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ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრის მიერ 2018 წლის განმავლობაში
 შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით 
დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. ცნობად იქნას მიღებული ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრის 2018 წლის 
განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს ანგარიში, თანახმად დანართი №1-სა.

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი №358).

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



 

დანართი №1 

ა (ა) იპ  ქედის კულტურის ცენტრის ანგარიში 

2018 წელი 

  

        ა(ა)იპ  ქედის კულტურის ცენტრი თავისი პროფილით არის მრავალფეროვანი 

კულტურულ-საგანმანათლებლო, ორგანიზაციულ - მასობრივი და საინფორმაციო 

მუშაობის ცენტრი, რომელიც მუშაობს ხუთი ძირითადი მიმართულებით: 

1. კულტურულ-საგანმანათლებლო მუშაობა; 

2. ფოლკლორული მუშაობა; 

3. საბიბლიოთეკო მუშაობა; 

4. მხატვრულ -შემოქმედებითი საქმიანობა; 

5. მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობა. 

კულტურის ცენტრში შემავალი ორგანიზაციებია: 

მოსწავლე - ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება; 

საბიბლიოთეკო განყოფილება; 

სასოფლო კლუბები და კულტურის სახლები; 

შემოქმედებითი კოლექტივები 

     ერთიანად კულტურის ცენტრში დასაქმებულია 134 ადამიანი, აქედან 99 ძირითადი და 

35 -  შტატგარეშე მომუშავე პირი. 

     2018 წლის კულტურის ცენტრის ბიუჯეტი განსაზღვრული იყო 546290 ლარით. 

     ქედის კულტურის ცენტრი 2018 წელს მუშაობდა კულტურის ცენტრის მიერ 2017 წლის 

დეკემბერში შემუშავებული და 2018 წლის 4 იანვარს ა(ა)იპ  ქედის კულტურის ცენტრის 

დირექტორის მიერ # 01-02/ 01 ბრძანებით დამტკიცებული ,,კულტურის ცენტრის 2018 

წლის სამუშაო და ღონისძიებების გეგმის მიხედვით“. 

ქედის კულტურის ცენტრმა დაფუძნებიდან დღემდე, აქცენტი გააკეთა ფოლკლორზე. 

ამიტომ 2018 წელსაც  გააგრძელა მუშაობა ფოლკლორული მასალების მოძიებისა და 

დამუშავების კუთხით. (თუმცა პარალელურად სხვა  თუმცა სხვა მიმართულებითაც 



გრძელდებოდა მუშაობა).     კულტურის ცენტრი თავის შემადგენლობაში აერთიანებს 4 

კულტურის სახლსა და 23 სასოფლო კლუბს. 

2018 წლისათვის  კულტურის ცენტრმა მონაწილეობა მიიღო და უმასპინძლა არაერთ 

ღონისძიებას. ჩატარდა ყველა ტრადიციული ღონისძიება, რომელიც 2018 წლის სამუშაო 

გეგმით იყო გათვალისწინებული. 

                                                          ჩავატარეთ: 

1. ,,ნაცნობი და უცნობი ისტორიები  25 თებერვალთან დაკავშირებით“- 1921 წლის  25 

თებერვალს  საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა  და ტერიტორიული 

მთლიანობის ხელყოფა  და ქართველი ხალხის თავგანწირული ბრძოლა 

თავისუფლებისათვის. ამ ფატის ასახვა ქართველი კლასიკოსების შემოქმედებაში,  უცნობი 

ისტორიები ამ ფაქტებთან დაკავშირებით-ფასილიტატორი ლია მახარაძე -25 თებერვალი 

2. დედისა და ქალთა დღე , კვირეული- საზეიმო კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობენ 

ანსამბლები, ინდივიდუალური შემსრულებელები (კულტურის ცენტრი, სასოფლო 

კლუბები და კულტურის სახლები-11 კონცერტი)-3  მარტი 

3  პოეტ  რეზო  თებიძის   წიგნის  ,,სიყვარულით“პრეზენტაცია- პრეზენტაციაში 

მონაწილეობას ღებულობდნენ  კულტურის სახლებისა და სასოფლო კლუბების 

ხელმძღვანელები,  საბიბლიოთეკო განყოფილების მუშაკები, ,,ნორჩ დეკლამატორთა „ 

წრის წევრები, ქედისა და პირველი მაისის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, პოეტები, 

მწერლები- 16 მარტი 

4.  ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა 

მოგონების დღე-ქალაქ თბილისში, 1989 წლის 9 აპრილს, რუსთაველის გამზირზე 

დატრიალებული ტრაგედიის გამოძახილი-9 აპრილი 

5. ქართული  ენის  დღე-ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს საბიბლიოთეკო 

განყოფილების წარმომადგენლებმა, ,,ნორჩ დეკლამატორთა“ წრის წევრებმა, ფოლკლორის 

დარგის სპეციალისტებმა- გულნაზ მახაჭაძე-  14 აპრილი 

6. წიგნის დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის აღინიშნა საბიბლიოთეკო განყოფილებაში-

