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დავალება 
 

 

დავალების მოკლე თვალსაჩინო ვერსია (ოდნავ მოდიფიცირებული 

პრიორიტეტულობის და მნიშვნელოვნების მიხედვით) რაც საკონკურსო 

პირობებში არის მოცემული. 

 

 

კონკურსში დასახელებული სამუშაო საკითხები 
 კონცეფციის არსი 

 ძირითადი პრიორიტეტები 

 შემადგენელ პროექტები და ქვეპროექტები 

 არეალი (სასურველია, რუკაზე მონიშვნით) 

 დაახლოებით ბიუჯეტი 

 განხორციელების საშუალებები 

 შემსრულებლების შერჩევის პრინციპები 

 

კონკურსში პირობებში დასახელებული საორიენტაციო მიზნები 
(სტრუქტურულად მოდიფიცირებულია საკითხების მნიშვნელობისა და 

დაქვემდებარების მიხედვით)  

 ქალაქისა და დღესასწაულის იმიჯის და ცნობადობის გაზრდა 

 ტრადიციის აღდგენა, შენარჩუნება და გავითარება 

 აქცენტი ქალაქის ისტორიულ მნიშვნელობაზე და ასევე მის როლზე 

და ადგილზე თანამედროვე სამყაროში 

 დღესასწაულის აქტუალობის გაზრდა 

o შემოქმედებითი, გასართობი და შემეცნებითი პროექტები 

o ეროვნული, კულტურული და ისტორიულ ღირებულებების 

შესაბამისი პროექტები 

o ახალი შესაძლებლობები სოციალური და კულტურული 

ინტერაქციისთვის 

 მიზნობრივი ჯგუფების დაინტერესება და ჩართულობა 

o ვიზიტორების მოზიდვა 
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პრინციპები 
 

 

სამი ძირითადი პრინციპი, რომლებითაც უნდა იხელმძღვანელოს პროექტის 

აღსრულებაში ჩართულმა საბჭოებმა. ეს პრინციპები უზრუნველყოფენ 

თბილისობის ღონისძიების დროსთან და გარემოსთან მაქსიმალურ შესაბამისობას, 

რომ თბილისობა იყოს გავლენიანი და აქტუალური მოვლენა ქალაქის ცხოვრებაში. 

 

 

 მრავალფეროვან და მდიდარ კულტურულ წიაღში დაბადებული 

დღესასწაული 
 თბილისის, საქართველოს და მთლიანად კავკასიის 

კულტურული მრავალფეროვნების და სიმდიდრის რესურსზე 

აღმოცენებული დღესასწაული 

 

 

 მომავალზე, სიახლეზე და განვითარებაზე ორიენტირებული 

დღესასწაული 
 თანამედროვე ეთიკური და ეთეტიკური ფასეულობების და 

ამბიციების მქონდე დღესასწაული 

 

 

 დღესასწაული ყველასთვის 
 ზოგად სახალხო კულტურული ზეიმი, რომელშიც 

გათვალისწინებულია ქალაქის მოსახლეობის ყველა 

სოციალური და დემოგრაფიული სეგმენტის, ასევე, 

საქარტველოს დანარჩენი მოსახლეობის ინტერესი, ქალაქის და 

სახელმწიფოს მთავრობის და ცალკეული სოციალური 

ინსტიტუციების ინტერესები, რეგიონის და ქალაქის 

სტუმრების ინტერესები. 
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მიზნები 
 

 

ქვევით მოცემულია ლოზუნგების ფორმით მოცემული სამი პოსტულატი, 

რომლებიც გადაწყვეტილებების მიღების მომენტში საორგანიზაციო საბჭოებს 

დაეხმარება ამოცანების მკაფიოდ დასახვაში, პრიორიტეტების სწორად 

განლაგებაში და კონკურენტულ პროექტებს შორის საუკეთესოების გამოვლენაში. 

 

 

 “თბილისობა” – 
წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

სახალხო-კულტურული მოვლენა 

რეგიონში (კავკასიაში) 

 

 

 თბილისი - 
რეგიონის (კავკასიის)  

კულტურული დედაქალაქი 

 

 

 თბილისი -  
მრავალფეროვანი, 

თანამედროვე,  

ენერგიული და 

ამბიციური  

ქალაქი 
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სამიზნე აუდიტორიები 
 

 

ქვევით მოცემულია სამიზნე აუდიტორიების მარტივი ჩამონათვალი, რომელიც 

გამოდგება ღონისძიებების განხილვისას საორიენტაციო საფუძვლად.   

