
სსიპ-ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 
2015 წლის  სამოქმედო  გეგმა 

 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 
  

№ ღონისძიებების დასახელება 
შესრულების 

ვადა 
ჩატარების ადგილი 

პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე 

1 სამაგისტრო პროგრამების მომზადება აკრედიტაციისათვის 
იანვარი 

  

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ქ. ვაჩეიშვილი, ზ. ხალვაში, 

ვლ. ბიბილეიშვილი, მ. ჯორბენაძე, 

 გ. ბერიძე 

2 

შემოდგომის სემესტრის შუალედური შეფასებებისა და გამოცდების 

შედეგების ანალიზი. მობილობის პროცესის მონიტორინგი. 

 განხილვა აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 

 

თებერვალი 

  

ქ. ვაჩეიშვილი, ნ. ხარჩილავა 

3 გაზაფხულის სემესტრის  სილაბუსების მონიტორინგი თებერვალი 
ქ. ვაჩეიშვილი, ხ. მანაგაძე,  

მ. გერსამია, მ. ბაღდადიშვილი 

4 სტუდენტთა გამოკითხვა (შემოდგომის სემესტრი) თებერვალი 
ქ. ვაჩეიშვილი, ხ. მანაგაძე,  

მ. გერსამია, მ. ბაღდადიშვილი 

5 
საგანმანათლებლო პროგრამების მიმდინარეობაზე მონიტორინგის 

განხორცილება 
მარტი 

ქ. ვაჩეიშვილი, 

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 

6 ახალი სამაგისტრო პროგრამის მომზადება მარტი-ივნისი ქ. ვაჩეიშვილი, ლ. გერსამია 

7 
სამეცნიერო და შემოქმედებითი მუშაობის პროცესის ანალიზი და 

საკითხის განხილვა აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 
მაისი 

დეკანები, ქ. ვაჩეიშვილი 

ხ. მანაგაძე, მ. გერსამია 

8 თვითშეფასების კითხვარის მომზადება ივნისი ქ. ვაჩეიშვილი 

9 სტუდენტთა გამოკითხვა (გაზაფხულის სემესტრი) ივნისი 
ქ. ვაჩეიშვილი, ხ. მანაგაძე,  

მ. გერსამია, მ. ბაღდადიშვილი 

10 სამაგისტრო პროგრამების მომზადება აკრედიტაციისათვის ივნისი 
ქ. ვაჩეიშვილი, ლ. გერსამია,  

ს. თავაძე, გ. ბერიძე 

11 
გაზაფხულის სემესტრის შუალედური შეფასებებისა და გამოცდების 

შედეგების ანალიზი და განხილვა აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 
ივლისი ქ. ვაჩეიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 



სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტი  

 

1 ემერიტუსებისათვის დიპლომების გადაცემა 
დეკემბერი 

 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ნ. ხარჩილავა, გ. ბერიძე,  

ი. ჩიჩუა, ნ. ცქვიტინიძე 

2 
შეხვედრები ქ. ბათუმის საჯარო სკოლებში და ქალაქებისა და 

მუნიციპალიტეტების რესურსცენტრებში 

დეკემბერი 

თებერვალი 

აჭარა, გურია, სამეგრელო, 

იმერეთი, ქ. ახალციხე 
ნ. ხარჩილავა, გ. ბერიძე 

3 

პროფესორ-მასწავლებელთა არასაუდიტორიო დატვირთვების 

შესრულების მონიტორინგი და შედეგების განხილვა აკადემიური 

 საბჭოს სხდომაზე 

დეკემბერი  

მარტი 

მაისი 

ივლისი 

 

 
ნ. ხარჩილავა 

საორგანიზაციო ჯგუფი 

4 
კურსდამთავრებულთა საზეიმო გაცილება 

 
ივლისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

 

ნ. ხარჩილავა,  

ნ. ცქვიტინიძე, დეკანები,  

გ. ბერიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბიბლიოთეკა 
 

№ ღონისძიებების დასახელება 
შესრულების 

ვადა 
ჩატარების 
ადგილი 

პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე 

1 

 

