
დანართი №1 

 

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში 

მართვის განსაკუთრებული რეჟიმის შემოღების, მუზეუმის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილას გადაყვანისა  და ფონდების 

ევაკუაციის სამოქმედო გეგმა 

 

 

მიზანი A ახალი, დროებითი სივრცის იდენტიფიცირება, მოწყობა და მუზეუმის 

დაცლა 

აქტივობა მოსალოდნელი შედეგი შესრულების ვადა კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს 

სისტემიდან საკითხზე პასუხისმგებელი 

პირი 

A.1.1. მუზეუმის 

საჭიროებებზე 

მორგებული სივრცის 

იდენტიფიცირება 

თანამშრომლებისა და 

საცავებისათვის 

ახალი, დროებითი სივრცე 

თანამშრომლებისა და 

საცავებისათვის შერჩეულია 

2021 წლის 5 აგვისტო მუზეუმის დირექტორი 

 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს (შემდეგში 

- სამინისტრო) ინფრასტრუქტურული 

განვითარების დეპარტამენტის უფროსი 

A.1.2. 

იდენტიფიცირებული 

სივრცის მოწყობა 

შესაბამისი 

საჭიროებების 

გათვალისწინებით 

A.1.1. პუნქტით 

გათვალისწინებული სივრცის 

რეკონსტრუქცია და მოწყობა 

სრულად დასრულებულია; ყველა 

ფონდის გადატანა 

დასრულებულია   

2021 წლის 5 აგვისტო-2022 

წლის 5 თებერვალი 

მუზეუმის დირექტორი 

 

სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

განვითარების დეპარტამენტის უფროსი 



 

მიზანი B მუზეუმის თანამშრომლებისთვის სამუშაო სივრცეების გამოყოფა, 

სამუშაო ინვენტარის გადატანა და თანამშრომლების ევაკუაცია 

აქტივობა მოსალოდნელი შედეგი შესრულების ვადა კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს 

სისტემიდან საკითხზე პასუხისმგებელი 

პირი 

B.1.1. არსებული 

საჭიროებების 

გათვალისწინებით  

დასაქმებული 

პირებისთვის სამუშაო 

სივრცის 

იდენტიფიცირება 

მუზეუმის თანამშრომლებისათვის 

განსაზღვრულია ახალი სამუშაო 

სივრცეები 

2021 წლის 5 აგვისტო-10 

სექტემბერი 

მუზეუმის დირექტორი 

 

სამინისტროს რწმუნებულები მუზეუმში 

B.1.2. მუზეუმში 

დასაქმებული პირების 

სამუშაო ინვენტარის 

შეტანა A.1.1. პუნქტით 

განსაზღვრულ 

სივრცეებში 

მუზეუმში დასაქმებული პირების 

სამუშაო ინვენტარი შეტანილია 

A.1.1. აქტივობით განსაზღვრულ 

სივრცეებში 

2021 წლის 5 აგვისტო-5 

ოქტომბერი 

მუზეუმის დირექტორი 

 

სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

განვითარების დეპარტამენტის უფროსი 

B.1.3. მუზეუმში 

დასაქმებული პირების 

გადაყვანა A.1.1. 

პუნქტით 

განსაზღვრულ 

სივრცეებში 

მუზეუმში დასაქმებული პირები 

სამსახურებრივ საქმიანობას 

აგრძელებენ A.1.1. პუნქტით 

განსაზღვრულ სივრცეებში 

 

 

 

 

 

 

2021 წლის 5 აგვისტო-5 

ოქტომბერი 

მუზეუმის დირექტორი 

მიზანი C მუზეუმის ფონდებისა და კოლექციების (გარდა ოქროს ფონდისა) 



გადატანა ახალ უსაფრთხო  დროებით სივრცეში 

აქტივობა მოსალოდნელი   შედეგი შესრულების ვადა კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს 

სისტემიდან საკითხზე პასუხისმგებელი 

პირი 

C.1.1 მუზეუმის 

თითოეული 

ფონდისთვის ახალი 

სივრცის 

იდენტიფიცირება, 

გადატანისთვის 

საჭირო ღონისძიებების 

დაგეგმვა (ტექნიკური 

ჯგუფის მოძიება, 

სტელაჟების მოძიება, 

ექსპონატთა 

საჭიროებებზე 

სივრცის ადაპტირების 

ჯგუფი, პროექტი და 

სხვა) 

მუზეუმის თითოეული 

ფონდისთვის შერჩეულია 

დროებითი ახალი სივრცე 

2021 წლის 5 აგვისტო მუზეუმის დირექტორი 

 

სამინისტროს რწმუნებულები მუზეუმში 

 

სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

განვითარების დეპარტამენტის უფროსი 

C.1.2 მუზეუმის ბ 

კორპუსიდან ს. 

