
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 2018 წლის ღონისძიებები 

ადგილობრივი გამოფენები: 

1. ზაირა ნადირაშვილის გამოფენა „ახალი მე“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის 
ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 20-30.01.2018 

2. რიტა ხაჩატურიანის ნამუშევრების გამოფენა - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის 
ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 02-12.02.2018 

3. აშოტ ტერ-ხალიფიანის გამოფენა „ოცი წლის შემდეგ“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის 
თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 05-15.02.2018 

4. ზურაბ კალანდაძის ნამუშევრების გამოფენა - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 
მუზეუმი, 09.02-09.03.2018 

5. გამოფენა „რელიგიები საქართველოში“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 
მუზეუმი, 30.01-30.03.2018 

6. შუა საუკუნეების საგანძურის განახლებული ექსპოზიცია - ს. ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმი, 09.02.2018 

7. „შალვა ძნელაძე 125“ -  ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი 
(ქარვასლა), 05-20.03.2018 

8. გია ბუღაძის გამოფენა „OLIM - ოდესღაც“ - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული 
გალერეა, 06.03-11.04.2018 

9. განახლებული ექსპოზიცია მოსე თოიძის სახლ-მუზეუმში - მოსე თოიძის სახლ-
მუზეუმი, 12.03.2018 

10. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ეროვნულ მუზეუმში - ს. ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმი, 09.03.2018 

11. გიორგი უგულავა „ნაცრისფერი ზონა“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის 
ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 21.03-10.04.2018 

12. ლუკა არაბიძის გამოფენა „დისკომუნიკაცია“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის 
ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 23.03-01.04.2018 

13. გამოფენა „მოითხოვე ყველგან“ - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 
30.03-18.04.2018 

14. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის უცნობი კოლექციები - ინდოეთი, ჩინეთი 
იაპონია - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 26.04-01.09.2018 

15. „ზურაბ ნიჟარაძე 90“ - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 01-20.05.2018 
16. მუზეუმის ფესტივალი: ქეთი ქაპანაძე „8 წუთი“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის 

თბილისის ისტორიის მუზეუმი, 19.04-20.06.2018 
17. მუზეუმის ფესტივალი: გამოფენა „სიცოცხლე შენ გარშემო“ – National Geographic 

Magazine საქართველო - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 21.05.2018 
18. მუზეუმის ფესტივალი: გამოფენა „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 100“ - 

ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 26.05-26.08.2018 
19. გამოფენა „კავკასიის ბიომრავალფეროვნება“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი, 11.07.2018  
20. კახელ დიდგვაროვანთა პორტრეტები ქართული დაზგური ფერწერის დასაწყისიდან 

XX საუკუნემდე - სიღნაღის მუზეუმი, 15.06-01.09.2018 
21. არქიტექტურული გამოფენა „დინასტიები. პარალელური პერსპექტივები“ - ი. 

გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 27.06-
10.09.2018 



22. სამცხე-ჯავახეთის მუზეუმის განახლებული ექსპოზიცია - ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის სამცხე ჯავახეთის მუზეუმი, 11.07.2018 

23. გამოფენა „თამარისი“ - სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, 28.07.2018 
24. გამოფენა „ჩემი შესაძლებლობა“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 

08.09.2018 
25. ეთერ მეტრეველის ნამუშევრების გამოფენა „ორმხრივი ფლუსტრაცია“ - იოსებ 

გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 18.09-
04.10.2018 

26. გამოფენა „ერთიანობა განხსვავებულობაში. ბრისტოლი და თბილისი: 1988-2018“ -                          
ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 19.04-
04.10.2018 

27. გამოფენა „Gone Here Today Tomorrow“ - სვანეთის ისტორიის და ეთნოგრაფიის 
მუზეუმი, 25.08-14.10.2018 

28. ილიკო ზაუტაშვილის გამოფენა „ყველა ურთიერთობას თავისი იდეოლოგია აქვს“ -                     
ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი, 22.09-06.10.2018 