შეხვედრა პირველკურსელთან და ბიბლიოთეკის შინაგანაწესის გაცნობა 

 

სექტემბერი 

 ხელოვნების 

უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკა 

ე. გობრონიძე 

2 

 

ახალი წიგნების წარდგენა 

 

წლის გან-ში ე. გობრონიძე 

3 
უნივერსიტეტის სტუდენტის ცოტნე მაისურაძის ლექსების 

 კრებულის წარდგენა 
თებერვალი რ. ჟორდანია. მ. სულაბერიძე 

4 

 

შეხვედრა პოეტ ბელა ქებურიასთან 

 

მაისი ე. გობრონიძე, რ. ლორია 

5 
ფრიდონ ხალვაშის 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებით  

ფოტოგამოფენა, პოეზიის საღამო 
მაისი 

მ. სულაბერიძე, თ. მეიშვილი,  

ზ. ხალვაში  

6 
სულიკო ჟღენტის 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებით  

საღამო, ფილმების ჩვენება 
ივნისი 

ო. ჟღენტი, მ. ჭიჭილეიშვილი, 

 მ. სულაბერიძე, ე. გობრონიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სახვითი, სასცენო და კინოტელეხელოვნების ფაკულტეტი 

 

№ ღონისძიებების დასახელება 
შესრულების 

ვადა 
ჩატარების ადგილი 

პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე 

სასწავლო პროცესი 

1 
სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებაში 

მონაწილეობა 
სექტემბერი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
საორგანიზაციო ჯგუფი 

2 
სტუდენტური შემოქმედებითი თავისუფალი პროექტი - ,,ინტერნეტ 

ტელევიზის“ პროექტის მომზადებაში მონაწილობა 

სექტემებერი

- დეკემბერი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

კინო-ტელე-ხელოვნების დეპარტამენტის 

პროფესო-მასწავლებლები და 

სტუდენტები 

3 პროექტი - „ქოლგა“ ოქტომბერი 

საზაფხულო თეატრის 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

დ. თალაკვაძე 

ნ. ზაზაშვილი 

4 სტუდენტური ფოტოგამოფენები 
ოქტომბერი, 

დეკემბერი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

მ. ჩხიკვაძე,  

კინო-ტელე ხელოვნების 

დეპარტამენტის სტუდენტები 

5 მასტერ-კლასი „გიორგობისთვის ნობათი“ ნოემბერი 
აჭარის ხელოვნების 

მუზეუმი 
ნ. ნიჟარაძე 

6 ბ. ბოლქვაძის ნამუშევრების გამოფენა-პრეზენტაცია ნოემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ბ. ბოლქვაძე 

7 სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა ნოემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
მ. გერსამია 

8 სტუდენტების ნამუშევართა გამოფენა (მინანაქარი) დეკემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
მ. კვაჭაძე 

9 სტუდენტური შემოქმედებითი პროექტი დეკემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
მ. გერსამია 

10 რეტრო-მოდა ძველ ბათუმში დეკემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დ. თალაკვაძე 

11 სტუდენტური ვიდეონამუშევრების მომზადება-ჩვენება დეკემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ზ. ქავთარაძე 

12 პროფესორ-მასწავლებელთა ნამუშევრების ჯგუფური გამოფენა 
იანვარი-

თებერვალი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დეპარტამენტი 

13 
პროექტი - ქ.ბათუმის ლანდშაფტის ორგანიზება(ეკოლოგიური 

პრობლემები) 
თებერვალი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ლ. გერსამია 

14 
კინო-ტელე ხელოვნების   დეპარტამენტის  

კურსდამთავრებულთა სადიპლომო ფილმების ჩვენება 
თებერვალი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი 

 

 



15 თავისუფალი პროექტი 
თებერვალი-

მაისი 

აჭარის 

ხელოვნების 

მუზეუმი 

ნ. ნიჟარაძე 

16 
პროექტი - სოციალური  საცხოვრებელი სახლი 

(სოციალურ-ეკონომიური პრობლემები) 
მარტი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ლ. გერსამია 

