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2018 წლის ანგარიში



განათლების და საგანმანათლებლო 
პროგრამების სამსახური



პროგრამები

❖ განათლების ხელშეწყობის  პროგრამა
ბიუჯეტი  230 595 ლარი.

❖ გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო 

განათლების ადმინისტრაციულ ტექნიკური პერსონალის 

ფინანსური დახმარების  პროგრამა

ბიუჯეტი 280 800 ლარი.

❖ სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერის 

პროგრამა 

ბიუჯეტი 2960ლარი.



ქვეპროგრამები

❖ წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა - ბიუჯეტი  90 000 ლარი
❖ სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება - ბიუჯეტი  94 445 ლარი
❖ თანაბარი შესაძლებლობები-თანაბარი მზრუნველობა - ბიუჯეტი 4 000 ლარი
❖ კარიერის დაგეგმვა , პროფესიული ორიენტაცია და სახელობო სწავლება სკოლებში - ბიუჯეტი 2 000 ლარი
❖ აფხაზური ენის  პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერა - ბიუჯეტი 6 400 ლარი
❖ დიმიტრი (არზაყან ) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები - ბიუჯეტი 5 550 ლარი
❖ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია - ბიუჯეტი 1 230ლარი
❖ საზაფხულო ბანაკი - ბიუჯეტი 15 000 ლარი
❖ შეხვედრები - ბიუჯეტი 970 ლარი
❖ აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს თანამშრომელთა პერსონალური და პროფესიული  უნარების 

განვითარების ტრენინგები - ბიუჯეტი 8 000ლარი
❖ ეტალონი - ბიუჯეტი 2960 ლარი
❖ საინფორმაციო ბანკის შექმნა აფხაზეთიდან ლტოლვილ საზღვარგარეთ მცხოვრებ წარმატებულ ახალგაზრდებზე -  ბიუჯეტი 

2960 ლარი



აფხაზური ენის დაცვა,  განვითარება, პოპულარიზაცია

აფხაზური ენის ელექტრონული თვითმასწავლებელი
❖ აფხაზური ენის სწავლება აფხაზეთის  №1, № 2, N3, № 7, №11, N15 საჯარო სკოლებში 

(თბილისი, სენაკი, ზუგდიდი)  –  300-მდე მოსწავლე
❖ აფხაზური ენის სწავლების ტრენინგ-მოდულის შექმნა
❖ აფხაზური ენის პედაგოგების   გადამზადება
❖ აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერა
❖ აფხაზური ენის დამხმარე რესურსი ,,აფხაზური ენა დამწყებთათვის

პრობლემები

❖ აფხაზური ენისა და ლიტერატურის  სახელმძღვანელოს არარსებობა
❖ აფხაზური ენისა და ლიტერატურის საგნობრივი სტანდარტის არარსებობა
❖ კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა



ბანაკები

❖ აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
საზაფხულო  სამშვიდობო ბანაკი  - 32 მოსწავლე

❖ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო
,,საზაფხულო ბანაკები”,,მომავლის ბანაკი “  -25  მოსწავლე

❖ ოლიმპიადები, კონკურსები, ღონისძიებები
მონაწილეობდა 662 მოსწავლე

❖ „სასკოლო სპორტული ოლიპიადა 2018“
❖ „ნიკო კეცხოველის პრემია 2018 - აღმოაჩინე საქართველო“
❖ „ახალგაზრდობის დემოკრატიული ჩართულობა და განვითარება“
❖ „ჩემი ჯარი“ და სხვ.



,,ჩემი აფხაზეთი”

❖ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს კვარტალური გაზეთი ,,ჩემი აფხაზეთი”



სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამა

❖ უკვე წლებია, რაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო წარმატებით ახორციელებს 

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამას, რომლის მიზანია სამინისტრომ თუნდაც მცირედი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის მასშტაბით 

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებაში, მათი პროფესიული დონის ამაღლებაში, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებასა 

და სრულყოფაში.

❖ 2018 წელს სამინისტროში კონკურსის წესით სტაჟირება გაიარა 5 სტუდენტმა.



