
 

 

1 

ა(ა)იპ  ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანების 

2022 წლის გაწეული მუშაობის შესახებ 
 

ა(ა0იპ ქალაქ  ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება არის ერთიანი საბიბლიოთეკო 

სისტემაში შემავალი ადგილობრივ  კულტურულ-საგანმანათლებლო, სამეცნიერო 

ინფორმაციული დაწესებულება, რომლის მნიშვნელოვანი სოციალური ფუნქციაა 

სრულად და ეფექტურად გამოიყენოს თავისი ფონდები და სხვა საბიბლიოთეკო 

რესურსები ფიზიკურ და   იურიდიულ პირთა  მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 

მისი ძირითადი  პრინციპებია:  პოლიტიკური და რელიგიური ნეიტრალიტეტი, 

მკითხველთა თანასწორუფლებიანობა, ინფორმაციული ხელმისაწვდომობა და  

შეუზღუდაობა, ოპერატიულობა;  საბიბლიოთეკო გაერთიანება თავის საქმიანობას  

ანხორციელებს საქართველოს პარლამეენტის  1996 წლის 29 ივნისს  მიღებული კანონის 

‘საქართველოს კანონი საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ. ბიბლიოთეკის სივრცე  ცოცხალი 

კომუნიკაციის, საზოგადოებრივი თავშეყრის, კულტურის, ინფორმაციისა და 

განათლების გავრცელების ადგილია. საბიბლიოთეკო გაერთიანებას  აქვს ლოგო, ფეის-

გვერდი და ვებ.გვერდი. https://www.facebook.com/Poti.library2022/ 

https://pal.ge/?fbclid=IwAR2LDEupdk0G_uOVAM71nGK_-

scvfu6M2G90mE9BBFJ15ppgbOWPo3oJR-o 

 

 თანამედროვე ბიბლიოთეკა წარმოუდგენელია  თანამედროვე  ტექნოლოგიების 

მხარდაჭერის  გარეშე საბიბლიოთეკო გაერთიანების სისტემა არის ის სივრცე სადაც 

მკითხველს შეუძლია კომფორტულ გარემოში ისარგებლოს  ბიბლიოთეკის მიერ 

შეთავაზებული სერვისებით. 

ახალი ტექნოლოგიების დანერგვამ  მკითხველისადმი თანამედროვე სერვისების 

შემოთავაზებამ  ბიბლიოთეკა საინფორმაციო ცენტრად აქცია. ბიბლიოთეკაში 

ფუნქციონირებს  კომპიუტერული მომსახურეობის კაბინეტი, უცხო ენის კაბინეტი, 

ბავშვთა ოთახი, უნარშეზღუდულთა და პენსიონერთა ოთახი ,ახალგაზრდა 

შემოქმედთა  კლუბი, წიგნის მოყვარულთა კლუბი,  ლიტერატურული სალონი“გულის 

სამელნე“, მინი ბავშვთა  თეატრი, კინოსახელოსნო „სიემა“. 

ვიდეო პროექტები:  

„ეს ჩემგან“, „მახსოვს“,“კინოპოეზია“, „მოგონებები გარდასულ დღთა“, 

„ლიტერატურული კრიალოსანი“, „ლიტერატრული კლაენდარი“, „იქ სადაც წიგნებია“. 

https://www.facebook.com/Poti.library2022/
https://pal.ge/?fbclid=IwAR2LDEupdk0G_uOVAM71nGK_-scvfu6M2G90mE9BBFJ15ppgbOWPo3oJR-o
https://pal.ge/?fbclid=IwAR2LDEupdk0G_uOVAM71nGK_-scvfu6M2G90mE9BBFJ15ppgbOWPo3oJR-o
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საბიბლიოთეკო გაერთიანების წიგნადი ფონდი უნივერსალურია და შეიცავს  ქალაქის 

სპეციფიკის შესაფერის ლიტერატურას.    წიგნადი ფონდი  შეადგენს  142 213 ეგზ. წიგნი 

ღირებული   265 913  ლარი .  საბიბლიოთეკო გაერთიანება მოემსახურა   1756 

მკითხველს. 

