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„ყოველი შეგ ნე ბუ ლი ადა მი ა ნი ად ვი ლად მიხ ვ დე ბა, თუ რა ო დენ დი დი ვალ დე ბუ ლე ბა 
და აწ ვა ამი ე რით გან მუ ზე უმს. რა თქმა უნ და, პო ლი ტი კუ რი, ნივ თი ე რი და გო ნებ რი ვი 

კულ ტუ რის ის ტო რი ის სა ფუძ ვ ლი ა ნი, გაღ რ მა ვე ბუ ლი შეს წავ ლი სათ ვის ფარ თო სა
ზო გა დო ე ბა სა და მე ტად რე მოს წავ ლე თა ო ბა საც ისე თი მუ ზე უ მე ბი სჭირ დე ბა, სა დაც 

ყო ველს მსურ ველს წა კითხუ ლი ის ტო რი ის ხორ ც შეს ხ მუ ლად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი 
იმ დ რო ინ დე ლი ნივ თი ე რი ნაშ თე ბის ნახ ვა შე ეძ ლე ბა... სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მი დი დი 

და წე სე ბუ ლე ბა ა. 1. მან უნ და ასა ხოს წარ სუ ლი და თა ნა მედ რო ვე კულ ტუ რა და ამ მიზ
ნით უნ და და აგ რო ვოს სა მუ ზე უ მო ნაშ თე ბი და მა სა ლე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ყო ველ მ ხ რი
ვი მეც ნი ე რუ ლი შეს წავ ლი სათ ვის. 2. მას სო ცი ა ლუ რი მო ვა ლე ო ბაც აქვს: მან ფარ თო 
სა ზო გა დო ე ბა სა და მე ტად რე ის ტო რი უ ლი ცოდ ნის გა საღ რ მ ვებ ლად დახ მა რე ბა უნ და 

გა უ წი ოს მოს წავ ლე ა ხალ გაზ რ დო ბას და 3. სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მი რო გორც უმაღ ლე
სი სა მეც ნი ე რო და წე სე ბუ ლე ბა ინ ტენ სი ურ მეც ნი ე რულ მუ შა ო ბას უნ და აწარ მო ებ დეს”.

 
ივანე ჯავახიშვილი მუზეუმის მთავარი ამოცანების შესახებ, 1935 წ. 
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სა მუ ზე უ მო კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში XIX სა უ კუ ნის შუა წლებს უკავ შირ დე ბა, რო ცა 1852 
წელს რუ სე თის გე ოგ რა ფი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის კავ კა სი ის გან ყო ფი ლე ბის ბა ზა ზე და არ ს და მუ ზე უ მი, რო მე ლიც 
პირ ველ კომ პ ლექ სურ სა მეც ნი ე რო და სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბას წარ მო ად გენ და მთელ კავ კა სი ა ში.

მომდევნოწლებშიხსენებულიმუზეუმისბაზაზეშეიქმნაკავკასიისმუზეუმი,წერა-კითხვისგამავრცელებელისაზოგადოებისმუზეუმი,საეკლე-
სიომუზეუმიდასამხედრო-ისტორიულიმუზეუმი„დიდებისტაძარი”.

1868წელსცნობილიმეცნიერის,გ.რადესმიერ1865წელსდაარსებული„კავკასიისმუზეუმი“და1846წელსდაარსებული„ტფილისისსაჯარო
ბიბლიოთეკა“მმართველობისერთსისტემაშიგაერთიანდადაეწოდა„კავკასიისმუზეუმიდატფილისისსაჯარობიბლიოთეკა“.

1910წელს „ქალაქისმუნიციპალურიმუზეუმი“ შეიქმნა. 1943წლიდანიგი ისტორიულშენობაში –თბილისისყოფილქარვასლაშიგანთავს-
დადათბილისისსახელმწიფოისტორიულ-ეთნოგრაფიულიმუზეუმიეწოდა.დღესი.გრიშაშვილისსახელობისთბილისისისტორიისმუზეუმი
(ქარვასლა)საქართველოსეროვნულიმუზეუმისშემადგენლობაშია.

1912წელსე.თაყაიშვილისმეთაურობითდაფუძნებული„საქართველოსსაისტორიოდასაეთნოგრაფიოსაზოგადოების“ინიციატივითგაიხსნა
„ქართულიმუზეუმიდაბიბლიოთეკა“,რომლისკოლექციებიც1919წელსდაარსებულსაქართველოსმუზეუმსგადაეცა.ამავეწელსდაისვარეს-
პუბლიკაშიგაბნეულისამუზეუმონივთებისდაწიგნებისთავმოყრისსაკითხი.საქართველოსმუზეუმიგახდაქართულიმატერიალურიკულტურის
ძეგლთამეთვალყურეობისდადაცვისცენტრი.1929წელსსაქართველოსმუზეუმიახალ,სპეციალურადმუზეუმისთვისაგებულშენობაშიგადავი-
და.1947წელსსაქართველოსმუზეუმსაკადემიკოსს.ჯანაშიასსახელიმიენიჭა.2004წლიდანიგისაქართველოსეროვნულიმუზეუმისერთ-ერთი
მთავარიდაწესებულებაა.

1920წელსდაარსდაეროვნულიგალერეა.დღესდ.შევარდნაძისსახელობისსაქართველოსეროვნულიგალერეასაქართველოსეროვნული
მუზეუმისნაწილიადაგანთავსებულიაყოფილი„დიდებისტაძრის”ისტორიულშენობაში.

შ.ამირანაშვილისსახელობისხელოვნებისმუზეუმი1932წელსდაფუძნდად.შევარდნაძისმიერ1920წელსდაარსებულიეროვნულიგალერეის
ბაზაზე.1950წლიდანხელოვნებისმუზეუმიგანთავსებულიაშენობაში,რომელიც1830-იანიწლებისბოლოსაშენდა.

მდი და რი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის მქო ნე ქვეყ ნის თ ვის მუ ზე უ მე ბის არ სე ბო ბას ყო ველ თ ვის დი დი მნიშ
ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბო და.  სა ქარ თ ვე ლო ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი მუ ზე უ მებ ზე და იქ მოღ ვა წე მეც ნი ე რებ ზე 
მძი მე კვალს ტო ვებ და, თუმ ცა, ყვე ლაფ რის მი უ ხე და ვად, იხ ს ნე ბო და ახა ლი მუ ზე უ მე ბი თბი ლის სა და რე გი ო
ნებ ში, არ სე ბუ ლი ფონ დე ბი  თან და თან მდიდ რ დე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე მიმ დი ნა რე არ ქე ო ლო გი უ რ 
 გათხ რებ სა და ეთ ნოგ რა ფი ულ ექ ს პე დი ცი ებ ში მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლით.

სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მებ მა, ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვი თა და პო პუ ლა რი ზა ცი ით, დი დი რო
ლი ითა მა შა ეროვ ნუ ლი თვით მ ყო ფა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში.



სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი ქვეყ ნის ხან გ რ ძ ლი ვი სა მუ ზე უ მო ტრა დი ცი ე ბის გამ გ რ ძე ლე ბე ლი ა. იგი 
2004 წელს შე იქ მ ნა. მი სი და არ სე ბით კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის სფე რო ში სტრუქ ტუ რუ ლი, ინ ს ტი
ტუ ცი უ რი და სა კა ნონ მ დებ ლო რე ფორ მე ბი და იწყო. 

გა ერ თი ა ნე ბის შე ქ მნის მი ზა ნი იყო, თა ვი მო ე ყა რა სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის მოძ რა ვი ძეგ
ლე ბის უდი დე სი ნა წი ლის თ ვის, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი პო ტენ ცი ა ლის
თ ვის და  ერ თი ა ნი მარ თ ვის სის ტე მის შე მო ღე ბით, ერ თი ა ნი სამეცნიერო და საინფორმაციო ბა ზის შექ მ ნით, 
სა მუ ზე უ მო პო ლი ტი კის გან საზღ ვ რით, სა გან მა ნათ ლებ ლო, აკა დე მი უ რი და სა მუ ზე უ მო საქ მი ა ნო ბის კო ორ დი
ნი რე ბით გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა ეროვ ნუ ლი სა გან ძუ რის ეფექ ტუ რი მოვ ლა და მარ თ ვა.