 

 

 გეოგრაფიული 
 თბილისი 

 დანარჩენი საქართველო 

 რეგიონი 

 ტურისტები 

 

 დემოგრაფიული 
 ოჯახები 

 ახალგაზრდები 

 უფროსი ასაკის მოსახლეობა 

 

 ინტერესები 
 ეკონომიკური ინტერესი - სასოფლო-სამეურნეო და ხალხური 

ან თავისუფალი რეწვის პროდუქციით ვაჭრობა 

 კულტურული ინტერესი - გართობა, დასვენება და შემეცნება 

 პოლიტიკური ინტერესი - ქალაქის მთავრობა, სპეცილური 

სტუმრები და დამეგობრებული ქალაქები 

  



	 6

კომპონენტები 
 

 

თბილისობა უნდა იყოს სახალხო დრესასწაული, რომელიც მაქსიმალურად 

დააკმაყოფილებს ქალაქის და მისი სტუმრების მრავალფეროვან და განსხვავებულ 

ინტერესებს. ქვევით მოცემულია თბილისობის ღონისძიებების პირობითი დაყოფა 

დიდ კატეგორიებად მოსახლეობის ძირითადი ინტერესების მიხედვით. 

 

 

 შემოდგომის ფესტივალი  
 ტრადიციული დასვენება და გართობა - ვაჭრობა, კვება, 

ფოლკლორი 

 

 თბილისობის თამაშები  
 სპორტული ტურნირები 

 

 მუსიკალური სცენები 
 მუსიკლური მრავალფეროვნება ყველა გემოვნებისათვის 

 

 თბილისობის თავისუფალი პროექტები 
 იდეების, სიხალისა და კრეატიულობის სტიმულირება 

 

 თბილისობის მოვლენები 
 თბილისობის ყოველწლიური ხასიათის და სათქმელის 

განმსაზღვრელი პროექტები 

 

 თბილისობა - თბილისის სავიზიტო ბარათი 
 თბილისობის, როგორც სოციალური, კულტურული, 

საზოგადოებრივი, და შემეცნებითი მოვლენის ეფეტიანობის 

გასაზრდელად დაგეგმილი პროექტები 
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შემოდგომის ფესტივალი 
 

 

თბილისობის დღესასწაულის ყველაზე ტრადიციული და ეგზოტიკური 

ელემენტი. ეს კომპონენტი ქალაქის მოსახლეობისათვის და ქალაქის 

სტუმრებისათვის (მათ შორის სავაჭროდ ჩამოსული ქალაქის სტუმრებისათვის) 

უზრუნველყოფს შემოდგომის დღესასწაულის სრულყოფილად აღქმის 

საშუალებას. 

 

საქართველოს (და სასურველია, მომავალში მთელი კავკასიის) ყველა კუთხიდან 

სპეციალურად დაგეგმილი მეთოდით უნდა მოხდეს შემოდგომის ნობათის, 

ტრადიციული სამზარეულოების და ფოლკლორული სანახაობების მობილიზება 

ქალაქში ამ ყველაფრისთვის სპეციალურად და გარკვეული წესრიგით მოწყობილ 

სივრცეში, რომელიც იქნება  სტილიზებული კონკრეტული წლის თბილისობის 

მხატვრული და იდეური მოთხოვნების შესაბამისად. 

 

 

 ფესტივალის კომპონენტები 
 ვაჭრობა 

 საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოტანილი შემოდგომის ნობათი 

 თავისუფალი სავაჭრო სივრცეები 

 სამზარეულო 
 ტრადიციული სამზარეულოები 

 თავისუფალი კომერციული ინტერესი 

 გართობა 
 სივრცის რადიო (წამყვანით ადგილზე) 

 სცენები ორგანიზებული წარმოდგენებისთვის 

 ადგილები დამოუკიდებელი პერფორმერებისთვის 

 საბავშვო სივრცეები 

 

 გაფორმება 
 ვიზუალური სტილიზაცია და ბრენდინგი 

 

 პროგრამა 
 სეგმენტაცია დღეების მიხედვით 

 სეგმენტაცია საათების მიხედვით 

 

 ორგანიზება 
 შემსრულებლების პრინციპული შერჩევა 

 კონტროლი 

 უსაფრთხოება 

 დასუფთავება 
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თბილისობის თამაშები 
 

 

თბილისობის დღესასწაულების ტრადიციული კომპონენტი. აუცილებელია 

თბილისობის ჩემპიონების გამოვლენა და მათი დაჯილდოვება. ტურნირები უნდა 

შეიზღუდოს და დავიდეს მხოლოდ რამოდენიმე სახეობამდე, რომლებსაც 

ნადვილად ექნებათ სახალხო სახე. 

 

ჩვენი რეკომენდაციაა ტურნირების მხოლოდ ორ სახეობამდე დაყვანა: ჭადრაკი და 

ჭიდაობა. ასეთი მიდგომა, გარდა იმისა, რომ დიდი ტრადიციებით საზრდოობს, 

ხაზს გაუსვამს ქალაქის პრეტენზიას, რომ თბილისი აფასებს როგორც სხეულის 

ასევე გონების სრულყოფილებას. 