შეხვედრა ბიბლიოთეკარებთან- გულნაზ მახაჭაძე- 28 აპრილი 

7. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 

100 წლისათავისადმი მიძღვნილი  კონცერტი  ჩატარდა  დაბა ქედაში,  ღია ცის ქვეშ, 

რომელშიც მონაწილეობენ კულტურის ცენტრთან არსებული ფოლკლორული და 



ვოკალური ანსამბლები, ასევე ინდივიდუალური შემსრულებლები, მოსწავლე 

ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილების წრეები-26 მაისი 

8.  პოეტ ანზორ ლორთქიფანიძის  75 წლისთავთან დაკავშირებული საიუბილეო საღამო-

ქედის  კულტურის ცენტრის საბიბლიოთეკო განყოფილება- გულნაზ მახაჭაძე- 10 ივლისი 

  9.  ,,ევროპის  მემკვიდრეობის დღეები“-ერთობლივი კონცერტი   ქედის კულტურის 

ცენტრისა და სახელოვნებო სკოლის  საბავშვო ანსამბლების მონაწილეობით.  ქედის 

კულტურის ცენტრთან არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის 

განყოფილების წრეების  გამოფენა-29-30 სექტემბერი 

10. გოგონათა ფოლკლორულ ანსამბლ ,,იაგუნდის“ 10 წლის იუბილე და პირველი აუდიო 

ალბომის პრეზენტაცია-ქორეოგრაფიული  ანსამბლი ,,ბეთლემი“, ვაჟთა ფოლკლორული 

ანსამბლი ,,ელესა“, ,, მერისის  კულტურის სახლთან არსებული ვაჟთა ფოლკლორული 

ანსამბლი ,,მოყვარე“, ცხმორისის კულტურის სახლთან არსებული უხუცესთა 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ფესვები“,  სახელოვნებო სკოლის ანსამბლები,  ფოლკლორის 

დარგის სპეციალისტები- 2 ნოემბერი 

11.  საქველმოქმედო კონცერტი ქედის საჯარო სკოლის მე-6 კლასის მოსწავლე ბაჩუკი 

ბერიძის დასახმარებლად-5 დეკემბერი 

12. ,,ფიქრობ, სიცოცხლე ღირს“-ახალგაზრდა შემოქმედის , სსმ პირის, მადონა არძენაძის 

პოეზიის საღამო-18 დეკემბერი 

13.  საშობაო- საახალწლო კონცერტი პატარებისათვის-29 დეკემბერი 

14.  საშობაო  გალა კონცერტი-31 დეკემბერი 

 

                                          მონაწილეობა  მივიღეთ: 

 

1.  ბრიტანეთის   საელჩოს ტრეინინგში, რომელიც ჩატარდა ქალაქ ბათუმში სასტუმრო 

,,რადისონში“- 14 მარტი 

2.  ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ელესა“-პიაცაზე-შეხვედრა ტურისტებთან-16 მარტი 



3. . მერისის კულტურის სახლთან არსებულ ვაჟთა ფოლკლორულ ანსამბლ ,,მოყვარეს“ 

პირველი აუდიო-ალბომის პრეზენტაცია ქალაქ თბილისში, რომელიც ორგანიზებული 

იყო ფონდ ,,ქართული გალობის“ მიერ-19 მარტი 

4. ,,მეგობრები ქრომოსომებს არ ითვლიან“- დაუნის სინდრომით დაავადებულთა 

მსოფლიო დღე-21 მარტი 

5.   მაგიდის ჩოგბურთის მონაწილეების გაცილება მალტაში-7 აპრილი 

6. . ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ელესა" 21-

22 აპრილს იმყოფებოდა უკრაინის ქალაქ ტერნოპოლში სასულიერო მუსიკის 

საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსზე ,,я там, де Є благословiння", სადაც ფესტივალის 

ლაურატობასთან ერთად დაჯილდოვდა პირველი ხარისხის დიპლომით. 

,,ელესამ" ფესტივალის ფარგლებში ქართულ საგალობლებთან ერთად შეასრულა 

ქართული ხალხური და ქალაქური სიმღერები. მსმენელთა განსაკუთრებული ოვაციები 

დაიმსახურა ანსამბლის მიერ უკრაინულ ენაზე შესრულებულმა სიმღერამ ,,სულიკო".-21-

22 აპრილი 

 

7. FM-104-5 აჭარის რადიო- ირაკლი სირაბიძე  ისაუბრა სასულიერო მუსიკის ფესტივალის 

შესახებ და იქ  ,,ელესას“ მონაწილეობაზე-25 აპრილი 

8. აჭარაში  ტურისტული სეზონის გახსნასთან დაკავშირებულ ფესტივალში ,,ტურიზმი 

ექსპრო- ბათუმი“-11-12-13 მაისი 

9. სახალხო დღესასწაულში ,,ფრიდონობა“, რომელიც ჩატარდა  განსხვავებული 

ფორმატითა და ფართო მასშტაბით-ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ელესა“, გოგონათა 

ფოლკლორული ანსამბლი ,,იაგუნდი“, ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ბეთლემი“, 

ინდივიდუალური შემსრულებელები, ცხმორისის კულტურის სახლთან არსებული 

შერეული ჯგუფი ,,ცხმორისი“, ცხმორისის კულტურის სახლთან არსებული უხუცესთა 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ფესვები“-17 მაისი 

10. აღინიშნა ევროპის დღეები საქართველოში, რომელიც წელს  ქედიდან დაიწყო  და  

ჩატარდა  გრანდიოზული კონცერტი ღია სივრცეში.- ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი 

,,ელესა“, გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი ,,იაგუნდი“, ქორეოგრაფიული ანსამბლი 

,,ბეთლემი“, ინდივიდუალური შემსრულებელები-18 მაისი 

11.  26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის  დღეს , ქედის კულტურის ცენტრთან 

არსებული ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ელესა" ბალტიისპირეთში, ქალაქ ტალინში 

შეხვდა. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილე 



ესტონეთში საქართველოს საელჩომ კომპანია "ბორჯომთან" ერთად სახალხო ზეიმით 

აღნიშნა ტალინის ერთ-ერთ ცენტრალურ მოედანზე “როტერმანის  კვარტალში”, სადაც 

ღია ცის ქვეშ გამართულ საზეიმო საჯარო ღონისძიებაზე ,,ელესამ“ შეასრულა 

პოპულარული ქართული ხალხური და ქალაქური სიმღერები. აქ შექმნილმა ქართულმა 

ატმოსფერომ სტუმრებს შესაძლებლობა მისცა თავადაც მიეღოთ მონაწილეობა სხვადასხვა 

სახალისო აქტივობაში. 