გა ერ თი ა ნე ბა ში შე მა ვა ლი მუ ზე უ მე ბის ერ თი ა ნი ქსე ლი, სა მეც ნი ე რო კ ვ ლე ვი თი, სა რეს ტავ რა ცი ო სა
კონ სერ ვა ცი ო, სა ექ ს პო ზი ციო და სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბის ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ლი ფორ მა და 
თა ნამ შ რომ ლო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო და კულ ტუ რის სფე როს სხვა და წე სე ბუ ლე ბებ თან, სა ხელ მ წი ფო და 
კერ ძო სექ ტორ თან ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, უზ რუნ ველ ყოფს სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე
უ მის ეფექ ტურ საქ მი ა ნო ბას.

ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა UNESCOს, ევ რო კავ ში რი სა და სხვა სა ერ თა შო რი სო 
ორგანიზაციების მხარ და ჭე რით მიმ დი ნა რე ობს. ათ წ ლე უ ლე ბის მან ძილ ზე დაგ რო ვილ ცოდ ნას და გა მოც დი
ლე ბას კი მუ ზე უ მის უფ რო სი თა ო ბის წარ მო მა გენ ლე ბი გა დას ცე მენ ახალ გაზ რ დებს. თა ო ბებს შო რის ბა ლან სის 
შენარჩუნება და ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბა ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის მთა ვარ ღი რე ბუ ლე ბას წარ მო ად გენს.

მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ხედ ვით, არ ჩე უ ლი კურ სით და კონ კ რე ტუ ლი სა მო მავ ლო ამო ცა ნე ბით, სა ქარ თ ვე
ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი დი ნა მი უ რი და წე სე ბუ ლე ბაა, რო მე ლიც მი ის წ რაფ ვის, იყოს

კულ ტუ რუ ლი ცენ ტ რი ქა ლა ქებ ში
ლი დე რი ქვე ყა ნა ში
შე მა კავ ში რე ბე ლი რე გი ონ ში
პარ ტ ნი ო რი მსოფ ლი ო ში

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის შე მად გენ ლო ბა ში შე დის ქვეყ ნის წამ ყ ვა ნი მუ ზე უ მე ბი, ეროვ ნუ ლი 
გა ლე რეა და სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტე ბი. ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის მი ერ გა ნახ ლე ბუ ლი მუ ზე უ მე ბი ა:
 სიღ ნა ღის მუ ზე უ მი – 2007 წე ლი
 დმა ნი სის მუ ზე უმ  ნაკ რ ძა ლი – 2009 წე ლი
 სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მი – 2011 წე ლი
 ეროვ ნუ ლი გა ლე რეა – 2011 წე ლი
 სამცხეჯავახეთის მუ ზე უ მი – 2012 წე ლი
 სვა ნე თის მუ ზე უ მი – 2013 წე ლი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
კულ ტუ რის, ის ტო რი ის, მეც ნი ე რე ბი სა და ხე ლოვ ნე ბის ფო რუ მი
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საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმი 
თბილისსა და რეგიონებში

მესტია

ვანი

ახალციხე
დმანისი

თბილისი
სიღნაღი

ძალისა

სვანეთისისტორიულ-ეთნოგრაფიულიმუზეუმი

ვანისარქეოლოგიურიმუზეუმი

სამცხე-ჯავახეთისისტორიისმუზეუმი

თბილისი

საქართველოსმუზეუმი;ხელოვნებისმუზეუმი;ეროვნულიგალერეა;

ეთნოგრაფიულიმუზეუმიღიაცისქვეშ;თბილისისისტორიისმუზეუმი(ქარვასლა);

ელენეახვლედიანისსახლ-მუზეუმი;იაკობნიკოლაძისსახლ-მუზეუმი;

მოსეთოიძისსახლ-მუზეუმი;უჩაჯაფარიძისსახლ-მუზეუმი

სიღნაღისმუზეუმ-ნაკრძალი

დმანისისმუზეუმ-ნაკრძალი

ძალისასმუზეუმ-ნაკრძალი



საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმი 
თბილისსა და რეგიონებში
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ს. ჯა ნა ში ას სა ხე ლო ბის სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მის და არ სე ბის თა რი
ღად 1852 წლის 10 მა ი სი ით ვ ლე ბა, რო დე საც რუ სე თის სა იმ პე რა ტო
რო გე ოგ რა ფი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის კავ კა სი ის გან ყო ფი ლე ბის მუ ზე უ
მი შე იქ მ ნა. 

მუ ზე უმ ში და ცუ ლი კო ლექ ცი ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ის ამ სახ ველ 
უმ დიდ რეს მა სა ლას მო ი ცავს. თა ვი სი არ სე ბო ბის მან ძილ ზე მუ ზე უ მი 
ყო ველ თ ვის წარ მო ად გენ და ქვეყ ნის არა მარ ტო უმ თა ვრეს სა მეც ნი
ე რო და სა ექ ს პო ზი ციო და წე სე ბუ ლე ბას, არა მედ ის იყო ეროვ ნუ ლი 
თვით მ ყო ფა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და დაც ვის ერთერ თი გა რან ტი.

2004 წლი დან – სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე
უ მის შექ მ ნის შემ დეგ – სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მი მის 
ღერ ძად იქ ცა. 2011 წელს, რამ დე ნი მეწ ლი ა ნი სა რე
მონ ტოსა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის დას რუ ლე
ბის შემ დეგ, გა ნახ ლე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მი 
გა იხ ს ნა დამ თ ვა ლი ე რებ ლის თ ვის. სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ე ბი „ქართუ ჯგუ ფის” ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე
რით გან ხორ ცი ელ და.

გარ და სა ექ ს პო ზი ციო სივ რ ცე ე ბის, სა ცა ვე ბი სა და 

შე ნო ბის ზო გა დი მ დ გო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა, 
მოხ და სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მის ურ ბა ნულ ქსო ვილ ში 
ინ ტეგ რა ცი აც.

მუ ზე უმ ში ეტა პობ რი ვად ი ხს ნე ბა მუდ მი ვი ექ ს პო ზი
ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ასა ხა ვენ სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ას 
უძველესი ხა ნი დან დღემ დე. დღე ი სათ ვის გახ ს ნი ლია 
„არქეოლოგიური სა გან ძუ რი” და „ბუნების ის ტო რი ის 
გა მო ფე ნა”, ასე ვე საბ ჭო თა ოკუ პა ცი ის პე რი ო დის ამ
სახ ვე ლი მუდ მივ ი ექ ს პო ზი ცი ა. 

სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მი

თასი,თრიალეთი,

ძვ.წ.IIათასწლეულისIნახ.

სასაფეთქლეები,

ახალგორისგანძი,ძვ.წ.IVს.

თავსამკაული,ვანი,

ძვ.წ.IVს-ისდასასრული

სამაჯური,საირხე,ძვ.წ.IVს.IIნახ.
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შე მეც ნე ბი სა და 
დრო ის სა სი ა მოვ ნოდ გა ტა რე ბის 
ად გი ლი
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სიღ ნა ღის მუ ზე უ მი 1947 წელს და არ ს და რო გორც მხა რეთ მ ცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მი. 2007 წელს იგი სა ქარ თ ვე
ლოს ეროვ ნულ მუ ზე უმს შე უ ერ თ და. სრუ ლი სა რეს ტავ რა ციო სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, სიღ ნა ღის მუ ზე
უ მი სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი მუ ზე უ მი გახ და. 

გარ და სა ექ ს პო ზი ციო საქ მი ა ნო ბი სა, მუ ზე უ მი აქ ტი ურ კულ ტუ რულ, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მეც ნი ე რო საქ
მი ა ნო ბას ეწე ვა.

სიღ ნა ღის მუ ზე უ მი 

სიღ ნა ღის მუ ზე უ მის მუდ
მივ მოქ მედ ექ ს პო ზი ცი ა ზე 
წარ მოდ გე ნი ლია კა ხე თის 

რე გი ონ ში მო პო ვე ბუ ლი არ ქე
ო ლო გი უ რი და ეთ ნოგ რა ფი
უ ლი მა სა ლა და ფი როს მა ნის 

ნა მუ შევ რე ბის უმ დიდ რე სი 
კო ლექ ცი ა. პე რი ო დუ ლად 

იმარ თე ბა დრო ე ბი თი გა მო
ფე ნე ბი, რომელთა შორის 

აღსანიშნავია პიკასოს 
ნამუშევრების გამოფენა 
ქ. ვეზლეს (საფრანგეთი) 

ზერვოსის მუზეუმის 
კოლექციიდან (2009 წ.). 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი რე გი ო ნებ ში
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გა ლე რეა სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზე უმს 2007 
წელს შე უ ერ თ და და 2012 წელს დ. შე ვარ დ ნა ძის სა ხე ლი 
მი ე ნი ჭა.