29. ხელნაწერი „ვეფხისტყაოსნის" წარდგენა და შეხვედრა მოქანდაკე გუჯი ამაშუკელთან 
- ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 24.09.2018 

30. „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 100“ - გორის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი, 09-20.10.2018 

31. ნიკო ფიროსმანაშვილის განახლებული ექსპოზიცია - დ. შევარდნაძის სახელობის 
ეროვნული გალერეა, 09.10.2018 

32. „ქართული ხელოვნების ოსტატები“ - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული 
გალერეა, 10.10.2018  

33. გამოფენა „ვიყოთ ერთად“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის 
მუზეუმი, 18.10-02.11.2018 

34. ძმები ზუბალაშვილების უნიკალური არქივის გამოფენა - ს. ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმი, 01-15.11.2018 

35. „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 100“ - ი. გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 13-30.11.2018 

36. არტისტერიუმი 11/2018 - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის 
მუზეუმი, 09-18.11.2018 

37. კახეთის კოლექციის რჩეული ნიმუშები შალვა ამირანაშვილის სახელობის 
ხელოვნების მუზეუმიდან - სიღნაღის მუზეუმი, 26.11.2018-29.03.2019 

38. ლია ბაგრატიონი - „შეშლილი ჩაის სმა“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის 
ისტორიის მუზეუმი, 29.11.2018-30.01.2019 

39. უშანგი ხუმარაშვილის საიუბილეო გამოფენა: უშანგი ხუმა 70 - დ. შევარდნაძის 
სახელობის ეროვნული გალერეა, 04.12.2018-20.01.2019 

40. გამოფენა „ოქროდ ქცეული სიბრძნე“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 
მუზეუმი, 06.12.2018  

41. გამოფენა „წითელი ტერორი და ქართველი მხატვრები“ - ს. ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმი, 11.12.2018-01.03.2019 

საერთაშორისო გამოფენები ეროვნულ მუზეუმში: 

1. ალექსანდრე ჟივოტკოვის გამოფენა „მუყაო.ხე.ქვა“ - დიმიტრი შევარდნაძის 
სახელობის ეროვნული გალერეა, 26.01-25.02.2018 



2. „მიქელანჯელო და სიქსტეს კაპელა“ - გრაფიკული ნამუშევრები - დიმიტრი 
შევარდნაძის ეროვნული გალერეა, 02.02-03.04.2018 

3. გამოფენა „გენიალური დილეტანტები: 80-იანი წლების გერმანული სუბკულტურა“ - 
ი. გრიშაშვილის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 06-27 მარტი, 2018 

4. „ელემენტები - სკულპტურები და გრაფიკული ნამუშევრები“ - დ. შევარდნაძის 
სახელობის ეროვნული გალერეა, 04-23.03.2018 

5. გამოფენა „უკრაინა და საქართველო, ფასეულობები ტრადიციებში“ - ი. გრიშაშვილის 
სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 12-22.04.2018 

6. გამოფენა „იაპონიის თოჯინები“ - სიღნაღის მუზეუმი, 21.04-31.04.2018 
7. „ქოლგა თბილისი ფოტო 2018“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის 

მუზეუმი, 03.05-03.06.2018 
8. მუზეუმის ფესტივალი: გამოფენა „ანრი კარტიე ბრესონი  - პარიზი“ - ი. გრიშაშვილის 

სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 03.05-03.06.2018 
9. მუზეუმის ფესტივალი: გამოფენა „ტიციანი - ფერთა ოსტატი: ღვთისმშობელი 

ყრმით“- დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 15.05-05.08.2018 
10. მუზეუმის ფესტივალი: „MAGNUM PHOTO 70 - ქართული დღიური: რობერტ კაპა 

1947,თომას დვორჟაკი 2017“ - სვანეთის ისტორიის და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, 19.05-
19.08.2018 

11. მუზეუმის ფესტივალი: „რენესანსის დიდოსტატები“ - დ. შევარდნაძის სახელობის 
ეროვნული გალერეა, 25.20-26.08.2018 