საინფორმაციო ბანკის შექმნა

❖ შეიქმნა საინფორმაციო ბანკი აფხაზეთიდან ლტოლვილ 
საზღვარგარეთ მცხოვრებ წარმატებულ ახალგაზრდებზე

❖ ამ პროექტის ფარგლებში გამოიცა კრებული ,,აფხაზეთი სავიზიტო 
ბარათად“  (პირველი ნაწილი).



გალის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი



სამოქმედო ტერიტორიის ზოგადსაგანმანათლებლო, სკოლამდელი  და სახელოვნებო 
დაწესებულებები, ადამიანური რესურსები

30 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა

❖ პედაგოგი - 769

❖ ტექპერსონალი - 185

❖ მოსწავლე -  4267

❖ 8 საბავშვო ბაღი 500-მდე აღსაზრდელით 

❖ 5 სახელოვნებო სკოლა (1 სამხატვრო, 4 სამუსიკო) 250 -ზე მეტი 

მოსწავლით

❖ სულ: პედაგოგი - 81,  ტექნიკური პერსონლი - 73



პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური  მხარდაჭერა

❖ ,,ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და 
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური 
დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა:  

24 დირექტრი, 705 პედაგოგი და 178 ტექპერსონალი

❖ აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 
სკოლამდელი და სახელოვნებო სკოლების მასწავლებლებისა 
და ადმინისტრაციულ- ტექნიკური პერსონალის დაფინანსების 
პროგრამის ხელშეწყობა. 

დაფინანსდა სულ -154 ბენეფიციარი (პედაგოგი -81, 
ტექპერსონალი- 73)



პედაგოგების პროფესიული  დონის  ამაღლება, წახალისება

❖ აფხაზური ენის მასწავლებლების ტრენინგები
❖ სპორტის მასწავლებლების ტრენინგები
❖ საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლების ტრენინგები
❖ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის 

ლიდერობის აკადემია 

❖ აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრების პედაგოგების 
ტრენინგები

❖ სკოლამდელი და სახელოვნებო სკოლების მასწავლებლების და 
დირექტორების ტრენინგები

პროფესიული დონე აიმაღლა 115-ზე მეტმა პედაგოგმა
❖ ქართული ენის დაცვის, ხანგრძლივი და წარმატებული  

პედაგოგიური საქმიანობისათვის 

ღირსების ორდენით დაჯილდოვდა ქართული ენისა და 
ლიტერატურის მასწავლებელი ნ.კ.



მოსწავლე  ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, ეროვნული გამოცდები, საგნობრივი და სპორტული 
ოლიმპიადები და სხვა აქტივობები

❖ საგნობრივი ოლიმპიადები - მონაწილეობდა 13 სკოლის 145  მოსწავლე, მე-2 ტურში გადავიდა 65
❖ ,,ევერესტის  მათემატიკის  ოლიმპიადა” - 180 - მდე მონაწილე, ფინალისტი - 52 , ოქროს ათეულში მე-5 ადგილი მოიპოვა 

თაგილონის საშუალო სკოლის მოსწავლემ  მიხეილ შარიამ
❖ სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა - 2018 და ფესტივალი  ,,სპორტი ბარიერებს გარეშე” - 200-მდე მონაწილე
❖ ,,ფოტოსინთეზი და ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია “- საქართველოს 90 სკოლას შორის  III ადგილი - მოიპოვა  ოტობაიის N1 

საშუალო სკოლის მოსწავლეთა გუნდმა
❖ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის დ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და  

სამინისტროების ინოვაციური პროექტის ,,გადამზადება  IT - მიმართულებით”  და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ,,
ფინანსური მოდელირება ექსელში” ფარგლებში  - ჩართულ იქნა 16 ახალგაზრდა



სასკოლო  სახელმძღვანელოები, ოქროსა და ვერცხლის მედლები, ,,ჩემი პირველი კომპიუტერი”, 
მონაწილეობა ღონისძიებებში

