ლე ბა რო გო-
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რი ცაა მა თე მა ტი კა, სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო საგ ნე ბი, ის ტო რია, ხე ლოვ ნე ბა და 
სხვა დის ციპ ლი ნე ბი. მუ ზეუ მი მას წავ ლებ ლებს დაეხ მა რე ბა სრულ ფა სოვ ნად 
შეის წავ ლონ და სწავ ლე ბის დროს გა მოი ყე ნონ ის ინო ვა ციუ რი მე თო დე ბი, 
რო მელ თა შე მო თა ვა ზე ბაც მხო ლოდ მუ ზეუ მებს შეუძ ლიათ. თა ვის მხრივ, 
გა ნათ ლე ბის სფე როს ექ სპერ ტე ბი და პე და გო გე ბი დაეხ მა რე ბიან მუ ზეუ მის 
სპე ცია ლის ტებს სა მუ ზეუ მო კო ლექ ციე ბის სას წავ ლო გეგ მას თან და კავ ში-
რე ბა სა და ინ ტეგ რი რე ბა ში. მოხ დე ბა უნი კა ლუ რი სა მუ ზეუ მო რე სურ სე ბის 
გა მო ყე ნე ბა და ჩარ თვა ახა ლი პროგ რა მე ბი სა და სას წავ ლო გეგ მე ბის შე-
მუ შა ვე ბა ში, რაც უდა ვოდ გაამ დიდ რებს და მრა ვალ ფე როვ ნე ბას შეს ძენს 
სკო ლის სას წავ ლო გეგ მას.

მიმ დი ნა რე საქ მია ნო ბა და პროგ რა მე ბი

სა გან მა ნათ ლებ ლო  პროგ რა მე ბის შედ გე ნი სას და გან ხორ ციე ლე ბი სას 
ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრი ხში რად მი მარ თავს აქ-
ტიუ რი სწავ ლე ბის მე თო დებს.  ბავ შვებს ინ ფორ მა ცია მიე წო დე ბათ  პროაქ-
ტიუ რი, შე მეც ნე ბი თი, გარ თო ბი სა და სა ხა ლი სო თა მა შე ბის გზით, ასა კობ რი-
ვი ჯგუფე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და მათ თვის  გა სა გებ ენა ზე; პროგ რა მე ბის 
მი ზა ნია აღ ძრას მო ზარ დებ ში ცნო ბის მოყ ვა რეო ბა და ინ ტე რე სი, და მა თი 
მაქ სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბით ხე ლი შეუწ ყოს აქ ტიუ რი, და მოუ კი დე ბე ლი 
სწავ ლის პრო ცე სის და ნერ გვა სა და გან ვი თა რე ბას სა ქარ თვე ლო ში. 

ამ ჟა მად ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის სა გან მა ნათ ლებ ლო დე პარ ტა მენ ტი ახორ-
ციე ლებს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის სივ რცე ში არ სე ბუ ლი გა მო ფე ნე ბის ირ გვლივ 
შექ მნილ მრა ვალ ფე რო ვან გა სარ თობ -შე მეც ნე ბი თ პროგ რა მებს, რომ ლე-
ბიც შეიძ ლე ბა დაი ყოს ორ ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბად:  პირ ვე ლი - რო დე საც 
პროგ რა მა ან გა მო ფე ნა პირ და პირ უკავ შირ დე ბა სკო ლის სას წავ ლო გეგ მას, 
და მეო რე - სა მუ ზეუ მო პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უწ ყობს სხვა დას ხვა 
სფე რო ში მო ზარ დის ზო გა დი ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბას. პირ ვე ლი მი მარ თუ ლე-
ბის მა გა ლი თად შეიძ ლე ბა და ვა სა ხე ლოთ   ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის ოქ როს 
ფონ დის ექ სპო ნა ტებ ზე დაყ რდნო ბით შედ გე ნი ლი პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც 
პირ და პირ კავ შირ შია სა ქარ თვე ლო სა და ან ტი კუ რი პე რიო დის მსოფ ლიო 
ის ტო რიას თან. თა მა შე ბი სა შუა ლე ბას გვაძ ლევს მოს წავ ლეებს ვას წავ ლოთ 
მი თო ლო გიუ რი პერ სო ნა ჟე ბის კით ხვა და მათ თვის და მა ხა სია თე ბე ლი ატ-
რი ბუ ტე ბის ამოც ნო ბა, ასე ვე სა ქარ თვე ლო სა და ან ტი კუ რი სა ბერ ძნე თი სა 
თუ რო მის კულ ტუ რუ ლი კავ ში რე ბი. ბავ შვე ბი ეც ნო ბიან იმ გეოგ რა ფიულ 
ად გი ლებს, სა დაც მოხ და ამ ნივ თე ბის აღ მო ჩე ნა და გზებს, რომ ლი თაც ამ 
ნივ თებ მა მოაღ წიეს ჩვე ნამ დე.  მეო რე მი მარ თუ ლე ბის მა გა ლი თად შეიძ ლე-
ბა წარ მო ვად გი ნოთ აღ მო სავ ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის გა მო ფე ნა, სა დაც ბავ შვე ბი 
ეც ნო ბიან ძვე ლი ეგ ვიპ ტის, სპარ სე თის, ჩი ნე თი სა და ია პო ნიის ის ტო რია სა 
და ხე ლოვ ნე ბას. გა მო ფე ნის დათ ვა ლიე რე ბის შემ დეგ მოს წავ ლეე ბი მო ნა-
წი ლეო ბენ სპე ცია ლუ რად მომ ზა დე ბულ თა მა შებ ში, რომ ლე ბიც საუ კე თე სო 
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სა შუა ლე ბაა მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის ათ ვი სე ბი სა და გან მტკი ცე ბის თვის. ბავ შვებს 
სა შუა ლე ბა ეძ ლე ვათ იმ სჯე ლონ და სა კუ თა რი აზ რი გა მო ხა ტონ ნა ნახ და 
მოს მე ნილ სა კით ხებ ზე, და კი დევ ერ თხელ და ფიქ რდნენ სხვა დას ხვა სა ზო-
გა დოე ბის მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა სა და აზ როვ ნე ბის წეს ზე. 

ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია მუ ზეუ მის გა რეთ მოქ მე დი პროგ რა მე ბი, რო მელ თა 
არეა ლი ძა ლიან ფარ თოა: მოძ რა ვი სა გან მა ნათ ლებ ლო გა მო ფე ნე ბი, მუ-
ზეუ მის თა ნამ შრომ ლე ბის ლექ ცია- პრე ზენ ტა ციე ბი სკო ლებ სა და რაიო ნულ 
ცენ ტრებ ში, ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი მა სა ლე ბი და სხვა.  კი დევ ერ თი 
სფე რო, რო მელ შიც მუ ზეუმს სას კო ლო პრო ცეს ში თა ვი სი წვლი ლის შე ტა ნა 
შეუძ ლია, სა ვე ლე ექ სკურ სიე ბია. სა ვე ლე ექ სკურ სიე ბის მი ზა ნი ფლო რის, 
ფაუ ნის, ეკო ლო გიის, კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის და სხვა სა კით ხე ბი სად-
მი ინ ტე რე სის გაღ რმა ვე ბაა. 

აქ ტიუ რი სწავ ლე ბის მე თო დე ბი

აქ ტიუ რი სწავ ლე ბის ბევრ და დე ბით მხა რე თა გან ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო-
ვა ნე სია მო ზარ დებ ში ცნო ბის მოყ ვა რეო ბი სა და ინ ტე რე სის გაღ ვი ვე ბა. ეს 
გვეხ მა რე ბა  მოს წავ ლეებს ხე ლი შე ვუწ ყოთ სა კუ თა რი შე კით ხვე ბის მო ფიქ-
რე ბა ში იმ საგ ნე ბის შე სა ხებ, რომ ლებ საც  ისი ნი ხე და ვენ და შეის წავ ლიან.  
ბავ შვებს ასე ვე სა შუა ლე ბა ეძ ლე ვათ გა ნი ვი თა რონ კვლე ვის უნა რე ბი,  ის-
წავ ლონ  თუ რო გორ შეი მუ შაონ სტრა ტე გია შე კით ხვებ ზე პა სუ ხის გა სა-
ცე მად, და არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად დაამ ტკი ცონ თა ვი სი მო საზ რე ბა ჯგუ ფუ რი 
მუ შაო ბის დროს. და ბო ლოს, არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ამ გვა რი 
სწავ ლე ბა შეიძ ლე ბა იყოს ძა ლიან სა ხა ლი სო, რად გან თა მა შის ას პექ ტე ბის 
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შე ტა ნა სწავ ლე ბის მე თო დებ ში ძალ ზე ეფექ ტუ რია და ამაღ ლებს ცოდ ნის 
ათ ვი სე ბის უნა რებს. აქ ტიუ რი სწავ ლე ბის კონ ცეფ ციას თან და კავ ში რე ბით 
გან სა კუთ რე ბით საინ ტე რე სოა სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის თა-
ნამ შრომ ლო ბა ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე ტის  გა ნათ ლე ბის სკო ლას თან და 
„Project Zero“-ს  გა ნათ ლე ბის ექ სპერ ტებ თან,  რომ ლებ მაც აქ ტიუ რი სწავ-
ლე ბის კონ ცეფ ციას თან და კავ ში რე ბით თა ვის გა მოც დი ლე ბა გაუ ზია რეს 
ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენტრს.  2015 წლის თე ბერ ვალ ში 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზეუმს ეწ ვია ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე ტის გა ნათ-
ლე ბის ექ სპერ ტე ბის ჯგუ ფი, რომ ლებ მაც  ჩაა ტა რეს სა ჯა რო პრე ზენ ტა ცია 
„მუ ზეუ მებ ში აქ ტიუ რი სწავ ლე ბის“ თე მა ზე. ეროვ ნულ მუ ზეუმ ში ვე ჩა ტარ და 
ინ ტე რაქ ტიუ რი სე მი ნა რი, სა დაც მოს წავ ლეე ბის ჩარ თუ ლო ბით გან ხორ-
ციელ და აქ ტი ვო ბე ბი, რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნებ და აქ ტიუ რი სწავ ლე ბის 
მე თო დე ბის და ნერ გვას. აქ ტი ვო ბა ით ვა ლის წი ნებ და მოს წავ ლეე ბის და ყო-
ფას პა ტა რა ჯგუ ფე ბად, რის შემ დე გაც მათ ეძ ლეო დათ სხვა დას ხვა ჯგუ ფუ რი 
და ვა ლე ბე ბი. ბავ შვებს ვთხო ვეთ ამოერ ჩიათ რაი მე ობიექ ტი და გა დაექ-
ციათ ის დაკ ვირ ვე ბის საგ ნად (შე საძ ლე ბე ლია ეს სა გა ნი იყოს სა მუ ზეუ მო 
ექ სპო ნა ტი, ნე ბის მიე რი ნივ თი, მე გობ რის ჩან თა, ან საინ ტე რე სო მცე ნა რე). 
მოს წავ ლეებს შეუძ ლიათ გა დაი ღონ ფო ტოე ბი, გაა კე თონ ჩა ნა ხა ტე ბი, ან ჩა-
ნა წე რე ბი -  მთა ვა რია ყუ რად ღე ბით დააკ ვირ დნენ სა განს, შემ დეგ და წე რონ 
რას ამ ჩნე ვენ და დე ტა ლუ რად აღ წე რონ ის. მოს წავ ლეებს ვთხოვთ იპო ვონ 
ამ საგ ნის 10 და მა ხა სია თე ბე ლი ნი შა ნი, შემ დეგ კი მოი ფიქ რონ რამ დე ნი მე 
შე კით ხვა მას თან და კავ ში რე ბით. სა ბო ლოო ეტაპ ზე ხდე ბა დაკ ვირ ვე ბის და 
გა მოც დი ლე ბის სხვა ჯგუ ფებ თან გა ზია რე ბა. ამ გვა რი მარ ტი ვი პრინ ცი პით 
აგე ბუ ლი  სა ვარ ჯი შოე ბით ძა ლიან ეფექ ტუ რი აქ ტი ვო ბე ბი ჩა ტარ და არა 
მარ ტო მუ ზეუმ ში და სკო ლის საკ ლა სო ოთახ ში, არა მედ ღია ცის ქვეშ ლაშ-
ქრო ბი სა საც, რო დე საც ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის თა ნამ შომ ლე ბი და გა მო ჩე ნი-
ლი ამე რი კე ლი მოგ ზაუ რი და ჟურ ნა ლის ტი პოლ სა ლო პე კი  მო ზარ დებ თან 
ერ თად ფე ხით გაე მარ თნენ თბი ლი სის ფუ ნი კუ ლიო რი დან ეთ ნოგ რა ფიულ 
მუ ზეუ მამ დე.  ამ გვა რი აქ ტი ვო ბის შე დე გად მოს წავ ლეებ მა შეი ძი ნეს ძა ლიან 
საინ ტე რე სო გა მოც დი ლე ბა და გა ნი ვი თა რეს ისე თი უნა რე ბი, რო გო რი ცაა 
ყუ რად ღე ბით დაკ ვირ ვე ბა, სხვი სი აზ რის მოს მე ნა და გათ ვა ლის წი ნე ბა, 
დის კუ სია და სა კუ თა რი აზ რის სხვე ბის თვის გა ზია რე ბა. 

აქ ტიუ რი სწავ ლე ბის მე თო დი სამ ძი რი თად ეტაპს ით ვა ლის წი ნებს:

კვლე ვა, გა მო ძიე ბა და აღ მო ჩე ნა. 
ეს სხვა სიტ ყვე ბით შეიძ ლე ბა აღ ვწე როთ, რო გორც:

დაკ ვირ ვე ბა, შეს წავ ლა, ინ ტერ პრე ტა ცია აქ ტიუ რი სწავ ლე ბი სას ერ თ-ერ თი 
საკ ვან ძო ეტა პი არის ინ ტერ პრე ტა ცია - რას მოგ ვით ხრობს ესა თუ ის სა გა ნი 
თუ ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ ში?
კლა სი კუ რი შე კით ხვე ბი, რომ ლე ბიც ჟურ ნა ლის ტი კა შიც გა მოი ყე ნე ბა - ვინ, 
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რა, სად, რო დის, და რო გორ? ფარ თოდ გა მოი ყე ნე ბა აქ ტიუ რი სწავ ლე-
ბის დროს. შე საძ ლე ბე ლია ყვე ლას სხვა დას ხვა ინ ტერ პრე ტა ცია ჰქონ დეს, 
რაც ძა ლიან კარ გია, რად გან ხელს უწ ყობს დი სკუ სიას, სა კუ თა რი აზ რის 
არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად გა მოთ ქმას, და გა მოუ მუ შა ვებს ბავ შვებს სხვი სი აზ-
რის მოს მე ნი სა და პა ტი ვის ცე მის ჩვე ვებს. ძა ლიან მნიშ ვნე ლოვ ანია, რომ 
ბავ შვებ მა შეძ ლონ სიტ ყვე ბით გად მოს ცენ ის, რა საც თვა ლით ხე და ვენ, ან 
შეგ რძნე ბე ბით აღიქ ვა მენ. ბავ შვებ მა უნ და შეძ ლონ მიი ღონ ის ინ ფორ მა ცია, 
რო მელ საც სა გა ნი ატა რებს. ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყოს 
დაკ ვირ ვე ბის ობიექ ტის და კავ ში რე ბა საერ თო კონ ტექ სტთან (ის ტო რიუ ლი, 
კულ ტუ რუ ლი, სო ცია ლუ რი, და ა.შ.)

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ გვა რი მე თო დო ლო გია შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნას არა მარ ტო ნე ბის მიე რი პრო ფი ლის მუ ზეუმ ში, არა მედ ასე ვე საკ ლა სო 
ოთახ ში და ბუ ნე ბა შიც კი. 

ამ გვა რად, ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სა და აქ-
ტიუ რი სწავ ლე ბის მე თო დო ლო გიის გა მო ყე ნე ბით ცდი ლობს უკეთ უპა სუ ხოს 
ბავ შვე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის თა ნა მედ რო ვე მოთ ხოვ ნებს.  აუ ცი ლე ბე ლია, 
რომ მუ ზეუ მებ მა რაც შეიძ ლე ბა ცხა დად უჩ ვე ნონ მას წავ ლებ ლებს, მოს-
წავ ლეებს და მათ მშობ ლებს თუ რას სთა ვა ზობს დღეს მათ თა ნა მედ რო ვე 
მუ ზეუ მი და თუ რო გორ შეუწ ყობს ხელს სა მუ ზეუ მო პროგ რა მე ბი ახალ გაზ-
რდო ბის გა ნათ ლე ბა სა და სწორ გან ვი თა რე ბას.
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Summary

DAREJAN DZOTSENIDZE

Georgian National Museum,
Head of educational center, 
MA 

CONCEPT OF ACTIVE LEARNING AND ROLE OF MUSEUM 
IN EDUCATIONAL SPACE 

Over last 20 years, mu seum as an edu ca tio nal cen ter has ac qui red a new fun ction. 
In the past, its ro le was li mi ted to pro tec tion and ex hi bi tion of col lec tions, whi le now 
edu ca tio nal mis sion has be co me a key seg ment of each mu seums rat her than ad-
di tio nal one re gar dless of their spe ci fics and pro fi le. 

When ela bo ra ting and im ple men ting edu ca tio nal prog rams, the  Edu ca tio nal Cen ter 
of  Geor gian Na tio nal Mu seum usually uses ac ti ve lear ning met hods. In for ma tion is 
de li ve red to chil dren in proac ti ve ways, en ter tain ment and funny ga mes in plain lan-
gua ge ta king ac count of age groups. The goal of the prog rams is to evo ke cu rio sity 
and in te rest and by their ma xi mal en ga ge ment fa ci li ta te in tro duc tion and de ve lop ment 
of ac ti ve, in de pen dent lear ning  pro cess in Geor gia. 

With res pect to the Con cept of Ac ti ve Lear ning, coo pe ra tion of Geor gian Na tio nal 
Mu seum with Har vard Uni ver sity Edu ca tio nal School and ex perts of Pro ject Ze ro is 
es sen tial. They sha re their ex pe rien ce in ac ti ve lear ning with  Edu ca tio nal Cen ter of  
Geor gian Na tio nal Mu seum. 

Na tio nal Mu seum en dea vors to meet mo dern re qui re ments for chil dren and youth 
using the edu ca tio nal prog rams and ac ti ve lear ning met ho do logy. It is re qui red that 
the mu seums clearly de mon stra te to the teac hers, stu dents and pa rents what the 
con tem po rary mu seums can of fer them and how the mu seum prog rams can con tri-
bu te to the edu ca tion and pro per de ve lop ment of the youth.
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მაკა ბეჟუაშვილი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, 
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის 

ეროვნული გალერეის საგანმანათლებლო 
დეპარტამენტის მენეჯერი

საავ ტო რო პროექ ტი - ხე ლოვ ნე ბის 
საკ ვი რაო სკო ლა ეროვ ნულ გა ლე რეა ში

დი მიტ რი შე ვარ დნა ძის სა ხე ლო ბის ეროვ ნუ ლი გა ლე რეა  თით ქმის საუ კუ-
ნო ვან ის ტო რიას ით ვლის და დღი დან მი სი დაარ სე ბი სა ის ჩვე ნი ქა ლა ქის  
ცენ ტრა ლუ რი სა გა მო ფე ნო ინ სტი ტუ ციაა. 

2007 წლი დან  ეროვ ნუ ლი გა ლე რეა ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის გაერ თია ნე ბის 
შე მად გენ ლო ბა შია. 

2007-2011 წლებ ში გა ლე რეა ში ფარ თო მას შტა ბია ნი რე კონ სტრუქ ცია გან-
ხორ ციელ და.

2011 წლის გა ზაფ ხულ ზე თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა-
მი სად გა ნახ ლე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი გა ლე რეა ახალ ცხოვ რე ბას იწ ყებს. მე-20 
საუ კუ ნის დამ დეგს, რო ცა მსოფ ლიოს წამ ყვან მუ ზეუ მებ ში  სა გან მა ნათ ლებ-
ლო პრაქ ტი კას ცენ ტრა ლუ რი ად გი ლი უკა ვია, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
მუ ზეუ მის სა გან მა ნათ ლებ ლო სეგ მენ ტი საბ ჭო თა მემ კვიდ რეო ბით მი ღე ბუ-
ლი „სუფ თა ფურ ცე ლია“. ამ მი მარ თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნულ მა მუ ზეუმ მა  2005 წლი დან დაიწ ყო. უმოკ ლეს ვა და ში მუ ზეუმ ში 
შეიქ მნა სა გან მა ნათ ლებ ლო პო ლი ტი კა და გან ხორ ციელ და პრაქ ტი კუ ლი 
პრო ცე სი. დღეს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის, ისე ვე რო გორც  ეროვ ნუ ლი გა ლე-
რეის, თა ნა მედ რო ვე ხედ ვის ქვა კუთ ხე დი  მი სი სა გან მა ნათ ლებ ლო მი სიაა. 
ამ მი სიის მნიშ ვნე ლო ბის თვის  ორ ას პექტს გა მოვ ყოფ დი:

1. სა გან მა ნათ ლებ ლო მი სიას აქვს უზარ მა ზა რი რო ლი ფარ თო  სა ზო გა-
დოე ბის გა ნათ ლე ბი სა და მი სი თა ვი სუ ფა ლი დროის სა სარ გებ ლოდ 
და გეგ მვის პრო ცე სის თვის;

2. ეფექ ტუ რად წარ მოე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პო ლი ტი კა მუ ზეუ მის 
ეფექ ტუ რი მუ შაო ბის სა წინ და რია.

ეროვ ნუ ლი გა ლე რეის სა გან მა ნათ ლებ ლო დე პარ ტა მენ ტი ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ-
მის სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის ერ თ-ერთ შე მად გე ნელ რგოლს წარ მოად-
გენს. ამ დე ნად, ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის სა გან მა ნათ ლებ ლო დე პარ ტა მენ ტის 
მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პო ლი ტი კა ამო სა ვა ლი სა მოქ მე დო 
ორიენ ტი რია ეროვ ნუ ლი გა ლე რეის თვი საც. 2011 წლი დან გა ნახ ლე ბულ 
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გა ლე რეა ში ტრა დი ციად დამ კვიდ რდა მიმ დი ნა რე ექ სპო ზი ციებ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი, რომ ლებ შიც ტრა დი ციულ 
ლექ ციურ ფორ მატ თან ერ თად აქ ტიუ რი ად გი ლი დაი კა ვა შე მეც ნე ბით -სა-
ხა ლი სო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ მა ბავ შვე ბი სათ ვის. გა ნი საზ ღვრა 
მე თო დიც: კონ სტრუქ ტი ვის ტუ ლი მე თო დი, რო მე ლიც სხვაგ ვა რად „აქ ტიუ რი 
სწავ ლე ბის მე თო დად“ მოიხ სე ნიე ბა. პროგ რა მა აგე ბუ ლია  გა ლე რეის სივ-
რცე ში გა მო ფე ნი ლი მხატ ვრუ ლი ნა წარ მოე ბე ბის ირ გვლივ. ერ თი მიდ გო მის 
ფარ გლებ ში კვა ლი ფი ციუ რი სპე ცია ლის ტე ბი ქმნიან  პროგ რა მებს, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც თვალ სა ჩი ნოა „კონ სტრუქ ტი ვის ტუ რი“ მე თო დის შე მოქ მე დე ბი თი 
ინ ტერ პრე ტი რე ბის მდი და რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.  

2014 წელს  ეროვ ნულ გა ლე რეა ში  ახა ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროექ ტი 
ხე ლოვ ნე ბის საკ ვი რაო სკო ლა შედ გა. 

ეროვ ნუ ლი გა ლე რეი სა და მუ ზეუ მის სის ტე მა ში ეს პირ ვე ლი  გრძელ ვა დია ნი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროექ ტია. პროგ რა მას სა ფუძ ვლად უდევს თეო რიუ ლი 
მუ შაო ბა თა ნა მედ რო ვე სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მე ბის პრაქ ტი კე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, ასე ვე ჩვე ნი უშუა ლო გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც დაგ როვ და 
ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე მუ შაო ბი სას. 

საკ ვი რაო სკო ლის პროგ რა მა ასახვს ეროვ ნუ ლი გა ლე რეის სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პო ლი ტი კის მოთ ხოვ ნებს:

1. თეო რიუ ლი სწავ ლე ბის და პრაქ ტი კუ ლი აქ ტი ვო ბის ეფექ ტუ რი შე ჯე რე ბა;

2. თეო რიუ ლი ნა წი ლის შე მეც ნე ბით -სა ხა ლი სო, ინ ტე რაქ ტიუ ლი ფორ მა ტი;

3. პრაქ ტი კუ ლი აქ ტი ვო ბა გა მიზ ნუ ლია მო ნა წი ლეე ბის შე მოქ მე დე ბი თი 
უნა რე ბის წარ მო ჩე ნა- წა ხა ლი სე ბის თვის. 

ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რია სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნად მიე წო დე ბათ სა შუა ლო სკო-
ლა ში. ჩვე ნი სკო ლის მი ზა ნია  გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მით გა ვაღ რმა ვოთ 
ბავ შვე ბის ცოდ ნა ამ სფე რო ში, გან ვა ვი თა როთ თა ვი სუ ფა ლი აზ როვ ნე ბა, 
შე მოქ მე დე ბი თი უნა რე ბი, „აქ ტიუ რი სწავ ლე ბის მე თო დის“ პრინ ცი პით შევ-
თა ვა ზოთ სა ხა ლი სო შე მეც ნე ბი თი ფორ მა ტი, რომ ლის სა შუა ლე ბით ბავ შვი 
პა სიუ რი მსმე ნე ლის გან გან სხვა ვე ბით თვი თონ არის შე მოქ მე დე ბი თად 
ჩარ თუ ლი ცოდ ნის მი ღე ბის პრო ცეს ში. 

ეროვ ნუ ლი გა ლე რეის ხე ლოვ ნე ბის სკო ლის პრიო რი ტე ტია:

1. მო ზარ დე ბის კონ ტაქ ტი პირ ვე ლად წყა როს თან, ეროვ ნუ ლი გა ლე რეის 
სივ რცე ში გან ხორ ციე ლე ბულ მუდ მივ და დროე ბით ექ სპო ზი ციებ თან;

2. თა ვი სუ ფა ლი შე მოქ მე დე ბი თი გა რე მოს შექ მნა, სა დაც მო ნა წი ლეებს 
სა შუა ლე ბა აქვთ, მოს მე ნი ლი გა ნამ ტკი ცონ პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შაოს მეშ-
ვეო ბით, ეზია რონ ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შის შექ მნის შე მოქ მე დე ბით პრო ცესს.
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პროგ რა მა გუ ლის ხმობს მე ცა დი ნეო ბა თა ციკლს, რომ ლის პრო ცეს ში მო-
ნა წი ლეებს ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რია მიე წო დე ბათ ზო გად კულ ტუ რო ლო გიურ 
ჭრილ ში,  თა ვი სუ ფა ლი ნა ვი გა ციის პრინ ცი პით, არაქ რო ნო ლო გიუ რად.