12. მუზეუმის ფესტივალი: „თანამედროვე იტალიური ხელოვნება საქართველოში“ - 
გარუცოს ვიზუალური ხელოვნების ინსტიტუტის (IGAV) გამოფენა - დ. შევარდნაძის 
სახელობის ეროვნული გალერეა, 25.20-26.08.2018 

13. გამოფენა „ბერნინის სკოლა და რომაული ბაროკო“ შედევრები პალაცო კიჯი ინ 
არიჩიდან - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 11.09-25.11.2018 

14. ორელიან ვილეტის ფოტოგამოფენა „სიჩუმის რეზოლუცია - აფხაზეთი“ - ს. ჯანაშიას 
სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 27.09-07.10.2018 

15. ფოტოგამოფენა „დიეგო და ფრიდა. ღიმილი შუა გზაზე“ - სიღნაღის მუზეუმი, 28.09-
20.10.2018 

16. ფოტოგამოფენა „დიეგო და ფრიდა. ღიმილი შუა გზაზე“ - ს. ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმი, 30.10-04.11.2018 

17. თბილისის სცენოგრაფიის მეორე ბიენალე - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის 
ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა), 11.10.2018 

18. გამოფენა „კატინი - დღე განსაკუთრებულად დაიწყო“ - ს. ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმი, 06-30.11.2018 

ეროვნული მუზეუმის საერთაშორისო გამოფენები საზღვარგარეთ: 
 

1. „თამაშის მდგომარეობა: ხელოვნება საქართველოში 1985-1999 წლებში“ - ჰეიდარ 
ალიევის ცენტრი, 28.01–20.08. 2018 

2. „მედეას სიყვარული და ბრძოლა ოქროს საწმისის მოსაპოვებლად“ - ქ. მაინის 
ფრანკფურტი, ლიბიგჰაუსის მუზეუმი , 05.10.2018-10.02.2019 

3. „ოქრო და ღვინო. საქართველოს უძველესი საგანძური“ - ფრანკფურტის 
არქეოლოგიური მუზეუმი, 06.10.2018-10.02.2019 

4. „Homo Georgicus - თავის ქალა პირველი ევროპელების სამშობლოდან“ –  ქ. მაინის 
ფრანკფურტი, ზენკენბერგის საბუნებისმეტყველო კვლევების ცენტრი და მუზეუმი -
 11.10 - 18.11.2018 



5. "NIKO PIROSMANI - A Wanderer Between Worlds" - ვენის ალბერტინას მუზეუმი,  
26.10.2018-27.01.2019 

6. ნიკო ფიროსმანაშვილის შედევრების გამოფენა - დიუსელდორფის ხელოვნების 
მუზეუმი, 10.11.2018-10.03.2019 
 

სამეცნიერო კონფერენციები, ლექციები, სესიები, სემინარები: 

1. დავით ფრანგიშვილის ლექცია „ვირუსების იდუმალი სამყარო“ - საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 24.01.2018 

2. შუა საუკუნეების ქართული ნაქარგობა: ტრადიცია და თანამედროვე ტენდენციები -  
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 30.01.2018 

3. ლექციათა ციკლი „მიქელანჯელო და სიქსტეს კაპელა“- გოგი ხოშტარია - დ. 
შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 24.02.2018 

4. „ანთიმონის როლი ადრეულ მინასა და ლითონწარმოებაში, საქართველოს მასალებზე 
დაყრდნობით“ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 22.02.2018 

5. გია ბუღაძის ლექცია „მიქელანჯელო - ცხოვრება და შემოქმედება“ - დ. შევარდნაძის 
სახელობის ეროვნული გალერეა, 10.03.2018 

6. ირინა აბესაძის ლექცია - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი 
(ქარვასლა), 16.03.2018 

7. გრიგოლ გეგელიას ლექცია „ჰუმანიზმი და მაკიაველი“ - დ. შევარდნაძის სახელობის 
ეროვნული გალერეა, 23.03.2018 

8. ხათუნა ცხადაძის ლექცია „შლეგი ორლანდო: შეშლილი თუ შეყვარებული?“ - დ. 
შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 30.03.2018 

