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•  უზრუნველყოს მიზნობრივი ჯგუფების მაღალი 
დაინტერესება და ჩართულობა;  

•  უზრუნველყოს დღესასწაულის აქტუალობა, 
თანამედროვეობა, ადეკვატურობა დროსთან 
მიმართებაში;  

•  შექმნას ახალი შესაძლებლობები სოციალური და 
კულტურული ინტერაქციისთვის;  

•  თვალსაჩინო გახადოს ქალაქის ისტორიული 
მნიშვნელობა, ასევე მისი ადგილი და როლი 
თანამედროვე სამყაროში;  

•  იყოს შემოქმედებით-გასართობი და შემეცნებითი, 
შეესაბამებოდეს ეროვნულ, კულტურულ და ისტორიულ 
ღირებულებებს;  

•  უზრუნველყოს თბილისობის იმიჯის ამაღლება და 
თბილისის ცნობადობის გაზრდა; 

•  ორიენტირებული უნდა იყოს ვიზიტორების 
მოზიდვაზე;  

•  შეინარჩუნოს და აღადგინოს სახალხო 
დღესასწაულის ტრადიცია და გათვლილი უნდა იყოს 
სხვადასხვა ასაკობრივ და ინტერესთა ჯგუფებზე.  

დღემდე ჩატარებული თბილისობის ღონისძიებები, 
ჩამოთვლილი მიზნების მხოლოდ მცირე ნაწილს 
პასუხობდა, შესაბამისად ახალმა კონცეფციამ უნდა 
მოახდინოს ღონისძიების სრული რეპოზიციონირება. 

დასახული 
მიზნები 

“ახალმა კონცეფციამ უნდა მოახდინოს 
ღონისძიების სრული რეპოზიციონირება.” 



რეპოზიციონირების 
მეთოდოლოგია 

•  ღონისძიების ძირითადი ვიზიტორები, გასული 
წლებისგან განსხვავებით უნდა გახდნენ პირველ 
რიგში თბილისელები. თბილისობა უნდა გახდეს 
ქალაქის დღესასწაული, რომელშიც მონაწილეობის 
მიღება ყველა თბილისელისთვის საინტერესო და 
სასურველი იქნება. 

•  ღონისძიებას მიეცეს შინაარსობრივი დატვირთვა, 
რაც უზრუნველყოფს აქცენტის გადატანას კულტურულ 
და სოციალურ თემებზე და დღესასწაულს ქალაქის 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და საინტერესო მოვლენად 
აქცევს. 

•  ღონისძიება უნდა ეფუძნებოდეს ქალაქის 
ცხოვრებისთვის და მოსახლეობისთვის 
მნიშვნელოვან ღირებულებებს და ქმნიდეს ე.წ 
“საყოველთაო სიკეთეს”, ანუ თავის მხრივ 
ღონისძიებამ უნდა მოიტანოს ქალაქისთვის 
სასიკეთო ამონაგები მასში ჩადებული ინვესტიციის 
საპასუხოდ. 

•  ღონისძიება მისაღები და აქტუალური უნდა იყოს ე.წ 
“Opinion Leader”-ებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს 
ღონისძიების რეპოზიციონირებას საზოგადოებრივი 
აზრის ფორმირების გზით. 

 

“თბილისობა უნდა გახდეს ქალაქის 
დღესასწაული, რომელშიც მონაწილეობის 

მიღება ყველა თბილისელისთვის საინტერესო 
და სასურველი იქნება.” 



მთავარი  
კონცეფცია 

თბილისობა გახდეს  
თემატური დღესასწაული. 

•  თემატური ღონისძიება 
გულისხმობს ერთი იდეის 
ქვეშ გაერთიანებულ 
აქტივობებს. 

•  თბილისობის ფარგლებში 
დაგეგმილი თითოეული 
ღონისძიება უნდა 
ემსახურებოდეს ერთ 
მიზანს და ტრიალებდეს 
ერთი მთავარი თემის 
გარშემო.	  

თემის შერჩევა უნდა 
ხდებოდეს თბილისის 
მოსახლეობის სურვილის 
შესაბამისად, წინასწარი  
გამოკითხვის საფუძველზე 
და იცვლებოდეს წლიდან 
წლამდე. 

თბილისობისთვის 
შერჩეული თემა უნდა 
გახდეს ქალაქის 
პრიორიტეტული თემა 
მთელი წლის მანძილზე. 

თემატური 
თბილისობა 

გახდება 
ქალაქის ახალი 

ტრადიცია, 
რომელიც 
სრულიად 
შეცვლის 

ღონისძიების 
შინაარსს და 
რეპუტაციას. 



ü  ღონისძიებას ყოველ წელს აქვს ახალი თემა, 

შესაბამისად აღარ არის ერთფეროვანი  წლიდან 

წლამდე; ჩნდება ახლის და საინტერესოს მოლოდინი 

და ინტერესი მოსახლეობის მხრიდან; 

ü  იზრდება თბილისის მოსახლეობის ჩართულობა, 

რადგან თემა შერჩეულია მათ მიერ, შესაბამისად 

აქტუალური და მწვავეა; 

ü  თემატურობა ხელს უწყობს საზოგადოების 

გაერთიანებას ქალაქისთვის აქტუალური თემის 

ირგვლივ; 

ü  შესაძლებელი ხდება ინტერესთა ჯგუფების ჩართვა; 

ü  რადგან თბილისობისთვის შერჩეული თემა ქალაქის 

წლის პრიორიტეტული თემაა, შესაძლებელი ხდება 

ქალაქისთვის აქტუალური საკითხის წამოწევა, 

სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა და ამ 

მიმართულებით რეალური ნაბიჯების გადადგმა 

მთელი წლის მანძილზე (შემდეგ თბილისობამდე). 

თემატურობის 
უპირატესობები 

“თემატურობა ხელს უწყობს საზოგადოების 
გაერთიანებას ქალაქისთვის აქტუალური 

თემის ირგვლივ” 



თემის შერჩევა 

თემის შერჩევის მექანიზმი 
•  ქალაქის მერიამ უნდა განსაზღვროს თემის სამი 

შესაძლო რელევანტური ვარიანტი, რომელთა შორისაც 
მოხდება არჩევანის გაკეთება; 

•  ღონისძიებამდე რამდენიმე თვით ადრე, სასურველია 
გაზაფხულზე, უნდა ჩატარდეს მოსახლეობის 
გამოკითხვა; 

•  გამოკითხვა უნდა ჩატარდეს ონლაინ და ქუჩის 
გამოკითხვის მეთოდით; 

•  ყოველი წლის მაისისთვის, დამდეგი თბილისობის 
თემა უნდა იყოს ცნობილი და დაიწყოს მზადების 
შემდეგი ეტაპი. 

ინტერესთა ჯგუფები 
•  თემის განსაზღვრის შემდეგ ეტაპზე უნდა მოხდეს 

შესაბამისი ინტერესთა ჯგუფების განსაზღვრა. 

•  ინტერესთა ჯგუფი შესაძლოა იყოს ნებისმიერი 
ორგანიზაცია, ქვეყნის შიგნით ან მის ფარგლებს 
გარეთ, რომლის საქმიანობაც უკავშირდება შერჩეულ 
თემას. 

•  ცალკეული აქტივობების დაგეგმვა სწორედ 
ინტერესთა ჯგუფებთან მჭიდრო თანამშრომლობის 
შედეგად უნდა განხორციელდეს. 