❖ გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოები - 21242 ერთეული
❖ ოქროსა და ვერცხლის მედლების პროგრამა - 7 ოქრო, 3  ვერცხლი
❖ ,,ჩემი პირველი კომპიუტერი” - საბაზო საფეხურის 6 წარჩინებული მოსწავლე; ბუკი პირველკლასელებისა და მათი 

დამრიგებლებისათვის -  424 ცალი

100-ზე მეტი მოსწავლე მონაწილეობდა  სხვადასხვა ღონისძიებაში

❖ სააღდგომო  ფესტივალი და  შოთა რუსთაველის 850 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია  - ზუგდიდის სასულიერო  
გიმნაზიის  მოწვევით

❖ ,,ჩემი კულტურული მემკვიდრეობა”  - კონცერტი  სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლაში, ექსპედიცია ნოქალაქევში  - 
საქართველოს ძეგლთა  დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით

❖ ქორეოგრაფიული ფესტივალები თბილისსა და ზუგდიდში



ხელოვნების და მიმდინარე ღონისძიებების 
სამსახური



ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია

❖ სალხინოს სასახლის კამერატა
❖ რუხი ფესტივალი ,,გზა ერთობისაკენ“ - რუხი 2018“

❖ აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლი „შავნაბადა“ - ქ.სტამბოლი
❖ ქ.სტამბოლი ქართულ-აფხაზური სიმღერის მასტერკლასი
❖ ჯ. კახიძის სახელობის მუსიკალური ცენტრი, 100 ქართულ-

აფხაზური სამუსიკო აუდიოალბომის პრეზენტაცია



ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია

❖ საქართველოსა და აფხაზეთის სახალხო არტისტის,

დიმიტრი ჯაიანის დოკუმენტური ფილმის შექმნა

აფხაზეთის დღე

❖ საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზი, ფოტო-

გამოფენა  „აქ ერთად ვართ...“  

❖ „თბილისი ივენთ-ჰოლი“ აფხაზეთის გ. ყურაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო საგუნდო კაპელა
❖ შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, 

აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური 

ანსამბლი „აფხაზეთი“



შემოქმედებითი/საიუბილეოხსოვნის საღამოები

❖ გენო კალანდიას ხსოვნის საღამო 

❖ აფხაზეთში მოღვაწე ქორეოგრაფებისადმი მიძღვნილი საღამო
❖ მსახიობ კახაბერ შარაბიძის საიუბილეო საღამო

საახალწლო ზეიმი დევნილი ბავშვებისათვის

❖ 27-28 დეკემბერი, საახალწლო წარმოდგენა აფხაზეთიდან დევნილი 1000 მოზარდი



სახელოვნებო განათლების განყოფილებაარასაბიუჯეტო ღონისძიებები

❖ სათნოების სახლ-კათარზისი საქველმოქმედო აქცია „ჩვენც  დავბერდებით“

❖ საქართველოს საპატრიარქო დევნილი ახალგაზრდების სტუმრობა პატრიარქთან

❖ წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე, აფხაზეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეები

❖ დედაენის  დღის აღსანიშნავად 

❖ ნორჩი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა

❖ ქალთა დღისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამო

❖ ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი (საგურამო) შემოქმედებითი კონკურსი



სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

ბიუჯეტი - 418 600 ლარი

❖ სპექტაკლის პრემიერა „იესოს საქმე“

❖ სპექტაკლი „ნავიგატორი“ 

❖ სპექტაკლი „მილიონრები“ 

❖ სპექტაკლი  „იაკიში და პუპჩე“ 

❖ სპექტაკლი  „სხვა საქართველო“ 



სოხუმის მოზარდ-მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „თეთრი ტალღა“

ბიუჯეტი - 228 800 ლარი

❖ ქ. ქუთაისი ლადო მესხიშვილის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სპექტაკლი „ ბრემენელი მუსიკოსები“

❖ ნ. დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი, საპრემიერო ჩვენება კ. კოლოდის 

„პინოქიო“

❖ ქ. ჭიათურა სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „თეთრი ტალღა“

❖ ზესტაფონი სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „თეთრი ტალღა”