 მოქმედ  ელექრონული კატალოგი შეყვანილია 50623 ეგ. წიგნი. წიგნადი ფონდი შეივსო 

ახალი 154 ეგ. წიგნით თანხით 1682 ლარი.  რესტავრაცია ჩაუტარდა   150  წიგნს, აიკინძა 

15 ჟურნალ-გაზეთი.   ბიბლიოთეკამ 2022     წელს ჩაატარა  75 ღონისძიება და აქტივობა. 

დამსწრეთა რაოდენობა _2000.  

  

ღონისძიების ციფრობრივი მონაცემები: 

 

წიგნის პრეზენტაცია--7 

წიგნის განხილვა--24 

მუსიკალურ ლიტერატურული კომპოზიცია--15 

პოეზიის საღამო--11 

შეხვედრა მწერლებთან და პოეტებთან--7 

ლექცია--10 

 აქტივობები  (გამოფენა) --15 

განხორციელებული პროექტები-- 

 

 

საბიბლიოთეკო პროგრამები: 

2.ზაფხულის და ზამთრის კითხვის პროგრამა  

3.მეთოდური კონსულტაცია სკოლებს 

 

 

იანვარი  

 

2.01 2022 

 

ახალი წელი_წიგნებთან ერთად! 

გილოცავთ 2022  წლის შემობრძანებას! 

 

 

7 იანვარი 

გილოცავთ შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს! 

 

თებერვალი 

წავიკითხოთ წიგნები!  

წავიკითხოთ ერთად, წააკითხე სხვებს!    

 

თებერვალი  ·  
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რუბრიკა: კითხვის საათი 

“ვკითხულობთ საყვარელ ავტორებს“ 

 

8 თებერვალი 

ვიდეო პროექტი -"მახსოვს"  

სტუმარი _ მწერალი ლეილა ხონელიძე! 

 

19 თებერვალი 

ვიდეო პროექტი -"მახსოვს"  

პოეტი ზოია მარგველაშვილი-გრაფიშვილი! 

 

28 თებრვალი  

ფოტო-გამოფენა _"ისტორიის ფურცლებიდან" 

საქართველოს ოკუპაციის დღე 

 

ვიდეო პროექტი -"მახსოვს"  

პროექტში- 

სტუმარი პუბლიცისტი - თამაზ პაჭკორია 

 

 მარტი 

პოეზიის ხუთი წუთი :"გაზაფხული შემოსულა ლენ” 

 

8  მარტი 

ვიდეო პროექტი -"მახსოვს“ 

სტუმარი _ მაია კორკელია 

 

 

15  მარტი 

ვიდეო პროექტი _ "მახსოვს"  

სტუმარი _მირანდა ბარამიძე 

 

 

25 მარტი 

ვიდეოპროექტი - "მახსოვს"  

სტუმარი - ოთარ გურასპიშვილი 

 

31 მარტი 

კალენდარი - "დღე ისტორიაში"  

 

31 მარტი  

მაიკო გვალია -  

პერსონალური გამოფენა:" ვინაც გაიგებს ჩუქურთმას ქართულს, ის პოეზიას ჩემსას 

გაიგებს" 

 

 

 8 აპრილი 

საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში გაიმართა საჯარო შეხვედრა 
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თემაზე- ,,საქართველო - ევროკავშირის ურთიერთობები-განაცხადი ევროკავშირში 

გაწევრიანებაზე". 

 

9 აპრილი  

გამოფენა ”დიდება გმირებს”   

დოკუმენტური ფილმის ჩვენება_ ”9აპრილი’ 

 

 12 აპრილი 

ვიდეო პროექტი _ "მახსოვს"  

სტუმარი  ფილოსოფოსი  მანანა სანაია 

 

 

29 აპრილი  

წიგნის კვირეული 

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის 

ინიციატივით, ფოთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, ბიბლიოთეკის კვირეული 

ტარდება, რომელიც მიზნად ისახავს წიგნის პოპულარიზაციას 

კვირეულის ფარგლებში, წარმოდგენილ იქნა  ხელოვან ბიბლიოთეკართა, თამარ 

ყაზარაშვილის და ლეილა შეროზიას ხელნაკეთი ნივთები.  

