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პროექტი 
ინტერკონფესიური პლატფორმა სამუზეუმო სივრცეში 

 
ბათუმის რელიგიის მუზეუმის მარკეტინგული ხედვის და  
საგანმანათლებლო პროფილის განვითარების კონცეფცია 

 
 

   აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს ბათუმის რელიგიის მუზეუმის მარკეტინგული ხედვის და 

მუზეუმის საგანმანათლებლო პროფილის განვითრების კონცეფციას. პიარ-კამპანიის წარმართვის 

კონკრეტულ ინიციატივებს. მოხსენების მომზადებისას გამოყენებულია უცხოური სამუზუმო პრაქტიკა, 

რომელიც სამი ქვეყნის მაგალითს (ინგლისი, პოლონეთი, აზერბაიჯანი) და გამოცდილებას ეყრდნობა. 

  კონცეფცია მიზნად ისახავს ქვემოთ მოცემული საკითხების განხილვით ხელი შეუწყოს  რელიგიის 

მუზეუმის პოპულარიზაციას და საერთაშორისო ინტერესის გათვალისწინებით მსოფლიო კულტურულ 

რუკაზე ღირსეულ პოზიციონირებას. 

   მოგეხსენებათ, ბათუმის რელიგიის მუზეუმი 2004 წელს გაიხსნა. აქ წარმოდგენილი ექსპოზიცია 

დამთვალიერებელს აცნობს ბათუმში და მთლიანად საქართველოში გავრცელებულ ძირითად 

კონფესიებს, სხვადასხვა აღმსარებლობის ადამიანების მეგობრული თანაცხოვრებისა და რელიგიური 

შემწყნარებლობის დოკუმენტურად დადასტურებულ ისტორიას. წარმოდეგნილია ქრისტიანობის 

სხვადასხვა მიმდინარეობის, ისლამის, იუდაიზმისა და ბუდიზმის რელიგიური  წიგნები, სარიტუალო 

ნივთები  და ტანისამოსი, წარსულის ამსახველი უნიკალური ფოტომასალა. 

   აქ იხილავთ სხვადასხვა საავტორო ტექნიკით შესრულებულ მართლმადიდებლურ ხატებს, 

ბარელიეფებს, გობელენებს, მინანქარს, ასევე ნიჟარაზე  და დათვის ტყავზე შესრულებულ რელიგიურ 

სცენებს. ყურადღებას იპყრობს ქრისტეს თორმეტი მოციქულის ხატი, თავიანთი ბიოგრაფიებით. აქვეა 

რომის კათოლიკური და სომხური სამოციქულო ეკლესიის ბათუმთან დაკავშირებული ექსპონატები, 

ასევეა ბათუმელ ებრაელთა თორა. ისლამის დამახასიათებელ ექსპონატებს შორის გამოირჩევა მე- 16 

საუკუნით დათარიღებული ხელნაწერი ყურანი. 

   ბათუმი დღესაც სანიმუშო ქალაქია რელიგიური შემწყნარებლობით, ამიტომაც გახდა საჭირო 

რელიგიის მუზეუმის დაარსება, საკუთარი რელიგიური მრავალფეროვნებით ყველა ბათუმელი ამაყობს 

და ცდილობს ყველას გაუზიაროს ბათუმის ტოლერანტული წარსული და დღევანდელობა.  
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   მუზეუმის მთავარ შესასვლელში  წარმოდგენილია ა. ფოჩხუას მიერ შესრულებული ბზაზე ნაკვეთი 

დავით აღმაშენებლის ბარელიეფი. ეს ძალიან  შთამბეჭდავია,  რადგან  ქართული ტოლერანტობის  

ისტორია მართებულად უკავშირდება დავითის სახელს. მეტი ინფორმაციულობისთვის  ეფექტური 

იქნება თუკი დავით აღმაშენებლის მიერ მოჭრილი მონეტების ელექტრონულ ვერსიას შევთავაზებთ 

დამთვალიერებელს  და თვალნათლივ ვაჩვენებთ, თუ როგორ იყო დაფიქსირებული ქვეყნის 

გაერთიანება სახელმწიფოს უმაღლეს იურიდიულ დოკუმენტზე - ფულზე დაფიქსირებული.  

   ფართის სიმცირიდან გამომდინარე, რადგან ექსპოზიცია არსებულ ერთადერთ დარბაზშია 

განთავსებული და  მომატების პერსპექივა არ გააჩნია, თავიდანვე შეზღუდეულები ვართ მრავალ 

ინიციატივასა თუ სიახლის დანერგვაში.  პატარა დარბაზში განსაკუთრებით რთულია ფუნქციური და 

ამავე დროს კომპაქტური ვიტრინისა თუ საექსპოზიციო კარადის განთავსება, მაგრამ ეს ერთადერთი 

გამოსავალია სივრცის მაქსიმალურად ასათვისებლად. ამიტომ  შუშისგან დამზადებული, საკეცი, 

მოძრავი შირმები და წერტილოვანი განათებით აღჭურვილი დოკუმენტების კარადა საუკეთესო 

ალტერნატივად მიგვაჩნია აღნიშნულ სიტუაციაში. რაც შეეხება ექსპონირებულ სამოსს, მისი განთავსება 

მანეკენებზეა შესაძლებელი. 