ქედის კულტურის ცენტრი და ანსამბლი ,,ელესა“ უღრმეს მადლობას უხდის აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

სრული დაფინანსებისა და ხელშეწობისათვის, ხოლო საქართველოს საელჩოს ესტონეთში 

და კომპანია ,,ბორჯომს" მიწვევისა და დიდი ყურადღებისათვის.-26 მაისი 

12. ქედაში ჩატარდა ,,ოფროუდის ფესტივალის“ დასკვნითი ტური. ჩატარდა კონცერტი 

ღია სივრცეში, რომელსაც არაერთი უცხოელი  ტურისტი დაესწრო-20 ივლისი 

13.  ფესტივალი მაჭახლის მეფუტკრეობა-თურქეთის მაჭახელი-ქედის კულტურის 

ცენტრთან არსებული  ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ელესა“, უხუცესთა 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ფესვები“-11  აგვისტო 

-14. ფესტივალი ,,ფოლკლორის დღეები" ბათუმში 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ორგანიზებით ,,Check in Georgia” 

წარმოგიდგენთ ფესტივალს - ,,ფოლკლორის დღეები". 

29 ივლისიდან 23 აგვისტომდე ბათუმში, ,,Check in Georgia”-ს ფარგლებში, გაიმართება 

ფესტივალი ,,ფოლკლორის დღეები". მონაწილეობენ: აჭარისა და თბილისის სიმღერისა 

და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლები, ასევე ქორეოგრაფიული ანსამბლები 

საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. სულ 25 კონცერტი და 40-მდე ანსამბლი. 

მხარდამჭერები: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, აჭარის ა/რ 

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ბათუმის მერია, ბათუმის მერიის 

კულტურის ცენტრი, ბათუმის ბულვარი.-19  ივლისი-23 აგვისტო 

15. ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ბეთლემი" 

იმყოფებოდა გასტროლზე   აზერბაიჯანში    ფოლკლორული ცეკვების III საერთაშორისო 

ფესტივალზე ,,მეგობრობის ხიდი" . 

 თურქეთის, ირანის, მოლდავეთის, რუსეთის, უკრაინის, ბულგარეთის, რუმინეთისა და 

სხვა შემოქმედებით კოლექტივებთან ერთად მათ მიერ შესრულებულმა ცეკვებმა 

მაყურებლის უდიდესი ოვაცია და სიმპათია დაიმსახურა. ანსამბლი დაჯილდოვდა 

სერთიფიკატით.-9-13 ივლისი. 



16. ქედის კულტურის ცენტრთან არსებულ  ვაჟთა ფოლკლორულ ანსამბლ ,,ელესას“ 

სოლო კონცერტი  ,,არტ-გენის“ ფესტივალზე-14 ივლისი 

-17.    21-24 აგვისტოს ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული ვაჟთა ფოლკლორული 

ანსამბლი ,,ელესა," ტერნოპოლის თვითმმართველობის ოფიციალური მიწვევით, 

იმყოფებოდა უკრაინის ქალაქ კრემენეცში.  

ანსამბლმა 22-23 აგვისტოს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ არაერთ 

ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა და მასპინძლების განსაკუთრებული მოწონება 

დაიმსახურა. 

კრემენეცის მერმა, ალექსეი კოვალჩუკმა, ქედის მერთან და ანსამბლის წევრებთან 

ოფიციალური მიღება გამართა და ქედის თვითმმართველობას მადლობა გადაუხადა 

მეგობრული და კეთილგანწყობილი ურთიერთობებისათვის. -21-24 აგვისტო 

18. სახალხო დღესასწაული ,,ბათუმობა“- ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ელესა“-1 

