
VOLUNTEERING IN GEORGIAN 
MUSEUMS   

მოხალისეობა საქართველოს 
მუზეუმებში 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOLONTARIAT  
W GRUZIŃSKICH MUZEACH 



Publikacja w ramach realizacji projektu „Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation”, finansowanego 
w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, 

realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realizatorzy projektu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lider projektu:  
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji”  
ul. Lublańska 14/18 , 31-410 Kraków 
adres e-mail: stowarzyszenie@mostdogruzji.pl 
www.mostdogruzji.pl 

 
Partner projektu:  
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu  
ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice  
adres e-mail: katowice@wolontariat.org.pl  
www.slaskie-wolontariat.org.pl  

 

Skład: Marta Kuter  

 

Wrzesień 2015  

Pewne Prawa Zastrzeżone  
Publikacja udostępniona na podstawie licencji CC BY-NC-ND 3.0 PL 



Szanowni Państwo,  

 
Oddajemy w Państwa ręce publikację „Wolontariat w gruzińskich muzeach". Przedstawia ona pięć 
autorskich programów edukacyjnych, które powstały w 2015 roku w trakcie realizacji projektu „Get in 
culture. Polish – Georgian cooperation" współfinansowanego z programu RITA. 
 
Mamy nadzieję, że zamieszczone w publikacji pomysły staną się inspiracją do tworzenia kolejnych działań 
w gruzińskich i polskich instytucjach kultury. Projekty przygotowane przez doświadczonych muzealników: 
Inę, Londę, Makę, Mananę i Salome, łączą działania wolontariackie i edukacyjne. Są dowodem na to, że 
każde muzeum jest w stanie szeroko otworzyć się na społeczność lokalną i zainteresować ją swoimi 
działaniami - i to nawet mając niewielki budżet, czy wąski zespół zatrudnionych pracowników. 
 
Korzystając z możliwości chcielibyśmy podziękować uczestnikom naszego projektu za ich ogromne 
zaangażowanie w zbudowanie i realizację swoich projektów, a także naszym gruzińskim partnerom, 
reprezentowanym przez Tamunę Kiknadze i Anę Sirbiladze, którzy byli dużym wsparciem na wszystkich 
etapach współpracy. 
 
Przemysław Nocuń i Konstantine Grdzelishvili, Stowarzyszenie Społeczno-Kuturalne „Most do Gruzji" 
 
Sandra Mikołajczyk, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach 
 
 
ძვირფასო კოლეგებო, 

წარმოგიდგენთ პუბლიკაციას „მოხალისეობა საქართველოს მუზეუმებში“. მასში გაეცნობით ხუთ 
საავტორო საგანმანათლებლო პროგრამას, რომლებიც 2015 წელს შეიქმნა პროექტის „ჩაერთე 
კულტურაში -- პოლონურ-ქართული თანამშრომლობა“ განხორციელების დროს. იგი 
დაფინანსებულია პროგრამა RITA-ს ფარგლებში. 
  
იმედს გამოვთქვამთ, რომ პუბლიკაციაში გადმოცემული იდეები შთაგონებას მისცემს შემდგომ 
საქმიანობას საქართველოსა და პოლონეთის კულტურის დაწესებულებებში. გამოცდილი 
მუზეუმის თანამშრომლების, ინას, ლონდას, მაკას, მანანასა და სალომეს, მიერ მომზადებული 
პროექტები მოხალისეობრივ და საგანმანათლებლო ასპექტებს მოიცავს. ისინი იმის დასტურიცაა, 
რომ კარი გაუღოს ადგილობრივ თემს და დააინტერესოს იგი საკუთარი საქმიანობით -- და ეს 
მწირი ბიუჯეტისა თუ მცირე კადრის პირობებში. 
  
ვსარგებლობთ შემთხვევით და მადლობას ვუხდით ჩვენი პროექტის მონაწილეებს საკუთარი 
პროექტების შექმნისა და განხორციელებისათვის, ასევე ჩვენს ქართველ პარტნიორებს, რომლებიც 
თამარ კიკნაძემ და ანა სირბილაძემ წარმოადგინეს. მათი მხარდაჭერა პროექტში შეუცვლელი იყო. 
  
პჟემისლავ ნოცუნი და კონსტანტინე გრძელიშვილი, საზოგადოებრივ-კულტურული ასოციაცია 
„ხიდი საქართველოსთან“ 
სანდრა მიკოლაიჩიკი, ასოციაცია მოხალისეობის რეგიონული ცენტრი კატოვიცეში 
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Borjomi Museum of Local Lore 
“Me-Matiane” 

Author: Londa Pilishvili 
 

Location: Borjomi, Left bank of the river Mtkvari, 
160 km from Tbilisi 
Borjomi Museum of Local Lore was founded in 
1938 and is one of the oldest museums in 
Georgia. The building is unique by its 
architecture. The Museum consists of following 
Departments: Archaeology, History and 
Ethnography, Applied Arts and Nature. It 
possesses 37699 exhibits and hosts up to 1103 
visitors annually. Since 2008 the Museums is 
operating under the National Agency of Cultural 
Heritage Preservation of Georgia. 
 
Environment 
The Museum building is 125 years old and 
presently is in a poor condition. The staff does 
its best to secure and preserve the Museum 
collections but the renovation and creation of 
proper environment for the storage of the 
exhibits is of the utmost need.   
 
Activities 
By the initiative of the Director the Museum all 
year round hosts the different cultural events 
and meetings. 

Project Title 

“Me-Matiane” (I-Chronicler) 

Aims and objectives 

The project is educational and aims to introduce 
pupils to the history of their city and region. The 
reach archaeological collection of the Museum, 
whose exhibits date back to 2nd - 1st millenniums 
BC, enables to illustrate and deepen pupils’ 
knowledge received from the textbooks. 
 

 

ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 
„მე-მატიანე“ 

ავტორი: ლონდა ფილიშვილი 
 

მდებარეობა: ქალაქი ბორჯომი, მდინარე მტკვრის 
მარცხენა ნაპირი, თბილისიდან 160კმ. 
ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 1938 წელს 
გაიხსნა. ის პროფილით ისტორიულია და 
საქართველოს მუზეუმებს შორის ერთ-ერთი 
უძველესია. შენობა, რომელშიც მუზეუმია 
განლაგებული, თავისი არქიტექტურით უნიკალურია. 
შედგება არქეოლოგიური, ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული, გამოყენებითი ხელოვნებისა და 
მხარის ბუნების განყოფილებებისაგან. სულ 37 699 
ექსპონატია დაცული. მას ყოველწლიურად 1103 
დამთვალიერებელი სტუმრობს. 2008 წლიდან ის 
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნულ სააგენტოშია გაერთიანებული. 
 

სამუშაო გარემო 
შენობა, სადაც მუზეუმია განლაგებული 125 წლისაა და 
კაპიტალურ რემონტსა და ექსპონატების შენახვისათვის 
სათანადო პირობების შექმნას საჭიროებს. დღემდე 
მუზეუმში დაცული ბევრი ექსპონატის გადარჩენა და 
შენარჩუნება მუზეუმის თანამშრომლების დიდი 
ძალისხმევის შედეგია. 
 

აქტივობები 
მუზეუმის დირექტორის ინიციატივით, მთელი წლის 
განმავლობაში, მუზეუმში ტარდება, სხვადასხვა 
კულტურულ თემატიკაზე აგებული ღონისძიებები და 
შეხვედრები. 

პროექტის სახელწოდება 

„მე-მატიანე“ 

პროექტის ძირითადი მიზნები და ამოცანები 

პროექტი ატარებს საგანმანათლებლო ხასიათს და 
მიზნად ისახავს მოსწავლეებს გააცნოს მათი ქალაქისა 
და ზოგადად იმ მხარის ისტორია, რომლის 
ტერიტორიაზეც ისინი ცხოვრობენ. რადგან 
ადგილობრივი მუზეუმი მდიდარია არქეოლოგიური 
ექსპონატებით, რომელთა ნაწილიც  ძვ.წ. II-I 
ათასწლეულითაც კი თარიღდება, საშუალებას  
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Target Groups 

The main target groups for the educational 
program are children of 5th grade who have 
already started learning the history. 

The history of the region where Borjomi is 
situated has been conventionally divided into 
several topics e.g. 1. History of Borjomi from 
ancient times up to 1st c AD; 2. Tori principality; 
3. Sadgeri gorge etc. 

Implementation process 

At the initial stage the information about the 
project will be sent to schools to reveal the 
interest. The special informational meeting will 
be held to present the idea and program 
framework.  The Museum representative will 
have a special meeting with the pupils and will 
introduce them to the history of the city from 
ancient times to the present. After an 
introductory seminar, the themes of 
presentation will be distributed. 

Participants will prepare their presentations in 
Power Point by use of the illustrations such as 
images of ancient artifacts, maps of different 
periods, self-made drawing of historical events, 
etc. 

Participant present their presentation to the 
project leader, Museum staff and volunteers to 
receive feedback for further refinement of their 
works for final, during which each pupils will 
present prepared presentation to the panel of 
judges, and a wider audience and the winners 
will be defined. 

Volunteers 

Two volunteers will take active part in an 
implementation of the education program. They 
will be involved in following activities:  
1. Spreading information among schools;  
2. Maintaining contact with participants;  

გვაძლევს წიგნებიდან მოპოვებული მასალები, 
კონკრეტული ექსპონატების ჩვენებით განვამტკიცოთ. 

ვისთვის იქნება განკუთვნილი პროექტი? 

იქიდან გამომდინარე, რომ მოსწავლეები სკოლაში 
გადიან ისტორიის კურსს, მათთვის უცხო ნამდვილად 
არ იქნება აღიშნული პროექტის მიზანი. 

 ჩვენ მიერ, იმ ტერიტორიის ისტორია, სადაც დღეს 
ქალაქი ბორჯომი მდებარეობს დაიყო პირობითად რომ 
ვთქვათ თავებად, რომლებსაც შევუსაბამეთ სათაურები. 
მაგ: 1.ბორჯომის ისტორია უძველესი დროიდან 
პირველ საუკუნამდე, 2.თორის საერისთავო, 
3.სადგერის ხეობა და ა.შ. 

პირველ რიგში, სკოლებს გადაეგზავნებათ ტექსტი, 
სადაც ვამცნობთ აღნიშნული პროექტის შესახებ და 
ვთხოვთ ჩაებან ამ პროექტში. (მონაწილეობას მიიღებენ 
მე- 5 კლასიდან ზევით) როცა დაზუსტდება 
მონაწილეთა რაოდენობა, ჩვენ დავთქვამთ კონკრეტულ 
თარიღს, რომლის დროსაც შესაძლებელი იქნება ყველა 
მონაწილის შეკრება. მათ პროექტის ხელმძღვანელი და 
მუზეუმის თანამშრომლები დაწვრილებით 
მოახსენებენ პროექტის შესახებ. 

აქვე აუცილებელი იქნება კომპეტენტურმა პირმა, 
პროექტის წევრებთან გამართოს 2 შეხვედრა, სადაც 
ზოგადად მიმოიხილავს ქალაქის ისტორიას, უძველესი 
დროიდან დღემდე. ეს ხელს შეუწყობს მოსწავლეებს 
შეექმნათ წარმოდგენა თუ რა ისტორიას ინახავს 
საკუთარი ქალაქი. რის შემდეგაც მონაწილეებს 
გადაუნაწილდებათ თემები და დაევალებათ 
პრეზენტაციების მომზადება. 