ჯანაშიას სახელობის 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მუზეუმის კუთვნილი 

ფონდების გატანა 

(დაბრუნება) 

 ს. ჯანაშიას სახელობის 

საქართველოს სახელმწიფო 

მუზეუმის მიერ გატანილია ამ 

მუზეუმის კუთვნილი ფონდები 

და მუზეუმის ბ კორპუსში 

გამოთავისუფლებულია 

სივრცეები  

2021 წლის 30 აგვისტო სსიპ საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმის გენერალური დირექტორი 

 

მუზეუმის დირექტორი 

C.1.3. ფონდების 

გადატანის პირველი 

ეტაპი  

ქსოვილებისა და ნაქარგობის 

ფონდი, არქივისა და მემუარების 

ფონდი გადატანილია C.1.1 

პუნქტის შესაბამისად 

2021 წლის 10 სექტემბერი მუზეუმის დირექტორი 

 

შესაბამის ფონდებზე პასუხისმგებელი 

პირები 



განსაზღვრულ სივრცეში  

სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი 

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

 

C.1.4. ფონდების 

გადატანის მეორე 

ეტაპი 

ფოტონეგატივების ფონდი 

გადატანილია საქართველოს 

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 

დროებითი შენახვისა და 

გაციფრების მიზნით, რის 

შესახებაც დადებულია შესაბამისი 

ხელშეკრულება 

2021 წლის 17 სექტემბერი მუზეუმის დირექტორი 

 

საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა 

 

შესაბამის ფონდზე პასუხისმგებელი 

პირი 

 

სამინისტროს ინფრასტრუქტურის 

დეპარტამენტის უფროსი,  

კულტურული მემკვიდრეობისა და 

კულტურულ ფასეულობათა დაცვის 

გენერალური ინსპექციის უფროსი 

 

C.1.5. ფონდების 

გადატანის მესამე 

ეტაპი  

მუზეუმის არქიტექტურული 

ნახაზებისა და ანაზომების, 

ფერწერული ხატებისა და 

მინიატურების, ახალი და 

თანამედროვე ქართული 

ფერწერის ფონდები გადატანილია 

C.1.1 პუნქტის შესაბამისად 

განსაზღვრულ სივრცეში 

2021 წლის 24 სექტემბერი მუზეუმის დირექტორი 

 

შესაბამის ფონდებზე პასუხისმგებელი 

პირები 

 

სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი 



 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

 

C.1.6. ფონდების 

გადატანის მეოთხე 

ეტაპი  

ახალი და თანამედროვე 

ქართული გრაფიკის, დასავლეთ 

ევროპის, მახლობელი და 

უცხოეთის ქვეყნებისა და 

რუსული ხელოვნების ფონდები 

გადატანილია C.1.1 პუნქტის 

შესაბამისად განსაზღვრულ 

სივრცეში 

2021 წლის 8 ოქტომბერი მუზეუმის დირექტორი 

 

შესაბამის ფონდებზე პასუხისმგებელი 

პირები 

 

სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი 

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

 

C.1.7. ფონდების 

გადატანის მეხუთე 

ეტაპი 

ახალი და თანამედროვე ქართული 

ხელოვნების ქანდაკების ფონდი, 

უფლისციხის არქეოლოგიური 

ფონდი, მონუმენტური 

მხატვრობის ფონდი გადატანილია 

C.1.1 პუნქტის შესაბამისად 

განსაზღვრულ სივრცეში 

 

2021 წლის 15 ოქტომბერი მუზეუმის დირექტორი 

 

შესაბამის ფონდებზე პასუხისმგებელი 

პირები 

 

სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი 

 

სამინისტროს კულტურული 



მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

 

C.1.8. ფონდების 

გადატანის მეექვსე 

ეტაპი 

ქვის ფონდი გადატანილია C.1.1 

პუნქტის შესაბამისად 

განსაზღვრულ სივრცეში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 წლის 1 იანვარი მუზეუმის დირექტორი 

 

შესაბამის ფონდებზე პასუხისმგებელი 

პირები 

 

სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი 

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

 

 



მიზანი D მუზეუმის ოქროს ფონდი გადატანა ახალ უსაფრთხო  დროებით 

სივრცეში 

აქტივობა მოსალოდნელი   შედეგი შესრულების ვადა კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს 

სისტემიდან საკითხზე პასუხისმგებელი 

პირი 

D.1.1. მუზეუმის 

ოქროს ფონდის 

ექსპონატებისთვის 

ახალი სივრცის 

იდენტიფიცირება, 

უსაფრთხოებისთვის 

აუცილებელი 

პირობების განსაზღვრა 

მუზეუმის ოქროს ფონდისთვის 

ახალი დროებითი სივრცე და 

უსაფრთხოებისთვის საჭირო 

პირობები განსაზღვრულია 

2021 წლის 5 აგვისტო მუზეუმის დირექტორი  

 

სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 

განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი 

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

 

 