სექტემბერი 

19.  სოფლის ტურიზმის განვითარების ფესტივალი ,,განდაგანა“-ვაჟთა ფოლკლორული 

ანსამბლი ,,ელესა“-7 ოქტომბერი 

20. ტრადიციული ქართული ხალხური რეწვის ოსტატების  გამოფენა-გაყიდვა 

ახალციხეში-მეჭიბონე თემურ არძენაძე- 13-14-15 სექტემბერი 

21.   ვაჟთა ფოლკლორულ ანსამბლ ,,ელესას" თავისი მეორე ალბომის ფრანკფურტის 

წიგნის ბაზრობაზე  მოხვდა , რისთვისაც უღრმეს მადლობას ვუხდით  ფონდ ,,,ქართულ 

გალობის" , მის გენერალურ დირექტორს ქალბატონ  ნანა გოთუას -11 ნოემბერი 

22.  2018 წლის 25 ნოემბერს ქედის კულტურის ცენტრთან არსებულმა ვაჟთა 

ფოლკლორულმა ანსამბლმა ,,ელესამ" მონაწილეობა მიიღო თბილისის სახელმწიფო 

კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრისა და 

ფონდ „ქართული გალობის“ ორგანიზებით ჩატარებულ ისტორიული მნიშვნელობის 

ღონისძიებაში, რომლის მთავარი მიზანი იყო ინეგოლში ადგილობრივი ტრადიციული 

აჭარული სიმღერების აღდგენა-პოპულარიზება და იქაურ ქართველებთან 

თანამშრომლობის გაღრმავება. ამ დღეს მოეწყო ფონდის მიერ გამოცემული წიგნის 

„ქართული მრავალხმიანობა დასავლეთ თურქეთში: პიტერ გოლდის ნაკვალევზე“ 

წარდგენა, რომელშიც 1968 წელს პიტერ გოლდის მიერ  ჩაწერილი მასალები იყო 

თავმოყრილი. 50 წლის შემდგომ, ინეგოლში (თურქეთი), ამერიკელი ანთროპოლოგი, 

პიტერ გოლდი დაბრუნდა. იგი დაესწრო აღნიშნულ პრეზენტაციას და მონაწილეობა 

მიიღო სოფელ ჰაირიესა და ინეგოლში მის მიერ ჩაწერილ აჭარული სიმღერების 



შესრულებაში, რომელიც დასაკრავებით სრულდება. სიმღერები გააცოცხლეს ფონდისა და 

კონსერვატორიის დახმარებით ინეგოლში ჩამოყალიბებულმა ფოკლორულმა ანსამბლმა 

,,რირაშიმ" და ანსამბლმა ,,ელესამ" ახალგაზრდა ლოტბარ ირაკლი სირაბიძის 

ხელმძღვანელობით. ღონისძიების საპატიო სტუმრები გახლდნენ საქართველოს საგანგებო 

და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში, ბ-ნი გიორგი ჯანჯღავა, ქ. 

სტამბულში საქართველოს გენერალური კონსული, ქ-ნი ინგა კიკვაძე, ინეგოლის ქალაქის 

მერი, ბ-ნი ალფერ თაბანი, ფონდის საბჭოს წევრები,ფონდ ,,ქართული გალობის" 

დამფუძნებელი ვანო ჩხარტიშვილი, ფონდის გენერალური დირექტორი ნანა გოთუა, 

ანსამბლ „რუსთავის“ ხელმძღვანელი, ბ-ნი ანზორ ერქომაიშვილი და საქართველოს 

ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორი, ბ-ნი გიორგი დონაძე, თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის წარმომადგენლები, ქ-ები რუსუდან წურწუმია და თამარ 

ჩხეიძე, და სხვ.  

მასპინძლებს ქედის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა სახელით მიესალმა და 

ჩვენებურებს ახლად დაბეჭდილი წიგნი ,,აჭარული საუნჯე", ქედა, ტომი IV, საჩუქრად 

გადასცა ქედის კულტურის ცენტრის რეჟისორმა ლია მახარაძემ. მთელი კულტურის 

ცენტრის სახელით კი მასპინძლებს საჩუქარი გადასცა ქედის კულტურის ცენტრის 

დირექტორმა ჯამბულ სურმანიძემ.  

23.   ამ წლის   შემაჯამებელი ღონისძიება გახლავთ   ბათუმის შოთა რუსთაველი 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის  უნივერსიტეტის  ფოლკლორის, 

დიალექტოლოგიისა და ემიგრანტული ლიტერატურის  კვლევის განყოფილების მიერ  

სულ ახლახანს  გამოცემული   კრებულის ,,აჭარული საუნჯე“(ქედა),   ტომი  IV, რომლის 

პირველი პრეზენტაციაც  თურქეთში, ქალაქ ინეგოლში შედგა. წიგნი საჩუქრად გადაეცათ 

თურქეთში მცხოვრებ ჩვენებურებს. კრებულში თავმოყრილია წლების განმავლობაში 

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩაწერილი ზეპირსიტყვიერი ფოლკლორის 

საუკეთესო ნიმუშები, რომლებიც საუკუნეებს მოიცავს.  ეს არის აჭარის  

მუნიციპალიტეტებში არსებული ზეპირსიტყვიერი ფოლკლორული ნიმუშების პირველი 

ბეჭდური  გამოცემა. მუშაობდნენ აღნიშნულ კრებულზე  ფოლკლორისტები: ლია 

მახარაძე, ლეილა ბეჟანიძე, ქეთევან საფარიძე, ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული 

სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების ხელმძღვანელები.  პრეზენტაცია იგეგმება  

2019 წლის მაისში 

კულტურის ცენტრი ხშირად ღებულობს მონაწილეობას სხვადასხვა საქველმოქმედო 

კონცერტებსა და პრობლემების მქონე ადამიანთა დასახმარებელ აქციებში.- 

სისტემატიურად. 



ასევე აღსანიშნავია  საბიბლიოთეკო  და მოსწავლე ახალგაზრდობასთან  მუშაობის  

განყოფილებების ნაყოფიერი მუშაობა 2018 წლისათვის. მათ არაერთ ღონისძიებასა და 

ეთნოგრაფიულ  გამოფენაში მიიღეს მონაწილეობა, მასპინძლობს მუნიციპალიტეტში 

შემოსულ ყველა  ტურისტს და მართავს კონცერტებს. 