სასურველია პრეზენტაციები გაკეთდეს powerpoint-ში 
და მონაწილეებმა ნაშრომის გამდიდრებისა და 
მრავალფეროვნებისათვის  წარმოადგინონ დამატებითი 
თვალსაჩინოებები, მაგალითად,1. თუ ვაკეთებთ 
ბრინჯაოს ხანაზე, შეგვიძლია წარმოვადგინოთ 
ბრინჯაოს ხანის ექსპონანტი, 2. მოვიპოვოთ 
კონკრეტული საუკუნის ტერიტორიული რუკები, 3. 
ჩვენი წარმოდგენით დავხატოთ ისტორიაში მოცემული 
რაიმე მოვლენა ან საგანი და ნივთი. 4. თუ დღემდეა 
შემორჩენილი, პრეზენტაციაში მოხსენიებული 
ისტორიული ძეგლი, შეგვიძლია გადავუღოთ 
სურათები და გამოვიყენოთ პრეზენტაციისას. 
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3. Helping in distribution of invitations;  

4. preparation of venues and equipment for 
presentation, etc. 

Title of the position : Project assistant / Logistic 
Specialist 

Mentor 

The volunteer will be supervised by the project 
leader and Museum staff which will be directly 
working on the project. 

Selection Criteria 

The successful candidate should show a keen 
interest in the project, be responsible, well 
organized and communicative and a good team 
member. 

Interested persons will have to fill the 
application form and take an interview. 

Motivation 

Volunteer N1- Teacher of Georgian Language 
and Literature, who is interested in elaboration 
and practical implementation of educational 
programs; plans to elaborate such project by 
himself/herself and will contribute for further 
close relations of school and Museum. 

Volunteer N2-Journalist who is actively involved 
in various events held in the Museum and is 
interested in participation of the planned 
educational program. 

Evaluation 

The result of the educational component of the 
project will depend on participant's knowledge 
of the history of their city and region. At the 
same time they will pass the knowledge to the 
wider audience through their presentations. In 
case of high quality presentation they may be 
published and distributed additionally. 

 

პროექტის ორგანიზატორის მიერ, თითო მონაწილეს 
დაევალებათ მათთვის დათქმულ ერთ კვირას 
მოამზადონ 

მასალები და მოაწყონ მინი პრეზენტაციები, სადაც 
დაესწრებიან  პროექტის ხელმძღვანელი, მუზეუმის 
თანამშრომლები და მოხალისეები. მინი განხილვაზე 
ისინი წარმოადგენენ ნაშრომს, რასაც დამსწრეები 
შეაფასებენ და შენიშვნების შემთხვევაში,  მოახსნებენ  
წევრებს რათა უკეთ დახვეწონ პროექტი და საბოლოო, 
სრულყოფილი სახით წარადგინონ საფინალო 
შეხვედრაზე. 

საფინალო პრეზენტაციაზე, მოწვეულნი იქნებიან 
სტუმრები და მოეწყობა პრეზენტაციების ჩვენება. 
ღონისძიებას ეყოლება ჯიური, რომელიც გამოავლენს 
ყველაზე კარგი პრეზენტაციის მქონე მონაწილეს.. 

პროგრამაში ჩართული მოხალისეები (მათი საქმიანობა 
და ფუნქციები) 

პროგრამას ეყოლება მისთვის განკუთვნილი 2 
მოხალისე. ისინი მონაწილეობას მიიღებენ პროექტის 
განხორციელებისათვის  საჭირო ყველა საორგანიზაციო 
საკითხში. მაგ:1. უზრუნველყოფენ სკოლებთან კავშირს. 
2. მოიპოვებენ ,ოსწავლეების საკონტაქტო 
ინფორმაციებს. 3. პასუხისმგებელნი იქნებიან 
შეხვედრების დროს  წევრების დროულ 
ინფორმირებულობაზე. 4. შეხვედრების დროს 
უზრუნველყოფენ დარბაზის მოწესრიგებულობასა და 
შესაბამისი ტექნიკის გამართულობას. 5. საფინალო 
პრეზენტაციის დროს დაევალებათ სტუმრების 
დაპატიჟება და ა.შ. 

მოხალისის თანამდებობის სახელწოდება. 

ზემო ხსენებულიდან გამომდინარე მოხალისის 
თანამდებობის სახელწოდება იქნება ორგანიზაციული 
საკითხების მართვის სპეციალისტი. 

მოხალისის შერჩევის კრიტერიუმი..... 

პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, მოხალისეს დააჩნდეს 
ინტერესი აღნიშნული საქმისადმი. ჰქონდეს მოტივაცია 
და პასუხისმგებლობის უდიდესი გრძნობა. შეეძლოს 
ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება. ასევე 
მნიშვნელოვანია სამუშაო პროცესის განხორციელება 
გუნდური მუშაობის პრინციპის სრული დაცვით 
განახორციელოს. 
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At the same time the project incorporates a 
volunteering component as envisages 
participation of two volunteers in each cycle. 

The implementation and evaluation: 

The project was carried out on 29th of August. 
The date was selected according to our city 
festival “Borjomoba” which takes place each 
year on the last week of August. The project was 
done on the second day of the festival and was 
into the theme of city festival also. 

About the Project: 

There were high school students involved 
actively in the project, also there were two 
students who took part in that. There were 7 
participants and 2 volunteers. 

As for the beginning the participants visited our 
museum and the staff of museum presented 
the exponents. I also made a presentation of our 
project in one of the halls of the museum. 

With the help of the director of museum Borjomi 
history was divided in periods. Pupils had the 
possibility to choose the theme and the period 
of the history. 

After that we had weekly meetings and almost 
daily communication with project participants. 
We created a group on Facebook, where we 
shared our ideas and plan future steps of the 
project. 

During the meetings we discussed the work of 
the participants, what they have researched 

during the week, how they worked and what 
they had created. Participants were getting 
useful advices from the museum's staff. To 
make project more attractive we were doing our 
activities in different places, one day we went 
for city sightseeing and made an outdoor  
presentation. 

 

მოხალისეს ექნება გასაუბრება და შეავსებს კონკრეტულ 
მოხალისეობრივ ვაკანსიასთან დაკავშირებით 
შედგენილ ანკეტას, რაც დამატებით ინფორმაციას 
მოგვაწვდის მოხალისეობის მსურველის შესახებ. 

მოხალისის მოტივაცია 

მოხალისე N1- არის ქართული ენისა და ლიტერატურის 
მასწავლებელი. სურვილი აქვს მეტი შეიტყოს 
საგანმანათლებლო პროექტების შესახებ. აინტერესებს 
როგორ ხდება მისი დაგეგმვა, ორგანიზება და 
პრაქტიკული განხორციელება. მომავალში აპირებს 
თავად შეიმუშაოს პროექტი, რომელიც ხელს შეუწყობს 
სკოლისა და  მუზეუმის დაახლოებასა და  საერთო 
მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებას. 

მოხალისეN2-  განათლებით ჟურნალისტია, დროებით 
უმუშევარი. ხშირად ესწრება მუზეუმში გამართულ 
ღონისძიებებს, სურვილი გაუჩნდა ჩაებას 
საგანმანათლებლო პროექტის განხორციელებაში და 
თავისუფალი დრო საინტერესოდ და ნაყოფიერად 
გამოიყენოს. 

პროექტის შეფასება 

ვფიქრობ, აღნიშნული საგანმანათლებლო პროექტი 
ნამდვილად ატარებს საგანმანათლებლო ხასიათს. 
აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ 
მოსწავლეები გაიმდიდრებენ ცოდნას და მიიღებენ 
ინფორმაციას საკუთარი ქალაქისა და კუთხის შესახებ. 
პრეზენტაციებისას კი ისინი თავის მხრივ გადასცემენ 
ინფორმაციას პროექტით დაინტერესებულ ყველა 
სტუმარს. 

რადგან ამ პროექტის გამართულად 
განხორციელებისათვის პროგრამაში ჩართულები არიან 
მოხალისეები პროექტი ამავდროულად 
მოხალისეობრივ ხასიათსაც ატარებს. 

P.S.თუ  პრეზენტაციების შეფასდება იქნება მაღალი და 
მოწონებას დაიმსახურებს, შესაძლებელია ამ  
მოხალისეობრივი პროექტი 

პროექტის სახელწოდება 

„მე-მატიანე“ 

ნაშრომების შეკრება და პატარა კატალოგის ან 
ბროშურის სახით გამოცემა.  
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With the help of our volunteers we created the 
logo of the project. Gogia castle is a middle 
century creation and it is situated in the city 
center, on a small hill. We also created the T-
shirts of the project with our logos. On the back 
side put the slogan: “I will tell you the history of 
my city, I am a historian of Borjomi”. 

Winners received books and diplomas. We also 
created the small competition “Borjomi with my 
eyes”, where participants were supposed to 
present their city in pictures. For the competition 
we have also printed diplomas.  

On the day of our event, the participants 
presented their works. We asked the guests to 
evaluate the presentations  so we could name a 
winner. At the end of the meeting with help of 
our guests we named the winner for the best 
presentation and for the best photo. 

The project was supported by our local TV 
station, which made two short videos about our 
project and they presented the project on TV 
program. 

I think, we have reached our aim to create 
educational and voluntary project. Participants 
researched and worked on different topics, 
touched the history of their city, gained new 
skills and experience. Volunteers did a great job 
and supported the project. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლონდა ფილიშვილი 

პროექტი განხორციელდა 29 აგვისტოს.  მისი ჩატარების 
თარიღი შევარჩიეთ ჩვენი ქალაქის დღესასწაულიდან 
გამომდინარე. „ბორჯომობა“ ყოველწლიურად 
აგვისტოს ბოლო კვირას იმართება ხოლმე. პროექტი 
სწორედ „ბორჯომ-ქალაქობის“ მეორე დღეს ჩატარდა 
და თემატურად ესადაგებოდა ქალაქის ზეიმის 
თემატიკას. 

რაც შეეხება უშუალოდ პროექტს.. 

პროექტში აქტიურად ჩაერთვნენ ადგილობრივი 
სკოლების უფროსი სკოლის მოსწავლეები. ინტერესი 
გამოიჩინა ასევე 2 სტუდენტმა. „მე-მატიანეს“ სულ  7 
მონაწილე ჰყავდა და 2 მოხალისე. 

როგორც წინასწარ გეგმით გვქონდა 
გათვალისწინებული, პირველ შეხვედრაზე მუზეუმის 
თანამშრომლებმა პროექტის მონაწილეებს 
დაათვალიერებინეს მუზეუმი და უამბეს იქ არსებული 
ექსპონატების შესახებ. იქვე მუზეუმის ერთ-ერთ 
დარბაზში ჩემი მხრიდან მონაწილეებს წარვუდგინე 
პროექტის  პრეზენტაცია. 

მუზეუმის დირექტორის დახმარებით, ბორჯომის 
ისტორია დაიყო პერიოდებად . მოსწავლეებს 
საშუალება ჰქონდათ სურვილსდამიერ აიერჩიათ 
თემები. 

ამის შემდგომ ჩვენ გვქონდა ყოველკვირეული 
შეხვედრები და თითქმის ყოველდღიური კონტაქტი 
წევრებთან. შევქმენით ჩვენი ჯგუფი „მე-
მატიანე“ facebook-ზე, სადაც აქტიურად ვუზიარებდით 
ერთმანეთს აზრებსა და ვგეგმავდით სამომავლო 
ნაბიჯებს. 

შეხვედრების დროს კი ვეცნობოდით მოსწავლეების 
მიერ კვირიდან კვირამდე  მოძიებულ ინფორმაციასა და 
მათ ნამუშევარს, ისინი იღებდნენ რჩევებს მუზეუმის 
თანამშრომლებისაგან. მათ გასახალისებლად კი 
გვქონდა სხვა სახის აქტივობებიც. ერთ დღეს ქალაქის 
ღირშესანიშნაობაც დავათვალიერეთ და ბუნებაში 
გავმართეთ მინი პრეზენტაციები. 
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პროექტისათვის მოხალისეების დამხარებით 
მომზადდა „მე-მატიანე“-ს ლოგო. გოგიას ციხე შუა 
საუკუნეების ძეგლია და ის ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთ 
მთაზე მდებარეობს. დავამზადეთ მაისურები, სადაც 
სწორედ ეს ლოგო განვათავსეთ, მეორე მხარეს კი  

სლოგანი შინაარსით „მე მოგიყვები ჩემი ქალაქის 
ისტორიას. მე ვარ ბორჯომის მემატიანე“ დავაწერინეთ. 