კრიტერიუმები: 
•  სოციალური ან კულტურული 

•  აპოლიტიკური 
•  აქტუალური 

•  მნიშვნელოვანი 
•  თბილისელების არჩევანი 

 



თემის 
შერჩევის 

დროში 
გაწერილი 
პროცესი 

აპრილი 
მერიის მიერ თემის სამი შესაძლო 
ვერსიის განსაზღვრა 

 
მაისი 
ქალაქის მოსახლეობის გამოკითხვის 
ჩატარება და თემის შერჩევა 

ივნისი 
ინტერესთა ჯგუფებისგან, 
კონკრეტული აქტივობების 
ორგანიზებაზე, წინადადებების 
მიღება და შერჩევა  
 

ივლისი 
ინეტერესთა ჯგუფებისგან 
წინადადებების მიღება 
კონკრეტული აქტივობების 
ორგანიზებაზე და შერჩევა 

 

აგვისტო-
სექტემბერი 

მოსამზადებელი 
სამუშაოები 

 

ოქტომბერი 
თბილისობა  

 



თბილისობას არ აქვს ლოგოტიპი, რომელიც წლიდან 
წლამდე დღესასწაულის სიმბოლო იქნება.  

 

თემატურობის კონცეფციიდან გამომდინარე, 
გთავაზობთ ლოგოტიპის კონცეფციას, რომელსაც აქვს 
“ფიქრის ღრუბელის” (callout) ფორმა.  

 

ეს ლოგოტიპი არის სიმბოლო იმისა, რომ თბილისობა - 
ქალაქის დღე - ყოველთვის გამოხატავს თბილისელების 
მთავარ საფიქრალს, თემას, რომელიც ყველაზე მეტად 
აღელვებს ქალაქს და აერთიანებს მის მოქალაქეებს. 

 

თბილისობის  
სიმბოლო 

თბილისობა 
2015 



თბილისობა 
2015 

თბილისობა 
2015 

თბილისობა 
2015 

თბილისობა 
2015 

თბილისობა 
2015 

თბილისობა 
2015 

თბილისობა 
2015 

თბილისობა 
2015 

ლოგოტიპის ფერი იცვლება წლის თემის შესაბამისად.  

ლოგოტიპის თანამედროვე, მინიმალისტური დიზაინი ფერების ცვლის საშუალებას იძლევა. 



თბილისობის სლოგანი 

 

ერთად! 
 

რაც არ უნდა იყოს თბილისობის,  
და შესაბამისად ქალაქის წლის თემა - 

უკეთესი ქალაქისთვის, უკეთესი 
გარემოსთვის,  

ცხოვრების უკეთესი ხარისხისთვის, 
სხვებზე ზრუნვისთვის… 
საჭიროა ჩვენი ერთობა.  

 
ჩვენ ყველაფერი გამოგვივა - ერთად!  

 



თბილისობა  
2015-ის თემა: 

 
გარემოს 

დაცვა 



იმის გამო, რომ წელს მოსახლეობის გამოკითხვა ვეღარ 
მოესწრება, ამ კონცეფციის ფარგლებში გთავაზობთ 
თემას წლევანდელი თბილისობისთვის. 

 

 

 

ამ თემის შემოთავაზება ეფუძნება შემდეგ 
მნიშვნელოვან ფაქტორებს: 

 

უდავოა, რომ 2015 წელს თბილისისთვის და მისი 
მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა 
13 ივნისის სტიქია იყო - მოვლენა, რომელმაც შეძლო 
თბილისის მოსახლეობის გაერთიანება და რომელიც 
საზოგადების სოლიდარობის მაგალითად იქცა. 

 

საზარელმა შედეგებმა, რომელიც ამ სტიქიამ მოუტანა 
ქალაქს, დაანახა ყველას, რომ გარემოს მიმართ მეტი 
პასუხისმგებლობა გვმართებს და გარემოს დაცვის 
ისედაც აქტუალური თემა, კიდევ უფრო მწვავე გახადა. 

შემოთავაზებული  
თემა  

2015 წლის 
თბილისობისთვის 



•  თემის აქტუალობა და სიმძაფრე უზრუნველყოფს 
თბილისის მოსახლეობის ჩართულობას, რაც 
აუცილებელია დღესასწაულის რეპუტაციის 
ამაღლების მიზნებისთვის.  

 

•  თბილისობა გახდება კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, 
თუ როგორ შეიძლება სხვადასხვა, თუნდაც 
დაპირისპირებული, მხარის გაერთიანება საერთო 
საქმის და ინტერესის გარშემო. მსგავსი ერთობა 
არნახულ პოზიტიურ მუხტს წამოიღებს და სწორედ ეს 
განაპირობებს ღონისძიების სასურველ 
რეპოზიციონირებას. 

 

•  გარემოს დაცვის თემა აქტუალურია არა მხოლოდ 
თბილისისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. 
შესაბამისად დღესასაწაულში შესაძლებელია არა 
მხოლოდ ლოკალური, არამედ საერთაშორისო 
ინტერესთა ჯგუფების ჩართვაც. 

თემის  
უპირატესობები 



ინტერესთა ჯგუფებს წარმოადგენენ შემდეგი 
არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო 
გაერთიანებები: მწვანე ალტერნატივა, ქალაქის მწვანე 
ფორუმი, პარტიზანული მებაღეობა, WWF-ის 
საქართველოს ოფისი, მწვანე აკადემია, CENN და სხვა. 

 

 

 

ინტერესთა ჯგუფებთან მუშაობის ეტაპები უნდა იყოს 
შემდეგნაირი: 

1.  აღნიშნულ ორგანიზაციებთან შეხვედრა და 

შეთავაზება მონაწილეობაზე (განსაკუთრებით 

შემეცნებით ნაწილში); 

2.  შემოთავაზებების მიღება, თუ რა ტიპის 

აქტივობაში სურს ორგანიზაციას ჩართვა და რა 

სახის ღონისძიებას შესთავაზებს ქალაქს; 

3.  შეთანხმებული ღონისძიებების ერთობლივი 

ორგანიზება. 

ინტერესთა ჯგუფები 



მნიშვნელოვანია, რომ ღონისძიება არ ტარდებოდეს 
მხოლოდ ერთ ადგილას და მასშტაბურობისთვის 
მოიცავდეს ქალაქის უფრო ფართო ნაწილს. ასევე 
გასათვალისწინებელია, რომ დღესასწაული ორ დღეს 
გრძელდება, შესაბამისად რამდენიმე ლოკაციის 
არსებობა აუცილებელია. 
 
თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია რამდენიმე კონკრეტული 
ლოკაციის შერჩევა, რაც საშუალებას იძლევა:  
 
•  ორგანიზება იყოს ეფექტიანი, როგორც დაგეგმვის 

და კეთილმოწყობის თვალსაზრისით, ასევე 
ღონისძიების მიმდინარეობისას შექმნილი 
პრობლემების მოგვარების კუთხით; 

•  ღონისძიებას მიეცეს ვიზუალურად გამართული 
სახე, ლოკაციების ბრენდირების გზით; 

•  ღონისძიების კომუნიკაციის დროს მარტივად 
მოხდეს ვიზიტორთათვის ლოკაციის მისამართის 
მიწოდება; 

•  შემუშავდეს და მოხდეს ე.წ “რეკომენდებული 
მარშრუტით” სარგებლობის კომუნიკაცია, რომელიც 
უნდა წარმოადგენდეს თბილისობის გატარების 
ოპტიმალური გეგმას. 

