
კანცელარია 

 ტელ.: +(995 32) 299 80 22  

ფაქსი: +(995 32) 298 21 33  

ელ-ფოსტა: info@museum.ge  

საზოგადოებასთან ურთიერთობის  სამსახური 

ტელ.: +(995 32) 299 71 76 

 ფაქსი: +(995 32) 298 21 33  

ელ-ფოსტა: info@museum.ge  

გიდის მომსახურება 

სიმონ ჯანაშიას  სახელობის საქართველოს მუზეუმი: +(995) 599 50 11 25 

შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი: + (995) 599 244 827  

გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი: + (995 32) 272 90 45  

იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი +(995 32)2982281 

დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა: + (995 32) 215 73 05 (110)  

მუზეუმის მეგობრების პროგრამა  

ტელ.: +(995 32) 299 58 95;  +(995 32) 299 07 81 (173)  

ელ-ფოსტა friends@museum.ge  

საგანმანათლებლო ცენტრი 

ტელ.: +(995 32) 293 16 52  

ლევან დავითაშვილის პალეობიოლოგიის ინსტიტუტი  

ტელ.: +(995 32) 293 12 82  

ოთარ  ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის  ინსტიტუტი 

ტელ.: 593911619 

 ელენე ახვლედიანის სახელობის სახლ-მუზეუმი  

ლეო ქიაჩელის ქ. 12, 0108, თბილისი, საქართველო  

ტელ.: + (995 32) 299 74 12  

ფაქსი: + (995 32) 298 21 33  



იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სახლ-მუზეუმი 

როდენის ქ. 6, 0179, თბილისი, საქართველო 

ტელ.: + (995 32) 222 14 14  

უჩა ჯაფარიძის სახელობის სახლ-მუზეუმი  

შიო მღვიმელის ქ. 2, 0179, თბილისი, საქართველო 

 ტელ.: + (995 32) 222 06 01 

 მოსე თოიძის სახელობის სახლ-მუზეუმი  

რევაზ ლაღიძის ქ. 1, 0148, თბილისი, საქართველო  

ტელ.: + (995 32) 299 01 49  

სვანეთის ისტორიის და ეთნოგრაფიის მუზეუმი  

3200, მესტია, საქართველო  

მობ.: + (995 577) 245 512  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის მუზეუმი  

ხარისჭირაშვილის ქ.1, 0800, ახალციხე, საქართველო  

ტელ.: + (995 365) 2 16 22, 2 01 38, 2 03 79  

ფაქსი: + (995 365) 5 01 03  

მობ.: + (995 577) 500 587  

დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალი  

სოფელი პატარა დმანისი, 1700, დმანისის რაიონი, საქართველო  

მობ.: + (995 577) 500 571 

ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის ვანის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი 

 ვახტანგ გორგასლის ქ. 24, 1900, ვანი, საქართველო  

ტელ.: + (995 432) 2 16 02  

მობ.:   + (995 577) 500 596  

სიღნაღის მუზეუმი  

რუსთაველის ჩიხი 8, 4200, სიღნაღი, საქართველო  

ტელ.: + (995 355) 3 2448, 3 2862 tel.: + (995 355) 3 2448, 3 2862 



სპორტის მუზეუმი 

რუსთაველის 3, თბილისის, საქართველო 

ტელ 577520006 

ფოთის მუზეუმი 

26 მაისი ქ.№9, ფოთი, საქართველო 

ტელ +(0493) 273404;  +(0493) 273502; 

დმანისის მუზეუმი 

სოფ. პატარა დმანისი, დმანისის მუნიციპალიტეტი,  საქართველო 

მობ.: + (995 577) 500 571 

 


