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                              წლიური ანგარიში  გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

                                                                  2020 

 

                    ბიბლიოთეკა კაცობრიობის მეხსიერებაა,  ადამიანის  აზროვნების  

განვითარების მთელი ისტორია  წიგნთან და შესაბამისად, ბიბლიოთეკასთან არის  

დაკავშირებული. 

დღეს წიგნი და ბიბლიოთეკა სიმშვიდესთან და წესრიგთან ასოცირდება. ამ 

სიმშვიდესა და სიჩუმეში, თაროებზე  ჩამწკრივებულ ქაღალდის აკინძულ 

ფურცლებზე შემონახულია კაცობრიობის წარსულიცა და დღევანდელობაც,   

რომელსაც მუდმივად გაფრთხილება და გამოყენება სჭირდება. 

დღევანდელ ,,ონლაინ“ სამყაროში ბიბლიოთეკის სივრცე ისევ რჩება ცოცხალი 

კომუნიკაციის, საზოგადოებრივი თავშეყრის, კულტურის, ინფორმაციისა და 

განათლების გავრცელების ადგილად. 

პანდემიის პირობებში საბიბლიოთეკო გაერთიანებამ  მაღალი 

პროფესიონალიზმით   შეძლო  საქმიანობის  შეუფერხებლად ფუნქციონირება.  

საბიბლიოთეკო გაერთიანებამ უწყვეტ რეჟიმში განაგრძო   ყველა  აქტივობა  

რომელიც პანდემიამდე იყო  დაგეგმილი. 

გაერთიანებასთან არსებული სალონიული სალონი  „გული სამელნე „ 

 ონლაინ რეჟიმში აგრძელებლდა  მუშაობას. ბიბლიოთეკებში მუდმივად 

გრძელდებოდა შიდა საბიბლიოთეკო საქმიანობა, დისტანციურ  რეჟიმში ყველა  

წესების დაცვით: 

1) ახალი წიგნების მიღება  

2) წიგნების დამუშავება 

3) ციფრული ბაზების შევსება 

4) ფონდის გაახლება-გადახალისება 

ასევე გააქტიურდა  ბიბლიოთეკების სოციალური გვერდი, სადაც ცხადდება 

ონლაინ შეხვედრები, ლექციები, დისკუსიები  და კინო პროექტები..  ამით 

გაიზარდა  ჩენი სოციალური ქსელის მომხმარებელთა   და გამომწერთა 

რაოდენობა.   



     ბიბლიოთეკა  და ბიბლიოთეკარები მანამ იქნება საჭირო, სანამ 

მკითხველისთვის სასარგებლო რჩევის მიცემა და ინტელექტუალური 

დამხარების  მოთხოვნა  იქნება  აუცილებელი  პირობა. 

               2020 წლის   ჩატრაებული  ღონისძიებები : 

 

1)  ვიდეო პროექტი „ეს ჩემგან“ -60 

2) ვიდეო  პროექტი „კინო პოეზია“  29 

 

                    იანვარი 

 ახალი წლის დღესასწაული_მობრძანდი წელო ახალო 

 

                 თებერვალი 

 წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით  

ვკითხულობთ   ბესარიონ ზაქარიას ძე გაბაშვილს_"სევდის ბაღს 

შეველ“ 

 

 წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღეს  შეუერთდა.  მკითხველთა 

კლუბის წევრებმა  მათთვის საინტერესო ლიტერატურა 

წაიკითხეს: (რევაზ ინანიშვილის  :“ ჩემი წარმომავლობა“, 

„ნატვრა“,  ჯემალ ქარჩხაძის „იგი“, ოტია იოსელიანი: „წერილები 

დაჩის“) 

 

 წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღესთან 

დაკავშირებით  ნიკო ნიკოლაძის   სახელობის  საბავშვო 

ბიბლიოთეკა  დევიზით- „კითხვაა ძალა აზროვნებისა“  

 

 საბიბლიოთეკო გაერთიანების №3 ბიბლიოთეკა 

ფილიალში„წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე“_სთან   

დაკავშირებით  მკითხველებმა  ასაკის მიხდვით  წაიკითხეს  

ქართული  ხალხური ზღაპრები,  ნოდარ დუმბაძის  

მოთხრობები... 