   თანამედროვე სამუზეუმო ცხოვრებაში უფრო და უფრო მეტად მკვიდრდება შეხედულება, რომ 

მუზეუმი ესაა საზოგადოებაზე /დამთვალიერებელზე ორიენტირებული ცოცხალი ორგანიზმი. ეს ერთი 

შეხედვით ზოგადი ფრაზაა, მაგრამ ამგვარი განზოგადების უკან მოიაზრება სამუზეუმო ცხოვრების 

სრული კომპლექსი (მატერიალურ - ტექნიკური ბაზა, ექსპოზიცია, საკადრო პოლიტიკა, დაფინანსება, 

მარკეტინგი, პიარი, აუდიტორიის კვლევა და ა.შ.). ამ იდეის წინა პლანზე წამოწევამ სამუზეუმო 

მენეჯმენტში მოითხოვა ცვლილებები და შესაბამისი ინოვაციური  ელემენტების დანერგვა სამუზეუმო 

ცხოვრებაში. თავად მუზეუმის იდეა მჭიდროდაა დაკავშირებული კულტურის, კულტურული 

მემკვიდრეობის იდეასთან და შესაბამისად, მუზეუმის ორიენტირება საზოგადოებისადმი, ამავე 

საზოგადოების კულტურული შეხედულებების, ცოდნისა და ინტერესის განვითარება- გაფართოებასაც 

ითვალისწინებს. 

   როგორც წესი საზოგადოება დიფერენცირებულია და მუზეუმიც აუდიტორიის სეგმენტაციის დროს 

არჩევანის წინაშე დგას - საზოგადოების რომელი ფენა აირჩიოს საორიენტაციოდ. მივიჩნევთ, რომ საწყის 

ეტაპზე უფრო პერსპექტიული და შედეგის მომცემია მუზეუმისა და სკოლის თანამშრომლობა 

არაფორმალური განათლების სფეროში. იმ შემთხვევაში თუ ერთობლივად შევძლებთ ქალაქის 
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მონაწილეთა კონტინგენტი, თუნდაც მისი ნაწილი, გახდეს მუზეუმის სტაბილური აუდიტორია, 

მუზეუმი შეძლებს საზოგადოების სხვა ფენების დაინტერესებასაც. 

   თავად სამუზეუმო პედაგოგიკა წარმოადგენს სამეცნიერი დისციპლინას, რომელიც აერთიანებს და 

ეყრდნობა შემდეგ დარგებს: მუზეუმმცოდნეობა (მუზეოლოგია), პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია. 

შესაბამისად საგანმანათლებლო ფუნქციის განვითარების მიზნით მუზეუმისათვის დიდი მნიშვნელობა 

აქვს სკოლებთან თანამშრომელობას. ამ ეტაპზე ჩვენი ამოცანაა ერთობლივად ჩამოვაყალიბოთ 

თანამშრომლობის ზოგადი კონცეფცია და ვიზრუნოთ მისი განხორციელებისათვის. 

   გთავაზობთ შედარებით ცხრილს, რომელიც უჩვენებს თუ რა შეიცვალა XXI საუკუნის მუზეუმებში 

(მიუხედავად იმისა, რომ საუკუნის მხოლოდ გარიჟრაჟია) გასულ საუკუნესთან შედარებით. 

XX საუკუნის მუზეუმი XXI საუკუნის მუზეუმი 
 

შინაარსზე ორიენტირებული ორინეტირებულია შინაარსსა და 

აუდიტორიაზე 
 

ძირითადად ხელშესახები 

მატერიალური ობიექტები 
 

მატერიალურისა და ვირტუალურის 

კომბინაცია 

ფოკუსირება პრეზენტაციასა და 

ჩვენებაზე 
 

ფოკუსირება აუდიტორიის ჩართულობასა და 

გამოცდილებაზე 

აქცენტი ცოდნის გაზრდაზე აქცენტი ცოდნის გაფართოებასა და XXI 

საუკუნის უნარებზე 
 

მოქმედებს დამოუკიდებლად მოქმედებს მხოლოდ პარტნიორებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით 
 

 

    მოცემული სქემა მოკლედ ასახავს მუზეუმების ფუნქციონირების სტრატეგიასა და ტრანსფორმაციას. 