კულტურულ ფასეულობათა დაცვის სამსახური



ინტერნეტ პროდუქტების შექმნა

 აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის ელექტრონული ონლაინ 

მუზეუმი

7 საგამოფენო დარბაზი:

❖ ალექსანდრე შერვაშიძის დარბაზი
❖ აფხაზეთის  თანამედროვე  მხატვრების დარბაზი
❖ არქიტექტურის დარბაზი
❖ ეთნოგრაფიის საგამოფენო დარბაზი
❖ არქეოლოგიის დარბაზი
❖ ისტორიული დოკუმენტების დარბაზი
❖ შუა საუკუნეების საგამოფენო დარბაზი

800-მდე ექსპონატი
სამენოვანი აღწერა 

(ქართული, აფხაზური, ინგლისური)

❖ https://meca.gov.ge/vm

https://meca.gov.ge/vm


ინტერნეტ პროდუქტების შექმნა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  ისტორიულ 

არქიტექტურული ნაგებობების  რუკა

❖ 176 ისტორიული ნაგებობა
❖  ორენოვანი აღწერა 

(ქართული, ინგლისური)



კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭება

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის 

სტატუსის მინიჭება

❖ 2018 წელს ოჩამჩირის რაიონის 15 ისტორიულ ნაგებობას 
კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი 
მიენიჭა

❖ https://matsne.gov.ge/ka

https://matsne.gov.ge/ka


არაფორმალური განათლება

❖ გავიღრმავოთ ცოდნა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ

ქ.თბილისი 10 საჯარო სკოლაში, 2017-2018 წწ.  პროექტს 450-მდე 

ახალგაზრდა ბენფიციარი ჰყავდა.

❖ საგანმანათლებლო - საველე ბანაკი აფხაზეთიდან დევნილი 

მოზარდებისათვის

2017-2018 წწ. პროექტს აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი 

300-მდე ახალგაზრდა ბენეფიციარი ჰყავდა.



სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და გამოცემები

სამეცნიერო კონფერენცია
❖ კრებული: “კულტურული მემკვიდრეობა კონფლიქტურ რეგიონებში“

აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია 

საზღვარგარეთ
❖ ლევან რჩეულიშვილის წიგნი „VIII-X საუკუნეების გუმბათოვანი 

ხუროთმოძღვრება აფხაზეთში“

❖ ალბომი: „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა აფხაზეთი - 

(მოკლე მიმოხილვა)“



სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახური



სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამები

❖ სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა
❖ ტურნირები და აფხაზეთის  ღია პირველობები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში
❖ ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დაჯილდოვება

     ფედერაციები

❖ სპორტლი მომზადების ცენტრი
❖ რეგიონალური ოლიმპიური ორგანიზაცია
❖ ფეხბურთი
❖ კალათბურთი
❖ რაგბი
❖ ძიუდო
❖ თავისუფალი ჭიდაობა
❖ ფარიკაობა
❖ აიკიდო
❖ ტაიკვანდო
❖ ჭადრაკი
❖ კარატე
❖ მძლეოსნობა
❖ ძალოსნობა
❖ ამპუტანტ-ფეხბურთელთა ფედერაცია
❖ ამერიკული ფეხბურთის ფედერაცია

2018 წლის ბიუჯეტი

❖ 171 800 ლარი
❖ საკასო (ფაქტიური) ხარჯი - 171 788,39 ლარი

თანამშრომელთა რაოდენობა

❖ 31 (შტატით - 8; შტატგარეშე - 23 მწვრთნელები)

სპორტსმენების რაოდენობა

❖ ინდივიდუალურისპორტის სახეობები - 281
❖ გუნდურ სახეობებში - 202



სპორტულ ინიციატივათა მხარდაჭერის ქვეპროგრამის ფარგლებში

❖ ახალგაზრდა და ვეტერან სპორტსმენთა  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა და 
პროპაგანდა, აფხაზეთის სპორტსმენების და მწვრთნელების ხელშეწყობა,  მათი  
კვალიფიკაციის ამაღლება, ტექნიკური უნარ-ჩვევების დახვეწა, აფხაზეთის 
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური დაეხმარა დევნილ 
სპორტსმენებსა და ოკუპირებული გალის რაიონის სკოლის მოსწავლეებისათვის 
სასწავლო-საწვრთნო შეკრებებში, ქვეყნის ფარგლებში და ფარგლებს გარეთ 
შეჯიბრებებში მონაწილეობაში,  სპორტული ინვენტარისა და ფორმების  შეძენაში. 