9. სამეცნიერო კაფე - „ივრისპირეთის პალეონტოლოგიური ექსპედიცია“ - ს. ჯანაშიას 
სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 20.04.2018 

10. 2017 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა ძიებების შედეგებისადმი მიძღვნილი სესია 
- საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 20.04.2018 

11. ლექციათა ციკლი: გია ბუღაძე „ქართული ხელოვნება - გარდამავალი ეპოქები“ - 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 04.05.2018 

12. დიმიტრი თუმანიშვილი ლექცია „ცხოვრება და კულტურა 1918-1921 წლებში“ - 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 10.05.2018 

13. მუზეუმის ფესტივალი: დისკუსია-საუბარი თემაზე: „რა არის ჩემთვის თანამედროვე 
მუზეუმი“ ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში, 19.05.2018 

14. მუზეუმის ფესტივალი: ნინო ხუნდაძის საჯარო ლექცია და შეხვედრა ზურაბ 
ნიჟარაძესთან გამოფენის ფარგლებში - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული 
გალერეა, 19.05.2018 

15. მუზეუმის ფესტივალი: სამეცნიერო კონფერენცია „ფოტოგრაფიული მიმართულებები“ 
- ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა) 

16. დიმიტრი გეგენავას ლექცია „ეკლესია - სახელმწიფოს სამართლებრივი 
ურთიერთობები საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში“ - ს. ჯანაშიას 
სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 12.07.2018 

17. სამეცნიერო ფორუმი „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება 100 
წლის შემდეგ: მოდელი ევროპისთვის?“ - ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 25.06.2018 

18. საერთაშორისო ფორუმი და ვორქშოფი „მუზეუმები საზოგადოების მდგრადი 
განვითარებისათვის“ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 01.07.2018 



19. ხელოვნების ნიმუშებთან ვირტუალური ინტეგრაციის აპლიკაცია „არეალი“ - დ. 
შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 10.07.2018 

20. მიტროპოლიტ ნიკოლოზი (ფაჩუაშვილის) საჯარო ლექცია ძველი აღთქმის წიგნის 
„იონას“ შესახებ - სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმის აუდიტორია, 
17.07.2018  

21. ნინო გედევანიშვილის ლექცია „მოგზაურობა მადრაპურში ანუ ხელოვნების 
ციკლურობის შესახებ" - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 21.07.2018 

22. საჯარო ლექცია „საეკლესიო ნაქარგობის ფერისა ფერისა და ფორმის სიმბოლიკა“ - 
სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, 15.08.2018 

23. ლექცია „ბერნინი: ბაროკოს ეპოქის გენიოსი“ - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული 
გალერეა, 10.09.2018 

24. Artarea Festival – Salt for Svanetia / ჯიმ შვანთე - სვანეთის მუზეუმი, 11.08.2018  
25. საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოსისტემების იზოლაცია და ურთიერთკავშირი: 

ბიოტას აღზევება და დაცემა პონტო-კასპიის რეგიონში“ - საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმის აუდიტორია, 27-29.08.2018 

26. მაია პატარიძის ლექცია სვანეთის ნუმიზმატიკური მასალის შესახებ - სვანეთის 
ისტორიის და ეთნოგრაფიის მუზეუმის აუდიტორია, 16.09.2018 

27. ახალი ტექნოლოგიები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და 
პოპულარიზაციისთვის: იტალიური გამოცდილება - საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმის აუდიტორია, 26.09.2018 

28. ICOM/CECA-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მუზეუმები, განათლება და 
კულტურული აქტივობა: ძველ და თანამედროვე მნიშვნელობებს შორის“ - ს. ჯანაშიას 
სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 24-28.09.2018 

29. ნანა ბურჭულაძის ლექცია - „სვანეთის ხატები ბიზანტიური ხელოვნების კონტექსტში“ 
- სვანეთის ისტორიის და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, 30.10.2018  

30. ლადო მირიანაშვილის ლექცია „გიდობის ხელოვნება“ - საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმის აუდიტორია, 30.10.2018 