დავაწესეთ წიგნები გამარჯვებულისათვის, დაიბეჭდა 
დიპლომები. 

ასევე მოვიფიქრეთ დამატებითი კონკურსი სათაურით 
„ჩემი თვალით დანახული ბორჯომი“, რომლის დროსაც  
მონაწილეებმა ფოტოებზე ასახეს საკუთარი ქალაქი, 
დაიბეჭდა დიპლომები. 

ღონისძიების დღეს, მონაწილეები დამსწრე 
საზოგადოების წინაშე მომზადებული 
პრეზენტაციებით წარსდგნენ. აუდიტორიას კი 
დაურიგდათ ფურცლები და შეფასების კრიტერიუმები, 
პრეზენტატორების შეფასებისათვის, შეხვედრის 
დასრულებისას სწორედ მოწვეული სტუმრების მიერ 
გამოვლინდა გამარჯვებულები საუკეთესო 
პრეზენტაციისათვის და საუკეთესო ფოტოსათვის. 

აღსანიშნავია, რომ პროექტს მხარში დაუდგა 
ადგილობრივი ტელევიზია, რომელთა დამხარებითაც 
მომზადდა 2 ვიდეო რგოლი და ასევე გადაცემა. 

ვფიქრობ, რომ ჩვენს მიერ დასახული მიზანი 
განხორციელებულიყო პროექტი რომელიც იქნებოდა, 
როგორც საგანმანათლებლო ასევე მოხალისეობრივი 
ხასიათის ნამდვილად შედგა. მოსწავლეებმა მოიძიეს 
და დაამუშავეს სხვადასხვა ლიტერატურა, შეეხნენ 
საკუთარი ქალაქის წარსულს, შეიმეცნეს უფრო მეტი 
ვიდრე იცოდნენ და მიიღეს გამოცდილება, 
მოხალისეებმა კი თავის მხრივ დიდად შეუწყეს ხელი 
იდეის სრულყოფილად განხორციელებას. 

ლონდა ფილიშვილი  
  

Muzeum Folkloru w Borjomi 
Projekt “MeMatiane” 

Główny cel: zapoznanie młodzieży z historią 
miasta i regionu, zwłaszcza z okresu pierwszego  
i drugiego wieku przed naszą erą. 

Zorganizowana została 6tygodniowa gra dla 
lokalnych szkół, gdzie uczestnicy mieli do 
wybrania jeden z okresów długiej historii Borjomi 
i okolic. Wśród zadań było zebranie potrzebnych 
informacji  
i przygotowanie prezentacji końcowej. W projekt 
zaangażowało się 7 osób oraz 2 wolontariuszy.  

Utworzona została specjalna grupa na Facebooku  
i materiały promocyjne. 

Główne efekty: stworzony został pierwszy 
program muzeum łączący edukację  
z wolontariatem.  

Realizacja projektu spotkała się  
z zainteresowaniem ze strony społeczności 
lokalnej. W całość wydarzenia włączyły się 
również lokalne media. Finał projektu połączony 
został z festiwalem “Borjomoba” 29 sierpnia 
2015 roku. 
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Rustavi Historical Museum 
“Treasure Seekers” 

Author: Manana Khavtasi 

 
Museum address: 17, Builders' str. 
3700, Rustavi 
Phone: (+995 341) 25 78 95, 24 22 28, (+995 
599) 51 83 45 
E-mail: muzeumi50@yahoo.com  
Web-site: www.rustavi.ge 
 
Problem – Rustavi Historical Museum has a 
number of educational programs for 
schoolchildren. The programs usually take place 
after school time and need involvement of 2-3 
persons. Therefore, Museum staff has to leave 
their direct tasks and participate in program. 
This problem can be easily solved with the help 
of volunteers. 
 
Volunteering positions – Volunteers will serve 
as assistants for the educational programs. 
Most of such programs involve teams of 4-6 
pupils, the volunteers will be guiding the process 
and be intermediaries between the teams. 
Volunteers also can design educational 
programs by their own and implement them 
with the support of the Museum. 
 
Duration of volunteering - 3 months, March-
May, 2015 as this is the period when pupils visit 
the Museum more actively. 3 days in a week. 
Volunteer #1 on Tuesday, Thursday, Friday; 
Volunteer #2 on Wednesday, Friday, Sunday.  3 
hours a day (14.00-17.00), although the 
working hours may be changed in accordance 
with the visitors influx. 
 
Competences and skills of volunteers: 

 Knowledge of the History of Georgia 
(graduates or students of History 
major, art History, persons with keen 
interest in the History of Georgia)  

 

რუსთავის ისტორიული მუზეუმი 
„განძის მაძიებლები“ 

ავტორი: მანანა ხავთასი 
 

მუზეუმის მისამართი:  3700, რუსთავი, მშენებელთა ქ. 
17 
ტელეფონი: (+995 341) 25 78 95, 24 22 28, (+995 599) 51 
83 45  
ელ-ფოსტა: muzeumi50@yahoo.com   
ვებ-გვერდი: www.rustavi.ge 

პრობლემა და მისი გადაჭრის გზა - რუსთავის 

ისტორიულ მუზეუმს აქვს არაერთი საგანმანათლებლო 

პროგრამა სკოლის მოსწავლეებისათვის. ისინი 

უმეტესად გაკვეთილების შემდეგ დღის მეორე 

ნახევარში სტუმრობენ ხოლმე მუზეუმს. პროგრამების 

განხორციელება მოითხოვს 2-3 თანამშრომლის 

თანამონაწილეობას, რის გამოც მუზეუმის 

თანამშრომლები წყდებიან თავის ძირითად 

საქმიანობას. ამ პრობლემას მოაგვარებს მოხალისე-

თანამშრომლების მუზეუმში მოსვლა. 

მოხალისეების საქმიანობა - საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელების დროს თანაშემწის 

ფუნქცია (რადგანაც პროგრამების დიდი ნაწილი 

გულისხმობს 4-6 კაციან ჯგუფებთან მუშაობას, 

მოხალისეები შეასრულებენ პროგრამის წამყვანსა და 

მოსწავლეთა ჯგუფებს შორის შუამავლის ფუნქციას). 

ასევე, შესაძლებელია, სურვილისამებრ, მოხალისემ 

თავად შექმნას და განახორციელოს რაიმე ახალი 

პროგრამა, რასაც მხარს დაუჭერს მუზეუმი. 

მოხალისის სამუშაო ვადა - 3 თვე (მარტი, აპრილი, 

მაისი - 2015 წელი), რადგან ამ პერიოდში მატულობს 

მუზეუმში მოსწავლეთა ნაკადი. კვირაში 3 დღე. 1 

მოხალისე - სამშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი. მეორე 

მოხალისე - ოთხშაბათი, პარასკევი, შაბათი. დღეში 3 

საათი (14.00-17.00).  

შეიძლება საათის დარეგულირება ვიზიტორთა 

მოთხოვნის შესაბამისად. 

მოხალისის საჭირო კომპეტენციები : 

 საქართველოს ისტორიის ცოდნა (პროფესიით 

ისტორიკოსი, ხელოვნებათმცონე, ისტორიის 

ფაკულტეტის სტუდენტი, სახელოვნებო  

 

 

mailto:muzeumi50@yahoo.com
http://rustavi.ge/?page_id=1775&lang=en
mailto:muzeumi50@yahoo.com
http://rustavi.ge/?page_id=1777
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 Communicative 
 Joyful 
 Ability to establish friendly relations with 

pupils 
 Creative 
 Ability of prompt reactions in unexpected 

situations. 
 
Mentor – Head of the Educational Programs 
Department of Rustavi Historical Museum 
 
Orientation – The mentor will acquaint 
volunteers with programs in which she/he will 
participate. Volunteer will also get detailed 
written information and attend the programs 
run by the Museum staff. Afterward they will 
lead their first program themselves under 
supervision. 
 
Recruitment process – The information will be 
spread by the following means: 
 Announcement boards of the Rustavi 

Museum, Rustavi University “Rvali”, 
Department of History and Archaeology of 
the Ilia University and Tbilisi State University, 
Association of Educational Initiatives “Sika”, 
Civil Society Development Agency “Sida”, 
Association Youth for Europe, Youth Center 
of Rustavi City Hall, Rustavi Libraries 

 Announcements on the TV Channel 
“Kvemo Kartli” 
 Social networks: Facebook page of the 
Museum shared by the friends of the Museum. 
pages of partner organizations Droni and GACC 
 
Selection process – Candidates should submit 
their CVs and motivation letters electronically or 
as hard copies. By the end of February 
shortlisted 2-3 candidates will be invited for an 
interview conducted by the Director of the 
Museum and Head of the Department of 
Educational Programs. The selected candidates 
will be contracted. 
 
 

 ფაკულტეტის სტუდენტი, საქართველოს 

ისტორიით დაინტერესებული პირი) 

 ერკვეოდეს არქეოლოგიის საფუძვლებში 

(სასურველია, მაგრამ არაა სავალდებულო) 

 კომუნიკაბელური 

 ხალისიანი 

 მოსწავლეებთან უნდა შეეძლოს მეგობრული 

ურთიერთობის დამყარება  

 კრეატიული მოულოდნელ სიტუაციაში 

სხარტად აზროვნების უნარი 

კოორდინატორი - რუსთავის ისტორიული მუზეუმის 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი 

მუშაობის დაწყებამდე მოხალისეს მომზადება - 

მოხალისეს კოორდინატორი დაწვრილებით  გააცნობს 

იმ პროგრამებს, რომლის განხორციელებაშიც უნდა 

მიიღოს მან მონაწილეობა; მიაწვდის საჭირო 

წერილობით ინფორმაციას; მოხალისეები 

თავდაპირველად დაესწრებიან ამ საგანმანათლებლო 

პროგრამის განხორციელების პროცესს მუზეუმის სხვა 

თანამშრომლის მონაწილეობით; შემდეგ თავად 

ჩაატარებენ ამავე თანამშრომლის მეთვალყურეობით. 

კანდიდატების მოძიება  -  ინფორმაცია მოხალისეთა 

კონკურსის გამოცხადების შესახებ გავრცელდება 

შემდეგი გზებით:  

 რუსთავის მუზეუმის, რუსთავის უნივერსიტეტ 

,,რვალის“, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისა და ილიას უნივერსიტეტის 

ისტორია-არქეოლგიის ფაკულტეტის, 

რუსთავის არასამთავრობო ორგანიზაციების:  

,,სიქა“ (საგანმანათლებლო ინიციატივების 

ქართული ასოციაცია), ,,სიდა“ (სამოქალაქო 

განვითარების სააგენტო), ასოციაცია 

,,ქართველი ახალგაზრდები ევროპისათვის“, 

რუსთავის სკაუტების, რუსთავის მერიის 

ახალგაზრდულ ცენტრში, რუსთავის 

ბიბლიოთეკებში განცხადებების დაფაზე 

 გაკეთდება სარეკლამო განცხადება რუსთავში 

ტელევიზია ,,ქვემო ქართლის“ ტელეეთერით 

 სოციალური ქსელის ფეისბუქის მეშვეობით: 

რუსთავის ისტორიული მუზეუმის გვერდზე, 

ვთხოვთ მუზეუმის გვერდის მეგობრებს  
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Motivation: 

After successful completion of the project 
Volunteers will get the certificate and 
recommendation letter; 

 

Description of Education Program 
 

 “Treasure Seekers” - Program 
participants, 12-17 years old children, will have 
15-20 minute lecture. and then will be divided in 
3 teams with 4-5 members in each. Each team 
will get the hint on how to find questions hidden 
in the Museum building or yard. To answer the 
questions participants should recall the 
introductory lecture. In some cases teams will 
need to use the compass. The volunteer 
assistant accompanies each team and gives 
them the next hints in case of correct answer. 
They can give additional directive questions to 
help team find the correct answer. There will be 
6 questions in total and afterwards teams will 
earn 3 spades to dig up the chest with treasures. 
Each team has a different route not to disturb 
each other. The winner will be the team which  
will pass the whole pass quicker and find the 
treasures, which will be hidden in the big stone 
grave in the Museum yard. The chest will 
contain the copies of the book about the 
Historical of Rustavi and Museum collection for 
each team member. 