2011 წელს დას რულ და ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი. უც ვ ლე ლი დარ ჩა შე ნო ბის ის ტო
რი უ ლი ნა წი ლი, ალექ სან დ რეს ბა ღის მხრი დან მი შე ნე ბულ 
ნა წილ ში კი ახა ლი სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბი, სა რეს ტავ რა
ციო ლა ბო რა ტო რი ა, დრო ე ბი თი გა მო ფე ნე ბის ორ გა ნი ზე

ბის თ ვის სა ჭი რო ექ ს პო ნატ თა სა ცა ვი, სას წავ ლო სივ რ ცე, 
მუ ზე უ მის მა ღა ზი ა, კა ფე და ოფი სე ბი გან თავ ს და. რე კონ
ს ტ რუქ ცი ის პრო ექ ტ ზე პორ ტუ გა ლი ურ კომ პა ნია „Ainda 
Arquitectura”სთან ერ თად იმუ შა ვა ქარ თულ მა არ ქი ტექ ტუ
რულ მა სტუ დი ამ „არსი”. 

დღეს ეროვ ნუ ლი გა ლე რეა ერთერ თი ცენ ტ რა ლუ რი სა
გა მო ფე ნო სივ რ ცეა თბი ლის ში, რო მე ლიც ფარ თო მას შ ტა
ბი ა ნი გა მო ფე ნე ბის მოწყო ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

ეროვ ნუ ლი გა ლე რეა ცნო ბილ მა ქარ თ ველ მა სა ზო გა დო მოღ ვა წემ და მხატ ვა რ მა, დ. შე ვარ დ ნა ძემ და ა არ სა. იგი 
1888 წელს არ ქი ტექ ტორ ა. ზალ ც მა ნის მი ერ აგე ბუ ლი ყო ფი ლი „დიდების ტაძ რის” შე ნო ბა შია გან თავ სე ბუ ლი, რო
მელ შიც ეროვ ნუ ლი გა ლე რე ის პირ ვე ლი ექ ს პო ზი ცია 1920 წელს მო ეწყო. 

ეროვნული 
გალერეა
საუკეთესო სივრცე გამოფენებისთვის 
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2009 წელს დმა ნის ში, არ ქე ო ლო გი უ რი ძეგ ლის ტე რი ტო რი ა ზე, პირ ვე ლი ახა ლი ხედ ვის სა ვე ლეარ ქე ო ლო გი
უ რი მუ ზე უ მი გა იხ ს ნა. 

2010 წელს შე მუ შავ და დმა ნი სის გან ვი თა რე ბის გეგ მა, რომ ლის მი ზა ნია არ ქე ო ლო გი უ რი უბ ნე ბის დაც ვა გა
რე მო პი რო ბე ბის ზე მოქ მე დე ბის გან, მუ ზე უმნაკ რ ძა ლის დათ ვა ლი ე რე ბის თ ვის სა ჭი რო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მო
წეს რი გე ბა არ სე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი გა რე მოს მაქ სი მა ლუ რი დაც ვით, მცი რე ზო მის მუ ზე უ მის აგე ბა და კომ პ ლექ სის 
სა უ კე თე სო კუთხით წარ მო ჩე ნა. 

სა ვე ლე მუ ზე უ მის არ ქი ტექ ტუ რულ პრო ექ ტ ზე ფრან გულ მა კომ პა ნი ამ „Studio Milou” იმუ შა ვა.  გა და ი ხუ რა არ
ქე ო ლო გი უ რი უბა ნი, შე იქ მ ნა მას ზე დაკ ვირ ვე ბის თ ვის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი, რაც სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს დამ თ
ვა ლი ე რე ბელს, სპე ცი ა ლუ რად მოწყო ბი ლი მო ედ ნი დან უშუ ა ლოდ მი ა დევ ნოს თვა ლი არ ქე ო ლო გე ბის მუშაობის 
პრო ცესს; აშენ და მცი რე აუდი ტო რი ა. 

დმა ნი სის მუ ზე უმ   -ნაკ რ ძა ლი
ახა ლი ხედ ვის პირ ვე ლი სა ვე ლე მუ ზე უ მი სა ქარ თ ვე ლო ში 

დმა ნი სის ტე რი ტო რი ა ზე აღ მო ჩე ნი ლია 1,8 მილიონი 
წლით და თა რი ღე ბუ ლი უძ ვე ლე სი ჰო მი ნი ნი სა და პრე
ის ტო რი უ ლი ცხო ვე ლე ბის ნაშ თე ბი, ასე ვე ქვის ხა
ნის უნი კა ლუ რი არ ქე ო ლო გი უ რი მა სა ლა, რო მელ მაც 
მთლი ა ნად შეც ვა ლა სა მეც ნი ე რო წრე ებ ში დამ კ ვიდ რე
ბუ ლი წარ მოდ გე ნა უძ ვე ლე სი ევ რო პე ლე ბის წარ მო შო
ბის შე სა ხებ. 

მუ ზე უმნაკ რ ძა ლის ტე რი ტო რი ა ზე მდე ბა რე ობს 
ასე ვე შუა სა უ კუ ნე ე ბის ნა ქა ლა ქა რი ეკ ლე სი ით, 
ცი ხეგა ლავ ნით, სა მე ურ ნეო და საცხოვ რე ბე ლი 
ნა გე ბო ბე ბით. ამ ეპო ქის არ ქე ო ლო გი უ რი ფე ნე ბის 
ქვეშ შე მორ ჩე ნი ლია ძვ. წ. II ათას წ ლე უ ლის ბო ლო
თი და I ათას წ ლე უ ლის და საწყი სით და თა რი ღე ბუ
ლი გვი ან ბ რინ ჯაოად რერ კი ნის ხა ნის ფე ნე ბი.

ყო ველ წ ლი უ რად დმა ნის ში მუ შა ობს სა ვე ლე პა
ლე ონ ტო ლო გი უ რი და ქარ თ ვე ლო ლო გი უ რი სა
ზაფხუ ლო სკო ლე ბი. 
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ბო ლო წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა რეს ტავ რა ციო 
სა მუ შა ო ე ბის შემ დეგ, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ
ნუ ლი მუ ზე უ მის UNESCOსთან, ნორ ვე გი ის კულ ტუ რუ
ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დი რექ ტო რატ თან, მა ი ჰა უ გე ნის ღია 
ცის ქვეშ მუ ზე უმ თან (ნორვეგია) და სკან სე ნის ღია ცის 
ქვეშ მუ ზე უმ თან (შვედეთი) თა ნამ შ რომ ლო ბით ჩა ტარ და, 
თბი ლი სის ეთ ნოგ რა ფი ულ მუ ზე უმ ში ტრა დი ცი ე ბის გა
ცოცხ ლე ბა და იწყო.

„ქართული ხალ ხუ რი რეწ ვის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის” 
ფარ გ ლებ ში ამოქ მედ და სკო ლა, რო მელ შიც ტრა დი ცი უ ლი 

ხელ საქ მის ოს ტა ტე ბი მო მა ვალ თა ო ბას ხალ ხუ რი რეწ ვის 
სხვა დას ხ ვა დარგს ას წავ ლი ან.

ქარ თულ ტრა დი ცი ებს დამ თ ვა ლი ე რე ბე ლი მუ ზე უ მის შე
ნო ბაექ ს პო ნა ტებ ში გა ცოცხ ლე ბუ ლი ყო ფის სა შუა ლე ბით 
ეც ნო ბა: ამა თუ იმ კუთხის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ სა მოს ში 
გა მოწყო ბი ლი მას პინ ძ ლე ბი დამ თ ვა ლი ე რე ბელს ქარ თუ ლი 
ოჯა ხის ცხოვ რე ბის წე სის ,  სა მე ურ ნეო კულ ტუ რის, რწმე
ნი სა და ტრა დი ცი ე ბის შე სა ხებ მო უთხ რო ბენ. ვი ზი ტორს 
შე უძ ლია მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს სხვა დას ხ ვა ხელ საქ მე ში, 
პუ რის ცხო ბა ში, ღო მის მომ ზა დე ბა ში.
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ეთ ნოგ რა ფი უ ლი მუ ზე უ მი ღია ცის ქვეშ 1966 წელს აკა დე მი კოს მა გ. ჩი ტა ი ამ და ა არ სა. 2004 წლი დან იგი სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის გა ერ თი ა ნე ბის წევ რი ა. 