31. მარიამ დიდებულიძის საჯარო ლექცია „ქრისტიანული მხატვრობის სახვითი ენის 
თავისებურება“ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 16.10.2018 

32. ტოკუგავა ნარიმასას საჯარო ლექცია - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 
აუდიტორია, 23.10.2018 

33. ლელა წიწუაშვილის ლექცია „დიეგო და ფრიდა“ - ს. ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმი, 01.11.2018 

34. ზაზა სხირტლაძის საჯარო ლექცია: „ოშკის ტაძრის ფრესკები - საქართველოს სამეფო 
ხატოვანი მატიანე“ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 27.11.2018 

35. კურატორის და არტისტის „საუბრები ფრიდაზე“ - ს. ჯანაშიას სახელობის 
საქართველოს მუზეუმი, 30.11.2018 

36. ნინო ბარნოვის საჯარო ლექცია: „ქართული დამწერლობის წარმოშობა და განვითარება; 
უძველესი ეპიგრაფიკული ძეგლები; უძველესი ქართული ხელნაწერები“ - 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია,04.12.2018 

37. არქეოლოგ რამინ რამიშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია - 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 21.11.2018 

38. ედიშერ ჭელიძის საჯარო ლექცია: „მცხეთა - ახალი იერუსალიმი“ - საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 11.12.2018 

39. ექსპერიმენტის ავტორის ერმილე მაღრაძის და გამოფენის კურატორის, დოქტორი  ნინო 
ლორთქიფანიძის სპეციალური ტური გამოფენის ფარგლებში „ოქროდ ქცეული 
სიბრძნე", ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 14.12.2018 



40. ეკა კიკნაძის სპეციალური ტური გამოფენის ფარგლებში „წითელი ტერორი და 
ქართველი მხატვრები", ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 21.12.2018 

41. ნიკო ნიკოლოზიშვილის საჯარო ლექცია: „არდოტი - სოფელი, ჯვარ-სალოცავები, 
დღეობები", საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 25.12.2018 
 

ღონისძიება/პრეზენტაცია: 

1. რესტავრაცია-კონსერვაციის სახელმძღვანელოების პრეზენტაცია - საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 16.02.2018 

2. კინოჩვენება -„Hostis Publicus და თაბაშირის იუდა“ - ს. ჯანაშიას სახელობის 
ეროვნული მუზეუმი, 25.02.2018 

3. საქართველოს აღმოჩენილი უძველესი ღვინის ნაშთები 2017 წლის მსოფლიოს 10 
უმნიშვნელოვანეს აღმოჩენას შორის, 28.02.2018 

4. ელენე ახვლედიანის დაბადებიდან 120 წელი - ელენე ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი 
5. „ექსპერიმენტი, მივიწყებული ქართული რევოლუცია“ წიგნის პრეზენტაცია - ს. 

ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, 25.04.2018 
6. მუზეუმის ფესტივალი: წიგნის წარდგინება „საქართველოს ეროვნული მუზეუმი“  - დ. 

შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, 16.05.2018 
7. მუზეუმის ფესტივალი: „მუზეუმის საერთაშორისო დღე“, 18.05.2018 
8. მუზეუმის ფესტივალი: ებრაული კოლექციების ვებგვერდის პრეზენტაცია და 

გამოფენა - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 22.05.2018 
9. მუზეუმის ფესტივალი: მუზეუმის ფორუმი 2018 - ს. ჯანაშიას სახელობის 

საქართველოს მუზეუმის შიდა ეზო, 29.05.2018 
10. ღამე მუზეუმში - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი, დ. შევარდნაძის 

სახელობის ეროვნული გალერეა, ი გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის 
მუზეუმი (ქარვასლა), ელენე ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი, სიღნაღის მუზეუმი, 
სვანეთის მუზეუმი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის მუზეუმი, 
19.05.2018 

11. „თრიალეთი - კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, უძველესი წყაროები და 
კვლევის პერსპექტივები“ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 
30.05.2018 

