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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი
მისამართი: ბათუმი, ჯინჭარაძის ქ. N4
20:00 – „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდმაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის“
თეატრალიზებული პერფორმანსი – „არგონავტების“ მოტივებზე
21:00 – „ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“ ნორჩ ლაურეატთა კონცერტი

ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი
მისამართი: ბათუმი, ი. ჭავჭავაძის ქ. N77
20:00 – 01:00 – ღონისძიება – „ბერძნების დიდი მოგზაურობა კოლხეთში“

აჭარის ხელოვნების მუზეუმი
მისამართი: ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ. N8
20:00 – 01:00 – ბათუმის შადრევნებიან სკვერში, მუზეუმის ორგანიზებით, ინფრასტრუქტურული
სივრცის დეკორირება
• ფრანკ მაისლერის დეკორატიული პლასტიკის ნიმუშების გამოფენა გალერეაში
20:00 – 00:00 – „ღამის სტუმრების“ მასპინძლობა
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სარფის ლაზურ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი
მისამართი: სარფის საზღვართან, ეთნოგრაფიული ცენტრი
19:00 – 01:00 – მ. კოკოჩაშვილის ფილმის „გზა მშვიდობისა ჯაყო“ ჩვენება. ფილმში მონაწილე
ადგილობრივი მაცხოვრებლების მოწვევა, გადაღების საინტერესო ისტორიების გახსენება
• ლაზური სიმღერების გაჟღერება, მსურველებს შესაძლებლობა ექნებათ შეისწავლონ
სიმღერის ფრაგმენტები
• ბავშვის თვალით დანახული „სარფი მოლენი და სარფი მელენი“

მაჭახელას ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. ზედა ჩხუტუნეთი
18:00 – 01:00 – ფილმის ჩვენება უხუცესთა ანსამბლ „მაჭახელას“ მოგზაურობის შესახებ; ანსამბლის
წევრების მოწვევა და საინტერესო ისტორიების გახსენება
• „ოქროს ფონდში“ შესული მაჭახლური სიმღერების ცოცხლად გაჟღერება, მსურველებს
შესაძლებლობა ექნებათ შეისწავლონ სიმღერის ფრაგმენტები

გონიო-აფსაროსის არქეოლოგიურ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი
მისამართი: 1. ბათუმი, გონიოს დასახლება
20:00 – სპექტაკლი „მედეა“
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გურიის მხარე
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიური
მუზეუმ-ნაკრძალი
მისამართი: ოზურგეთი, 9 აპრილის ქ. N8
20:00 – 00:00 – მუზეუმ-ნაკრძალის ეზოში, გამოიფინება ხელნაკეთი ნივთებისა და ხალხური რეწვის
ოსტატების ნამუშევრები
• საღამოს მუსიკალურად გააფორმებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები

იმერეთის მხარე
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი (დიმიტრი ნაზარიშვილის
მემორიალური მუზეუმი)
მისამართი: ქუთაისი, ნაზარიშვილის ქ. N7
20:00 – 00:00 – გაცოცხლებული ისტორია თემით: „სხვისი მისაბაძი რა გვჭირს თვარა კი“
• დიმიტრი ნაზარიშვილის ოჯახში სტუმრად მყოფი აკაკი წერეთელი (უცნობი ისტორია)
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გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
მისამართი: ვანი, სოფ. ჭყვიში
14:00 – „ჩვენ ვხატავთ გალაკტიონს და ტიციანს“ – ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების
მოსწავლეების მონაწილეობით
• ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ხალხური რეწვის ნიმუშების
გამოფენა – გაყიდვა
• საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ვანის საინფორმაციო სამსახურის
კოოპერატივების პროდუქციის გამოფენა – გაყიდვა
15:00 – 17:00 – „ვარდობის თვე არის შენში“ – მოწვეული იქნება სამი ასაკობრივი ჯგუფის წყვილი
18:00 – 19:00 – ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია – „გაზაფხულის ხმები“, ღონისძიება
გაიმართება საექსპოზიციო დარბაზში
19:00 – 20:00 – ლიტერატურული პერფორმანსი – ვანის ლევან გერსამიას კულტურის ცენტრთან
არსებული კარლო საკანდელიძის სახელობის სახალხო თეატრის მონაწილეობით
20:00 – ვანის შემოქმედებითი ქორეოგრაფიული და ფოლკორული ანსამბლების კონცერტი

ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
მისამართი: ქუთაისი, პუშკინის ქ. N18
22:00 – 02:00 – „ქუთათისის სამოქალაქო“ „ღამე მუზეუმში’’გაიხსნება დოკუმენტური ფილმის ჩვენებით,
სადაც ასახული იქნება იმდროინდელი ქუთაისი თავის ხიბლით და თვალსაჩინოებებით,
ქუთაისელი კოლორიტების მიერ წარმოდგენილი იქნება დღევანდელი ქალაქი
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• წარმოდგენილი იქნება თექის ნამუშევრების, ქართული სამოსისა და მინანქრის სამკაულების
გამოფენა
• საღამოს შემოქმედებითი ნაწილი – ფოლკლორული ანსამბლი და პოეზია მუზეუმში დაცული
ქართული და აღმოსავლური მასალების მიხედვით
• გამოფენის – „იარაღ-საჭურველი’’ გახსნა
• მუზეუმის მეგობართა ფონდის პრეზენტაცია და ახალი ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმის გაფორმება

ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
მისამართი: სოფ. დიდი ჯიხაიში, ნ. ნიკოლაძის ქ. N109
10:00 – ღია კარის დღე მუზეუმში
19:00 – 01:00 – სამტრედიელი ნორჩი მხატვრების ხელსაქმის ოსტატების ნამუშევრების გამოფენა –
გაყიდვა
19:00 – 01:00 – ლიტერატურულ – მუსიკალური კომპოზიცია სამტრედიისა და დიდი ჯიხაიშის საჯარო
სკოლის მოსწავლეთა, ქუთაისის უნივერსიტეტის სტუდენტთა მონაწილეობით
• სამტრედიისა და დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლების, სამტრედიის მოსწავლეახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეთა თვითშემოქმედება
19:00 – 01:00 – სამტრედიის ქალთა ანსამბლ „ათინათის“ კონცერტი
19:00 – 01:00 – პერფორმანსი სამტრედიისა და ქუთაისის თეატრების მსახიობების მონაწილეობით
• სუვენირების გამოფენა-გაყიდვა
• ნიკო და გიორგი ნიკოლაძეებზე გადაღებული ფილმების ჩვენება
• რესტავრირებული მუზეუმის შენობისა და კაფე-ბარის პრეზენტაცია
#მოდიღამემუზეუმში
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აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: საჩხერე, სოფ. სხვიტორი
20:00 – 00:00 – მთელი დღის განმავლობაში, მუზეუმის ეზოში გახმიანდება მგოსნის ლექსებზე
შექმნილი სიმღერები
20:00 – აკ.წერეთლის სახელობის პირველი საჯარო სკოლისა და საჩხერის სამუსიკო სკოლის
მოსწავლეთა მონაწილეობით გაიმართება ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია
„მხოლოდ სიყვარულშია კაცის ბედნიერება“
21:30 – 00:00 – ფილმების: „მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში“ და „აკაკის აკვანი“ ჩვენება   

ხარაგაულის ისტორიული მუზეუმი
მისამართი: ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. N47
14:00 – მუზეუმის ეზოში წარმოდგენილი იქნება საგანმანათლებლო თეატრალიზებული პროექტი
„ძირულა-ჩხერიმელას აუზი (ხარაგაული) კულტურათა დიალოგის გზაჯვარედინი“
16:00 – ტრადიციად ქცეული პროექტის „მოხალისე გიდები“ ფარგლებში, თანატოლებს გიდობას
გაუწევენ რაიონის სკოლის მოსწავლეები
18:00 – 00:00 – ახალ საგამოფენო დარბაზში, წარმოდგენილი იქნება ცნობილი მხატვრების
ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები
• მუზეუმის გალერეაში წარმოდგენილი იქნება თეატრალიზებული პერფორმანსი „როგორ
იქმნებოდა შედევრები“

#მოდიღამემუზეუმში
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• მუზეუმის მცირე გალერეაში წარმოდგენილი იქნება პერფორმანსი – გაცოცხლებული
ფერწერული ტილო „მეუღლის პორტრეტი“ ი. ვეფხვაძე
• საღამოს შერსრულდება ცოცხალი მუსიკა და სამახსოვრო სიგელები გადაეცემათ მუზეუმის
მეგობრებს – „სამუზეუმო საქმეში შეტანილი განასკუთრებული წვლილისათვის“

დავით და სერგო კლდიაშვილების სახლ-მუზეუმი
მისამართი: თერჯოლა, სოფ. ზედა სიმონეთი
11:00 – „კაროჟნას ქორწილი“. მოსწავლეთა ნახატების – თექა-გობელენი და ხელნაკეთი ნივთების
გამოფენა
• ცოცხალი მუსიკა ადგილობრივი ანსამბლების მონაწილეობით, ქორეოგრაფიული ნომრები
11:00 – 16:00 – მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები ვიზიტორებს გააცნობენ მუზეუმის
ღირსშესანიშნაობებს

ჭიათურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამართი: ჭიათურა, თხელიძის ქ. N5
20:00 – 01:00 – „თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის“
ნამუშევრების გამოფენა
• კლასიკური მუსიკის კონცერტი