გაწეული დახმარება: 67 761.74  ლარი



ტურნირები/ღონისძიებები და აფხაზეთის  ღია პირველობები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში

❖ აფხაზეთის რეგიონალური შესარჩევი ტურნირი 10-12-14-16 წლამდე ასაკის ჭაბუკებსა და 
გოგონათა შორის

❖ საერთაშორისო პროექტი - ,,სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლები”
❖ მურად ანჯაფარიძის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში
❖ მურად ანჯაფარიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთსი აფხაზეთის 

სასკოლო გუნდებს შორის
❖ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის ამირან მაისურაძის სახელობის ტურნირი 

თავისუფალ ჭიდაობაში
❖ აფხაზეთის ღია პირველობა მძლეოსნობაში
❖ აფხაზეთის ღია პირველობა ფარიკაობაში
❖ გენო ზარიას სახელობის ტურნირი მინი-ფეხბურთში
❖ ტურნირი ჯომარდობაში- აფხაზეთის თასი
❖ აფხაზეთის ღია პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში
❖ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის ნოდარ დარახველიძის სახელობის ტურნირი 

კალათბურთში
❖ აფხაზეთის ღია პირველობა ჭადრაკში
❖ აფხაზეთის ომში დაღუპულ მეომართა ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში
❖ ტურნირი აფხაზეთის თასზე ამპუტანტ ფეხბურთელთა შორის
❖ რაგბის ფესტივალი

ღონისძიებებში დაიხარჯა:  22 700 ლარი
გამარჯვებულებს გადაეცათ: 77 თასი, 303 მედალი და დიპლომი



ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დაჯილდოვება

❖ ღონისძიების  შედეგი:

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის 
სამინისტროს სიგელი და ფასიანი საჩუქრები გადაეცა აფხაზეთის სპორტის 
დამსახურებულ ვეტერან მუშაკებსა და სპორტსმენებს:

1. მიხეილ ჯიშკარიანი
2. სოსო მალანია
3. დავით ხურცია
4. სიმონ დარახველიძე
5. მიხეილ ცანავა
6. ვაჟა რეჭია
7. მარიამ ჭანტურია
8. ზურაბ სოხაძე
9. ლაშა მიქავა



ტურნირები და აფხაზეთის  ღია პირველობები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში

❖ არასაბიუჯეტო ღონისძიებები

აღნიშნული აქტივობების მიზანი არის ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების 
პოპულარიზაცია, მოზარდ-ახალგაზრდობის ჩართულობის გააქტიურება სამოქალაქო და საზოგადებრივ აქტივობებში. 

❖ მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატი - 9 ოქრო, 12 ვერცხლი, 16 ბრინჯაო
❖ გალის რაიონის ოკუპირებული ტერიტორიის სკოლებს გადაეცათ 37 000 ლარის სპორტული ინვენტარი



აფხაზეთის კულტურისა და ხელოვნების 
ცენტრი



საგამომცემლო მიმართულება

❖ სამხატვრო-სალიტერატურო ჟურნალ „რიწის“ სამი ნომერი

❖ შემეცნებით-ლიტერატურული  ჟურნალ „იალქნის“ სამი ნომერი

❖ წიგნი-ალბომი: ,,აფხაზეთის თანამედროვე მხატვრები”

❖ გურამ ოდიშარია −  „დევნილთა უღელტეხილი“ (ჩეხურ ენაზე) და 
„საქართველო. თბილისი. რუსთაველის პროსპექტი“. (გერმანულ 
ენაზე)