და ახ ლო ე ბით 50 ჰექ ტარ ზე გადაჭიმული სა ქარ თ ვე ლოს მი ნიმო დე ლი თერ თ მეტ ზო ნა დაა და ყო ფი ლი. სამ ცხე
ჯა ვა ხეთს, გუ რი ას, სა მეგ რე ლოს, იმე რეთს, რა ჭალეჩხუმს, აფხა ზეთს, აჭა რას, სვა ნეთს, ქარ თ ლ სა და კა ხეთს ამ 
რე გი ო ნე ბი დან ჩა მო ტა ნი ლი 70მ დე ნა გე ბო ბა წარ მო ად გენს. მუ ზე უმის ფონდებში 8000მდე მოძრავი ექ ს პო ნა ტია 
და ცუ ლი. 

ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ 
ად გი ლი, სა დაც ტრა დი ცია ცოცხ ლობს 
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ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სამ ცხეჯა ვა ხე თი ს ის ტო რი ის მუ ზე უ მი1923 წელ ს  და არ ს და რო გორ ც  სა არ ქი ვო 
მუ ზე უ მი. 1937 წელს იგი ად გი ლობ რივ მუ ზე უ მად გარ და იქ მ ნა. მუ ზე უ მის ფონ დებ ში 25 ათას ზე მე ტი ექ ს პო ნა
ტია და ცუ ლი, მათ შო რის – ხელ ნა წერ თა და ძველ ნა ბეჭდ წიგ ნ თა ფონ დი. გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი ქარ თულ 
ლა პი დურ ძეგ ლებ სა და ხა ლი ჩაფარ და გე ბის გა მო ფე ნებს უჭი რავს. 

სამ ცხე-ჯა ვა ხე თის მუ ზე უ მი
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი რე გი ო ნებ ში 
 

2012 წელს ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში 

შემავალმა  გა ნახ ლე ბულ მა სამცხეჯავახეთის მუ ზე

უმ მა კვლავ გა უ ღო კა რი დამ თ ვა ლი ე რე ბელს. სამ ცხე

ჯა ვა ხე თის ის ტო რი ის მუ ზე უმ ში მეს ხე თის ის ტო რი ის 

ამ სახ ვე ლი არე ქო ლო გი უ რი, ეთ ნოგ რა ფი უ ლი, პა ლე ონ

ტო ლო გი უ რი, პა ლე ოგ რა ფი უ ლი, ნუ მიზ მა ტი კუ რი, ნა რა

ტი უ ლი და არ ქი ტექ ტუ რუ ლი მა სა ლის დათ ვა ლი ე რე ბაა 

შე საძ ლე ბე ლი. ექ ს პო ზი ცია წარ მოდ გე ნას გვიქ მ ნის მეს

ხე თის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბულ უძ ვე ლეს ლან დ შაფ ტ სა 

და გა რე მო ზე, კულ ტუ რა სა და რი ტუ ა ლებ ზე, სო ცი ა ლუ

რი იერარ ქი ის საწყი სებ ზე, წარ მარ თო ბა სა და ქრის ტი

ა ნო ბა ზე, გან ვი თა რე ბუ ლი შუა სა უ კუ ნე ე ბის არ ქი ტექ

ტუ რა სა და მწერ ლო ბა ზე. გა მო ფე ნას ქრო ნო ლო გი უ რი 

თან მიმ დევ რო ბით გას დევს მეს ხე თის ტე რი ტო რი ა ზე 

გან ვი თა რე ბუ ლი ის ტო რი უ ლი მოვ ლე ნე ბის უწყ ვე ტი ხა

ზი უძ ვე ლე სი დრო ი დან XX სა უ კუ ნემ დე.
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მუ ზე უ მი 1910 წელს და არ ს და რო გორც „ქალაქის მუ ნი ცი პა ლუ რი მუ ზე უ მი”. 1943 წელს მან რო გორც თბი ლი სის 
სა ხელ მ წი ფო ის ტო რი ულეთ ნოგ რა ფი ულ მა მუ ზე უმ მა, ბი ნა ის ტო რი ულ შე ნო ბა ში – მან თა შე ვის ყო ფილ ქარ ვას ლა ში 
და ი დო. 2004 წლიდან იგი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაშია. 

მუ ზე უ მის ფონ დებ ში 50 000ზე მეტი ექ ს პო ნა ტი ინა ხე ბა, რომ ელიც ასა ხავს თბი ლი სის ის ტო რი ას ძვ.წ. IV ათას
წ ლე უ ლის და სას რუ ლი დან დღემ დე. მუ ზე უმ ში და ცუ ლია არ ქე ო ლო გი უ რი, ეთ ნო ლო გი უ რი, დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლა, 
უმ დიდ რე სი ფო ტო კო ლექ ცი ა, ხალ ხუ რი რეწვის, გა მო ყე ნე ბი თი და სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბი. 

თბილისის ისტორიის მუზეუმი

თბი ლი სის ის ტო რი ის მუ ზე უ მის დრო ე ბით სა გა მო ფე ნო სივ რ
ცე ში მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ეწყო ბა გა მო ფე ნე ბი, სა გან მა
ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი და სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბა.  მუდ მი ვი 
ექ ს პო ზი ცია დრო ე ბით და ხუ რუ ლია მიმ დი ნა რე სა რეს ტავ რა ციო 
სა მუ შა ო ებ თან და კავ ში რე ბით, რო მელ თა დას რუ ლე ბის შემ დეგ 
მუ ზე უ მი გა და იქ ცე ვა ად გი ლად, სა დაც მოთხ რო ბი ლია არა მარ
ტო ქა ლა ქის წარ სუ ლი, არა მედ იმარ თე ბა სა უბ რე ბი და დის კუ სი
ე ბი მი სი მო მა ვა ლი გან ვი თა რე ბის შე სა ხე ბაც.

ქალაქის წარსულისა და მომავლის შეხვედრის ადგილი
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სვა  ნე  თის ის   ტო  რი  ის და ეთ   ნოგ   რა  ფი  ის მუ  ზე  უ  მის ის   ტო  რია თით   ქ   მის სა  უ  კუ  ნეს ით   ვ   ლის. მი  სი და  არ   სე  ბა ქარ  
თუ  ლი ჰუ  მა  ნი  ტა  რუ  ლი მეც   ნი  ე  რე  ბის ფუ  ძემ   დე  ბელ   თა და ად   გი  ლობ   რივ მოღ   ვა  წე  თა სა  ხელს უკავ   შირ   დე  ბა, რო 
მელ   თაც, კულ   ტუ  რუ  ლი მემ   კ   ვიდ   რე  ო  ბის ძეგლების დაც   ვის პი  რო  ბე  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის და შეს   წავ   ლის მიზ   ნით, 
მუ  ზე  უ  მის შექ   მ   ნის აუცი  ლებ   ლო  ბის სა  კითხი და  ა  ყე  ნეს. 

2004 წლი დან სვა ნე თის ის ტო რი ის და ეთ ნოგ რა ფი ის 
მუ ზე უ მი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის შე მად
გენ ლო ბა ში შე ვი და.  და იწყო  არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის 
თან მიმ დევ რუ ლი შეს წავ ლა ა ნა ლი ზი და სახ ს რე ბის 
მო ძი ე ბა თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შესაბამისი პი
რო ბე ბის შე საქ მ ნე ლად. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სხვა
დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო ფონ დი სა და ორ გა ნი ზა ცი ის 
მხარ და ჭე რით თან მიმ დევ რუ ლად გან ხორ ცი ელ და 
რამ დე ნი მე მრვალ კომ პო ნენ ტი ა ნი მას შ ტა ბუ რი პრო
ექ ტი. 

2011 წელს მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით სვა ნე თის ის
ტო რი ის და ეთ ნოგ რა ფი ის მუ ზე უმ ში კომ პ ლექ სუ რი 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი და იწყო. პრო ექ ტ ზე 

მუ შა ობ და სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის ჯგუ
ფი ქარ თ ველ და უცხო ელ სპე ცი ა ლის ტებ თან ერ თად 
(არქიტექტურული პრო ექ ტი – გ. კიკ ნა ძე, სა ექ ს პო ზი
ციო სივ რ ცის დი ზა ი ნი – ლ. მ. ლო პე სი, სა მუ ზე უ მო გა
ნა თე ბა – კომ პა ნია `En Phase”).