#მოდიღამემუზეუმში
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ტყიბულის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამართი: ტყიბული, კ. გამსახურდიას ქ. N12
18:00 – მეშახტეთა ყოფაცხოვრებისა და მუნიციპალიტეტში წარმოებული პროდუქციის ამსახველი
გამოფენა
• ცოცხალი მუსიკის კონცერტი

ხონის ისტორიული მუზეუმი
მისამართი: ხონი, გურამიშვილის ქ. N3
20:00 – სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებისა და თვითნასწავლი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა
მუზეუმის ეზოში
• ლიტერატურული სალონი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ მთავარი ბიბლიოთეკის
ლიტერატურული წრის წევრები და შშმ ბავშვები
• სასულე ორკესტრის კონცერტი
• ფოლკლორული ანსამბლი „იმერი“
• ბავშვთა ხალხურ საკრავთა ანსამბლი „მზევარი“
• მოეწყობა იმერული სამზარეულო, სადაც გაუმასპინძლდებიან მოწვეულ სტუმრებს
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ზესტაფონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამართი: ზესტაფონი, დ. აღმაშენებლის ქ. N27
15:00 – მუზეუმის ფონდში დაცული ნამუშევრების გამოფენა
16:00 – შშმ ბავშვების ნამუშევრების გამოფენა
17:00 – თეატრალური პერფორმანსი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის N2 საჯარო სკოლის
მოსწავლეთა მონაწილეობით
18:00 – თეატრალური წარმოდგენა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის N7 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა
მონაწილეობით
19:00 – ლექცია-სემინარი ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით
20:00 – ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა–გაყიდვა
21:00 – ცოცხალი მუსიკის კონცერტი
22:00 – გალა კონცერტი

გიორგი ახვლედიანის სახელობის წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამართი: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. 47ა
21:00 – წყალტუბოს არქეოლოგიური ძეგლები (სახალისო არქეოლოგია)
21:30 – ნუმიზმატიკური კოლექციის გამოფენა, წყალტუბოს ციხეების ისტორია და ხომულის ციხის
ლაპიდარული წარწერის გამოფენა, კულტურის სამინისტროს პროექტით რესტავრირებული
ნივთების გამოფენა, მუზეუმის ფონდებში დაცული უნიკალური ხელნაწერებისა და
დოკუმენტების გამოფენა
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22:00 – ხალხური რეწვა (თექა, მაკრამე, ქსოვა, კერვა, ქარგვა)
22:30 – კერძო კოლექციებში დაცული მასალების გამოფენა
• კონკურსი „ვხატავ ოტია იოსელიანისა და ნიკო ლორთქიფანიძის გმირებს“, წყალტუბოელ
ახალგაზრდა მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა
• წყალტუბოელ მოყვარულ ფოტოგრაფთა ნამუშევრების გამოფენა
• ინკლუზიური ცენტრის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა
23:00 – არყის ხდის პროცესის ჩვენება, მარნის იარაღების გამოფენა, კონკურსში გამარჯვებულ
მეღვინეთა ღვინის დეგუსტაცია, მარცვლეულის ცეხვა, გოდრისა და კალათის მოწვნა, კეცის
დამზადება, „ოტიას ეზოს“ პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა, ვიტალი ვარდანიძე და ქართული
ფუტკრის პროდუქცია
00:00 – დიდების მემორიალზე გამოსახული საქართველოს რუკის სანთლებით განათება.
შესრულდება პატრიოტულ თემაზე შექმნილი სიმღერები და ლექსები
00:30 – საღამოს დაასრულებს ფოიერვერკი
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კახეთის მხარე
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: დედოფლისწყარო, სოფ. მირზაანი
20:00 – 00:00 – სამუზეუმო კომპლექსის ტერიტორიაზე, ჩატარდება საგანმანათლებლო და სპორტული
თამაში „იპოვე შედევრი“
• მუზეუმის შენობის კედელზე წარმოდგენილი იქნება ფიროსმანის ნახატების მიხედვით
მომზადებული ანიმაციური კომპოზიცია

გრემის მუზეუმი
მისამართი: ყვარელი, სოფ. გრემი
20:00 – 00:00 – პრეზენტაცია-გრემის მუზეუმის ისტორია და მომავალი
• „გაცოცხლებული ისტორიები“ – ინსცენირება კახეთის მეფეთა ცხოვრებიდან
• ესეების კონკურსი „კახეთის რომელი მეფე ვიქნებოდი და რატომ?“
• კონკურსი ხატვაში „ჩემი გრემ – ქალაქი საქართველოს დედაქალაქი“
• „ბერიკაობა“ ისტორიისთვის
• არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები – ქართული ხალხური სიმღერების,
კაფიების და ცეკვების კონკურსი
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ახმეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამართი: ახმეტა, სოფ. ქვემო ალვანი
20:00 – 01:00 – უფასო ექსკურსიები

რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმი
მისამართი: ახმეტა, სოფ. ქისტაური
20:00 – 01:00 – კოსტიუმირებულ-თეატრალიზებული სანახაობა
• ფოლკლორულ – ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონცერტი
• ხალხური რეწვის ოსტატების მიერ შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა
• თემატური – დოკუმენტური ფილმის ჩვენება მუზეუმის ეზოში
• ქართული ღვინისა („ბადაგონი“, ალავერდის ბერების, მარნის, ქვევრის ღვინის) და ქართული
სამზარეულოს ტრადიციული კერძებისა და პროდუქციის – თაფლის, შოთის, გუდის ყველის
გამოფენა-გაყიდვა-დეგუსტაცია
• ღონისძიებაზე შშმ პირების მოწვევა და სურვილისამებრ ნებისმიერ აქტივობებში ჩართვა

პანკისის ხეობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი
მისამართი: ახმეტა, სოფ. დუისი
20:00 – 01:00 – უფასო ექსკურსიები
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საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
სიღნაღის მუზეუმი
მისამართი: სიღნაღი, შ.რუსთაველის ჩიხი N8
20:00 – 01:00 – ექსკურსიები ყოველ საათში ერთხელ
20:30 – 20:30 – საღამოს გახსნა – ხალხური საცეკვაო ნომრები, გამოფენის პრეზენტაცია
21:00 – 22:00 – სალონური შეხვედრა „მოდით ავაშენოთ სახლი, დავდგათ სამოვარი და ვისაუბროთ
ხელოვნებაზე“
20:00 – 01:00 – პოეზიის საღამო, მუსიკალური ნომრები, გაცოცხლებული ნახატები

ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: ყვარელი, შ. რუსთაველის ქ. N2
21:00 – „ღამე მუზეუმში“ ოფიციალური გახსნა
21:00 – 01:00 – „მე ვხატავ ღამეს მუზეუმში“ – სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით
21:00 – 22:00 – ლექცია „მუზეუმი 80 წლისაა“
22:00 -01:00 – გამოფენა ღია ცის ქვეშ – ფოტოგრაფიაში გაცოცხლებული ყვარელი – (ნატალია
გონჩაროვას პირადი არქივიდან)
22:00 – 23:00 – ლიტერატურული კომპოზიცია – „მონატრება“ – ფურცელზე გადატანილი მოგონებები –
თამარ მოლაშვილის შემოქმედება

#მოდიღამემუზეუმში
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22:30 – 22:45 – თამარ მოლაშვილის დოკუმენტური ფილმი – „კახელი ქალი“ (მუზეუმის ღვაწლმოსილი
თანამშრომელი ლეილა ნასყიდაშვილი)
23:00 – მუზეუმის მინდია – „ილო ბეროშვილის გახსენება“. თამარ უჯუხუ, მიხეილ ბეროშვილი
21:00 – 00:00 – საბავშვო თეატრი – ვკითხულობთ ილიას
22:00 – 00:30 – ფოლკლორის საათი – ანსამბლი „ხეურო“, „ნელქარისი“ ცეკვის ანსამბლები
00:30 – 01:00 – თამარ მოლაშვილის ფილმის „ვახტანგ ტაბლიაშვილი“ ჩვენება

სანდრო მირიანაშვილისა და ვანო სარაჯიშვილის მუზეუმი
მისამართი: სიღნაღი, ვ. სარაჯიშვილის ქ. N8
20:00 – 01:00 – თეატრალიზებული წარმოდგენა ადგილობრივი შემსრულებლების მონაწილეობით,
სამუზეუმო ექსპონატების გამოფენა

ლაგოდეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამართი: ლაგოდეხი, ვაშლოვანის ქ. N12
11:00 – 00:00 – არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, ეკო მიგრანტებისა და კახეთის მეფეების
პორტრეტების გამოფენა
• კულტურული ღონისძიებები, შშმ პირთა მასპინძლობა
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საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამართი: საგარეჯო, ცხვედაძის ქ. N66
18:00 – 22:00 – საგარეჯოელი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა
18:30 – თოჯინების თეატრი ღია ცის ქვეშ, ხატვის ტური
19:00 – შეხვედრა ახალგაზრდა პოეტ გურამ სამუნაშვილთან
18:00 – საკარნავალო მსვლელობა
20:00 – 21:00 – ეთნომუსიკის კონცერტი ადგილობრივი კოლექტივების მონაწილეობით
18:00 – 22:00 – საგარეჯოელი ფოტოხელოვანების გამოფენა
18:00 – 22:00 – ხალხური რეწვის ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა
20:00 – სამაგიდო თამაშები (ნარდი, ჭადრაკი, შაში)
22:00 – ფოიერვერკი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამართი: დედოფლისწყარო, ცხრა ძმის ქ. N10
10:00 – 00:00 – ღია კარის დღე მუზეუმში
• ცნობილი ქართველი მსახიობის მურმან ჯინორიას მოწვევა
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გიორგი მაისურაძის სახელობის სოფლის ისტორიის მუზეუმი
მისამართი: გურჯაანი, სოფ. ვაჩნაძიანი
20:00 – 01:00 – არქეოლოგიური გათხრების იმიტაცია, ვიზიტორებს შესაძლებლობა ექნებათ
„აღმოაჩინონ უცნობი სამყარო“
• ხალხური რეწვის ნიმუშებისა და ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა დღის განმავლობაში
• შშმ პირთა – ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა
• ფოლკლორის საღამო