 

 1921 წლის 25 თებერვალი  

საბიბლიოთეკო გაერთიანების საკონფერენციო  დარბაზში  

წაკითხულ იქნა ლექცია :“დამოუკიდებლობის წლები და 



ოკუპაცია“  მომხსენებელი  ისტორიკოს-მკვლევარი   სევერიან  

გვასალია. მოეწყო ჩვენება  დოკუმენტური ფილმის :“ხანმოკლე 

XX საუკუნე“ 

 

 მარტი_აპრილი- მაისი  (ონალინ  რეჟიმში ) 

  3 მარტი _-- „დგას გაზაფხული როგორც  ზამთრის ღია წერილი“ 

  ვიდეო  პროექტი _ „ეს ჩემგან“ 

  ყველასათვის საყვარელი  პოეტი, კომპოზიტორი, 

შემსრულებელი _ თემურ ცაგურია 

 

 

  14 აპრილი- საქართველოში დედაენის დღე - 

 "ქართული მარტო ენაა?! - 

 ქართული ქართველთ რწმენაა!... „ 

 

  გილოცავთ აღდგომის  ბრწყინვალე დღსასწაულს! 

  ბიბლიოთეკარის დღე! 

 

 მაისი  

  რუბრიკა   სათაურით_   „პროვინციალური ფერადოვნება “     

(ბიბლიოთეკის არქივიდან) 

  ვაჟას  შემოქმედება 

  ნოდარ  დუმბაძის   შემოქმედება 

 

 წიგნების განხილვა-პრეზენტაცია : 

 

  ლია წურწუმია _ მხატვრული კულტურის ისტორია (ნაწილი I) 

 

  ელენე სიჭინავა - "კვლავ  აღვდგები" . 

  ხათუნა  მზარეალუა _  პოეზია 

           ლიზი კააკბაძე_  ფიქრები 

          ლეონიდ-ლუკა კაზანჯი-"კონცეპტუალური მატრიცა" 

 

  ვიდეო რგოლო _“უჩვეულო სასაწავლო წლის დაწყება“  

  ვიდეო რგოლი_ აფხაზეთი  ტკივილი ჩვენი 

 

 ოქტომბერი 



  ასტრიდ ლინდგრენის სამყარო-"პეპი გრძელი წინდა"  მინი 

ინსცენირება..   

  ვიდეოლექცია ლიტერატურაზე, შვედი მწერლის ასტრიდ 

ლინდგრენის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე 

  ევროპა ლიტერატურაში და ევროპული ლიტერატურა 

 

  ვიდეო გადაცემა _ „  ორნი“  (საფო მგელაძე    და  გრიგოლ  

რობაქიძე) 

 ნოემბერი  

  გალაკტიონის პოეზია 

  კინო წარმოსახვა - „გალიკ  და ოლლი“! (წერილები) 

 

  ტერენტი გრანელი - პოეზია 

 დეკემბერი 

  ანა კალანდაძე _ პოეზიის დედოფალი. 

 

                                 https://www.facebook.com/sabiblioteko.gaertianeba 

                                 https://www.facebook.com/KEKELIDZEIRMA/ 

 

მსოფლიოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით, 

პანდემიის ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გარე სივრცეების 

ათვისებას და კეთილმოწყობას. 

 საგრანტო კონკურსის მიერ ევროკავშირის  მხარდაჭერილ პროექტ არტ-სივრცის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები არ შეჩერებულა   და პოეზიის მოყვარულებს 

სიახლეებით ველოდებით.   

ვიმედოვნებთ , სულ მალე შვხვდებით  გაახლებულ სამკითხველო დარბაზში . 

 

 

 

                                                                               დირექტორი:  ნუნუ ჭელიძე 

 

                                                                                          2020 წ. 
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