 

  გარემო, რომელსაც უზრუნველყოფს მუზეუმი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ფორმალური 

განათლების ინსტიტუციებისაგან, მაგალითად სასკოლო გარემოსგან. სკოლის მოსწავლეები მუზეუმის 

აუდიტორიის მნიშვნელოვანი სეგმენტია და ასაკობრივ ჯგუფზე გათვლილი პროგრამები მუზეუმის 

ძირითადი პროდუქტია. თანამედროვე საგანმანათლებლო სფერო აღიარებს რომ მუზეუში ხშირი 

ვიზიტი არა მხოლოდ ამყარებს კლასში მიღებულ ცოდნას, არამედ აყალიბებს მოზარდებში 
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სამყაროსადმი განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას მათ პიროვნულ განვითარებასა და ჩამოყალიბებაში 

დიდ როლს ასრულებს ცნობისმოყვარეობა და ინტერესი, რომელიც ჩნდება მუზეუში ყოფნის დროს.  

   მუზეუმს შეუძლია სხვადასხვა მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს სკოლის სასწავლო 

პროცესში. ერთ-ერთი პრიორიტეტული ფაქტორია ვიზუალური კომუნიკაცია - ექსპონატები და 

არტეფაქტები, რომლებსაც მოსწავლეები მუზეუმში ნახულობენ. კარგად შედგენილი სამუზეუმო 

გაკვეთილის შემთხვევაში, შესაბამისი გამოფენის დათვალიერებისას ესა თუ ის საგანი (ისტორია, 

გეოგრაფია, ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება......) მათთვის უფრო საინტერესო ხდება. 

      მუზუემისა და სკოლის თანამშრომლობის ზოგადი კონცეფცია 

   სკოლაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სამუზეუმო პროგრამები ორ კატეგორიად იყოფა: 

   სამუზეუმო პროგრამა ან გამოფენა პირდაპირ დაკავშირებულია სკოლის სასწავლო გეგმასთან. 

სამუზეუმო პროგრამა, რომელიც სხვადასხვა სფეროში უზრუნველყოფს მოზარდის ზოგადი ცოდნის 

გაღრმავებას. ჩვენი მიზანია შევქმნათ ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგანმანათლებლო 

პროგრამები, რომლებიც პირდაპირ შესატყვისობაში იქნება სკოლის პროგრამასთან. ამ მიზნით 

აუცილებელია შემდეგი პუნქტების დაცვა: 

   გაკვეთილი, რომელიც შესაბამისოაბაშია სასკოლო პროგრამასთან და მუზეუმის პროფილთან ტარდება 

მუზეუმში. შესაძლებელია მუზეუმმა სკოლაში მოაწყოს მოძრავი გამოფენა და ღია საჯარო ლექცია 

გამოფენის შესახებ. როგორც გაკვეთილის შედეგნაში, ასევე მის ჩატარებაში ერთდროულად 

მონაწილეობს სკოლის მასწავლებელი და მუზეუმის თანამშრომელი. მათი ფუნქციები წინასწარაა 

განსაზღვრული. 

    გაკვეთილის დრო სტანდარტულია და განისაზღვრება სკოლის სასწავლო გრაფიკის მიხედვით. 

   გაკვეთილი, როგორც ერთობლივი პროდუქტი, საავტორო უფლებების დაცვით, შესაძლებელია 

განთავსდეს სკოლისა და მუზეუმის ვებ- გვერდებზე. 

   სკოლისა და მუზეუმის თანამშრომელობა წესრიგდება მემორანდუმისა და ხელშეკრულების 

საფუძველზე. 

 

    რაც შეეხება უცხოურ სამუზეუმო პრაქტიკას, ჯერ კიდევ 1965 წელს მუზეუმების საერთაშორისო 

კომიტეტის (ICOM) მერვე გენერალურ ანსამბლეაზე ICOM- ის ოფიციალური პოლიტიკის სახით მიიღეს 

დეკლარაცია, რომლის თანახმადაც, მუზეუმების მზარდი საგანმანათლებლო როლის 

გათვალისწინებით, სავალდებულო გახდა მუზეუმებში კვალიფიცირებული პედაგოგებისა და 
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საგანმანათლებლო განყოფილებების არსებობა. მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიის მუზეუმში 

ჯერჯერობით არ ფუნქციონირებს საგანმანათლებლო განყოფილება/ცენტრი გადავწყვიტეთ მუზეუმის 

საგანმანათლებლო პროგრამების ამოქმდება საწყის ეტაპზე რეგიონის, ხოლო მოგვიანებით მთელი 

საქართველოს სკოლების ჩართულობით. მუზეუმისა და სკოლის მჭიდრო პარტნიორობა შეძლებს 

სამუზეუმო სივრცის ტრანსფორმირებას. 