2013 წელს ახალ, თა ნა მედ რო ვე შე ნო ბა ში სა ერ თა
შო რი სო სტან დარ ტე ბის მუ ზე უ მი გა იხ ს ნა. სვა ნე თის 
ის ტო რი ის და ეთ ნოგ რა ფი ის მუ ზე უ მის გა ნახ ლე ბა 
ჩვე ნი ქვეყ ნის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში უმ ნიშ ვ ნე ლო
ვა ნე სი მოვ ლე ნა ა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, 
უფ რო ნათ ლად წარ მო ვა ჩი ნოთ ქარ თუ ლი სა გან ძუ
რის გან სა კუთ რე ბუ ლი ხა სი ა თი და მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
მსოფ ლიო კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის კონ ტექ ს ტ ში.

სვანეთის მუზეუმი
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი რე გი ო ნებ ში 
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ვა ნის არ ქე ო ლო გი უ რი მუ ზე უმ-ნაკ რ ძა ლი
მი თი და რე ა ლო ბა

ვა ნის არ ქე ო ლო გი უ რი მუ ზე უ მი, რო მე ლიც 1985 წელს გა იხ ს ნა (არქიტექტორი გ. ლე ჟა ვა), 2006 წლი დან სა
ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის ნა წი ლი გახ და.  2010 წელს მას და მა არ სებ ლის, ო. ლორ თ ქი ფა ნი ძის სა ხე ლი 
მი ე ნი ჭა. მუ ზე უმ  ნაკ რ ძა ლის შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ ტე ბი ა: ვა ნის ნა ქა ლა ქა რი, ექ ს პე დი ცი ის ბა ზა და  მუ ზე უ მი, 
სა დაც და ცუ ლია ნა ქა ლა ქარ ზე მო პო ვე ბუ ლი არ ქე ო ლო გი უ რი მა სა ლის დი დი ნა წი ლი. აქ აღ მო ჩე ნი ლი ოქ რომ ჭედ
ლო ბის უნი კა ლუ რი ნი მუ შე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის ̀ არქეოლოგიურ სა გან ძურ შია~ გა მო ფე ნი ლი. ვა
ნის მუ ზე უ მი და არ სე ბი დან ვე წარ მო ად გენ და სა ერ თა შო რი სო ცენტრს, სა დაც რე გუ ლა რუ ლად იმარ თე ბო და `ვანის 
საერთაშორისო სიმ პო ზი უ მები” მსოფ ლი ოს წამ ყ ვა ნი მეც ნი ე რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით.

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის დი დი სა მო მავ
ლო პრო ექ ტე ბი დან ერთერ თია ვა ნის არ ქე ო ლო გი უ
რი მუ ზე უ მის რე ა ბი ლი ტა ციარე კონ ს ტ რუქ ცი ის პრო
ექ ტი. XX სა უ კუ ნის 80იან წლებ ში აგებული შენობა 
დღე ვან დელ სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს ვე ღარ 
აკ მა ყო ფი ლებს, ამი ტომ, მუ ზე უ მის ად მი ნის ტ რა ცი ის 
საპ რო ექ ტო და ვა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, გერ მა ნულ მა 
საპ რო ექ ტო კომ პა ნი ამ „Ellis Williams Architects” ქარ
თ ველ არ ქი ტექ ტო რებ თან პარ ტ ნი ო რო ბით მუ ზე უ მის 
რე კონ ს ტ რუქ ციარე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ექ ტი შე ი მუ შა
ვა.

რეკონ ს ტ რუქ ცი ის შემ დეგ მუ ზე უმს და ე მა ტე ბა თა
ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბით აღ ჭურ ვი ლი ახა ლი სა

გა მო ფე ნო სივ რ ცე, ლა ბო რა ტო რი ე ბი და სა ფონ დო 
ზო ნე ბი, შე იც ვ ლე ბა სა მუ ზე უ მო ტექ ნო ლო გი ე ბი, გა
ნახ ლე ბულ სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ში გა იხ ს ნე ბა მუ
ზე უ მის მა ღა ზია და კა ფე. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ვა ნის პერ ს პექ ტი უ ლი გან ვი
თა რე ბის სა ერ თო კონ ცეფ ცი ის ფარ გ ლებ ში აღ ნიშ ნულ 
პრო ექ ტ თან ერ თად მომ ზა დე ბუ ლია ვა ნის ნა ქა ლა ქა რის 
გან ვი თა რე ბის გეგ მაც, რომლის მხარდამჭერები არიან 
მსოფლიო ბანკი და ნიუიორკის უნივერსიტეტის ძველი 
სამყაროს კვლევის ცენტრი. სა მო მავ ლოდ ვა ნის რო
გორც კულტურული კომპლექსის გან ვი თა რე ბა და, ამა ვე 
დროს, თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის მუ ზე უ მის გახ ს ნა, 
რე გი ონ ში ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბასაც შე უწყობს ხელს.
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მუზეუმების ერ თი ა ნი ქსე ლი . ინტერდისციპლინარულობა . თანამშრომლობა

თბი ლი სის სა მუ ზე უ მო უბ ნის იდეა ბუ ნებ
რი ვად ჩა მო ყა ლიბ და ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში არ
სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის სიმ
რავ ლი სა და სი ახ ლო ვის გა მო, რო მელ თა გან 
უმ რავ ლე სო ბას სწო რედ მუ ზე უ მე ბი წარ მო
ად გენ ს . უ ბა ნი გუ დი აშ ვი ლის ქუ ჩის, პუშ კი ნის 
სკვე რის, რუს თა ვე ლის გამ ზი რის და ალექ სან
დ რეს ბა ღის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ას მო ი ცავს. 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის ხედ ვით, უბა ნი 
შე იძ ლე ბა იქ ცეს კულ ტუ რის ცენ ტ რად, რო მე ლიც აქ ტი უ
რად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი ურ ბა ნულ და სო ცი ა ლურ ქსო ვილ ში 
და არა მარ ტო ხე ლოვ ნე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის, არა მედ შე
მეც ნე ბის და დრო ის სა სი ა მოვ ნოდ გა ტა რე ბის ად გი ლიც 
გახ დე ბა. ეს პრო ცე სი ნა წი ლობ რივ დაწყე ბუ ლი ა: სა ქარ თ
ვე ლოს მუ ზე უ მის და ეროვ ნული გა ლე რე ის სა ზო გა დო ებ
რი ვი სივ რ ცე ე ბი და ეზო ე ბი ხში რად სა ღა მო ო ბი თაც  მას
პინ ძ ლობ ს  ს ხ ვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბას და და მა კავ ში რე ბელ 
როლს ას რუ ლებს რუს თა ვე ლის გამ ზირს, ალექ სან დ რეს 
ბაღ სა და გუ დი აშ ვი ლის ქუ ჩას შო რის.

ასე თი ურ ბა ნუ ლი ერ თე უ ლე ბი, რომ ლე ბიც სხვა
დას ხ ვა ტი პის კულ ტუ რულ და წე სე ბუ ლე ბებს მო ი ცავს 
და ქა ლა ქის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა გან მა ნათ ლებ
ლო ცენ ტ რიც არის, მსოფ ლი ოს არა ერთ ქვე ყა ნა ში 
გვხვდე ბა. ერთერ თი სა უ კე თე სო მა გა ლი თია ბერ

ლი ნის მუ ზე უ მე ბის კუნ ძუ ლი, რო მე ლიც ქალაქის 
უდი დეს მუ ზე უ მებს, გა ლე რე ებ სა და არ ქე ო ლო გი ურ 
ცენტრს აერ თი ა ნებს და პრუ სი ის კუ ლ ტურუ ლი მემ
კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის ფონ დ ში შე დის . ამ გა მოც დი ლე
ბის გა ზი ა რე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ და „თვინინგის” პრო
ექ ტის ფარ გ ლებ ში 2012 წელს ეროვ ნულ მუ ზე უმ ში 
მოწყო ბი ლი ერ თობ ლი ვი გა მო ფე ნის სა შუ ა ლე ბით. გა
მო ფე ნა ზე, რო მე ლიც სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ის 
„რას ნიშ ნავს მუ ზე უ მი დღეს? წარ სუ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა, 
მო მავ ლის ხედ ვა” ფარ გ ლებ ში მო ეწყო, წარ მოდ გე ნი ლი 
იყო ბერ ლი ნის უკ ვე არ სე ბუ ლი მუ ზე უ მე ბის კუნ ძუ ლის 
კონ ცეფ ცია და თბი ლი სის სა მუ ზე უ მო უბ ნის პრო ექ ტი, 
რო მელ ზეც ჯერ კი დევ 1970იან წლებ ში ქარ თ ვე ლი 
არ ქი ტექ ტო რი ვ. ქურ თიშ ვი ლი, 2008 წლი დან კი ფრან
გუ ლი არ ქი ტექ ტუ რუ ლი კომ პა ნია „Studio Milou” ქარ თ
ველ არ ქი ტექ ტორ თა ჯგუფ თან ერ თად მუ შა ობ და.