 ჩატარდა ორი სახალხო დღესასწაული ,,ზესოფლელობა“, ,,შემოდგომა ქედაში“, 

რომელშიც ქედის კულტურის ცენტრის ყველა ანსამბლი მონაწილეობდა 

 

                                                                 ვუმასპინძლეთ 

1.  საქართველოს  ფოლკლორის  სახელმწიფო  ცენტრისა  და აჭარის  ა/რ  განათლების,  

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ  ტრენინგს  ლოტბარებისა 

და ქორეოგრაფებისათვის- 9-10 მარტი 

2. ტურიზმის დეპარტამენტთან არსებულ რეგიონულ საკონსულტაციო საბჭოს  წევრ  

აკაკი ბერიძესა და გიდებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან- მოსწავლე ახალგაზრდობასთან 

მუშაობის  განყოფილების წრეები, ხალხურ საკრავთა ანსამბლი ,,იასამანი“- 11 მარტი 

3. -არაბი ბიზნესმენები  ქედაში- კულტურის ცენტრის  მ/ა სახლის წრეები- მარტი 

4. 16 აპრილს ქედის მუნიციპალიტეტმა უმასპინძლა ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალ-

ფორუმის ,,მსოფლიოს საუკეთესო პრინცი და პრინცესას" მონაწილეებს. 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის: ტაილანდის, მონღოლეთის, ინდოეთის, რუსეთის, 

რუმინეთის, თათრეთის რესპუბლიკის, დიდი ბრიტანეთის, უზბეკეთის, ბულგარეთის, 

კანადის, უკრაინის და საქართველოს კონკურსანტებს,- ქედის მერი ლევან გორგილაძე, 

საკრებულოს თავმჯდომარე შუქრი თურმანიძე და გამგეობის სხვა წარმომდგენლები 

მიესალმნენ.  

პროექტის საქართველოში ჩატარების მიზანი იყო: ტურისტების მოზიდვა, ტერიტორიაზე 

არსებული ღირსშესანიშნაობების, ნაციონალური სამზარეულოს, ბუნებრივი რესურსების, 

ტურისტული სერვისების პოპულარიზაცია-პროპაგანდა, ქართველი და უცხოელი 

სტუმრებისთვის შთამბეჭდავი სანახაობის შეთავაზება, კულტურის, ტრადიციების, 

ისტორიის გაცნობა, ქვეყნებს შორის მეგობრობის, ნაცნობობისა და ურთიერთობების 

დამკვიდრებაა, 12 ქვეყნის დელეგატისთვის ქედის ცენტრში მოეწყო გამოფენა, სადაც 

ქედის კულტურის ცენტრის მოსწავლე-ახალგაზრდობის წრეების ხელნაკეთობები - თექა, 

ნაქარგობები, ხეზე კვეთა, ტიხარი,-გამოიფინა, ხოლო კულტურის ცენტრთან არსებულმა 



ანსამბლებმა: ,,ელესა", ,,იაგუნდი", ,,ბეთლემი", კვარტეტმა და მომღერალმა ირინა დევაძემ 

სტუმრებს მახუნცეთში გაუმართეს ლამაზი და მრავალფეროვანი კონცერტი.-16 აპრილი  

5.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის  

სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ სასკოლო  დათვალიერების პირველ-მეორე ტურს 27 

აპრილი-4 მაისი 

6. მომღერალ ლაშა ღლონტს-10 მაისი 

7.   2018 წლის 21 ივნისი- კიდევ ერთი ისტორიული და ლამაზი დღე ქედის 

მუნიციპალიტეტში-ტრადიციული ფოლკლორის ფესტივალი ,,არტ-გენი" და მონუმენტის 

,,საქართველოს სადარაჯოზე" გახსნა. ამ ორ ღონისძიებას სიმბოლურად აერთიანებდა 

ერთი რამ- ფოლკლორისა და ქართული ადათ-წესების ერთ ჭრილში , ერთ ჩარჩოში 

მოქცევა. ფესტივალის მიზანი იყო  ქართული ხალხური შემოქმედების პოპულარიზაცია, 

ტრადიციული სიმღერების, ქორეოგრაფიული ნიმუშების შეგროვება და 

საზოგადოებისათვის გაცნობა. წლევანდელ ფესტივალში, რომელიც უკვე მეორედ 

ტარდება ქედაში, მონაწილეობდნენ: ხულოს, შუახევის, ხელვაჩაურის, ქობულეთის, 

ქედისა და ბათუმის სალოტბარო სკოლის ანსამბლები და ინდივიდუალური 

შემსრულებლები. ქედის კულტურის ცენტრთან არსებულმა მოსწავლე 

ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილების წრეებმა წარმოადგინეს ტრადიციული 

ხალხური რეწვის ნიმუშები და სხვა ეთნოგრაფიული ნამუშევრები.-21 ივნისი 

8. ხელოვნები სკოლა -სტუდია ,,ლიმპოპოს“  დაარსებიდან  25 წლისთავისადმი მიძღვნილ 

კონცერტს ,,ლიმპოპოს“ მონაწილეობით-22 ივნისი 

9.  ანსამბლ  ,, ანჩისხატის“ კონცერტი ქედაში- 15 სექტემბერი 

 

10.  ანიმაციური  ფილმების  ფესტივალ  ,, თოფუზს“ ორ ეტაპად: - 14-15 ივნისი, 20 

ოქტომბერი 

11.  ლატვიისა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 100 წლის 

იუბილესთან დაკავშირებით 16 ოქტომბერს ქედის მუნიციპალიტეტს სტუმრად ეწვია და 

ქედის კულტურის ცენტრმა უმასპინძლა ქორეოგრაფიულ ანსამბლ ,,ულენბროკს “ ქალაქ 

რიგიდან. ანსამბლს ,,სენიორების“ სახელწოდებითაც იცნობენ, რადგან ყველა წევრი 50 

წელს გადაცილებულია, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია მოეხიბლა ქედელი მაყურებლი.  