8-თვია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში პროგ რა მის მო ნა წი ლეე ბი ეც ნო ბიან 
ხე ლოვ ნე ბის დარ გებს, სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის ჟან რებს, მხატ ვრულ ეპო ქებს, 
მიმ დი ნა რეო ბებს. გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის ექ სპო ზი ციე ბის 
და სა გან ძუ რე ბის გაც ნო ბა.

ხე ლოვ ნე ბის სკო ლა გან საზ ღვრუ ლია 10 წლის ზე მოთ  სას კო ლო ასა კის 
მო ზარ დე ბის თვის, მე ცა დი ნეო ბე ბი მიმ დი ნა რეობს კვი რა ში ერ თხელ, 2 
საა თი. ყო ვე ლი შეხ ვედ რა გუ ლის ხმობს თეო რიულ და პრაქ ტი კულ ნა წილს. 

ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რიის შეს წავ ლა ხან გრძლი ვი და შრო მა ტე ვა დი პრო-
ცე სია, რომ ლის პრე ტენ ზიაც არ შეიძ ლე ბა ჰქონ დეს აღ ნიშ ნულ სკო ლას 
თა ვი სი ფორ მა ტი დან გა მომ დი ნა რე. 

დღეს ინ ტე რე სის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში ინ ფორ მა ციის მო პო ვე ბა უს-
წრა ფე სად ხელ მი საწ ვდო მია ინტერნეტის საშუალებით. ამ დე ნად, ჩვე ნი 
უპირ ვე ლე სი ამო ცა ნაა არ ტე ფაქ ტე ბის მი მართ  ინ ტე რე სის გაღ ვი ვე ბა და 
სა თა ნა დო ორიენ ტი რე ბის გა მო მუ შა ვე ბა მა თი აღ ქმის პრო ცეს ში.

თუ კი წარ სულ ში მუ ზეუ მი, რო გორც ხე ლოვ ნე ბის სა გან ძუ რის სა ცა ვი, პრიო-
რი ტე ტუ ლი იყო ხე ლოვ ნე ბის შე სწავ ლის პრო ცეს ში, დღეს გან სხვა ვე ბუ ლი 
რეა ლო ბაა. ერ თა დერ თი, რაც მხო ლოდ მუ ზეუმს შეუძ ლია შეს თვა ზოს სა-
ზო გა დოე ბას, ორი გი ნა ლებ თან წვდო მაა. 

პროგ რა მის მი ზა ნია, უზ რუნ ველ ყოს ორი გი ნალ თან ეფექ ტუ რი კონ ტაქ ტი,  
რა თა ჩვეუ ლებ რი ვი დამ თვა ლიე რებ ლი სა გან გან სხვა ვე ბით გაჩ ნდეს ნა წარ-
მოებ ში  წვდო მის მო ტი ვა ცია. მო ტი ვა ციის ასა მაღ ლებ ლად ალ ტერ ნა ტი ვა 
არ აქვს ინ ტე რაქ ტიულ ფორ მატს. ამა თუ იმ თე მის გან ხილ ვი სას  ვარ ჩევთ 
ისეთ ინ ფორ მა ციას, რო მე ლიც, პირ ველ რიგ ში,  არის მი სი არ სობ რი ვი მა-
ხა სია თე ბე ლი და, ამას თან, ეფექ ტუ რი, „და მაინ ტრი გე ბე ლი“, და სა მახ სოვ-
რე ბე ლი ის ტო რია,  რო მე ლიც გა მო ყე ნე ბუ ლია შე და რე ბი თი პა რა ლე ლე ბის 
და სა ნა ხად ჩვენს დრო სა და გა მოც დი ლე ბას თან მი მარ თე ბით.

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა,  ჩვე ნი  მიდ გო მის სა ფუძ ვე ლია  თა ვი სუ ფა ლი 
ნა ვი გა ცია. რა ტომ თა ვი სუ ფა ლი ნა ვი გა ცია? პირ ველ რიგ ში იმი ტომ, რომ 
პროგ რა მა და კავ ში რე ბუ ლია გა ლე რეის ექ სპო ზი ციებ თან.  ამ მიდ გო მის 
ფარ გლებ ში ხორ ციელ დე ბა მოგ ზაუ რო ბა ეპო ქებ სა და დრო ში, კულ ტუ რის 
სხვა დას ხვა სფე რო ში, რაც იძ ლე ვა თე მის  ზო გად კულ ტუ რო ლო გიურ ჭრილ-
ში ცოც ხა ლი წარ მო სახ ვის სა შუა ლე ბას. ამას თან, მიგ ვაჩ ნია, რომ მიდ გო მა 
ეფექ ტუ რია ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რიის შეს წავ ლის პრო ცე სის თვის: ის  აკ მა ყო-
ფი ლებს მო ნა წი ლე თა გან ხვა ვე ბულ გე მოვ ნე ბას, სას წავ ლო პრო ცეს ში გროვ-
დე ბა მრა ვალ ფე რო ვა ნი მა სა ლა კულ ტუ რის ის ტო რია ში ორიენ ტი რე ბის თვის.
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შე საძ ლოა დაი გეგ მოს თა ვი სუ ფა ლი ნა ვი გა ციის მრა ვალ გვა რი მარ შრუ ტი. 
ის მოქ ნი ლად ცვა ლე ბა დია გა ლე რეა ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი გა მო ფე ნე ბის 
მი ხედ ვით. მაგ რამ, ცხა დია,  სა ბო ლოო ჯამ ში  ორიენ ტი რე ბუ ლე ბი ვართ კონ-
კრე ტულ შე დეგ ზე: შე ვე ხოთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან თე მებს ქარ თუ ლი და 
მსოფ ლიო კულ ტუ რის ის ტო რიი დან. სას წავ ლო წლის გან მავ ლო ბა ში იქ მნე-
ბა ერ თი ჯგუ ფუ რი ნა მუ შე ვა რი კო ლა ჟის ფორ მით. მოზ რდი ლი ფორ მა ტის 
ქა ღალ დზე გა მო სა ხუ ლია წელ თაღ რიც ხვის ხა ზი. პე რიო დუ ლად ბავ შვე ბი 
გავ ლი ლი მა სა ლის ამ სახ ველ რეპ რო დუქ ციებს წელ თაღ რიც ხვის ხა ზის ირ-
გვლივ ათავ სე ბენ. ამ ფორ მით ხდე ბა მა სა ლის გა მეო რე ბაც და  კულ ტუ რის 
ის ტო რიის ქრო ნო ლო გიუ რი ას პექ ტის გააზ რე ბაც. კო ლაჟს  სა ხე ლოს ნოს სივ-
რცე ში თვალ სა ჩი ნო ად გი ლი უკა ვია მთე ლი სას წავ ლო წლის გან მავ ლო ბა ში. 

შე მოგ თა ვა ზებთ სკო ლა ში სას წავ ლო პრო ცე სის გან მავ ლო ბა ში თა ვი სუ ფა-
ლი ნა ვი გა ციით გან ხორ ციე ლე ბულ ერ თ-ერთ ფრაგ მენტს:

გა ვე ცა ნით პეტ რე ოც ხე ლის შე მოქ მე დე ბას; ბუ ნებ რი ვად გა და ვე დით თეატ-
რის თე მა ზე, ერ თი შეხ ვედ რა და ვუთ მეთ ამ დარგს: თეატ რის შექ მნის ის ტო-
რიას,  ან ტი კურ თეატრს,   გა ვე ცა ნით ია პო ნურ კა ბუ კის თეატრს, რო გორც 
თეატ რა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის ერ თ-ერთ მწვერ ვალს. ვი საუბ რეთ სცე ნოგ რა ფია-
ზე. მი ვე ცით და ვა ლე ბა: ევ რი პი დეს მე დეას ან არ გო ნავ ტე ბის მი თის გაც ნო ბა.  
გა ლე რეის სა ხე ლოს ნო ში შეიქ მნა მე დეას სცე ნოგ რა ფია: ეს კი ზე ბი და მცი რე 
მა კე ტი. ლო გი კუ რად გა და ვე დით ძვე ლი კოლ ხე თის ის ტო რია ზე და გა ვე ცა-
ნით მუ ზეუ მის არ ქეო ლო გიურ სა გან ძურს, შემ დეგ წი ნაქ რის ტია ნუ ლი ხა ნის 
ქარ თული კულ ტუ რის სხვა ეტა პებს, თა ნად როულ მოვ ლე ნებს მსოფ ლიო ში 



m
u
 z
e
u
 m
i

216

და ა. შ. (აღ წე რი ლი ფრაგ მენ ტი გან ხორ ციელ და 5 გაკ ვე თი ლის პე რიოდ ში).

აღ სა ნიშ ნია, რომ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი გა ლე რეის, და თუნ დაც  ეროვ-
ნუ ლი მუ ზეუ მის, ექ სპო ზი ციე ბი ვერ წარ მოა ჩე ნენ მსოფ ლიო ხე ლოვ ნე ბის 
ის ტო რიის მთლიან პრო ცესს. სწო რედ ამ დე ნად მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია 
პროგ რა მის გან ხორ ციე ლე ბა პრე ზენ ტა ციე ბის, მრა ვალ ფე რო ვა ნი ფო ტო და 
ვი დეომა სა ლის თან ხლე ბით.  სას წავ ლო წლის ბო ლოს კი ჩვე ნი  კო ლა ჟი 
ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რიის მეტ ნაკ ლე ბად  ობიექ ტურ სუ რათს უნ და ასა ხავ დეს. 

გაკ ვე თი ლის პრაქ ტი კულ ნა წილ ში მოს წავ ლეე ბი თვი თონ ერ თვე ბიან ხე-
ლოვ ნე ბის ნა წარ მოე ბის შექ მნის პრო ცეს ში. პრაქ ტი კუ ლი მე ცა დი ნეო ბა 
გან საზ ღვრუ ლია თეო რიუ ლი ნა წი ლით, ორიენ ტი რე ბუ ლია მო ნა წი ლეე ბის 
შე მოქ მე დე ბი თი უნა რე ბის წარ მო ჩე ნა ზე და ით ვა ლის წი ნებს მუ შაო ბას სხვა-
დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით (ხატ ვა სხვა დას ხვა მა სა ლით, ძერ წვა, კო ლა ჟის 
შექ მნა და ა.შ.).

შე მოგ თა ვა ზებთ სკო ლა ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კუ ლი აქ ტი ვო ბის 
რამ დე ნი მე ნი მუშს:

•	 თე მა – დ. კა კა ბა ძის აბ სტრაქ ციე ბი

პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შაო- პრო ცე სი მიმ დი ნა რეობს დ. კა კა ბა ძის დარ ბაზ ში. 
მო ნა წი ლეებს ეძ ლე ვათ ფაილ ში მო თავ სე ბუ ლი კომ პლექ ტი: ფე რად პრინ-
ტერ ზე ამო ბეჭ დი ლი „აბ სტრაქ ტუ ლი ნა ტურ მორ ტი“, დაჭ რი ლი დე ტა ლე ბად; 
ფურ ცე ლი; წე ბო; ფე რა დი ფან ქრე ბი და პას ტე ლე ბი. 

და ვა ლე ბა:  აბ სტრაქ ტუ ლი კომ პო ზი ციის შექ მნა, მოს წავ ლე თა ვი სუ ფა ლია 
არ ჩე ვან ში, იხელ მძღვა ნე ლოს ორი გი ნა ლით, თუ შეც ვა ლოს კომ პო ზი ცია 
სა კუ თა რი ფან ტა ზიის მი ხედ ვით. 

•	 თე მა – ხა ზი, რო გორც ერ თ-ერ თი სახ ვით გა მომ სახ ვე ლო ბი თი ელე მენ ტი 

პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შაო- პრო ცე სი მიმ დი ნა რეობს სა გა მო ფე ნო დარ ბაზ ში, 
ლა დო გუ დიაშ ვი ლის ნა მუ შევ ართან „მე რა ნი“. მო ნა წი ლეებს ურიგ დე ბათ 
ფურ ცლებ ზე ამო ბეჭ დი ლი ლექ სი „მე რა ნი“, რო მელ შიც  გა ხა ზუ ლია „მძაფ-
რი“ ფრა ზე ბი. და ვა ლე ბა: ფან ქრით, მხო ლოდ ერ თი ხა ზის სა შუა ლე ბით, 
გა მო სა ხონ გა მო ყო ფი ლი ფრა ზე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი ემო ცია. 

•	 თე მა – დამ წერ ლო ბის უძ ვე ლე სი ფორ მე ბი 

პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შაო: პიქ ტოგ რა ფიუ ლი დამ წერ ლო ბის პრინ ცი პით ფრა-
ზის შექ მნა. სა მუ შაოს აქვს თა მა შის ფორ მა: ჯგუ ფი იყო ფა 2 ნა წი ლად, თი-
თოეუ ლი გა მო სა ხავს რაი მე წი ნა და დე ბას პიქ ტოგ რა მე ბის სა შუა ლე ბით. 
გაკ ვე თი ლი სრულ დე ბა ფრა ზე ბის გა მოც ნო ბით. 
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•	 თე მა –  ბერ ძნუ ლი მი თო ლო გია

პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შაო- მო ნა წი ლეებს ურიგ დე ბათ A-3 ფორ მატ ზე ამო ბეჭ დი-
ლი 12 ოლიმ პიე ლი ღმერ თის გრა ფი კუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბე ბი. გა მო სა ხუ ლე-
ბებს მო შო რე ბუ ლი აქვთ სპე ცი ფი კუ რი ატ რი ბუ ტი კა. და ვა ლე ბა: დაას რუ ლონ 
და გაა ფე რა დონ ღმერ თე ბის გა მო სა ხუ ლე ბე ბი.

•	 თე მა  – ან ტი კუ რი სა ბერ ძნე თი, მხატ ვრო ბა

პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შაო- ძველ ბერ ძნუ ლი ჭურ ჭლის მო ხა ტუ ლო ბის ამ სახ ვე ლი 
ფო ტო მა სა ლის, ერ თჯე რა დი მუ ყაოს თეფ შე ბი სა და სა ღე ბა ვე ბის სა შუა ლე-
ბით დე კო რა ტიუ ლი თეფ შე ბის შექ მნა. 

•	 თე მა – ძვე ლი ეგ ვიპ ტე

პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შაო- ძვე ლეგ ვიპ ტუ რი კედ ლის მხატ ვრო ბის ნი მუ შის მი-
ხედ ვით პა ნო ზე ჯგუ ფუ რი მუ შაო ბა. 

ამ რი გად, 2014-15 სას წავ ლო წელს ეროვ ნულ გა ლე რეა ში ახა ლი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროექ ტი –„ხე ლოვ ნე ბის საკ ვი რაო სკო ლა“ გან ხორ ციელ და. 
სკო ლა ში გაერ თია ნე ბუ ლი  მო ზარ დე ბი აქ ტიუ რად არიან ჩარ თუ ლე ბი გა-
ლე რეის ცხოვ რე ბა ში. სკო ლის მი ზა ნია, ერ თი მხრივ, გააღ რმა ვოს მო ზარ-
დე ბის ინ ტე რე სი ხე ლოვ ნე ბის და კულ ტუ რის ის ტო რიი სად მი, შეს თა ვა ზოს 
სა თა ნა დო ორიენ ტი რე ბი არ ტე ფაქ ტე ბის აღ ქმის პრო ცეს ში და მეო რე მხრივ, 
გა ნა ვი თა როს ბავ შვებ ში შე მოქ მე დე ბი თი უნა რე ბი, თა ვი სუ ფა ლი აზ როვ ნე ბა.

ბიბ ლიოგ რა ფია

1. მუ ზეუ მე ბი 21-ე საუ კუ ნის გა მოწ ვე ვე ბის პი რის პირ /ნი ნო გე დე ვა ნიშ ვი ლი
ISBN 978-99940-980-1-9 © dvv international, 2010

2. მუ ზეუ მი- სივ რცე ზრდას რულ თა გა ნათ ლე ბი სა და ინ ტერ კულ ტუ რუ ლი დია ლო-
გი სათ ვის /ნი ნო გე დე ვა ნიშ ვი ლი
ISBN 978-999928-829-8-6 © dvv international, 2010

3. კოლ ბის თეო რია სწავ ლის სტი ლის შე სა ხებ
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=16617     

4. გარ დნე რის თეო რია მრა ვალ მხრი ვი ინ ტე ლექ ტის შე სა ხებ
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=16519 

5. სწავ ლის ტი პე ბი (სტი ლი)
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/indexphp?a=term&d=6&t=16835  

6. HEIN H. The Museum in Transition. A philosophical Perspective, Smithsonian 
Institution Press, Washington and London. (2000) 
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Summary

MAKA BEZHUASHVILI

Educational programme manager
Georgian National Museum National Gallery
MA in Art History

WEEKLY SCHOOL OF ART AT NATIONAL GALLERY

In the period of 2014-2015, an educational project - -  was implemented by the 
National Gallery of Georgia. In the framework of the project the school, which aimed 
at developing analytical perspectives towards artefacts and fostering expression of 
creative attitude in school children, was based at the National Gallery of Georgia. 

The poject gave ten-year-old children and teenagers the opportunity to travel in the 
histoty of art and culture as it was depicted in the art pieces displayed in the National 
Gallery. During eight months pupils were examining the proposed study materials 
theoretically and practically at the same time. The classes covered themes such as 
fields of art and its expressive langauge, fine art genres, Georgian and the world art 
masterpieces in general cultural context and artistic epochs in context of different 
cultural values and perspectives.

The methodology of teaching implyed “Source-based Training“; educational, funny, 
interactive techniques;  diverse visual materials; presentations based on existing and 
ongoning exhibitions in the Gallery.
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ბესიკ ლორთქიფანიძე 

პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის 
არქეოლოგიურ-არქიტექტურული

მუზეუმ-ნაკრძალის კურატორი, 
ისტორიის დოქტორი 

სკოლა და მუზეუმი

XXI საუ კუ ნე ში ნე ბის მიე რი მუ ზეუ მის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა სა გან-
მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის სწო რად წარ მარ თვაა. სა ყო ველ თაოდ ცნო ბი ლია, 
რომ მუ ზუ მი აღა რაა მხო ლოდ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის მოძ რა ვი თუ 
უძ რა ვი ძეგ ლე ბის უბ რა ლოდ წარ მომ ჩე ნი. ძა ლიან მნიშ ვნე ლო ვა ნია მი სი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო ფუნ ქცია. ყვე ლა ტი პის მუ ზეუმ ში - მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი, 
მხა რეთ მცოდ ნეო ბის, სახ ლ-მუ ზეუ მი, გა ლე რეა და ა. შ. არის იმის შე საძ ლებ-
ლო ბა, რომ ჩა ტარ დეს სას კო ლო გაკ ვე თი ლე ბი ან უბ რა ლოდ მე ცა დი ნეო-
ბე ბი. ყო ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ რო გორც 
მუ ზეუ მე ბის სპე ცი ფი კა, ასე ვე ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მის  სხვა დას ხვა საგ-
ნე ბის სტან დარ ტის შე დე გე ბი. მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მე ბი იძ ლე ვა იმის 
შე საძ ლებ ლო ბას, რომ გაკ ვე თი ლე ბი ჩა ტარ დეს სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიის 
სხვა დას ხვა სა კით ხე ბის შე სა ხებ და მოს წავ ლეე ბი გა ვიდ ნენ კონ კრე ტულ 
შე დე გებ ზე. მა გა ლი თად, IX კლა სის სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიის საგ ნობ რი ვი 
სტან დარ ტის ერ თ-ერ თი შე დე გი მდგო მა რეობს შემ დეგ ში:   მოს წავ ლემ 
წლის ბო ლოს უნ და შეძ ლოს სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიულ -ეთ ნოგ რა ფიუ ლი 
მხა რეე ბის და ხა სია თე ბა და ამ მხა რეე ბის საზ ღვრე ბის ის ტო რიუ ლი პრო-
ცე სე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის ანა ლი ზი; სხვა შე დე გი კი ასეა 
ფორ მუ ლი რე ბუ ლი: მოს წავ ლეს შეუძ ლია მსჯე ლო ბა ქარ თუ ლი კულ ტუ რის 
სხვა დას ხვა დარ გის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ. ორი ვე 
შემ თხვე ვა ში მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მე ბის გა მო ფე ნებ ზე ან ფონ დებ ში 
სხვა დას ხვა თე მის გარ შე მო შე საძ ლე ბე ლია გაკ ვე თი ლე ბის ჩა ტა რე ბა. ასე ვე 
შე საძ ლოა დროე ბი თი გა მო ფე ნე ბის მოწ ყო ბა იმ მა სა ლი დან გა მომ დი ნა-
რე, რაც და ცუ ლია მუ ზეუ მებ ში. მო გიყ ვანთ რამ დე ნი მე მა გა ლითს: აკად. 
ს. ჯა ნა შიას სა ხე ლო ბის სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მუ ზეუმ ში, რო მე ლიც 
სა კუ თა რი კო ლექ ციე ბით თუ გა მო ფე ნე ბით ახ ლო საა მხა რეთ მცოდ ნეო ბის 
მუ ზეუ მებ თან, შექ მნი ლია რამ დე ნი მე ათეუ ლი სას წავ ლო პროგ რა მა. მოკ-
ლედ გა გაც ნობთ  ორ მათ განს - ოქ რომ რა ვა ლი კოლ ხე თი და ქარ თლის 
სა მე ფოს სა თა ვეებ თან. პირ ველ შემ თხვე ვა ში მოს წავ ლეებს მე ცა დი ნეო ბა 
უტარ დე ბათ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის ს. ჯა ნა შიას სა ხე ლო ბის 
სა ხელ მწი ფო მუ ზეუ მის ოქ როს ფონ დში და ცუ ლი მა სა ლის გა მო ყე ნე ბით. 
მათ შეუძ ლიათ იმ სჯე ლონ  ძვ. წ-ის XIII-XII სს, ლე გენ და რუ ლი კოლ ხე თის, 
ურარ ტუ ლი წყა როე ბის კოლ ხას (ძვ. წ. VIII ს.) და ძვ. წ-ის VI ს-ში შექ მნი ლი 
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კოლ ხე თის სა მე ფოს შე სა ხებ; მოს წავ ლეე ბი აანა ლი ზე ბენ ძვე ლი ბერ ძე ნი 
ავ ტო რე ბის ცნო ბებს, სა დაც კოლ ხე თი იხ სე ნიე ბა ეპი თე ტით „ოქ რომ რა ვა-
ლი“; ეც ნო ბიან ძვირ ფას ნა კე თო ბებს ვა ნი დან, საირ ხი დან და და სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის სხვა ძეგ ლე ბი დან. გაკ ვე თი-
ლის ბო ლოს მოს წავ ლეე ბი ა ჯა მებენ „კოლ ხუ რი კულ ტუ რის“ შექ მნის პო ლი-
ტი კურ, ეკო ნო მი კურ, სო ცია ლურ  და კულ ტუ რულ წა ნამ ძღვრებს, ად გე ნენ 
მი ზეზ -შე დე გობ რივ კავ ში რებს. მეო რე შემ თხვე ვა ში მოს წავ ლეებს უტარ დე-
ბათ მე ცა დი ნეო ბა ქარ თლის სა მე ფოს შე სა ხებ. ისი ნი ეც ნო ბიან პირ ვე ლად 
და მეო რად წე რი ლო ბით წყა როებს, საი და ნაც ამ სა ხელ მწი ფოს შექ მნას 
უკავ ში რე ბენ ალექ სან დრე მა კე დო ნე ლის იმ პე რიის დაშ ლას და ელი ნის-
ტუ რი სა ხელ მწი ფოე ბის შექ მნას; მსჯე ლო ბენ იყო თუ არა მხო ლოდ გა რე 
ფაქ ტო რე ბი საკ მა რი სი ქარ თლის სა მე ფოს შე საქ მნე ლად თუ ეს მოვ ლე ნა 
ში და და გა რე ფაქ ტო რე ბის თან ხვედ რის შე დე გი იყო; ასე ვე ადა რე ბენ მე ფე 
ფარ ნა ვა ზის და აქე მე ნიან თა სპარ სე თის რე ფორ მა ტო რი მე ფეე ბის და რიოს 
I-სა და ქსერ ქსე I-ის რე ფორ მებს. მოს წავ ლეე ბი ეც ნო ბიან  სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის ს. ჯა ნა შიას სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო მუ ზეუ მის ოქ როს 
ფონ დში და ცულ ქარ თლის სა მე ფოს სხვა დას ხვა ცენ ტრებ ში – ახალ გორ-
ში, მცხე თა ში, არ მა ზის ცი ხე ში და სხვა და ცულ ოქ როს, ვერ ცხლის და სხვა 
ძვირ ფა სი მა სა ლის გან დამ ზა დე ბულ ად გი ლობ რივ და სხვა ქვეყ ნე ბი დან 
შე მო ტა ნილ არ ქეო ლო გიურ მო ნა პო ვარს და აა ნა ლი ზე ბენ ახა ლი წელ თაღ-
რიც ხვის და საწ ყის ში  ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ლი აყ ვა ვე ბის მი ზე ზებს.