ბერ ლი ნის მუ ზე უ მე ბის კუნ ძუ ლი, 
თბი ლი სის სა მუ ზე უ მო უბა ნი 
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ბერ ლი ნის მა გა ლი თის გა ზი ა რე ბით, თბი ლი სის სა მუ ზე უ მო უბან ში 
შე მა ვა ლი ყვე ლა და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბით, პო ლი ტი კო სე

ბის, ბიზ ნე სი სა და აკა დე მი უ რი სფე როს წარ მო მად გენ ლე ბის ერ თობ
ლი ვი მცდე ლო ბით, მო მა ვალ ში თბი ლი სის სა მუ ზე უ მო უბა ნი დე და ქა
ლაქ ში შე მეც ნე ბის, დას ვე ნე ბი სა და დრო ის სა სი ა მოვ ნოდ გა ტა რე ბის 

ცენ ტ რად შე იძ ლე ბა გადაიქცეს.

სა უ კე თე სო ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა 
 



შ. ამი  რა  ნაშ   ვი  ლის სა  ხე  ლო  ბის ხე  ლოვ   ნე  ბის მუ  ზე  უმი 1932 წელს და  ფუძ   ნ   და დ. შე  ვარ   დ   ნა  ძის მი  ერ 1920 წელს და 
არ   სე  ბუ  ლი ეროვ   ნუ  ლი გა  ლე  რე  ის ბა  ზა  ზე. 1950 წლი  დან ხე  ლოვ   ნე  ბის მუ  ზე  უ  მი გან   თავ   სე  ბუ  ლია შე  ნო  ბა  ში, რო  მე  ლიც 
1830იანი წლე  ბის ბო  ლოს არ   ქი  ტექ   ტორ გ. ბერ   ნარ   და  ცის მი  ერ არის აგე  ბუ  ლი.

ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი ეროვ ნუ ლ მუ ზე უმს 2004 წელს 
შე უ ერ თ და და მის ერთერთ ძი რი თად შე მად გე ნელ ნა
წილს წარ მო ად გენს. მი სი რეს ტავ რა ცი ა რე კონ ს ტ
რუქ ცია ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის პრი ო რი ტე ტად რჩე ბა. 
მუზეუმის კო ლექ ცი ებ ში და ცუ ლია ქარ თუ ლი ჭე დუ რი 
და ფერ წე რუ ლი ხა ტე ბის ,  ტიხ რუ ლი მი ნან ქ რის, სა ი უ ვე
ლი რო ხე ლოვ ნე ბის, ქსო ვი ლი სა და ნა ქარ გო ბის, ასე ვე 
ძვე ლი ქარ თუ ლი ფრეს კუ ლი და მო ზა ი კუ რი ხე ლოვ ნე ბის 
უნი კა ლუ რი ნი მუ შე ბი, შუა საუკუნეების ლაპიდარული 
ძეგლების უმდიდრესი კოლექცია, ქარ თ ველ მხატ ვარ თა 
შე დევ რე ბი. ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მის კო ლექ ცი ე ბი გვიჩ ვე
ნებს ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ას და 
სხვა დას ხ ვა დარ გით არის წარ მოდ გე ნი ლი. კო ლექ ცი ე ბი 
ასე ვე მო ი ცავს ევ რო პუ ლი და აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის 
ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შებს. 

1830იანი წლე ბის ბო ლოს აგე ბუ ლი შე ნო ბა უკ ვე მრა
ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში ა. მუ
ზე უ მის ფონ დ სა ცა ვებ ში და სა ექ ს პო ზი ციო სივ რ ცე ებ ში  
კო ლექ ცი ე ბის თ ვის შე უ ფე რე ბე ლი, თა ნამ შ რო მელ თათ
ვის კი – მძი მე სა მუ შაო პი რო ბე ბი ა. შე ნო ბა თა ვი დან ვე არ 
იყო გან კუთ ვ ნი ლი მუ ზე უ მი სთ ვის. შე სა ბა მი სად, იგი ვერ 
აკ მა ყო ფი ლებს მუ ზე უ მის თ ვის აუცი ლე ბელ მოთხოვ
ნებს, რის გა მოც მი ზან შე წო ნი ლია მი სი სრუ ლი რე კონ ს
ტ რუქ ცია და უზ რუნ ველ ყო ფა და მა ტე ბი თი სივ რ ცით და 
ტექ ნი კუ რი ფარ თით. მუ ზე უ მის სა ცა ვე ბის, რეს ტავ რა
ციაკო სერ ვა ცი ის და კვლე ვი თი ლა ბო რა ტო რი ე ბის, ასე
ვე სა მუ შაო ოთა ხე ბის გან თავ სე ბა და გეგ მი ლია მე ზობ

ლად მდგო მი რეს ტავ რა ციაკონ სერ ვა ცი ის ცენ ტ რის და 
ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა სა ცა ვის შე ნო ბა ში. 

ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა ახალ სა ცავ ში გა და ტა ნი სა და კონ
სერ ვა ცი ის თ ვის სა ჭი რო ინ ს ტ რუქ ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა იყო 
„თვინინგის” პრო ექ ტის (ევროკავშირის ეგი დით სა ქარ თ ვე
ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პირ ვე ლი პრო ექ ტი კულ ტუ რის 
სფე რო ში, რომ ლის მი ზა ნი იყო პარ ტ ნი ო რუ ლი ურ თი ერ
თო ბე ბის დამ ყა რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზე უმ სა და 
პრუ სი ის კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ფონდს (გერმანია) 
შო რის) ერთერ თი ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტი, რომ ლის ფარ
გ ლებ შიც ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ხე ლოვ ნე ბის მუ
ზე უმ ში შექ მ ნილ შე უ ფე რე ბელ გა რე მო ში მყო ფი აღ მო სავ
ლუ რი კო ლექ ცი ე ბი გაწ მენ დი სა და რეს ტავ რა ცი ის შემ დეგ 
ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის ახალ სა ცავ ში გან თავ ს და. 

ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი
სა მო მავ ლო გეგ მე ბის პრი ო რი ტე ტი 
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ფონდსაცავი საწყობი

კარანტინი

ოფისი

სამზარეულო

არქივი

ტერასა

საზოგადოებრივი 
ზონა

საკვანძი

შენობის ტექნიკური
მომსახურება

შახტა

სატრანზიტო ზონა

ლაბორატორია /
კვლევით სამუშაოები

რეს ტავ რა ციაკონ სერ ვა ცი ის ცენ ტ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა სა ცა ვის კონ ცეფ ცი ა ევ რო პელ არ ქი ტექ ტო რებ
თან ერ თად ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის არქიტექტურულმა ჯგუფ მა მო ამ ზა და. 