გ. რამიშვილი 

17 სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ს. გოგოლაძე 

18 ბ. ბოლქვაძის ნამუშევრების გამოფენა-პრეზენტაცია მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ბ. ბოლქვაძე 

19 სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა (არქიტექტურა და დიზაინი) მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ლ. გერსამია 

20 კინემატოგრაფიის შედევრების კინოჩვენება - რეტროსპექტივა მარტი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
კინო-ტელე ხელოვნების დეპარტამენტი 

21 სტუდენტური შემოქმედებითი პროექტი „Black & White“ 
მარტი- 

აპრილი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ქ. ვაჩეიშვილი 

22 სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა საჯარო სკოლებში  
მარტი- 

აპრილი 
 საჯარო სკოლები ნ. კვირკველია 

23 
მასტერ კლასი-თანამედროვე ქართული კინოს განვითარების 

ტენდენციები 

მარტი-

აპრილი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ზ. ხალვაში 

 

24 
მასტერ კლასი-თანამედროვე ქართული კინოს განვითარების 

ტენდენციები 

მარტი-

აპრილი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ზ. ხალვაში 

 

25 ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება აპრილი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
თ. მეიშვილი 

26 თემურ ჩხეიძის მასტერკლასი აპრილი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

თ. მეიშვილი 

თ. კეჟერაძე 

27 ს. გოგოლაძის ნამუშევრების გამოფენა-პრეზენტაცია 16 აპრილი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ს. გოგოლაძე 

28 ბ. ბოლქვაძის ნამუშევრების გამოფენა-პრეზენტაცია აპრილი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ბ. ბოლქვაძე 

29 სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა (არქიტექტურა და დიზაინი) აპრილი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ლ. გერსამია 

30 
სტუდენტური შემოქმედებითი თავისუფალი პროექტის მომზადება - 

,,სიყვარული ჩემს ქალაქში“ 

აპრილი-

მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

მ. ჩხიკვაძე 

 

31 
დოკუმენტური  ფილმის მომზადება - სტუდენტური შემოქმედებით  

პროექტი 

აპრილი -

მაისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ზ. ქავთარაძე 

32 მოდა და ქართული ორნამენტი მაისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
დ. თალაკვაძე 

 



33 სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა მაისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
მ. გერსამია 

34 მასტერ-კლასი „ფლორალია“ მაისი 

აჭარის 

ხელოვნების 

მუზეუმი 

ნ. ნიჟარაძე 

35  შემოქმედებითი პროექტი „ბიზანტია“ მაისი-ივნისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ქ. ვაჩეიშვილი 

36 
სტუდენტური პროექტი/ღონისძიება - თეატრალური სანახაობა  

,,მე-20  საუკუნის ქართული ფოტოგრაფია“ 
ივნისი 

ხელოვნების  

მუზეუმი 

ნ. ნიჟარაძე 

თ. ბოლქვაძე 

37 სტუდენტური შემოქმედებითი პროექტი ივნისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
მ. გერსამია 

38 
სტუდენტური თავისუფალი შემოქმედებითი პროექტი ,,ქალაქის 

შენობების ინტერიერის და ექსტერიერის მხატვრული გაფორმება“ 

ივნისი-

ივლისი 

ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
ნ. კვირკველია 

39 სტუდენტების ნამუშევართა გამოფენა (მინანაქარი) ივნისი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 
მ. კვაჭაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მუსიკის ფაკულტეტი 

 

 

№ ღონისძიებების დასახელება 
შესრულების 

ვადა 
ჩატარების ადგილი 

პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე 

სასწავლო პროცესი 

1 დახურული კონცერტები წლის გან-ში მუსიკის ფაკ-ტი 
ლ. ჭელიძე, თ. ცერიაშვილი,  

ხ. მანაგაძე 

2 

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 

ასოცირებული პროფესორის, მუსიკოლოგიის დოქტორის ნინო ჟვანიას   

საჯარო ლექცია და მასტერ-კლასი  

ოქტომბერი მუსიკის ფაკ-ტი ლ. ჭელიძე, ხ. მანაგაძე 

3 

გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო 

მუსიკის ბათუმის IX საერთაშორისო ფესტივალი და სამეცნიერო 

კონფერენცია 

ნოემბერი მუსიკის ფაკ-ტი ხ. მანაგაძე 

4 კლასიკური მუსიკის კონცერტი დეკემბერი 
ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