 

   დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრების, მათ შორის ტოლერანტული შეხედულებების 

ჩამოყალიბებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სხვადასხვა ეთნოსთა თუ რელიგიათა 

კულტურული ფასეულობების ურთიერთგაცნობას, მათ დაახლოებას. საზოგადოება უნდა იყოს 

ფართოდ ინფორმირებული რელიგიათა კულტურული მიღწევების შესახებ, რათა საკუთარი 

რელიგიური აღმსარებლობის ფარგლებში ადამიანებს ჩამოუყალიბდეთ სხვა რელიგიისადმი 

პატივისცემისა და შემწყნარებლობის უნარი. აღსანიშნავია ისიც , რომ საკულტო ნაგებობა რელიგიური 

თემის ცხოვრების წესის განსაზღვრისა და მოსახლეობის სულიერი კოორდინაციის თვალსაზრისით 

გადამწყვეტი ფუნქციის მატარებელია. იგი საზოგადოებისათვის არა მარტო სულიერი ყოფის ცენტრი, 

არამედ გარკვეული სოციოკულტურული ღირებულებების მქონე არქიტექტურული ძეგლიცაა.  

 

   კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას მუდამ დიდი ყურადღება ექცეოდა ჩვენს ქვეყანაში. 

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ მემკვიდრეობაზე ზრუნვის ყველაზე წარმატებული გზა ახალგაზრდა 

თაობისათვის სიძველეების პატივისცემის გაღვიძება და მათი დაცვის მექანიზმის სწავლებაა. 

   სასურველია სამუზეუმო პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი გულისხმობდეს სემინარების ჩატარებას 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებზე. აღნიშნულ თემაზე ჩატარებული ლექციები 

გულისხმობს ინტერაქტიული სავარჯიშოების შესრულებას. კონკრეტული სავარჯიშოები და ველზე 

შესრულებული სავარჯიშოები უნდა მიესადაგებოდეს სკოლისა და მუზეუმის მიერ შერჩეულ 

ადგილობრივ ძეგლს. 

 

   ძეგლთა დაცვისა და გაფრთხილების გარდა, მოსწავლეებმა, მოხალისეებმა ან უბრალოდ მონაწილეებმა 

თავისი წვლილი უნდა შეიტანონ ადგილობრივი ძეგლის პოპულარიზაციაში და ამდენად ხელი შეუწყონ 

თავისი კუთხის ეკონომიკურ განვითრებასა და აღორძინებას. სამუზეუმო პროგრამების  მონაწილეობის 

შემდეგ  მარტივად გახდება შესაძლებელი  ისტორიულ და ბუნებრივ გარემოს შორის არსებული 

კავშირების გაცნობიერება და მათი მომავალი თაობებისა და კაცობრიობისათვის შენარჩუნების 

აუცილებლობის დანახვა. შერჩეული ძეგლის ისტორიული, რელიგიური, კულტურული და 

სოციალლურ-ეკონომიკური ფასეულობების აღწერა დახასიათება, იმ საფრთხეების ამოცნობა, რაც 
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აზიანებს კულტურულ მემკვიდრეობას. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვასთან მიმართებაში 

მათი პირადი პასუხისმგებლობისა და საკუთარი წვლილის  შეტანის საჭიროების გაცნობიერება. 

 

   რელიგიის მუზეუმის თანამედროვე  ტექნოლოგიით აღჭურვილი  სამუზეუმო დარბაზი, სადაც ხშირი 

თემატური გამოფენები, ასევე მნიშვნელოვანი კულტურული ინიციატივები იქნება განხორციელებული, 

თუკი მცირე ნაწილს სამუზეუმო ბიბლიოთეკის კუთხეს დაუთმობს, რომელიც მხოლოდ  ბეჭდური 

მასალების, აუდიოჩანაწერების, დისკებისა და ხელნაწერების შენახვით არ შემოიფარგლება, არამედ 

კავშირი ექნება სხვა მონათესავე დაწესებულებებთან და საინფორმაციო სამსახურებთან, დამატებით 

ახალი თანამშრომლობის პერსპექტივას მოგცემს და მასალათა ადგილზე გაცნობის შესაძლებლობა 

სერვისის ნაწილსაც საგრძნობლად გააუმჯობესებს.  

 

  სივრცის დაზოგვის  თვალსაზრისით, სამეუმო ბიბლიოთეკა შესაძლებელია განთავდეს ჭერამდე 

დამონტაჟებულ ღია თაროებზე. შესასვლელ კართან არსებული სივრცე იდელურია წიგნის თაროების 

განთავსებისთვის. სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო სივრცის შერწყმა  შექმნის მყუდრო კუთხეს, რომელიც 

განსაკუთრებულ მომხიბვლელობას შემატებს აღნიშნულ მუზეუმს. ინტერიერში განთავსებული, 

სწორად შერჩეული კიბე, გახლავთ პრაქტიკული და მოდური აქსესუარი, რომელიც აუცილებელია 

ჭერამდე მიღწეული თაროებიდან წიგნების მისაწოდებლად.  