მცხეთა-მთიანეთის მხარე
ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
მისამართი: სოფ. წეროვანი, მე-8 რიგი, კოტეჯი N407
20:00 – 00:00 – მუდმივმოქმედი გამოფენის დათვალიერება
21:00 – 22:00 – ლიტერატურული საღამო, სკოლის მოსწავლეები წაიკითხავენ ქართველი პოეტების
ლექსებს
21:30 – 22:00 – შესრულდება ქართული ხალხური სიმღერები
22:00 – 22:30 – გაიმართება „მსოფლიოს უცნაური მუზეუმების“ შესახებ პრეზენტაცია
• ფილმის „ღამე მუზეუმში“ ჩვენება
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ვაჟა – ფშაველას სახლ-მუზეუმი
მისამართი: დუშეთი, სოფ. ჩარგალი
20:00 – 02:00 – უძველესი ტრადიციული საქმიანობა „მუშათ შეყრა“ – მატყლის დამუშავება
(რთვა, ჩეჩვა, ძახვა, დაფოლება და ა.შ.) დართული ძაფისგან მოიქსოვება „ყდანი“,
ფარდაგი, ხალიჩა, ხურჯინი, წინდა და ა.შ. გაიშლება ქართული სუფრა. მოსულ სტუმრებს
შესაძლებლობა ექნებათ შეუერთდნენ აქტივობებს

ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: მცხეთა, სოფ. საგურამო
20:00 – 01:00 – ილია ჭავჭავაძის ცხოვრების და შემოქმედების ამსახველი ფილმის პრეზენტაცია
• პოეზიის საღამო ახალგაზრდა პოეტების მონაწილეობით

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე
ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამართი: ონი, შ. რუსთაველის ქ. N26
20:00 – სხვადასხვა წლებში ჩაწერილი რაჭული სამუსიკო ფოლკლორული ნიმუშების, ფილმებისა და
ვიდეო-აუდიო მასალის დიდ მონიტორზე ჩვენება, რაჭული სიმღერების ცოცხლად შესრულება
• ფოლკლორული სკოლის მოსწავლეების მიერ რაჭული ხალხური სიმღერებისა და
საეკლესიო საგალობლების პრეზენტაცია
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ამბროლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
მისამართი: ამბროლაური, თამარ მეფის ქ. N4
21:00 – რაჭველი მხატვრის – გიორგი ჩლაიძის ნამუშევრების გამოფენა
• მუზეუმის ფონდში დაცული ნამუშევრების, ასევე, 2016 წელს მუზეუმის მიერ
განხორციელებული პროექტების პრეზენტაცია
• კლასიკური მუსიკის კონცერტი (სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა შესრულებით)
• სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა
• პოეზიის საღამო (ლილიანა მხეიძე, გურამ გორდეზიანი, დავით კიკვაძე)
• პერფორმანსი – ახლგაზრდული ცენტრის მოსწავლეთა მონაწილეობით
• დაგეგმილია ფილმების ჩვენება მხატვრებზე

ცაგერის ისტორიული მუზეუმი
მისამართი: ცაგერი, შ. რუსთაველის ქ. N59
20:00 – 01:00 – კვების პროდუქტების, სასმელების, სახვითი ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა
• მოწვეული შშმ პირების მასპინძლობა
• ლეჩხუმის კულტურულ სანახაობებზე გადაღებული ფილმების ჩვენება
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ლადო მუსელიანის სახელობის ლენტეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამართი: ლენტეხი, ი. ჭავჭავაძის ქ. N14
21:00 – 01:00 – ღია კარის დღე მუზეუმში – გამოფენა ძველი სვანეთის შესახებ
• გიორგი ლიპარტელიანის ფოტო-ნამუშევრების გამოფენა
• ძველი ალბომის დათვალიერება. სტენდისთვის „ ტიპური სვანური სახლები“ სურათის
შერჩევა
• სვანური სიძველეების სადარაჯოზე; არასამთავრობო ორგანიზაცია „ ლაჰილი“-ს მოწვევა მათ
მიერ სვანურ წეს-ჩვეულებებსა და ტრადიციებზე გადაღებული ფილმების ჩვენება/განხილვის
მოწყობა
• პროფესიული შეხვედრების დღე
• შეხვედრები ქვემო სვანეთის უხუცესებთან
• საოჯახო რელიქვიების გამოფენა. ცხელი ჩაი და საუბრები რელიქვიების ისტორიაზე
• ხალხური მთქმელებისა და მომღერლების მოწვევა
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სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი
მისამართი: მესტია, ა.იოსელიანის ქ.N7
21:00 – 01:00 – ექსკურსიები ყოველ საათში ერთხელ
21:00 – 22:30 – ვკითხულობთ და ვხატავთ ამირანის ეპოსს
22:00 – 00:00 – ფოლკლორული მუსიკის კონცერტი