ახ ლა მოკ ლედ შე ვე ხე ბით სხვა ტი პის მუ ზეუ მებ საც. თე მა ტუ რი მუ ზეუ მე-
ბი სხვა შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე ვა. ო კუ პა ციის მუ ზეუმ ში, რომე ლიც სულ 
ორ დარ ბაზ შია გან თავ სე ბუ ლი, შე საძ ლე ბე ლია გაკ ვთი ლე ბის ჩა ტა რე ბა 
XX საუ კუ ნის სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიის სხვა დას ხვა პე რიო დის შე სა ხებ. ეს 
თე მე ბია: 1918-1921 წლე ბის სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტიუ ლი რეს პუბ ლი კა; 
1924 წლის აჯან ყე ბა; 20-30-ია ნი წლე ბის რეპ რე სიე ბი საბ ჭო თა კავ შირ ში; 
ეროვ ნუ ლი მოძ რაო ბა 50-70-იან წლებ ში; 1989 წლის 9 აპ რი ლის ტრა გე დია. 
აქ ვე შე საძ ლე ბე ლია გაკ ვე თი ლე ბის ჩა ტა რე ბა სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბა ში. 
სხვა დას ხვა სახ ლ-მუ ზეუ მებ ში შეიძ ლე ბა ჩა ტარ დეს გაკ ვე თი ლე ბი სხვა საგ-
ნებ შიც: მშობ ლიურ ლი ტე რა ტუ რა ში (მაგ. აკა კის ან ვა ჟას სახ ლ-მუ ზეუ მებ ში), 
ხე ლოვ ნე ბა ში (ფი როს მა ნის ან ელე ნე ახ ვლე დია ნის სახ ლ-მუ ზეუ მებ ში ან 
გა ლე რეა ში) და ასე შემ დეგ. სხვა დას ხვა მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი იძ ლე ვა იმის 
შე საძ ლებ ლო ბას, რომ მე ცა დი ნეო ბა ჩა ტარ დეს რო გორც ღია სივ რცე ში, 
ასე ვე გა მო ფე ნა ზე თუ ფონ დებ ში. ღია სივ რცე ში მე ცა დი ნეო ბის ჩა ტა რე ბის 
მშვე ნიე რი მა გა ლი თია მცხე თის მუ ზეუ მის სა ბავ შვო არ ქეო ლო გიის მე ცა დი-
ნეო ბე ბი. რაც შეე ხე ბა, გა მო ფე ნებს დარ ბა ზებ ში, წარ მო გიდ გენთ ნო ქა ლა ქე-
ვის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის ერ თ-ერთ გაკ ვე თილს: IV-VIII სს. ეგ რი სის (ლა ზი კის) 
სამ ხედ რო ის ტო რიი დან. ჯგუ ფის გაც ნო ბის შემ დეგ გი დი- მას წავ ლე ბე ლი 
სვამს კით ხვებს, რო მე ლსაც მოს წავ ლეე ბი პა სუ ხო ბენ და ასა ხე ლე ბენ გა-
მო ფე ნა ზე წარ მოდ გე ნილ სხვა დას ხვა ტი პის ნივ თებს (სა მეურ ნეო თუ სამ-
შე ნებ ლო კე რა მი კუ ლი ნა წარ მი, სუფ რის ჭურ ჭე ლი, ლი თო ნის ნა კე თო ბე ბი 
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და ა. შ. შემ დეგ გა მო ყო ფენ სამ ხედ რო სფე როს თან და კავ ში რე ბულ ნივ თებს, 
გან საზ ღვრა ვენ თი თოეუ ლის ფუნ ქციას (შურ დუ ლის ქვე ბი, ასე ვე ქვის ყუმ ბა-
რე ბი, ის რის და შუ ბის პი რე ბი და ა. შ.). შემ დეგ მათ შო რის აჯ გუ ფე ბენ ხელ-
ჩარ თუ ლი ბრძო ლისა და ცი ხე სი მაგ რეე ბის ალ ყის დროს გა მო სა ყე ნე ბელ 
ნივ თებს. კით ხვე ბის სა შუა ლე ბით ისი ნი გან საზ ღვრა ვენ ცი ხე სი მაგ რეე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას ქვეყ ნის თავ დაც ვით სის ტე მა ში (რე გიო ნე ბის, ოლ ქე ბის, 
სატ რან ზი ტო სა ვაჭ რო თუ ში და გზე ბის დაც ვა, სა დაზ ვერ ვო ფუნ ქცია და ა. 
შ.). ამის შემ დეგ ისევ ის მე ბა კით ხვე ბი, რო მელ თა პა სუ ხე ბი იძ ლე ვა იმის 
სა შუა ლე ბას, რომ მოს წავ ლეებ მა გაი გონ გა მაგ რე ბუ ლი ცი ხე სი მაგ რეე ბის 
აღე ბის სხვა დას ხვა მე თო დი, იმ სჯე ლონ ცი ხის ასა ღე ბი სპე ცია ლუ რი საინ-
ჟინ რო ნა გე ბო ბე ბის და მან ქა ნე ბის შე სა ხებ – ლოდ სატ ყორ ცნე ბი, კედ ლის 
სან გრე ვი მან ქა ნე ბი, კოშ კე ბი და ა.შ. აქ გა მო ვი ყე ნებთ ვი ზუა ლურ მა სა ლას – 
ნაწ ყვე ტე ბი ფილ მე ბი დან, სლაიდ -შოუ ან პლა კა ტე ბი. მოს წავ ლეებს შემ დეგ 
და ვუს ვამთ კით ხვას: თქვე ნი აზ რით, რამ დენ ხანს შეეძ ლო ცი ხე სი მაგ რეს 
გაეძ ლო ალ ყის თვის და რა ზე იყო და მო კი დე ბუ ლი ალ ყის ხან გრძლი ვო ბა. 
აქ ნო ქა ლა ქე ვის მა გა ლით ზე ისი ნი იმ სჯე ლე ბენ ცი ხე სი მაგ რის დამ ცველ თა 
და რე სურ სე ბის რაო დე ნო ბა ზე, აღ ჭურ ვი ლო ბის ხა რის ხზე, ცი ხე სი მაგ რის თუ 
ქა ლა ქის გა მაგ რე ბის სის ტე მა ზე, მხე დარ თმთავ რე ბის პრო ფე სიო ნა ლიზ მზე. 
მხო ლოდ ამის შემ დეგ მათ ჩაუ ტარ დე ბათ მი ნი- ლექ ცია VI საუ კუ ნის 50-
იან წლებ ში, ეგ რის ში დი დი ომია ნო ბის დროს ნო ქა ლა ქევ თან მიმ დი ნა რე 
ბრძო ლე ბის შე სა ხებ. ამის შემ დეგ მოს წავ ლეებს ვუ რი გებთ ამო ნა რიდს VI 
საუ კუ ნის ბი ზან ტიე ლი ის ტო რი კო სის პრო კო პი კე სა რიე ლის თხზუ ლე ბი დან, 
რო მელ შიც ეგ რის ში – ნო ქა ლა ქევ თან, ბრძო ლებ ზე ძა ლიან დაწ ვრი ლე ბი თი 
ინ ფორ მა ციაა გად მო ცე მუ ლი. წყა როს გაც ნო ბის შემ დეგ ისი ნი პა სუ ხო ბენ 
კით ხვებს: 1. ჩა მოთ ვა ლეთ საბ რძო ლო ია რა ღე ბი, რომ ლე ბიც VI ს.-ში ომის 
დროს გა მოი ყე ნე ბო და; 2. დაა სა ხე ლეთ ის ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც, თქვე ნი 
აზ რით, ბრძო ლა ში გა მარ ჯვე ბის მი საღ წე ვა დაა აუ ცი ლე ბე ლი. 3. ამ ბრძო ლე-
ბის დროს გა მო გო ნი ლი საალ ყო მან ქა ნის მა გა ლით ზე იმ სჯე ლეთ, რო გორ 
„სჩვე ვია ადა მიან თა ბუ ნე ბას ახალ სა შუა ლე ბა თა გა მო გო ნე ბა“. მსჯე ლო ბის 
დროს ნუ შე მოი ფარ გლე ბით მხო ლოდ სამ ხე დრო საქ მით და გა მოთ ქვით 
თქვე ნი მო საზ რე ბა: რა უბიძ გებს ადა მიანს გა მო გო ნე ბის კენ? სა ბო ლოოდ 
მოს წავ ლეე ბი მარ თა ვენ დის კუ სიას კით ხვა ზე: რო გორ ფიქ რობთ, მიუ ხე და-
ვად მსხვერ პლი სა და ნგრე ვი სა, ჰქონ და თუ არა ომს, ბრძო ლას, ზო გა დად 
გან ვი თა რე ბის თვის რაი მე მნიშ ვნე ლო ბა? ანუ ხდე ბო და თუ არა ომის დროს 
გან ვი თა რე ბა? დის კუ სიის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, გი დი- მას წავ ლე ბე ლი სვამს 
შე მა ჯა მე ბელ კით ხვას: რა გაი გეს ახა ლი სა კუ თა რი ქვეყ ნის ის ტო რიი დან? 
პა სუ ხე ბის შემ დეგ შეხ ვედ რა დას რულ დე ბა.

ამ ტი პის გაკ ვე თი ლე ბის ჩა ტა რე ბა ძა ლიან ბევრ მუ ზეუმ შია შე საძ ლე ბე ლი, 
რაც ხელს შეუწ ყობს რო გორც ჩვე ნი ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო-
ბის პო პუ ლა რი ზა ციას, ასე ვე სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის დახ ვე წა სა და 
მოს წავ ლე თა ინ ტე რე სე ბის გაზ რდას.
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Summary

BESIK LORTKIPANIDZE 

Curator of Nokalakevi Archaeological-Architectural Museum, 
Doctor of History 

SCHOOL AND MUSEUM

In the 19th century one of the main causes for either museum is to direct correctly 
educational processes. Denoted article is exactly in touch with this problem. In this 
direction here from educational side are represented opportunities with adequate 
examples of various types of museums. There is pointed that while creating any kind 
of educational product we should foresee national school plan and also different 
subject standards. Correctly planning and representing of educational resource 
should become one of the main priorities of museums. In work is shown one of 
educational products called lesson at museum that was done in Nokalakevi museum. 
This helps the 9th and the 11th grade pupils to exit on concrete results of history 
standard of national school plan for conformable classes.  
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             ეკა კა ჭა რა ვა

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის
დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო, 

მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის 
სამ სა ხუ რის უფ რო სი სპე ცია ლის ტი, 

ის ტო რიის დოქ ტო რი    

ქარ თუ ლი ბრენ დი „ბორ ჯო მი“ – გა მო ფე ნის 
პროექ ტის პრე ზენ ტა ცია

კონ ფე რენ ციის ფარ გლებ ში პრე ზენ ტი რე ბუ ლი იყო სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო სა და კომ პა ნია „IDS 
ბორ ჯო მი სა ქარ თვე ლოს“ ერ თობ ლი ვი პროექ ტი  - ქარ თუ ლი ბრენ დი „ბორ-
ჯო მი,“ რო მე ლიც მომ ზად და ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყლის ინ დუს ტრიუ ლი 
წარ მოე ბის 125 წლის იუ ბი ლეს თან და კავ ში რე ბით. 

პრე ზენ ტა ციის შე სა ვალ ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო ძვე ლი ქარ თუ ლი 
ბალ ნეო ლო გიუ რი და კლი მა ტუ რი სად გუ რი სა და კუ რორ ტის - ბორ ჯო მის 
ის ტო რიუ ლი შე ნო ბე ბი. გან ხი ლუ ლი იყო სა მო მავ ლოდ და გეგ მი ლი სა მუ-

პრე ზენ ტა ცია  
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ზეუ მო შე ნო ბე ბის  რეა ბი ლი ტა ცია და გა ძეგ ლე ბუ ლი, სად ღეი სოდ უფუნ ქციო 
შე ნო ბე ბის სა მუ ზეუ მო სივ რცეე ბად გარ დაქ მნა -ა დაპ ტი რე ბის მი ზან შე წო-
ნი ლო ბა და ერ თიან ტუ რის ტულ მარ შრუტ ში ინ ტეგ რი რე ბის პერ სპექ ტი ვა. 

კან ცე ლა რია

პირ ველ ყოვ ლი სა საუ ბა რი შეე ხე ბო და სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბულ 
ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმს. მუ ზეუ მი გან თავ სე ბუ ლია რო-
მა ნო ვე ბის მა მუ ლის კან ცე ლა რიის შე ნო ბა ში, რო მე ლიც აგე ბუ ლია 1890 
წელს და 2015 წელს საიუ ბი ლეო თა რი ღი - 125 წე ლი უს რულ დე ბა. შე ნო ბის 
არ ქი ტექ ტო რია ვლ. შვეიე რი. სად ღეი სოდ მუ ზეუ მის შე ნო ბის მდგო მა რეო ბა 
არა სა ხარ ბიე ლოა და სა ჭი როებს კა პი ტა ლურ სა რე მონ ტო- სა რეა ბი ლი ტა-
ციო სა მუ შაოებს. ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მის რეა ბი ლი ტა ციის 
გან ხორ ციე ლე ბა და გეგ მი ლია მსოფ ლიო ბან კი სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი გან-
ვი თა რე ბის ფონ დის თა ნა მო ნა წი ლეო ბით.

ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მი უაღ რე სად მდი და რია კო ლექ ციე-
ბის თვალ საზ რი სით. შე ნო ბის მო ცუ ლო ბი დან და სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი-
ნა რე შეუძ ლე ბე ლია აქ და ცუ ლი მრა ვალ ფე რო ვა ნი ფონ დე ბის სრუ ლად და 
ეფექ ტუ რად ექ სპო ნი რე ბა. 

ამ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო სა და ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ერ თობ ლი ვი შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე ე. წ. „კა ვა ლე რიის ფლი გე ლი“, რო-
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მე ლიც მდე ბა რეობს ბორ ჯო მის რე მერ ტის სა ხე ლო ბის ის ტო რიულ პარ კში, 
2015 წელს სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნულ 
საა გენ ტოს გა დაე ცა.

კა ვა ლე რიის კორ პუ სი 

1880 წლი სათ ვის აშე ნე ბუ ლი კორ პუ სი, რე მერ ტის პარ კთან ერ თად, მ. რო-
მა ნო ვის სა ზაფ ხუ ლო რე ზი დენ ციის შე მად გენ ლო ბა ში შე დიო და. ლი კა ნის 
სა სახ ლის აგე ბამ დე „კა ვა ლე რიის კორ პუ სის“ ულა მა ზე სი, ორ ფლი გე ლია ნი 
შე ნო ბა, ნი კო ლოზ მი ხეი ლის ძე რო მა ნო ვის საც ხოვ რისს წარ მოად გენ და. 
შე ნო ბის არ ქი ტექ ტო რის ვი ნაო ბა უც ნო ბია. არ ქი ტექ ტუ რუ ლი სტი ლით ე. წ. 
„სო ფია იზ მი რო ვას სახ ლის“ მსგავ სია. „იზ მი რო ვას სახ ლის“ არ ქი ტექ ტო რია 
ალ ბერტ ზალ ცმა ნი (1833-1897). სა ვა რაუ დოა, რომ „კა ვა ლე რიის ფლი გე-
ლის“ პროექ ტიც მი სი ავ ტო რო ბი თაა შექ მნი ლი.

ლი კა ნის სა სახ ლის აგე ბის შემ დგომ ამ შე ნო ბას «Новокавалерийская» 
ეწო და. მას ში საიმ პე რა ტო რო კარ თან დაახ ლოე ბულ პი რებ სა და სამ ხედ რო 
არის ტოკ რა ტიის წარ მო მად გენ ლებს ან თავ სებ დნენ. „კა ვა ლე რიის ფლი გე-
ლის“ რეა ბი ლი ტა ციი სა და სა მუ ზეუ მო სივ რცედ ადაპ ტი რე ბის შემ თხვე ვა ში 
ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმ ში და ცუ ლი მა სა ლა ამ შე ნო ბა სა და 
ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მის (რო მა ნო ვე ბის კან ცე ლა რია) შე-
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ნო ბა ში გა ნა წილ დე ბა და შე დე გად ორი ვე მუ ზეუმ ში გა ნახ ლე ბულ, სრულ ფა-
სო ვან საექ სპო ზი ციო სივ რცე სა და კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენტრს 
მი ვი ღებთ.  

ლი კა ნი

იმ დე ნად რამ დე ნა დაც არა ვართ გა ნე ბივ რე ბუ ლი სა სახ ლის ტი პის არ ქი ტექ-
ტუ რუ ლი ნა გე ბო ბე ბით, ნი კო ლოზ რო მა ნო ვის ლი კა ნის სა სახ ლე გა მორ ჩეუ-
ლი ძეგ ლია. მავ რი ტა ნულ სტილ თან მიახ ლოე ბუ ლი სა ზაფ ხუ ლო სა სახ ლე 
აგე ბუ ლია 1892-1895 წლებ ში. პროექ ტის ავ ტო რია ლ. ბე ნუა, არ ქი ტექ ტო რი 
ლ. პ. ბილ ფელ დი.

სა სახ ლე ში და ცუ ლია უნი კა ლუ რი XIX-XX სს-ის მიჯ ნის გა მო ყე ნე ბი თი ხე-
ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბი. სა სახ ლე და მი სი ასე ვე უნი კა ლუ რი ტყე- პარ კი, მას ში 
გან თავ სე ბუ ლი XIX საუ კუ ნის ქან და კე ბე ბით დამ თვა ლიე რებ ლი სათ ვის მიუწ-
ვდო მე ლია. ლი კა ნის სა სახ ლე და პარ კი მუ ზეუ მად ადაპ ტი რე ბის შემ თხვე-
ვა ში სა ქარ თვე ლოს ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე შე მო სავ ლიან მუ ზეუ მად იქ ცე ვა. 
ამა ვე დროს, სა სახ ლის პარ კის ტე რი ტო რია ზე არაერ თი უფუნ ქციოდ მი ტო-
ვე ბუ ლი კა პი ტა ლუ რი ნა გე ბო ბაა (რო გორც ძვე ლი, ისე საბ ჭოუ რი), რომ ლის 
ფუნ ქციუ რად დატ ვირ თვა, გა ცოც ხლე ბა და ამოქ მე დე ბა ჩვე ნი პრო ფი ლის 
სამ სა ხუ რი სათ ვის სირ თუ ლეს არ წარ მოად გენს. მა გა ლი თად და ვი მოწ მებთ 
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ლი კა ნის სა სახ ლეს თან ხის გა ლე რეით და კავ ში რე ბულ სა სახ ლის თა ნად-
როულ ნა გე ბო ბას სა დაც უკ ვე არ სე ბობს თა ნა მედ რო ვე მოთ ხოვ ნე ბის შე-
სა ბა მი სი სა კონ ფრენ ციო დარ ბა ზი, სა სა დი ლო და რამ დე ნი მე ოთა ხია ნი 
სას ტუმ რო. (ამ სივ რცის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლოა ად გი ლობ რი ვი და საერ-
თა შო რი სო კონ ფე რენ ციე ბის, საქ მია ნი მო ლა პა რა კე ბე ბის, თათ ბი რე ბის 
ჩა სა ტა რებ ლად, სტუმ რე ბის მი სა ღე ბად.) დღეის მდგო მა რეო ბით, ლი კა ნის 
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სა სახ ლე და პარ კი ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტროს ბა ლან სზე ირიც ხე ბა. სა ქარ-
თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს 2015 
წლის ინი ცია ტი ვა, სა სახ ლი სა და პარ კის სა მუ ზეუ მო სივ რცედ გარ დაქ მნის 
მიზ ნით, საა გენ ტო სათ ვის გად მო ცე მის თაო ბა ზე, უშე დე გოდ დას რულ და.

მი ნე რა ლუ რი წყლის ქარ ხა ნა 

საინ ტე რე სო და დათ ვა ლიე რე ბად მუ ზეუმს მი ვი ღებთ ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ-
რი წყლის პარ კში მდე ბა რე 1896 წლი სათ ვის გან სრუ ლე ბუ ლი მი ნე რა ლუ-
რი წყლის ქარ ხნის რეა ბი ლი ტა ცია -ა დაპ ტა ციის შემ თხვე ვა ში. ამ შე ნო ბას 
დი დი რე სურ სი გააჩ ნია. I სარ თუ ლის ძი რი თად სივ რცე ში შე საძ ლე ბე ლია 
შე ნო ბის თა ნად როუ ლი, ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყლის თეთ რი მარ მა რი-
ლოს ბიუ ვე ტის გა ნახ ლე ბა -ა მოქ მე დე ბა, აქ შე საძ ლოა მი ნე რა ლუ რი წყლის 
წარ მოე ბის ატ რაქ ციის მოწ ყო ბა, დამ თვა ლიე რებ ლის პრო ცეს ში ჩარ თვა. 
და ნარ ჩენ სივ რცეებ ში ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყლის ის ტო რიის სრუ ლად, 
ცოც ხლად და საინ ტე რე სოდ გად მო ცე მა, უამ რა ვი მარ კე ტინ გუ ლი ხერ ხის 
გა მო ყე ნე ბა, რაც თა ვის მხრივ სა სი კე თოდ აი სა ხე ბა რო გორც მი ნე რა ლუ რი 
წყლის რეა ლი ზა ცია ზე, ისე ხეო ბის პო პუ ლა რი ზა ცია ზე.

სად ღეი სოდ მი ნე რა ლუ რი წყლის ქარ ხნის შე ნო ბა მყა რია, თუმ ცა მი სი ში და 
სივ რცე მძი მე მდგო მა რეო ბა შია და დროულ ჩა რე ვას სა ჭი როებს. 

ფრიდ რიხ მოლ დენ ჰაუე რის ჰიდ როე ლექ ტრო სად გუ რი

გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის შე ნო ბაა მი ნე რა ლუ რი წყლის პარ კში ვე 
არ სე ბუ ლი ჰიდ როე ლექ ტრო სად გუ რი. ის XIX საუ კუ ნის ინ დუს ტრიის ის-
ტო რიის საუ კე თე სო ნი მუშს წარ მოად გენს. 1898-1899 წლებ ში ბორ ჯო მის 
მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის პარ კში, მდ. ბორ ჯო მუ ლა ზე აშე ნე ბუ ლი ჰიდ როე ლექ-
ტრო სად გუ რი რუ სე თის იმ პე რია ში სიმ ძლავ რით პირ ვე ლი, ხო ლო ამიერ-
კავ კა სია ში რი გით პირ ვე ლი იყო; ასე ვე მთელ იმ პე რია ში, პირ ვე ლად აქ 
იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი ამე რი კუ ლი გა მო გო ნე ბა – პელ ტო ნის ძრა ვა. ჰიდ როე-
ლექ ტრო სად გუ რის შე ნო ბის არ ქი ტექ ტო რი იყო ვ. ს. შენ გარ დტი. პროექ ტის 
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გეგ მა რე ბა სა და გან ხორ ციე ლე ბა ში აქ ტიუ რად მო ნა წი ლეობ და პროექ ტის 
ავ ტო რი, პა რი ზის აკა დე მიი სა და ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის დი-
რექ ციის წევ რი, მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის ჩა მომ სხმე ლი ქარ ხნის ქი მიუ რი 
ლა ბო რა ტო რიის გამ გე, ფრიდ რიხ ფრიდ რი ხის ძე მოლ დენ ჰაუე რი. სად-
ღეი სოდ, შე ნო ბა მეტ წი ლად გა ნად გუ რე ბუ ლია. მი სი რეა ბი ლი ტა ციი სა და 
თა ნა მედ რო ვე საექ სპო ზი ციო სივ რცის მოწ ყო ბის შემ თხვე ვა ში მი ვი ღებთ 
მსოფ ლიო მნიშ ვნე ლო ბის მუ ზეუმს. 

საი ტი - ატ რაქ ცია ღია ცის ქვეშ

ასე ვე, არ შეგ ვიძ ლია გვერ დი აუა როთ, ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ-
ზეუ მის დი რექ ტო რის ქ-ნ ვიო ლე ტა ბა ლა ხაშ ვი ლის ინი ცია ტი ვას, ბორ ჯომ ში 
შე მაღ ლე ბულ კონ სტრუქ ცია ზე და მონ ტა ჟე ბუ ლი მა ტა რებ ლის რეს ტავ რა-
ციი სა და შე მო საზ ღვრის თაო ბა ზე. ჩვენ, სავ სე ბით ვი ზია რებთ ქ-ნი ვიო ლე-
ტას მო საზ რე ბას ბორ ჯომ ში შე მაღ ლე ბულ კონ სტრუქ ცია ზე და მონ ტა ჟე ბულ 
„პორ ტე რის“ ორ თქლმა ვალ თან და კავ ში რე ბით. 

ვფიქ რობთ, მა ღალ მთია ნი რე გიო ნის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, სა გან გე ბოდ 
ჩა მო ტა ნი ლი პირ ვე ლი ორ თქლმა ვა ლი, ცე მი- ბა კუ რია ნის ეი ფე ლის სარ კი-
ნიგ ზო ხიდ თან ერ თად გა ცოც ხლე ბის შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლოა უაღ რე სად 
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საინ ტე რე სო ატ რაქ ციად იქ ცეს ყვე ლა ასა კის, ად გი ლობ რი ვი თუ უც ხოე ლი 
დამ თვა ლიე რებ ლი სათ ვის.

ამ თვალ საზ რი სით, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა, შე მაღ ლე ბულ კონ სტრუქ ცია ზე და მონ-
ტა ჟე ბუ ლი „პორ ტე რის“ ორ თქლმა ვა ლი რეს ტავ რა ციის შემ დგომ გა და ტა-
ნილ იქ ნას ბორ ჯო მის ცენ ტრა ლურ ნა წილ ში (მაგ. ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი 
წყლის პარ კში, კლდო ვა ნი ად გი ლის სიახ ლო ვეს), გან თავ სდეს ბე ტო ნის 
მოე დან ზე, სა დაც რკი ნიგ ზის ლიან და გე ბი იქ ნე ბა და მონ ტა ჟე ბუ ლი. 

ორ თქლმა ვა ლი უნ და გახ დეს დამ თვა ლიე რებ ლის თვის, გან სა კუთ რე ბით 
კი ბავ შვე ბი სათ ვის ფი ზი კუ რად მი საწ ვდო მი. მო ზარ დთათ ვის შე საძ ლოა 
სხვა დას ხვა ატ რაქ ციის იმ პრო ვი ზი რე ბა, რაც გაათ კე ცებს ბავ შვურ ცნო ბის-
მოყ ვა რეო ბა სა და ინ ტერსს. ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია, ცე მი- ბა კუ რია ნის ეი ფე-
ლის სარ კი ნიგ ზო ხი დის მა კე ტის შექ მნი სა და ფო ტო- მა სა ლის გა მო ყე ნე ბით  
ფო თი- თბი ლი სი- ბა კუ რია ნი სარ კი ნიგ ზო ხა ზის ამ სახ ვე ლი მი ნი -ექ სპო ზი-
ციის მოწ ყო ბა. ეს იქ ნე ბა საინ ტე რე სო, დათ ვა ლიე რე ბა დი ახა ლი საი ტი ღია 
ცის ქვეშ, რო მე ლიც ორ გა ნუ ლად ჩაე წე რე ბა ტუ რის ტულ მარ შრუტ ში და 
მი ნე რა ლუ რი წყლის ქარ ხა ნა სა და მოლ დენ გაუე რის ჰიდ როე ლექ ტრო სად-
გურ თან ერ თად შეე მა ტე ბა ინ დუს ტრიუ ლი ბორ ჯო მის რე კონ სტრუი რე ბულ 
ერ თიან სუ რათს.

ამ პროექ ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბი სა და ტუ რის ტულ მარ შრუტ ში ინ ტეგ რი რე-
ბის, სწო რი რეკ ლა მი რე ბის შემ თხვე ვა ში, ბორ ჯო მის ხეო ბა ში ჩვენ მი ვი ღებთ  
ხუთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს, საინ ტე რე სო, მა ღალ შე მო სავ ლიან მუ ზეუმს. ესე ნია 
ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მი (ყო ფი ლი რო მა ნო ვე ბის კან ცე-
ლა რია), კა ვა ლე რიის კორ პუ სი, მი ნე რა ლუ რი წყლის ქარ ხა ნა, ფრიდ რიხ 
მოლ დენ ჰაუე რის ჰიდ როე ლექ ტრო სად გუ რი, ლი კა ნის სა სახ ლე და პარ კი.

სა სურ ვე ლია გან ხორ ციელ დეს ის ტო რიუ ლი პარ კე ბის (მი ნე რა ლუ რი წყლის 
პარ კი და რე მერ ტის სა ხე ლო ბის პარ კი)  რე კონ სტრუქ ცია- რეა ბი ლი ტა ცია. 
რეა ბი ლი ტა ციი სა და ის ტო რიუ ლად არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი რე კონ სტრუქ ციის 
შემ თხვე ვა ში, თი თოეუ ლი ეს პარ კი მას ში გან თავ სე ბუ ლი გა ნახ ლე ბუ ლი, 
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სა მუ ზეუ მო სივ რცეე ბად ადაპ ტი რე ბუ ლი ის ტო რიუ ლი შე ნო ბე ბით მიმ ზიდ-
ველ, რენ ტა ბე ლურ ტუ რის ტულ ცენ ტრე ბად იქ ცე ვა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ კვლე ვის პრო ცეს ში მიმ დი ნა რეობ და გა მო ყე ნე ბუ ლი 
საკ ვლე ვი საარ ქი ვო მა სა ლის დას კა ნე რე ბის პრო ცე სი. ბორ ჯო მის მხა რეთ-
მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმ ში და ცუ ლია უაღ რე სად მრა ვალ ფე რო ვა ნი საარ ქი ვო 
მა სა ლა (ა ვა ლიშ ვი ლე ბის, რო მა ნო ვე ბის საქ მის წარ მოე ბის ამ სახ ვე ლი თუ 
სხვა დო კუ მენ ტე ბი, ალ ბო მე ბი,  ხელ ნა წე რე ბი). ამ მა სა ლის მდგო მა რეო ბა 
მე ტად არა სა ხარ ბიე ლოა და სა ჭი როებს დროულ მკურ ნა ლო ბა სა და კონ-
სერ ვა ციას. 

