საქართველოს კულტურის სტრატეგიის სამუშაო ვერსიის განხილვა
რეგიონული შეხვედრების მე−2 ეტაპი
სამცხე-ჯავახეთი (ბორჯომი), 2016 წლის 18 თებერვალი
შეხვედრის მონაწილეები:

•

მიხეილ გიორგაძე - - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი;
ლევან ხარატიშვილი - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის
მოადგილე;
ირმა მერაბიშვილი - გუბერნია;

•

ვახტანგ მერაბიშვილი - გუბერნია;

•

გიორგი ფერაძე - გუბერნია;

•

დიმიტრი ყიფიანი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი;

•
•

ანზორ სვანიძე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე;
მარინა ხუჯაძე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის

•
•

ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახურის უფროსი;
•

ნოდარ გოგოლიძე - ააიპ კულტურისა და ხელოვნების ცენრთან არსებული

•

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელმძღვანელი;
შალვა გოგოლაძე - სსიპ ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახლემწიფო თეატრი.
სამხატვრო ხელმძღვანელი;

•

ნაილი აბულაძე - ააიპ ზ. ფალიაშვილის სახელობის ბორჯომის სამუსიკო სკოლა.
დირექტორი;

•
•

ვიოლეტა ბალახაშვილი - ბორჯომის მხარეთმცონეობის მუზეუმი. მმართველი;
ნაირა ალხაზიშვილი - ააიპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება, დირექტორი;

•

ელიზავეტა კუჭუხიძე - ბორჯომის საკრებულოს კულტურის, განათლების, სპორტის
ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის კომისიის თავმჯდომარე;

•
•

ვალერიან ლომიძე - გაზეთი ,,ბორჯომი" –ს რედაქტორი;
მაია ორთოიძე - გაზეთი ,,ჩვენი ბორჯომი"–ს ჟურნალისტი;

•

თინათინ მამასტარაშვილი - ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ფონდის მცველი;

•

ზაზა კიკნაველიძე - ააიპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი.სახალხო თეატრის
მთავარი რეჟისორი;

•

ლევან ბითაროვი - ს.ს.ი.პ. საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის
ბორჯომის წარმომადგენლობა. სალოტბარო სკოლის რეგენტი;

•
•

თანგული ორთოიძე - მხატვარი;
ზაზა თამარაშვილი - ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი მოადგილე;

•

მარინე გოგოლაძე - ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების,
სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების

•

სამსახურის უფროსი;
მარინა მერაბიშვილი - ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და
განათლების განყოფილების უფროსი;

•

ინგა დიაკონოვი - ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და განათლების
მთავარი სპეციალისტი;

•

ლია სულუაშვილი - სსიპ მესხეთის (ახალციხის)პროფესიული დრამატული თეატრის
სამხატვრო ხელმძღვანელი;

•

გურამ მელიქიძე - ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე;

•

მაია სხირტლაძე - ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის განათლების,
სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების
სამსახურის უფროსი;

•

რევაზ ანდღულაძე - ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის განათლების,
ძეგლთა დაცვის, განყოფილების უფროსი;

•

გიორგი ჟუჟუნაძე - ააიპ ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების
დირექტორი;

•

სოფიო კაპანაძე - ააიპ ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების
მეთოდისტი;

•

ეკა ბოჩიკაშვილი - ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკის დირექტორი;

•
•

თამარ მირიანაშვილი - ადიგენის სამუსიკო სკოლის დირექტორი;
იმედა სირბილაძე - კულტურის სამსახურის უფროსი;

•

მამუკა კალანდაძე;

•

ზაზა ჩილინგაშვილი;

•

მაკა ბერიძე - ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა კულტურის სამსახურის უფროსის
მ/შ;

•

ჯაბა ასპანიძე - ა.(ა.)ი.პ. ,,ქორეოგრაფიული ანსამბლ- სამცხის" დირექტორი;

•

გიორგი ზაზაძე - ა.(ა.)ი.პ. შ.რუსთაველის სახელობის მუზეუმის დირექტორი;

•

კახა ზედგინიძე - ა.(ა.)ი.პ. შ.რუსთაველის სახელობის მუზეუმის სპეციალისტი;

•
•

ნინო ბერიძე - ა.(ა.)ი.პ. მთავალი ბიბლიოთეკის დირექტორი;
ნათია ასპანიძე - ა.(ა.)ი.პ. ვ, მაღრაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დირექტორი;

•

ვალერი სტელმაშოვ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,
განათლების, სპორტის, სამსახურის უფროსი;

•

რობიზონ ყავრელიშვილი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,
განყოფილების უფროსი;

•
•

სედა ამბარიან - მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დირექტორი;
სამველ ხოდიკიან - NJO 'ხოდო' თოჯინების თეათრის ხელმძღვანელი;

•

მარინა კაზარიან - ახალქალაქის სამუსიკო სკოლა;

•

ჟორა სნხჩიან - მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურის უფროსი;

•
•

გაი გარსლიან - ნინოწმინდის კულტურის ცენტრის დირექტორი;
ვარდუი ფუთულიან - ნინოწმინდის სამუსიკო სკოლის დირექტორი;

•

სარუხან კარსლიან - კულტურის მოღვაწე;

•

ჰამლეტ აროიან - მხატვარი;