ცენ ტ რი და სა ცა ვი გუ დი აშ ვი ლის ქუ ჩის N3ში მდე ბა რე შე
ნო ბა ში გან თავ ს დე ბა. გეგ მა გუ ლის ხ მობს შე ნო ბის სივ რ ცის 
ფუნ ქ ცი ურ ზო ნი რე ბას და სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბას კულ
ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ძეგლების დაც ვის და რეს ტავ რა
ციაკონ სერ ვა ცი ის თ ვის სა ჭი რო პი რო ბე ბის შე საქ მ ნე ლად. 
ცენ ტ რ ში შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა  ექ ს პო ნა ტის პირ ვე ლა დი 
და მუ შა ვე ბაგა სუფ თა ვე ბა სატ რან ზი ტო ზო ნა ში, ექ ს პო ნა
ტე ბის მიკ როორ გა ნიზ მე ბის გან გა სუფ თა ვე ბა სპე ცი ა ლურ 
მა ცივ რებ ში და ანოქ სი ის ოთახ ში, ძეგლების მეც ნი ე რუ ლი 
კვლე ვა და რეს ტავ რა ციაკონ სერ ვა ცია  შე სა ბა მის ლა ბო რა
ტო რი ებ ში. მცი რე სა ექ ს პო ზი ციო დარ ბაზ ში პე რი ო დუ ლად 
გა მო ი ფი ნე ბა იმ სა მუ ზე უ მო ექ ს პო ნა ტე ბის დო კუ მენ ტა ცი ა, 
რომ ლებ საც უტარ დე ბა ან უკ ვე ჩა უ ტარ და რეს ტავ რა ცია
კონ სერ ვა ცი ა.  სა ბო ლო ოდ, და მუ შა ვე ბუ ლი ექ ს პო ნა ტე ბი 
გა და ი ნაც ვ ლებს ფონ დ სა ცა ვებ ში, სა დაც პირ ველ რიგ ში ხე
ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მის, სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უ მი სა და ეროვ ნუ
ლი გა ლე რე ის კო ლექ ცი ე ბის გან თავ სე ბა იგეგ მე ბა.

ე.წ. ღია სა ზო გა დო ებ რი ვ ლა ბო რა ტო რი ებ ში მოს წავ ლე
ებს, სტუ დენ ტებ სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს სა შუ
ა ლე ბა ექ ნე ბათ, თვა ლი ადევ ნონ რეს ტავ რა ტორკონ სერ ვა
ტორ თა მუ შა ო ბას .  სა გან მა ნათ ლებ ლო მიზ ნით ჩა ტარ დე ბა 
ლექ ცი ე ბი და სას წავ ლო კურ სე ბი რეს ტავ რა ციაკონ სერ ვა
ცი ა ში. ცენ ტ რ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია არ ქი ვის, ასე ვე სა
მუ შაო ოთა ხე ბი სა და კა ფე ტე რი ის მოწყო ბა ხე ლოვ ნე ბის 
მუ ზ ეუ მის თა ნამ შ რო მელ თათ ვის. 

რეს ტავ რა ციაკონ სერ ვა ცი ის ცენ ტ რი და ხე ლოვ ნე ბის 
ნი მუშ თა სა ცა ვი და ეხ მა რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სხვა და წე სე
ბუ ლე ბებ საც კულ ტუ რუ ლი მემ ვიდ რე ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა 
და კვლე ვა ში, ასე ვე, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მე ზო ბე ლი 
ქვეყ ნე ბის მუ ზე უ მებ საც გა უ წევს დახ მა რე ბას სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვა სა თუ რეს ტავ რა ცი ა ში, რად გან ამი ერ კავ კა სი ა ში 
თა ვი სი და ნიშ ნუ ლე ბი თა და მას შ ტა ბით ის სრუ ლი ად უპ რე
ცე დენ ტო იქ ნე ბა. 

ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მის და რეს ტავ რა ციაკონ სერ ვა
ცი ის ცენ ტ რის და ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა სა ცა ვის რე
კონ ს ტ რუქ ცი ის პრო ექ ტების გან ხორ ცი ე ლე ბით დას
რულ დე ბა თბი ლი სის სა მუ ზე უ მო უბან ში სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის გა ერ თი ა ნე ბა ში შე მა ვა ლი და წე
სე ბუ ლე ბე ბის სა რეს ტავ რა ციოსა რე კონ ს ტ რუქ ციო სა
მუ შა ო ე ბი. 

რეს ტავ რა ცია-კონ სერ ვა ცი ის ცენ ტ რი 
და ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა სა ცა ვი 
თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის თ ვის
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საქართველოსეროვნულიმუზემისთვისროგორც
დაწესებულებისთვის, რომელშიც შერწყმულია
ხელოვნება და მეცნიერება, დიდი მნიშვნელობა
ენიჭება როგორც კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლის აღმოჩენას, ასევე მის დაცვას, კვლევას
დასაბოლოოწარდგენას.

მეხუთე თავის ქალა 
დმანისიდან

სა ქარ თ ვე ლო მსოფ ლიო რუ კა ზე

დმა ნის ში აღ მო ჩე ნი ლი 1.8 მი ლი ო ნი წლის მე ხუ თე  თა ვის ქა ლა 
მსოფ ლი ოს წამ ყ ვა ნი სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რე ბის მი ერ ბო ლო წლე
ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სა მეც ნი ე რო მოვ ლე ნად არის აღი ა რე ბუ ლი. 
ჟურ ნალ მა Science ქარ თ ველ და უცხო ელ მეც ნი ერ თა რვაწ ლი ა ნი 
კვლე ვის შე დე გებს ვრცე ლი სა მეც ნი ე რო სტა ტია მი უძღ ვ ნა სა
ხელ წო დე ბით „სრული თა ვის ქა ლა დმა ნი სი დან და ად რე უ ლი ჰო
მოს ევო ლუ ცი უ რი ბი ო ლო გი ა” და თა ვის ქა ლის ფო ტო ჟურნალის 
გარეკანზე გა ნა თავ სა.

ამ აღ მ ო ჩე ნას მსოფ ლი ოს ყვე ლა სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბა გა მო
ეხ მა უ რა. 

მე ხუ თე თა ვის ქა ლა 2005 წელს იქ ნა აღ მო
ჩე ნი ლი. ეს ზრდას რუ ლი ინ დი ვი დის ერ თა
დერ თი სა უ კე თე სოდ შე მო ნა ხუ ლი ნი მუ შია 
2000 წელს აღ მო ჩე ნილ იმა ვე ინ დი ვი დის 
ქვე და ყბას თან ერ თად, რო მე ლიც ად რე უ ლი 
ადა მი ა ნის აქამ დე უც ნო ბი ანა ტო მი ის 
შეს წავ ლის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 
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ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი მსოფ ლიო სა მუ ზე უ მო და კულ ტუ
რულ ცხოვ რე ბა ში აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას იღებს. 2006 
წლი დან ქარ თუ ლი ოქ რომ ჭედ ლო ბის ნი მუ შე ბი, დმა ნი სის 
აღ მო ჩე ნე ბი, ფი როს მა ნის ფერ წე რა და XX სა უ კუ ნის ცნო
ბი ლი ქარ თ ვე ლი მხატ ვ რე ბის ნა მუ შევ რე ბი მსოფ ლი ოს 
მრა ვალ ქვე ყა ნა ში გა მო ი ფი ნა და მი ლი ო ნო ბით დამ თ ვა
ლი ე რე ბელს გა აც ნო სა ქარ თ ვე ლოს მდი და რი კულ ტუ რუ
ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა, რა მაც სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა შემ დ გომ 
თა ნამ შ რომ ლო ბას სხვა დას ხ ვა სფე რო ში.

საერთაშორისო გამოფენები 
ჩვე ნი ქვეყ ნის პო პუ ლა რი ზა ცია

 კოლხური ოქ რო

Antikensammlung,AltesMuseum,ბერლინისსახელმწიფომუზეუმების
გაერთინება,ბერლინი,გერმანია,2007

აზიურიხელოვნებისმუზეუმი,ნიცა,საფრანგეთი,2007

MuséedelaMonnaie,პარიზი,საფრანგეთი,2007

არტურმ.საკლერისგალერეა,სმითსონისინსტიტუტი,ვაშინგტო-
ნი,აშშ,2008

ძველისამყაროსკვლევისინსტიტუტი,ნიუ-იორკისუნივერსიტეტი,
ნიუ-იორკი,აშშ,2008

ჰიუსტონისსახვითიხელოვნებისმუზეუმი,ჰიუსტონი,აშშ,2008

ფიტცუილიამისმუზეუმი,კემბრიჯი,ინგლისი,2009

ბენაკისმუზეუმი,ათენი,საბერძნეთი,2009

პოლგეტისმუზეუმი,ლოსანჯელესი,აშშ,2009

ხმელთაშუაზღვისადაწინააზიისკულტურებისმუზეუმი,სტოკ-
ჰოლმი,შვედეთი,2010

დრენტისმუზეუმი,ასენი,ჰოლანდია,2010

სევილიისარქეოლოგიისმუზეუმი,სევილია,ესპანეთი,2010

რომისსაიმპერატოროფორუმებისმუზეუმი,რომი,იტალია,2012

დმა ნი სის აღ მო ჩე ნე ბი

„კაცობრიობისფესვები“,რაინისსამხარეომუზეუმი,ბონი,გერმა-
ნია,2006

„ადამიანისევოლუციისსახე“,ბუნებისისტორიისეროვნულიმუზე-
უმი(Naturalis),ლაიდენი,ჰოლანდია,2010