D.1.2. მუზეუმის 

ოქროს ფონდის 

კოლექციის 2D 

ფორმატში სკანირება 

მუზეუმის ოქროს ფონდში 

დაცული წინასწარ შერჩეული  

რამდენიმე ექსპონატი  

სკანირებულია მაღალი 

ხარისხითა და სიზუსტით 

2021 წლის 1 სექტემბერი მუზეუმის დირექტორი  

 

სამინისტროს საერთაშორისო 

ურთიერთობების დეპარტამენტი 

D.1.3. საგანძურში 

დაცული 

დაზიანებული  

ექსპონატების 

გადასატანად 

მომზადების პროცესის 

საგანძურში დაცული, UNESCO-ს 

საექსპერტო დასკვნის თანახმად 

დაზიანებული ექსპონატების  

დროებითი გამაგრებითი 

სამუშაოების 

განმახორციელებელი ჯგუფი 

2021 წლის 1 ოქტომბერი საქართველოს კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის მინისტრის 

პირველი მოადგილე 

 

მუზეუმის დირექტორი 

 



დაწყება  უცხოელი ექსპერტების 

მონაწილეობით 

დაკომპლექტებულია  

მუზეუმის საკონსერვაციო- 

სარესტავრაციო განყოფილების უფროსი 

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

D.1.4. საგანძურში 

დაცული 

დაზიანებული  

ექსპონატების 

მომზადების პროცესი 

გადასატანად 

საგანძურში დაცული, UNESCO-ს 

საექსპერტო დასკვნის თანახმად 

დაზიანებული ექსპონატების  

დროებითი გამაგრებითი 

სამუშაოები ჩატარებულია  

2021 წლის 1 დეკემბერი საქართველოს კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის მინისტრის 

პირველი მოადგილე 

 

მუზეუმის დირექტორი 

 

მუზეუმის საკონსერვაციო- 

სარესტავრაციო განყოფილების უფროსი 

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

D.1.5. ექსპონატების 

უსაფრთხოებისთვის 

საჭირო პირობები და 

კოლექციის გადატანის 

გეგმა 

საგანძურის ექსპონატებისათვის 

განკუთვნილი დროებითი 

სივრცის რეკონსტრუქცია 

დასრულებულია; უსაფრთხოების 

წესები დაცულია; შედგენილია 

ექსპონატების გადატანის გეგმა, 

რიგითობის ჩათვლით; 

ტრანსპორტირებისთვის საჭირო 

ყველა მასალა სახეზეა; ყველა 

უწყება და დაინტერესებული 

2022 წლის 1 იანვარი მუზეუმის დირექტორი  

 

სამინისტროს რწმუნებული მუზეუმში 

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 



პირი შესაბამისად 

ინფორმირებულია 

D.1.6. საგანძურში 

დაცული ექსპონატების 

გადამტანი სამუშაო 

ჯგუფი 

საგანძურში დაცული 

ექსპონატების გადამტანი ჯგუფი 

დაკომპლექტებულია, გავლილი 

აქვთ სპეციალური გადამზადება 

2022 წლის 1 იანვარი მუზეუმის დირექტორი  

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

D.1.7. საგანძურში 

დაცული ექსპონატების 

გადატანის პროცესის 

დაწყება  

საგანძურში დაცული ექსპონატები 

(გარდა იმ ექსპონატებისა, 

რომლებიც UNESCO-ს საექსპერტო 

დასკვნის თანახმად 

დაზიანებულია) გადატანილია 

D.1.1. პუნქტით განსაზღვრულ 

შესაბამის სივრცეში 

2022 წლის 15 იანვარი მუზეუმის დირექტორი  

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

D.1.8. საგანძურში 

დაცული ექსპონატების 

გადატანის პროცესის 

დასრულება  

საგანძურში დაცული 

ექსპონატები, რომლებიც UNESCO-

ს საექსპერტო დასკვნის თანახმად 

დაზიანებულია, გადატანილია 

D.1.1. პუნქტით განსაზღვრულ 

შესაბამის სივრცეში 

2022 წლის 31 იანვარი მუზეუმის დირექტორი  

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

D.1.9. საგანძურში 

დაცული ექსპონატების 

კონსერვაცია და 

სამომავლო 

საგამოფენო სივრცე 

დაწყებულია საგანძურის 

შესაბამისი ექსპონატების 

საკონსერვაციო სამუშაოები 

უცხოელი ექსპერტების 

მონაწილეობით და მიმდინარეობს 

ახალი მუზეუმის პროექტზე 

მუშაობა 

2022 წლის 1 თებერვალი საქართველოს კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის მინისტრის 

პირველი მოადგილე 

 

მუზეუმის დირექტორი  

 

სამინისტროს ინფრასტრუქტურული 



განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი 

 

სამინისტროს კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ 

ფასეულობათა დაცვის გენერალური 

ინსპექციის უფროსი 

 

 

 

 