ლ. ჭელიძე, თ. ცერიაშვილი  

 

5 კლასიკური მუსიკის საღამო დეკემბერი მუსიკის ფაკ-ტი ნ. ჭელიძე 

6 საშობაო კონცერტი დეკემბერი მუსიკის ფაკ-ტი თ. ცერიაშვილი 

7 
აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტის  საოპერო კლასისა და საოპერო 

სტუდიის საანგარიშო კონცერტი 

თებერვალი  

ივნისი  
მუსიკის ფაკ-ტი  თ. ცერიაშვილი 

8 აკადემიური სიმღერის დეპარტამენტის ღია კონცერტები 

მარტი, 

ივნისი, 

დეკემბერი  

 მუსიკის ფაკ-ტი თ. ცერიაშვილი 

9 სასკოლო რეპერტუარის წარმოდგენა აპრილი   მუსიკის ფაკ-ტი ხ. მანაგაძე, ი. ბოცვაძე 

10 გასვლითი კონცერტები აპრილი ტრაბზონი 
ლ. ჭელიძე, თ. ცერიაშვილი 

ხ. მანაგაძე 

11 ირინა ხერჟის კლასის კონცერტი აპრილი მუსიკის ფაკ-ტი ი. ხერჟი 

12 
საქართველოს დამსახურებული პედაგოგის დურსუნ ცინცქილაძის 90 

წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი 
აპრილი მუსიკის ფაკ-ტი 

ლ. ჭელიძე 

მ. ალაფიშვილი 

13 
მუსიკის ფაკულტეტის და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 

საორკესტრო სპეციალობის სტუდენტთა ერთობლივი კონცერტი 
აპრილი მუსიკის ფაკ-ტი 

ხ. მანაგაძე 

დ. ჯიშკარიანი 

14 საორკესტრო სპეციალობის სტუდენტთა კონცერტი აპრილი მუსიკის ფაკ-ტი 

ხ. მანაგაძე, ს. ბურჭულაძე 

ი. სულთანიშვილი 

მ. სემსიწვერიძე 

15 
საქართველოს დამსახურებული პედაგოგის მარია შურის სახელობის 

პიანისტთა კონკურსი 
მაისი მუსიკის ფაკ-ტი ლ. ჭელიძე 

16 გასვლითი სემინარები სკოლებში მაისი     სამუსიკო  სკოლები ხ. მანაგაძე, ი. ბოცვაძე 

 



17  
პროფესორ თამაზ ცერიაშვილის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო საღამო 
მაისი მუსიკის ფაკ-ტი 

ლ. ჭელიძე 

 

18 ტრადიციული მუსიკის კონცერტი მაისი მუსიკის ფაკ-ტი ხ. მანაგაძე, ლ. სურმანიძე 

19 თანამედროვე მუსიკის ფესტივალი მაისი მუსიკის ფაკ-ტი ხ. მანაგაძე 

20 ასოცირებული პროფესორის ნინო ჩაიძის კლასის კონცერტი მაისი მუსიკის ფაკ-ტი ნ. ჩაიძე 

21 ასოცირებული პროფესორის თეა გოგოტიშვილის კლასის კონცერტი მაისი მუსიკის ფაკ-ტი თ. გოგოტიშვილი 

22 
კომპოზიტორ ნოდარ მამისაშვილის მოწვევა თბილისის სახელმწიფო 

კონსერვატორიიდან 
მაისი მუსიკის ფაკ-ტი ლ. ჭელიძე 

23 კლავიშიან საკრავთა დეპარტამენტის ღია კონცერტი 
    მაისი 

დეკემბერი  
მუსიკის ფაკ-ტი ლ. ჭელიძე 

24 უფროსი მასწავლებლის გულნარა ახვლედიანის კლასის კონცერტი ივნისი მუსიკის ფაკ-ტი გ. ახვლედიანი 

25 
საკვალიფიკაციო გამოცდებზე კომისიის თავმჯდომარის მოწვევა 

თბილისის კონსერვატორიიდან 

ივნისი 

ივლისი  
მუსიკის ფაკ-ტი   ლ. ჭელიძე 

26 
გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორისა და სასულიერო მუსიკის 

მე-9 საერთაშორისო ფესტივალი და სამეცნიერო კონფერენცია 

ნოემბერი 

2015 წ. 