 

 

 თამაშები 
 ტურნირები 

 ჭიდაობა 

 ჭადრაკი 

 საჩვენებელი 
 მშვილდოსნობა 

 ჯირითი 

 ფარიკაობა 

 კალათბურთი 

 სხვა 

 გართობა 
 სივრცის რადიო (წამყვანით ადგილზე) 

 საბავშვო სივრცეები 

 

 გაფორმება 
 ვიზუალური სტილიზაცია და ბრენდინგი 

 

 პროგრამა 
 სეგმენტაცია დღეების მიხედვით 

 სეგმენტაცია საათების მიხედვით 

 

 ორგანიზება 
 შემსრულებლების პრინციპული შერჩევა 

 კონტროლი 

 უსაფრთხოება 

 დასუფთავება 
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თბილისობის სცენები 
 

 

თბილისის მოსახლეობის და ქალაქის სტუმრების მრავალფეროვნებას არაფერი 

ასახავს ისე ეფექტურად, როგორც მრავალფეროვანი მუსიკალური სცენების 

არსებობა დღესასწაულის დღეებში. 

 

თბილისობის დღეებში მრავალფეროვანი მუსიკალური სცენების არსებობა, 

რომლებიც ყველა მუსიკალური გემოვნების დაკმაყოფილებაზე იქნება 

ორიენტირებული (და ეს პრინციპი ყოველთვის უზრუნველყოფს ღონისძიებების 

აქტუალურობას) თბილისის დაამკვიდრებს, როგორც ენერგიულ, მაღალი 

კულტურული ფასეულობების და ამბიციების მქონე ქალაქს. 

 

 

 სცენები 
 დიდი სცენა 

 როკ მუსიკა 

 პოპ მუსიკა 

 კლასიკური ხელოვნება (შემსრულებლები) 

 ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალური ცენტრი 

 ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული 

მუსიკალური ცენტრი 

 ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი 

 ვანო სარაჟიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

კონსერვატორია 

 გვიანი ღამის სცენა 
 ელექტრონული მუსიკა 

 იატაკქვეშეთის სცენა 
 ჰიპ-ჰოპი 

 ექსპერიმენტული მუსიკა 

 

 გაფორმება 
 ვიზუალური სტილიზაცია და ბრენდინგი 

 

 პროგრამა 
 სეგმენტაცია დღეების მიხედვით 

 სეგმენტაცია საათების მიხედვით 

 

 ორგანიზება 
 შემსრულებლების პრინციპული შერჩევა 

 კონტროლი 

 უსაფრთხოება 

 დასუფთავება  
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თავისუფალი პროექტები 
 

 

შემდეგი კომპონენტი უზრუნველყოფს თბილისობის დღესასწაულის ნამდვილ 

სახალხო დღესასწაულად გადაქცევის შესაძლებლობას. 

 

ქალაქის მოსახლეობას, ორგანიზაციებს, ინსტიტუციებს, ქალაქის სტუმრებს, 

ფაქტოობრივად, ნებისმიერ მსურველს ექნება შესაძლებლობა წარმოიდგინოს და 

განსახორციელებლად წარმოადგინოს თბილისობის საორგანიზაციო საბჭოში 

შემავალ სპეცილაურ სარეკომენდაციო საბჭოსთან საკუთარი პროექტი. 

 

პროექტებს მობილიზებას, განხილვას, გადარჩევას, დაფინანსებას და 

განხორციელებაზე ზედამხედველობას უზრუნველყოფს სარეკომენდაციო საბჭო 

მართვის კომიტეტთან ერთად. 

 

ქვევით მოცემულია პრინციპები, რომლებითაც უნდა ხელმძღვანელობდეს 

დაგეგმვისა და გადაწყვეტილებების მიღების ეტაპზე თბილისობის 

საორგანიზაციო საბჭო და მასში შემავალი სარეკომენდაციო საბჭო. 

 

 

 თავისუფალი პროექტების განხორციელების პრინციპები 
 საერთო შეზღუდული ბიუჯეტი 

 ქალაქის კულტურული და სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული პროექტები 

 განვითარებაზე და მომავალზე ორიენტირებული პროექტები 

 სიახლეები და ექსპერიმენტები 

 პერსპეტიული წამოწყებები 

 პოტენციური მაღალი გამოხმაურების და რეზონანსული 

ინიციატივები 
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თბილისობის მოვლენები 
 

 

თბილისობის დღესასწაულები მათი ისტორიულობისა და მასშტაბურობის გამო 

ძირითადად უნდა შედგებოდეს სტაბილური კომპონენტებისაგან, რომლებიც 

მხოლოდ სტილითა და სათქმელით შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთსგან 

წლიდან წლამდე. 

 

ქვევით მოყვანილი სია არის იმ მოვლენების ჩამონათვალი, რომელთა 

საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება თბილისობის დღესასწაულების ხასიათის, 

იდეისა და შთაბეჭდილებების ცვლა წლიდან წლამდე. 