12. ჯურხა და ელდარ ნადირაძეების პუბლიკაციების პრეზენტაცია - საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია 

13. კოსმოსური კვლევის სააგენტო - IX მილენიუმი - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 
მუზეუმი, 20.07.2018 

14. წიგნის სივრცე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში - გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული 
მუზეუმი, 03.07.2018 

15. აპლიკაციის „არეალი“ პრეზენტაცია - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული 
გალერეა, 09.07.2018 

16. ფრინველთა მიგრაციის მსოფლიო დღე 2018 - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 
მუზეუმი, 12-13.10.2018 

17. ტოკუგავა და სხვა ოსტატები - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი,  
23.10.2018 

18. წიგნის პრეზენტაცია: „ადრეფეოდალური ხანის ქართული ეთნოკულტურის 
ისტორიიდან“ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, 23.10.2018 



საგანმანათლებლო პროგრამები: 

1. „მრავალფეროვანი რეალობა - გიგო გაბაშვილი“ - შ. ამირანაშვილის სახელობის 
ხელოვნების მუზეუმი 

2. სტაჟირების პროგრამა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში - შ. ამირანაშვილის 
სახელობის ხელოვნების მუზეუმი 

3. „მიქელანჯელო და სიქსტეს კაპელა“ - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული 
გალერეა 

4.  „გაზაფხულის კარნავალი“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქარველოს მუზეუმი 
5. ხალხური რეწვის პროგრამა - გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი 
6. „წმინდა გიორგი - უძველესი რაინდი“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი 
7. „ინდოეთი - ქაშმირის ფერები“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი 
8. „ჩინეთი - ფაიფურის საიდუმლო“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი 
9. „იაპონია - ნეცკეს ხელოვნება“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი 
10. მუზეუმის ფესტივალი: ქართული ხალხური რეწვის გაკვეთილები - გ. ჩიტაიას 

სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი 
11. ექსკურსია გამოფენა „ანრი კარტიე-ბრესონი - პარიზი“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის 

თბილისის ისტორიის მუზეუმი 
12. „აღმოაჩინე ცხოველთა გამოსახულებები ოქროს ფონდში“ - ს. ჯანაშიას სახელობის 

საქართველოს მუზეუმი 
13. „ფაუნის მრავალფეროვნება“ - ს.ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი 
14. „აღმოვაჩინოთ ამოღებული დეტალები ფიროსმანის ნამუშევრიდან - ვირის ხიდი“ - 

დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა 
15. შემეცნებით-გასართობი პროგრამა ნიკო ფიროსმანის, ლადო გუდიაშვილისა და  

დავით კაკაბაძის ნამუშევრების მიხედვით - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული 
გალერეა 

16. „მუზეუმი-ჯადოსნური სამყარო“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის 
ისტორიის მუზეუმი 

17. ორიგამის ვორქშოფი გამოფენის „იაპონიის თოჯინები“ ფარგლებში - სიღნაღის 
მუზეუმი 

18. #ამოდიეთნოგრაფიულმუზეუმში - გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი 
19. 1 ივნისი - ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღე! : „Commedia dell'arte"- ნიღბების 

თეატრი - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა 
20. 1 ივნისი - ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღე! : „იტალიური ხელოვნება ეროვნულ 

გალერეაში“ - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა 
21. „იტალიური რენესანსი ეროვნულ გალერეაში“ - დ. შევარდნაძის სახელობის 

ეროვნული გალერეა 
22. „აღმოაჩინე კავკასიის ბიომრავალფეროვნება“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი 
23. “BAROCCO - საოცარი მარგალიტი” - დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული 

გალერეა 
24. ქართული რეწვის პროგრამა ეთნოგრაფიულ მუზეუმში - გ. ჩიტაიას სახელობის 

ეთნოგრაფიული მუზეუმი 
25. მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი: „კერამიკის 

რესტავრაცია“ 



26. მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი „ექსპონატების ასლების 
დამზადება“ 