 
Program's implementation – results 

Sulkan Nemsadze the 1st year student of the 
department of history at the Tbilisi State 
University and Giorgi Khardzeishvili, student of 
the department of archaeology of the same 
university were volunteering at the Rustavi 
History Museum in May-Jun, 2015. They 
actively participated in the implementation of 
educational programs of the museum (“public 
archeology” and “historical kaleidoscope”). They 
were also actively involved in the preparation 
and realization of the new program “Treasure  

გააზიარონ, ასევე, მუზეუმის თანამშრომლების 
ფეისბუქის გვერდებზე, ორგანიზაცია ,,დრონი“-
სა და GACC-ის საშუალებით. 

კანდიდატების შერჩევა - მოხალისეობის მსურველთა 
აპლიკაციები (CV და სამოტივაციო წერილი) მიიღება 
როგორც ელექტრონულად (მუზეუმის ელექტრონული 
ფოსტით), ასევე უშუალოდ მუზეუმში. აპლიკანტები 
შეირჩევიან ჯერ მიღებული აპლიკაციების მიხედვით, 
თებერვლის ბოლო კვირას კი 2-3 კანდიდატი 
გასაუბრების პრინციპით, რომელსაც გაუძღვებიან 
მუზეუმის დირექტორი და  საგანმანათლებლო 
პროგრამების ხელმძღვანელი. არჩეულ კანდიდატებთან 
დაიდება ხელშეკრულება. 

მოხალისეების მოტივაციის ასამაღლებლად: 

 მათ გადაეცემათ მოხალისეობის 
დამადასტურებელი სერთიფიკატი და 
სარეკომენდაციო წერილი; 

 ქალაქის მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო 
მგზავრობის ბარათი; 

 გაიცემა მუზეუმის თანამშრომლის ბარათი, 
რომელიც მათ საშუალებას მისცემს 
საქართველოს მუზეუმებს ესტუმრონ უფასოდ;  

 გავაცნობთ სამუზეუმო საქმის ყველა სფეროს;  

წარმატებულ 1 მოხალისეს შევთავაზებთ 
ანაზღაურებად სამუშაოს მუზეუმში საგანმანათლებლო 
პროგრამების განყოფილებაში 
 
პროგრამის აღწერა 

„განძის მაძიებლები“ - პროგრამის მონაწილეებს 12-17 
წლის მოსწავლეებს ჩაუტარდებადთ 15-20 წუთიანი 
ლექცია. შემდეგ ისინი დაიყოფიან 4-5 წევრისგან 
შემდგარ 3 კგუფად. თითო ჯგუფს ექება მინიშნება თუ 
როგორ უნდა იპოვნონ კითხვები რომლებიც 
დამალულია მუზეუმის ეზოში. ქითხვებზე პასუხის 
გასაცემად მონაწილეებმა უნდა გაიხსენონ ლექციაზე 
მირებული ინფორმაცია. კითხვების მოსაძებნად 
ჯგუფებს დაჭირდებათ კომპასის გამოყენება. 
თოთოეულ ჯგუფს თან ახლავს მოხალისე ასისტენტი, 
რომელიც აძლევს მათ შემდეგ მინიშნებას სწორი 
პასუხის შემთხვევაში. ასისტენტებს ასევე შეუძლიათ  
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finder”. They established very good relationship 
with program participants. 

The educational program “Treasure finders” had 
been introduced in the frames of the 
programme of the celebration of International 
day of museums on May 21, 2015. It gained a 
big interest in Rustavi and had been conducted 
5 times (total participants 104) before the end 
of the school year. The program will be 
continued from the beginning of 2015-2016 
school year. Museum had already received 
several requests of participation. 
 
The Aim of the Program was popularization of 
the history of the Rustavi and artifacts kept at 
Rustavi History Museum vie integration of 
history and geography. Focus-groups: pupils of 
6th-10th terms.   
 
Description of the program: The pupils are 
introduced to the exposition of the museum by 
the guide during the 30 min. Then program 
assistant explains to each group (in program 
participate 4 groups of 5-6 pupils) the rules of 
game, utilization of compass and plans. Each 
group have their own task, they have to find the 
questions hidden in the different parts of the 
museum yard. Each group is accompanied by 
the museum staff or volunteer. The questions 
base on the information they got during the 
museum visit. If the group has the right answer 
they continue their rout, if not they have to 
answer easier questions until they say the 
proper answer. There are 5 question in total. The 
winner is the team which reaches the final point 
of their rout and discovers the chest with 
treasures. As a prize the winners get the 
treasures from the chest: copies of Colchis 
Tetries, coins of Queen Tamar, Alexander 
Macedonian and Sassanids, pendants of 
zoomorphic and anthropomorphic figurines) 
The budget for this program had been spent for 
purchasing the chest, compasses, shirts for 
volunteers, coins prizes. 

დაუსვან ჯგუფებს დამატებითი მიმანიშნებელი 
კითხვები თუკი მათ არ აქვთ კითხვაზე სწორი პასუხი. 
სულ ჯგუფებმა უნდა უპასუხონ 6 კითხვას რის 
შემდეგანც ისიმი მიიღებენ 3 ნიჩაბს განძის 
ამოსათხრელად.  

თითოეულ ჯგუბს აქვს თავის მარშრუტი, რომელიც არ 
იკვეთება სხვა ჯგუფებთან. გამარჯვებული იქნება ის 
ჯგუფი, რომელიც მარშრუტს ყველაზე სწრაფად 

გაივლის და იპოვნის განძს, რომელიც დამალული 

იქნება მუზეუმის ეზოში არსებულ სამარხში. განძიან 

სკივრში მონაწილეები იპოვნიან რუსთავის მუზეუმის 

შესახებ წინებს გამარჯვებული გუნდის თითოეული 

მონაწილისთვის.  

პროგრამის განხორციელება 

2015 წლის მაის-ივნისში რუსთავის ისტორიულ 

მუზეუმში მუშაობდნენ მოხალისეები თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის 

პირველი კურსის სტუდენტი სულხან ნემსაძე და ამავე 

უნივერსიტეტის არქეოლოგიის ფაკულტეტის 

პირველკურსელი გიორგი  ხარძეიშვილი. მათ აქტიური 

მონაწილეობა მიიღეს მუზეუმის საგანმანათლებლო 

პროგრამების (,,სახალისო არქეოლოგია“ და 

,,ისტორიული კალეიდოსკოპი“) მუშაობაში. ასევე, 

შესაშური კრეატიულობა გამოიჩინეს პროექტის  

,,განძის მაძიებელი“ პრაქტიკულ მომზადებასა და მის 

განხორციელებაში. მათ შეძლეს კარგი ურთიერთობა 

დაემყარებინათ აღნიშნული პროექტების მონაწილე 

მოსწავლეებთან, მოგვაწოდეს საყურადღებო რჩევები 

პროექტის მზადების პროცესში. 

საგანმანათლებლო პროგრამა ,,განძის მაძიებელი“ 

ამოქმედდა მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი კვირეულის დროს 21 მაისს (იხ. მოსაწვევი, 

სურ.1). სასწავლო წლის დასრულების გამო სულ რაღაც 

2 კვირის განმავლობაში ჩატარდა 5-ჯერ 

(მონაწილეობდა სულ 104 მოსწავლე) და მოიპოვა დიდი 

ინტერესი ქალაქის მოსწავლეებში. ახალი 2015-2016 

სასწავლო წლის დაწყებისთანავე განახლდება 

აღნიშნული პროგრამა. მუზეუმში უკვე შემოვიდა მასში 

მონაწილეობის მიღების მსურველთა რამდენიმე 

მოთხოვნა.  

პროგრამის მიზანი იყო რუსთავის ისტორიულ 

მუზეუმში დაცული არტეფაქტებისა და რუსთავის 

ისტორიის პოპულარიზაცია ისტორიისა და  
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გეოგრაფიის ინტეგრირების მეშვეობით. 

ფოკუსჯგუფებია - მე-6 - მე-10 კლასის მოსწავლეები.  

 

პროგრამის მსვლელობა - 30 წუთის 

განმავლობაში მოსწავლეები ეცნობიან რუსთავის 

მუზეუმის ექსპოზიციას გიდის მეშვეობით (იხ. სურ. 2). 

მუზეუმის თანამშრომელი უხსნის 4 ჯგუფად (თითო 

ჯგუფში 5-6 მოსწავლეა) დაყოფილ მოსწავლეებს  

თამაშის წესებსა და კომპასისა და გეგმის გამოყენებას 

(სურ. 3 და 4). თითოეულ ჯგუფს მიყვება მუზეუმის 

თანამშრომელი და მოხალისე. მოსწავლეები მოცემული 

მარშრუტის მიხედვით ეძებენ (იხ. სურ. 5) მუზეუმის 

ეზოში დამალულ კითხვებს (კითხვები შედგენილია 

მუზეუმის ექსპოზიციის გაცნობისას მოსმენილი და 

ნანახი მასალების მიხედვით) და მოხალისეს პასუხობენ 

(იხ. სურ. 6). არასწორი პასუხის შემთხვევაში მოხალისე 

(ან მუზეუმის თანამშრომელი) სვამს შედარებით 

მარტივ კითხვას მანამ, სანამ სწორი პასუხი არ 

გაჟღერდება. სწორი პასუხის შემთხვევაში გუნდი 

აგრძელებს ახალი მარშრუტის მიხედვით სხვა კითხვის 

ძიებას (სულ 5 კითხვაა). გამარჯვებულია გუნდი, 

რომელიც პირველი მიაგნებს მიწაში დაფლულ 

,,განძით“ სავსე სკივრს (სურ. 7). გამარჯვებული 

გუნდის თითოეულ წევრს საჩუქრად გადაეცემა 

სკივრში ჩალაგებული ,,საგანძური“ - ძველი ნივთების 

(კოლხური თეთრის, თამარ მეფის, ალექსანდრე 

მაკედონელისა და სასანიდური მონეტების, ირმის 

რქებში ადამიანისა და ლომის გამოსახულებიანი 

გულსაკიდების ასლები (სურ. 8). 

ამ პროგრამის განხორციელებისათვის განსაზღვრული 

თანხით შევიძინეთ სკივრი, 3 კომპასი, 2 მაისური 

მოხალისეებისთვის დონორი ორგანიზაციების 

ლოგოების გამოსახულებით,  47 ერთეული 

არტეფაქტების ასლები პრიზებად. დღეისათვის 

დარჩენილია 24 ერთეული საპრიზო ნივთი.   

 

 

  

Muzeum Historyczne w Rustavi 

Projekt edukacji archeologicznej dla 
przedszkolaków Celem projektu było 
stworzenie i przeprowadzenie programów 
edukacyjnych dla przedszkolaków, 
poświęconych archeologii – poprzez grę 
terenową, prace na specjalnie zaaranżowanym 
stanowisku archeologicznym oraz zabawę w 
„odkrywanie skarbów”.  

W trwający 3 miesiące program-grę 
zaangażowanych zostało 3 wolontariuszy, 
którzy realizowali go we współpracy  
z pracownikami muzeum. Zajęcia odbywały się 
popołudniami, 3 razy w tygodniu po 3 godziny. 
Dzieci podzielone na grupy realizowały kolejne 
zadania w ogrodzie muzeum, w budynku 
wystawienniczym, w salach edukacyjnych. 
Nagrodami, które przedszkolaki odkrywały  
w kamiennym sarkofagu, były książeczki  
o zabytkach archeologicznych z obszaru miasta 
Rustavi. 