 

 

 აღლუმი “ფანტასტიკური ქალაქი” 
 აღლუმი “ფანტასტიკური ქალაქი” უნდა იყოს თბილისობის 

დღესასწაულებსი მთავარი სახალხო სანახაობა და მთავარი 

მხატვრული მოვლენა 

 აღლუმი “ფანტასტიკური ქალაქი” შეიძლება იქცეს 

თბილისობის დღესასწაულების განუყოფელ ტრადიციულ 

ღონისძიებად 

 აღლუმი აუცილებლად უნდა იიყოს ერთი კონკრეტული 

არტისტის ლიდერობით ორგანიზებული 

 აღლუმი უნდა იყოს ღია და მასში ჩართვა საკუთარი 

კოსტუმითა თუ იდეით უნდა შეეძლოს ნებისმიერ მსურველს. 

 სახალხო ჩართულობა უნდა იყოს წახალისებული. 

 თბილისობის აღლუმის გაკეთება უნდა იყოს ნებისმიერი 

არტისთვის მაღალი დაფასების ნიშანი ქალაქის მხრიდან და 

არტისტის შერჩევა უნდა ხდებოდეს ამოცანის, იდეის და 

დამსახურების საფუძველზე. 

 თვალსაჩინოებისათვის და სამაგალითოდ გთავაზობთ, წელს 

აღლუმის მთავარი არტისტი იყოს ნიუიორკში მოღვაწე 

წარმატებული ქართელი მხატვარი უტა ბექაია (იგი იყო 

აღლუმის იდეის ავტორი, მას უკვე მზად აქვს აღლუმის 

წინადადება, რომელიც წარმოდგენილია ამ პროექტთან 

ერთად) 

 აღლუმის მთავარი არტისტი ამავდროულად აუცილებლად 

უნდა შედიოდეს შემოწმეედებით ჯგუფში და უნდა იყო 

თბილისობის მთავარი მხატვარი. 

 აღლუმი შეიძლება იიყოს საუკეთესო საშუალება წინასწარ 

გაცხადებული, საქველომოქმედო მისიისთვის სახსრების 

მობილიზებისათვის. ეს აღლუმს ესთეტიკურის გარდა 

ეთიკურ შინაარსს და დანიშნულებას შესძენს 

 

 მთავარი ვიზუალური მოვლენები (სპეციალური შერჩევა) 
 ქალაქის იერსახის დრამატულად შესაცვლელად და 

თბილისობის დღესასწაულების მრავალფეროვნებისათვის 
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ყოველი თბილისობის დაგეგმვისას უნდა გადაწყდეს ქალაქის 

თვალსაჩინო ადგილები და ან ნაგებობები, რომლების 

ალტერაციასაც შევთავაზებთ დამოუკიდებელ არტისტებს. 

 თვალსაჩიონებისათვის, როგორც მაგალითს, წელს გთავაზობთ 

ქალაქის ხიდების ალტერაციის პროეტების მიღებაზე 

განცხადების გაკეთებას და იდე შეიძლება იყოს: “თბილისი 

აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი ქალაქი”. 

 კონკრეტული დღესასწაულის მთავარი სათქმელი, იდეა და 

ქალაქის თვალსაჩინო ადგილები და ნაგებობები, რომლებიც 

ჩართული იქნება საალტერაციო ნუსხაში უნდა შეირჩეს და 

გადაწყდეს საორგანიზაციო საბჭოს და შემოქმედებითი 

ჯგუფის მიერ. 

 ალტერაციებისათვის გამოყოფილი ბიუჯეტი უნდა იყოს 

დავალების ადეკვატური და წინასწარ განსაზღვრული. 

 დამოუკიდებელი არტისტების მიერ შემოტანილი პროექტების 

განხილვა, გადაწყვეტილებების მიღება და განხორციელებაზე 

ზედამხედველობა უნდა ევალებოდეს საორგანიზაციო 

საბჭოში შემავალ სპეციალურ მხატვრულ საბჭოს. 

 ეს მოვლენა იქცევა თბილისობის ყოველწლიურ სავიზიტო 

ბარათად და ერთერთ მთავარ ინტრიგად ქალაქის 

მოსახლეობისათვის და ქალაქის სტუმრებისათვის 

 

 მთავარი მუსიკალური მოვლენები (სპეციალური შერჩევა) 
 ტრადიცული მთავარი დასკვინითი კონცერტი თბილისობის 

დიდ სცენაზე, რომელიც გადაიცემა პირდაპირი ეთერით და 

რომლის პროგრამა აუცილებლად უნდა შედგეს წინასწარ 

დადგენილი პრინციპების საფუძველზე. 

 აუცილებელია პოპულარული გემოვნების და წლის მთავარი 

სათქმელის, იდეის მაქსიმალურად გათვალისწინება 

 

 მთავარი სპორტული მოვლენა (ტურნირის სახეობის 

სპეციალური შერჩევა) 
 ქალაქის ფალავანის ტიტული, რომელიც წლიდან წლამდე 

გადაეცემა თბილისობის ტურნირების მხოლოდ ერთ ჩემპიონს. 