ფოტო გამოფენა _  ,,ბიბლიოთეკის ისტორიული გზა“ 

 

30 აპრილი 

ბიბლიოთეკარის დღე (ვიდეო რგოლი) 

 

1 მაისი 

ირაკლი ბოკუჩავასა და ნუგზარ რუხაძის წიგნის პრეზენტაცია. 

 

3 მაისი 

წიგნის "სიტყვათა ყულაბის შესავსებად"  პრეზენტაცია  და ავტორ ლეილა 

ხონელიძესთან. 

 

 

 5 მაისი 

მარიამ მარჯანიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი 

წიგნის "დერჩის ქვების ღაღადისი" წარდგენა 

( ონლაინ ) 

 

 

6  მაისი 

საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში ბ/ფილიალების ლიტერატურული რუკა: 

6-მაისი პოეტი ლუიზა ჩხეტია - ნ.ნიკოლაძის სა სახელობის საბავშვო ბიბლიოთეკა. 

6 მაისი მწერალი ჭაბუკა ქოიავა  _  ბ/ფილიალი. 

 7 მაისი  პოეტი ზოია მარგველაშვილი _ ბ/ფილიალი 

7 მაისი 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2075439292657648&set=a.140360586165538&__cft__%5b0%5d=AZVzA24oJr3cPccX5ZaOrZhylBp2zq_1I7bDF0ghvoUHoyGcbRakccwDsRezfTxoyNErU8dC36WHFEpz6BeLCsmOatYS3Peofb-s4ilBcgs0V-fGUCJ4omLr5phvc914WWUwtWfNDFn1MGmp21ZZ60AmfupWwS1vU7YBl0zjxcKkkw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2075439292657648&set=a.140360586165538&__cft__%5b0%5d=AZVzA24oJr3cPccX5ZaOrZhylBp2zq_1I7bDF0ghvoUHoyGcbRakccwDsRezfTxoyNErU8dC36WHFEpz6BeLCsmOatYS3Peofb-s4ilBcgs0V-fGUCJ4omLr5phvc914WWUwtWfNDFn1MGmp21ZZ60AmfupWwS1vU7YBl0zjxcKkkw&__tn__=EH-R
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საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში 

ბიბლიოთეკის კვირეულის ფარგლებში ლიტერატურული სამელნის წევრებმა 

წარმოადგინეს ინტერპეტაცია “პოეზიის მუსიკა და მუსიკის პოეზია” 

 

7 მაისი   

"სინათლით სავსე თქვენი გულები, 

მე პოეზიის ფერებით ვქარგე!" 

შეხვედრა პოეტ ზოია გრაფიშვილთან  

  

8 მაისი  

საბიბლიოთეკო კვირეულის დახურვა 

შოთა რუსთაველის სახელობის მთავარ ბიბლიოთეკაში, საბიბლიოთეკო კვირეული 

საზეიმოდ დაიხურა. 

საბიბლიოთეკო კვირეული 30 აპრილს დაიწყო და მის ფარგლებში, ღონისძიებები 

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ყველა ფილიალში გაიმართა. მოეწყო გამოფენები, 

პრეზენტაციები, პოეზიისა და შემეცნებითი საღამოები. 

კვირეულის დახურვას ესწრებოდნენ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების 

წარმომადგენლები, მწერლები, პოეტები და სხვა მიწვეული სტუმრები. 

დასასრულს, რევაზ ჩხარტიშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი 

„ნეოიბერია“ დირექტორმა ზვიად ჩხარტიშვილმა და ფონდის აღმასრულებელმა 

დირექტორმა ელგუჯა ჭეჟიამ სპეციალური სიგელებითა და ფულადი საჩუქრით 

დააჯილდოეს ლიტერატურული სალონის წევრები . 

 

 9 მაისი 

 დოკუმენტური მასალების  გამოფენა “გახსოვდეთ  გმირები” 

 

სამარადისო დიდება გმირებს რომლებიც დაეცნენ ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებისა 

და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში!  