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ არ ქივ თან გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მის ფარ-
გლებ ში ვგეგ მავთ ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმ ში და ცუ ლი საარ-
ქი ვო მა სა ლის მკურ ნა ლო ბას, შემ დგომ ხე ლა ხალ კლა სი ფი კა ციას და თა-
ნა მედ რო ვე მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი დაც ვის პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.

ბორ ჯო მის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი საარ ქი ვო მა სა ლა 
და ცუ ლია სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ არ ქივ ში. ჩვენს მიერ დღემ დე მიმ დი-
ნა რეობს მა სა ლის შერ ჩე ვა და ეროვ ნულ არ ქივ თან გა ფორ მე ბუ ლი მე მო-
რან დუ მის ფარ გლებ ში შერ ჩეუ ლი დო კუ მენ ტა ციის სკა ნე რე ბის პრო ცე სი. 
სა ბო ლოოდ, ელექ ტრო ნულ ფორ მატ ში გა დაყ ვა ნი ლი საარ ქი ვო მა სა ლა 
გა დაე ცე მა ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუმს.

ბორ ჯომ თან და კავ ში რე ბუ ლი XIX-XX საუ კუ ნეე ბის მიჯ ნის საარ ქი ვო მა სა ლა 
და ცუ ლია პე ტერ ბურ გის სა ხელ მწი ფო საის ტო რიო არ ქივ ში. ჩვენ შე ვე ცა დეთ 
კომ პა ნია „IDS ბორ ჯო მი სა ქარ თვე ლოს“ დახ მა რე ბით ამ მა სა ლის მო პო ვე-
ბას. თუმ ცა ჩვე ნი მცდე ლო ბა ამ ეტაპ ზე უშე დე გოდ დას რულ და. 

კონ ფე რენ ცია ზე „მუ ზეუ მი და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა“ წარ მოდ გე ნი ლი 
იყო დროე ბი თი გა მო ფე ნის - ქარ თუ ლი ბრენ დი „ბორ ჯო მი“ კონ ცეფ ცია და 
რენ დე რე ბი, ასე ვე საექ სპო ზი ციო სივ რცის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სივ-
რცი თი ფო ტოე ბი.  გა მო ფე ნა მომ ზად და სა მეც ნიე რო კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე. 
კვლე ვის პრო ცეს ში და მუ შავ და საის ტო რიო წყა როე ბი (პე ტერ ბურ გის სა-
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ხელ მწი ფო საის ტო რიო არ ქი ვის აღ წე რე ბი, ბორ ჯო მის მხა რეთ მცო დე ნო ბის 
მუ ზეუ მი სა და  ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის დ. ერ მა კო ვის ფო ტო ფონ დე ბი, სა ქარ-
თვე ლოს ეროვ ნულ არ ქი ვის კი ნო- ფო ნო- ფო ტო ფონ დი, სერ გეი პრო კუ დინ -
გორ სკის, პავ ლე ვი ნოგ რა დოვ -ნი კი ტი ნის, უც ნობ ავ ტორ თა ფო ტოე ბი) და 
შე სა ბა მი სი სა მეც ნიე რო ლი ტე რა ტუ რა.

გა მო ფე ნის გან ხორ ციე ლე ბა იგეგ მე ბა მე ლი ქიშ ვი ლის გამ ზირ ზე მდე ბა რე 
ღვი ნის ქარ ხა ნა №1-ში. (ინ დუს ტრიუ ლი სივ რცის ძიე ბა თბი ლის ში უშე დე-
გოდ დას რულ და, რის შემ დე გაც შეირ ჩა ღვი ნის ქარ ხნის სივ რცე);

გა მო ფე ნის დი ზაი ნი ჩვენ თან თა ნამ შრომ ლო ბით მომ ზად და  არ ქი ტექ ტუ-
რულ -დი ზაი ნე რუ ლი კომ პა ნიის Casa Group-ის მიერ. 
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საექ სპო ზი ციო სივ რცე ში სტა ციო ნა რულ სტენ დებ ზე წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა 
და დამ თვა ლიე რე ბელს სა შუა ლე ბა მიე ცე მა გაეც ნოს შემ დეგ თე მა ტი კას:  

•	 ქარ თუ ლი ბრენ დი „ბორ ჯო მი“;

•	 ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყა როე ბის პირ ვე ლი ექ სპლოა ტა ცია - თა ვა დი 
ავა ლიშ ვი ლე ბი;

•	 ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყლის ჩა მომ სხმე ლი ახა ლი ქარ ხა ნა;

•	 ბორ ჯო მის მი ნის ქარ ხა ნა;

•	 წარ მოე ბის პრო ცე სი: ჩა მოს ხმა, შე ფუთ ვის ტექ ნო ლო გია,  ბორ ჯო მის 
მი ნე რა ლუ რი წყლის რეკ ლა მა, ექ სპორ ტი;

•	 ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყლის გა მო ფე ნებ ში მო ნა წი ლეო ბა;

•	 კუ რორ ტი ბორ ჯო მი.

გა წეუ ლი მუ შაო ბის შე დე გად, ექ სპო ზი ციის გახ სნის დროი სათ ვის მზად იქ-
ნე ბა კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე მომ ზა დე ბუ ლი რამ დე ნი მე პრო დუქ ტი:
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1. პროექ ტი „ძვე ლი ქა ლა ქე ბი მუ ზეუ მე ბი სა და არ ქი ვე ბის კო ლექ ციე ბი-
დან ბორ ჯო მი“. ავ ტო რი ეკა კა ჭა რა ვა.

2. ძვე ლი ბორ ჯო მის ამ სახ ვე ლი სივ რცი თი ფო ტოე ბის ექ სპო ზი ცია. რე ჟი-
სო რი -შალ ვა შენ გე ლი, გრა ფი კა - პაა ტა კა ხა ძე. სივ რცი თი ფო ტოე ბის 
ექ სპო ზი ციის და ხუ რუ ლი ჩვე ნე ბა კონ ფე რენ ციის ფარ გლებ ში, წი ნან-
დალ ში შედ გა.

3. ბორ ჯო მის ის ტო რიი სა და მი ნე რა ლუ რი წყლის წარ მოე ბის ამ სახ ვე ლი დო-
კუ მენ ტუ რი ფილ მი. ფილ მის სცე ნა რის ავ ტო რი, მწერალი, დოკუმენტური 
ფილმრბის სტუდიის ხელმძღვანელი - კო ტე ჯან დიე რი.

4. ძვე ლი ბორ ჯო მის ამ სახ ვე ლი პოს ტე რე ბი და სა ფოს ტო ბა რა თე ბი. 

საექ სპო ზი ციოდ მომ ზა დე ბუ ლი ვი ზუა ლუ რი მა სა ლა გა მო ფე ნის დას რუ ლე-
ბის შემ დგომ გან თავ სდე ბა ბორ ჯომ ში კომ პა ნია „IDS ბორ ჯო მი სა ქარ თვე-
ლოს“ ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყლის ახა ლი ქარ ხნის შე ნო ბა ში.
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Summary

EKA  KACHARAVA

National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia
Senior specialist at the Museums and Museum-reserves Unit,
PhD in History

A joint pro ject of NACHP and IDS Bor jo mi de sig ned in con nec tion with 125 an ni ver-
sary of Bor jo mi Mi ne ral Wa ter in dustry was pre sen ted wit hin the Con fe ren ce.  

In the In tro duc tory part of the pre sen ta tion, his to ri cal buil dings of old spa and cli ma tic 
sta tion and re sort Bor jo mi ha ve been pro vi ded. The plan ned re ha bi li ta tion of mu seum 
fa ci li ties has been dis cus sed, as well as the fea si bi lity of tur ning the cur rent fun ction-
less buil dings that ac qui red mo nu ment sta tus in to mu seum spa ces and pros pects 
for in teg ra tion in to tou rist routs. 

The is sues dis cus sed in vol ved the res to ra tion of Por ter steam en gi ne, tran sfer to cen-
tral part of Bor jo mi and in stal la tion, Eif fel rail way brid ge mo del of Tse mi- Ba ku ria ni and 
or ga ni zing mi ni ex po si tion of Po ti- Tbi li si- Ba ku ria ni rail way li ne using pho to ma te rial.

The pro ject im ple men ta tion will re sult in a new, in te res ting open -air si te, which will 
ori gi nally fit in to tou rist rout and ove rall pic tu re of re con struc ted in dus trial Bor jo mi 
to get her with mi ne ral wa ter fac tory and Mol den hauer hydro po wer plant.

Pro per ad ver ti sing of the pro ject im ple men ta tion and its in teg ra tion in to tou rist rout 
will en su re ob tai ning of fi ve sig ni fi cant, in te res ting and high in co me mu seums in Bor-
jo mi gor ge: Bor jo mi Lo cal Mu seum (for mer Ro ma novs Pa la ce), Ca valry Corp, Mi ne ral 
Wa ter Fac tory, Fred ric Mol den hauer hydro po wer plant, Li ka ni Pa la ce and park. 

Re con struc tion and re ha bi li ta tion of his to ri cal parks (mi ne ral wa ter park and Re mert 
Park) would be de si rab le. In ca se of re ha bi li ta tion and his to ri cally sub stan tia ted re-
con struc tion, each park with its re no va ted mu seum spa ce and his to ri cal buil dings 
will be co me at trac ti ve tou rist cen ter.

Du ring the Con fe ren ce „Mu seum and Cul tu ral He ri ta ge“, a con cept and ren ders of 
tem po rary ex hi bi tion Geor gian Brand Bor jo mi was pre sen ted, as well as spa tial pho-
tos con si de red for ex hi bi tion spa ce.  

The ex hi bi tion is pre pa red ba sed on scien ti fic study and de sig ned by Ca sa Group – 
ar chi tec tu ral and de sign com pany. The fol lo wing to pics will be pre sen ted for ex hi bi tion:  

•	 Geor gian Brand Bor jo mi;

•	 First Ex ploi ta tion of Bor jo mi Mi ne ral Springs – the Ava lis hvi lis;

•	 New bot tling fac tory for Bor jo mi Mi ne ral wa ter; 

•	 Bor jo mi glass plant; 

•	 Pro duc tion pro cess: bot tling, pac ka ging tec hno logy, ad ver ti sing of Bor jo mi Mi-
ne ral wa ter, ex port; 
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•	 Par ti ci pa tion in Bor jo mi Mi ne ral wa ter ex hi bi tions; 

•	 Bor jo mi Re sort.

By the ope ning ti me of ex hi bi tion, so me pro ducts de sig ned ba sed on the study will 
be com ple ted:

1. The pro ject „old towns from col lec tions of mu seums and ar chi ves - Bor jo mi“, 
by Eka Kac ha ra va.

2. Ex po si tion of Spa tial Pho tos de pic ting old Bor jo mi. Di rec ted by Shal va Shen ge lia, 
grap hics by Paa ta Kak had ze. Ex po si tion of Spa tial Pho tos closed showing within 
the conference took place in Tsinandzli.

3. Documentary Film on Borjomi History and Mineral Water Production. Screenplay 
by Writer, director of the documentary film studio Kote Jandieri.

4. Posters and postcards depicting old Borjomi.
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მინ დია ჯა ლა ბა ძე

სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი,
მთა ვა რი კუ რა ტო რი, მარ ნეუ ლის არ ქეო ლო გიუ რი 

ექ სპე დი ციის ხელ მძღვა ნე ლი

არ ქეო ლო გიუ რი გათ ხრე ბი 
გა დაჭ რილ გო რა ზე 

1965-71 წლებ ში ს. ჯა ნა შიას სახ. სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მუ ზეუ მის 
ქვე მო ქარ თლის არ ქეო ლო გიურ მა  ექ სპე დი ციამ (ხელ მძღვა ნე ლე ბი – ო. 
ჯა ფა რი ძე, ალ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი) მარ ნეუ ლის ველ ზე, სოფ. იმი რის მახ ლობ ლად  
ჩაა ტა რა არ ქეო ლო გიუ რი გათ ხრე ბი ნეო ლი თუ რი ხა ნის ნა სოფ ლა რებ ზე 
შუ ლა ვე რის და იმი რის გო რებ ზე, მცი რე სა მუ შაოე ბი ჩა ტარ და აგ რეთ ვე 
დან გრეულ გო რა სა და გა დაჭ რილ გო რა ზე. ეს ნა სოფ ლა რე ბი ერ თი მეო რის-
გან 500-1500 მეტ რით არის და შო რე ბუ ლი და და სახ ლე ბე ბის ერთ ჯგუფს 
(შუ ლა ვე რის ჯგუფს) ქმნის.  

გა დაჭ რი ლი გო რა მდე ბა რეობს მარ ნეუ ლის რაიო ნის სოფ. იმი რის სამ-
ხრეთ -აღ მო სავ ლე თით, დაახ ლოე ბით 1.5 კმ მან ძილ ზე (კოორ დი ნა ტე ბი: 
41º23’26“ N;  44º49’16“ E; z.d. _ 360-370 m). მას შუა ზე კვეთს მდი ნა რე შუ-
ლავ რის ღე ლე, რო მელ საც ღრმა და ფარ თო კა ნიო ნი აქვს გაჭ რი ლი (7-8 
მ სიღ რმის და 30-40 მ სი გა ნის) და ნა მო სახ ლა რის ცენ ტრა ლუ რი ნა წი ლი  
მთლია ნად არის გა ნად გუ რე ბუ ლი. გა დარ ჩე ნი ლია ძეგ ლის S-SO მხა რე, ანუ 
მდი ნა რის მარ ჯვე ნა მხა რეს არ სე ბუ ლი ფარ თო ბი (დაახ ლოე ბით ძეგ ლის 
1/3) და ბუ ნებ რი ვი სტრა ტიგ რა ფიუ ლი ჭრი ლი. კულ ტუ რუ ლი ფე ნე ბის მცი რე 
ნაშ თი არის დარ ჩე ნი ლი მდი ნა რის მარ ცხე ნა მხა რეს.

2006-2007 წლებ ში  სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის მარ ნეუ ლის არ-
ქეო ლო გიურ მა ექ სპე დი ციამ გა დაჭ რილ გო რა ზე ჩაა ტა რა მცი რე მას შტა ბის 
სა დაზ ვერ ვო -არ ქეო ლო გიუ რი სა მუ შაოე ბი.

2006 წელს მომ ზად და ძეგ ლის და მი სი მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რიის ტო პოგ-
რა ფიუ ლი გეგ მა. ნა მო სახ ლა რის ზე და პი რი დაკ ვად რატ და 10X10 მეტ რიან 
ზო ნე ბად, რომ ლე ბიც დაი ყო 2X2 მეტ რიან კვად რა ტე ბად. ბორ ცვის გა დარ-
ჩე ნი ლი ნა წი ლის ზე და პირ ზე, მის ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლეთ კუთ ხე ში გავ-
ლე ბუ ლი იქ ნა I სა კონ ტრო ლო თხრი ლი (8X3 მ2). თხრილ ში გა მოვ ლინ და 
რამ დე ნი მე შე ნო ბის ნაშ თი, რო მელ თა დია მეტ რი 1,5–2,5 მეტრს შო რის 
მერ ყეობს. ისი ნი ნა შე ნია ალი ზის აგუ რის წყო ბით და ში და და გა რე მხრი-
დან შე ლე სი ლია მოყ ვი თა ლო ფე რის თი ხის მტკი ცე ხსნა რით. გათ ხრე ბის 
დროს აღ მოჩ ნდა შუ ლა ვე რი- შო მუ თე ფეს კულ ტუ რის თვის ტი პიუ რი თი ხის 
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ჭურ ჭლის ფრაგ მენ ტე ბი, ობ სი დია ნის, სხვა დას ხვა ჯი შის ქვის, ძვლის, რქის 
სა მეურ ნეო ია რა ღე ბი და მა თი ნამ ზა დე ბი.

2007 წელს  სა კონ ტრო ლო თხრი ლი  გა ფარ თოვ და მდი ნა რეულ ჭრი ლამ დე 
და მთე ლი გა ნათ ხა რი ფარ თო ბი ერთ დო ნე ზე და ვი და. ძეგ ლზე პი რო ბი-
თად გა მოი ყო ორი ძი რი თა დი ფე ნა, რომ ლე ბიც ერ თი მეო რის გან 20-25 სმ 
სის ქის თი ხის შრით არის გა მო ყო ფი ლი. გარ და ამი სა, ბუ ნებ რივ ჭრილ ში 
კარ გად გა მოჩ ნდა სამ შე ნებ ლო ჰო რი ზონ ტე ბის მო ნაც ვლეო ბა (მ. ჯა ლა ბა ძე, 
ქ. ესა კია, ნ. რუ სიშ ვი ლი, ე. ყვა ვა ძე, ი. ქო რი ძე, ნ. შა ყუ ლაშ ვი ლი, მ. წე რე-
თე ლი. გა დაჭ რილ გო რა ზე 2006-2007 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი არ ქეო ლო-
გიუ რი სა მუ შაოე ბის ან გა რი ში. „ძიე ბა ნი სა ქარ თვე ლოს არ ქეო ლო გია ში“, 
თბი ლი სი, 2010).

2012-2013 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულმა მუ ზეუმ მა და საფ რან გე თის 
სა მეც ნიე რო კვლე ვის ეროვ ნულ მა ცენ ტრმა (CNRS) ახა ლი ერ თობ ლი ვი 
პროექ ტის [LIA (Laboratory International Associate) - GATES project (2012-
2015 წწ.)]  ფარ გლებ ში გა ნაახ ლა შე ჩე რე ბუ ლი სა ვე ლე სა მუ შაოე ბი.

პროექ ტის მი ზა ნი იყო ურ თიერ თთა ნამ შრომ ლო ბის  პირ ვე ლი ნა ბი ჯის გა-
დად გმა, არ ქეო ლო გიუ რი და ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ლი კვლე ვე ბის და საწ-
ყი სი და ფრანგ და ქარ თველ სპე ცია ლის ტებს შო რის მო მა ვა ლი სა მუ შაოს 
სტრა ტე გიის გა ნ საზ ღვრა. გათ ხრე ბი ჩა ტარ და 3 სექ ტორ ში, საი და ნაც ახა ლი 
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ინ ფორ მა ცია იქ ნა მი ღე ბუ ლი ძეგ ლის გეგ მა რე ბის, სტრა ტიგ რა ფიის, არ ქი-
ტექ ტუ რის შე სა ხებ (C. Hamon, M. Jalabadze, T. Agapishvili, E. Baudouin, I. 
Koridze, E. Messager. Gadachrili Gora: Architecture and organisation of a 
Neolithic settlement in the middle Kura Valley (6th millennium BC, Georgia), 
Quaternary International (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.01.055).

2014 წლი დან სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნული მუ ზეუ მის არ ქეო ლო გიურ მა ექ-
სპე დი ციამ სა ქარ თვე ლოს ღვი ნის ეროვ ნული საა გენ ტოს ფი ნან სუ რი მხარ-
და ჭე რით «ქარ თუ ლი ვა ზი სა და ღვი ნის კულ ტუ რის კვლე ვის პროექ ტის » 
ფარ გლებ ში გააგ რძე ლა არ ქეო ლო გიუ რი და ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ლი 
კვლე ვა. ძეგ ლზე შეს წავ ლილ ფარ თო ბებ ზე (ჯერ ჯე რო ბით გათ ხრე ბი მიმ დი-
ნა რეობს 5 სექ ტორ ში)  ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბით დად გე ნი ლია ნა სოფ ლა რის 
ძი რი თა დი სტრა ტიგ რა ფიუ ლი სუ რა თი, აღ მო ჩე ნი ლია ალი ზის წრიუ ლი გეგ-
მა რე ბის შე ნო ბე ბის ნაშ თე ბი და დამ ხმა რე სა თავ სე ბი, თი ხის, ქვის, ძვლის 
არ ტე ფაქ ტე ბი.

ლა ბო რა ტო რიუ ლი კვლე ვა მიმ დი ნა რეობს ძეგ ლი დან აღე ბულ საა ნა ლი ზო 
ნი მუ შებ ზე რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, ისე საზ ღვარ გა რეთ. საა ნა ლი ზოდ იქ-
ნა აღე ბუ ლი პა ლი ნო ლო გიუ რი, პა ლეო ბო ტა ნი კუ რი, პა ლეო ზოო ლო გიუ რი, 
ბიო- მო ლე კუ ლუ რი და რა დიო კარ ბო ნუ ლი კვლე ვის თვის სა ჭი რო ნი მუ შე ბი. 
იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია კულ ტუ რულ (მარ ცვლეუ ლი, ვა ზი და ა.შ.) და სა რე ვე-
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ლა მცე ნა რე თა ნაშ თე ბი, აღ მო ჩე ნი ლია სე ლის ქსო ვი ლის ფრაგ მენ ტი და 
უამ რა ვი სე ლის ბოჭ კო. ბიო- მო ლე კუ ლუ რი მე თო დით მიმ დი ნა რეობს თი ხის 
ჭურ ჭლის ფრაგ მენ ტე ბის შეს წავ ლა, რა მაც უნ და დაა დას ტუ როს ჭურ ჭელ ში 
ღვი ნის არ სე ბო ბა (პ. მაკ გო ვერ ნი).  ჩა ტარ და ქვის (ობ სი დია ნის) ნივ თე ბის 
ტრა სო ლო გიუ რი კვლე ვა. 

რა დიო კარ ბო ნუ ლი მე თო დით მი ღე ბუ ლი თა რი ღე ბის მი ხედ ვით (5920-5720 
BC) გა დაჭ რი ლი გო რა ექ ცე ვა შუ ლა ვე რი- შო მუთე ფეს კულ ტუ რის ად რეუ ლი 
ეტა პის ძეგ ლებს შო რის.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა გა ზაფ ხუ ლო წყალ დი დო ბე ბის გა მო მდი ნა რე ძლიერ 
უტევს ნა მო სახ ლა რის გა დარ ჩე ნილ ნა წილს, უთ ხრის ძირს და ძეგ ლი თან-
და თა ნო ბით ინ გრე ვა. სა ჭი როა ნა პირ სა მაგ რი სა მუ შაოს ჩა ტა რე ბა და გა-
ნათ ხა რი კონ ტექ სტე ბის ხა რის ხია ნი კონ სერ ვა ცია, რაც სა შუა ლე ბას მოგ-
ვცემს მო მა ვალ თაო ბებს შე ვუ ნა ხოთ უნი კა ლუ რი ნეო ლი თუ რი ხა ნის ნა-
სოფ ლა რი, რო მელ თა რაო დე ნო ბა ისე დაც მცი რეა. 

უნ და აღი ნიშ ნოს მარ ნეუ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გეო ბის და პი რა დად 
გამ გებ ლის, ბა ტონ მე რაბ თოფ ჩიშ ვი ლის ინი ცია ტი ვა, რაც გუ ლის ხმობს შუ-
ლა ვე რის ველ ზე არ სე ბუ ლი უძ ვე ლე სი ნა სოფ ლა რე ბის ერთ არ ქეო ლო გიურ 
კომ პლექ სად წარ მოდ გე ნას, რა შიც შე დის არა მარ ტო გა დაჭ რილ გო რა ზე 
ნა პირ სა მაგ რი სა მუ შაოე ბის ჩა ტა რე ბა და კონ სერ ვა ცია, არა მედ უძ ვე ლე სი 
მეღ ვი ნეო ბი სა და მე ვე ნა ხეო ბის თე მის წინ წა მო წე ვა და ტუ რის ტუ ლი ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა. 
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Summary

MINDIA JALABADZE

Georgian National Museum,
General Curator, 
Marneuli Archaeological Expedition Head 

Gadachrili-Gora Archaeological Excavations 

In 1965-1971, Kvemo Kartli  Archaeological Expedition of S.Janashia Georgian State 
Museum (led by O.Japaridze and A.Javakhishvili) carried out archaeological excavations 
in Marneuli, near Imir, in old settlements Shulavery and Imiri hills of Neolithic period. 
Small scale works have been conducted also on Dangreuli Gora and Gadachrili Gora. 
These old settlements are located at 500-1500 meters from each other and constitute 
a single group of settlements (Shulaveri group). 

In 2006-2007,  archaeological excavations on Gadachrili Gora were conducted by 
Marneuli Archaeological Expedition of Georgian National Museum. The remains of the 
building made from mud bricks have been identified, with diameter of 1.5_2.5 meters. 
Fragments of ceramics, household tools of obsidian, other stones, bone, horn typical 
for Shulaveri-Shomutefe culture have been found. 

In 2012-2013, Georgian National Museum and National Center of Scientific Research 
of France (CNRS) within the joint project LIA (Laboratory International Associate) - 
GATES project (2012-2015) resumed the suspended field works. Excavations were 
conducted in 3 sectors. A new information has been adopted regarding the planning, 
stratigraphy and architecture of the monument. An interdisciplinary study has been 
conducted. 

Since 2014,  Archaeological Expedition of the Georgian National Museum with the 
financial assistance of National Agency of Georgian Wine has been continuing 
archaeological and interdisciplinary works on Gadachrili Gora under the „Scientific 
Research Project on Georgian vine and wine culture“. 

In parallel with field works, laboratory study of samples taken from the monument is 
ongoing in Georgia and abroad. 

According to dates obtained through radiocarbon method (5920-5720 BC), Gadachrili 
Gora falls among early period of Shulaveri-Shomu Tefe culture monuments.

During the spring floods, the river damages the remained segment of the old settlement 
and the monument is gradually being destroyed. Therefore, bank protection works and 
conservation of excavated contexts need to be carried out, to preserve the unique 
Neolithic site for future generations.

The initiative of Mr. Merab Topchishvili, Marneuli municipality Gemgebeli is noteworthy. 
The initiative relates to presenting the ancient settlements on Shulaveri valley as a 
single archaeological complex, which requires not only river bank reinforcement and 
monument conservation, but also highlighting the topic of ancient winemaking and 
viticulture, as well as creation of tourist infrastructure.



m
u
 z
e
u
 m
i

242

ირ მა დო ლი ძე

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის
დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო,  მუ ზეუ მე ბი სა

და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სი,
ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნეო ბის დოქ ტო რი

სა ქარ თვე ლო - ღვი ნის კულ ტუ რის სამ შობ ლო
/ღვი ნის სა თა ვეებ თან/
მუ ზეუ მი და არ ქეო ლო გიუ რი საი ტი

თბი ლი სი დან 40 კი ლო მეტ რში, ქვე მო ქარ თლში, ნეო ლი თუ რი ხა ნის ნა მო-
სახ ლა რე ბის (შუ ლავ რის გო რა, იმი რის გო რა, დან გრეუ ლი გო რა, გა დაჭ-
რი ლი გო რა, ხრა მის დი დი გო რა, არუხ ლო) არ ქეო ლო გიუ რი შეს წავ ლი სას 
აღ მო ჩე ნი ლია კულ ტუ რუ ლი ვა ზის წიპ წე ბი (ამ პე ლოგ რა ფიუ ლი ნიშ ნე ბის 
მი ხედ ვით „Vitis Vinifera Sativa“-ს ანუ ვა ზის კულ ტუ რუ ლი სა ხეო ბა), რომ-
ლე ბიც ძვ.წ. VI ათას წლეუ ლით თა რიღ დე ბა და უძ ვე ლე სია მსოფ ლიო ში. 