კონცერტში მათთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ქედის კულტურის ცენტრთან 

არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა ,,ბეთლემმა“.-16 ოქტომბერი 



12.   ქედამ უმასპინძლა გიორგი გარაყანიძის სახელობის ბათუმის სასულიერო და  

ფოლკლორული მუსიკის   მე-13 საერთაშორისო ფესტივალს  ორი დღით. აღნიშნული 

ფესტივალის რეგიონში ჩატარების ეს პირველი შემთხვევაა,  რაც ქედისათვის დიდი 

პატივია-25-26 ოქტომბერი.   

13.  აჭარის ტელევიზიის  ანალიტიკურ  გადაცემას ,,მთავარი აჭარაში“,  რომელიც  

გადაცემას უძღვნიდა არამატერიალური კულტურის ძეგლებში- ქართული 

მრავალხმიანობის შესვლის საკითხს და  ჩაწერა მერისის კულტურის სახლთან არსებული 

ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,მოყვარე“ -5 დეკემბერი 

 

                                    კულტურის სახლები და  სასოფლო კლუბები 

 

                                                         საახალწლო  კონცერტი 

 

1. ცხმორისის კულტურის სახლი- მურად ბოლქვაძე, დარიკო გეგიძე, შორენა ხალვაში, 

თამაზ   ნაკაშიძე, მაყვალა თავართქილაძე, ავთანდილ ანანიძე- ცხმორისის კულტურის 

სახლი,  გეგელიძეების, ახოს,  კოკოტაურისა და სოფელ ცხმორისის სასოფლო კლუბები-15 

იანვარი 

2. ,,შენს მობრძანებას, წელო ახალო“- საახალწლო  კონცერტი-ნათელა შავიშვილი- ვაიოს 

სასოფლო კლუბი-7 იანვარი 

3. ,,წელო ახალო“- საახალწლო კონცერტი- ინდირა ქათამაძე-ცენტრი დანდალოს 

სასოფლო კლუბი- 28 დეკემბერი 

4. ,,დამილოცნია ახალი წელი“-რამაზ გორგილაძე- აქუცის სასოფლო კლუბი- 30 

დეკემბერი 

5. ,,მშვიდობა შენს მობრძანებას, წელო ახალო“- ახლი წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი- 

დოლოგნის სასოფლო კლუბი-4 იანვარი 

6. ,,მრავალ ახალ წელს“- საახალწლო ზეიმი სოფელ მერისსა და ნამონასტრევში-მერისის 

კულტურის სახლი,  ინაშარიძეების, სიხალიძეებისა და სოფელ მერისის სასოფლო 

კლუბები-მარინა საკანდელიძე, ჯემალ თურმანიძე, ნონა შარაძე, ზამირა თურმანიძე, 

ნესტან სურმანიძე,  მარინა გოგოლიშვილი-28 დეკემბერი 



7.საახალწლო კონცერტი-მარინა კონცელიძე- ზესოფლის სასოფლო კლუბი-27 დეკემბერი 

8. საახალწლო -საშობაო კონცერტი-ამირან დუმბაძე- მეძიბნის სასოფლო კლუბი-30 

დეკემბერი 

9. ,,ფიფქები ცვივა და ფიფქები მღერიან“- ნესტან ბერიძე- ზვარის სასოფლო კლუბი- 4 

იანვარი 

10. ,,გზა დაგელოცოს ახალო წელო“ -საშობაო კონცერტი- მავილე   გათენაძე- კვაშტის 

სასოფლო კლუბი-28 დეკემბერი 

11. ,,გამოდით, გამოდით, ახალი წელია“- საახალწლო-საშობაო- კონცერტი- მამული 

ზოიძე-ოქტომბრის სასოფლო კლუბი-27 დეკემბერი 

12. ,,ახალი წლის მოლოდინში“- საშობაო კონცერტი- ინგა შავაძე-  

 

                             დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი კვირეული 

1.,, ლამაზად შვილის გამზრდელი დედა მიცვნია ღმერთადა“- დედისა და ქალთა 

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება- პირველი მაისის სასოფლო კლუბი-მირანდა ჭყონია- 

6 მარტი 

2.,,ქალი სამყაროს დედაძარღვია“- დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება-  

სოფელ დანდალოს სასოფლო კლუბი-ცენტრი დანდალოს სასოფლო კლუბი-თემურ 

არძენაძე, ინდირა ქათამაძე- 6 მარტი 

3.,,აჩუქეთ დედებს იები“- დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება-  ორცვის 

სასოფლო კლუბი-ჯამბულ აბულაძე-7 მარტი 

4.  ,,დედას, დას, სატრფოს მეგობარს“- დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება -გეგელიძეების სასოფლო კლუბი-შორენა ხალვაში, მურად  ბოლქვაძე, 

დარიკო გეგიძე, თამაზ ნაკაშიძე, მაყვალა თავართქილაძე, ავთანდილ ანანიძე-8 მარტი 

5. ,,გაზაფხულდა, ბუჩქის ძირას თავს იწონებს  ლურჯი ია“- მეძიბნის სასოფლო კლუბი- 

ამირან  დუმბაძე-8 მარტი 

6.  ,,ქალიც და მარტიც გაზაფხულია“- დედისა და ქალთა დღე- ნათელა შავიშვილი- ვაიოს 

სასოფლო კლუბი- 6 მარტი 



7. ,,დედავ, სიცოცხლის დიდო საწყისო“- დედისა და ქალთა  დღისადმი მიღძვნილი 

კონცერტი- რამაზ გორგილაძე- აქუცის სასოფლო კლუბი- 6 მარტი 

8. ,,ერთი ლამაზი დღე მოხუც ქალბატონებს“- დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება- ციალა აბაშიძე- აგარის სასოფლო კლუბი-7 მარტი 