 

19  მაისი 

 

ლექცია- საბავშვო ბიბლიოთეკაში  „იცნობდე შენი ქალაქის ისტორიას” (მომხ.ირმა 

კეკელიძე) 

 

27 მაისი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის №3 საჯარო სკოლის მოსწავლეები სტუმრად ნიკო 

ნიკოლაძის სახელობის საბავშვო ბიბლიოთეკაში. 

ლექცია_ 

იცნობდე შენი ქალაქის ისტორიას: “ნიკოლაძედან დღემდე“.  

(მომხ. ი. კეკელიძე) 

ღია სივრცეში ჩატარებული_" კლასის საათი".. 

 

1 ივნისი  

ბავთა დაცვის დღე 

 

ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ნიკო ნიკოლაძის სახელობის ბავშვათა 

ბიბლიოთეკამ ლიტერატურული სალონის „გულის სამელნე“ ნორჩ წევრებს უმასპინძლა. 
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გაკეთდა მცირე ისტორიული ექსკურსი ქალაქის ნიკოლაძისეული ეპოქის შესახებ, 

მოეწყო ხატვის საათი სლოგანით:“ ყველა ბავშვი მხატვარია“.  

 

2 ივნისი 

ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია”სამშობლო ჩვენი გულის ფეთქვაა”. 

 

3-4-5-6 ივნისი  

ფოტო კონკურსი   თემაზე: „ფოთის შუქურა” სადაც საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან 

არსებულმა ლიტ-სალონის წევრებმა მიიღეს მონაწილეობა 

 

6 ივნისი 

 

თანამშრომლობის ახალი ასპექტები-ბიბლიოთეკა და სკოლა. 

 

6 ივნისი 

2022 წლის 6 ივნისს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, საქართველოს რეგიონალური 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით ჩატარდა 

ტრენინგი "ქუჩების დასუფთავების და ნარჩენების მართვის სერვისის სისტემის 

დამუშავება". ტრენინგს ესწრებოდა ქალაქ ფოთისა და ხობის მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლები. 

 

 7 ივნისი  

 

ერთი მსახიობის თეატრი 

ხელოვან _ ბიბლიოთეკარი 

იმპროვიზაცია _" პოეზია და სცენა" 

 

13 ივნისი 

ლიეტუველი მხატვრები სტუმრად ბიბლიოთეკაში 

2022 წლის 13 ივნისს, საერთაშორისო პლენერი “პალიტრა ფოთი-2022” მონაწილე 

მხატვრები ლიეტუვას რესპუბლიკიდან: დავით გედევანიშვილი, საულიუს 

კრუპისი,ეიგროას საულიუს კრუპისი, ჯეოზეს პრანსკევისიუსი საბიბლიოთეკო 

გაერთიანებას ეწვივნენ. შეხვედრა საინტერესოდ და უშუალოდ წარიმართა.  

სტუმრებმა ბიბლიოთეკას მათივე ავტორობით გამოცემული წიგნები საჩუქრად 

გადასცეს. 

 

14  ივნისი 

 

14 ივნისს, საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში კონკურსის 

"ნამდვილი თუ მოგონილი"-ის ფარგლებში IX, X და XI კლასის მოსწავლეთათვის 

შეხვედრა ჩატარდა.  

IBSU-ს ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტმა ლუკა ამბალიამ 

წარმოადგინა პრეზენტაცია როგორ უნდა ვიპოვოთ ყალბი ინფორმაცია. 

 

ივნისი-აგვისტო 

 

წამიკითხე ზაფხულში  (ზაფხულის კითხვის პროგრამა) 
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23 ივნისი  

 მხატვარი ლიეტუვას რესპუბლიკიდან: საულიუს კრუპისი სტუმრად ვიდეო 

პროექტში ;"მახსოვს" 

27 ივნისი 

ზუგდიდის ტექნოპარკში ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის "სამოქალაქო 

საზოგადოების ინიციატივა" ფარგლებში, განათლების განვითარების და დასაქმების 

ცენტრის (EDEC) და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ჰაბის - "ათინათის" 

ორგანიზებით, მოხალისეობის რეგიონული ფორუმი გაიმართა. სადაც მონაწილეობა 

მიიღეს საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან არსებული ლიტერატურული სალონის 

„გულის სამელნე“ წევრებმა. 