Główne efekty: przygotowano i zrealizowano 
pierwszy muzealny projekt, w którym udział 
brali wolontariusze. Zarówno w proces 
rekrutacji wolontariuszy, jak i realizacje projektu 
zaangażowano lokalne media, projekt 
promowano na facebooku, stworzono ciekawy 
projekt edukacyjny oraz dedykowane mu 
materiały promocyjne. 
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Uplistsikhe Historical-Architectural 
Museum-reserve 

“Stories of the Elderly” 
Author: Ina Karelidze 

 
Uplistsikhe Historical-architectural Museum-
reserve is the most visited museum in Georgia. 
Located near the town of Gori, on the left bank 
of the river Mtkvari. It has as status as Museum-
reserve in 1979 and it’s under within National 
Agency of Cultural Heritage Preservation of 
Georgia and it’s in the pre-list of UNESCO. 
Address: village Qvakhvreli, district of Gori City 
Contact information of organization: 
E-mail: Uplistsikhemuseum@gmail.com; 
Inakarelidze@gmail.com 
Mobile: 555 483 689; 595 032 643; 
Date of implementation of program: February-
August 2015 
 
Description of program/goal: 
Main aim: introduction of the youth to the 
Uplistsikhe history and development of various 
skills among participants. 
One of the aims of museum is to develop 
provision for education and to facilitate 
exploring of Uplistsikhe and its history. There is 
the old village Uplistsikhe which is situated on 
the west side of monument of Uplistsikhe, 
where people moved down in XII-XIII centuries 
and lived till XX century, (in 1920, there was the 
biggest earthquake and destroyed old houses 
and buildings, therefore people had to left 
Uplistsikhe and now they live in Village 
Qvakhvreli.) 
Under this program we will be able to revive old 
traditions and with records to preserve them for 
the future. It’s important to know how they used 
to live there, for example what was happening 
at schools if they still remember of course, what 
kind of games they played in childhood, 
entertainment, how they loved, any old jokes 
they had in village and etc.  
 

უფლისციხის ისტორიულ-
არქიტექტურული მუზემ-ნაკრძალი 

“ამბები უხუცესებისგან” 

ავტორი: ინა კარელიძე 

უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-
ნაკრძალი საქართველოში ვიზიტორების რაოდენობის 
მხრივ ერთ-ერთი პირველია. იგი მდებარეობს ქ.გორთან 
ახლოს, მდინარ ემტკვირ მარცხენა სანაპიროზე. მას 
მუზეუმ-ნაკრძალის სტატუსი მიენიჭა 1979 წელს და 
დაქვემდებარებულია საქართველოს კულტურული 
მემკციდროების დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. იგი 
იუნესკოს საცდელ სიაშია შეტანილი. 
მისამართი: ქ.გორის რაიონი, სოფელი ქვახვრელი 

ორგანიზაციის საკონტაქტო ინფორმაცია 

ელ-ფოსტა: Uplistsikhemuseum@gmail.com; 
Inakarelidze@gmail.com 

მობ: 555 483 689;  

პროგრამის სახელწოდება: “ამბები 

უხუცესებისგან” 

პროექტის განხორციელების თარიღი: თებერვალი 

-აგვისტო 2015 

პროგრამის აღწერა/მიზანი 

მუზეუმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი, 

მუზეუმ-ნაკრძალის შესწავლა და მისი კვლევაა, 

რომელიც ხანგრძლივი და რთული პროცესია. 

განსაკუთრებით ყურადღებას იმსახურებს ძველი 

ნასოფლარი უფლისციხე,რომელიც ძეგლის 

დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. 

ლიტერატურული წყაროების მიხედვით, ხალხი  

უფლისციხის ამ ტერიტორიაზე XII-XIII 

საუკუნეებში დასახლდა და ცხოვრობდნენ მე- XX 

საუკუნემდე  ( 1920 წელს შიდა ქართლში იყო 

ძლიერი მიწისძვრა,რამაც გამოიწვია სახლების და 

ძველი შენობების ნგრევა,შესაბამისად სოფელი 

უფლისციხის მოსახლეობას მოუხდა ამ ადგილის 

მიტოვება და სოფელ ქვახვრელში გადასახლება). 

ამას წინათ, შევხვდით ერთ მოხუც კაცს,რომელიც 

არის 90 წლის და როგორც საუბრიდან 

აღმოჩნდა,იგი ძველ უფლისციხეში დაიბადა და  

mailto:Uplistsikhemuseum@gmail.com
mailto:Inakarelidze@gmail.com
mailto:Uplistsikhemuseum@gmail.com
mailto:Inakarelidze@gmail.com
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Apart of that, under this program relationship 
between elderly and young people will be closer; 
heart full, warmer, also young people will 
appreciate elderly and share their life 
experience. 
In our opinion that project will promote 
communication between museum and the local 
habitants. And with such activities museum will 
be more open for society.   
 
Beneficiaries of program: 

• local schools, 
• Qvakhvreli and Uplistsikhe villages, 
• Ethnographic Museum of Gori city, 
• Elderly people from two villages and 

Gori city. 
There will be 5 groups of pupils (VIII, IX, X 
classes) and in each group 6 children. 
 
Activities and Process: 
Pupils will introduce program and find elderly 
people to contact them. 
 I-III Group’s member pupils will find elderly 

who come from old village Uplistsikhe and 
do interview and records. 

 II-IV Group’s member pupils will find and 
meet elderly residents of village Qvakhvreli 
and they will do some interviews and 
records of stories, too. Pupils can do some 
records for practice by helping their 
grandma and grandpa.    

 V-Group’s members will provide photos, 
videos, and will create Facebook page or 
blog and they will promote the program. To 
arrange some discussion among the 
members of program, to participate in field 
trips and do some explores, notes. 

Pupils will discuss with each other the process 
and prepare presentations in Georgian and 
English.  History, Georgian and English language 
teachers will be involved and they will support 
their pupils to prepare interviews carefully. 
Participants of the project (pupils, volunteers) 
will be trained by the invited trainers, they will 
be informed how to prepare interviews, do  

გაიზარდა. მეტად საინტერესო აღმოჩნდა 

უფლისციხელი უხუცესის ნაამბობი. ვფიქრობთ 

არამატერიალურ კულტურასთან გვაქვს საქმე და 

ვინაიდან, ამ დრომდე არ არის ზეპირ სიტყვიერება 

შემონახული, ჩვენ გავაკეთებეთ ჩანაწერებს 

მსგავსი ისტორიების და მოვამზადებთ 

პრეზენტაციებს. 

პროექტის ფარგლებში შევძლებთ ძველი 

ტრადიციების გაცოცხლებას და მოვიპოვებთ 

ინფორმაციებს, მაგ: თუ როგორ ცხოვრობდნენ 

ძველ დროში, რა ხდებოდა სკოლებში, თუ მათ ჯერ 

კიდევ ახსოვთ რა თქმა უნდა და რა ტიპის 

გასართობები ქონდათ ბავშვობაში, ძველი 

თამაშები, როგორ უყვარდათ, გავიგებთ ძველ 

ხუმრობებს, რომელიც სოფელში იყო 

გავრცელებული და ა.შ. 
 
პროექტის ბენეფიციარები: 

პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივ სკოლებთან 

თანამშრომლობა. ქვახვრელის და უფლისციხის 

საჯარო სკოლები, აგრეთვე გორის 

ეთნოგრაფიული მუზეუმი. 

უხუცესები ორის სოფლიდან და ქალაქი გორიდან. 

სულ იქნება მოსწავლეების 5ჯგუფი (VIII, IX, X 

კლასი) ჯგუფში 6-მოსწავლე. 

აქტივობები და პროცესი: 

პროგრამის გაცნობა მოსწავლეებზე, უხუცესების 

მოძიება და მათთან დაკონტაქტება. 

 I-ჯგუფის წევრი მოსწავლეები მოიძიებენ 

სოფელში მცხოვრებ უხუცეს უფლისციხელებს 

და მოამზადებენ ინტერვიუს,გააკეთებენ  

ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერს. ქართულ და 

ინგლისური ენის სპეციალისტებთან ერთად 

მოძიებულ ინფორმაციებს დაამუშავებენ და 

პრეზენტაციის სახით წარმოადგენენ.  

 II-IV -ჯგუფის წევრი მოსწავლეები მოიძიებენ 

მოხუცებს, გააკეთებენ ვიდეო ან აუდიო 

ჩანაწერს, საინტერესო ამბების (ნებისმიერი 

თემა, სურვილის მიხედვით) და მოამზადებენ 

ინტერვიუებს.   
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recordings and make a video properly. Trainers 
are: professional journalist and filmmaker. 
There will be coordinators in each group to 
monitor the process and to prepare a report in 
the end of a month.   
In the project there will be 3 volunteers choosen. 
 
They will coordinate groups of pupils, follow 
them when working with elderly people and 
support during interviews, take pictures. They 
will also manage special Facebook page about 
the project (to add everyday news about the 
project, about participants, to promote 
Uplistsikhe, they will prepare news as Georgian 
also in English languages).  Volunteers should 
prepare monthly reports about their activities 
during the month and short presentation in the 
museum-reserve. 
Every Saturday we will have a meeting with 
pupils and volunteers and they will receive tasks 
for next Saturday. Every Sunday pupils will 
present their presentations. 
 
Planned results of project: 
Through these stories, we will have more 
information about the old village, where many 
Georgian movies are done also. Therefore we 
will arrange educational exhibitions periodically 
and suggest more schools and universities to 
get involved. Under the project we will prepare 
other permanent educational and volunteering 
programs. 
We will be able to show other museums how 
effective and important volunteering is. 
In the end of project we will gather all stories 
told by the elderly and prepare copies and 
presentations with pupils and volunteers, 
introduce to people, schools, and museums and 
perhaps print as leaflets. We will keep backup 
copies on a CD, too. In such way we can preserve 
and save important stories and history for 
future. 
 
 

 III-ჯგუფის წევრი მოსწავლეები 

უზრუნველყოფენ ვიდეო, ფოტო გადაღებებს, 

შექმნიან სპეციალურ გვერდს და 

მოხალისეებთან ერთად გაუწევენ 

ადმინსტრირებას. საჭიროების შემთხვევაში 

საველე გასვლებში მიიღებენ მონაწილეობას. 

უზრვნელყოფენ პრეზენტაციების 

ორგანიზებას მუზეუმის საკონფერენციო 

დარბაზში. 

 მოსწავლეები პროექტზე იმუშავებენ 

ქართულის და ინგლისური ენის 

მასწავლებლებთან ერთად, ისინი 

მოსწავლეებს დაეხმარებიან ინტერვიუების 

და პრეზენტაციების მომზადებაში, 

გაუწევენ კონსულტაციებს.  

 პროექტში მონაწილეები (მოხალისეები, 

მოსწავლეები) დატრენინგდებიან 

მოწვეული ტრენერების მიერ, რათა 

მოამზადონ ინტერვიუები ეფექტურად , 

გააკეთონ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები 

სწორად.  

ყოველ ჯგუფს ეყოლება კოორდინატორი,ვინც 

გაუწევს მონიტორინგს და პერიოდულად 

გააკეთებს ანგარიშს მუზეუმში. 

პროექტის ფარგლებში შეირჩევა 3-მოხალისე. 

მუზეუმი პროექტის ფარგლებში შეარჩევს 

მოხალისეებს,რომლებიც კოორდინირებას 

გაუწევენ მოსწავლეთა ჯგუფებს. (სპეციალურად  

მომზადებულია სამოხალისეო  აპლიკაცია, 

რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი 

მოხალისეების მოვალეობები.) 