თბილისობის  
გეოგრაფია 



თბილისობის  
გეოგრაფია 1	  

2	  

3	  

გარემოს დაცვის თემიდან 
გამომდინარე, თბილისობის 
ძირითადი ღონისძიებები 
ჩატარდება სამ სკვერში: 
1.  ვერის პარკი 
2.  ალექსანდროვის ბაღი 
3.  რიყის პარკი 
 
ეს სამი სკვერი მდებარეობს 
კოსტავას გამზირის, 
რუსთაველის გამზირის, 
ლესელიძის ქუჩის და 
აბანოთუბანის შემაერთებელ 
მარშრუტზე. პირობითად 
თბილისობა იწყება ვერის 
პარკში და მისი კულმინაცია, 
როგორც ეს ისტორიულად 
ხდებოდა, არის რიყის პარკში. 

პარკი, რომელშიც თავს 
იყრის ძირითადი 
აქტივობები	  

თბილისობის მარშრუტი	  



პროგრამების  
და 

აქტივობების 
აღწერა 



აქტივობების დაყოფა ხდება პროგრამების მიხედვით: 

 

ü  გასართობი პროგრამა 

ü  შემეცნებითი პროგრამა 

ü  კულტურული პროგრამა 

ü  საბავშვო პროგრამა 

ü  სპორტული პროგრამა 

ü  თემატური პროგრამა 

ü  სოფლის ნობათი 

ü  საზ. კვება 

 

ქვემოთ მოყვანილი აქტივობები არ შეიცავს მერიის მიერ 

უკვე დაგეგმილ და აუცილებელ აქტივობებს (რაც გაჟღერდა 

ღია კარის დღეზე) და რაც უბრალოდ დაემატება აქ მოცემულ 

სიას. 

პროგრამების  
აღწერა 



გასართობი პროგრამა მოიცავს შემდეგ აქტივობებს: 

 

ü  ქალაქის სამსახურების თავისუფალი აღლუმი 

ü  სამახსოვრო აქტივობები 

ü  ხელნაკეთი ნივთების ბაზრობა - Flea market 

ü  მინი კონცერტები 

ü  გრანდიოზული კონცერტი რიყეზე 

ü  ელექტრონული მუსიკის ღამე ღია ცის ქვეშ 

 

გასართობი  
პროგრამა 



ქალაქის სამსახურების 
თავისუფალი აღლუმი 

“ვუთხრათ მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც 
მთელი წლის მანძილზე თავდაუზოგავად 

ემსახურებიან ქალაქს!” 



აღლუმის მთავარი იდეა მის თავისუფლებაშია - ეს არ არის სამხედრო აღლუმი, 
არავინ არ მარშირებს, არავინ არ აბარებს პატაკს, არამედ ეს არის ქალაქის 
სამსახურების თავისუფალი სვლა. აღლუმის მიზანია ქალაქის მოსახლეობამ 
გამოხატოს პატივისცემა და მადლიერება იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც 
მთელი წლის მანძილზე ქალაქს და მის კეთილდღეობას ემსახურებიან. 

 

აღლუმის მონაწილეები უნდა გახდნენ: 

•  ქალაქის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები 

•  ქალაქის პოლიციის თანამშრომლები 

•  ქალაქის სახანძრო სამსახურის თანამშრომლები 

•  ქალაქის სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების თანამშრომლები 

•  ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები 

•  ქალაქის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები - წლის გმირები 

•  და სხვა სამსახურები, რომლებიც ემსახურებიან ქალაქს. 

 

აღლუმი თბილისობის გამხსნელი ღონისძიება იქნება, რაც სასურველია 
ყოველწლიურ ტრადიციად იქცეს. ეს არის ქალაქის სამსახურების ტექნიკის და 
თამაშრომლების სვლა რუსთაველის გამზირზე, რესპუბლიკის მოედნიდან 
თავისუფლების მოედნამდე.  

 

ტექნიკის მონაწილეობა განსაკუთრებული შთაბეჭდილება იქნება 
ბავშვებისთვის. ბავშვებისთვის აღლუმი შემეცნებითიც იქნება, რადგან 
ექნებათ საშუალება დაინახონ, რამდენი ადამიანი ემსახურება ქალაქს. 
აღლუმის მონაწილეები იქნებიან სამუშაო უნიფორმებში, დაურიგდებათ 
თბილისობის დროშები.  

აღლუმის 
კონცეფცია 



მნიშვნელოვანია ღონისძიების სტუმრებს მათი 
შთაბეჭდილებების დაფიქსირების (ამ შემთხვევაში 
ფოტოს სახით) არაერთი საშუალება მიეცეთ. ეს 
გაზრდის მათ ჩართულობის და კმაყოფილების დონეს 
და ღონისძიებას სასიამოვნო მოგონებების 
სხვებისთვის გაზიარების საშუალებას მისცემს მათ. 

 

ასეთი სამახსოვრო აქტივობების ხელშეწყობა 
ვიზიტორების კმაყოფილების ამაღლების ერთ-ერთი 
საუკეთესო საშუალებაა და შესაბამისად, 
ღონისძიებაზე განმეორებითი დასწრების სურვილს 
ამყარებს. ასევე, ზრდის ღონისძიების მოცვას 
სოციალურ ქსელებში. 

 

შემოთავაზებული სამახსოვრო აქტივობებია: 

 

•  3D  თემატური ნახატი ასფალტზე 

•  ბრენდირებული ფოტო ჯიხურები (Photo booth) 

•  უფასო wi-fi-ს უზრუნველყოფის სპოტები, ე.წ 
Check-in Selfie Hot Spots 

 

 

სამახსოვრო  
აქტივობები 



3D ნახატი დაუვიწყარი ატრაქციონი 
იქნება, რომელიც სამახსოვრო ფოტოს 

გადაღების მსურველებს მოიზიდავს. 

 

ნახატის თემატურობა თბილისობის 
მთავარი თემის დამატებითი 

კომუნიკაციის საშუალებაც იქნება. 

3D თემატური  
ნახატი ასფალტზე 



რამდენიმე ადგილას განთავსდება სელფის 
გადასაღები ფონი, სადაც გამოსახული 
იქნება თბილისობის ლოგოტიპი / დაფა, 

რომელშიც სელფის გადაღების მსურველებს 
შეუძლიათ ჩაწერონ თავიანთი ფიქრები, 

სახალისო ტექსტები და გააზიარონ 
სახალისო ფოტოები სოციალურ ქსელებში. 

Check-in Selfie  
Hot Spots 

და რაზე 
ფიქრობ შენ? 



ხელნაკეთი ნივთების ბაზრობა 
გაიმართება ვერის პარკში. ეს 

საინტერესო ადგილი იქნება როგორც 
თბლისელებისთვის, ისე ქალაქის 

სტუმრებისთვის. 

ხელნაკეთი ნივთების 
ბაზრობა 



თბილისობის მთელ მარშრუტზე, 
სადღესასწაულო განწყობის შესაქმნელად, 
რამდენიმე ადგილას გაიმართება ახალბედა 
ქართული ჯგუფების მინი კონცერტები. ეს 

კონცერტები გაიმართება პირდაპირ 
ქუჩაში და არ საჭიროებს სპეციალური 

სცენის მოწყობას.  

მინი კონცერტები 



რამდენიმე ქართველი DJ-ს კონცერტი 
მოეწყობა ასევე რიყეზე, შაბათს 

საღამოს, დღის კონცერტების დასრულების 
შემდგომ და ხელს შეუწყობს 

ახალგაზრდების მოზიდვას თბილისობის 
დღესასწაულზე. 

ელექტრონული მუსიკის 
ღამე ღია ცის ქვეშ 



თბილისობაზე, ისევე როგორც სხვა სახალხო 
დღესასწაულებზე გამართული კონცერტები, როგორც 
წესი, ერთფეროვანია - ერთი და იგივე 
შემსრულებლები, ერთი და იგივე რეპერტუარით. 
შესაბამისად, გთავაზობთ თბილისობის ფინალური 
კონცერტის სრულიად ახალ კონცეფციას.  