დო მეს ტი ცი რე ბულ ვა ზის წიპ წებ თან ერ თად აღ მო ჩე ნი ლია კულ ტუ რუ ლი 
ხორ ბლი სა და ქე რის სა ხეო ბე ბი, პარ კოს ნე ბი, რი თაც დას ტურ დე ბა, რომ 
ძვ.წ. VI-V ათას წლეუ ლებ ში აქ მცხოვ რე ბი ადა მია ნე ბი სა მეურ ნეო საქ მია-
ნო ბას და მე ვე ნა ხეო ბა- მეღ ვი ნეო ბას ეწეოდ ნენ. სოფ ლის მეურ ნეო ბის ეს 
დარ გი ხომ დღე საც წამ ყვა ნია და დიდ როლს ას რუ ლებს ქვეყ ნის ეკო ნო-
მი კურ გან ვი თა რე ბა ში.

ნეო ლი თურ ნა მო სახ ლარ თა კვლე ვი სას საც ხოვ რე ბელ და სა მეურ ნეო ნა-
გე ბო ბებ თან ერ თად გა მოვ ლინ და შრო მის ია რა ღე ბი, ჭურ ჭე ლი. მათ შო რის 
ყურ ძნის მტევ ნის გა მო სა ხუ ლე ბე ბით შემ კუ ლი თი ხის საღ ვი ნე (ხრა მის დი დი 
გო რა, ძვ.წ. VI-V ათასწ.), რო მე ლიც ქვევ რის წი ნა მორ ბე დი და, შე საძ ლოა, 
მსოფ ლიო ში უძ ვე ლე სი საღ ვი ნე ჭურ ჭე ლი იყოს. მას ში ვა ზის ყვა ვი ლის მტვე-
რის არ სე ბო ბა მეტ ყვე ლებს, რომ ჯერ კი დევ ნეო ლი თის ხა ნა ში აქ ყურ ძენს 
თი ხის ჭურ ჭელ ში წუ რავ დნენ და ღვი ნოს ჭა ჭა ზე დუ ღი ლით ამ ზა დებ დნენ.  
ასე გრძელ დე ბო და ათას წლეუ ლე ბი და ღვი ნის ქვევ რში და ყე ნე ბის უძ ვე ლე-
სი ტრა დი ცია, რო მე ლიც დღე საც ცოც ხა ლია, მსოფ ლიოს არა მა ტე რია ლუ რი 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლა დაა აღია რე ბუ ლი.

არ ქეო ლო გიუ რი გათ ხრე ბი ქვე მო ქარ თლის ნეო ლი თურ და სახ ლე ბებ ზე 
XX საუ კუ ნის 60-ია ნი წლე ბი დან დაიწ ყო და ეტა პობ რი ვად მიმ დი ნა რეობ და. 
2012 წლი დან სა მუ შაოე ბი გა ნაახ ლა ქარ თულ -ფრან გულ მა არ ქეო ლო-
გიურ მა ექ სპე დი ციამ (სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მი და საფ რან გე თის 
სა მეც ნიე რო კვლე ვის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრი).

ამ დე ნად, კვლე ვე ბის შე დე გად დად გინ და, რომ ვე ლუ რი ვა ზი ადა მიან მა 
პირ ვე ლად სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რია ზე, ქვე მო ქარ თლში, სოფ. იმი რის 
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მიმ დე ბა რედ, მოი ში ნაუ რა და ღვი ნო და წუ რა.  შუ ლა ვე რი- შო მუ თე ფეს (ძვ.წ.VI 
ათასწ.) ად რე სა მი წათ მოქ მე დო კულ ტუ რის ეს გო რა- სა მო სახ ლოე ბი, ამავ-
დროუ ლად, ერ თ-ერ თი უად რე სი ურ ბა ნუ ლი სტრუქ ტუ რის მქო ნე და სახ-
ლე ბე ბია სა ქარ თვე ლო ში და კულ ტუ რუ ლი ვა ზი სა და ღვი ნის დამ ზა დე ბის 
უძ ვე ლე სი კე რა მსოფ ლიო ში, ამი ტომ   სოფ. იმირ თან გა მოვ ლე ნი ლი არ ქეო-
ლო გიუ რი ძეგ ლის (გა დაჭ რი ლი გო რა) კონ სერ ვა ციის, პრე ზენ ტი რე ბი სა და 
აღ მო ჩე ნი ლი მა სა ლის სა ფუძ ველ ზე ღვი ნის მუ ზეუ მი სა და არ ქეო ლო გიუ რი 
საი ტის მოწ ყო ბა  კონ ცეფ ციით – „სა ქარ თვე ლო - ღვი ნის კულ ტუ რის სამ-
შობ ლო - ღვი ნის სა თა ვეებ თან“ – მნიშ ვნე ლოვ ნად და სა ჭი როდ გვე სა ხე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ღვი ნის მუ ზეუ მის შექ მნის ინი ცია ტი ვით სა ქარ თვე ლოს 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნულ საა გენ ტოს მო მარ თა მარ-
ნეუ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გეო ბამ.  ად გი ლობ რივ თა დაინ ტე რე სე ბას 
მსგავ სი პროექ ტე ბის და გეგ მვა სა და გან ხორ ციე ლე ბა ში  გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. შედ გა რამ დე ნი მე შეხ ვედ რა სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ-
ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს (ი. დო ლი ძე, ე. კა ჭა რა ვა, 
გ.გა გო ში ძე, დ.ჭეიშ ვი ლი,), სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის (მ. ჯა ლა ბა-
ძე - გა დაჭ რი ლი გო რის არ ქეო ლო გიუ რი ექ სპე დი ციის ხელ მძღვა ნე ლი), 
ღვი ნის საა გენ ტო სა (დ. მაღ რა ძე) და მარ ნეუ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ-
მო მად გენ ლე ბის (მ. თოფ ჩიშ ვი ლი, ე. კუ პა ტა ძე, ნ. შა ვიშ ვი ლი) მო ნა წი ლეო-
ბით. შე დე გად შე მუ შავ და მუ ზეუ მი სა და არ ქეო ლო გიუ რი საი ტის მოწ ყო ბის 
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პირ ვე ლა დი კონ ცეფ ცია: „სა ქარ თვე ლო - ღვი ნის კულ ტუ რის სამ შობ ლო /
ღვი ნის სა თა ვეებ თან/“ მარ ნეუ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ. იმირ თან არ-
სე ბუ ლი არ ქეო ლო გიუ რი ძეგ ლე ბის - გა დაჭ რი ლი გო რა, იმი რი სა და შუ-
ლა ვე რის გო რე ბი (ძვ.წ. VI-V ათასწ.) – სა ფუძ ველ ზე.

მო საზ რე ბე ბი საი ტის მოწ ყო ბის, გან ვი თა რე ბი სა და მუ ზეუ მის  

პროექ ტი რე ბი სა და მშე ნებ ლო ბის შე სა ხებ

ტე რი ტო რია – მარ ნეუ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, სოფ. იმი რი (გა დაჭ რი ლი გო რა, 
იმი რი სა და შუ ლა ვე რის გო რე ბი, ძვ.წ. VI-V ათასწ.). 

ეს არის ღვი ნის გზის და საწ ყი სი (ტერ მინ ში - „ღვი ნის გზა“ - ვგუ ლის ხმობთ 
სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რია ზე ვა ზის მოყ ვა ნის, ღვი ნის წარ მოე ბის ქრო-
ნო ლო გიუ რი რი გით გან სზღვრულ მარ შრუტს). შე სა ბა მი სად, მუ ზეუ მი და 
არ ქეო ლო გიუ რი საი ტი გან თავ სდე ბა ზე მოაღ ნიშ ნულ ტე რი ტო რია ზე.

სწო რი და გეგ მვის შემ თხვე ვა ში ვფიქ რობთ, იგი ერ თ-ერ თი აქ ტიუ რად მო ნა-
ხუ ლე ბა დი მუ ზეუ მი გახ დე ბა რო გორც ად გი ლობ რი ვი, ისე უც ხოე ლი ვი ზი ტო-
რე ბის თვის. დაინ ტე რე სე ბის შემ თხვე ვა ში აქე დან შე საძ ლე ბე ლია „ღვი ნის 
გზის“ გაგ რძე ლე ბა და სხვა ცენ ტრე ბის მო ნა ხუ ლე ბა ქარ თლში, კა ხეთ ში, რაც 
უდაოდ შეუწ ყობს ხელს ად გი ლობ რივ თა და საქ მე ბას, ლო კა ლუ რი მეურ ნეო-
ბი სა და რეწ ვის  (ღვი ნის, სუ ვე ნი რე ბის, კვე ბის პრო დუქ ტე ბის რეა ლი ზე ბა 
და ა.შ.)  და, ზო გა დად, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას ქვე ყა ნა ში.

I. პროექ ტი რე ბამ დე გან სა ხორ ცი ე ბე ლი პირ ვე ლა დი ღო ნის ძიე ბე ბი:

 – მეთ ვალ ყუ რეო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა (უკ ვე არ სე ბუ ლი გა ნათ ხა რი ტე რი-
ტო რიის დაც ვის მიზ ნით);

 – ძეგ ლის არ ქეო ლო გიუ რად შეს წავ ლის ინ ტენ სი ვო ბის გაზ რდა (წი ნას წარ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი და დრო ში გა წე რი ლი გეგ მის შე სა ბა მი სად);

 – გა ნათ ხა რი ძეგ ლის კონ სერ ვა ცია თა ნა მედ რო ვე მე თო დო ლო გიის გა-
მო ყე ნე ბით;

 – არ ქეო ლო გიუ რი ძეგ ლის გა და ხურ ვა (ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ნა წი ლია და 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა პროექ ტში);

 – ტე რი ტო რიის ფუნ ქციუ რი ზო ნი რე ბა (პარ კინ გი, არ ქეო ლო გიუ რი საი ტი, 
ღია ტე რი ტო რია, ვე ნა ხი და ა. შ.) – პროექ ტირების საგანი;

 – ღვი ნის საა გენ ტოს დახ მა რე ბით ვე ნა ხის გა შე ნე ბა (ად გი ლობ რი ვი ჯი შე-
ბი) და მცი რე მო ნაკ ვეთ ზე ვა ზის ვე ლუ რი ჯი შის ჩაყ რა (დო მეს ტი კა ციის 
პრო ცე სის საჩ ვე ნებ ლად);

მუ ზეუ მის სტრუქ ტუ რა:

მუ ზეუ მის შე ნო ბა – უნ და იძ ლეო დეს სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბის (კონ სტრუქ-
ციუ ლად მო ცუ ლო ბის გაზ რდის) შე საძ ლებ ლო ბას;
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1. სა ზო გა დოებ რი ვი სივ რცე – ჰო ლი, საინ ფორ მა ციო კუთ ხე, სა ლა რო, სუ-
ვე ნი რე ბი სა და წიგ ნე ბის მა ღა ზია, კა ფე, სვე ლი წერ ტი ლი,  გარ დე რო ბი; 

ამა ვე სივ რცე ში (შე სას ვლელ ში ვე – ჰოლ ში)  თვალ სა ჩი ნო ად გი ლას სა-
ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ნუ ლი რუ კა მე ვე ნა ხეო ბა- მეღ ვი ნეო ბის კე რე ბის, 
„ღვი ნის გზის“ (მარ შრუ ტის) აღ ნიშ ვნით;

2. სივ რცე ად მი ნის ტრა ციის თვის (მუ ზეუ მის თა ნამ შრომ ლე ბი);

3. ფონ დსა ცა ვი (მუ ზეუ მის მო მა ვა ლი გან ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
ექ სპო ნა ტე ბის თვის);

4. საექ სპო ზი ციო სივ რცე და ყო ფი ლი რამ დე ნი მე ძი რი თად სეგ მენ ტად:

4.1. ძი რი თა დი საექ სპო ზი ციო დარ ბა ზი – წრიუ ლი სივ რცე ცენ ტრში რე კონ-
სტრუი რე ბუ ლი სა მო სახ ლოს დე ტა ლე ბით და სპე ცია ლუ რი, არა თა ნა ბა რი 
გა ნა თე ბით, სა დაც აქ ცენ ტი გა კეთ დე ბა - ხორ ბალ ზე, წიპ წა ზე, ღვი ნო ზე (ვე-
ლუ რი ვა ზი და მი სი დო მეს ტი კა ცია, უძ ვე ლე სი ად გი ლობ რი ვი ჯი შე ბი, ყურ-
ძე ნი) კულ ტზე, კე რა ზე, ცეც ხლზე, რი ტუალ ზე. წრიუ ლი დარ ბა ზის კედ ლებ ზე, 
ლენ ტი სე ბუ რად წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა ად რე სა მი წათ მოქ მე დო პე რიო დის 
ყო ფი სა და კულ ტუ რის (საკ ვე ბის მო პო ვე ბა – შემ გრო ვებ ლო ბა, ნა დი რო ბა, 
საკ ვე ბი, სა მო სი, ტყა ვი სა და სე ლის და მუ შა ვე ბა; მშე ნებ ლო ბა; მცე ნა რეუ ლი 
სა ფა რი - მი წათ მოქ მე დე ბა, ცხო ველ თა სამ ყა რო - მსხვილ ფე ხა და წვრილ-
ფე ხა სა ქო ნე ლი, სარ წყა ვი სის ტე მე ბი და ა.შ.) ამ სახ ვე ლი ანი მა ცია (თი ხის 
მცი რე ქან და კე ბე ბით რე კონ სტრუი რე ბუ ლი გა რე მოს ჩვე ნე ბით); 

4.2. სივ რცე ფილ მის თვის - ქარ თუ ლი ღვი ნის ის ტო რია – უძ ვე ლე სი დროი-
დან დღემ დე. 

4.3. სა დე გუს ტა ციო დარ ბა ზი, სა დაც დამ თვა ლიე რე ბელს სა შუა ლე ბა ექ ნე ბა 
ად გი ლობ რი ვი, აქ ვე წარ მოე ბუ ლი ქვევ რის ღვი ნო დაა გე მოვ ნოს;  სა დე გუს-
ტა ციო დარ ბა ზი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს ენო თე კას, სა დაც იქ ნე ბა ქარ თუ ლი 
კომ პა ნიე ბის წარ მოე ბუ ლი ღვი ნოე ბი (ეს სივ რცე უნ და იყოს მაქ სი მა ლუ რად 
კომ ფორ ტუ ლი, ინ ფორ მა ტიუ ლი და საინ ტე რე სო, რა თა დამ თვა ლიე რე ბელს 
აქ და ყოვ ნე ბის და დროის გა ტა რე ბის სურ ვი ლი გაუჩ ნდეს. სა სურ ვე ლია აქ 
მუდ მი ვად იყოს სა გან გე ბოდ მომ ზა დე ბუ ლი თა ნამ შრო მე ლი, რო მე ლიც 
საინ ტე რე სოდ მიაწ ვდის სას მე ლი სა თუ საკ ვე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციას, 
უპა სუ ხებს დამ თვა ლიე რებ ლის კით ხვებს). კარ გი იქ ნე ბა მუ ზეუმს ჰქონ დეს 
სა სუ ვე ნი რო, საინ ტე რე სო ფორ მის ბოთ ლე ბი მუ ზეუ მის ღვი ნის სა ხელ-
წო დე ბით, მო სავ ლის წლის მი თი თე ბი თა და მუ ზეუ მის ლო გო ტი პით; აქ ვე 
უნ და იყოს წარ მოდ გე ნი ლი ქარ თუ ლი ნა ციო ნა ლუ რი ტკბი ლეუ ლის, წნი-
ლის, ყვე ლის სხვა დას ხვა სა ხეო ბა (სა სურ ვე ლია პრო დუქ ცია, რო მელ საც 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბაც ამ ზა დებს).

სა დე გუს ტა ციო დარ ბა ზი, რო მე ლიც ერთ მხა რეს შე მი ნუ ლი კე დე ლით დაუ-
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კავ შირ დე ბა ექ სტე რიერს, მუ ზეუ მის ტე რი ტო რია ზე გა შე ნე ბუ ლი ვე ნა ხის 
მშვე ნიე რი ხე დით ტკბო ბის შე საძ ლებ ლო ბა საც მოგ ვცემს.

5. სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე – ნა თე ლი, მხია რუ ლი, ფე რა დი, მიმ ზიდ ვე-
ლი ინ ტე რიე რი თა და ეზო ში გა სას ვლე ლით, სა დაც, ასე ვე, გან საზ ღვრუ-
ლია სივ რცე სა ბავ შვო ღო ნის ძიე ბე ბის გა სა მარ თად (Open air) - რეწ ვა, 
თი ხის და მუ შა ვე ბა, ქოთ ნის ამოყ ვა ნა, ქვევ რის დამ ზა დე ბა, კა ლა თის, 
გო დო რის მოწ ვნა, ვე ნა ხის მოვ ლა და ა.შ..

6. სა კონ ფე რენ ციო დარ ბა ზი, სა დაც ასე ვე შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სხვად-
სხვა პრე ზენ ტა ციე ბი სა და ღო ნის ძიე ბე ბის გა მარ თვა;

7. დროე ბი თი გა მო ფე ნე ბის სივ რცე.

უძ ვე ლე სი ურ ბა ნუ ლი სტრუქ ტუ რის საჩ ვე ნებ ლად, არ ქეო ლო გიუ რი ძეგ ლის 
პრე ზენ ტი რე ბას თან ერ თად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა ნეო ლი თუ რი ხა ნის საც-
ხოვ რე ბე ლი უბ ნის რე კონ სტრუქ ცია – მოედ ნის გარ შე მო გან ვი თა რე ბუ ლი 
გუმ ბა თი სებ რი ფორ მის, ერ დოია ნი ალი ზის სახ ლე ბით, სა მეურ ნეო და ნიშ-
ნუ ლე ბის მი ნა შე ნე ბი თა და იმ დროი ნე ლი ყო ფის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი 
საო ჯა ხო ინ ვენ ტა რით, რი თაც დამ თვა ლიე რე ბელს ნა თე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა 
შეექ მნე ბა ათას წლეუ ლე ბის წი ნან დელ ყო ფა სა და ცხოვ რე ბის წეს ზე.  

მუ ზეუ მი სა და საი ტის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ხელ მი საწ ვდო მი უნ და იყოს შეზ ღუ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მია ნე ბის თვის და დროის საინ ტე რე სოდ 
გა ტა რე ბას თან ერ თად, ყვე ლას უჩენ დეს მი სი კვლავ მო ნა ხუ ლე ბის სურ ვილს. 

ირ მა დო ლი ძე 

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს  
მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სი 

ეკა კა ჭა რა ვა

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს 
მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის სპე ცია ლის ტი

მცხეთის მუზეუმ-ნაკრძალის 
კოლექციიდან

ნოქალაქევის მუზეუმ-ნაკრძალის 
კოლექციიდან
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IRMA DOLIDZE

Head of the Museums and Museum-reserves Unit 
at the National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia
 
GEORGIA, THE BIRTHPLACE OF WINE CULTURE 
/WINE ORIGINS /
MUSEUM AND ARCHAEOLOGICAL SITE 

Ar chaeo lo gi cal sur vey un der ta ken in Kve mo Kar tli Neo lit hic set tle ments (40 km 
from Tbi li si) - Shu la ve ri Hill, Imi ri Hill, Dan greu li Go ra, Ga dac hri li Go ra, Khra mi Big 
Hill (Khra mi Di di Go ra), Aruk hlo - dis clo sed re mains of cul tu ral gra pe pips (who se 
am pe log rap hic cha rac te ris tics we re iden ti cal to tho se of „Vi tis Vi ni fe ra Sa ti va“) that 
go back to 6.000 years B.C. i.e. the ol dest in the world. 

Along with do mes ti ca ted gra pe pips, the re mains of cul tu ral wheat, bar ley and 
le gu mes al so ha ve been unear thed, tes tif ying that in 6th-5th mil len nium BC, the 
in ha bi tants of the se set tle ments we re en ga ged in ag ri cul tu ral ac ti vi ties in clu ding 
vi ti cul tu re and wi ne ma king. The lat ter is still a lea ding ag ri cul tu ral field greatly con-
tri bu ting to the Country’s eco no mic de ve lop ment. 

Ar chaeo lo gists wor king among the ho mes and out buil dings unear thed du ring the 
sur vey of Neo lit hic set tle ments, un co ve red the tools and pot tery, among them clay 
wi ne ves sel de co ra ted with bun ches of gra pe (Khra mi Big Hill, 6th-5th mil len nium 
BC), which most li kely was a first ef fort of kvev ri which is con si de red the world’s ol-
dest wi ne ves sel. Tra ce of vi ne pol len found in kvev ri is a proof that it was used for 
wi ne fer men ta tion on chac ha (skins) in early Neo lit hic ti me.  The thou san ds-year tra-
di tion pre ser ved un til the se days is re cog ni zed as world in tan gib le cul tu ral he ri ta ge.    

Ar chaeo lo gi cal ex ca va tions in Kve mo Kar tli Neo lit hic set tle ments star ted in the 
1960s and con ti nued in sta ted. In 2012, the dig gings we re re su med by Geor gian -
-French ex pe di tion (Geor gian Na tio nal Mu seum and Na tio nal Scien ti fic Re search 
Cen ter of Fran ce).

The stu dies re vea led that wild vi ne that peop le star ted do mes ti ca tion of the vi ne on 
the ter ri tory of Geor gia, Kve mo Kar lti, vil la ge of Imi ri whe re the first wi ne was ma de. 
Shu la ve ri- Sho mu te pe hil l-set tle ments of the early ag ri cul tu re  (6th mil len nium BC) 
with the ear liest ur ban struc tu re in Geor gia and an an cient wi ne ma king dis trict in 
the world.  The re fo re, it is vi tal to es tab lish wi ne mu seum and ar chaeo lo gi cal si te 
with the con cep tion „Geor gia, the Bir thpla ce of Wi ne Cul tu re – at the ori gins of wi ne“ 
af ter con ser va tion and pre sen ta tion of ar chaeo lo gi cal mo nu ment dis clo sed near 
the vil la ge Imi ri  and ba sed on the ma te rials found. 

It is worth no ting that the idea of Wi ne Mu seum was pro po sed by Mar neu li Mu ni ci-
pa lity Gam geo ba to Na tio nal Agency for Cul tu ral He ri ta ge Pre ser va tion of Geor gia 
(NACHP). In vol ve ment of the lo cal com mu nity in de sig ning and im ple men ta tion of 
re le vant pro jects is es sen tial. A few mee ting ha ve been held with the par ti ci pa tion 
of the rep re sen ta ti ves from NACHP (I. Do lid ze, E. Kac ha ra va, G.Ga gos hid ze, D.Cheis-
hvi li,), Geor gian Na tio nal Mu seum (M. Ja la bad ze - Ga dac hri li- Go ra Ar chaeo lo gi-
cal Ex pe di tion Head), Wi ne Agency (D. Mag hrad ze) and Mar neu li Mu ni ci pa lity (M. 
Top chis hvi li, E. Ku pa tad zee, N. Sha vis hvi li). Fol lo wing the mee tings, the pri mary 
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con cep tion for es tab lis hing wi ne mu seum and ar chaeo lo gi cal si te has been ela bo-
ra ted: „Geor gia, the Bir thpla ce of Wi ne Cul tu re /at the ori gins of wi ne“ on the ba sis 
of ar chaeo lo gi cal mo nu ments near the vil la ge Imi ri (mar neu li) – Ga dac hri li Go ra, 
Imi ri and Shu la ve ri Hills (6th-5th mil len nium BC).

Opi nions Re gar ding the Ar ran ge ment and De ve lop ment of Si te and 

De sig nin g/Con struc tion of Mu seum 

Ter ri tory:  Mar neu li Mu ni ci pa lity, vil la ge of Imi ri – Ga dac hri li Go ra, Imi ri and Shu la ve ri 
Hills (6th-5th mil len nium BC). 

He re is the be gin ning of Wi ne Rou te (the term „Wi ne Rou te“ re fers to the rou te 
de fi ned by chro no lo gi cal or der of vi ne cul ti va tion and wi ne ma king). Ac cor dingly, 
the mu seum and ar chaeo lo gi cal si te will be lo ca ted on the men tio ned ter ri tory.

In ca se of pro per plan ning, we be lie ve it will be co me one of the most vi si ted mu-
seums for lo cals and fo reig ners. In ca se of in te rest, the Wi ne Rou te can be ex ten ded 
to co ver ot her cen ters in Kar tli and Kak he ti   re gions, that will un doub tedly con tri bu te 
to the em ploy ment, de ve lop ment of lo cal in dus tries and crafts (wi ne, sou ve nirs, food 
etc.) and tou rism in ge ne ral.

I. Key Mea su res to be ta ken be fo re De sig ning:

 – En su re over sight (to pro tect al ready ex ca va ted area);

 – In ten si fi ca tion of ar chaeo lo gi cal sur vey of the mo nu ment (ac cor ding to the 
ti me tab le);

 – Con ser va tion of ex ca va ted mo nu ment using la test met ho do logy; 

 – Roo fing of the ar chaeo lo gi cal si te (it is a con sti tuent part of in fras truc tu re and 
will be con si de red in the pro ject); 

 – Fun ctio nal zo ning of the area (par king, ar chaeo lo gi cal si te, open area, vi ne-
yard, etc.) – pro ject ba sis;

 – Plan ting a vi ne yard with the as sis tan ce of  Wi ne Agency (lo cal va rie ties) 
and plan ting wild va rie ties on a small area (to de mon stra te do mes ti ca-
tion pro cess);

Struc tu re of Mu seum

Mu seum buil ding must pro vi de op por tu nity for fur ther de ve lop ment (in crea sing 
vo lu me in a con struc ti ve man ner);

1. Pub lic spa ce – hall, in for ma tion cor ner, cash desk, sou ve nir and book sto re, 
café, bat hroom, war dro be; elec tro nic map of Geor gia with points of vi ti cul tu re- 
vi ni cul tu re, „Wi ne Rou te“ (in the hall) in a vi sib le pla ce;

2. Spa ce for ad mi nis tra tion (mu seum per son nel); 

3. Spe cial fund (of ex hi bits ta king ac count of mu seum fu tu re de ve lop ment);

4. Ex hi bi tion spa ce di vi ded in to se ve ral key seg ments:
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4.1. Ba sic Ex hi bi tion hall – cir cu lar spa ce with de tails of re con struc ted set tle ment in 
the cen ter and spe cial une qual lig hting, with fo cus on wheat, pips, the cult of wi ne 
(wild vi ne and do mes ti ca tion, an cient lo cal va rie ties, gra pe), hearth, fi re and ri tual. 
On the walls of a cir cu lar hall, ani ma tion de pic ting the li fe and cul tu re of early far-
ming pe riod will be pre sen ted in the form of vi deo ta pe (ob tai ning food – gat he ring, 
hun ting, food, clot hes, leat her and flax pro ces sing; con struc tion; ve ge ta tion – far-
ming, Ani mal World - cat tle and li ves tock, ir ri ga tion systems etc.) – re con struc ted 
en vi ron ment with small clay sta tues; 

4.2. Spa ce for film – His tory of Geor gian Wi ne – from An cient Ti mes un til No wa days. 

4.3. Tas ting room, gi ving the vi si tors a pos si bi lity to tas te lo cal kvev ri wi ne; Tas ting 
room shall in clu de Eno te ca with wi nes pro du ced by Geor gian com pa nies (this 
spa ce shall be highly com for tab le, in for ma ti ve and in te res ting to ma ke the vi si tors 
stay and ha ve a good ti me the re. The re should be a trai ned per son nel mem ber to 
pro vi de an in for ma tion on wi ne and food in an in te res ting way, an swer the vi si tors’ 
ques tions). It is re com men ded that the mu seum has a sou ve nir bot tles of in te res-
ting de sign with the na me of the mu seum wi ne, har vest year and mu seum lo go. 
The re should al so be Geor gian na tio nal sweets, pic kling, chee se (goods pro du ced 
by lo cal po pu la tion as well).