9. ,,დედა, ია დაგიკრიფე“-დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი-

თამაზ ნაკაშიძე- ახოს სასოფლო კლუბის ხელმძღვანელი-3 მარტი 

10. ,,დედა უკვდავია, ქალი-სამყაროს საწყისი“-დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი 

საზეიმო კონცერტი-ნანა ბედინაძე, მურმან საფარიძე-დოლოგნის სასოფლო კლუბი- 5 

მარტი 

11. ,,ქალი დედაა ერისა“- მარინა კონცელიძე-ზესოფლის სასოფლო კლუბი-8 მარტი 

12. ,,დედის თვალებით დანახული სამყარო“- მავილე  გათენაძე- კვაშტის სასოფლო 

კლუბი-8 მარტი 

13. ,,დამლოცე, დედა“- დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი- მამული 

ზოიძე- ოქტომბრის სასოფლო კლუბი- 8 მარტი 

14. დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი-ინგა შავაძე-ხარაულის 

სასოფლო კლუბი-8 მარტი 

 

            საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი    კვირეული 

 

1. ,,სხვა საქართველო სად არის?!“-საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

დღე-რამაზ გორგილაძე-აქუცის სასოფლო კლუბი- 26 მაისი 

2. ,,საქართველოო ლამაზო“- საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღე- 

ნათელა შავიშვილი- ვაიოს სასოფლო კლუბი-26 მაისი 

3. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი-ციალა აბაშიძე- 

აგარის სასოფლო კლუბი-26 მაისი 

4.,,თავისუფლება ლომთა ხვედრია“- საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება-დოლოგნის,  ზუნდაგის სასოფლო კლუბები, მახუნცეთის 



კულტურის სახლი- ნანა ბედინაძე, მურმან საფარიძე, რევაზ ვარშანიძე, ციალა ბოლქვაძე, 

იმედა ვერძაძე-26 მაისი 

5. ,,მოვუაროთ საქართველოს“- საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 

კონცერტი-0 თამაზ ნაკაშიძე- ახოს სასოფლო კლუბი-26 მაისი 

6. საქართველოს დამოუკიდებლობის  100 წლისთავისადმი  მიძღვნილი საზეიმო 

კონცერტი-მერისის კულტურის სახლი,  ინაშარიძეების, სიხალიძეებისა და სოფელ 

მერისის სასოფლო კლუბები-მარინა საკანდელიძე, ჯემალ თურმანიძე, ნონა შარაძე, 

ზამირა თურმანიძე, ნესტან სურმანიძე,  მარინა გოგოლიშვილი-26 მაისი 

7. ,,გვერდში დაგიდგები, ჩემო საქართველო“- საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება- ინგა შავაძე- ხარაულის სასოფლო კლუბი-28 

მაისი 

 

                                        სახალხო დღესასწაულები 

 

1. სახალხო დღესასწაული ,,ზესოფლელობა“- წმინდა სერაფიმ საროველის ხსენების დღე-

მარინა კონცელიძე- 1 აგვისტო 

2. შუამთობის  დღესასწაული მთა ნაკონაღვარზე ( სოფელი მეძიბნა)- ამირან დუმბაძე- 

მეძიბნის სასოფლო კლუბი-5 აგვისტო 

 

                                      ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 

1. ,,ბავშვები- ჩვენი სამყაროს იმედი“- მავილე  გათენაძე- კვაშტის სასოფლო კლუბი-1 

ივნისი 

                                            დაუგეგმავი  ღონისძიებები 

 

1. ,,შემოდგომა გაგვეპარა“- რამაზ გორგილაძე- აქუცის სასოფლო კლუბი-30 ნოემბერი 

2. ლაშქრობა თამარის ციხეზე-ციალა აბაშიძე-აგარის სასოფლო კლუბი-10 ივნისი 



3. მონაწილეობა ,,არტ-გენის“ რეგიონულ ტურში- ქედაში-მახუნცეთის, მერისისა და 

ცხმორისის  კულტურის სახლებთან არსებული ანსამბლები და ინდივიდუალური 

შემსრულებელები 

4. ოფროუდის ფესტივალი- მერისის კულტურის სახლი,  ინაშარიძეების, სიხალიძეებისა 

და სოფელ მერისის სასოფლო კლუბები-მარინა საკანდელიძე, ჯემალ თურმანიძე, ნონა 

შარაძე, ზამირა თურმანიძე, ნესტან სურმანიძე,  მარინა გოგოლიშვილი-19 ივლისი 

5. ლაშქრობა ,,გულების ქილისაზე- სექტემბერი 

6. გამოსაშვები საღამო ფოლკლორის წრის წევრებისათვის-მავილე გათენაძე- კვაშტის 

სასოფლო კლუბი-13 ივნისი 

7. გიორგი გარაყანიძის სახელობის  ბათუმის სასულიერო და ფოლკლორული მუსიკის 

მეცამეტე საერთაშორისო ფესტივალი- მერისის კულტურის სახლთან არსებული ვაჟთა 

ფოლკლორული  ანასამბლი ,,მოყვარე“- ჯემალ თურმანიძე-26 ოქტომბერი 

8. ფესტივალი ,,ფოლკლორის დღეები" ბათუმში 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ორგანიზებით ,,Check in Georgia” 

წარმოგიდგენთ ფესტივალს - ,,ფოლკლორის დღეები". 