27. მოძრავი ფოტოგამოფენა "საგანძური" - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 
28. „ნიშხა-ნიშხა ბარბალუკა“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი 
29. „როგორ იმოსებოდნენ ჩვენი წინაპრები“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი 
30. „ახალი წლის დღესასწაული ძველად საქართველოში“ -  ს. ჯანაშიას სახელობის 

საქართველოს მუზეუმი 
31. „ფრინველები ჩვენ გარშემო“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი  
32. „შეიხედე მუზეუმის კულისებში“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი 
33. „ვაზი და ღვინო საქართველოში“ - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი 
34. პედაგოგების დამხმარე მასალების მომზადება აჭარის მუზეუმებისთვის 
35. „საოცარი თიხა“ - ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი 
36. ეროვნული გალერეის ხელოვნების სტუდია 2018 - დ. შევარდნაძის სახელობის 

ეროვნული გალერეა 
37. “ხატვის დღეები მუზეუმში” - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი 
38. ,,აღმოაჩინე კავკასიის ბიომრავალფეროვნება” - ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი 

 

ექსპედიციები 

1. 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და ტორონტოს 

უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი - „ ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის 

სამეცნიერო კვლევის პროექტი“, არქეოლოგიური სამუშაოები გადაჭრილ გორასა და 

შულავერის გორაზე. ხელმძღვანელი - მინდია ჯალაბაძე 

2. 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ივრისპირეთის ექსპედიციის გასვლები მდ. იორის 

ნაპირებზე (საგარეჯოს, სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს რაიონში).  

ხელმძღვანელი - მაია ბუხსიანიძე 

● ივრისპირეთის ექსპედიცია; ადგილი/ები - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, 

სამრეკლო, ბატორის ქედი, ჭაჭუნა; 1-21 მარტი, 2018 

● ივრისპირეთის ექსპედიცია; ადგილი - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, უდაბნოს 

ადგილსაპოვებელი; 10-24 სექტემბერი, 2018 

● ივრისპირეთის ექსპედიცია; ადგილი - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, ჭაჭუნა 

- 3 ჯიღათის ქედზე; 27 სექტემბერი - 11 ოქტომბერი, 2018 



● ივრისპირეთის ექსპედიცია; ადგილები -  სიღნაღის მუნიციპალიტეტი არამდარას 

ხეობა და იალაღის, კიდურმას, კატარის ქედის და პირუკუღმა მთის მიდამოები;  

15 ოქტომბერი - 25 ოქტომბერი, 2018 

● ივრისპირეთის ექსაპედიცია; ადგილები - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, 

ბატორის ქედი, ჭაჭუნა; 6-13 დეკემბერი, 2018 

3. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დევისხვრელის“ მღვიმეში საცდელი 

შურფის გაკეთება და  ამ რეგიონის არქეოლოგიური დაზვერვა, 26 მარტი - 7 აპრილი, 2018  

ხელმძღვანელი - თენგიზ მეშველიანი 

4. 

ცუცხვათის მღვიმოვანის შემსწავლელი არქეოლოგიური ექსპედიცია (ბრინჯაოს მღვიმე, 

ორმაგი ეხი), 15 ივნისი - 15 ივლისი - სექტემბერი, 2018 

ხელმძღვანელი - ნიკოლოზ წიქარიძე 

5. 

ხელმძღვანელი - ნოდარ ბახტაძე 

დოლოჭოფის ბაზილიკის კომპლექსის საკონსერვაციო სამუშაოების თანმხლები 

არქეოლოგიური სამუშაოები, 1 ივნისი - 31 სექტემბერი, 2018  

6. 

ხელმძღვანელი - თენგიზ მეშველიანი 

გადარჩენითი არქეოლოგიური ექპედიცია საგვარჯილეს მღვიმეში, 5 ივნისი - 30 ივნისი, 2018 

7. 

თბილისი, ორპირის ქ.  

ხელმძღვანელი - მერაბ ძნელაძე 

8. 

სამშვილდის ნაქალაქარი 

ხელმძღვანელი - გოდერძი ნარიმანიშვილი 

 


