სამეცნიერო კონფერენცია

21-ე საუკუნის მუზეუმის გამოწვევები და
მილენიუმის თაობა
კონფერენცია ეძღვნება ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის დაარსების 10 წლისთავს

17 მაისი, 2017

პროგრამა
კონფერენციის ორგანიზატორი:
ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი
თანაორგანიზატორები:
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
კონფერენციის ჩატარების ადგილი:
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია
ფურცელაძის ქ. 1, თბილისი, საქართველო

0

09:30-10:00

მონაწილეთა რეგისტრაცია
მისალმება:
პროფ. დოქტორი დავით ლორთქიფანიძე, საქართველოს ეროვნული

10.00-10.30
კონფერენციის გახსნა

მუზეუმის გენერალური დირექტორი
პროფ. დოქტორი ინგა ქარაია, ICOM საქართველოს ეროვნული
კომიტეტის პრეზიდენტი
პროფ. ნოდარ ამაშუკელი, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

10.30 – 11.35

სესია
ინგა ქარაია - პროფ. დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემიის მუზეუმმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი,
ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი, ICOM-ის

10. 30-10.50

მრჩეველთა საბჭოს წევრი
ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის აქტივობები ქვეყანაში

სამუზეუმო საქმის განვითარების მიმართულებით
(საანგარიშო მოხსენება)
სალომე ცისკარიშვილი - პროფ. დოქტორი, ილიას სახელმწიფო
10.50-11.05

უნივერსიტეტი, ICOM საქართველოს საბჭოს წევრი

სამუზეუმო მენეჯმენტის გამოწვევები დღევანდელ საქართველოში
ნინო სანადირაძე - პროფ. დოქტორი, შ. რუსთაველის სახ. თეატრისა და
კინოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
პროფესორი,
თბილისის
მუნიციპალური “მუზეუმების გაერთიანება” გენერალური დირექტორი,
11.05-11.20

ICOM-ის წევრი

თბილისის მუნიციპალური “მუზეუმების გაერთიანება” – სამომავლო
გეგმები და განვითარების პერსპექტივები
სალომე ფაჩუაშვილი, ლესტერის უნივერსიტეტის მაგისტრი, აბრეშუმის
11.20-11.35

11.35-11.50

სახელმწიფო მუზეუმის კოლექციების კურატორი, ICOM-ის წევრი

ექსპოზიციის თანამედროვე პრინციპები VS ისტორიული ინტერიერი:
გამოწვევები და შესაძლებლობები.
შესვენება - ყავა/ჩაი
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11.50 – 13.35

სესია
ანა ჟვანია - ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი, საქართველოს

11.50-12.05

ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტი.
ICOM-ის წევრი

მუზეუმი - როგორც უნივერსალური სივრცე
ნათია ხულუზაური - თსუ დოქტორანტი,
12.05-12.20

საქართველოს ეროვნული

მუზეუმი, ICOM-ის წევრი, ICMAH (ICOM International Committee for
Museums and Collections of Archaeology and History) საბჭოს წევრი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კომუნიკაციის ასპექტები
ლანა ქარაია - თსუ დოქტორანტი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
12.20-12.35

EMF - ევროპის მუზეუმების ფორუმის ეროვნული კორესპონდენტი,
ICOM საქართველოს საბჭოს წევრი

ფანდრეიზინგის საკითხები 21-ე საუკუნის მუზეუმებში
მაკა კვარაცხელია - მუზეუმმცოდნეობის მაგისტრი, საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM საქართველოს
12.35-12.50

საბჭოს წევრი
მაკა სოხაძე - თსუ დოქტორანტი, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის წევრი

საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემა
(egmc.gov.ge)
ნანა მეფარიშვილი - თსუ დოქტორანტი, კავშირი „ქართული სახლი“,
ICOM-ის წევრი, ICAMT (ICOM International Committee for
12.50-13.05

Architecture and Museum Techniques) მდივანი

მუზეუმი
მყუდრო
ნავსაყუდელი
არქიტექტურული ღირშესანიშნაობა ქალაქში?

კოლექციისათვის

თუ

ანა ვერულაშვილი - სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს
ეროვნული მუზეუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის
უფროსი
13.05-13.20

ლიზა

მეფარიშვილი

მენეჯმენტის

–

სამაგისტრო

ილიაუნის

მაგისტრანტი,

კულტურის

პროგრამა,

საქართველოს

ეროვნული

მუზეუმის სოციალური მედიის მენეჯერი, ICOM-ის წევრი

მუზეუმი ვირტუალურ სივრცეში
ირინა კოშორიძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, მუზეუმმცოდნეობის
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, საქართველოს ხალხური და
13.20-13.35

გამოყენებითი

ხელოვნების

მუზეუმის

დირექტორი,

საქართველოს

ეროვნული მუზეუმის უფროსი კურატორი, ICOM საქართველოს საბჭოს
წევრი

გამოფენა “აღმოსავლეთ-დასავლეთის დივანი - მუშტაიდის სასახლის
დეკორი” (ისტორია, კვლევა და ინტერპრეტაცია)
13.35-13.50