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ – არქეოლოგიური
მუზეუმ – ნაკრძალი
მისამართი: სენაკი, სოფ. ნოქალაქევი
20:00 – 00:00 – ინსცენირება ისტორიულ თემაზე: გმირების გაცოცხლება – „ძლიერი საქართველო და
ტრაგიკული ხელოვანი კ. გამსახურდიას „დიდოსტატის მარჯვენას“-ს მიხედვით
• მუზეუმ-ნაკრძალის ეზოში გამოიფინება სენაკის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა
ნამუშევრები
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• შეხვედრა კოცონთან – ხალხური შემოქმედების ნიმუშები – ლექსები, შაირები, ხალხური
საკრავების თანხლებით
• ღონისძიებას დაასრულებს ნოქალაქევის საჯარო სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლი
„მაფშალია“

დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი
მისამართი: ზუგდიდი, ზ. გამსახურდიას გამზირი N2
18:00 – გამოფენა – „ზღვასთან ახლოს“ – წარმოდგენილი იქნება მე-20 საუკუნის აფხაზეთის
ხედებისა და საზოგადო მოღვაწეთა ფოტოები
• „ზღვისა და მტრედების ქალაქი“ – ბარათების წარდგენა – მუზეუმის ისტორიის ფონდში
დაცული აფხაზეთის ხედების გამოცემა ბარათებად, თანდართული მოკლე ანოტაციით

ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი
მისამართი: ფოთი, 26 მაისის ქ. N9
18:30 – თეატრალიზებული სანახაობა „არგონავტების მითი“ მუზეუმის ეზოში
19:00 – გერმანული ტელევიზიის მიერ გადაღებული დოკუმენტურ-მხატვრული ფილმის ჩვენება
მუზეუმის ეზოში
20:00 – თეატრალიზებული სანახაობა „სტუმრად ფოთში ნიკო ნიკოლაძესთან“
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• ფოტო გამოფენა: „ძველი ფოთის ხედები“, „სახეები, რელიქვიები“
• კონცერტი სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით
• მუზეუმის მიერ გადაღებული ფილმის“ ნიკოლაძის გზით“ ჩვენება
22:00 – „ღამე მუზეუმში“ დახურვა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი
მისამართი: ჩხოროწყუ, სტალინის ქ. N3
11:00 – 12:00 – ლაშა გახარიას 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ-მუსიკალური
კომპოზიცია „პოეტი მაინც ერთი ლექსია“
• დემურ ანთიას მიერ შექმნილი ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა – გაყიდვა
11:00 – 18:00 – ჩხოროწყუელი მხატვარ – მოქანდაკეების ნამუშევრების გამოფენა – გაყიდვა
19:00 – 21:00 – შემოქმედი ახალგაზრდების გაცნობა
21:00 – 22:00 – ჩხოროწყუელ ხალხურ მთქმელებთან შეხვედრა
22:00 – 23:00 – ჩხოროწყუს ისტორიულ მუზეუმთან არსებულ ფოლკლორულ ანსამბლ „მაფშალიას“
კონცერტი
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კონსტანტინე გამსახურდიას სახლ-მუზეუმი
მისამართი: აბაშა, სოფ. ძველი აბაშა
19:00 – 00:00 – ხალხური საკრავებისა და სიმღერის ანსამბლ „ჯარგვალის“ კონცერტი
• მუნიციპალიტეტში არსებული სახლ-მუზეუმების (კ. გამსახურდია და ს. ჩიქოვანის) „საუკეთესო
გიდების“ გამოსავლენ სასკოლო კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოვება და მათი
ნამუშევრების პრეზენტაცია
• ლიტერატურული თეატრი: „უკვდავი პერსონაჟები“
• მდ. ზანის ნაპირას მოწყობილ საზაფხულო კონოთეატრში კ. გამსახურდიას რომანის
მიხედვით გადაღებული ქართული მხატვრული ფილმის „მთვარის მოტაცება“ ჩვენება
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სამცხე-ჯავახეთის მხარე
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის მუზეუმი
მისამართი: ახალციხე, რაბათის ციხე, პ. ხარისჭირაშვილის ქ. N1
21:00 – 01:00 – ექსკურსიები ყოველ საათში ერთხელ
21:00 – 01:30 – ახალციხის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა – „ჩემი
თვალით დანახული მუზეუმი“
21: 00 – 22:30 – ხატვა თავისუფალ თემაზე – ახალციხის სამხატვრო სკოლისა და
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეებისათვის
22:00 – 23:30 – მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამო (საკუთარი ლექსები, სიმღერები, ჩანახატები )
21:30 – 23:00 – ანსამბლ „მესხეთის“ შემოქმედებითი გუნდი (ბ-ნ ზაზა თამარაშვილის
ხელმძღვანელობით)