 

   XXI საუკუნის მუზეუმები მთელი დატვირთვით იყენებენ ვებ-გვერდებს და სრულიად 

წარმოუდგენელია ისეთი მუზეუმის არსებობა, რომელსაც საკუთარი ადგილი ინტერნეტში არა აქვს 

დაკავებული. პრეზენტაცია, ანუ საკუთარი თავის წარმოჩენა, რაც დამოკიდებულია მუზეუმის 

კოლექციისა და სპეციალისტთა ცოდნაზე დაფუძნებული მენეჯმენტის კომბინაციაზე. სამუზეუმო 

მარკეტინგი მუზეუმის ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. ამიტომ იბადება კითხვა, რა აქვს საერთო 

მარკეტინგს ექსპონატთა შენახვასთან, დაცვასთან, კვლევასთან და განათლებასთან? რატომ გახდა 

მარკეტინგი აუცილებელი და რა შედეგები მოაქვს მის გამოყენებას მუზეუმში? არაკომერციული 

ორგანიზაციების, კერძოდ, მუზეუმების, მიერ მარკეტინგის გამოყენების იდეა წარმოიშვა 1969 წელს 

კოტლერისა და ლევის მიერ გამოქვეყნებული სტატიების სერიაში სახელწოდებით `მარკეტინგის ცნების 

გაფართოება. ამ სტატიების თანახმად, მუზეუმების მართვაში წამყვანი ადგილი უნდა დაიკავოს 

მარკეტინგმა. ამ არგუმენტს მუზეუმის მიზნის ორიენტაცია ადგილიდან პოტენციურ 

დამთვალიერებელზე გადააქვს. ვინაიდან საზოგადოების მოთხოვნებმა და იმედებმა განვითარება 

განიცადეს, მუზეუმებმაც ახალი როლების შესრულება იკისრეს. მუზეუმებმა გადაწყვიტეს, ფართოდ 

გაეღოთ თავიანთი კარები. მუზეუმში მოსვლით მიღებული პირველი და ბოლო შთაბეჭდილება 
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გარკვეულწილად განპირობებულია მომუშავე პერსონალით. აუცილებელია, რომ დამთვალიერებლებმა 

მუზეუმი კმაყოფილების გრძნობით აღვსილებმა დატოვონ  და სამახსოვროდ ან საჩუქრად წაიღონ 

სუვენირი. ამისათვის  აუცილებელია მაღაზიის არსებობა, ის ნამდვილად იქცევა შემოსავლის წყაროდ. 

,იდეალურ ვარიანტში მაღაზია უნდა აწარმოებდეს და ყიდდეს ექსპონატების რეპროდუქციებს, 

რომლებიც უნდა გამოირჩეოდეს დიდი მრავალფეროვნებით, და ხელოვნების ნიმუშებს, რომლებიც 

უნდა ატარებდეს მთავარი კოლექციის ან შერჩევითად მისი დროებითი ექსპოზიციების ხაზს. მუზეუმის 

პროფილის შესანარჩუნებლად სასურველია, თავი ავარიდოთ წმინდა კომერციული ნივთების, 

განსაკუთრებით ისეთი ნივთების გაყიდვას, რომლებიც ჩვეულებრივ უნივერსალურ მაღაზიებში 

მოიპოვება. მაღაზიაში უნდა იყიდებოდეს ყველა სამუზეუმო გამოცემა, გზამკვლევები, საგამოფენო 

კატალოგები და საგანმანათლებლო მასალა. მაღაზია განლაგებული უნდა იყოს ხელსაყრელ ადგილას _ 

მუზეუმის მთავარ შესასვლელთან. ფართის სიმცირიდან გამომდინარე მუზეუმში გამართლებული 

იქნება სუვენირების კუთხის გახსნა. ვიზუალური ეფექტისთვის გამართლებული იქნება მოცემული 

სივრცე დატვირთული იყოს საარკეებით, ცნობილია, რომ სარკეს აქვს არა მხოლოდ პრაქტიკული 

მნიშვნელობა - სარკე ვიზუალურად გაზარდის ოთახის სივრცეს და აღვნიშნავს ორიგინალურ 

ინტერიერს. 

 

   მუზეუმისთვის ძალზე სასარგებლო იქნება სხვა კულტურულ დაწესებულებებთან თანამშრომლობა. 

მნიშვნელოვანია გამოცდილების გაზიარება. ამის შედეგად მუზეუმები მიიღებენ მეტ ფინანსურ 

მხარდაჭერას კერძო პირებისგან ან სახელმწიფო სპონსორებისგან. მუზეუმმა უნდა დაამყაროს მუდმივი 

ურთიერთობა ყველა პოტენციურ დონორთან და ქველმოქმედთან.მუზეუმი მზად უნდა იყოს ნაყოფიერი 

დიალოგისთვის ყველა იმ პირთან, ვინც დაინტერესებულია მისი საქმიანობის ხელშეწყობით, და უნდა 

გამონახოს თავისი სპონსორების აღიარებისა და პატივისცემის გზები. და ბოლოს, მეგობართა 

ორგანიზაციის ჩამოყალიბებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს მუზეუმს შემოსავლის გაზრდაში. ეს, 