ადამიანისევოლუციისმუდმივმოქმედიგამოფენა
(წარმოდგენილიაასლებიეროვნულიმუზეუმიდან),სმითსონისინ-
სტიტუტისბუნებისისტორიისმუზეუმი,ვაშინგტონი,აშშ,2010

„HomoSapiens,ადამიანისევოლუციისხანგრძლივიისტორია“,
PalazzodelleEsposizioni,რომი,იტალია,2011-2012

XX სა უ კუ ნის ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი მხატ ვ რე ბი

„პარიზი–მონპარნასი/თბილისი“მონპარნასისმუზეუმი,პარიზი,
საფრანგეთი,2008

ფი როს მა ნი

ხელოვნებისსახელმწიფომუზეუმი,კიევი,უკრაინა,2006

ბელორუსიისრესპუბლიკისხელოვნებისსახელმწიფომუზეუმი,
მინსკი,ბელორუსია,2008

ხელოვნებისეროვნულიგალერეა,ვილნიუსი,ლიტვა,2008-2009

პერასმუზეუმი,სტამბული,თურქეთი,2007

ზერვოსისმუზეუმი,ვეზლე,საფრანგეთი,2008

დორდრეხტისმუზეუმი,ჰოლანდია,2012

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი მო ნა წი ლე ობ და 

შემ დეგ სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნებ ში

„ბიზანტიადაისლამი:გარდამავალიხანა(VII-IXსს.)“,მეტ-
როპოლიტენისხელოვნებისმუზეუმი,ნიუ-იორკი,აშშ,2012
(წარმოდგენილიიყონივთისაქართველოსეროვნულიმუზეუ-
მისშ.ამირანაშვილისსახ.ხელოვნებისმუზეუმისსაგანძური-
დან)

„VinumNostrum–ხელოვნება,მეცნიერებადამითებიღვინის
შესახებხმელთაშუაზღვისანტიკურცივილიზაციებში“,პიტისსა-
სახლისხელოვნებისმუზეუმი,ფლორენცია,იტალია,2010-2011

„BreakingtheRules“,ევროპულიავანგარდისგამოფენა,ბრიტა-
ნულიბიბლიოთეკა,ლონდონი,დიდიბრიტანეთი,2007-2008
(წარმოდგენილიიყოფიროსმანისადაირაკლიგამრეკელის
ნამუშევრები)

„ბაბილონისმიღმა–ხელოვნება,ვაჭრობადადიპლომატიური
ურთიერთობებიძვ.წ.IIათასწლეულში“,მეტროპოლიტენისხე-
ლოვნებისმუზეუმი,ნიუ-იორკი,აშშ,2008-2009(წარმოდგენილი
იყოარქეოლოგიურინივთებისაქართველოსეროვნულიმუზე-
უმიდან)

„ვასილიკანდინსკი“,ჟორჟპომპიდუსცენტრი,პარიზი,საფრანგე-
თი,2009

„ვასილიკანდინსკისნამუშევრებისრეტროსპექტივა“,გუგენჰაიმის
მუზეუმი,ნიუ-იორკი,აშშ,2009-2010

„Expressionismus&Expressionismi:Berlin-Munich1905-1920.DerBlaue
ReitervsBrücke.პინაკოთეკა,პარიზი,საფრანგეთი.2011-2012
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5)

ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი თა ვი სი გა მო ფე ნე ბით, კო ლექ ცი
ე ბით და მრა ვალ ფე რო ვა ნი პროგ რა მე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სი ა. სა მუ ზე უ მო გა ნათ ლე
ბით სა ჯა რო სკო ლე ბის პე და გო გე ბი სა და მშობ ლე ბის 
და ინ ტე რე სე ბა მუ ზე უ მის ერთერ თი პრი ო რი ტე ტი ა. 
სხვა დას ხ ვა ასა კი სა და ინ ტე რე სის მქო ნე ჯგუფს სა შუ
ა ლე ბა აქვს, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს მუ ზე უ მის სა გან მა
ნათ ლებ ლო ცენ ტ რის მი ერ მომ ზა დე ბულ პროგ რა მებ ში, 
რომ ლე ბიც თვალ სა წი ე რის გა ფარ თო ე ბი სა და ახა ლი ინ
ტე რე სე ბის გა ჩე ნის შე საძ ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს არა 

მარ ტო ბავ შ ვე ბის თ ვის, არა მედ  ზრდას რუ ლე ბის თ ვი საც; 
ეროვნული მუზეუმის სა ექ ს პო ზი ციო დარ ბა ზე ბი და ფონ
დე ბი ცოცხალ და ეფექ ტურ სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ
სად გარ და იქ მ ნა. 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი ასე ვე ზრუ ნავს 
კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ ზე უ მო და სა მეც ნი ე რო კად რე
ბის მომ ზა დე ბა სა და რე ზერ ვის შექ მ ნა ზე. ამ მიზ ნით, 
მუ ზე უ მი მო ხა ლი სე ე ბად იღებს ახალ გაზ რ დებს და 
ზრუ ნავს მა თი შე სა ბა მი სი უნარ  ჩ ვე ვე ბის გა მო მუ შა
ვე ბა ზე.

გა ნათ ლე ბა
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი – უწყ ვე ტი გა ნათ ლე ბის წყა რო
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მუზეუმების ერ თი ა ნი ქსე ლი . ინტერდისციპლინარულობა . თანამშრომლობა

მუ ზე უმ სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის მჭიდ რო კავ ში რის დამ ყა რე ბა სა და სა ზო გა დო ე ბის გა ნათ ლე ბას ემ სა
ხუ რე ბა ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის აუდი ტო რი ა, სა დაც ეწყო ბა ლექ ცი ე ბი, პრე ზენ ტა ცი ე ბი, შეხ ვედ რე ბი, ფილ მების 
ჩვე ნე ბა, კონ ცერ ტე ბი, სე სი ე ბი და კონ ფე რენ ცი ე ბი. აუდი ტო რი ის პრო ექ ტი 2007 წელს „BP სა ქარ თ ვე ლოს” ფი
ნან სუ რი მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ და, რაც კერ ძო და სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ თა თა ნამ შ რომ ლო ბის თვალ სა ჩი
ნო მა გა ლი თი ა. 

ს. ჯა ნა ში ას სა ხე ლო ბის სა ქარ თ ვე ლოს მუ ზე უმ ში მოქ მე დებს სა მეც ნი ე რო კა ფე, სა დაც თვე ში ერ თხელ მოწ ვე უ ლი 
მეც ნი ე რი კითხუ ლობს ლექ ცი ას. მსმე ნელს სა შუ ა ლე ბა აქვს, უშუა ლო გა რე მო ში და უს ვას კითხ ვე ბი მოწვეულ სტუ მარს.

მხარ და ჭე რის სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბის შექ მ ნა და გან ვი თა რე ბა დღეს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის სტრა ტე გი ის ნა წი
ლი ა. 

მო ხა ლი სე თა პროგ რა მის მო ნა წი ლე ე ბი სა კუ თარი ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბით უან გა როდ ეხ მა
რე ბი ან მუ ზე უმს. მუ ზე უ მის მე გობ რე ბის პროგ რა მის წევ რე ბი ქველ მოქ მე დე ბით, ან, უბ რა ლოდ, წევ რო ბით მო
ნა წი ლ ეო ბას იღე ბენ მუ ზე უ მის შე ნო ბების გა ნახ ლე ბა ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მო ფე ნე ბის ორ გა ნი ზე ბა ში, კო ლექ
ცი ე ბის კონ სერ ვა ციარეს ტავ რა ცი ა ში, სა ინ ტე რე სო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის ორ გა ნი ზე ბა ში. მუ ზე უ მის 
მე გო ბრების პროგ რა მა ში ჩარ თ ვა ნე ბის მი ერ მსურ ველს შე უძ ლი ა.

კავ ში რი მუ ზე უმ სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის 
აუდიტორია

სამეცნიერო კაფე

მუზეუმის მეგობრები
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