შესვენება - ყავა/ჩაი
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13.50 – 16.00

სესია
ანა შანშიაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს
ტრადიციული

13.50-14.05

რეწვის

ასოციაცია,

საქართველოს

ხალხური

და

გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმი, ICOM-ის წევრი

არამატერიალური
მუზეუმებში

კულტურული

მემკვიდრეობის

ინეტრპრეტაცია

მარიამ შერგელაშვილი - თსუ მაგისტრანტი, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა „კულტურული
მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
13.50-14.05

ალგორითმიF5 - თანამედროვე ხელოვნების საგამოფენო
კონცეფციისთვის ისტორიულ სამუზეუმო სივრცეში (ამბროლაურის
სახვითი ხელოვნების მუზეუმის მაგალითზე)
მარიამ ჩხაიძე - თსსა მაგისტრანტი, მუზეუმმცოდნეობის სამაგისტრო
პროგრამა, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის

14.05-14.20

სახელმწიფო მუზეუმის კურატორი, ICOM-ის წევრი

ისტორიული სასახლის ტრანსფორმაცია თანამედროვე მუზეუმად
(ვაველის სასახლის მაგალითი)
მარიამ ევსია - თსსა მაგისტრანტი, მუზეუმმცოდნეობის სამაგისტრო
პროგრამა, ICOM-ის წევრი
14.20-14.35

საგანმანათლებლო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები 21-ე
საუკუნის მუზეუმებში
მარიტა სახლთხუციშვილი - თსუ მაგისტრანტი, სამაგისტრო პროგრამა
„კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, საქართველოს
14.35-14.50

ეროვნული მუზეუმი, ICOM-ის წევრი
POLIN - პოლონელ ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი

14.50-15.05

თინათინ ივანიშვილი - თსსა მაგისტრანტი,
სამაგსიტრო პროგრამა; ICOM-ის წევრი

მუზეუმმცოდნეობის

სასკოლო საგანმანათლებლო პროგრამები საქართველოს მუზეუმებში
15.05-16.00

დისკუსია და შეჯამება
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ICOM-ის შესახებ:
muzeumebis saerTaSoriso sabWo - ICOM warmoadgens muzeumebisa da muzeumebis
profesionalTa msoflio organizacias, romelic muSaobs kacobriobis bunebrivi da
kulturuli, materialuri da aramaterialuri memkvidreobis konservaciis, ganviTarebisa da
sazogadoebisaTvis gacnobis mimarTulebiT.
sakuTari saqmianobiT ICOM mWidrodaa
dakavSirebuli UNESCO-Tan da aqvs sakonsultacio statusi gaero-s ekonomikur da
socialur sabWoSi. ICOM-is partniorebi arian inteleqtualuri sakuTrebis msoflio
organizacia, INTERPOL da msoflio sabaJo organizacia. am organizaciebTan TanamSromloba
ICOM-s SesaZleblobas aZlevs ganaxorcielos Tavisi saerTaSoriso misia, romelic moicavs
brZolas kulturuli faseulobebis ukanono mimoqcevasTan, riskis menejments da sagangebo
situaciebSi mzadyofnas msoflio kulturuli memkvidreobis bunebrivi da teqnogenuri
katastrofebisagan dacvisaTvis.
ICOM-is

umTavresi amocanaa informaciisa da codnis gacvla muzeumebs, konkretul
specialistebsa da qveynebs Soris. organizacia muSaobs agreTve muzeumebis profesionalTa
kvalifikaciis amaRlebis mimarTulebiT, xels uwyobs im studentebisa da aspirantebis
swavlebas, romlebic samomavlod gegmaven muzeumSi muSaobas, agreTve codnis gavrcelebas
muzeumis ganviTarebiT dainteresebul organizaciebsa da moqalaqeebs Soris. ICOM-is
valdebuleba kulturisa da codnis popularizaciis mimarTulebiT emyareba samuzeumo
saqmis sxvadasxva aspeqtebze momuSave misi 31 saerTaSoriso komitetis saqmianobas. am
komitetebSi mimdinareobs siRrmiseuli kvlevebi, romelTa Sedegebi xelmisawvdomia yvela
kontinentis profesionalebisaTvis. ICOM-s SeuZlia moaxdinos kulturuli memkvidreobis
sferos saerTaSoriso eqspertTa mobilizeba yvela im gamowvevis sapasuxod, romlebic dgas
dRes muzeumebis winaSe mTel msoflioSi.
1986 wels ICOM-is mier SemuSavda ICOM-is samuzeumo eTikis kodeqsi, romelic asaxavs
saerTaSoriso samuzeumo sazogadoebis mier sayovelTaod aRiarebul principebs da adgens
minimalur standartebs muzeumebisaTvis. kodeqsSi mocemulia is ZiriTadi principebi da
Sesabamisi rekomendaciebi, romlebic safuZvlad unda daedos profesiul praqtikas.
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