 ქალაქის ფალავანის ტიტულის კანდიდატები იქნებიან 

თბილისობის თამაშების ჩემპიონები. ტიტულის მფლობელს კი 

განსაზღვრავს სპეციალური საბჭო. 

 ქალაქის ფალავანი იქნება ქალაქის წლის სათქმელისა და იდეს 

გამტარი და წლის განმავლობაში ქალაქის საზოგადოებრივი 

პროექტების სახე 

 ქალაქის ფალავანის ტიტული ავტორიტეტის გასაზრდელად 

ტიტული უნდა აღიჭურვოს მატერიალური წახალისების 

ფორმებით და სპეციალური პრივილეგიებით. 

 

 მთავარი საზოგადოებრივი მოვლენა 
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 ტრადიციული მოვლენა თბილისობის დღესასწაულებზე, 

რომელიც მიზნად ისახავს ქალაქის მოსახლეობიდან 

გამოაცალკევოს გამორჩეული ღვაწლის მქონე ადამიანები 

 საპატიო მოქალაქის წოდება აპრობირებული ფორმაა ქალაქის 

მიერ დამსახურებული პიროვნებების აღსანიშნავად 

 საპატიო თბილისელის წოდება აუცილებლად უნდა 

აღიჭურვოს სპეციალური პრივილეგიებით, რათა წოდებას 

ჰქონდეს მეტი ძალა და გავლენა და წახალისდეს მათ აქტიური 

ჩართულობა ქალაქის საზოგადოებრივ საქმეებში. 
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თბილისობა - თბილისის სავიზიტო ბარათი 
 

 

თბილისობის დრესასწაულები განსაკუთრებულად შთამბეჭდავი იქნება თუ მას 

წინ უძღვის თბილისობის კვირა. 

 

ერთი კვირა თბილისობის დრესასწაულებამდე, რომელიც დატვირთული იქნება 

თბილისობისათვის სამზადისით, ყურადღების მობილიზების ყველაზე ეფექტური 

საშუალებაა. 

 

ამ ერთი კვირის განმავლობაში ქალაქის სხვადასხვა ინსტიტუციებმა უნდა 

მოამზადონ სპეციალური შეთავაზებები მათ საქმიანობების უკეთ საჩვენებლად.  

 

მაგალითად, ქალაქის მუზეუმებმა შეიძლება მოამზადონ სპეციალური 

წინადადებები თბილისობის კვირის დროს, რათა წაახალისონ ქალაქის 

მოსახლეობა და ქალაქის სტუმრები, რომ ეწვიონ ამ ინსტიტუციებს და გაიღმავონ 

ცოდნა ქალაქისა და რეგიონის შესახებ. 

 

თბილისობის კვირის აქციებში მთელი საზოგადოების ჩართულობის წახალისება 

გამიწვევს მაღალ აქტივობას და დღესასწაულის ნამდვილად სახალხო ხასიათის 

დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს. 

 

თბილისობის კვირის აქციები შეიძლება იქცეს თბილისობის ბრენდის, ლოგოს და 

და დაკავშირებული ატრიბუტის პოპულარიზების საუკეთესო მექანიზმად. 

 

კონკრეტული ატრიბუტის საშუალებით ქალაქის მოსახლეობას და სტუმრებს 

ექნებათ უფლება ისარგებლონ თბილისობის კვირის აციებით. რაც ხელს შეუწყობს 

ერთი მხრივ, აქციების პოპულარობას, მეორე მხრივ, ბრენდინგის ეფექტურობას და 

ასევე, წინასწარ გაცხადებული კონკრეტული საქველმოქმედო მისიისთვის 

სახსრების მობილიზებას. 

 

 თბილისობის კვირა (ერთი კვირა თბილისობამდე) 
 სპეციალური აქციები და ღონისძიებები ქალაქის სამეცნიერო 

და შემეცნებით ინსტიტუციებში 

 სპეციალური სატელევიზიო გასართობი და შემეცნებითი 

პროექტი თბილისის და მომავალი თბილისობის შესახებ 

 

 ტოტალური დღეობა 
 თბილისობის ბრენდი 

 ლოგო 

 ატრიბუტი და მასთან დაკავშირებული შეღავათები 

 სპეციალური კომერციული წინადადებების წახალისება 
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მართვა 
 

 

მართვის ეფექტურობისთვის და საორგანიზაციო პრობლემების თავიდან 

ასაცილებლად პასუხისმგებლობები, უფლებები და მოვალეობები მკაფიოდ უნდა 

იყოს გამიჯნული ცალკეულ საბჭოებსა და ჯგუფებს შორის. 

 

შემოქმედებითი ჯგუფი იქნება პასუხისმგებელი დღესასწაულის ერთიანი 

ესთეტიკური ნიშნების შემუშავებაზე, სტილიზაციაზე, ბრენდინგზე და 

სათქმელის და იდეის გატარებაზე. ასევე, დღესასწაულის მთავარი მოვლენის, 

აღლუმის ორგანიზებაზე. 