 

თანამედროვე ქართველ მუსიკოსებს, რომლებიც 
აკეთებენ თანამედროვე მუსიკას (როკი, ინდი, 
ალტერნატივა და სხვა), შევთავაზოთ თბილისზე 
ცნობილი სიმღერების რემიქსების შექმნა.  

კონცერტზე მსმენელს საშუალება ექნება მოისმინოს 
მისი საყვარელი სიმღერების უკვე თანამედროვე 
ვარიანტი ახალგაზრდა ჯგუფების შესრულებით. ეს 
რემიქსები ძალიან პოპულარული გახდება და ყველა 
სიმღერას თბილისზე მეორე სიცოცხლეს აჩუქებს.  

 

სასურველია მომზადდეს 20-მდე სიმღერა. 
შესაძლებელია კონცერტის დროს რემიქსის 
შესრულებამდე შესრულდეს სიმღერის პირველადი 
ვარინატიც, ჩანაწერის ან ცოცხალი შესრულების 
სახით, მისი ტრადიციული შემსრულებლების მიერ. 
სიმღერის პირველადი ვარიანტის შესრულებისას 
სცენაზე ის ჯგუფიც დგას, რომელმაც სიმღერის ახალი 
ვერსია უნდა შეასრულოს, რაც კონცერტს შოუს 
ელემენტებს შესძენს. 

 

გრანდიოზული  
კონცერტი-ტრიბუტი  

რიყეზე 



შემეცნებითი პროგრამა შემდეგ აქტივობებს მოიცავს: 

•  თბილისის მერიის მიერ 2015 წლის აგვისტოში 
შემუშავებული, ქალაქის გარემოს დაცვითი გეგმის 
პრეზენტაცია. პრეზენტაციის მნიშვნელობა 
განსაკუთრებით დიდია თბილისობის თემატურობიდან 
გამომდინარე, ასევე რადგან ამ პროგრამის 
გასაჯაროვება ჯეროვნად არ მომხდარა. 

•  ინტერესთა ჯგუფების მიერ ინიცირებული და 
მოწყობილი ღონისძიებები - სემინარი, დისკუსია, 
ვორქშოპი და სხვა. სასურველია ღონისძიებები 
ჩატარდეს თბილისობის მარშრუტზე მდებარე 
ლოკაციებზე: სასტუმრო რედისონში, ეროვნულ 
მუზეუმში და სხვა. 

•  მოეწყოს მცენარეებისა და ნარგავების 
გრანდიოზული გამოფენა-გაყიდვა, სადაც გაიცემა 
ინფორმაცია სხვადასხვა ტიპის მცენარეების 
მოვლის წესებზე და კონსულტაციები, სახლის, ან 
მცირე ბაღის შესაფერისი ნარგავების შერჩევის 
შესახებ. გამოფენა-გაყიდვა შესაძლებელია 
მოეწყოს ერეკლე II-ის მოედანზე. 

შემეცნებითი 
პროგრამა 



კულტურული პროგრამა შემდეგ აქტივობებს მოიცავს: 

•  კულტურული პროგრამის მთავარი აქტივობები 
თბილისის არსებული ფესტივალების რეტროსპექტივის 
ტიპის აქტივობაა, რომლის ფარგლებშიც თითოეული 
ფესტივალი წარადგენს თავს და დაანონსებს 
მომავალ ფესტივალს: 

ü  თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი 
მოაწყობს თემატურ კინოჩვენებას; 

ü  თბილისის თეატრალური ფესტივალი აჩვენებს 
ერთ სპექტაკლს; 

ü  თბილისის  წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი 
მოაწყობს ლიტერატურულ კუთხეს რომელიმე 
პატარა სკვერში, მაგალითად პუშკინის 
სკვერში; 

ü  თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური 
ფესტივალი გამართავს კონცერტს რიყეზე.  

•  წლის შემაჯამებელი ფოტოგამოფენა ღია ცის ქვეშ, 
ბამბის რიგში, რომელშიც განსაკუთრებული ადგილი 
დაეთმობა სტიქიის ამსახველ მასალას. 

კულტურული 
პროგრამა 



საბავშვო პროგრამის აქტივობების უმთავრესი ნაწილი 
მოეწყობა ალექსანდროვის პარკში, თუმცა სხვადასხვა 
საბავშვო აქტივობები აუცილებელია მოეწყოს 
თბილისობის მარშრუტის პრაქტიკულად ყველა 
მონაკვეთზე. 

 

 

საბავშვო პროგრამის აქტივობები, რომელიც სხვადასხვა 
ადგილებში ჩატარდება მოიცავს: 

•  სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე, 
რუსთაველის გამზირზე, ბავშვებს შეეძლებათ 
ცარცით დახატონ. ბავშებთან ერთად გარემოს 
დაცვის თემაზე ცარცით დახატავს მხატვარიც; 

•  სხვადასხვა აქტივობები - სასრიალოები, ჯამბაზები, 
საპნის ბუშტები, სახეზე მოხატვა, ანიმატორები - 
გაიმართება რიყეზე და თბილისობის მთელ 
მარშრუტზე. 

 

 

საბავშვო პროგრამა, რომელიც გაიმართება 
ალექსანდროვის ბაღში მოიცავს: 

•  სახალისო თემატურ ვორქშოპს; 

•  ხელოვნების სკოლების კონცერტს; 

•  თოჯინების თეატრის წარმოდგენას ღია ცის ქვეშ. 

საბავშვო  
პროგრამა 



ორი დღის მანძილზე ალექსანდროვის ბაღში, 
რამდენიმე ადგილას, მოეწყობა დახლები, 

სადაც პატარებს შეეძლებათ დარგონ მცენარე 
და ისწავლონ მისი მოვლა.  ვორქშოპისთვის 

წინასწარ მომზადდება დაბალი დახლები, 
პატარა სკამები, ქაღალდის ჭიქები 

თბილისობის ბრენდირებით, მიწა, თესლები და 
ილუსტრირებული ლიფლეტები მცენარის მოვლის 

ინსტრუქციით.  

 

პატარები, ვორქშოპის წამყვანების 
(სასურველია ინტერესთა ჯგუფებიდან 

წარმოდგენილი მოხალისეები) დახმარებით, 
თავად დარგავენ ჭიქაში მცენარეს და 

ისწავლიან როგორ მოუარონ მას. ჭიქაში 
ჩარგულ მცენარეს კი საჩუქრად მიიღებენ 

მოვლის ინსტრუქციასთან ერთად და უკვე შინ 
გააგრძელებენ მასზე ზრუნვას. 

თემატური ვორქშოპი 
პატარებისთვის 



ორი დღის მანძილზე ალექსანდროვის ბაღში, 
მოეწყობა მცირე ზომის სცენა, საბავშვო 

ბრენდირებით. მთელი დღის მანძილზე სცენას 
დაიკავებენ თბილისის ხელოვნების სკოლების 

მოსწავლეები. 

 

ეს აქტივობა იქნება ხელოვნების სკოლების 
წამახალისებელი აქცია, რადგან პატარებს, 
რომლებიც არ არიან ხელოვნების სკოლების 

მოსწავლეები გაუჩნდებათ ინტერესი და 
სურვილი თავადაც ისწავლონ მუსიკალურ 

ინსტრუმენტებზე დაკვრა, ცეკვა, სიმღერა. 