❖ მაყვალა ბერიანიძე  − „რუხის ციხე-სიმაგრესთან ნათქვამი ფიცით“

❖ მალხაზ ბარამიძე − „ჩრდილო-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი ძვ. წ. 
II-I ათასწლეულის პირველ ნახევარში“

❖ ნატო მარშანია − „აფხაზი არისტოკრატები ემიგრაციაში“

❖ „ცა აფხაზური“− ქართულ და აფხაზურ ენებზე

❖ მურმან ხურცილავა − „დევნილის ჩანაწერები“

❖ ბადრი ქუთათელაძე − „დრო არ იძლევა უფლებას“



❖ აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრების საიუბილეო 

ალბომები: რამინ აფაქიძე;  ნერსე ბაცაში;  ზურაბ ჭედია

❖ ამრიდონ ჩეგიანი − რჩეული (პოეზია)

❖ ალი ისაევ-ავარსკი − „ბუნების შვილი“

❖ დალი მუხაძე, ნუნუ ჯანელიძე − „ხატულა ლექსები“

❖ ია მაისაია − მუსიკალური დისკი „აფხაზეთო, მე უშენოდ, 

მზეც ობოლი მგონია”

საგამომცემლო მიმართულება



სახელოვნებო ღონისძიებათა მიმართულება

❖ მხატვართა პლენერი, სახელწოდებით − „ჩვენი სახლისკენ მიმავალი გზა“
პირველი პლენერი − ზედა წეროვანში
მეორე პლენერი − მცხეთა  (ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორია)
მესამე პლენერი  − მუხათგვერდის მთის მაღლობი

❖ საქართველოს მხატვართა კავშირში დევნილი მხატვრების გამოფენა და  
აფხაზეთის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის მიერ პროექტის − 
„ჩვენი სახლისკენ მიმავალი გზა“ − გადაღებული ფილმის პრეზენტაცია

❖ ქ. ბათუმში მეტრო-სითი ცენტრის საგამოფენო სივრცეში პროექტი „ჩვენი 
სახლისაკენ მიმვალი გზა“ ნამუშევრების გამოფენა

❖ 27 სექტემბერს ენგურის ხიდთან პროექტ „ჩვენი სახლისაკენ მიმავალი გზა
“ დასკვნითი გამოფენა-აქცია



ჩატარებული ღონისძიებები/აქტივობები

❖ აბრეშუმის გალერეაში საშობაო გამოფენა „ფერ-ფორმანსი“ და  იუბილარი მხატვრების − რამინ აფაქიძის (80 წ.), ნერსე ბაცაშის 

(70 წ.), ზურაბ ჭედიას (60 წ.) ალბომების პრეზენტაცია
❖ რამინ აფაქიძის  საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებული დაჯილდოება
❖ მოზარდ-ახალგაზრდობისა და ლიტერატურულ-შემოქმედებითი მიმართულებები
❖ მოზარდ-ახალგაზრდობის მიმართულების საესტრადო განყოფილების საშობაო კონცერტი 

❖ ლიტერატურულ-შემოქმედებითი მიმართულება − პროექტი „მხოლოდ ქალები“



ჩატარებული ღონისძიებები/აქტივობები

❖ ინკლუზიური პროექტი − „მზის სხივი ფერებში“ 

❖ მალხაზ ბარამიძის წიგნის _ „ჩრდილო-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი ძვ. 

წ. II-I ათასწლეულის პირველ ნახევარში“ პრეზენტაცია
❖ მოზარდ-ახალგაზრდობის მიმართულებამ დედის დღისადმი მიძღვნილი 

კონცერტი
❖ ლიტერატურულ-შემოქმედებითი მიმართულება − ღონისძიება 

„სიყვარულის გამხელა“

❖ ვალერი არქანიას არტ-გალერეაში ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 

კონცერტი  „ჩვენ დავბრუნდებით“

❖ მოზარდ-ახალგაზრდობის მიმართულება - შემაჯამებელი საშობაო 

კონცერტი
❖ ცენტრისა და შპს „ბარამბოს“ ერთობლივი საქველმოქმედო აქცია



გმადლობთ ყურადღებისთვის!

თბილისი  2019

2018 წლის ანგარიში