Tas ting room, which will be con nec ted to the ex te rior by glas sed wall, will al low en-
joy ment with the beau ti ful views of vi ne yard grown on the mu seum ter ri tory.

5. Edu ca tio nal Spa ce – bright, cheer ful, co lo red, with at trac ti ve in te rior and exit to 
the yard, with the spa ce for kids (O pen air) – craf ting, clay pro ces sing, pot ma king, 
kvev ri ma king, bas ketry, ta king ca re of the vi ne yard  etc. 

6. Con fe ren ce hall, in clu ding for va rious pre sen ta tions and events;

7. Spa ce for tem po rary ex hi bi tions.

With the view of de mon stra ting the an cient ur ban struc tu re, along with the pre sen-
ta tion of ar chaeo lo gi cal mo nu ment, re con struc tion of Neo lit hic re si den tial dis trict 
is im por tant – do med mud hou ses around the squa re with flat roof, with ag ri cul tu ral 
fa ci li ties and hou se hold sup plies cha rac te ris tic to the then pe riod, to crea te a view 
for the vi si tors of the mil len nia -old  li fes tyle and cus toms. 

Mu seum and in fras truc tu re shall be ac ces sib le to per sons with di sa bi li ties and sti-
mu la te de si re to vi sit again along with pro vi ding a chan ce for ha ving a good ti me.
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სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის
დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს მუ ზეუ მე ბი სა და

 მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის სამ სა ხუ რი

2015

„მუ ზეუ მის კო ლექ ციი დან“

ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ნა წი ლი ასეუ-
ლო ბით მუ ზეუმ შია და ცუ ლი. ფარ თო სა ზო გა დოე ბა მის მხო ლოდ უმ ცი რეს 
ნა წილს იც ნობს. რე გიო ნა ლუ რი მუ ზეუ მე ბის კო ლექ ცია თა ჩვე ნე ბი სა და პო-
პუ ლა რი ზა ციის თვის სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის 
ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო სა ფუძ ველს უყ რის ახალ წა მოწ ყე ბას სა ხელ წო დე ბით 
– „მუ ზეუ მის კო ლექ ციი დან“, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს გა მო ფე ნის გა მარ თვას 
თავ და პირ ვე ლად თბი ლის ში, შემ დეგ კი ქვეყ ნის სხვა დას ხვა ქა ლაქ სა თუ 
მუ ზეუმ ში. მოძ რა ვი გა მო ფე ნე ბის სა შუა ლე ბით სა ზო გა დოე ბა გაეც ნო ბა 
საა გენ ტოს შე მად გენ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა-
ლე ბის მდი დარ კო ლექ ციებს.

ფო  ტო  გა  მო  ფე  ნა „ძველ  სა და ახალ ბორ  ჯომ  ში“

პროექ ტის „მუ ზეუ მის კო ლექ ციი დან“ ფარ გლებ ში სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს ბორ ჯო მის მხა რეთ-
მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მი სა და სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზეუ მის ფო ტო-
ფონ დებ ში და ცუ ლი მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და ფო ტო გა მო ფე ნა 
„ძველ სა და ახალ ბორ ჯომ ში“.

ექ სპო ზი ცია გაიხ სნა 2015 წლის 23 იან ვარს, სა ქარ თვე ლოს გ. ლეო ნი ძის 
სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სა ხელ მწი ფო მუ ზეუმ ში. გა მო ფე ნის 
მი ზა ნი იყო XIX-XX საუ კუ ნე თა მიჯ ნის ბორ ჯო მის რე კონ სტრუქ ცია, დ ღეს 
არ სე ბუ ლი და არარ სე ბუ ლი არ ქი ტექ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის საუ კე თე სო 
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ნი მუ შე ბის წარ მოდ გე ნა. გა მო ფე ნა ზე ექ სპო ნი რე ბუ ლი იყო თა ნა მედ რო ვე 
ბორ ჯო მის ამ სახ ვე ლი ფო ტო მა სა ლა, რო მე ლიც ნათ ლად ასა ხავს კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის სად ღეი სო მდგო მა რეო ბას და აქ ტუა ლურს ხდის ამ 
ძეგ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის შე სა ბა მი სი ზო მე ბის მი ღე ბას და დროულ 
ჩა რე ვას.

მოძ რა ვი გა მო ფე ნა „ძველ ბორ ჯომ ში“ ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ-
ზეუ მის კო ლექ ციი დან 2015 წლის 15 თე ბერ ვლი დან – 2 მარ ტის ჩათ ვლით 
წარ მოდ გე ნი ლი იყო ბორ ჯომ ში, კულ ტუ რის სახ ლში, ხო ლო 2015 წლის 
19-29 მარტს ქუ თაი სის სა ხელ მწი ფო ის ტო რიულ მუ ზეუმ ში.

თბილისი

ქუთაისი

ბორჯომი
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ფი  როს  მა  ნი მირ  ზაა  ნის მუ  ზეუ  მის კო  ლექ  ციი  დან

პროექ ტის „მუ ზეუ მის კო ლექ ციი დან“ ფარ გლებ ში მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -
ნაკ რძა ლე ბის სამ სა ხუ რის ინი ცია ტი ვით, 2015 წლის 15 მარტს სა ქარ თვე-
ლოს თეატ რის, მუ სი კის, კი ნო სა და ქო რეოგ რა ფიის სა ხელ მწი ფო მუ ზეუმ-
ში გაიხ სნა გა მო ფე ნა სა ხელ წო დე ბით – ,,ფი როს მა ნი მირ ზაა ნის მუ ზეუ მის 
კო ლექ ციი დან“. გა მო ფე ნა ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის 
სა ხელ მწი ფო მუ ზეუმ ში და ცუ ლი ნ. ფი როს მა ნის 14 სუ რა თი, მხატ ვრის გა მო-
ფე ნა თა აფი შე ბი (12 აფი შა) და პაბ ლო პი კა სოს ,,ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის 
პორ ტრე ტი“. გა მო ფე ნის დათ ვა ლიე რე ბა შე საძ ლე ბე ლი იყო 2015 წლის 7 
აპ რი ლის ჩათ ვლით.

15 აპ რი ლი დან 2 მაი სამ დე აღ ნიშ ნუ ლი კო ლექ ცია გა მოი ფი ნა ქუ თაი სის 
ის ტო რიულ მუ ზეუმ ში, 3 მაი სი დან 2 ივ ნი სის ჩათ ვლით ალ. ჭავ ჭა ვა ძის სა ხე-
ლო ბის სახ ლ-მუ ზეუმ ში (წი ნან და ლი), 3 - 30 ივ ნისს კი აჭა რის ხე ლოვ ნე ბის 
მუ ზეუმ ში.

პა რა ლე ლუ რად გან ხორ ციელ და სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბის რეა ბი ლი ტა ცია 
მირ ზაან ში.

თბილისი, ხელოვნების სასახლე
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XX საუ  კუ  ნის ფერ  წე  რი  სა და გრა  ფი  კის ნი  მუ  შე  ბის გა  მო  ფე  ნა 
თბი  ლი  სის სა  ხელ  მწი  ფო სამ  ხატ  ვრო აკა  დე  მია  ში

2015 წლის 25 მაი სი დან 3 ივ ნი სის ჩათ ვლით თბი ლი სის სამ ხატ ვრო აკა დე-
მია ში მოეწ ყო ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის სა ხელ მწი ფო მუ ზეუ მის ფონ დებ ში 
და ცუ ლი მა სა ლე ბის გა მო ფე ნა, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლი იყო ლა დო გუ  დიაშ -

ქუთაისი

წინანდალი

ბათუმი
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ვი  ლის, სო  ლო  მონ გერ  შო  ვის, თენ  გიზ მირ  ზაშ  ვი  ლის, ვა  ლე  რიან სი  და  მონ  -
-ე  რის  თა  ვის, ალექ  სან  დრე ბაჟ  ბეუქ  -მე  ლი  ქო  ვის, უჩა ჯა  ფა  რი  ძის, ქე  თე  ვან 
მა  ღა  ლაშ  ვი  ლის, ყა  რა  მან ქუ  თა  თე  ლა  ძის, ნა  თე  ლა იან  ქოშ  ვი  ლის, დი  მიტ  რი 
ერის  თა  ვის, ზუ  რაბ წე  რე  თე  ლის, გრი  გოლ ჩი  რი  ნაშ  ვი  ლის, ვა  ნო მე  ლიაშ  ვი -
ლის დღემ  დე ფარ  თო სა  ზო  გა  დოე  ბის  თვის უც  ნო  ბი ნა  მუ  შევ  რე  ბი.

კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის ეროვ  ნუ  ლი საა  გენ  ტო სა  მუ  ზეუ  მო 
ფონ  დებ  ში და  ცუ  ლი ექსპონატე  ბის პო  პუ  ლა  რი  ზა  ციის მიზ  ნით, აგ  რძე  ლებს 
პროექტს „მუ  ზეუ  მის კო  ლექ  ციი  დან“. 

გა  მო  ფე  ნა  ზე, ასე  ვე, ექ  სპო  ნი  რე  ბუ  ლი იყო მხატ  ვარ თეო  ნა ასი  ტაშ  ვი  ლის 
ნა  მუ  შევ  რე  ბი, რო  მელ  მაც ერ  თ-ერ  თმა პირ  ველ  მა ჩაუ  ტა  რა რეს  ტავ  რა  ცია 
ნ. ფი  როს  მა  ნის სურათებს და ამ მხრივ მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი რო  ლი შეას  რუ  ლა 
მა  თი დაც  ვის საქ  მე  ში. 

თეო  ნა ასი  ტაშ  ვი  ლის ოჯა  ხის ინი  ცია  ტი  ვით ფი  როს  მა  ნის მუ  ზეუმს მხატ  ვრის 
ხუ  თი სუ  რა  თი გა  დაე  ცა სა  ჩუქ  რად.
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ნი  კო ფი  როს  მა  ნაშ  ვი  ლის სა  ხელ  მწი  ფო მუ  ზეუმ  ში და  ცუ  ლი 
ფი  როს  მა  ნის ორი ნა  მუ  შე  ვა  რის – ,,შო  თა რუს  თა  ვე  ლი“ და 
,,ქა  ლი სააღ  დგო  მო კვერ  ცხე  ბით“ რეს  ტავ  რა  ცია

2015 წლის 24 მარტს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე ში გაი მარ თა კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის მოძ რა ვი ძეგ ლე ბი სა და კულ ტუ რულ ფა სეუ ლო ბა თა სექ-
ციის სხდო მა, რო მე ლიც ეხე ბო და ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის სა ხელ მწი ფო 
მუ ზეუმ ში და ცუ ლი ფი როს მა ნის კო ლექ ციის (14 სუ რა თის) მდგო მა რეო ბის 
შე ფა სე ბას. სხდო მის დროს პრიო რი ტე ტუ ლო ბის მი ხედ ვით გა ნი საზ ღვრა 
პირ ვე ლი რი გის სა რეს ტავ რა ციო ნა მუ შევ რე ბი. ესე ნია: ,,შო თა რუს თა ვე ლი“ 
და ,,ქა ლი სააღ დგო მო კვერ ცხე ბით“. აღ ნიშ ნუ ლი სუ რა თე ბის რეს ტავ რა ცია 
გან ხორ ციელ და სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ ი მუ ზეუ მის  შ. ამი რა ნაშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზეუ მის სა რეს ტავ რა ციო ლა ბო რა ტო რია ში. 

ფი როს მა ნის სა რეს ტავ რა ციო ნა მუ შევ რებ ზე, რო გორც კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რეო ბის მოძ რავ ძეგ ლებ ზე, შეგ და კვლე ვი თი და სა კონ სერ ვა ციო- 
სა რეა ბი ლი ტა ციო სა მუ შაოე ბის პროექ ტები, რომ ელთა მი ხედ ვი თაც გან-
ხორ ციელ და აღ დგე ნი თი სა მუ შაოე ბი (გა მაგ რდა ნა ხე ვე ბი და ფერ წე რუ ლი 
ფე ნა, მუ ყაოს ზე და ფე ნის და ნა კარ გე ბის ად გი ლას გა კეთ და ჩას მე ბი, მოხ და 
დუბ ლი რე ბა ტი ლო ზე, და ზია ნე ბუ ლი ფერ წე რუ ლი ფე ნა შეივ სო სა რეს ტავ-
რა ციო გრუნ ტით, ზე და პი რი გაიწ მინ და და დაი ფა რა მქრქა ლი, დამ ცა ვი, 
ლა ქით. და მუ შავ და სუ რა თის ზურ გის მხა რე). 
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აღ ნიშ ნუ ლი სუ რა თე ბის რეს ტავ რა ცია „ფი როს მა ნის პროგ რა მის“ ნა წი ლია, 
რომ ლის ფარ გლებ შიც წი ნა წლებ ში რეს ტავ რა ცია ჩაუ ტარ და ნი კო ფი-
როს მა ნაშ ვი ლის სა ხელ მწი ფო მუ ზეუმ ში (მირ ზაა ნი) და ცულ ნ. ფი როს მა ნის 
სამ ფერ წე რულ ტი ლოს: ,,თა მარ მე ფე“, ,,მწო ლია რე ქარ თვე ლი ქა ლი“ და 
,,კა ლოო ბა“. 

რეს ტავ რი რე ბუ ლი სუ რა თე ბი 2015 წლის 24 სექ ტემ ბერს დაბ რუნ და მირ-
ზაან ში.  

კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის მოძ  რა  ვი ობიექ  ტე  ბის  თვის 
მოძ  რა  ვი ძეგ  ლის სტა  ტუ  სის მი  ნი  ჭე  ბა

2015 წელს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის საბ ჭოს მოძ რა ვი ძეგ ლე-
ბი სა და კულ ტუ რუ ლი ფა სეუ ლო ბე ბის სექ ციის მიერ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რეო ბის მოძ რა ვი ძეგ ლის სტა ტუ სი მიე ნი ჭა გან ჯის კარს (XI საუ კუ ნე),    XVIII 
საუ კუ ნის ვიო ლი ნოს (ე ტი კე ტი: Antonius Stradiuarius Cremonenfis Faciebat 
Anno 17..), პაბ ლო პი კა სოს  ოფორტს ,,ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის პორ ტრე ტი“ 
(1972 წ.), სა ქარ თვე ლოს თეატ რის, მუ სი კის, კი ნო სა და ქო რეოგ რა ფიის სა-
ხელ მწი ფო მუ ზეუმ ში და ცულ გაია ნე ხა ჩა ტუ რია ნის ფერ წე რულ ნა მუ შევ რებს 
ნი კო ბერ ძე ნიშ ვი ლის სახ. ქუ თაი სის სა ხელ მწი ფო ის ტო რიულ მუ ზეუმ ში 
და ცუ ლი სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის 32 ნი მუშს. 

მოძრავი ძეგლებისა და კულტურული ფასეულობების სექ ცია გა ნი ხი ლავს 
და რე კო მენ და ციებს გას ცემს, ასე ვე, სა ქარ თვე ლო დან გა სა ტან კულ ტუ რულ 
ფა სეუ ლო ბებ ზე.
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კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის დაც  ვის საინ  ფორ  მა  ციო ცენ  ტრი 
დი  დი ლიახ  ვის ხეო  ბის სა  ხელ  მწი  ფო მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლის ბა  ზა  ზე

2015 წლის 29 აპ რილს გორ ში, დევ ნილ თა ვერ ხვე ბის და სახ ლე ბა ში, გაიხ სნა 
დი დი ლიახ ვის ხეო ბის ოკუ პი რე ბუ ლი მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის ად მი ნის ტრა ციუ-
ლი შე ნო ბა და მის ბა ზა ზე კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის საინ ფორ მა ციო 
ცენ ტრი. დი დი ლიახ ვის ხეო ბის ოკუ პი რე ბუ ლი მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის ად-
მი ნის ტრა ციუ ლი შე ნო ბა 2008 წლის ომის შე დე გად სრუ ლად გა ნად გურ-
და. კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის საინ ფორ მა ციო ცენ ტრის ფუნ ქციით ის  
ად მი ნის ტრი რე ბას  გაუ წევს და გა ნა ხორ ციე ლებს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო-
რია ზე არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის შე სა ხებ საინ ფორ მა ციო 
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მა სა ლე ბის სის ტე მა ტი ზა ციას.  საინ ფორ მა ციო ცენ ტრის სივ რცე ში, ასე ვე, 
შე საძ ლე ბე ლია კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სა და სხვა-
დას ხვა სა ხის კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბა. 

დი დი ლიახ ვის ხეო ბის მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის ად მი ნის ტრა ციულ შე ნო ბა ში 
მოწ ყო ბი ლია ექ სპო ზი ცია, რო მე ლიც დი დი და პა ტა რა ლიახ ვის აუ ზის მდი-
დარ ის ტო რიულ -არ ქი ტექ ტუ რულ ძეგ ლებს - გუმ ბა თიან და დარ ბა ზულ ეკ-
ლე სიებს, ცი ხე- სი მაგ რეებს, ცი ხე- კოშ კებს, ძველ საც ხოვ რე ბელ კომ პლექ-
სებს: საზ ღვრის მიღ მა დარ ჩე ნილ ნი ქო ზის (V-XVI სს), თი რის (X ს), ხეი თის 
(X ს.) მო ნას ტრებ სა და ერედ ვის წმ. გიორ გის ეკ ლე სიებს წარ მოა ჩენს.

II სა  მეც  ნიე  რო კონ  ფე  რენ  ცია - „მუ  ზეუ  მი და კულ  ტუ  რუ  ლი 
მემ  კვიდ  რეო  ბა“.

2015 წლის 20, 21, 22 მაისს ჩა ტარ და სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ-
რძა ლე ბის სამ სა ხუ რის მიერ ინი ცი რე ბუ ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი, რი გით II 
სა მეც ნიე რო კონ ფე რენ ცია „მუ ზეუ მი და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა“.

ყო ველ წლიუ რი სა მეც ნიე რო კონ ფე რენ ციის მი ზა ნია, მა ტე რია ლუ რი და არა-
მა ტე რია ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის მნიშ ვნე ლო ბი სა და რო ლის 
სრულ ფა სო ვა ნი წარ მო ჩე ნა, კოო პე რა ცია და კოორ დი ნი რე ბუ ლი თა ნამ-
შრომ ლო ბის და გეგ მვა შე სა ბა მის ინ სტი ტუ ციებ თან, სა მო მავ ლო პროექ-
ტებ ში გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზია რე ბა. 

კონ ფე რენ ცია ში მო ნა წი ლეო ბა მიი ღეს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბი სა და 
სა მუ ზეუ მო სფე როს სპე ცია ლის ტებ მა, ტუ რიზ მი სა და ღვი ნის საა გენ ტოე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ მა. 

კონ ფე რენ ცია ით ვა ლის წი ნებდა შემ დეგ ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბებს:

 – მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის, მუ ზეუ მე ბის, კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ძეგ-
ლე ბის მარ თვა;
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 – მუ ზეუ მი და სა მეც ნიე რო კვლე ვა; 
 – თა ნა მედ რო ვე მუ ზეუ მი – არ ქი ტექ ტუ რა, ექ სპო ზი ცია, დი ზაი ნი, უახ ლე სი 

ტექ ნო ლო გიე ბი;
 – მუ ზეუ მი და თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვე ბი;
 – დაც ვა- შე ნარ ჩუ ნე ბა (რეს ტავ რა ციი სა და კონ სერ ვა ციის თა ნა მედ რო ვე 

მიდ გო მე ბი).

გა  მო  ფე  ნა ქარ  თუ  ლი ბრენ  დი „ბორ  ჯო  მი“

მომ ზად და სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ეროვ ნუ ლი საა-
გენ ტო სა და კომ პა ნია „IDS ბორ ჯო მის“ მი ნე რა ლუ რი წყლის ინ დუს ტრიუ ლი 
წარ მოე ბის 125 წლის იუ ბი ლე სად მი მიძ ღვნი ლი ერ თობ ლი ვი გა მო ფე ნა. 
ექ სპო ზი ციის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლია დო კუ მენ ტუ რი და ნა რა ტიუ ლი წყა როე ბი, 
სა მეც ნიე რო ლი ტე რა ტუ რა, XIX-XX საუ კუ ნეე ბის ფო ტო მა სა ლა.
საექ სპო ზი ციო სივ რცის თვის მომ ზად და სივ რცი თი ფო ტოე ბის ექ სპო ზი ცია 
(რე ჟი სო რი შ. შენ გე ლი, გრა ფი კო სი პ. კა ხა ძე), მი ნე რა ლუ რი წყლის წარ-
მოე ბის ის ტო რიის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის სცე ნა რი (სცე ნა რის 
ავ ტო რი კ. ჯან დიე რი).

კოლექციათა სისტემიზაციის მიმართულებით

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს 
მუ ზეუ მებ სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლებ ში და ცუ ლია 118 ათა სამ დე ექ სპო ნა ტი.

მა თი დაც ვის, ატ რი ბუ ციი სა და დო კუ მენ ტი რე ბა- სის ტე მა ტი ზა ციის მიზ ნით, 
მიმ დი ნა რეობს ფონ დებ სა და ექ სპო ზი ციებ ში და ცუ ლი კო ლექ ციე ბის პას-
პორ ტი ზა ცია ელექ ტრო ნულ ფორ მატ ში. პრო ცე სი ხან გრძლი ვია და მოი ცავს 
თი თოეულ ექ სპო ნატ ზე სააღ რიც ხვო ბა რა თი სა და პას პორ ტის მომ ზა დე ბას 
და ექ სპო ნა ტე ბის ფო ტო ფიქ სა ციას.  სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის ნი კო-
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ლოზ ან თი ძის 2014 წლის 21 ნოემ ბრის №2/237 ბრძა ნე ბით, მუ ზეუ მებ სა და 
მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლებ ში ჩა ტარ და სა მუ ზეუ მი ფონ დე ბის აღ რიც ხვა- შე ჯე რე ბა 
შე მო სუ ლო ბა თა და საინ ვენ ტა რო წიგ ნებ თან, აქ ტებ თან და სხვა სააღ რიც-
ხვო დო კუ მენ ტა ციას თან.  

ღვი  ნის მუ  ზეუ  მი

მარ ნეუ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, სოფ. იმი რის (გა დაჭ რი ლი გო რა, იმი რი სა 
და შუ ლა ვე რის გო რე ბი – ძვ.წ. VI-V ათასწ.) ტე რი ტო რია ზე მუ ზეუ მი სა და არ-
ქეო ლო გიუ რი საი ტის, სა ხელ წო დე ბით –სა ქარ თვე ლო -ღვი ნის კულ ტუ რის 
სამ შობ ლო /ღვი ნის სა თა ვეებ თან/ - შექ მნის მიზ ნით, და მუ შავ და მუ ზეუ მი სა 
და არ ქეო ლო გიუ რი საი ტის კონ ცეფ ციის პროექ ტი.   

„კულ  ტუ  რუ  ლი მემ  კვიდ  რეო  ბის კვლე  ვის ის  ტო  რიი  დან“

მომ ზად და მა სა ლე ბი გა მო ფე ნის თვის „კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის კვლე-
ვის ის ტო რიი დან“, რო მე ლიც მოი ცავს სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
დო კუ მენ ტთა სა ცავ ში და ცუ ლი კვე ლე ვი თი და საპ როექ ტო მა სა ლის - 1918 
წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე პე რიო დის ჩათ ვლით - პრე ზენ ტი რე-
ბას. სპექ ტრი მრა ვალ ფე რო ვა ნია: სა კულ ტო და საე რო არ ქი ტექ ტუ რა (გეგ მე-
ბი, ჭრი ლე ბი, ფა სა დე ბი, დე კო რი, კრო კე ბი), კედ ლის მხატ ვრო ბა, ანა ზო მე ბი 
და ა. შ.  მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი  ეთ მო ბა თა ნამ დე რო ვე ტექ ნო ლო გიე ბის 
გა მო ყე ნე ბა სა და ჩვე ნე ბას ძეგ ლთა კვლე ვის სფე რო ში.
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მუ  ზეუ  მის საერ  თა  შო  რი  სო დღი  სად  მი მიძ  ღვნი  ლი ღო  ნის  ძიე  ბე  ბი 
(საა  გენ  ტო  ში შე  მა  ვა  ლი მუ  ზეუ  მე  ბი და მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლე  ბი)

2015 წელს, მუ ზეუ მე ბის საერ თა შო რი სო დღის თვის - 18 მაი სი, ICOM-ის  
მრჩე ველ თა საბ ჭოს მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლი თე მა ტი კის – მუ ზეუ მი სა ზო გა დოე-

ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თვის – ეგი დით საა გენ ტოს მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლებ-
სა და მუ ზეუ მებ ში შედ გა სხვა დას ხვა აქ ცია- ღო ნის ძიე ბა:

გრე მის მუ ზეუ მი - გაი მარ თა შეხ ვედ რა ია კობ გო გე ბაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თე ლა ვის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტებ თან. ისი ნი გაეც ნენ ნა-
ქა ლა ქარ გრე მის ის ტო რიას, მუ ზეუ მის მუ შაო ბის სპე ცი ფი კა სა და აქ და ცულ 
კო ლექ ციებს.

ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მი - მოეწ ყო შეხ ვედ რა კერ ძო კო-
ლექ ციო ნე რებ თან - ექიმ ნუგ ზარ ოსე ფაშ ვილ თან და ელექ ტროინ ჟი ნერ 
გიორ გი ხა ჩი ძეს თან. მუ ზეუ მის საექ სპო ზი ციო სივ რცე ში გა მოი ფი ნა მათ 
კო ლექ ციებ ში და ცუ ლი ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყლის  ეტი კე ტე ბი და ნუ-
მიზ მა ტი კის ნი მუ შე ბი;    
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ე. თა ყაიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის გუ რიის მხა რის არ ქეო ლო გიუ რი მუ ზეუმ -ნაკ-
რძა ლი - „ა სე იქ მნე ბო და ჩვე ნი მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლი“ სა თაუ რით ღო ნის ძიე ბა 
ჩა ტარ და ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ. დვაბ ზუს სა ჯა რო სკო ლა ში. 
მოს წავ ლეე ბი გაეც ნენ მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის საქ მია ნო ბას და მი სი დაარ სე-
ბის ის ტო რიას.                                 