ჩვეულებრივ, რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფებია, რომლებსაც სურთ მუზეუმისთვის 

მორალური და ფინანსური დახმარების აღმოჩენა. ეს შეიძლება გაკეთდეს: მუზეუმის საქმიანობის 

რეკლამირებით;  მისი კოლექციების გამდიდრებაზე ზრუნვით;  სახსრების მოზიდვის მიზნით 

ღონისძიებების გამართვით; ჩვეულებრივ, მეგობართა ორგანიზაცია ღებულობს სპეციალურ საწევრო 

ბარათს, რომელიც ორგანიზაციის წევრებს შემდეგ უფლებებს ანიჭებს: უფასოდ შევიდნენ მუზეუმში; 

მიიღონ მოსაწვევები მუზეუმის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებზე და მათი გახსნის ცერემონიალებზე;  

მონაწილეობა მიიღონ საგანგებოდ მათთვის მოწყობილ ღონისძიებებში, მათ შორის, ლექციებში, 

კოლექციების შესახებ ცოდნისა და კულტურული დონის ასამაღლებლად ექსკურსიამძღოლთან ერთად 
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მუზეუმის დათვალიერებასა და ექსკურსიებში. საინფორმაციო და სამაუწყებლო საშუალებებს 

მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ ორგანიზაციის პროფილის წარმოდგენისა და რეპუტაციის შექმნის 

საქმეში. ამდენად, სასარგებლოა მედიასთან კარგი სამუშაო ურთიერთობის დამყარება, რომელიც 

დაეფუძნება ერთმანეთის საჭიროებათა ურთიერთგაგებას: მუზეუმს რეკლამა სჭირდება, მედიას კი 

ახალი ამბები და ინფორმაცია ესაჭიროება. პრესკონფერენციები, პრესრელიზები, ინტერვიუები და 

გამოსვლები რადიოთი და ტელევიზიით სარეკლამო პოლიტიკის მეთოდებია, რომლებმაც ხელი 

შეიძლება შეუწყონ მუზეუმისთვის წარმატებული რეპუტაციის შექმნას. ყველა ეს აქცია სიფრთხილითა 

და დეტალებისადმი ყურადღებით უნდა განხორციელდეს. ჟურნალისტებისთვის მიცემული თუ 

გაგზავნილი ინფორმაცია ნათელი და უშეცდომო უნდა იყოს, თორემ სხვა შემთხვევაში ამან შეიძლება 

შედეგად ცუდი რეკლამა მოიტანოს და ზიანი მიაყენოს მუზეუმის პროფილსა და მისიას. დირექტორის 

უშუალო ურთიერთობა დამთვალიერებლებთან ძალზე მასტიმულირებელია ამ უკანასკნელთათვის და 

მოტივაციაც შეიძლება აღუძრას მათ, არა მარტო კვლავ ეწვიონ მუზეუმს, არამედ რეკლამაც გაუწიონ 

სხვების წინაშე. კმაყოფილი აუდიტორიის მიერ გაწეული სიტყვიერი რეკლამა მუზეუმის პოპულარობის 

ზრდის მძლავრი საშუალებაა. მუზეუმები ვალდებულნი არიან, ხალხს ცოდნა გაუზიარონ და სიამოვნება 

მიანიჭონ, კავშირი იქონიონ აუდიტორიებთან და გონივრულად ხელმისაწვდომი გახადონ თავიანთი 

კოლექციები. მუზეუმის მზარდი აუდიტორია განათლების გაზრდილი დონისა და სამუზეუმო მუშაობის 

პრაქტიკის გაუმჯობესების პროდუქტია. მხოლოდ ასე შეუძლია მუზეუმს გახდეს კულტურული 

ცვლილებების ადგილი. განათლება და გართობა მუზეუმში ყოველი მისვლის მჭიდროდ 

ურთიერთდაკავშირებული, ურთიერთშემავსებელი ასპექტებია. დამთვალიერებელთა შესწავლა 

მენეჯმენტისთვის აუცილებელი საინფორმაციო ინსტრუმენტია, რომელიც მოიცავს როგორც თვისებრივ, 

ასევე რაოდენობრივ შედეგებს და რომელიც რეგულარულად უნდა ჩატარდეს სისტემატური პროგრამის 

მეშვეობით.  შესწავლა და შეფასება ერთმანეთში არ უნდა ავურიოთ. შეფასება შეიძლება ჩატარდეს 

მუზეუმის საქმიანობის სამ ძირითად ეტაპზე: ათავდაპირველი შეფასება ტარდება იდეის წარმოქმნისას, 

სამუზეუმო ღონისძიების (მაგალითად, გამოფენის) მოფიქრების ეტაპზე. შეგროვებული ინფორმაცია 

შეიძლება დაეხმაროს სამუშაო გუნდს საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ოპტიმალური ფორმის 

მიგნებაში, რათა გათვალისწინებული იქნეს სხვადასხვა საჭიროებები ან ინტერესთა უფრო ვრცელი 

სფეროები. მუზეუმს შეუძლია შეაგროვოს დამთვალიერებელთა სავარაუდო რეაქციასთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია.  