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამარათი: ბორჯომი, წმინდა ნინოს ქ. N5
20:00 – 00:00 – ექსკურსია ყოველ საათში ერთხელ
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• შემეცნებითი პროგრამის „მუზეუმის კლასი“ „ემეგობრე მუზეუმს“ მონაწილე ბავშვები ადგილზე
შექმნიან აქსესუარებს ფოტოსესიისათვის, მოეწყობა მათი იმპროვიზებული გამოფენა
• ფოტოსესია „ემეგობრე მუზეუმს“
• საიმპერატორო კოლექციის ვიდეო პროექციით ჩვენება
• სალონური საღამო – მუზეუმის კოლექციიდან: „საიმპერატორო ოჯახის კოლექცია“
• საღამოს მუსიკალურად გააფორმებენ საბავშვო ანსამბლები

ქვემო ქართლის მხარე
რუსთავის ისტორიული მუზეუმი
მისამარათი: რუსთავი, მშენებელთა ქ. N17
20:00 – ინტერაქტიული თამაშები – „ აღმოაჩინე შენი წინაპარი“. თანამედროვე რუსთავის ისტორიის
ამსახველი გამოფენა (პირველი მეტალურგები, ქიმიკოსები, კულტურის მოღვაწეები და სხვა)
21:00 – კოსტიუმირებული წარმოდგენა. მუსიკის ფონზე გაცოცხლდება სხვადასხვა ისტორიული
პერსონაჟი და საინტერესო ამბავი. ვიზიტორებს ექნებათ პერფორმანსში მონაწილეობის
საშუალება
22:00 – ვიდეო ინსტალაცია თემაზე – „რუსთავის უცნობი კადრები“
23:00 – მოეწყობა ლაზერ-შოუ (3D-გრაფიკული გამოსახულებები)
00:00 – „მუსიკის სამყარო“ – ადგილობრივი მუსიკალური ჯგუფების მონაწილეობით
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თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამარათი: თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. N34
13:00 – 15:00 – „მუზეუმი საუბრობს უთქმელზე „ – თემის ფარგლებში გაშუქდება საქართველოს
სხვადასხვა კუთხიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლება თ/წყაროს
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათი თვალით დანახული წარსული, აწმყო და მომავალი.
დისკუსია შემდეგ თემებზე: ა)ჩამოსახლების მიზეზები , ბ)განსახლება , გ) რა დატოვეს? რა
დახვდათ? რას გეგმავენ?
12:00 – 18:00 – საგამოფენო კუთხის მოწყობა და მათი ყოფა-ცხოვრების ამსახველი ეთნოგრაფიული
ნივთების და ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა. ადგილზე მასტერკლასი
12:00 – 20:00 – ეთნოგრაფიული ფილმის ჩვენება
12:00 – 18:00 – საბავშვო კუთხე – ხატვა, ძერწვა, არქეოლოგია
12:00 – 22:00 – 26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის თემისადმი მიძღვნილი გამოფენა
12:00 – 22:00 – ქართულ – გერმანული მეგობრობის 25 წლისადმი მიძღვნილი საგამოფენო კუთხე
12:00 – 13:00 – ექვთიმე თაყაიშვილისა და შოთა რუსთაველის საიუბილეო წლებისადმი მიძღვნილი
სალექციო თემები
15:00 – 17:00 – საკონცერტო ნომრები ა(ა)იპ -თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის და
საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება -„კულტურის ცენტრთან“ არსებული და
დამოუკიდებელი შემსრულებლები და ჯგუფები
12:00 – 17:00 – საგამოფენო კუთხე – ქართული ხალხური ტრადიციული ხელოვნების ნიმუშთა
გამოფენა-გაყიდვა
• ტურიზმის კუთხე – ფოტო გამოფენა, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტურისტული
მარშრუტების გაცნობა
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მიხეილ ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმი
მისამარათი: მარნეული, სოფ. წერაქვი
21:00 – 01:00 – მიხეილ ჯავახიშვილის ცხოვრებისეული ნაწყვეტების გაშუქება
• ლიტერატურული საღამო
• მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებული მომღერალთა გუნდი –
„ჰუჯაბის“ კონცერტი