 

ასევე, ეს აქტივობა მნიშვნელოვნად გაზრდის 
ვიზიტორთა ნაკადს, რადგან კონცერტის 

თითოეულ მონაწილეს თან გულშიმატკივრებიც 
მოჰყვებიან. 

ხელოვნების სკოლების 
კონცერტი 



პირველ დღეს, იმავე სცენაზე, საღამოს 
საათებში ჩატარდება თბილისის 

თოჯინების თეატრის წარმოდგენა. 

 

სასურველია თოჯინების თეატრის 
წარმოდგენაც ეხმიანებოდეს გარემოს 

დაცვის თემას.   

თოჯინების თეატრის 
წარმოდგენა 



თბილისი უბნებად დაყოფილი ქალაქია, ხოლო 
თბილისელების მიჯაჭვულობა თავიანთ უბნებთან - 
მაღალი. ამიტომ უბნებს შორის სპორტული 
შეჯიბრებები ხალისით ჩართავს თბილისის 
მოსახლეობას აქტივობაში და ბევრ მონაწილესა თუ 
გულშემატკივარს მოიზიდავს.  

 

სპორტული ღონისძიებებისთვის ძირითადი ლოკაცია 
უმჯობესია იყოს ვერის პარკი, პარკში არსებული 
ინფრასტრუქტურის გამო.  

 

•  თბილისობამდე 2-3 კვირით ადრე დაიწყება 
გუნდების რეგისტრაცია. 

•  ვერის პარკის დარბაზში თბილისობის პირველ 
დღეს ჩატარდება შესარჩევი მატჩები მინი 
ფეხბურთში. კვირას დილით გაიმართება 
ნახევარფინალური თამაშები, ხოლო საღამოს 
ფინალური მატჩი.  

•  გამარჯვებული გუნდი მიწვეული იქნება რიყის 
სცენაზე, სადაც მას გადაეცემა თბილისობის 
თასი. 

 

 

სპორტული 
პროგრამა 



თემატური პროგრამა დამატებითი აქტივობებია, 

რომელიც განპირობებულია შერჩეული თემით და 

მოიცავს: 

 

•  ყოფილი ზოოპარკის ადგილის ახალ რეკრეაციულ 

ზონად გამოცხადების ცერემონიას; 

•  13 ივნისს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის 

გახსნას; 

•  ჰიპოპოტამის ძეგლის გახსნას. 

თემატური 
პროგრამა 



თბილისელები სულმოუთქმელად ელიან 

გადაწყვეტილებას - რა ბედი ეწევა ყოფილი 

ზოოპარკის ტერიტორიას. წლევანდელი 

თბილისობა იქნება საუკეთესო დრო 

იმისთვის, რომ ცნობილი გახდეს 

გადაწყვეტილება (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში), ყოფილი ზოოპარკის და მისი 

მიმდებარე ტერიტორიის ახალ პარკად 

გადაკეთების შესახებ. ეს იქნება ჭეშმარიტად 

“სახალხო დაკვეთის” შესრულება და არნახულ 

პოზიტიურ მუხტს წამოიღებს. 

თბილისობის ფარგლებში მოხდება პარკის 

სიმბოლური საფუძვლის ჩაყრა. 

ახალი პარკი 
თბილისს 



წლევანდელი თბილისობა საუკეთესო დრო 

იქნება ასევე 13 ივნისს დაღუპულთა 

მემორიალის გახნისთვის. 

 

13 ივნისის ერთ-ერთი სიმბოლო გახდა 

ჰიპოპოტამი, რომლის ძეგლის დადგმას 

თბილისელები სოციალურ ქსელებში აქტიურად 

განიხილავდნენ. ასეთი ძეგლის გახსნა ერთის 

მხრივ საზოგადოებრივი დაკვეთის შესრულება 

იქნება, მეორეს მხრივ კი ახალი ტურისტული 

ლოკაციის შექმნა. 

მემორიალის და  
ძეგლის გახსნა 



როგორც ცნობილია ქალაქის რამდენიმე ადგილას 

თავსდებიან რეგიონიდან ჩამოსული მოვაჭრეები. 

აუცილებელია ამ ადგილების კეთილმოწყობა, 

რისთვისაც საჭიროა: 

•  ადგილების ტენტებით და დახლებით 

უზრუნველყოფა; 

•  ღონისძიების თემიდან გამომდინარე 

მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი 

პოლიეთილენის მასალის გამოყენება. ამისათვის 

დამზადდება და მოვაჭრეებს დაურიგდებათ 

ქაღალდის ერთჯერადი მოხმარების ბრენდირებული 

პაკეტები; 

•  მოვაჭრეებს დაურიგდებათ ბრენდირებული საფასო 

მაჩვენებლები, რაც ბაზრობას ერთიან სახეს 

მისცემს; 

•  ამ დგილებში უნდა დაიდგას სანაგვე ურნები და 

ბიო ტუალეტები. 

 

სოფლის ნობათი 



ტენტები მოაწესრიგებს სოფლის ნობათის 

წარმოდგენას თბილისობაზე. 

ქაღალდის პარკებისთვის და საფასო 

ნიშნებისთვის ვიზუალების მომზადებაში 

სასურველია ჩაერთონ ახალგაზრდა არტისტები. 



საზოგადოებრივი კვებისათვის უნდა გამოიყოს 

სპეციალური ტერიტორია თბილისობის მარშრუტის 

რამდენიმე ადგილას, რომელიც ასევე კეთილმოეწყობა: 

•  განთავსდება ტენტები 

•  დაიდგმება მაგიდები და სკამები 

•  დაიდგმება სანაგვე ურნები და ბიო ტუალეტები 

•  უფასოდ ან სიმბოლურ ფასად დარიგდება  

ერთჯერადი ჭურჭელი 

ამ ტერიტორიაზე, მზა საკვების რეალიზაციის მიზნით 

მოწვეული იქნებიან რესტორნის ქსელები (მათი განსაზღვრა 

წინასწარ გამოცხადებული ტენდერის საფუძველზეა 

შესაძლებელი), კვების ობიექტებისთვის მუნიციპალიტეტმა 

უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, 

როგორიცაა დენის, წყლის და გაზის წყარო, ხოლო 

რესტორნებმა, თავის მხრივ, აიღონ ვალდებულება, რომ 

ღონისძიების სტუმრებს შესთავაზებენ სათანადო ხარისხის 

და ოდენობის საკვებს შედარებით შეღავათიან ფასად. 

საზ.კვება 



ლოკაცია 
აქტივობა 

შაბათი კვირა 

ვერის პარკი 
1. თბილისის უბნებს შორის მინი 
ფეხბურთში შეჯიბრების შესარჩევი ტური 

1. თბილისის უბნებს შორის მინი 
ფეხბურთში შეჯიბრების ფინალური 
მატჩები 

2. ხელნაკეთი ნივთების ბაზრობა 

ალექსანდროვის პარკი 

1. თემატური ვორკშოპი პატარებისთვის 

2. ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა კონცერტი 

3. თოჯინების თეატრი   

რიყის პარკი 

1.  ატრაქციონები ბავშვებისთვის (სასრიალო, ანიმატორები, სახეზე ხატვა) 

2. თბილისის საერთაშორისო 
მუსიკალური ფესტივალის კონცერტი 

2. კონცერტი - ტრიბუტი სიმღერა 
თბილისზე 

3. ელექტრონული მუსიკის ღამე 3. ფეიერვერკი 

რუსთაველის გამზირი 

1. ქალაქის სამსახურების აღლუმი   

2. მინი კონცერტები 
სტატიური აქტივოებები: 

