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დანართი №1 
 

№ ღონისძიებების დასახელება შესრულების ვადა 
ჩატარების 
ადგილი 

პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე 

დაფინანსება 

I შემოქმედებითი, კვლევითი და საგამომცემლო მუშაობა 

მუსიკის ფაკულტეტის შემოქმედებითი მუშაობა 

1 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის, მუსიკოლოგ თეა 

მუქერიას საჯარო ლექცია „ჰენდელი და მონარქია“   პროექტის  
ბარიკოდან 21-ე საუკუნემდე  ფარგლებში 

4 აპრილი 
მუსიკის 

ფაკულტეტი 
ხ. მანაგაძე - 

2 
ეთნომუსიკოლოგ ლოლიტა სურმანიძის მონაწილეობა ახალგაზრდა 

ეთნომუსიკოლოგთა და მუსიკოლოგთა პირველ საერთაშორისო 
კონფერენციაში რომის „ტორ ვერგატას“ უნივერსიტეტში, იტალია 

27-28 აპრილი 

რომის 
„ტორვეგას“ 

უნივერსიტეტი 
იტალია 

ლ. სურმანიძე - 

3 
პროფესორ მარიამ ჯახუტაშვილის კლასის კონცერტი 

 
 

მუსიკის 
ფაკულტეტი 

მ. ჯახუტაშვ - 

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი 

4 მასტერკლასი ფერწერაში ბხსუ 
აპრილის III 

დეკადა 
ნ. კვირკველია - 

5 გამოფენა-პრეზანტაცია სტუდენტებისათვის ბხსუ 
აპრილის III 

დეკადა 
ბ. ბოლქვაძე - 

6 მასტერკლასი ფერწერაში. აკვარელი 
სკოლა-სტუდია „ფერადი 

სამყარო“ 
აპრილის III 

დეკადა 
მ. გერსამია - 

სასცენო ხელოვნების დეპარტამენტი 



7 შემოქმედებითი საღამო - ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება სხალთა 14 აპრილი თ. მეიშვილი 200 ლარი 

 კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი  

8 
მასტერკლასი - “თანამედროვე კინემატოგრაფის 

განვითარების ტენდენციები” 
ბხსუ  20 აპრილი ზ. ხალვაში - 

9 
მასტერკლასი - „თანამედროვე ტექნოლოგები და 

მონტაჟის სპეციფიკა“ 
ბხსუ 24 აპრილი ზ. ქავთარაძე - 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

10 სტუდენტთა საერთაშორისო  კონფერენცია 
 

ბხსუ 
აპრილი 

საორგანიზაციო 
კომიტეტი 

2500 ლარი 
(პროგრამა/თეზისები

, ფურშეტი, 
დაბინავება) 

ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი 

11 
ლატვიის ინფორმაციული სისტემების მენეჯმენტის ინსტიტუტის 

პროფესორის საჯარო ლექცია - „კულტურული ტურიზმის აქტუალური 
პრობლემები“ 

ბხსუ 
აპრილი 

 
ს. თავაძე 
ს. ჩიკაშუა 

2000 ლარი 

სხვადასხვა 

12 

"დაიცავი საგზაო მოძრაობის წესები, არ გადაწონო სიცოცხლე" - 
საქართველოს პროკურატურის  და ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტის სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის სტუდენტების 
ერთობლივი  აქცია ბათუმის ქუჩებში 

ბათუმი, ერას მოედანი 19 აპრილი 
ქ. ვაჩეიშვილი, 
ი. ტორონჯაძე 

- 

13 

ამერიკა-საქართველოს დიპლომატიურტი ურთიერთობების 25 
წლისთავისადმი მიძღვნილი  ღონისძიებების ფარგლებში  ხელოვნების 

ისტორიკოსის, ბხსუ-ს ასოცირებული პროფესორის ოლგა ჟღენტის 
ფილმის „ბალანჩინი და ბალეტი“  კინოჩვენება 

ბხსუ 25 აპრილი ო.  ჟღენტი - 

14 
ესპანეთის ელჩის სტუმრობა და ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმის გაფორმება ხელოვნების უნივერსიტეტში 
ბხსუ 27 აპრილი 

მ. ბაღდადიშვილი, 
ლ. გერსამია 

- 

 
 
 

სწორია: 