შიდა ქართლის მხარე
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი
მისამარათი: გორი, სოფ. ქვახვრელი
20:00 – 00:00 – უფლისციხის მუზეუმ – ნაკრძალის ტერიტორიაზე, გამოქვაბულში („მაყვლოვანი“)
გ. ერისთავის სახელობის გორის დრამატული თეატრი გამართავს თეატრალიზებულ
წარმოდგენას
• კოსტიუმირებული საღამო – გაცოცხლებული ისტორიები
• პოეზიის საღამო კოცონთან
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დიდი ლიახვის ხეობის სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალი
მისამარათი: გორი
20:00 – 00:00 – ღია ცის ქვეშ, დიდ ეკრანზე წარმოდგენილი იქნება ოკუპირებული დიდი და პატარა
ლიახვის, ფრონეს ხეობების ბუნების, ძეგლებისა და ყოფა – ცხოვრების ამსახველი
ფოტომასალა
• პრეზენტაცია თემაზე – უცნობი ისტორიები ცხინვალის რეგიონზე. საარქივო მასალებში
დაცული უცნობი ისტორიებით
• დევნილი მოსახლეობის მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა
• ვიქტორინა თემაზე: რა ვიცით ოკუპირებული შიდა ქართლის ისტორიისა და კულტურული
მემკვიდრეობის შესახებ, ვიქტორინაში ჩაერთვებიან სკოლის მოსწავლეები დევნილთა
დასახლებებიდან. აქტიურ სამ მონაწილეს გადაეცემა პრიზი
• პოეზიის საღამო და კონცერტი. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ დევნილთა
დასახლებებში მცხოვრები ახალგაზრდა პოეტები და მუზეუმ -ნაკრძალთან არსებული
ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი „ვერხვები“

ი. ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამარათი: გორი, იოსებ სტალინის გამზირი N32
15:00 – 21:00 – საზოგადოება „ბილიკის“ ბავშვთა ხელნაკეთი ნამუშევრების გამოფენა. მოდების
ჩვენება საჯარო სკოლების მოსაწავლეების და დევნილთა ჩასახლებაში არსებული საბავშვო
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ბაღის აღსაზრდელების მონაწილეობით
21:00 – ღონისძიების ოფიციალური გახსნა
22:00 – კახა თოფჩიშვილის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა
22:30 – „შავფაროსნების“ საჩვენებელი სანახაობა
23:00 – ცოცხალი მუსიკა, საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატის – ზაქარია ჭარუაშვილის,
სამუსიკო კოლეჯისა და გორის საჯარო სკოლების მოსწავლე-ახალგაზრდობის
მონაწილეობით
00:00 – პოეზიის საღამო, მეჯლისი
01:00 – სადღესასწაულო ფოიერვერკი
02:00 – კოსტიუმირებული პერფორმანსი

იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
მისამარათი: გორი, სოფ. ვარიანი
18:00 – გამოიფინება სხვადასხვა წლებში გამოცემული „დედა ენა“
19:00 – იაკობ გოგებაშვილის მოთხრობების ინსცენირებული თეატრალური წარმოდგენები – ი.
გოგებაშვილის სახელობის საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით
20:00 – მხატვრული კითხვის საღამო, ვარიანის სკოლის მოსწავლეები წაიკითხავენ იაკობის
ნაწარმოებებს
20:30 – კულინარიული კუთხე, ვარიანში მცხოვრები უხუცესი ქალბატონები, ვიზიტორებს ძველ
ქართულ კერძებს გააცნობენ
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21:00 – მოეწყობა ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“
21:30 – სპარტაკ წიქორიძისა და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელების
ლექცია – საუბარი რელიგიაზე
22:15 – ისტორიული და კულტურული ძეგლების ფოტო-მასალის ჩვენება მონიტორზე, სახლ-მუზეუმის
ეზოში
22:30 – სახლ-მუზეუმის ეზოში, კოცონის გარშემო გაიმართება ფოლკლორული საღამო,
თანამედროვე მუსიკა, ჩურჩხელების ამოვლება

ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზუემი
მისამარათი: ქარელი, ალ. ყაზბეგის ქ. N86
20:00 – 01:00 – კონცერტი სხვადასხვა შემოქმედებითი კოლექტივის მონაწილეობით

ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
მისამარათი: ხაშური, მ. კოსტავას ქ. N2
11:00 – 00:00 – „ღია კარის დღე“ სამუზეუმო გაერთიანებაში შემავალი ყველა მუზეუმი უფასოდ
მოემსახურება დამთვალიერებელს
15:00 – „ჩემი მშობლიური მუზეუმი – სახეები, მოგონებები“ – მუზეუმის ყველა თაობის თანამშრომლის
გახსენება
19:00 – კონცერტი ადგილობრივი მუსიკალური და ფოლკლორული ანსამბლების მონაწილეობით
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