 

ყველა მხატვრული გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში უნდა მოგროვდეს 

შემოქმდებითი ჯგუფის პასუხისმგებლობის ქვეშ. 

 

საორგანიზაციო საბჭო და განსაკუთრებით, მართვის კოიტეტი და კომუნიკაციების 

სამსახური, რომელიც არის მერიის თანამშრომელბით დაკომპლექტებული, არის 

მთავარი აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც აკონტროლებს განხორციელების 

პროცესებს. 

 

საორგანიზაციო საბჭოში შემევალი სპორტული, მხატვრული და მუსიკალური 

საბჭოები ძირითადად ექსპერტებით უნდა იყოს დაკომპლექტებული და მათი 

პასუხისმგებლობა იქნება გადაწყვეტილებების მიღება კონკრეტულ შემთხვევებში 

პროექტების გადარჩევისას. 

 

თავისუფალი პროექტების სარეკომენდაციო საბჭო ძირითადად მერიის 

თანამშრომლებით დაკომპლექტდება (შესაძლებელია ერთ და იგივე 

თანამშრომელი ერთდროულად იყოს მართვის კომიტეტში და სარეკომენდაციო 

საბჭოშიც) და იქნება თავისუფალი პროექტების მობილიზებაზე, 

გადაწყვეტილებების მიღებაზე და ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი. 

 

შემსრუელბელი ორგანიზაციები გადაირჩევიან შესაბამისი საბჭოების მიერ მათ 

მიერ წარმოდგენილი პროექტების საფუძველზე, რომლებიც უნდა პასუხობდნენ 

საორგანიზაციო საბჭოს მიერ დღესასწაულის კონრეტული ამოცანის 

შესასრულებლად წინასწარ გაცხადებული კონკრეტულ დავალებას. 

 

 

 შემოქმედებითი ჯგუფი - საავტორო ზედამხედველობა 
(5 კაცი) 

 მთავარი პროდიუსერი 

 სამხატვრო ხელმძღვანელი 

 მთავარი მხატვარი 

 ასისტენტები 

 

 საორგანიზაციო საბჭო 

(21 კაცი. აქედან, 11 მერიიდან და 10 კვალიფიციური ექსპერტი) 
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 მართვის კომიტეტი (5 კაცი. მერია) 

 კომუნიკაციების სამსახური (2 კაცი. მერია) 

 სპორტული საბჭო (3 კაცი. მერია და ექსპერტი) 

 მუსიკალური საბჭო (3 კაცი. ექსპერტები) 

 მხატვრული საბჭო (3 კაცი. ექსპერტები) 

 თავისუფალი პროექტების სარეკომენდაციო საბჭო (3 კაცი. 

მერია) 

 

 შემსრულებელი ორგანიზაციები 
 სპორტული ტურნირები 

 მუსიკალური სცენები 

 თავისუფალი პროექტები 

 აღლუმი 

 მთავარი ვიზუალური მოვლენები 
	



სამიზნე აუდიტორია კომპონენტები აღწერა ადგილი (თბილისობის მთავარი ლოკაცია) დღე შემსრულებელი

საქართველოს ყველა რაიონიდან ჩამოტანილი შემოდგომის 

ნობათის ბაზარი

თავისუფალი სავაჭრო სივრცეები კომერციული 

ინტერესისათვის

საქართველოს ყველა რაიონის ტრადიციული სამზარეულოები

თავისუფალი საკვები ობიექტები კომერციული 

ინტერესისათვის

ორგანიზებული ფოლკლორული ანსამბლები თბილისობის მთავარი ლოკაციის სცენები ფოლკლორის ცენტრი

დამოუკიდებელი არტისტები (ფოლკლორი)
სპეციალურად გმოყოფილი ადგილები მთავარ 

ლოკაციაზე
თავისუფალი

თბილისობის რადიო (წამყვანი ლოკაციაზე და პირდაპირ 

ეთერში)
რადიო ეთერი პარტნიორი რადიო

საბავშვო გასართობი პროგრამები
სპეციალურად გამოყოფილი სივრცე მთავარ 

ლოკაციაზე

შემსრუელებელი შეირჩევა თბილისობის 

საორგანიზაციო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი 

პროგრამის საფუძველზე

სამიზნე აუდიტორია სცენები აღწერა ადგილი დღე მუსიკალური პროდიუსერი

ახალგაზრდა და გამოცდილი როკ შემსრულებლების 

კონცერტი

პირველი დღის დასკვნითი კონცერტი

თბილისის ბიგ ბენდი და ესტრადის ვარსკვლავების კონცერტი

თბილისობის მთავარი კონცერტი

ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის 

მუსიკალური ცენტრი

ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის 

მუსიკალური ცენტრი

თბილისობის მთავარი სცენა დღე 1
ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს 