29 ივლისიდან 23 აგვისტომდე ბათუმში, ,,Check in Georgia”-ს ფარგლებში, გაიმართება 

ფესტივალი ,,ფოლკლორის დღეები". მონაწილეობენ: აჭარისა და თბილისის სიმღერისა 

და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლები, ასევე ქორეოგრაფიული ანსამბლები 

საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. სულ 25 კონცერტი და 40-მდე ანსამბლი. 

მხარდამჭერები: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, აჭარის ა/რ 

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ბათუმის მერია, ბათუმის მერიის 

კულტურის ცენტრი, ბათუმის ბულვარი.- ცხმორისის კულტურის სახლთან არსებული 

უხუცესთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ფესვები“ -ხელმძღვანელი მურად 

თავართქილაძე, მერისის კულტურის სახლთან არსებული ვაჟთა ფოლკლორული 

ანსამბლი ,,მოყვარე“-ხელმძღვანელი ჯემალ თურმანიძე-29 23 აგვისტო 

9. ცნობილი  პედაგოგისა და კულტურის ღვაწლმოსილი მუშაკის სალიხ ძნელაძის 80 

წლისთავთან დაკავშირებული საიუბილეო საღამო-მურად ბოლქვაძე, დარიკო გეგიძე, 

შორენა ხალვაში, თამაზ ნაკაშიძე, მაყვალა თავართქილაძე, ავთანდილ ანანიძე- 

ცხმორისის კულტურის სახლი,  გეგელიძეების, ახოს,  კოკოტაურისა და სოფელ 

ცხმორისის სასოფლო კლუბები-30 მარტი 

 

10. ,,მათი სახელი უკვდავია“- ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 73-ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება გმირთა მემორიალთან სოფელ   წონიარისსა და ცხმორისში- 



მურად ბოლქვაძე, დარიკო გეგიძე, შორენა ხალვაში, თამაზ ნაკაშიძე, მაყვალა 

თავართქილაძე, ავთანდილ ანანიძე- ცხმორისის კულტურის სახლი,  გეგელიძეების, ახოს,  

კოკოტაურისა და სოფელ ცხმორისის სასოფლო კლუბები-9 მაისი 

 

11 ტურისტული სეზონის გახსნა სოფელ გობრონეთში- მურად ბოლქვაძე, დარიკო გეგიძე, 

ილია გეგიძე,  შორენა ხალვაში, თამაზ ნაკაშიძე, მაყვალა თავართქილაძე, ავთანდილ 

ანანიძე- ცხმორისის კულტურის სახლი,  გეგელიძეების, ახოს,  კოკოტაურისა და სოფელ 

ცხმორისის სასოფლო კლუბები-ივნისი 

12. ,,იამბე, ჩემო სოფელო“- ფოლკლორის საღამო  ხარაულაში- ინგა შავაძე- ხარაულის 

სასოფლო კლუბი-30 ივნისი 

 

ქედის  კულტურის ცენტრის საბიბლიოთეკო განყოფილება აერთიანებს  წიგნად ფონდში  

44 531  წიგნს , რომლის განახლების მიზნით 2018  შეძენილია  143  ცალი წიგნი ( 2503 

ლარი) 

ქედის კულტურის ცენტრთან არსებულ ბაზაზე  ფუნქციონირებს მოსწავლე-

ახალგაზრდობასთან მუშაობის  განყოფილება, რომლის მიზანია: რაც შეიძლება მეტი 

მოსწავლე-ახალგაზრდობა ჩართოს  განყოფილებაში არსებული წრეების მუშაობაში. სულ 

ფუნქციონირებს  14 წრე( ნორჩ დეკლამატორთა, ხის მხატვრული დამუშავების, 

დეკორატიულ-გამოყენებითი  ხელოვნების, ჭრა-კერვის, ქსოვის, ქარგვის, აჭარული 

ტრადიციული კერძების  დამზადების, დაწყებითი მოდელირების, ქარგვა აჭარული 

ორნამენტებით,  ჯვარედინი ქარგვის, გობელენის, საბან-ლეიბის დამზადების,  

სამკურნალო მცენარეებისა და მათი გამოყენების, მინანქრის შემსწავლელი წრეები). 

 

2018  წლის განსაკუთრებული მიღწევაა:  ქედაში შეკრებილი ზეპირსიტყვიერი მასალების 

მიხედვით გადაღებული დოკუმენტურის ფილმი ,,სახრვა“-რეჟისორი გია დიასამიძე,   

ამავე მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩაწერილი ზეპირსიტყვიერი მასალების მიხედვით 

წიგნის ,,აჭარული საუნჯე“, ტომი მეოთხე (ქედის მასალების) დაბეჭდვა,  

ფრანკფურტის წიგნის  ბაზრობაზე  ვაჟთა ფოლკლორულ ანსამბლ ,,ელესას’“ დისკის  

ჩატანა 

პროექტის ,,ჭიბონის დამამზადებელი სკოლა -სახელოსნოს გახსნა“ სოფელ  დანდალოს 

სასოფლო კლუბში- მეჭიბონე თემურ არძენაძე- პროექტს აფინანსებდა  ტრადიციული 

ხალხური რეწვის ასოციაცია ქალაქ  თბილისიდან, პროექტის  ღირებულება 4200 ლარი- 



 მერისის კულტურის სახლთან არსებულ ვაჟთა ფოლკლორულ ანსამბლ ,,მოყვარეს“ 

პირველი აუდიო -ალბომის  პრეზენტაცია და ლოტბარ ამირან თურმანიძის დაჯილდოება 

ფონდ ,,ქართული გალობის” მიერ  ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციაში 

შეტანილი წვლილისათვის. 
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