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                                                                                                                                                                                                                                                                     დანართი №1 

 

№ ღონისძიებების დასახელება შესრულების ვადა ჩატარების ადგილი 
პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 
დაფინანსება 

I შემოქმედებითი, კვლევითი და საგამომცემლო მუშაობა 

სახვითი, სასცენო და კინო-ტელე ხელოვნების ფაკულტეტის შემოქმედებითი მუშაობა 

1 ბატიკის გამოფენა 5 მაისი აჭარის ხელ. მუზ. ქ. ვაჩეიშვილი - 

2 

ბხსუ-ს და აკადემიური ხატვის სკოლა-სტუდია -„ფერადი სამყარო“-ს 
შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება, 

 ს. გოგოლაძის პერსონალური გამოფენა,  
გამოფენა-პრეზენტაცია სტუდენტებისათვის 

 18 მაისი 
სკოლა - სტუდია 

„ფერადი სამყარო“ 

მ.გერსამია 
ს.გოგოლაძე 
ბ. ბოლქვაძე 

- 

3 მასტერკლასი ფერწერაში მაისის II დეკადა პლენერი ნ. კვირკველია - 

4 
მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება  - „ღამე 

მუზეუმში“  თემაზე „ანტიკური სამოსი მინოსური კრეტიდან 
ბიზანტიამდე“  უნივერსიტეტისდა ბსუ  სტუდენტების მონაწილეობით 

21 მაისი 
აჭარის 

მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმი 

ქ. ვაჩეიშვილი, 
მ. ბაღდადიშვილი,  
ნ. დავითაშვილი 

- 

მუსიკის ფაკულტეტი 

1 
მუსიკის ფაკულტეტის სტუდენტთა ( ზ.ბოკუჩავა, გ,თარხნიშვილი, 

ს.სალაძე) მონაწილეობა სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაში 
5 მასისი 

მუსიკის 
ფაკულტეტი 

ხ. მანაგაძე − 

2 

ა(ა)იპ არტ-ალტერნატივას და სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 
უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი - მუსიკის ფაკულტეტის 

საორკესტრო ჯგუფის კონცერტების ციკლი „ მუსიკალური 
კოლაბორაციები“ 

16 მაისი ქ. ქუთაისი ხ. მანაგაძე - 

3 

ა(ა)იპ არტ-ალტერნატივას და სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 
უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი - მუსიკის ფაკულტეტის 

საორკესტრო ჯგუფის კონცერტების ციკლი „ მუსიკალური 
კოლაბორაციები“ 

26 მაისი ქ. ტრაპიზონი ხ. მანაგაზე - 

4 
ა(ა)იპ არტ-ალტერნატივას და სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი - მუსიკის ფაკულტეტის 
30 მაისი 

მუსიკის 
ფაკულტეტი 

ხ. მანაგაძე - 



საორკესტრო ჯგუფის კონცერტების ციკლი „ მუსიკალური 
კოლაბორაციები“ 16 მაისი 

5 თანამედროვე მუსიკის საღამო 26 მაისი 
მუსიკის 

ფაკულტეტი 
ნ. ჭელიძე - 

6 
მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტის ასლან დიასამიძის სოლო 

კონცერტი 
მაისის III დეკადა 

მუსიკის 
ფაკულტეტი 

თ. ცერიაშვილი - 

7 ღია საანგარიშო კონცერტი აკადემიურ სიმღერაში   მაისის III დეკადა 
მუსიკის 

ფაკულტეტი 
თ. ცერიაშვილი - 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

1 
გ. ჩუბინაშვილის ცენტრის ქართ. ხელ-ბის კვლევის ეროვნული ცენტრის 

მეცნიერ-თანამშრომლის, სამხატვრო აკადემიის პროფესორის ანა 
კლდიაშვილის საჯარო ლექცია თანამედროვე ხელოვნების საკითხებზე 

16 -17 მაისის ბხსუ მ.ჭიჭილეიშვილი 
1250 

(ჰორორარი, 
სასტუმრო) 

გამომცემლობითი საქმიანობა 

1 თ. კეჟერაძის დამხმარე სახელმძღვანელო „ქართული შილერიანა“ მაისი ბხსუ ს. თავაძე 870  ლარი 

2 თ. ბაგრატიონი, „ცეკვა ლაზური“  მაისი ბხსუ ს. თავაძე         700 ლარი 

ადმინისტრაცია 

1 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ირანის 

გილანის უნივერსიტეტთან 
22-17 მაისი 

გილანის 
უნივერსიტეტი 

ე. მესხია 
ს. ჩიკაშუა 

4 000 ლარი 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   სწორია:                      