ეროვნული მუსიკალური ცენტრი

რუსთაველის თეატრი დღე 2
ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის თეატრი

ქართული 

კლასიკური მუსიკის 

მოყვარულები

თბილისობისათვის ქართველი კომპოზიტორების კონცერი

ვანო სარაჟიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი 

საკონცერტო დარბაზი

ვანო სარაჟიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორია

თბილისობის ლაინაფი

სპეციალური სტუმარი

ჰიპ-ჰოპის 

მოყვარულები
ჰიპ-ჰოპ კონცერტი დღე 1

ექსპერიმენტული 

მუსიკის 

მოყვარულები

ექსპერიმენტული მუსიკის კონცერტი დღე 2

პოპულარული ჯაზშემსრულებლების კონცერტი დიდი საკონცერტო დარბაზი

პოპულარული ჯაზშემსრულებლების კონცერტი თბილისის ივენთ ჰოლი

სამიზნე აუდიტორია კომპონენტები აღწერა ადგილი (თბილისობის თამაშების ლოკაცია) დღე შემსრულებელი

ჭადრაკი

ჭიდაობა

სხვა ტრადიციული ტურნირები

მშვილდოსნობა

ჯირითი

ფარიკაობა

კალათბურთი

თავისუფალი პროექტები

დამოუკიდებელი არტისტები (საჩვენებელი ოსტატობა)

სპეციალურად გამოყოფილი წინასწარ 

განსაზღვრული, გამზადებული და 

განაწილებული სივრცეები

თავისუფალი

თბილისობის რადიო (წამყვანი ლოკაციაზე და პირდაპირ 

ეთერში)
რადიო ეთერი პარტნიორი რადიო

საბავშვო გასართობი პროგრამები

სპეციალურად გამოყოფილი წინასწარ 

განსაზღვრული, გამზადებული და 

განაწილებული სივრცეები

შემსრუელებელი შეირჩევა თბილისობის 

საორგანიზაციო საბჭოს მიერ პროგრამის 

საფუძველზე

სამიზნე აუდიტორია პრინციპები აღწერა ადგილი დღე შემსრულებელი

საერთო 

შეზღუდული 

ბიუჯეტი

ქალაქის 

კულტურული და 

სოციალური 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესებაზე 

ორიენტირებული 

პროექტები

განვითარებაზე და 

მომავალზე 

ორიენტირებული 

პროექტები

სიახლეები და 

ექსპერიმენტები

პერსპეტიული 

წამოწყებები

პოტენციური 

მაღალი 

გამოხმაურების და 

რეზონანსული 

ინიციატივები

სამიზნე აუდიტორია მოვლენები აღწერა ადგილი დღე შემსრულებელი

თბილისობის 

აღლუმი

არტისტები და სახალხო მსვლელობა კონკრეტული 

(ცვალებადი) მისიით

კონკრეტული წლის მესიჯის მიხედვით 

შერჩეული სპეციალური მარშრუტი, რომელიც 

მთავრდება დასკვნითი კონცერტის ადგილას 

კონცერტის დაწყებამდე

დღე 2

თბილისობის საორგანიზაციო საბჭო, 

თბილისონის მთავარი მხატვარი, სამხატვრო 

ხელმძღვანელი და შემოქმედებითი ჯგუფი

მთავარი 

მუსიკალური 

მოვლენა

მთავარი დასკვნითი კონცერტი დიდ სცენაზე თბილისობის დიდი სცენა დღე 2

თბილისობის საორგანიზაციო საბჭო, საბჭოში 

შემავალი მუსიკალური საბჭო, შემოქმედებითი 

ჯგუფი და დიდი სცენის მუსიკალური 

პროდიუსერები

მთავარი 

ვიზუალური 

მოვლენა

თავისუფალი პროექტები ქალაქის თვალსაჩინო ადგილების და ან 

ნაგებობების ვიზუალური ალტერაციისთვის ცვალებადი ამოცანის 

მიხედვით (მაგ: ქალაქის ხიდები)

სპეციალურად შერჩეული ქალაქის თვალსაჩინო 

ადგილები ან ნაგებობები
დღე 1 + 2

თბილისობის საორგანიზაციო საბჭო, საბჭოში 

შემავალი მხატვრული საბჭო და შემოქმედებითი 

ჯგუფი

მთავარი 

სპორტული 

მოვლენა

ქალაქის ფალავანის ტიტული და პრივილეგიები (მაგ: ჭიდაობა 

და ქალაქის მიერ დადგენილი სპეციალური ერთწლიანი 

პრივილეგიები და უფლებები)

სპორტული ღონისძიებების სივრცე დღე 2

თბილისობის საორგანიზაციო საბჭო, საბჭოში 

შემავალი სპორტული საბჭო და შემოქმედებითი 

ჯგუფი

მთავარი 

საზოგადოებრივი 

მოვლენა

საპატიო თბილისელის ტიტული ქალაქის საკრებულოს შენობა დღე 1 თბილისობის საორგანიზაციო საბჭო