ნო ქა ლა ქე ვის არ ქი ტექ ტუ რულ -არ ქეო ლო გიურ მუ ზეუმ -ნაკ რძალ ში ნო ქა-
ლა ქე ვის სა ჯა რო სკო ლის მოს წავ ლე თა მო ნა წი ლეო ბით გაი მარ თა პრე-
ზენ ტა ცია თე მა ზე: „სა ქარ თვე ლოს ტაძ რე ბი“. ასე ვე, წარ მოდ გე ნი ლი იყო 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი კომ პო ზი ცია - „ნო ქა ლა ქე ვი ჩე მი სო ფე ლი - ზეაღ მარ თუ-
ლი „ცი ხე გო ჯი თა“. მოეწ ყო ღია გაკ ვე თი ლი (მარ თლმა დი დებ ლუ რი სკო-
ლა- გიმ ნა ზია) თე მა ზე „ო მი და მი სი შე დე გე ბი, ერ თად და ვიც ვათ მშვი დო ბა“.

სტე ფან წმინ დის ის ტო რიულ მუ ზეუმ ში სა ჯა რო სკო ლის მოს წავ ლე თა მო ნა-
წი ლეო ბით მოეწ ყო კონ ფე რენ ცია სტე ფან წმინ დის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მის 
და მაარ სებ ლე ბის – ტი ციან ტა ბი ძის და სტე ფა ნე ალი ბე გაშ ვი ლის მუ ზეუმ ში 
მოღ ვა წეო ბის შე სა ხებ. პა რა ლე ლუ რად გა მოი ფი ნა მუ ზეუ მის დაარ სე ბის 
ამ სახ ვე ლი ფო ტო მა სა ლა.

უფ ლის ცი ხის ის ტო რიულ -არ ქი ტექ ტუ რულ მუ ზეუმ -ნაკ რძალ ში - „არ ტ-უფ-
ლის ცი ხე 2015“-ის ფარ გლებ ში, სხვა დას ხვა სა ხის ღო ნის ძიე ბე ბი გაი მარ თა. 
მოეწ ყო ქარ თვე ლი ხე ლო ვა ნის, გი ვი სა და ღაშ ვი ლის ჭე დუ რი ხე ლოვ ნე ბის 
ნა მუ შევ რე ბის გა მო ფე ნა „უფ ლის ცი ხის სე რიი დან“. გა მო ფე ნა მუ სი კა ლუ რად 
გაა ფორ მა გო რის ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ხმე ბის ან სამ ბლმა და ჯაზ ბენ დმა „კა-
ნუ დო სი“. მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის პა ტა რა ვი ზი ტო რებ მა მო ნა წი ლეო ბა მიი ღეს 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროექ ტში „უფ ლის ცი ხო ბა ნა“. 
ქუ თაი სის ის ტო რიულ -არ ქი ტექ ტუ რულ მუ ზეუმ -ნაკ რძალ მა 18 მაი სი - თა-
მარ მე ფი სად მი მიძ ღვნი ლი ღო ნის ძიე ბით - თა მა რო ბა აღ ნიშ ნა. გე გუ თის 
სა სახ ლის ტე რი ტო რია ზე ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო სკო ლის მოს წავ ლეებ მა 
წარ მოად გი ნეს კომ პო ზი ცია თა მარ მე ფის ცხოვ რე ბი სა და მოღ ვა წეო ბის 
შე სა ხებ, სხვა დას ხვა ვი ზუა ლუ რი და ტექ ნი კუ რი სა შუა ლე ბე ბით გაა ცოც-
ხლეს იმ პე რიო დის სა ქარ თვე ლო.
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ექ  ვთი  მე თა  ყაიშ  ვი  ლის სა  ხე  ლო  ბის გუ  რიის მხა  რის არ  ქეო  ლო  გიუ  რი 
მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლის ოდა-  სახ  ლის სა  გა  მო  ფე  ნო სივ  რცის რეექ  სპო  ზი  ცია  

ექ ვთი მე თა ყაიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის გუ რიის მხა რის არ ქეო ლო გიუ რი მუ-
ზეუმ -ნაკ რძა ლის ად მი ნის ტრა ცია გან თავ სე ბუ ლია ქ. ოზურ გე თის ცენ ტრში, 
9 აპ რი ლის ქ. №8-ში მდე ბა რე შე ნო ბა ში, რო მე ლიც XIX საუ კუ ნის და სას-
რულს აუ შე ნე ბია ჭეიშ ვი ლე ბის ოჯახს და ტი პო ლო გიუ რად და სავ ლეთ სა-
ქარ თვე ლოს თვის და მა ხა სია თე ბე ლი საც ხოვ რებ ლი - ხის ტრა დი ციუ ლი 
ოდა- სახ ლია.  

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნულ მა საა-
გენ ტომ 2014-2015 წლებ ში გა ნა ხორ ციე ლა ოდა- სახ ლის სა რეა ბი ლი ტა-
ციო სა მუ შაოე ბი, რის შემ დე გაც შე საძ ლე ბე ლი გახ და ახა ლი ექ სპო ზი ციის 
მოწ ყო ბა. 
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მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლის რეა ბი ლი ტი რე ბუ ლი შე ნო ბი სა და გა მო ფე ნის გახ სნა 
შედ გა 2015 წლის 4 ნოემ ბერს. 

სა გა მო ფე ნო სივ რცე ში ქრო ნო ლო გიუ რი და თე მა ტუ რი პრინ ცი პით წარ მოდ-
გე ნი ლია ექ ვთი მე თა ყაიშ ვი ლის ცხოვ რე ბი სა და მოღ ვა წეო ბის ამ სახ ვე ლი 
მა სა ლე ბი, მნიშ ვნე ლო ვან მოვ ლე ნებ სა და ეპი ზო დებ ზე აქ ცენ ტით: სა მეც-
ნიე რო მოღ ვა წეო ბა – მკვლე ვა რის მიერ შედ გე ნი ლი, რე დაქ ტი რე ბუ ლი და 
გა მო ცე მუ ლი შრო მე ბით; ინ ფორ მა ციით მეც ნიე რის მიერ მიკ ვლეუ ლი და 
გა დარ ჩე ნი ლი ეროვ ნუ ლი სიძ ვე ლეე ბის შე სა ხებ, საარ ქი ვო ფო ტო მა სა ლით, 
რუ კე ბით, ჩა ნა ხა ტე ბით, მათ შო რის XX საუ კუ ნის და საწ ყი სის რუ კა ზე აღ-
ნიშ ნუ ლი ყვე ლა იმ ად გი ლით (სა ქარ თვე ლო სა და მის ფარ გლებს გა რეთ), 
სა დაც მკვლე ვარ მა სა მეც ნიე რო ექ სპე დი ციე ბი მოაწ ყო. 

გა მო ფენ ზე წარ მოდ გე ნი ლია, ასე ვე, გუ რიის ყო ფის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი 
ეთ ნოგ რა ფიუ ლი ნი მუ შე ბი, არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ფრაგ მენ ტე ბი გო რის ცი ხის 
ეკ ლე სიი დან; მხა რის ის ტო რიას თან და კავ ში რე ბუ ლი  მა სა ლე ბი (გუ რიი სა 
და გუ რუ ლე ბის ვა ხუშ ტი ბა ტო ნი სეუ ლი და ხა სია თე ბა, გუ რუ ლი ტი პა ჟე ბი 
და ა.შ.). ელექ ტრო ნულ ფორ მატ ში, რო გორც მუდ მი ვი ექ სპო ზი ციის ნა წი-
ლი, ნაჩ ვე ნე ბია გუ რია ში და ცუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლე ბის 
საარ ქი ვო და დღეს მა თი მდგო მა რეო ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტოე ბი, საა გენ ტოს 
მიერ მომ ზა დე ბუ ლი ფილ მე ბი, სა რეკ ლა მო რგო ლე ბი და სხვ.

საინფორმაციო-სარეკლამო რგოლები

მომზადდა საინფორმაციო-სარეკლამო რგოლები, რომლებიც ემსახურება 
საზოგადოების ცნობირების ამაღლებას. და ეხება შემდეგ თემებს:

 – კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის ძეგ ლზე სა მუ შაოე ბის ან არ ქეო ლო გიუ-
რი სა მუ შაოე ბის წარ მოე ბის კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სე ბის 
დარ ღვე ვას;

 – ძეგ ლი სა და არ ქეო ლო გიუ რი ობიექ ტის და ზია ნე ბას;
 – ძეგ ლზე დამ ცავ ზო ნა ში უკა ნო ნო მშე ნებ ლო ბას.
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დი  დი მცხე  თის არ  ქეო  ლო  გიუ  რი სა  ხელ  მწი  ფო მუ  ზეუმ  -ნაკ  რძა  ლის 
გვიან  ბრინ  ჯაოს ხა  ნის საც  ხოვ  რე  ბე  ლი კომ  პლექ  სის 
(სამ  თავ  როს ნა  მო  სახ  ლა  რი) და მცხე  თის მუ  ზეუმ  ში და  ცუ  ლი 
ექ  სპო  ნა  ტე  ბის სკა  ნი  რე  ნა

წი ნაქ რის ტია ნუ ლი მცხე თის დროინ დე ლი არ ქი ტექ ტუ რა და არ ტე ფაქ ტე-
ბი დღეს უკ ვე არ ქეო ლო გიას მიე კუთ ვნე ბა და აქ ინ ტენ სიუ რი ცხოვ რე ბის 
,,და სა ნა ხად“ თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გიე ბის გა მო ყე ნე ბაა სა ჭი რო. 2014 
წელს სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნულ მა 
საა გენ ტომ დაიწ ყო მუ შაო ბა პროექ ტზე, რო მე ლიც გვიან ბრინ ჯაოს ხა ნის 
საც ხოვ რე ბე ლი კომ პლექ სე ბის ვირ ტუა ლურ რე კონ სტრუქ ციას და მცხე თის 
არ ქეო ლო გიურ მუ ზეუმ ში და ცუ ლი ექ სპო ნა ტე ბის ეტა პობ რივ სკა ნი რე ბას 
გუ ლის ხმობს. 

2015 წელს მომ ზად და: დი დი მცხე თის ის ტო რიულ -არ ქეო ლო გიუ რი ლან-
დშაფ ტის ერ თია ნი ციფ რუ ლი მო დე ლი, მიმ დე ბა რე რე ლიე ფის, ის ტო რიუ-
ლი ლან დშაფ ტის რე კონ სტრუქ ციით; არ მაზ ცი ხის სვე ტე ბია ნი დარ ბა ზის 
ვირ ტუა ლუ რი რე კონ სტრუქ ცია და დე ტა ლუ რი სამ გან ზო მი ლე ბია ნი მო დე-
ლი, ფა სა დის და ინ ტე რიე რის ფაქ ტუ რის და ტექ სტუ რის და ტა ნით და დი დი 
მცხე თის არ ქეო ლო გიურ მუ ზეუმ ში და ცუ ლი არ ტე ფაქ ტე ბის 3D სკა ნი რე ბა 
მა ღა ლი რე ზო ლუ ციით.
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ახალი ექსპონატი

საა გენ ტომ შეი ძი ნა ის ტო რიუ ლი ნივ თი - ვერ ცხლის ხომ ლი (ქორ კან დე ლი, 
საეკ ლე სიო ჭა ღი) – და თა რი ღე ბუ ლი 1787 წლით. იგი და ცუ ლია დი დი მცხე-
თის არ ქეო ლო გიურ სა ხელ მწი ფო მუ ზეუმ -ნაკ რძალ ში.

ხომ ლზე და ტა ნილ მხედ რულ წარ წე რა ში მოხ სე ნე ბუ ლია დამ კვე თი  – მე ფე 
ერეკ ლე მეო რი სა და დე დო ფალ და რე ჯა ნის მეექ ვსე შვი ლი უფ ლის წუ ლი 
ვახ ტან გ-ალ მას ხა ნი. ხომ ლი მას ალე ვის სა მე ბის ეკ ლე სიის თვის შეუ წი რავს.
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კვლევისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო 
გა ნაგ რძობს გა მო ცე მე ბის სე რიას სა ხელ წო დე ბით – „მუ ზეუ მი, ის ტო რია, 
არ ტე ფაქ ტი“, რო მე ლიც საა გენ ტოს მუ ზეუ მებ სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლებ თან 
ერ თად გაგ ვაც ნობს მათ ის ტო რიას და ამ ის ტო რიას თან და კავ ში რე ბულ 
ექ სპო ნა ტებს. სე რიის პირ ვე ლი კრე ბუ ლი, „მუ ზეუ მი, ის ტო რია, არ ტე ფაქ ტი 
– გრე მის მუ ზეუ მი“, გა მოი ცა 2014 წელს.

2015 წელს აღ ნიშ ნუ ლი სე რიის ფარ გლებ ში მომ ზად და და გა მოი ცა:

 – „მუ ზეუ მი, ის ტო რია, არ ტე ფაქ ტი – ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის პი რა დი საქ-
მე“, რო მე ლიც მხატ ვრის რკი ნიგ ზა ზე მუ შაო ბის პე რიოდს, 1890-1894 
წლებს, ასა ხავს;

 – ,,მუ ზეუ მი, ის ტო რია, არ ტე ფაქ ტი - ნი კო ფი როს მა ნაშ ვი ლის სა ხელ მწი ფო 
მუ ზეუ მი“, რო მე ლიც მუ ზეუმ ში და ცულ სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის კო ლექ ციის 
მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს ეთ მო ბა და პირ ვე ლად გა მო დის;

სა მეც ნიე რო კონ ფე რენ ციის კრე ბუ ლი - „მუ ზეუ მი და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რეო ბა II“. ამა ვე სა ხელ წო დე ბის პირ ვე ლი კრე ბუ ლი „მუ ზეუ მი და კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა I“ გა მოი ცა 2014 წელს.

წელს სა ფუძ ვე ლი ჩაე ყა რა გა მო ცე მე ბის კი დევ ერთ ახალ სე რიას სა ხელ-
წო დე ბით – ,,ძვე ლი ქა ლა ქე ბი მუ ზეუ მე ბი სა და არ ქი ვე ბის კო ლექ ციე ბი დან“, 
რომ ლის პირ ვე ლი გა მო ცე მაც ეძ ღვნე ბა ბორ ჯომს.
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ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმი

სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნულ საა გენ-
ტო სა და ქუ თაი სის სა ხელ მწი ფო ის ტო რიულ მუ ზეუმს შო რის გა ფორ მდა 
ურ თიერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი, რომ ლის მი ზა ნია, საა გენ ტო სა 
და მუ ზეუ მის თა ნამ შრომ ლო ბა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის შეს წავ ლის, 
კვლე ვის, პო პუ ლა რი ზა ციის მი მარ თუ ლე ბით.
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სამუზეუმო და საექსპოზიციო კონცეფციები

მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის სამ სა ხუ რის მიერ 2014-2015 წლებ ში 
მომ ზად და სა მუ ზეუ მო და საექ სპო ზი ციო კონ ცეფ ციე ბი:

 – სტე ფან წმინ დის ის ტო რიუ ლი მუ ზეუ მის ფუნ ქციო ნი რე ბი სა და რეექ სპო-
ზი ციის კონ ცეფ ცია და საექ სპო ზი ციო გეგ მა;

 – ონის მხა რეთ მცოდ ნეო ბის მუ ზეუ მის ახა ლი შე ნო ბის საპ როექ ტო და-
ვა ლე ბა;

 – ბორ ჯო მის მი ნე რა ლუ რი წყლის ინ დუს ტრიუ ლი წარ მოე ბის 125 წლი-
სად მი მიძ ღვნი ლი გა მო ფე ნის კონ ცეფ ცია და საექ სპო ზი ციო სივ რცის 
დი ზაი ნი;

 – სა ქარ თვე ლო - ღვი ნის კულ ტუ რის სამ შობ ლო /ღვი ნის სა თა ვეებ თან/ 
- მუ ზეუ მი და არ ქეო ლო გიუ რი საი ტი – ახა ლი მუ ზეუ მის კონ ცეფ ცია;

 – „და ვი თია ნი“ - გზაჯ ვე რე დინ ზე – XVIII საუ კუ ნის სა ქარ თვე ლო (და ვით 
გუ რა მიშ ვი ლის მუ ზეუ მი).

გ. სოსანიძე
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ახა ლი მუ ზეუ მის საექ სპო ზი ციო კონ ცეფ ცია

„და ვი თია ნი“ - გზაჯ ვა რედ ნი ზე  

XVIII საუ კუ ნის სა ქარ თვე ლო

1969 წელს ქ. მირ გო როდ ში (უკ რაი ნა) გაიხ სნა ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი პოე-
ტი სა და სა ზო გა დო მოღ ვა წის - და ვით გუ რა მიშ ვი ლის ლი ტე რა ტუ რულ -
-მე მო რია ლუ რი მუ ზეუ მი. სა ქარ თვე ლო ში მსგავ სი მუ ზეუ მი არც მა ნამ დე 
ყო ფი ლა და არც დღეს არ სე ბობს. დ. გუ რა მიშ ვი ლის შე მოქ მე დე ბი თი მემ-
კვდი რეო ბი დან მხო ლოდ ერ თა დერ თი კრე ბუ ლი  „და ვი თია ნია“  შე მორ ჩე-
ნი ლი. ამი ტომ ახა ლი მუ ზეუ მი, რო მე ლიც და ვით გუ რა მიშ ვილს მიეძ ღვნე ბა, 
კონ ცეპ ტუა ლუ რად იმ პე რიო დის სა ქარ თვე ლოს და ზო გა დად, მსოფ ლიოს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნე ბის კონ ტექ სტში უნ და იქ ნას მოზ რე ბუ ლი. 

და ვით გუ რა მიშ ვი ლის (1705 – 1792 წწ. ) ცხოვ რე ბა თით ქმის სრუ ლად მოი-
ცავს XVIII საუ კუ ნეს. შე სა ბა მი სად, მუ ზეუმ ში „და ვი თია ნის“ ფონ ზე და „და-
ვი თია ნის“ მი ხედ ვით გაიშ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიის თხრო ბა. ეს წი-
ნააღ მდე გობ რი ვი და რთუ ლი საუ კუ ნეა – სრულ დე ბა შუა საუ კუ ნეე ბის ხა ნა 
და სა ფუძ ვე ლი ეყ რე ბა ახალ ეპო ქას (ის ტო რია ში, კულ ტუ რა ში, ხე ლოვ ნე-
ბა ში). ეპო ქა თა ამ გზაჯ ვა რე დი ზე დაშ ლილ -და ქუც მა ცე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო 
ებ რძვის თურ ქეთს, ოს მა ლეთს, ლე კია ნო ბას, ას პა რეზ ზე რუ სე თი გა მო დის 
და 1783 წლის ტრაქ ტა ტის შემ დეგ 1801 წლი დან თა ნა და თან იწ ყებს სა ქარ-
თვე ლოს დაპ ყრო ბას. სა ქარ თვე ლოს სა მე ფო კა რი ემიგ რა ცია შია. და ვით 
გუ რა მიშ ვი ლის ცხოვ რე ბა ექ სპო ზი ცია ში ამ ის ტო რიულ ჭრილ ში გაიშ ლე ბა, 
რა საც დაე მა ტე ბა და ცალ კე გა მოიკ ვთე ბა უკ რაი ნის ხა ზი, ქვეყ ნი სა, სა დაც 
ცხოვ რობ და, გარ დაიც ვა ლა და დაკ რძა ლუ ლია პოე ტი (უკ რაი ნა ში და ვით-
მა ად გილ -მა მუ ლი მიი ღო პო ლ ტა ვის მხა რე ში – ქა ლაქ მირ გო როდ სა და 
სოფ. ზუ ბოვ კა ში. დაკ რძა ლუ ლია ქ. მირ გო რო დის ღვთის მშობ ლის მი ძი-
ნე ბის ტა ძრის ეზო ში. ქარ თველ თა ძვე ლი ახალ შე ნის („ნო ვო სე ლი ცა“-ს) 
მახ ლობ ლად. მის სა ხელს ატა რებს ქა ლა ქის ერ თ-ერ თი ქუ ჩა, ბიბ ლიო თე კა 
და სკო ლა. 2005 წელს მი სი და ბა დე ბის 300 წლის აღ სა ნიშ ნა ვად გა მოუშ ვეს 
ორ გრივ ნია ნი მო ნე ტა და ვით გუ რა მიშ ვი ლის გა მო სა ხუ ლე ბით).

მუ ზეუ მის ექ სპო ზი ცია ში წარ მოდ გე ნი ლი და „და ვი თია ნის“ მი ხედ ვით მოთ-
ხრო ბი ლი იქ ნე ბა დ. გუ რა მიშ ვი ლის ცხო ვერ ბა, შე მოქ მე დე ბა, მოღ ვა წეო ბა 
იმ დროინ დე ლი სა ქარ თვე ლოს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტე ბის, ის ტო რიუ ლი 
პი რე ბი სა და მოვ ლე ნე ბის ფონ ზე, რო მელ თაც მიუ ხე და ვად პო ლი ტი კუ რი 
ქარ ტე ხი ლე ბი სა, გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი შეას რუ ლეს სა ქარ თვე ლოს ის-
ტო რია სა და კულ ტუ რის ის ტო რია ში.
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საექ სპო ზი ციო თე მე ბი

დ. გუ რა მიშ ვი ლის ბიოგ რა ფია და „და ვი თია ნი“

დ. გუ რა მიშ ვი ლი დაი ბა და 1705 წელს შეძ ლე ბულ და გავ ლე ნიან ოჯახ ში. 
მი სი წი ნაპ რე ბი იყ ვნენ ზედ გე ნი ძეე ბი, რომ ლე ბიც მე ფის წი ნა შე გან სა-
კუთ რე ბუ ლი დამ სა ხუ რე ბის თვის დი დი პა ტი ვით სარ გებ ლობ დნენ სა მე ფო 
კარ ზე. შიომ ღვი მის მო ნას ტე რი მათ ძვალ შე სა ლაგს წარ მოად გენ და.  

ამ პე რიო დის პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბა მძი მეა: ქარ თლი არაერ თხელ დაარ-
ბიეს სპარ სე ლებ მა, ოს მა ლებ მა, რა საც თან ერ თვო და ლე კია ნო ბა და ქარ-
თველ თა ტყვეე ბით ვაჭ რო ბა, ფეო და ლუ რი აშ ლი ლო ბა. რუ სეთ ში, ვახ ტანგ 
VI-ის გა დახ ვე წის შემ დეგ, მო სახ ლეო ბა მთებ ში და ტყეებ ში გა დაი მა ლა. 
გუ რა მიშ ვი ლის ოჯა ხიც გაი ხიზ ნა ქსნის ხეო ბა ში – ლა მის ყა ნა ში, საი და-
ნაც 1728 წელს 23 წლის ჭა ბუ კი ლე კებ მა გაი ტა ცეს. და ვით გუ რა მიშ ვი ლის 
ცხოვ რე ბის გზა ტრა გი კუ ლად წა რი მარ თა; მან  გა პარ ვით მოა ხერ ხა თა ვის 
დახ სნა და სა ქარ თვე ლოს კენ გა მოე შუ რა, მაგ რამ გზა აე რია და ჩრდი ლო-
კავ კა სია ში მოხ ვდა, იქი დან ას ტრა ხა ნამ დე მიაღ წია, 1730 წელს კი ვახ ტანგ 
VI-ის ამა ლას შეუერ თდა მოს კოვ ში. 

მე ფის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, სხვა ქარ თველ თა მსგავ სად, მა ნაც რუ-
სე თის ქვე შევ რდო მო ბა მიი ღო, 20 წე ლი წადს იმ სა ხუ რა რუ სე თის ჯარ ში, 
მო ნა წი ლეობ და რუ სე თის იმ პე რიის ომებ ში ოს მა ლე თის, შვე დე თის, პრუ-
სიის წი ნააღ მდეგ. პრუ სიე ლებს  ტყვედ ჩაუ ვარ და და მაგ დე ბურ გის ცი ხე შიც 
აღ მოჩ ნდა. 1758 წელს  დ. გუ რა მიშ ვილ მა პო რუ ჩი კის ჩი ნით დაას რუ ლა 
სამ ხედ რო მოღ ვა წეო ბა, მრა ვალ ბრძო ლა გა დახ დი ლი და სახ ლდა კუთ ვნილ 
მა მულ ში - მირ გო როდ ში, სა დაც გაა ტა რა ცხოვ რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა-
წი ლი და იქ ვე გარ დაიც ვა ლა 1792 წელს.

 1787 წელს ხან დაზ მულ მა პოეტ მა გა და წე რა თა ვი სი რჩეუ ლი თხზუ ლე ბე ბი,  
რო მელ საც  „და ვი თია ნი“  უწო და და იმა ვე წელს კრე მენ ჩუკ ში მყოფ „მე ფე 
ირაკ ლის ძეს მი რიანს“ მიარ თვა და გა მოა ტა ნა სა ქარ თვე ლო ში (გად მო ცე-
მით, სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბი სას ჯერ კი დევ რუ სე თის ტე რი ტო რია ზე ერ თ-
ერთ მდი ნა რე ში ნა ვი გა დაბ რუ ნე ბიათ.  „და ვი თია ნის“ ხელ ნა წე რი მი რიან 
ბა ტო ნიშ ვილს გა დაურ ჩე ნია).

„და ვი თია ნი“ ერ თა დერ თი ავ ტოგ რა ფუ ლი ნუს ხაა. ხელ ნა წე რი წიგ ნი შეი ცავს 
309 ფურ ცელს, ნა წე რია ქა ღალ დზე მხედ რუ ლით, სა თაუ რე ბი და სტრო ფე ბის 
და საწ ყი სე ბი შეს რუ ლე ბუ ლია წი თე ლი მელ ნით.

„და ვი თია ნი“ ოთ ხი ნა წი ლი სა გან შედ გე ბა. წიგნს უძ ღვის და ერ თვის საინ-
ტე რე სო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ან დერ ძ-მი ნა წე რე ბი, რომ ლე ბიც ქარ თვე ლი 
პოე ტის მრა ვალ მხრივ ნი ჭიე რე ბა სა და მო ქა ლა ქეობ რივ ვალ ზე მიუ თი თე-
ბენ. მან დიდ ხანს იც ხოვ რა უკ რაი ნა ში, მირ გო როდ ში, ამი ტომ და ვი თის თვის 
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კარ გად იყო ცნო ბი ლი „მა ლო რო სის“ არ ცთუ სა ხარ ბიე ლო გეოგ რა ფიუ ლი 
მდე ბა რეო ბა და კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი, რაც საფ რთხეს უქ მნი და მო სა ვალს.  
უკ რაი ნის წყა ლუხ ვი მდი ნა რეე ბის საი რი გა ციოდ გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით და-
ვით მა გა მოი გო ნა წყლის ასა მაღ ლე ბე ლი მან ქა ნა, რო მე ლიც წყალს მიაწ-
ვდი და არ ხებს და გვალ ვიან წლებ ში მორ წყავ და მინ დვრებს. და ვითს მეო რე 
გა მო გო ნე ბაც ჰქონ და – წყლის წის ქვი ლის მან ქა ნა. შედ გე ნი ლი ჰქონ და 
ამ გა მო გო ნე ბა თა ტექ ნი კუ რი ნა ხა ზე ბი. ეს მა სა ლა ახ სნა- გან მარ ტე ბე ბით 
(„სარ წყა ვი სა და წის ქვი ლის ამ ბა ვი და მო ხა ზუ ლო ბა“) ჩაურ თავს მის წიგ ნში. 