1. 3D ნახატი 

2. სელფის გადასაღები ადგილები 

3. ფოტო ჯიხურები 

4. ცარცით ხატვა 

აქტივობები ლოკაციების მიხედვით 
(ძირითადი ლოკაციები) 



აქტივობები ლოკაციების მიხედვით 
(დამხმარე ლოკაციები) 

ლოკაცია 
აქტივობა 

შაბათი კვირა 

ყოფილი ზოოპარკის ტერიტორია 

1. ახალი პარკის საფუძველის ჩაყრა 

2. მემორიალის გახსნა 

3. ძეგლის გახნსა 

კინოთეატრი ამირანი 
1. თბილისის კინოფესტივალის 
კინოჩვენება 

რუსთაველის თეატრი 
1. თბილისის თეატრალური ფესტივალის 
სპექტაკლი 

თბილისის სახელმწიფო მუზეუმი 
1. მერიის გარემოსდაცვითი პროგრამის 
პრეზენტაცია 

ბამბის რიგი 1.თბილისის წლის ფოტოგამოფენა 

პუშკინის სკვერი 1. თბილისის წიგნის ფესტივალის ორგანიზებული გამოფენა-გაყიდვა 

ერეკლე II-ის მოედანი 1. მცენარეების და ნარგავების გამოფენა-გაყიდვა 

სხვადასხვა ლოკაციები 

1. ინტერესთა ჯგუფების მიერ ორგანიზებული შემეცნებითი აქტივობები 
(დისკუსია, სემინარი და სხვა) 

2. სოლფის ნობათი 

3. საზ. კვების ზონები 



თბილისობა  
2015 

 
 
 

ხელშეწყობა და 
კომუნიკაცია 



თბილისობის სხვადასხვა აქტივობებისთვის საჭიროა 

ბრენდირებული ატრიბუტიკის დამზადება, რომელიც 

დარიგდება უფასოდ. ესენია: 

 

1.  ქაღალდის დროშები თბილისობის ლოგოტიპით, 

სლოგანით და თემატური მესიჯებით - აღლუმის 

მონაწილეთათვის, ბავშვებისთვის; 

2.  ბრენდირებული ბუშტები - ბავშვებისთვის; 

3.  ლოგოტიპის ფორმის სტიკერები გარემოს დაცვის 

მოწოდებებით და ცხოველთა გამოსახულებებით, 

რომელსაც ახალგაზრდები აქტიურად გამოიყენებენ 

(მიაკრავენ კომპიუტერებზე, ჩანთებზე, 

მაისურებზე, და სხვა) 

4.  ბრენდირებული ჭიქები ბავშვების თემატური 

ვორკშოპის აქტივობისთვის. 

5.  ბრენდირებული ქაღალდის პარკები და საფასო 

ნიშნები სოფლის ნობათის აქტივობისთვის. 

ბრენდირებული 
ატრიბუტიკა 



ღონისძიებისთვის, რეალიზაციის მიზნით უნდა 
დამზადდეს ბრენდირებული აქსესუარები, რაც 
გაიყიდება რამოდენიმე სპეციალურად გამოყოფილ 
ადგილას, ბრენდირებულ დახლთან. ეს აქსესუარები 
სასურველი შენაძენი იქნება როგორც 
თბილისელებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. 

•  ნაჭრის ჩანთები სხვადასხვა თემატური 
გამოსახულებით 

•  მაისურები სხვადასხვა თემატური 
გამოსახულებით 

•  მაგნიტები თბილისობის ლოგოტიპის ფორმით 

•  ხელნაკეთი თემატური სამკაულები 

•  გულსაბნევები თბილისობის ლოგოტიპით 

 

მნიშვნელოვანია, რომ აქსესუარების ვიზუალების 
შექმნაში მონაწილეობა ახალგზარდა არტისტებმა 
მიიღონ.  

 

აქსესუარების გაყიდვის შედეგად შემოსული თანხა 
მთლიანად გადაეცეს სტიქიით დაზარალებულ ფაუნას 
(მაგალითად ზოოპარკს და ძაღლების თავშესაფარს). 

ბრენდირებული 
სარეალიზაციო  

აქსესუარები 



რადგან თბილისობა შედგება ბევრი სხვადასხვა 
ღონისძიებისგან, რომელიც არ არის ლოკალიზებული 
ერთ ადგილას და დროს, აუცილებელია ნავიგაციის 
სისტემები: 

 

1.  თბილისობის მთელ მარშრუტზე უნდა განთავსდეს 
საინფორმაციო სტენდები, სადაც იქნებიან 
პრომოუტერები, რომლებიც შეძლებენ აუხსნან 
ღონისძიების სტუმრებს სად რა ღონისძიებაა 
დაგეგმილი, როგორ მივიდნენ ამ ადგილამდე, და 
ა.შ. სასურველია პერსონალმა იცოდეს ინგლისური 
და რუსული ენები. 

2.  საინფორმაციო სტენდები აღჭურვილი უნდა იყოს 
ლიფლეტებით, რომლებზეც დატანილი იქნება 
ღონისძიებების ჩამონათვალი და რუკა. 

 

ნავიგაცია 



ღონისძიების ფარგლებში, მოქალაქეთა ჩართულობის 
და თემის კომუნიკაციის მიზნით, მნიშვნელოვანია 
გავრცელდეს შესაბამისი სოციალური მოწოდებები.  

 

მაგალითად: 

•  ნუ გამოიყვან მანქანას. ერთად მოვიაროთ 

თბილისი ფეხით. როგორც ვიცით მანქანის არ 

გამოყვანის მოწოდებით, სოციალურ ქსელში 

უკვე შეიქმნა აქციის ჩატარების პრეცედენტი 

და მან განსაკუთრებული გამოხმაურება 

გამოიწვია. მსგავსი ინიციატივის განმეორება 

ქალაქის მთავრობის მხრიდან იქნება ძალიან 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.  

•  ნუ დაყრი ნაგავს. ერთად დავიცვათ სისუფთავე 

თბილისში.  

•  ნუ გამოიყენებ პოლიეთილენის პარკს. ერთად 

გავუფრთხილდეთ ბუნებას. 

 

 

სოციალური 
მესიჯები 



გარდა იმ სტანდარტული საკომუნიკაციო არხებისა, 
რომლის გამოყენებაც ხდება თბილისობის 
დღესასწაულის პრომოუშენისთვის, აუცილებელია 
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს სოციალურ 
ქსელს ფეისბუკი, როგორც ყველაზე პოპულარულ სოც. 
ქსელს.  

 

აუცილებელია თბილისობის ფეისბუკ გვერდის შექმნა, 
რომელიც წლიდან წლამდე, და არა ერთჯერადად, 
გამოყენებული იქნება დღესასწაულის 
პრომოუშენისთვის, ასევე უკუკავშირისა და 
შემდგომი გამოკითხვებისთვის. 

 

მნიშვნელოვანია ასევე შეიქმნას ინგლისურ და რუსულ 
ენოვანი გვერდები, რომელიც გამიზნული იქნება 
ტურისტების მოსაზიდად იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც 
ყველაზე ხშირად სტუმრობენ საქართველოს.  

 

ასევე, აუცილებელია შეიქმნას თბილისობის 
რამდენიმე ენოვანი ვებ-გვერდი, სადაც განთავსდება 
მიმდინარე წლის დღესასწაულის პროგრამა, ასევე წინა 
წლების არქივი ფოტომასალის სახით. 

 

კომუნიკაცია 
სოციალურ ქსელებში 



მოსალოდნელი 
შედეგები 



მიზანი  
კონცეფციის 
კომპონენტი რომელიც 
ეხმიანება მიზანს 

მოსალოდნელი  
შედეგი 

შედეგის გაზომვის 
მეთოდოლოგია 

1. უზრუნველყოს 
მიზნობრივი 

ჯგუფების მაღალი 
დაინტერესება და 

ჩართულობა. 