. ყოველ შაბათს იქნება სამუშაო შეხვედრები 

მოსწავლეებთან და მოხალისეებთან, სადა ისინი 

მიიღებენ დავაკლებებს, ხოლო კვირა დღეს 

გააკეთებენ პრეზენტაციებს მოძიებული მასალის. 

გაიმართება დისკუსია. 

 
პროექტის მოსალოდნელი შედეგები: 

უხუცესებისგან მოყოლილი „უთქმელი 

ისტორიებით“ და ძველ უფლისციხეზე 

გადმოცემული ინფორმაციით ჩვენ შევძლებთ 

ისტორიის გაცოცხლებას, უფლისციხის ძველ  
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Coordinators of project: Ina Karelidze 
(Educational program specialist of Uplistsikhe 
museum-reserve) Irakli Miruashvili (director of 
Uplistsikhe museum-reserve) 
 
Supporters of project: National Agency for 
cultural heritage preservation of Georgia; 
Cultural-educational centre of Gori Municipality. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

The project's implementation 
Stories from the Elders’, the volunteering-
educational programme of Uplistsikhe 
Historical-Architectural Museum-reserve was 
coordinated by the museum volunteers Ana 
Korinteli, Ani Mamisashvili, Amiran Nadirashvili. 
 
The old village Uplistsikhe which situated on the 
west side of monument of Uplistsikhe, was 
firstly settled in XII-XIII centuries and people 
lived here till XX century. It serves as a shooting 
place form more than 30 Georgian movies. The 
project participants studied these films to 
visualize the settlement. The next stage was 
training provided by the journalist Kato 
Kotolashvili, who is the founder of NGO “Droa” 
and representative of Union “Kartlosi” aiming 
development skills of work with respondents, 
interviewing, preparation of articles and video 
plots among the participants. The participants 
were working in groups and thus developed the 
team workings skills also. 

ნასოფლარზე მივიღებთ საინტერესო 

ინფორმაციას, სადაც არაერთი ქართული ფილმია 

გადაღებული. პროექტის ფარგლებში, მუზეუმში 

პერიოდულად  დაიგეგმება და მოეწყობა 

საგანმანათლებლო გამოფენები.   მოეწყობა 

პრეზენტაციები უფლისციხის მუზეუმის 

საკონფერენციო დარბაზში, რომელსაც 

დაესწრებიან მოსწავლეები, სტუდენტები, სხვა 

მუზეუმების თანამშრომლები და ყველა 

დაინტერესებული პირი. პროექტის დასასრულს 

მოეწყობა პროექტის შემაჯამებელი, დასკვნითი 

ღონისძიება. საჭირო რესურსების მოძიების 

შემთხვევაში შესაძლებელია მომზადებული 

პრეზენტაციების ბუკლეტების სახით დაბეჭდვა. 

გავაკეთებთ უხუცესების მიერ მოყოლილი ამბების 

CD ჩანაწერებს და შევინახავთ მუზეუმის და 

სკოლის არქივებში. ასეთი გზით ჩვენ შევძლებთ 

მომავალ თაობებს შევუნახოთ და გადავცეთ 

უთქმელი ისტორიები როგორც არამატერიალური  

კულტურული მემკვიდრეობა. გარდა ამისა სხვა 

მუზეუმებს გავუზიარებთ მოხალისეობრივ 

გამოცდილებას და მის ეფექტურობას. 

 
პროექტის კოორდინატორი: ინა კარელიძე 

(საგანმანთლებლო პროგრამების სპეციალისტი) 

პროექტის მხარდამჭერები: საქართველოს 

კულტურული მემკვიდროეის დაცვის ეროვნული 

სააგენტო; გორის მუნიციპალიტეტის 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი.  

პროექტის ანგარიში  

„ამბები უხუცესისგან“ - უფლისციხის მუზეუმ-

ნაკრძალის მოხალისეობრივ-საგანმანათლებლო 

პროექტი, რომელიც განხორციელდა ასოციაცია „ხიდი 

საქართველოსთან“ (პოლონეთი), მოხალისეობის 

კატოვიცეს რეგიონალური ცენტრის (პოლონეთი), 

ახალგაზრდული ასოციაცია „დრონი“ (საქართველო) 

და პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის 

პროგრამა „რეგიონი გარდამავალ ეტაპზე“ , 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს და გორის კულტურულ- 
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The next stage of the program was the practical 
work: participants were meeting the local elders 
and making the videos and voice recording of 
their stories. They got information about the 
intangible heritage of their village: traditions, 
games etc. The gathered materials were 
presented by the teams on special event at the 
Uplistsikhe museum and accompanied with 
discussions. 
It should be mentioned that in the frames of the 
programme “Stories from Elders’” had been 
continued the cooperation between the  
Uplistsikhe museum and Gori Ethnographic 
Museum. The pupils of Gori public school 
interviewed the elders’ of Gori and gathered the 
“Uknown Stories” about their city. 
In the frames of the programme had been 
arranged the field tour on the territory of the old 
settlement. The aim of the tour was recording 
and description of the remaining structures. The 
participants were assisted by the volunteer 
Amiran Nadirashvili and specialist of 
educational programs of Uplistsikhe museum. 
 

The final event of the programme was a photo 
exhibition “Video-photo about Uplistsikhe”. The 
exhibition featured materials gathered by the 
programme participants also the unique 
fragments from the old Georgian movies 
mentioned above. The exhibition was held with 
the assistance of National Agency of the 
Preservation of Cultural Heritage of Georgia, 
Gori cultural-educational center of youth, 
National Archives of Georgia and Art Palace. On 
the event had been presented the goals and 
results of the programme, participants were 
rewarding the certificates of successful 
completion.  
 

 

 

 

 

საგნამნათლებლო ცენტრის მხარდამჭერით. 

პროექტს კოორდინირებდნენ უფლისციხის მუზეუმ-

ნაკრძალის მოხალისეები:  ანა კორინთელი, ანი 

მამისაშვილი, ამირან ნადირაშვილი.  

ძველი ნასოფლარი უფლისციხე,რომელიც ძეგლის 

დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ისტორიულად 

ხალხი უფლისციხის ამ ტერიტორიაზე XII-XIII 

საუკუნეებში დასახლდა და ცხოვრობდნენ XX საუკუნე. 

უფლისციხეში არაერთი (დაახლოებით 30მდე) 

ქართული ფილმია გადაღებული დ ა სწორედ პროექტის 

ფარგლებში მოხდა ამ ფილმების შესწავლა და 

გამოფენის მოწყობა. ამასთანავე პროექტის 

მსვლელობის მანძილზე ბენეფიციარები შეხვდნენ 

არაერთ მოხუცს, გადაიღეს ვიდეოები, გააკეთეს 

ხმოვანი ჩანაწერები. ამ ეტაპამდე კი პროექტის 

ბენეფიციარებმა გარკვეული უნარ-ჩვევები 

გამოიმუშავეს: გაეცნენ რესპონდენტთან 

ურთიერთობისა და ინტერვიუს ჩაწერა-მომზადების 

სპეციფიკას, რაშიც მათ ტრენერი, პროფესიით 

ჟურნალისტი კატო ქოთოლაშვილი დაეხმარა. 

ტრენინგის ფარგლებში მოსწავლეებმა მიიღეს 

ინფორმაცია თუ როგორ მოამზადონ 

ინტერვიუები,სტატიები,რეპორტაჟი და გადაიღონ 

ფოტოები,ვიდეოები.მონაწილეები აქტიურად 

ჩაერთვნენ პროცესში,წარმატებულად გაართვეს თავი 

პრაქტიკულ დავალებებს და ქეისებს, რაც 

გულისხმობდა გუნდურ მუშაობას.  

აღნიშნული ტრენინგის შემდეგ ახალგაზრდები დიდი 

ენთუზიაზმით შეუდგნენ მოძიებული მოხუცებისგან 

ინტერვიუების აღებას. სამუშაო არეალი მოიცავდა 

სოფელი უფლისციხესა და ქვახვრელს. შემდგომ 

უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალში ეწყობოდა 

მოძიებული მასალის პრეზენტაცია, განხილვა და 

დისკუსია.  

 
აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ სწორედ პროექტის 

„ამბები უხუცესებისგან“ ფარგლებში გაგრძელდა 

ურთიერთანამშროლობა უფლისიციხს მუზეუმ-

ნაკრძალსა გორის ეთნოგრაფიულ მუზეუმს შორის. 

გორის საჯარო სკოლის მოსწავლეების ჯგუფმა იმუშავა 

„უცნობ ისტორიებზე“ რომლის ფარგლებში მათ 

მოიძიეს გორელი უხუცესები, რომლებიც ჩართული 

იყბნენ ქალაქის კვლევა-შესწავლაში. 
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პროექტის ფარგლებში მოეწყო პირველი საველე ტური 

უფლისციხის ნასოფლარში. ტურში მონაწილეობდნენ 

პროექტის ბენეფიციარების ერთ-ერთი გუნდი, 

რომელსაც კოორდინირება გაუწია უფლისიციხის 

მუზეუმ-ნაკრძალის მოხალისემ ამირან ნადირაშვილმა, 

საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციალისტთან 

ერთად. ტურის მიზანი, ნასოფლარში სახლების 

ნანგრევების დათვალიერება და შემორჩენილი 

ფრაგმენტების აღწერა, მონიშვნა იყო.  

ეტაპობრივად გრძელდებოდა პროექტის 

ბენეფიციარებთან შეხვედრები. ამ შეხვედრების დროს 

ხდებოდა იმ არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების მოძიება და შემდგომ 

გაცოცხლება. ახალგაზრდებმა უხუცესებთან ჩაწერილი 

ინტერვიუებით მოიძიეს  ინფორმაცია სხვადასხვა 

თამაშებზე, ტრადიციებზე, პროექტის ფარგლებში 

მუზეუმ-ნაკრძალში გავაცოცხლეთ უძველესი 

თამაშები.  

30 აგვისტოს უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალის 

ტერიტორიაზე მოეწყო ფოტო გამოფენა სახელად 

"კინო-ფოტოუფლისციხე". გამოფენაზე წარმოდგენილი 

იყო უნიკალური კადრები იმ ფილმებიდან, რომლებიც 

გადაღებულია უფლისციხეში. ფოტო გამოფენა მოეწყო 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს, ქ. გორის მერიის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ცენტრის, საქართველოს ეროვნული არქივის და 

ხელოვნების სასახლის მხარდაჭერით. 

ღონისძიებაზე გაიმართა პროექტ „ამბები უხუცესისგან“  

დასკვნითი, შემაჯამებელი პრეზენტაცია, რომლის 

დროსაც  საზოგადოება გაეცნო პროექტის 

მიმდინარეობის ეტაპებს, მიზნებსა და შედეგებს. 

მონაწილეებს და მოხალისეებს კი გადაეცათ 

სერთიფიკატები პროექტში წარმატებული 

მონაწილეობისათვის.   

 

  

Rezerwat historyczno-architektoniczny Muzeum 
Uplistsikhe 

Projekt „Historie Starszych” 

Celem projektu było dotarcie do ostatnich dawnych 
mieszkańców wioski Uplistsikhe, którzy po 
trzęsieniu ziemi w latach 20. XX wieku zostali 
przeniesieni do znajdującej się po drugiej stronie 
rzeki wioski Qvakhvreli, do ich potomków i innych 
wiekowych mieszkańców miejscowości. 
Najważniejsze było zdobycie informacji o tym, jak 
dawni mieszkańcy Uplistsikhe żyli, uczyli się, bawili i 
pracowali.  

Dodatkowym celem było wciągnięcie w działania 
muzeum lokalnych mieszkańców, a także 
wzmocnienie relacji pomiędzy młodszymi  
i starszymi pokooleniami.  