 



 
 

9 

   რელიგიის მუზეუმში, სადაც შესანიშნავადაა წარმოდგენილი ინტერნაციონალური ქალაქის 

რელიგიური მრავალფეროვნება, მშვიდობიანი თანაცხოვრების ამსახველი მასალა და ტოლერანტობის 

მაგალითები, რეექსპოზიციის დაგეგმვისას სასურველია დაემატოს ე.წ. ათეიზმის ეპოქის  ამსახველი 

ექსპოზიცია, რომელიც გაამდიდრრებს მუზეუმის კოლექციას და ბუნებრივია უფრო მეტ ნათელსაც 

მოჰფენს აღნიშნულ პერიოდს. (მაგალითად, როდესაც 1923 წელს ბათუმში სინაგოგა დაიხურა, წლების 

მანძილზე ამ შენობაში არსებობდა სპორტული ორგანიზაციები - შევარდენი და სპარტაკი.  1998 წლამდე 

ფუნქციონირებდა კულტურული ცენტრი „ქართველთა და ებრაელთა ურთიერთკავშირი“. 1998 წლის 

ნოემბრიდან შენობამ კვლავ დაიბრუნა რელიგიური სტატუსი. მდებარეობს ვაჟა ფშაველას ქ. N 33 - ში; 

მნიშვნელოვან  ცნობებს ინახავს  ხარიტონ ახვლედიანის მიერ შექმნილი ანტირელიგიური განყოფილება, 

რომელიც დღეის მოცემულობით რელიგიური ფონდის სახელს ატარებს აჭარის მუზეუმში. საინტერესოა  

ბათუმში არსებული სომხური ეკლესიებიდან მოწოდებული ხელნაწერები, სახარებები, ბიბლიები, 

სამღვდელო შესამოსლები და ჯვრები. კ. გამსახურდიას ქუჩაზე დღემდე არსებული ტაძრის ისტორია, 

სადაც წლების მანძინლზე პლანეტარიუმი იყო განთავსებული. მრავალი ექსპონატი და ფოტომასალა 

თანაქალაქელთა და კერძო კოლექციონერთა პირად არქივებში ინახება. ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი 

გახლავთ იმ სასულიერო კერებისა რომლებსაც ათეიზმის ეპოქაში რადიკალურად განსხვავებული 

ფუნქცია და დატვირთა ჰქონდათ მინიჭებული). 

 

   თანამედროვე სამუზეუმო ცხოვრებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საბავშვო განყოფილების 

არსებობა. ეს არის ინტერაქტიული კომპოზიცია ორიენტირებული საბავშვო აუდიტორიაზე. რელიგიის 

მუზუემს შესანიშნავი შესაძლებლობა აქვს მცირეწლოვან ვიზიტორებს შესთავაზოს სხვადასხვა  

გასართობი თავსატეხები და პაზლები, რომლებიც რა თქმა უნდა დაკავშირებული იქნება მუზეუმის 

თემატიკასთან. (მაგალითად შესაძლებელია რომელიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის აწყობა) 

აღნიშნული პაზლები სასურველია იყოს როგორც სამაგიდე მუშაობისთვის განკუთვნილი ისე  

სპეციალური სამაგრით კედელზე ილუსტრირებული. ფართის სიმცირიდან გამომდინარე უკანასკნელ 

ვარიანტს გაცილებით მოსახერხებლად  და მიზანშეწონილად მივიჩნევთ. 

 

   საზღვარგარეთის პრაქტიკის გათვალისწინებით, ასევე, ეფექტურია საფერადებლების დამზადება,                

(მაგალითად 20 გვერდიანი საფერადებლები, მუზეუმის ექსპონატებით) რომლებიც საჩუქრად 

დაურიგდებათ პატარა ვიზიტორებს. საფერადებლებზე განთავსებული მუზეუმის შესახებ ინფორმაცია, 

სლოგანი და  მითითებული მოახლოვებული  აქივობები ერთგავრი რეკლამაც იქნება მშობლისთვის  და 

უახლოესი გარემოცვისთვის მიწოდებული. 
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   რაც შეეხება ფილმების დემონსტრაციას იგი  შეიძლება იქცეს მუზეუმის გამოფენების ერთგვარ 

შემავსებელ ელემენტად. დაკვირვება ცხადყოფს, რომ პატარა მუზეუმები დამთვალიერებელთა 

სტატისტიკის დაახლოებით ნახევარს სწორედ სპეციალურ ღონისძიებებზე ავსებს. რელიგიის მუზეუმს 

თავისუფლად შეუძლია დამთვალიერებლებს შესთავაზოს მსგავსი სანახაობა და დისკუსია,  რომელსაც 