ღონისძიების აქტუალური და 
მნიშვნელოვანი თემის შერჩევა. ამ 
ეტაპზე თემის აქტუალურობა 
მსჯელობის შედეგად განისაზღვრა 
თუმცა მომავალში თემის 

არჩევითობა უზრუნველყოფს 
ჯგუფების დაინტერესებას და 
ჩართულობას  

თბილისობაში მონაწილეობა 
გახდება უფრო ღრმა აზრის 
მქონე და მნიშვნელოვანი, ეს 
გახდება სამოქალაქო 
თვითშეგნების აქტი რომელიც 

გამოხატავს მოქალაქის 
დამოკიდებულებას ქალაქის და 
შესაბამისი თემის მიმართ  

გამოკითხვა ღონისძიებამდე 
(ონლაინ), 
მიმდინარეობისას(ქუჩის 
გამოკითხვა) და ღონისძიების 
შემდეგ(ონლაინ). 

მნიშვნელოვანია რომ 
დადგინდეს სხვადახვა 
მიზნობრივი ჯგუფების აზრი 
ღონისძიების და თემის 
მიმართ.  

2. უზრუნველყოს 
დღესასწაულის 

აქტუალობა, 
თანამედროვეობა, 

ადეკვატურობა 

დროსთან 
მიმართებაში. 

შერჩეული თემა და თემის გარშემო 
დაგეგმილი აქტივობები. 
დღევანდელ დღეს არ შეიძლება 
ადამიანური, ბუნებრივი თუ 
მატერიალური რესურსი, მითუმეტეს 

ქალაქის მთავრობის მხრიდან 
იქნეს გაფლანგული (ანუ მოხმარდეს 
მხოლოდ ადამიანთა გარკვეული 
ნაწილის ქეიფს და დროსტარებას). 
ამ შემოთავაზებაში აღწერილი 
ღონისძიება უფრო მაღალი 

ფასეულობის შექმნას 
ითვალისწინებს თითოეული 
მოქალაქისთვის და სწორედ ეს 
არის დღევანდელობის მთავარი 
გამოწვევა.  

მოქალაქეების თვითშეგნების 
ამაღლება, ფუჭი დროსტარების 
გარდაქმნა სასარგებლო 
აქტივობებად, რომლის 
შედეგადაც ჩვენც და ჩვენი 

შვილებიც ვსწავლობთ რაღაც 
ახალს. ყველა იმ უარყოფითი 
შედეგის რაც აქამდე 
თბილისობას მოჰყვებოდა, 
დაძლევა და გაუქმება.  

მნიშვნელოვანია ღონისძიების 
დასრულების შემდეგ გაკეთდეს 
სრულყოფილი, დეტალური საჯარო 
რეპორტინგი. ამ დოკუმენტში უნდა 
ჩანდეს რა თანხა დაჯდა 
ღონისძიება და რა იყო შედეგი. რა 
თანხა შეგროვდა ატრიბუტიკის 
გაყიდვიდან და შესაბამისად რა 
თანხა გადაერიცხათ 
ბენეფიციარებს. რამდენად 
კმაყოფილები დარჩნენ ინტერესთა 
ჯგუფები და სხვა დაინტერესებული 
პირები, გარე მოვაჭრეები და 
ვიზიტორები (კმაყოფილების დონე 
უნდა განისაზღვროს გამოკითხვის 
შედეგად) რა შეიძინა ქალაქმა, რა 
ინფრასტრუქტურულითუ სხვა სახის 
სარგებელი ნახა, და ა.შ  



3. შექმნას ახალი 
შესაძლებლობები 

სოციალური და 
კულტურული 

ინტერაქციისთვის. 

ამ მიზანს ემსახურება ინტერესთა 
ჯგუფების ჩართულობა 
ღონისძიებაში. ეს იქნება 
მთავრობისა და არასამთავრობო 
სექტორის კონსოლიდაციის და 

შეთანხმებული მუშაობის 
უპრეცედენტო მაგალითი. გარდა 
ამისა ღონისძიების შემეცნებითი 
და კულტურული კომპონენტები 
როგორიცაა მაგალითად საჯარო 
დისკუსია ან სპეციალური 

ვორქშოპები სწორედ ამგვარ ახალი 
შესაძლებლობების შექმნას ისახავს 
მიზნად. 

მერიის ამგვარმა ინიციატივამ 
უნდა გამოიწვიოს 
სამომავლოდ მეტი და მეტი 
ჯგუფების ჩართვის სურვილი, 
არასამთავრობო და 

სამოქალაქო სექტორი 
აქტიურად უნდა ჩაერთოს 
ღონისძიების თემის 
შერჩევასა და შემდეგ 
დაგეგმვაში. თბილისობა უნდა 
გახდეს ჭეშმარიტად სახალხო 

დღესასწაული. 

პირველ ეტაპზე შედეგის 
განსაზღვრა გართულდება. 
თუმცა სამომავლოდ 
მნიშნელოვანია გამოჩნდეს 
რამდენი ორგანიზაციაა 

ჩართული ღონისძიებაში, 
იზრდება თუ არა ვიზიტორების 
რიცხვი წლიდან წლამდე. არის 
თუ არა ახალი ინიციატივები და 
ორგანიზაციების და 
მოქალაქეების მზაობა 

ითანამშრომლონ 
მუნიციპალიტეტთან.  

4. თვალსაჩინო 
გახადოს ქალაქის 

ისტორიული 
მნიშვნელობა, 

ასევე მისი ადგილი 

და როლი 
თანამედროვე 

სამყაროში. 

ამ მიზანს უზრუნველყოფს 
ღონისძიების კულტურული 
კომპონენტი. მნიშვნელოვანია 
ქალაქში ჩატარებული საერთაშორისო 
ფესტივალების პრეზენტაციები რაც 
ხაზს უსვამს თბილისის როლს 
მსოფლიო კულტურაში. გარდა ამისა 
ინტერესთა ჯგუფების ჩართულობა 
საზღვარ გარეთიდან უზრუნველყოფს 
ღონისძიების საერთაშორისო 
ასპარეზზე გასვლას და შესაბამისად 
ტურისტული ნაკადის ზრდას.  

თბილისობაზე დასწრება 
გახდეს საინტერესო მისი 
არასტანდარტული ფორმისა და 
შინაარსის გამო, სწორედ 
თბილისობაზე მიეცეს 

დასაბამი ინიციატივებს, 
რომელიც მსოფლიო მასშტაბით 
იქნება სამაგალითო. 

მნიშვნელოვანია 
ყოველწლიურად გაიზომოს 
თბილისობის ცნობადობა და რა 
ინფორმაცია აქვთ 
ღონისძიების შესახებ ქვეყნის 

საზღვრებს გარეთ. ონლაინ 
გამოკითხვის ჩატარებას 
სასურველია ყველა მეზობელ 
ქვეყანაში. 

მიზანი  
კონცეფციის 
კომპონენტი რომელიც 
ეხმიანება მიზანს 

მოსალოდნელი  
შედეგი 

შედეგის გაზომვის 
მეთოდოლოგია 



5. იყოს 
შემოქმედებით-
გასართობი და 
შემეცნებითი, 

შეესაბამებოდეს 

ეროვნულ, კულტურულ 
და ისტორიულ 

ღირებულებებს. 