W projekt zaangażowano 3 wolontariuszy, którzy 
przewodzili działaniom 5 grup uczniów lokalnych 
szkół  
(w sumie 30 osobom). Uczniowie ci prowadzili 
wywiady z ostatnimi mieszkańcami dawnego 
Uplistsikhe, a także najstarszymi mieszkańcami 
wioski Qvakhvreli (często były to wywiady  
z własnymi babciami i dziadkami, co wzmacniało 
relację między pokoleniami i uczyło lokalnej historii). 
W weekendy prezentowano i omawiano wyniki. 

Główne efekty: przygotowano i zrealizowano 
pierwszy muzealny projekt włączający okolicznych 
mieszkańców i angażujący wolontariuszy. W projekt 
zaangażowano również lokalne media oraz 
stworzono albumy zdjęć  
i filmów, które udostępniono między innymi na 
facebooku. Zrealizowano wzorcowy 
wielopłaszczyznowy projekt wolontariatu  
w kulturze, który spotkał się z dużym 
zainteresowaniem lokalnego społeczeństwa. 
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State Silk Museum 

“The Mystery of Mushthaid” 

Author: Salome Pachuashvili 

 

Program  goal: 

The goal of the program is to introduce the 
history of the Museum establishment and the 
link between the Mushthaid Park and the 
Museum to youth. Participants will get 
information about the history of the Mushthaid 
park, Caucasian Sericulture Station, Caucasian 
Handicraft Committee, etc. Through specially 
designed hands-on activities youngsters will 
increase their awareness in this field in an 
entertaining way, test their skills and spend a 
pleasant time in the Museum and its 
surroundings.  

Program objectives: 

  To increase the participants’ awareness of 
the history of the Museum; 

  To tackle the image of the Museum as a 
boring place where nothing new and 
interesting happens. 

  To provide appropriate activities to make 
participants feel comfortable and meet 
their expectations. 

 Through special prizes promote the 
Museum and its image among the 
acquaintances of the participants. 

 Advertise the Museum widely by showing 
the process and the results of the program. 
 

 

 

 

 

აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 

“მუშტაიდის საიდუმლო” 

ავტორი: cსალომე ფაჩუაშვილი 

 

პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებს გააცნოს მუზეუმის 

დაარსების ისტორია და მისი კავშირი მუშტაიდის 

პარკთან. მონაწილეები გაეცნობიან მუშტაიდის პარკის, 

კავკასიის სააბრეშუმო სადგურისა და კავკასიის 

კუსტარული კომიტეტის ისტორიას. სპეცილაურად 

შექმნილი პრაქტიკული დავალებების საშუალებით 

ახალგაზრდები გაიღრმავებენ ცოდნას ამ სფეროში 

სახალისო ფორმით, გამოცდიან საკუთარ უნარებს და 

გაატარებენ სასიამოვნო დროს მუზეუმსა და მის 

შემოგარენში. 

 

პროგრამის მიზნები: 

  მუზეუმის ისტორიის შესახებ მონაწილეთა 

ცნობიერების ამაღლება; 

  მონაწილეების დარწმუნება იმაში, რომ მუზეუმი 

არ არის მოსაწყენი ადგილი, სადაც არაფერი 

საინტერესო არ ხდება; 

  შესაბამისი აქტივობების საშუალებით 

აგრძნობინოს მონაწილეებს თავი კომფორტულად 

და გაამართლოს მათი მოლოდინი.  

 სპეციალური პრიზების საშუალებით ხელი 

შეუწყოს მუზეუმის მეტ პოპულარობას 

მონაწილეთა ნაცნობებში. 

 გაუკეთოს მუზეუმს რეკლამა პროგრამის 

პროცესისა და შედეგების გასაჯაროებით.  
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Program description: 

The program implicates a scavenger hunt on the 
territory of the Mushthaid Park and the Silk 
Museum. The scenario is based on the turning 
moments in the history of the Park and role of 
the Sericulture Station. Number of participants 
can be 2-5 groups with 5 persons in it. The age 
of participants may vary from 15 to 30. A 
participation fee will be 3 lari per person. There 
will be 4 locations - two in the Musthaid Park, 
one outside the park at the old house of the 
Station staff and the final destination will be the 
garden of the Museum. Participating groups will 
not have maps and they will have to find the 
locations with the help of clues. 

No time limit will be set. The winner is the group 
which scores the highest by solving different 
tasks. Every group will be awarded some 
Museum souvenirs, but the winners will get free 
guided tour in the Museum and participance in 
another educational program of the Museum 
the Power of Colors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის აღწერა: 

პროგრამა გულისხმობ საქალაქო თამაშს მუშტაიდის 

პარკისა და მუზეუმის ტერიტორიაზე. სცენარი 

დაფუძნებულია პარკისა და სააბრეშუმო სადგურის 

ისტორიის გადამწყვეტ მომენტებზე. მონაწილეთა 

რაოდენობა შეიძლება იყოს 2-5 ხუთკაციანი ჯგუფი. 

მონაწილეთა ასაკი შესაძლებელია მერყეობდეს 15-დან 

30 წლამდე. მონაწილეობის საფასური იქნება 3 ლარი 

ერთ ადამიანზე. წარმოდგენილი იქნება 4 

დანიშნულების ადგილი - ორი მუშტაიდის პარკში, 

ერთი პარკის გარეთ, სადგურის თანამშრომლების ძველ 

სახლთან და ბოლო წერტილი იქნება მუზეუმის ბაღი. 

მონაწილებს არ ექნებათ რუკა და მათ ლოკაციებს 

მინიშნებათა დახმარებით უნდა მიაგნონ. 

დრო შეზღუდული არ იქნება. გამარჯვებული იქნება 

ჯგუფი, რომელიც დააგოვებს ყველაზე მეტ ქულას 

სხვადასხვა დავალების შესრულებისას. ყველა ჯგუფი 

დაჯილდოვდება მუზეუმის სუვენირებით, ხოლო 

გამარჯვებულები დამატებით მიიღებენ უფასო 

გიდტურს მუზეუმში და მონაწილეობის უფლებას 

პროგრამაში "ფერების ძალა". 

მომზადება 

ერთი ან ორი მოხალისე იქნება ჩართული მომზადების 

პროცესსა და საკუთრივ თამაშში. მათი მოვალეობები 

იქნება თანამშრომლებს დაეხმარონ თამაში 

ლოკაციების მოწყობაში, თამაშის მიახლოებითი 

ხანგრძლივობის გამოთვლაში და ა.შ. პროგრამის 

მსვლელობისას ისინი იქნებიან თამაში წამყვანები და 

აგრეთვე კონსულტანტები ზოგიერთ ლოკაციაზე. 

ამ მიზნით მუზეუმი გამოაცხადებს მოხალისეთა 

მიღებას ვებგვერდებსა და საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე.   
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Preparation 

One or two volunteers will be involved in the 
arrangement process and as well as in the game 
itself. Their responsibilities will be to help the 
staff  prepare the locations for the game 
(distribute the clues and suchlike), calculate 
approximate length of the program, etc. During 
the program they will be leading persons of the 
game and consultants on some locations. 

For these purposes the Museum will advertize 
volunteer job openings on Internet sites and its 
Facebook page. The motivation for potential 
volunteers will be the experience of preparing 
the city game, certificate, working experience 
for their resumes or just a kind wish to help the 
Museum. Also the fact that a volunteer will 
temporarily become a part of a nice museum 
team. Potential volunteer should be young, 
energetic, well organized and motivated. It 
would be ideal if he/she had some experience of 
organizing city games, but it's not the crucial 
thing.  

Resources for the program: 

The program needs very little amount of 
financial and human resources. As mentioned 
above, one or two volunteers will be fully 
involved and 3 staff members will do the 
arrangement process. As for finances, most of 
expenses will be for printed materials which can 
be done in the Museum office and the prizes are 
parts of the production of the Museum too, so 
the ticket price will be absolutely enough to 
cover all the expenses and no additional funding 
will be needed 

 

 

 

პოტენციური მოხალისეებისთვის მოტივაციის მიმცემი 

იქნება საქალაქო თამაშის მომზადების გამოცდილება, 

სერტიფიკატი, სამუშაო გამოცდილება 

მათირეზიუმესათვის ან უბრალოდ კეთილი სურვილი, 

რომ მუზეუმს დაეხმარონ. გარდა ამისა, მოხალისეები 

მცირე ხნით გახდენიან მუზეუმის არაჩვეულებრივი 

გუნდის წევრები. პოტენციური მოხალისე უნდა იყოს 

ახალგაზრდა, ენერგიული, მოწესრიგებული და 

მოტივირებული. იდეალურ შემთხვევაში კარგი 

იქნებოდა საქალაქო თამაშის მოწყობის გამოდილებაც, 

თუმცა ეს აუცილებელი არ არის. 

 

პროგრამისთვის საჭირო რესურსები: 

პროგრამა საჭიროებს ძალიან მცირე ადამიანურ და 

მატერიალურ რესურსს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

ერთი ან ორი მოხალისე იქნება ჩართული 

ორგანიზებაში მუზეუმის 3 თანამშრომელთან ერთად. 

რაც შეეხება ფინანსებს, ხარჯების უმრავლესობა 

საჭირო იქნება ბეჭდური მასალისთვის, რომლის 

მომზადება მუზეუმშიც შეიძლება და პრიზებიც 

მუზეუმის მაღაზიიდანაა, ასე რომ ბილეთის საფასური 

აბსოლუტურად საკმარისი იქნება ხარჯების სრულად 

დასაფარად. 

პროგრამის შეფასება: 

მონაწილეთა დაჯილდოვების შემდეგ (მუზეუმის 

შენობაში) მათ საშუალება ექნებათ სპეციალურად  

მომზადებულ ფურცელზე დაწერონ შთაბეჭდილებები 

და რჩევები. შემდეგ (შესაძლოა მეორე დღეს) 

მოხალისეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები და ისინიც 

დაწერენ შეფასებებს. ეს დაეხმარება თანამშრომლებს 

შეაფასონ პროგრამა და გამოასწორონ სუსტი მხარეები. 

ამასთან ერთად, პროექტზე მომუშავე ჯგუფიც  

 

. 
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Program evaluation: 

After awarding all the participants (inside the 
Museum building) they will have a chance to 
write their impressions and advice on specially 
provided pieces of paper. Afterwards (maybe on 
the next day), the volunteers will be given 
certificates and will be asked to write the same. 
This will help the staff to evaluate the project 
and improve the weak sides. In addition, a day 
after the game a team will meet to sum up the 
results and give feedback to each other. 

Results: 

The game took place on 29 July 2015. 
Preparation works began a week earlier. 
Volunteer team worked out the quests and 
installed different things on the locations for 
participants. On the day of the game every 
volunteer had their location were they had to 
observe the game and give some clues if 
necessary. 6 children took part in the game and 
5 volunteers were involved. Children were very 
enthusiastic and dealt with all the quests more 
or less successfully. They were very much 
impressed with the idea, that museum can be a  

place where you have a great fun and even get 
presents. There were two groups and one of 
them was an obvious leader, so the volunteers 
made a decision very easily. The winners got 
more presents, athough all the participants 
were awarded.  The volunteers got a big 
experience and can organize such games 
themselves in the future as they said on the 
evaluation meeting after the game. They had 
several remarks, but in whole they all were 
satisfied with the results. Two of them 
expressed a wish to provide their own program 
to the museum, which is very promising  

შედეგები: 

თამაში ჩატარდა 2015 წლის 29 ივლისს. 

მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო ერთი კვირით 

ადრე. მოხალისეთა ჯგუფმა თანამშრომლებთან ერთად 

შეიმუშავა მინიშნებები და განალაგა ხვადასხვა ნივთი 

სათამაშო ლოკაციებზე. თამაში სდღეს ყველა მოხალისე 

განლაგებული იყოსხვადასხვა ლოკაციაზე, სადაც უნდა 

დაკვირვებოდნენ თამაში მსვლელობას და საჭიროების 

შემთხვევაში მიეცათ მონაწილეთათვის გარკვეული 

მინიშნება. თამაშში მონაწილეობა ექვსმა ბავშვმა მიიღო 

და მზადებაში 5 მოხალისე იყო ჩართული. ბავშვები 

დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთნენ თამაშში და ყველა 

მინიშნებას მეტ-ნაკლები წარმატებით გაართვეს თავი. 

მათზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იმ იდემა, რომ 

მუზეუმი შეიძლება იყოს ადგილი, სადაც 

შესაძლებელია გართობა და საჩუქრების მიღებაც კი. 

მონაწილეობდა ორი ჯგუფი და ერთ-ერთი თამაში 

გამოკვეთილი ლიდერი იყო, ასე რომ მოხალისეებს 

გადაწყვეტილების მიღება არ გასჭირვებიათ. 

გამარჯვებულებმა მეტი საჩუქრები მიიღეს, თუმცა 

ჯილდოს გარეშე არც დამარცხებულები დარჩენილან.  

მოხალისეებმა დიდი გამოცდილება მიიღეს და 

მომავალში დამოუკუდებლად შეძლებენ მსგავსი 

თამაშის დაგეგმვას, რაც თავადაც დაადასტურეს 

თამაშის შემდეგ გამართულ შეკრებაზე. მათ რამდენიმე 

შენიშვნაც ჰქონდათ, თუმცა მთლიანობაში ისინი 

შედეგებით კმაყოფილი იყვნენ. ორმა მათგანმა 

სურვილი გამოთქვა სამომავლოდ განახორვიელონ  

შეიკრიბება თამაშის შენდეგ და გაუზიარებს 

ერთმანეთს მოსაზრებებს. 
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considering the fact that State Silk Museum is 
always open for such ideas.  

All the goals of the project has been more or less 
reached and the project implementation can be 
evaluated as successful. Therefore, museum is 
going to arrange the game regularly and make it 
one of the museum's educational program on 
the visitor offer list.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავიანთი პროექტები მუზეუმში, რასაც  

თანამშრომლები ყოველთვის მიესალმებიან. პროექტის 

ყველა მიზანი მეტ-ნაკლებად მიღწეულია და პროექტის 

განხორციელება შეგვიძლია წარმატებულად 

ჩავთვალოთ. მითუმეტეს რო, მუზეუმი გემავს თამაშის 

რეგულარულად მოწყობას და მის ჩართვას 

საგანმანათლებლო პროგრამების სიაში.  

 

 

  

Państwowe Muzeum Jedwabiu w Tbilisi 

Młodzieżowa gra miejska „Tajemnica Mushthaid” 

Celem projektu było poprawienie stanu wiedzy 
historycznej, dotyczącej powstania muzeum i jego celów,  
a także związków tej instytucji z parkiem Mushthaid, 
Kaukaską Stacją Jedwabnictwa oraz Kaukaskim 
Komitetem Rękodzieła. Zorganizowana została gra 
miejska na terenie parku i muzeum, w którą 
zaangażowanych zostało 5 wolontariuszy. 

Główne efekty: planowana kontynuacja gry każdego roku, 
co systematycznie będzie zwiększać wiedzę wśród dzieci 
i młodzieży na temat produkcji jedwabiu w Gruzji; 
zaangażowanie osób spoza muzeum, poprzez 
wolontariat, co docelowo poszerzy działania edukacyjne 
muzeum,  
a jednocześnie zwiększy kompetencje osób, które 
decydują się na taka formę współpracy. 
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Local Museum of Sachkhere 
“The book does live” 

Author: Maka Lashkhi 
 

Theme: Unity of generations for the study and 
preservation of the Poet’s spiritual heritage.  

Goals:  To develop in pupils:  

1) skill of working with a book; 
2) skills of provision of independent studies; 
3) motivation of pupils by means of the 

cooperation between school, museum and 
library; 

4) motivation of studying about the literature; 
5) understanding the need of heritage’s 

protection; 
6) creativity; 
7) understanding of environmental issues. 

 

Game Participants:  

2 Volunteers (one local, one foreigner) 
3 teams of pupils, 5 members in each 

Age 10-12  

Museum staff - 1 

Library staff - 1 

Elder persons - 3  

At the beginning of the game the participant 
teams will find the tear pages of poem and go to 
the teacher to find out the name of author. The 
teaches tells them the name and gives the next 
task: to go to the museum of local lore (together 
with the volunteer), as the author of the poem is 
the regions famous son, and find out the title of 
the poem. The children show the pages to the 
museum staff and together with him/her 
discover that the poem is the Akaki Tsereteli’s  

საჩხერის ადგილობრივი მუზეუმი 
,,იცოცხლე წიგნო“ 

ავტორი: მაკა ლაშხი 

 

თემა: თაობათა ერთობა - პოეტის სულიერი 
მემკვიდრეობის შესწავლის და 
პოპულარიზაციისათვის. 

 

მიზანი:  მოსწავლეებს გამოუმუშაოს ინტერესი:  

1) წიგნზე მუშაობის; 
2) აღმოჩენის და კვლევის უნარ-ჩვევების 

განმტკიცების; 
3) მუზეუმის, სკოლისა და ბიბლიოთეკის 

ურთიერთკავშირით მოსწავლეთა წახალისების; 
4) ლიტერატურული მეკვიდრეობის შესწავლის; 
5) სიძველისადმი მოკრძალების და განახლების; 
6) შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების; 
7) ბუნების დაცვის. 

 

თამაშში ჩართულია: - 2 მოხალისე (ერთი უცხოელი) 

მოსწავლეთა 3 ჯგუფი (5-5 ბავშვი) 

ასაკი 10-12 წელი. 

მუზეუმის თანამშრომელი - 1. 

ბიბლიოთეკის თანამშრომელი - 1 

ხანდაზმული პიროვნება - 3 (სახალხო მთქმელი) 

ბავშვები პოულობენ დახეული წიგნის ფურცლებს, 
წაიკითხავენ ტექსტს პოემისას, დაინტერესდებიან, თუ 
რა ნაწარმოებია და ვინაა მისი ავტორი, მიაკითხავენ 
მასწავლებელს, მასწავლებელი გასცემს პასუხს და 
აძლევს დავალებას წავიდნენ მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმში მოხალისესთან ერთად, (რადგან ამ წიგნის 
ავტორი არის მათი რაიონის შვილი და მოიკვლიონ ამ 
რაიონში მცხოვრები გამოჩენილი ადამიანები და 
გაეცნონ მათ შემოქმედებას). თხოვენ მუზეუმის 
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 “Gamzrdeli” (Tutor). The next task is to go to the 
memorial museum of the poet and get 
information about him and to find the elder 
people in the village, who can recite the poetry 
of Akaki Tsereteli. The teams will find a lot of 
interesting information about poet at the 
museum, and afterwards will get different clues 
to find reciter: for example they will hear the 
song Suliko coming out from one of the houses. 
As the lyrics of this song are of same author they 
visit the house, record the voice of the singer 
and invite her/him to the event which will take 
place in the museum of local lore.  

The final event will incorporate the presentation 
of findings by the participant teams, exhibition 
of the books of Akaki Tsereteli. The teams will 
have a task to visit the library and help in 
restoration of books. The librarian asks children 
to participate in the action “Save the wood for 
Children” by gathering the trash paper for 
further recycling. The volunteers help teams in 
organization of event, restoration of books and 
other tasks. The profit from the tickets sold for 
the final event can be used for the trip to Tbilisi 
to visit the laboratory and collection of National 
Center of Manuscripts. 

The participants will be awarded the books by 
Akaki Tsereteli and other gifts. 

The result: Pupils developed interest in reading, 
learning, skills of event management and 
understanding of environmental issues.  

 

 

 

 

 

სპეციალისტს დახმარებას, გადასცემენ წიგნის 
ფურცელს და აინტერესებთ რომელი ნაწარმოებია და 
ვინაა მისი ავტორი. აქვე გებულობენ, რომ ეს ნაწარმოები 
არის აკაკი წერეთლის ,,გამზრდელი“ და აძლევენ 
ბავშვებს დავალებას, რომ 1) მოინახულონ მგოსნის 
მემორიალური მუზეუმი და გაიგონ მის შესახებ, 2) რომ 
ამავე სოფელში ცხოვრობენ ხანდაზმული ადამიანები, 
რომლებმაც ზეპირად იციან ეს ნაწარმოები, ჯგუფები 
ცალ-ცალკე დაიყოფიან და წავლენ, რათა მიაკვლიონ 
მათ. მუზეუმიდან ძალიან ბევრ რაიმეს შეიტყობენ 
მგოსნისა და მისი ნაწარმოებების შესახებ. რამდენიმე 
დამქანცველი დღის შემდეგ მიაკვლევენ სახალხო 
მთქმელს, ერთი ჯგუფი 

მეტად საინტერესო ვითარებაში აღმოაჩენს ხანდაზმულ 
ადამიანს, რომელმაც ზეპირად იცის ,,გამზრდელი“. 
ერთ-ერთი სახლიდან გაიგონებენ ტკბილ სიმღერას 
,,სულიკო“ და იფიქრებენ ამ ლესის ავტორიც ხომ აკაკია 
და ძალიან გახარებული ესტუმრებიან მოხუცს. 
ჩაიწერენ მის უნიკალურ ხმას და მიიწვევენ სასკოლო 
ღონისძიებაზე, რომელიც ჩატარდება 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დარბაზში. გაიყიდება 
ბილეთები ბავშვების მიერ გაკეთებული. მოხალისეები 
ეხმარებიან ამ ღონისძიების მოწყობაში. აქვე დარბაზში 
მოეწყობა პოეტის წიგნების გამოფენა და 
ბავშვებისათვის დავალების მიცემა, ესტუმრონ 
საბავშვო ბიბლიოთეკას და დაეხმარონ მათ 
დაზიანებული წიგნების აღდგენაში. ბიბლიოთეკის 
თანამშრომელი გაესაუბრება ბავშვებს და სთხოვს, რომ 
ჩაებან აქციაში ,,ტყე შეუნახე შვილებსა“ და შეაგროვონ 
მაკულატურა, რათა არ განადგურდეს ტყე. მათ აგრეთვე 
ეხმარება და ასწავლის მუზეუმში მომუშავე მოხალისე-
რესტავრატორი. ჩნდება იდეა, რომ ჯგუფი გაემგზავროს 
ხელნაწერთა ინსტიტუტში (ბილეთებიდან შემოსული 

თანხით), სპეციალური სარესტავრაციო 
ლაბორატორიის სანახავად. საჩუქრად დაურიგდებათ 
ბროშურები აკაკი წერეთლის  ნაწარმოებებისა და 
სუვენირები. 
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შედეგი: ინტერესი შემოქმედების, კითხვის, სწავლის, 
ადამიანთა დახმარების, ლიტერატურული საღამოს 
მოწყობის და ბუნებისადმი გაფრთხილების.   

  

Muzeum Lokalne Sachkhere 

Gra „Książka tworzy życie” 

Celem projektu było zwiększenie wśród dzieci 
w wieku 10-12 lat wiedzy na temat literatury, 
docenienie wartości dziedzictwa 
historycznego oraz poszerzenie kreatywnego 
myślenia.  

To działanie połączyło lokalne szkoły, muzeum 
i bibliotekę. Tematem przewodnim gry była 
twórczość Akakiego Tseretelego. W realizację 
projektu zaangażowani byli docelowo  
2 wolontariusze oraz pracownicy instytucji 
współpracujących.  

Uczestnicy znajdując odpowiedzi na kolejno 
pojawiające się zagadki, musieli odwiedzić 
swoją szkołę, muzeum i bibliotekę, a także 
przeprowadzić wywiady z lokalną 
społecznością. Na zakończenie planowane 
były prezentacje uczestników i wystawa 
książek Tseretelego. 
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