მოწვეული კინომცოდნე, რეჟისორი ან დოკუმენტალისტი გაუძღვება.   აღნიშნული პროექტის შედეგად  

მუზეუმს უკვე  გააჩნია შესაბამისი  ინვენტარი და აღჭურვილობა. რაც შეეხება მოსასვენებელ სივრცეებს, 

ისევ და ისევ ფართის სიმცირადან გამომდინარე,უდიდესი სურვილის მიუხედავად  რელიგიის მუზეუმს 

არ აქვს შესაძლებლობა სამუზეუმო კაფე შესთავაზოს ვიზიტორს, ამიტომ მზიან და თბილ ამინდში 

შეუძლია  მუზეუმის გარე პერიმეტრის ათვისება, სადაც მოსასვენებელი პუფები, მაგიდები და მზისგან 

დამცავი ქოლგები იქნება დამონტაჟებული. 

 

   აუდიოგიდი, ბოლო რამდენიმე წელია, აუცილებელ დამატებით სერვისად გადაიქცა თანამედროვე 

მუზეუმებში. რელიგიის მუზეუმში, რომელშიც  სამი თანამშრომელია დასაქმებული,მრავალენოვანი 

(ინგლისური, რუსული, გერმანული; ენების შერჩევა შესაძლებელია ვიზიტორთა სტატისტიკის 

მიხედვით) აუდიოგიდი საგრძნობლად გააუმჯობესებს უცხოელ სტუმართა მომსახურების საკითხს. 

ასევე თანამედროვე პრაქტიკა აქტიურად იყენებს ვირტუალური ტურის სერვისს, რომლის გამოყენების 

შემთხვევაში საშუალება გეძლევა  სახლიდან გაუსვლელად, კომპიუტერის ან ტელეფონის საშუალებით 

დაათვალიერო მუზეუმი და მიიღო შენთვის სასურველი ინფორმაცია. აქვე გვსურს აღვნიშნოთ , რომ 

აღნიშნული სერვისები მხოლოდ გააუმჯობესებს მომსახურების სერვისს და არავითარ შემთხვევაში არ 

შეამცირებს  ვიზიტორთა რაოდენობას. 

 

   რეკომენდაციის სახით გვსურს აღვნიშნოთ, რომ დროებით გამოფენებში მოსახლეობის ჩართულობა 

მხოლოდ დადებითად აისახება შემდგომ საქმიანობაზე და წინასწარ შეიძლება გამოფენის დაანონსება, 

რომლისთვის ექსპონატებსაც თავად მოსახლეობა ან მოხალისეთა ჯგუფი მოგაწვდით. მაგალითისთვის 

ეს შესაძლოა იყოს ზეპირსიტყვიერი მასალა, რომელიც რეგიონის მოსახლეობის მეხსიერებაში ინახება; 

ასევე საინტერესოა რიტუალური გასტრონომიის მაგალითები (საკურთხის მომზადების წესები, პასკის 

და ჰელვის დამზადების ტექნოლოგია და სხვა). ზემოთაღნიშნული კონცეფცია, აღნიშნული 

ინიციატივები და რეკომენდაციები საგრძნობლად გაზრდის რელიგიის მუზეუმის  ცნობადობას,  

ვიზიტორთა რაოდენობას და ჩართულობას. ჩვენი მიზანი იყო იმ საერთო ნიადაგის კონტურების 

მოხაზვა, რომელსაც უკვე ეყრდნობა მსოფლიო მუზეუმები და დასასრულ,  მადლობლები  ვართ იმ 

პროფესიონალებისა, რომლებიც ამ სფეროში ჩვენამდე მოღვაწეობდნენ, რომლებმაც თავისი პრაქტიკითა 

და გამოცდილებით ხელი შეუწყვეს აღნიშნული კონცეფციის შექმნას.  მთავარია მუზეუმმა რომელსაც 
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რებრენდინგი და რეექსპოზიცია ჩაუტარდება მოახერხოს სწორედ იმის თქმა, რაც საჭიროა და სწორედ 

ისე, როგორც საჭიროა. მოცემული რეკომენდაციების გათვალისწინებით მუზეუმი უფრო 

ინტერაქტიული გახდება და  ვიზიტორთან სწრაფი და ეფექტიანი უკუკავშირის დამყარებას შეძლებს. 

ამის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითი კი პოზიტიური გამოხმაურებები და კომენტარები, 

შეფასებები და სურვილები იქნება. 

 

მკვლევართა ჯგუფი: 

თამარ ორაგველიძე 

ილია გუჩმანიძე 

ციალა ქათამიძე 

 

  მოცემული კონცეფცია მომზადებულია ორგანიზაცია ,,მწვანე სექტორი“-ს მიერ, „საქართველოს ღია 

საზოგადოების ფონდი“-ს ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის: ,,ინტერკონფესიური 

პლატფორმა სამუზეუმო სივრცეში“ ფარგლებში. ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში 

გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის 

პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.  

 

 

 


