საერთაშორისო კონფერენცია
”მუზეუმები და კულტურული ტურიზმი”
ბათუმი, საქართველო
24-27 ივლისი, 2010

პარასკევი, 23 ივლისი

დრო
16.00 - 23.00
შაბათი, 24 ივლისი

მონაწილეთა თბილისში ჩამოსვლა

მონაწილეთა ჩამოსვლა ბათუმში და მათი განთავსება სასტუმროში
”გიო”, მწვანე კონცხი
მონაწილეთა რეგისტრაცია

08.00 – 09.00

საუზმე: სასტუმრო ”გიო”

09.00 – 09.20

კონფერენციის მონაწილეთა ბათუმში ჩასვლა
კონფერენციის Catarebis adgili: სასტუმრო ”ჩაო”, გორგილაძის
ქ. 75
მონაწილეთა რეგისტრაცია

09.30 – 10.00

შაბათი, 24 ივლისი

სესიები

10.00 – 11.30

პრესკონფერენცია და misalmebebi
irakli ბარამიძე, აჭარის a.r. განათლების, კულტურისa და

sportis მინისტრიs movaleobis Semsrulebeli
asmaT DdiasamiZe, აჭარის a.r. განათლებიs, mecnierebis,
kulturis sakiTxTa komisiis Tavmjdomare
besik macaberiZe –საქართველოს კულტურის და ძეგლთა
დაცვის
saმინისტრo,
kulturuli
memkvidreobis
departamentis direqtori
ვირგილ სტეფან ნიტულესკუ - ICOM-ის მრჩეველთა კომიტეტის
ვიცე-პრეზიდენტი, ICOM რუმინეთის პრეზიდენტი, რუმინეთის
ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი
givi RambaSiZe, kavkasiis fondi, direqtori
inga qaraia, ICOM-is saqarTvelos erovnuli komitetis
prezidenti
11.30 – 12.20

სესია 1. მუზეუმები და კულტურული ტურიზმი: საერთაშორისო

კონტექსტი

მოდერატორი: ვირგილ სტეფან ნიტულესკუ

თომას შულერი (გერმანია), ICOM DRFM (ICOM-ს საგანგებო
სიტუაცების
კომიტეტი)
პრეზიდენტი:
ტურისტები
-

არaერთგვაროვანი
სახეობა.
მუზეუმებis
mier
სტრატეგიებisa და სერვისიs გამრავალფეროვნeba

მათი

საადეთ გუნერი (თურქეთი), კულტურული მემკვიდრეობის
მეგობართა ასოციაციის პრეზიდენტი (FOCUH) , მუზეუმები -

კულტურულi ტურიზმis მიმზიდველი პროდუქტი

12.20 – 12:40

კოფე-ბრეიკი, სასტუმრო ”ჩაო”

12.40-14.00

სესია 1. მუზეუმები და კულტურული ტურიზმი: საერთაშორისო

კონტექსტი

მოდერატორი: ვირგილ სტეფან ნიტულესკუ
კეიტ ქრეიდი (დიდი ბრიტანეთი), გალისიას ებრაელთა მუზეუმის
დირექტორი (პოლონეთი) - ებრაელთა კულტურული

მემკვიდრეობa da ტურიზმი პოლონეთში

მუჰამედ რეზა ჯავაჰერი (ირანი), ბონიარდის მუზეუმების
კულტურის ინსტიტუტის დირექტორი

მუზეუმები - სოციალურ-კულტურული კოლექცია da
საზოგადოების მოთხოვნებi

რეზა სედიჰი (ირანი),ბონიარდის მუზეუმების კულტურის
ინსტიტუტის PR & საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი -

kulturuli ტურიზმის xelSewyoba მუზეუმებSi

იულია ლიტვინეცი (უკრაინა), უკრაინის ხელოვნების ეროვნული
მუზეუმის მთავარი მცველი, ICOM უკრაინის მდივანი - უკრაინის

მუზეუმები - კულტურის ინდუსტრიის კულტურული
ელემენტები

maka dvaliSvili, xelovnebis saerTaSoriso centri
“istoriali”, prezidenti - kulturuli industria da

samuzeumo maRazia, rogorc kulturuli turizmis
infrastruqturis ganuyofeli nawili - saqarTveloSi
arsebuli praqtika
14.00 -15.00

ლანჩი, სასტუმრო ”ჩაო”

15.00– 16.00

სესია 1. მუზეუმები და კულტურული ტურიზმი: საერთაშორისო

კონტექსტი
მოდერატორი: ვირგილ სტეფან ნიტულესკუ

როია ტაგიევა (აზერბაიჯანი), აზერბაიჯანის ხალიჩებისა და
გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი, ICOM
აზერბაიჯანის პრეზიდენტი - კულტურული ტურიზმი

აზერბაიჯანში აზერბაიჯანის ხალიჩების მუზეუმის აქტივობების

მაგალითზე
ამინა მელიქოვა (აზერბაიჯანი), აზერბაiჯანის ხელოვნების
მუზეუმის ინოვაციების დეპარტამენტის უფროსი - მუზეუმის

ინოვაციები აზერბაიჯანის ხელოვნების მუზეუმში

სალომე ცისკარიშვილი (საქართველო), აბრეშუმის სახელმწიფო
მუზეუმის დირექტორი - მუზეუმის personali - კულტურული