ამ კრიტერიუმების დაკმაყოფილება 
ხდება პირველ რიგში ერთი 
მნიშვნელოვანი და აქტუალური 
თემის შერჩევით ხოლო შემდგომში 
უშუალოდ კულტურული და 

შემეცნებითი კომპონენტების 
ფარგლებში დაგეგმილი 
აქტივობების შედეგად. მაგალითად 
ღონისძიების მთავარი კონცერტი 
სწორედ ისტორიულ ნაწილში 
ჩატარდება ხოლო რეპერტუარი 

ისტორიული და ყველასათვის 
ცნობილი ნაწარმოებებს ახალ 
სიცოცხლეს მისცემს. 

თითოეული კომპონენტი ხაზს 
გაუსვამს შესაბამის 
ღირებულებას ხოლო 
ინტერაქცია და ჩართულობა 
გააღვივებს 

შემოქმედებითობას, 
შემეცნებასა და საყოველთაო 
დროსტარების ახალ ფორმებს 
შექმნის. 

შედეგის გაზომვა უნდა მოხდეს 
ღონისძიების შემაჯამებელი 
დოკუმენტის საფუძველზე. 
სასურველია შედგეს 
სპეციალური კომისია, 

კომისიის შემადგენლობაში 
უნდა შევიდნენ კულტურის, 
განათლების, ტურიზმის 
წარმომადგენლები, სწორედ 
სპეციალისტებმა უნდა 
შეაფასონ აკმაყოფილებს თუ 

არა ღონისძიება შესაბამის 
კრიტერიუმებს. 

6. უზრუნველყოს 
თბილისობის 

იმიჯის ამაღლება 
და თბილისის 
ცნობადობის 

გაზრდა. 

ღონისძიების სრული გარდასხვა და 
ინოვაციური პოზიციონირება. 
უპრეცედენტო შემთხვევა 
რეგიონში. 

თბილისობა გახდეს 
ტურისტებისთვის must see 
სანახაობა. ტურისტული 
სააგენტოები ახალ პაკეტებს 
შექმნიან ტურისტებისთვის 

„შემოდგომა საქართველოში“, 
რომლის ნაწილიც იქნება 
თბილისობაზე დასწრება. 

მნიშვნელოვანია 
ყოველწლიურად გაიზომოს 
თბილისობის ცნობადობა და რა 
ინფორმაცია აქვთ 
ღონისძიების შესახებ ქვეყნის 

საზღვრებს გარეთ. ონლაინ 
გამოკითხვის ჩატარებას 
სასურველია ყველა მეზობელ 
ქვეყანაში. 

მიზანი  
კონცეფციის 
კომპონენტი რომელიც 
ეხმიანება მიზანს 

მოსალოდნელი  
შედეგი 

შედეგის გაზომვის 
მეთოდოლოგია 



7. ორიენტირებული 
უნდა იყოს 

ვიზიტორების 
მოზიდვაზე;  

ღონისძიება პირველ რიგში მიზნად 
ისახავს თბილისელების მოზიდვას, 
სწორედ ამიტომ არის საჭირო თემის 
არსებობა, მისი აქტუალურობა და 
მნიშვნელობა. შედეგად თბილისობის 
სტუმარი უნდა გახდეს ერთის მხრივ 
ვისაც გართობა და ქალაქის მთავარ 
დღესასწაულში მონაწილეობა სურს, 
ხოლო მეორეს მხრივ, ადამიანები 
ვისთვისაც შერჩეული თემა 
მნიშვნელოვანია, ამ შემთხვევაში 
გარემოს დაცვით დაინტერესებული 
მოქალაქეები გახდებიან ღონისძიების 
ბირთვი. მეორეს მხრივ გაიზრდება 
ტურისტების ნაკადი. ამას 
უზრუნველყოფს ერთის მხრივ 
შესაბამისი ქვეყნების ინტერესთა 
ჯგუფების ჩართვა, ხოლო მეორეს 
მხრივ ღონისძიების სრულიად ახლებული 
პოზიციონირება, რომლის მსგავსიც 
რეგიონში არ არსებობს. 

ვიზიტორების ზრდა: 
•  თბილისელი ვიზიტორების 

რაოდენობის ზრდა 
•  ტურისტების რაოდენობის 

ზრდა  

გაიზომოს ღონისძიების სტუმართა 
რაოდენობა. ზუსტი რიცხვის დადგენა 
სავარაუდოდ ვერ მოხერხდება, 
თუმცა შესაძლებელია დაახლოვებითი 
რიცხვის შეფასება 
•  ონლაინ გამოკითხვა წინასწარ: 

აპირებთ თუ არა თბილისობაზე 
წასვლას 

•  ონლაინ გამოკითხვა შემდგომ:  
დაესწარით თუ არა რომელიმე 
აქტივობას 

•  გაყიდული სუვენირების 
რაოდენობა 

•  სხვადასხვა ღონისძიებაზე 
დამსწრეთა რაოდენობის დადგენა 

•  ტურისტების რიცხვის განსაზღვრა 
და რიცხვის შედარება შარშან ამ 
დროს არსებულ ტურისტების 
რაოდენობასთან 

მიზანი  
კონცეფციის 
კომპონენტი რომელიც 
ეხმიანება მიზანს 

მოსალოდნელი  
შედეგი 

შედეგის გაზომვის 
მეთოდოლოგია 

8. შეინარჩუნოს და 
აღადგინოს სახალხო 

დღესასწაულის 
ტრადიცია და გათვლილი 
უნდა იყოს სხვადასხვა 

ასაკობრივ და 
ინტერესთა ჯგუფებზე.  

ამ მიზნის მიღწევას 
უზრუნველყოფს ღონისძიების 
თემატურობა, მისი შინაარსი და 
კომპონენტებად დაყოფა რომელიც 
სხვადასხვა ასაკობრივი და 

ინტერესთა ჯგუფების ჩართვას 
ითვალისწინებს. 

თბილისობის 
რეპოზიციონირება და 
თბილისელების ღონისძიებაში 
ჩართვა. 

ონლაინ გამოკითხვა 
ღონისძიების იმიჯისა და 
ვიზიტორთა კმაყოფილების 
შესახებ. 



ავტორის  
შესახებ 

არასდროს არ დავსწრებივარ თბილისობის ღონისძიებას. 
ამის მთავარი მიზეზი ალბათ ის არის, რომ ჩემთვის 
თბილისობა ყოველთვის ქუჩაში ქეიფი, უხეშად რომ 
ვთქვათ ღრეობა უფრო იყო, ვიდრე რაიმე მნიშვნელობის 
მატარებელი აქტივობა, ქუჩაში ქეიფი კი არასდროს 

მხიბლავდა.  
 
კონკურსი „ჩემი თბილისობის“ შესახებ შემთხვევით 
გავიგე, ახლახანს დავბრუნდი საქართველოში და რადგან 
დრო და სურვილი მქონდა გადავწყვიტე ჩემებური ხედვა 
შემომეთავაზებინა. განდის აქვს ძალიან კარგი გამოთქმა 

„Be the change you want to see in the world”. ჩემი 
სურვილიც ესაა, რომ თბილისობის დღესასწაული სრულიად 
შეიცვალოს, უფრო მეტიც, ის უფრო საინტერესო გახდეს, 
ვიდრე ნებისმიერი ანალოგიური დღესასწაული ევროპაში. 
საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხანგრძლივი ყოფნის 

შემდეგ ამის პოტენციალს დღეს განსაკუთრებით მკაფიოდ 
ვხედავ. 
 
გისურვებთ წარმატებებს! 

ნინო ლელაშვილი 
მარკეტინგის მენეჯმენტის  
მაგისტრი, როტერდამის 
მენეჯმენტის სკოლა, 

ერასმუსის უნივერსიტეტი 