სამიზნე აუდიტორია მოვლენები აღწერა ადგილი დღე შემსრულებელი

სპეციალური აქციები და ღონისძიებები ქალაქის სამეცნიერო 

და შემეცნებით ინსტიტუციებში
სხვადასხვა

სპეციალური სატელევიზიო გასართობი და შემეცნებითი 

პროექტი თბილისის და მომავალი თბილისობის შესახებ
პარტნიორი ტელევიზია

თბილისობის ბრენდი, ლოგო, ატრიბუტი და მასთან 

დაკავშირებული შეღავათები
საჯარო სივრცეები

სპეციალური კომერციული წინადადებების წახალისება სხვადასხვა

დღე 1 + 2
თბილისობის საორგანიზაციო საბჭო და მონაწილე 

ინსტიტუციები და ორგანიზაციები

ტოტალური 

დღეობა

თბილისობის ტაბულა - დღესასწაულის კომპონენტების მოკლე (საორიენტაციო) ნუსხა, აღწერა, საორიენტაციო ლოკაცია, დრო და შემსრულებლების შერჩევის მეთოდი

კონკურსი "ჩემი თბილისობა" - კონცეფციის პროექტი

თბილისობის 

მოვლენები ყველა სამიზნე 

აუდიტორია

თბილისობა - 

თბილისის 

სავიზიტო 

ბარათი

ქალაქის სტუმრები 

და შემეცნებითი 

ინტერესის მქონე 

მოსახლეობა

თბილისობის კვირა 

(ერთი კვირა 

თბილისობამდე)

დღე 1 + 2

შემსრულებლები და სივრცეები განაწილდება 

თბილისობის საორგანიზაციო საბჭოს 

გადაწყვეტილებით რეკომენდაციების 

საფუძველზესაჩვენებელი

გართობა

თავისუფალი 

პროექტები ყველა სამიზნე 

აუდიტორია

ჯამური ბიუჯეტი დამტკიცდება ქალაქის მიერ და 

შეზღუდულობა განაპირობებს კონკურენტულ სირცეს 

თავისუფალი პროექტებისათვის

ლოკაციები გადაწყდება პროექტების 

მოთხოვნების საფუძველზე თბილისობის 

დანარჩენი ღონისძიებების გათვალისწინებით

შემსრულებელი გაირკვევა თბილისობის 

საორგანიზაციო საბჭოში შემავალი 

სარეკომენდაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 

შემოსული პროექტების საფუძველზე

დღე 1 + 2

სამზარეულო

სპეციალურად გამოყოფილი წინასწარ 

განსაზღვრული, გამზადებული და 

განაწილებული დახლები

თბილისობისადმი მიძღვნილი კონცერტი

მუსიკალური პროდიუსერი შეირჩევა 

თბილისობის საორგანიზაციო საბჭოში შემავალი 

მუსიკალური საბჭოს გადაწყვეტილებით 

მსურველების მიერ წარმოდგენილი მუსიკალური 

პროგრამის საფუძველზე

დღე 1 + 2

დახლები და სივრცეები განაწილდება რაიონების 

მიხედვით თბილისობის საორგანიზაციო საბჭოს 

მიერ

დღე 1

დღე 2

თბილისობის 

თამაშები სპორტი 

მოყვარულები

ტურნირები 

თბილისობის 

ჩემპიონის 
სპეციალურად გამოყოფილი წინასწარ 

განსაზღვრული, გამზადებული და 

განაწილებული სივრცეები

გართობა

მუსიკალური 

სცენები

როკ მუსიკის 

მოყვარულები და 

ახალგაზრდობა
დიდი სცენა თბილისობის მთავარი სცენა

საესტრადო და 

პოპულარული 

მუსიკის 

კლასიკური მუსიკის 

მოყვარულები

კალსიკური სცენა

შემოდგომის 

ფესტივალი ყველა სამიზნე 

აუდიტორია

ვაჭრობა

სპეციალურად გამოყოფილი წინასწარ 

განსაზღვრული, გამზადებული და 

განაწილებული დახლები

ელექტრონული 

მუსიკის 
ღამის სცენა თბილისობის ღამის სცენა

მუსიკალური პროდიუსერი შეირჩევა 

თბილისობის საორგანიზაციო საბჭოში შემავალი 

მუსიკალური საბჭოს გადაწყვეტილებით 

მსურველების მიერ წარმოდგენილი მუსიკალური 

პროგრამის საფუძველზე

პატარა სცენა თბილისობის პატარა სცენა

ჯაზის მოყვარულები ჯაზის სცენა დღე 1 + 2

დღე 1
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armazis oqros jari 



dali da misi sefeqalebi 



oCopintres da cxovelTa msvleloba 



baxusi da misi amala 



mosavlis jambazebi



natvris xe da bavSvebi



jujebis qorwili



zamTris Semosvla 














































