ნა ხა ზებს შო რის მო თავ სე ბუ ლია რუ სულ სამ ხედ რო სა მო სელ ში გა მოწ-
ყო ბი ლი დ. გუ რა მიშ ვი ლის ავ ტო პორ ტრე ტი. გეგ მის ზე მოთ კი  ჩაკ რუ ლია 
ახ ტირ კის ღვთის მშობ ლის ხა ტის ნა ბეჭ დი სუ რა თი. ნა ხა ზი სა და სუ რა თის 
ქვეშ ავ ტორს მიუ წე რია ვრცე ლი ახ სნა თა ვი სი ჩა ნა ფიქ რის შე სა ხებ რუ სულ 
და ქარ თულ ენებ ზე. მი სი სურ ვი ლი იყო, წის ქვილ ში პირ ვე ლად მი სუ ლებს 
მცი რე ფუ ლა დი შე სა წი რი გაე ღოთ, რომ ღვთის მშობ ლის ხა ტის წი ნა შე სან-
თე ლი გაუქ რო ბე ლად ყო ფი ლი ყო...

ეს კრე ბუ ლი XVIII საუ კუ ნის ბო ლოს სა ქარ თვე ლო დან ისევ რუ სეთ ში გაუ ტა-
ნიათ, შემ დეგ ვი სი კუთ ვნი ლე ბა იყო, ცნო ბი ლი არ არის. XIX საუ კუ ნის 60-იან

დ. გუ რა მიშ ვი ლის 
გა მო გო ნე ბა თა ტექ ნი კუ რი 
ნა ხა ზე ბი („სარ წყა ვი სა და 
წის ქვი ლის ამ ბა ვი და 
მო ხა ზუ ლო ბა“).

დ. გუ რა მიშ ვი ლის ავ ტო პორ ტრე ტი
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წლებ ში „და ვი თიანს“ შემ თხვე ვით წააწ ყდა ბუ კი ნის ტთან პეტ რე უმი კაშ ვი ლი, 
შეის ყი და, წა მოი ღო სა ქარ თვე ლო ში და წე რა- კით ხვის გა მავ რცე ლე ბელ 
სა ზო გა დოე ბას შეს წი რა. კრე ბუ ლით დი დად დაინ ტე რე სე ბულ მა პ. უმი კაშ-
ვილ მა 1870 წელს გა მოს ცა ხელ ნა წე რის I ნა წი ლი, 1880 წელს კი ტექ სტი 
სრუ ლად გა მო ვი და მი სი რე დაქ ტო რო ბით.

დღეს ეს ხელ ნა წე რი წიგ ნი „და ვი თია ნი“ და ცუ ლია ხელ ნა წერ თა ეროვ ნულ 
ცენ ტრში, წე რა- კით ხვის გა მავ რცე ლე ბე ლი სა ზო გა დოე ბის კო ლექ ცია ში 
№ 1598 S.

მუ ზეუ მის ექ სპო ზი ცია ში წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა „და ვი თია ნი“-ს ორი გი ნა ლი 
(ან მუ ლა ჟი), გუ რა მიშ ვი ლის ავ ტო პორ ტრე ტი სა თაუ რით ,,ეს კა ცი ასე ილო-
ცებს“ (შე საძ ლე ბე ლია ავ ტო პორ ტრეტ ზე გა მო სა ხუ ლი კოს ტიუ მის აღ დგე-
ნაც). გა მო გო ნე ბა თა ნა ხა ზე ბი და ჩა ნა ხა ტე ბი „სარ წყა ვი სა და წის ქვი ლი სა 
ამ ბა ვი და მო ხა ზუ ლო ბა“. ასე ვე, „და ვი თია ნის“ პირ ვე ლი ნა ბეჭ დი  წიგ ნიც.

გა მო ფე ნა ზე შეიძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას, აგ რეთ ვე, ფრაგ მენ ტე ბი ფილ-
მი დან „და ვით გუ რა მიშ ვი ლი“. 1945 წ. რეჟ. ნი კო ლოზ სა ნიშ ვი ლი, კომპ. 
ან დრია ბა ლან ჩი ვა ძე, მხატ ვრებს შო რის თა მარ აბა კე ლიაა (6 მხატ ვა რია, 
აქე დან 3 კოს ტიუ მე ბის, თ. აბა კე ლიას ეკუთ ვნის კოს ტუ მე ბი). მი სი 8 ეს კი ზი 
და ცუ ლია თბი ლი სის ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე ში, რო მელ თა ექ სპო ნი რე ბაც 
უფ რო საინტერესოს და მრავალფეროვანს გახდის გამოფენას. 

XVIII საუ კუ ნის სა ქარ თვე ლო

 – XVIII საუ კუ ნის სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი ის ტო რია და დიპ ლო მა ტია.
 – რუ სეთ -სა ქარ თვე ლოს ურ თიერ თო ბა, ირა ნი, ოს მა ლე თი, ევ რო პა.
 – ვახ ტანგ VI (პო ლი ტი კო სი, კა ნონ მდე ბე ლი, მთარ გმნე ლი, მეც ნიე რი, პოე-

ტი) – პირ ვე ლი სტამ ბე ბის დაარ სე ბა, მე თო დუ რი სა ხელ მძღვა ნე ლოე ბის 
გა მო ცე მა. 1705 წელს მოს კოვ ში არ ჩილ მე ფემ „და ვით ნი“ და ბეჭ და, 
მა ლე ვახ ტანგ VI-მ თბი ლის ში სტამ ბა მოაწ ყო ან თი მოზ ივე რიე ლის 
(1705 წელს რუ მი ნე ლებ მა იგი რი მინ სკის ეპის კო პო სად აირ ჩიეს) მო-
ნა წი ლეო ბით. მან თა ვი სი მო წა ფე უნ გრელ -ვლა ხე ლი მი ხაილ იშ ტვა-
ნო ვი ჩი გა მოგ ზავ ნა.  ეს სტამ ბა  1708-1709 წლებ ში მოეწ ყო. სტამ ბის-
თვის მე ფის სა სახ ლეს თან სპე ცია ლუ რი „სახ ლე ბი“ აა გეს ან ჩის ხა ტი სა 
და სიო ნის ტაძ რებს შო რის. აქ და ბეჭ დი ლი პირ ვე ლი ქარ თუ ლი წიგ ნი 
იყო „სა ხა რე ბა“. მოგ ვია ნე ბით „ვეფ ხის ტყაო სა ნი“.  ხუ ცუ რი შრიფ ტის 
პა რა ლე ლუ რად მხედ რუ ლი შრიფ ტიც შე მოი ღეს.  იგი  ვახ ტანგ VI-ის 
და ვა ლე ბით კა თო ლი კო სის კა რის მდი ვან -მწიგ ნო ბარ მა – სო ლო მონ 
მა ღა ლა ძემ დაამ ზა და; 

 – მხო ლოდ ბეჭ დუ რი წიგ ნე ბი არ იყო საკ მა რი სი, დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენი ჭე ბო და ხელ ნა წერ წიგ ნებს, არ სე ბობ და გა დამ წერ თა „თა ბუ ნე ბი“ 
ეკ ლე სია- მო ნას ტრებ ში – მა ღალ დო ნე ზე იდ გა კა ლიგ რა ფია და წიგ ნის 
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მხატ ვრუ ლი გა ფორ მე ბა (შე საძ ლე ბე ლია მა თი გა მო ფე ნა), ბიბ ლიო თე-
კე ბი ანუ „სა წიგ ნეე ბი“ და დო კუ მენ ტთა სა ცა ვე ბი  იყო ეკ ლე სია- მო ნას-
ტრებ თან (ა ლა ვერ დი, შიომ ღვი მე, ბოდ ბე, მცხე თა,   თბი ლი სის სიო ნი, 
გე ლა თი, შე მოქ მე დი, მარ ტვი ლი) და მსხვილ ფეო დალ თა სა სახ ლეებ ში. 
იმ ხა ნებ ში მრა ვა ლი წიგ ნი გა დაი წე რა დო მენ ტი კა თა ლი კო სის ინი ცია-
ტი ვით და დაკ ვე თით. ერეკ ლე I-ის დამ, კა ლიგ რაფ მა და სა სუ ლიე რო 
ჰან გთა „დამ თხზველ მა“ (კომ პო ზი ტორ მა) მო ნა ზონ მა მაკ რი ნემ მრა ვა-
ლი წიგ ნი გა და წე რა.

 – დო მენ ტი IV ბაგ რა ტიო ნი, სა ქარ თე ლოს კა თო ლი კოს -პატ რიარ ქი, ვახ-
ტანგ VI-ის ძმა, მი სი პორ ტრე ტი და მოღ ვა წეო ბა;

 – 1749 წელს აღად გი ნეს 20-იან წლებ ში გაუქ მე ბუ ლი ქარ თუ ლი სტამ ბა. 
პირ ვე ლად გა მოი ცა „და ვით ნი“. XVIII ს-ის 60-ია ნი წლე ბის გა მო ცე მე ბის 
თავ ფურ ცელ სა და ან დერ ძებ ში ერეკ ლე II მოხ სე ნიე ბუ ლია რო გორც 
„ორ გზის მაახ ლი წიგ ნთსა ბეჭ და ვი სა“ (1749 და 1782-1794 წწ.). სტამ ბა ში 
და წეს და სპე ცია ლუ რი თა ნამ დე ბო ბა წიგ ნის გამ ფორ მებ ლის. ცნო ბი ლია 
მხატ ვა რი იოა ნე, რო მელ მაც წიგ ნის გა ფორ მე ბის ტრა დი ცია გა ნაახ ლა 
და 1749-1755 წწ. გა მო ცე მუ ლი ტი პი კო ნი მორ თო (შეიძ ლე ბა გა მოი-
ფი ნოს). 1782-1794 წლებ ში მოხ და ქარ თუ ლი სტამ ბის გა ნახ ლე ბა. ამ 
დროი სათ ვის სტამ ბის მუ შაკ თა შო რის იხ სე ნიე ბიან: „მეს ტამ ბეთ -უ ხუ ცე-
სი“, „ბეჭ დვის ზე დამ დგო მე ლი“, მთარ გმნე ლე ბი, „ღრა მა ტი კულ კა ნონ ზე 
შემ სწო რებ ლე ბი“ და სხვ. სა ხელ მწი ფოს გარ და სტამ ბა მოი ჯა რად რის 
მარ თვა შიც ყო ფი ლა (ქრის ტე ფო რე კე ჟე რაშ ვი ლი). 1795 წელს სპარ სე-
ლებ მა გაა ნად გუ რეს იგი. 4 წლის შემ დეგ აღად გი ნეს.

 – ქარ თუ ლი წიგ ნე ბი გა მო დიო და საზ ღავ რგა რე თაც, 1786 წელს პე ტერ-
ბურ გში ეპის კო პოს მა გიორ გი ხარ ჭა ნელ მა გახ სნა სტამ ბა. გაიოზ რექ-
ტორ მა თა ვი სი სახ სრე ბით სტამ ბა ჩა მოა ყა ლი ბა ქ. მოზ დოკ ში,

 – XVIII ს. II ნახ. არ სე ბობ და კა ლიგ რაფ თა სპე ცია ლუ რი კე რე ბი. მათ შო რის 
მეს ხიშ ვილ თა სა კა ლიგ რა ფიო სკო ლა. გა დამ წერ თა ცენ ტრე ბი იყო ქუ-
თაის ში, გე ლათ ში, კაც ხში, ნი კორ წმინ და ში, მარ ტვილ ში და ა.შ. ბიბ ლიო-
თე კე ბი გააჩ ნდა  და ვით -გა რე ჯის მო ნას ტერს, თბი ლი სის სიონს, მცხე თის, 
შიომ ღვი მის და სხვა მო ნას ტრებს. ან ტონ კა თა ლი კო სის ბიბ ლიო თე კა 
7000 ტომს მოი ცავ და. ე სეც სპარ სე ლებ მა გა ძარ ცევს 1795 წელს.

 – ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლი  (პორ ტრე ტი და მი სი მემ კვიდ რეო ბა) – ის ტო-
რი კო სი, გეოგ რა ფი, კარ ტოგ რა ფი და ა.შ.  - 1745 წ. შეიქ მნა „სა ქარ-
თვე ლოს ის ტო რია“ (შედ გე ბა 4 ნა წი ლის გან: საის ტო რიო გეოგ რა ფია, 
გე ნეა ლო გია, ქრო ნო ლო გიუ რი ცნო ბე ბი, ის ტო რია), 1735 წელს შეად-
გი ნა პირ ვე ლი ატ ლა სი, რო მე ლიც ფრან გუ ლად თარ გმნა გეოგ რაფ მა 
ჟო ზეფ -ნი კო ლა დე ლი ლიმ და 1766 წელს პა რიზ ში გა მოი ცა;

 – სულ ხან -სა ბა ორ ბე ლია ნი,  დიპ ლო მა ტი, სა სუ ლიე რო მოღ ვა წე,  ლექ სი-
კოგ რა ფი „მოგ ზაუ რო ბა ევ რო პა ში“, ენ ციკ ლო პე დიუ რი ხა სია თის ლექ სი-
კო ნი,  „სიტ ყვის კო ნა“ – 1716 წ., სწავ ლა ნი და მოძ ღვრე ბა ნი,  „სიბ რძნე 
სიც რუი სა“ და ა.შ.
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 – მოს კო ვის ქარ თველ თა კო ლო ნია – ქარ თლი დან წა სუ ლი ვახ ტანგ VI-ის 
ამა ლა მოს კოვ ში და სახ ლდა.  მას თან ერ თად იყ ვნენ: სულ ხან -სა ბა და 
ზო სი მე ორ ბე ლია ნე ბი, ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლი, მა მუ კა ბა რა თაშ ვი ლი და 
სხვ.  ვახ ტან გმა აქ სამ ფლო ბე ლოდ რამ დე ნი მე სა სახ ლე მიი ღო. მი სი 
გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ – 1738 წელს ქარ თველ ემიგ რან ტთა დიდ მა ნა-
წილ მა რუ სე თის ქვე შევ რდო მო ბა მიი ღო და „ქარ თულ ასეულ ში“ შე ვი და. 
1737 წლი დან სვეტ სვიატ სკოე ში ამუ შავ და ქარ თუ ლი სტამ ბა და რამ-
დე ნი მე წელ ში 12 სქელ ტა ნია ნი წიგ ნი დაი ბეჭ და, მათ შო რის ბიბ ლია. 
ქარ თულ მა ემიგ რა ციამ მო ნა წი ლეო ბა მიი ღო 1756 წელს მოს კო ვის 
უნი ვერ სი ტე ტის დაარ სე ბა ში. მოხ სე ნიე ბუ ლი არიან დამ ფუძ ნე ბელ თა 
სიებ ში  – გიორ გი ვახ ტან გის ძეს 10 000 მა ნე თი შეუ წი რავს, ბა ქარ ბა-
ტო ნიშ ვი ლი სეუ ლი ეკ ლე სია გა დაუ ციათ უნი ვერ სი ტე ტის თვის.

 – სა სახ ლის კა რის თეატ რი „სა ხიო ბა“ - სა სახ ლის კა რის სა ხიო ბას ამ დროს 
სა თა ვე ში ედ გა სა ზან დარ ბა ში გიორ გი. სა ზან დრე ბი გაერ თია ნე ბუ ლი 
იყ ვნენ ცალ კე ამ ქარ ში (თა ბუნ ში), ცალ კე იყო ნა ღარ ხა ნა (სამ ხედ რო 
ორ კეს ტრი). სა ხიო ბის წარ მოდ გე ნე ბი იმარ თე ბო და ვახ ტან გის კარ ზე 
მოს კოვ ში, სა დაც სა ხე ლი გაით ქვა და ვით გუ რა მიშ ვილ მა.

 – ერეკ ლე II-ის დროს სა სახ ლის კა რის სა ხიო ბას მე თაუ რობ და „უფ რო სი 
მსა ხიობ თა... რო მელ სა სა ხე ლად დებ დნენ მა ჩა ბე ლად“. ის ცნო ბი ლი 
სა ზან და რიც იყო. მი სი სა ხე ლი და გვა რი სი ტო რიას არ შე მორ ჩე ნია.  
მა ჩა ბე ლა თბი ლი სელ თა ერ თ-ერთ რაზმს მე თაუ რობ და.  ის აღა- მაჰ-
მად -ხან თან ბრძო ლა ში დაი ღუ პა. სა ხიო ბის ცნო ბი ლი მგო სა ნი იყო 
ია რა ლი შან შიაშ ვი ლი, დას ში შე დიო და მგო სა ნი საიათ ნო ვა – მე ფე 
ერეკ ლეს კა რის „ხუ მა რა“.

 – თეი მუ რაზ II-მ მეც ნიე რუ ლი სის რუ ლით აღ წე რა თა ვი სი დროის სა ქორ-
წი ნო სა ნა ხაოე ბე ბი, ძეო ბის წეს -ჩვეუ ლე ბე ბი, სა სახ ლის კა რის სა ხიო ბა 
და საას პა რე ზო გა სარ თო ბი.

 – ერეკ ლე მე ფის ელ ჩის ამა ლის ერ თ-ერთ წევრს გაბ რიელ მაიორს რუ-
სე თი დან დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ მე ფის სა სახ ლის ახ ლოს გაუ მარ თავს 
თეატ რი. მა ყუ რე ბე ლი ამ წარ მოდ გე ნებს ეს წრე ბო და ორ შაუ რია ნი ბი-
ლე თით (შე მორ ჩე ნი ლია ბი ლე თი  – შაუ რი 2 გაბ რიელ მაიო რი). ეს და სი 
წარ მოდ გე ნებს თე ლავ შიც მარ თავ და.

 – XVIII ს. 90-იან წლებ ში შეიქ მნა გიორ გი ავა ლიშ ვი ლის კლა სი ცის ტუ რი 
თეატ რი. ამ თეატ რით იწ ყე ბა ახა ლი ქარ თუ ლი და რა მა ტუ ლი მწერ ლო-
ბი სა და სას ცე ნო ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რია.

 – 1755 წელს თბი ლის ში დაარ სდა სა სუ ლიე რო სე მი ნა რია (გაა ნად გუ-
რა აღა- მაჰ მად -ხან მა), 1758 წელს ჩა მო ყა ლიბ და თე ლავ ში, რო მე ლიც 
1782 წელს გა და კეთ და ფი ლო სო ფიურ სე მი ნა რიად. სწავ ლობ და ყვე ლა 
წო დე ბის წარ მო მად გე ნე ლი. სა ლექ ციო პრინ ცი პი იყო და მე რე გა მოც-
დე ბი (რო გორც უმაღ ლე სი). სა ხელ მძღვა ნე ლოე ბი შეად გი ნა ან ტონ კა-
თა ლი კოს მა. თე ლა ვის სე მი ნა რია სახ ელმ წი ფოს და ფი ნან სე ბაზე იყო. 
არ სე ბობ და კერ ძო სკო ლე ბიც. ცალ კე იყო კა თო ლი კუ რი კერ ძო სკო ლა. 
იე სე ბა რა თაშ ვილ მა ჩა მოა ყა ლი ბა ხელ ნა წერ თა გა დამ წე რი და სი (30 
შე გირ დ-გა დამ წე რი).



m
u
 z
e
u
 m
i

276

 – 1799 წელს იოა ნე ბა ტო ნიშ ვილ მა წა მოა ყე ნა უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის 
გახ სნის წი ნა და დე ბა თბი ლის ში, თე ლავ სა და გორ ში – ეს პროექ ტე ბი 
ვერ გან ხორ ციელ და.

 – ტი მო თე გა ბაშ ვი ლის (ქარ თლის არ ქიე პის კო პო სი) უც ხოეთ ში 1755-
1759 წლებ ში მოგ ზაუ რო ბის შე დე გად შექ მნი ლი „მი მოს ვლა“,  რო მელ-
შიც სა ბერ ძნეთ სა და მახ ლო ბელ აღ მო სავ ლეთ ში არ სე ბულ ქა თულ 
საეკ ლე სიო- კულ ტუ რულ კე რებ ზე მნიშ ვნე ლო ვან მა სა ლებს გვაწ ვდის.

 – 1745 წ. ოსე თის სა სუ ლიე რო კო მი სია – ქრის ტია ნო ბის გავ რცე ლე ბა 
ოსეთ ში. 1751 წ. ოსეთ ში სკო ლე ბის გახ სნის პროექ ტი მოამ ზა დეს ქარ-
თვე ლებ მა და დაიწ ყეს სა ხელ მძღვა ნეოე ბის ოსუ რად თარ გმნა. 1764 
წელს ქარ თველ მა მი სო ნე რებ მა პირ ვე ლი სკო ლა გახ სნეს ოსი ბავ შვე-
ბის თვის ქ. მოზ დოკ ში. ისი ნი ქარ თულ სა გან მა ნათ ლებ ლო კე რებ შიც 
იზ რდე ბოდ ნენ. ერ თი ასე თი იყო ერეკ ლეს მიერ გააზ ნაუ რე ბეუ ლი ოსი 
იოა ნე იალ ღუ ზი ძე. მან გა ნათ ლე ბა მიი ღო გა რე ჯის სა მო ნას ტრო და 
თბი ლი სის სა სუ ლიე რო სე მი ნა რია ში. მის მიერ ქარ თუ ლი დან ოსუ რად 
თარ გმნილ მა და ქარ თუ ლი ან ბა ნით და წე რილ მა წიგ ნებ მა სა ფუძ ვე ლი 
ჩაუ ყა რა ოსურ დამ წერ ლო ბას და ლი ტე რა ტუ რას.

 – ან ტონ ბაგ რა ტიო ნი (1720- 1788 წწ..) – მი სი ლი ტე რა ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რეო ბა მეც ნიე რე ბის სხვა დას ხვა დარგს მოი ცავს, გან სა კუთ რე ბით ცნო-
ბი ლია მი სი ფი ლო სო ფიუ რი თხზუ ლე ბე ბი და თარ გმა ნე ბი.   

 – XVIII ს. რამ დე ნი მე ხელ ნა წეი თაა წარ მოდ გე ნი ლი დია ლექ ტი კის კურ სი. 
ერეკ ლე II-ს ბრძა ნე ბით 1754-1776 წლებ ში მუ შაობ დნენ ფი ლო სო ფიურ 
თხზუ ლე ბა თა კრე ბუ ლებ ზე. 

 – და ვით გუ რა მიშ ვი ლის თა ნა მედ რო ვე ნი: კან ტი (გერ მა ნე ლი ფი ლო სო-
ფო სი), ლე სინ გი (გერ მა ნე ლი დრა მა ტურ გი), ლო მო ნო სო ვი (რუ სი ბუ-
ნე ბის მეტ ყვე ლი) , მო ცარ ტი (ავ სტრიე ლი კომ პო ზი ტო რი) ჟან -ჟაკ რუ სო 
(ფრან გი მწე რა ლი) და სხვ.;

ექ სპო ზი ცია ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ის ტო რიულ პირ თა პორ ტრე ტე ბი 
(ო რი გი ნა ლე ბი, ას ლე ბი), რე კონ სტრუქ ციე ბი, საარ ქი ვო დო კუ მენ ტე ბი, XVIII 
საუკუნის გა რე მოს, ყო ფის ამ სახ ვე ლი მა სა ლე ბი, ინ ტე რიე რის ელე მენ ტე ბი, 
კოს ტუ მე ბი, ზე მოაღ ნიშ ნულ თე მებ ზე მომ ზა დე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი (ვი დეო, 
აუ დიო) სა მუ ზეუ მო ფილ მე ბი/ კლი პე ბი /ა ნი მა ციე ბი.       

სა ქარ თვე ლოს კულ ტრუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის 
ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს მუ ზეუ მე ბი სა და 

მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის სამ სა ხუ რი

შენიშვნა:
და ვით გუ რა მიშ ვი ლი სად მი მიძ ღვნი ლი მუ ზეუ მის შექ მნა სა ვა რაუ დოდ მოაზ რე-
ბუ ლია სოფ. სა გუ რა მოს  ცენ ტრში, სა დაც  გან ლა გე ბუ ლია რამ დე ნი მე  ჰექ ტარ ზე 
გაშ ლი ლი საბ ჭო თა პე რიოდ ში აშე ნე ბუ ლი კომ პლექ სი (თავ დაც ვის სა მი ნიტ როს 
ყო ფი ლი სას წავ ლო- საწ ვრთნე ლი ცენ ტრი). მის ტე რი ტო რია ზეა გუ რა მიშ ვი ლე ბის 
ცნო ბი ლი მა რა ნიც.
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საერთაშორისო კონფერენციები

2015 წლის 25-29  სექ ტემ ბერს  ICOM-ICLM-ს  და  ICOM-ის  სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი კო მი ტე ტის ორ გა ნი ზე ბით თბი ლის ში გაი მარ თა საერ თა შო რი სო 
კონ ფე რენ ცია -  „ლი ტე რა ტუ რა, მუ სი კა და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბა“, 
რო მელ შიც სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ-
ლი საა გენ ტო დან მო ნა წი ლეო ბა მიი ღო მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე-
ბის სამ სა ხუ რის უფ როს მა, ირ მა დო ლი ძემ. 

მოხ სე ნე ბის თე მა: თეატ რი და სა მუ ზეუ მო სივ რცე - სოფ. ქვე მო მაჩ ხაა ნის 
თეატ რი.
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2015 წლის 7-10 ნოემ ბერს ICOM-ის ორ გა ნი ზე ბით გაი მარ თა  საერ თა-
შო რი სო  სა მეც ნიე რო კონ ფე რენ ცია - „პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის ქვეყ ნე ბის 
მუ ზეუ მის პრობ ლე მე ბი და გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი“.  სა ქარ თვე ლოს 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო დან კონ ფე რენ-
ცია ში მო ნა წი ლეო ბა მიი ღო მუ ზეუ მე ბი სა და მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბის სამ სა-
ხუ რის უფ როს მა, ირ მა დო ლი ძემ.

მოხ სე ნე ბის თე მა:  From  the past  to  the future  - Museum-reserves of  
Georgia  (წარ სუ ლი დან მო მავ ლის კენ  - სა ქარ თვე ლოს მუ ზეუმ -ნაკ რძა ლე ბი)
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პუბლიკაციები

მომ ზად და სტა ტიე ბი საა გენ ტოს  ყო ველ წლიუ რი ჟურ ნა ლის თვის „ძვე ლი 
ხე ლოვ ნე ბა დღეს“:  

 – „ე ტიუ დე ბი ალა ვერ დის კა თედ რა ლის და თა რი ღე ბის თვის,“ - ეკა კა ჭა-
რა ვა;

 – „ფი როს მა ნი მირ ზაა ნის მუ ზეუ მის კო ლექ ციი დან,“ - ირ მა დო ლი ძე.

საქართველოს  კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნული სააგენტოს მუზეუმებისა და 
მუზეუმ-ნაკრძალების სამსახური

სამ სა ხუ რის უფ რო სი - ირ მა დო ლი ძე

მთა ვა რი სპე ცია ლის ტი - ნი ნო ვა ჩეიშ ვი ლი

უფ რო სი სპე ცია ლის ტი - ეკა კა ჭა რა ვა

უფ რო სი სპე ცია ლის ტი - გვან ცა გე გეჭ კო რი

უფ რო სი სპე ცია ლის ტი - ქე თი ქა მუ შა ძე
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