მუსიკის ფაკ-ტი, 

ხელ. უნ-ი   
ხ. მანაგაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ ღონისძიებების დასახელება 
შესრულების 

ვადა 
ჩატარების ადგილი 

პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე 

სასწავლო პროცესი 

1 
ნინო ნიჟარაძის მასტერკლასი ფრთმცოდნეობაში ნოემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი 

2 
პროფესორ მაია მანიას საჯარო ლექციები ნოემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი 

3 

ილიას უნივერსიტეტის პროფესორის ლევან 

ხეთაგურის საჯარო ლექციები  მიძღვნილი 

ცნობილი ინგლისელი მწერლის უილიამ შექსპირის 

 დაბადების 450 წლისთავისადმი  

ნოემბერი  

დეკემბერი 

ხელოვნების უნივერსიტეტი ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი 

4 
ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორის მაიკლ 

ვიკერსის საჯარო ლექციები 

დეკემბერი ხელოვნების უნივერსიტეტი ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი 

5 
საქართველოს სახალხო არტისტის იური ცანავას 

გახსენების საღამო 

თებერვალი ხელოვნების უნივერსიტეტი  თ. კეჟერაძე 

6 

საჯარო ლექცია - (ნაწარმოების მხატვრული ფორმის 

ანალიზი) დავით ხოშტარია   

(თბილისის არქიტექტურა) 

აპრილი ხელოვნების უნივერსიტეტი ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი 

7 
ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორის ი. ვენგის 

საჯარო ლექციები 

აპრილი ხელოვნების უნივერსიტეტი ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი 

8 

ქართული ხელოვნების ეროვნული კვლევის 

ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომლის დავით 

ხოშტარიას საჯარო ლექცია   

ოქტომბერი 

2015 წ. 

ხელოვნების უნივერსიტეტი ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი 

სასწავლო გასვლითი პრაქტიკა და ღონისძიებები 

1 
სტუდენტების დასწრება სპექტაკლზე  ფოთის 

სახელმწიფო თეატრში 

დეკემბერი ქ. ფოთი ზოგადი დისციპლინების დეპარტამენტი 

2 
გასვლითი სასწავლო პროაქტიკა  აპრილი ოზურგეთის რ-ნი, სოფ. აჭი, 

შემოქმედი 

ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი 

3 

სასწავლო გასვლითი პრაქტიკა  

ქართლის ძეგლებისა და თბილისის მუზეუმების 

დასათვალიერებლად 

მაისი  ბათუმი-თბილისი: უბისა, ურბნისი, 

რუისი, სამთავისი, შიომღვიმე, მცხეთა, 

თბილისი 

ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი, ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

4 

სასწავლო გასვლითი პრაქტიკა  

სამხრეთ საქართველოს ძეგლებზე 

ოქტომბერი 

2015 წ. 

ტიმოთესუბანი, 

მწვანე მონასტერი, ვარძია, საფარა, 

ანდრიაწმინდა  

ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის 

დეპარტამენტი, ზოგადი დისციპლინების 

დეპარტამენტი 

 

 



სამეცნიერო-კვლევითი და საგამომცემლო საქმიანობა 

 

 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული 

„ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები - VI” 

იანვარი  ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

დეკანატი/ხელოვნების თეორიისა და 

ისტორიის დეპარტამენტი  

 
შემოქმედებით-სამეცნიერო პროექტი „მხატვრობა კინოში“ თებერვალი   ხელოვნების 

უნივერსიტეტი 

 ო. ჟღენტი  

რ. ჩიბურდანიძე 
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