ტურიზმის განვითარების საკვანძო ფიგურა

მარინა ჰაროიანი (სომხეთი), მუზეუმების თანამშრომელთა და
მეგობრების ასოციაციის აღმ. დირექტორი, ICOM Armenia,
მდივანი
ანი ავაგიანი (სომხეთი), სომხეთის ეროვნული გალერეის
საგანმანათლებლო დეპარტამენტის უფროსი

მუზეუმების პრობლემები და პოტენციური როლი სომხეთის
კულტურული ტურიზმის განვითარებაში
16.00 – 16.30
კვირა, 25 ივლისი
10.00 - 11.45

შეკითხვები და დისკუსია

სესიები
სესია 2: კულტურული ტურიზმის გამოცდილება მუზეუმებში
მოდერატორი: თომას შულერი
ვირგილ სტეფან ნიტულესკუ - ICOM-ის მრჩეველთა კომიტეტის
ვიცე-პრეზიდენტი, ICOM რუმინეთის პრეზიდენტი, რუმინეთის
ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი - მუზეუმები და

კულტურული ტურიზმი, რუმინეთი

ინგა ქარაია (საქართველო),ICOM-ის საქართველოს ეროვნული
კომიტეტის პრეზიდენტი, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემიის სამუზეუმო პროექტების კოორდინატორი -

საქართველოს მუზეუმების კულტურული ტურიზმის
პოტენციალი

გივი ღამბაშიძე (საქართველო), დ. ბააზოვის ებრაელთა ისტორიის
მუზეუმის დირექტორი
მარინე კოშკაძე, დ. ბააზოვის ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი

დ. ბააზოვის ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი - საქართველოში
ებრაელთა 26 საუკუნოვანი ისტორიის sacavi -k ულტურuლი
ტურიზმის თვალსაზრისით
ირინე კოშორიძე (საქართველო), სქართველოს ეროვნული
მუზეუმი, ხელოვნების მუზეუმის უფროსი კურატორი -

აღმოსავლეთის ხელოვნების koleqcia საქართველოს
ეროვნული მუზეუმიდან

11.45 – 12.15

კოფე-ბრეიკი, სასტუმრო ”ჩაო”

12.15-14.00

სესია 2: კულტურული ტურიზმის გამოცდილება: ჩრდილოეთ
კავკასია
მოდერატორი: თომას შულერი
Tanamoderatori: givi RambaSiZe
ალიხან მალსაგოვი (ინგუშეთი), ინგუშეთის კულტურის
სამინისტროს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი
უმალატ გადიევი (ინგუშეთი), ე. კრუპნოვის არქეოლოგიური
ცენტრის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი

კულტურული ტურიზმის განვითარება ინგუშეთის
რესპუბლიკაში

აბდულმაჯად აბაშილოვი (დაღესტანი), დაღესტნის კულტურის
სამინისტროს დეპარტმანეტის უფროსი
ზარემა დადაევა (დაღესტანი), მახაჩკალას მუზეუმის დირექტორი
ხატაჯი ამირხანოვა (დაღესტანი), დაღესტნის ხელოვნების
მუზეუმის უფროსი მცველი

დაღესტნის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და
კულტურული ტურიზმი

ალიბეკ ქასანბიევი (დაღესტანი), კულტუროლოგიის პროფესორი

ხუნძახის სიძველენი და კულტურული ტურიზმის განვითარება
14.00-15.00

ლანჩი, სასტუმრო ”ჩაო”

15.00-15.45

სესია 2: კულტურული ტურიზმის გამოცდილება muzeumebSi
მოდერატორი: თომას შულერი
კახა ტრაპაიძე (საქართველო), თბილისის სამხატვრო აკადემიის
კანცლერი, “კულტურული მემკვიდრეობის” პრეზიდენტი

kompleqsuri Zeglebis მენეჯმენტის პრობლემები პოსტსაბჭოთა
სივრცეში - საქართველოს მაგალითზე
თეონა ჯაყელი (საქართველო) - საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის PR მენეჯერი

თბილისის არქეოლოგიური ძეგლების კულტურული ტურიზმის
პოტენციალი
ნინო ნიჟარაძე (საქართველო), აჭარის ხელოვნების მუზეუმის
დირექტორი

სახვითი ხელოვნების კოლექციები აჭარის ხელოვნების
მუზეუმიდან
ნანული სებუა (საქართველო), აჭარის ხ. ახვლედიანის
სახელმწიფო მუზეუმის სწავლული მდივანი

აჭარის ხ. ახვლედიანის სახელმწიფო მუზეუმიs koleqciebi

15.45-16.30
16.30-17.30
ორშაბათი, 26 ივლისი
10.00 -11.30

დისკუსია
ვიზიტი აჭარის ხელოვნების მუზეუმSი

ექსკურსია
ვიზიტი აჭარის მუზეუმებში: xariton axvledianis აჭარის
saxelmwifo მუზეუმი

11.30 - 12.00

კოფი-ბრეიკი: xariton
მუზეუმი

12.00 – 13.50

გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალი & ნობელის მუზეუმი

14.00 – 15.00

ლანჩი: sastumro “Cao”

15.00 – 17.00

ქალაქის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება

18.00 – 20.00

გამოსამშვიდობებeლი ვახშამი

სამშაბათი, 27 ივლისი

მონაწილეთა გამგზავრება

axvledianis

ორგანიზატორები:
საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
აჭარის ar განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი
გ. ლეონიძის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
კავკასიის ფონდი

აჭარის

saxelmwifo