ინტერაქტიულ თამაშში - „რა ვიცი ჩემი რეგიონის ტურისტულ პოტენციალზე“ ერთ- 

ერთი გამარჯვებული სალონის წევრი ხვთისო ცანავა გახდა. 

ვიქტორინა – „მოხალისეობა და მოხალისეობის შესაძლებლობები ჩვენ ირგვლივ“ ყველა 

მონაწილე აქტიურად ჩაერთო და დასასრულს სამახსოვრო საჩუქრებით 

დაჯილდოვდნენ. მოხალისეებისთვის დღე საკმაოდ შთამბეჭდავი და შემეცნებითი 

გამოდგა. 

2 ივლისი 

შოთა რუსთაველის სახელობის მთავარ ბიბლიოთეკაში გაიმართა შეხვედრა 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის 

ერთობლივი პროექტის "საქართველოს ევროპული გზის" ფარგლებში. 

ლექცია „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კულტურული 

ცხოვრება.“ წაიკითხა ხელოვნებათმცოდნე სალომე ჭანტუიძემ. 

„არგონავტებიდან ნიკოლაძემდე, ქართველი განმანათლებლების კვალი ევროპულ 

ცივილიზაციაში“ _მწერალმა გურამ მეგრელიშვილმა.  

ფრიდრიხ ებერტის ფონდისა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის სახელით პოეტმა კატო ჯავახიშვილმა საბიბლიოთეკო გაერთიანებას 

საჩუქრად წიგნები გადასცა. 

 

11 ივლისი 

თბილისში, მთავარანგელოზ მიქაელის სახელობის ტაძრის ეზოში გაიმართა 

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების სცენარების კონკურსის დაჯილდოება. 

კონკურსში მონაწილეობა მიიღო საბიბლიოთეკო გაერთიანების ლიტარატურული 

სალონის „გულის სამელნე“ს წევრებმა. ხვთისო ცანავას გადაეცა სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია _II სპეციალური ჯილდო - ფულადი 

პრემია (500 ლარი). 

თინათინ ასათიანს, თამარ გურგენაძეს, საბა გიორგაძეს გადაეცათ სერთიფიკატები.  

 

15 ივლისი 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცის მიერ ,ევროკავშირის დაფინანსებით 

საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში ჩატარდა ლექცია 

თემაზე:“ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები“ 

15 ივლისი 

ახალი წიგნების ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა  
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 რუბრიკა_"იქ, სადაც წიგნებია" 

 

18 ივლისი 

შეხვედრა-ლექცია მედიცინის დოქტორი საქართველოს და ბათუმის უნივერსიტეტების 

ასოცირებული დოქტორი, საუნივერსიტეტო სარეაბილიტაციო კლინიკის 

ხელმძღვანელი ექიმი რეფლექსოთერაპევტი აკუპუნქტურისტი ქალბატონი ლელა 

გიორგობიანი. 

 

 

20 ივლისი 

 ქალაქ ფოთის მთავარ ბიბლიოთეკაში, ფოთის კულტურის სტრატეგიის განვითარების 

მოხალისეების მიერ გაიმართა ბრიტანული საპარლამენტო დებატების ტურნირის 

შეხვედრა. 

 

 

29  ივლისი 

ვიდეო პროექტი "მახსოვს" 

სტუმარი - პუბლიცისტი ზურაბ აბრალავა 

 

1  აგვისტო 

ცენტრალურ ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში შედგა დოკუმენტური ფილმის -

„დახვრეტილთა სასაფლაოს“-ს ჩვენება 

 

8 აგვისტო 

2022 წლის 8 აგვისტოს საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში, 

წარმოდგენილ იქნა 8 აგვისტოს ქრონიკის ამსახველი საგაზეთო მასალის გამოფენა. 

 

16 აგვისტო 

ვიდეო პროექტი "მახსოვს" 

სტუმარი - მხატვარი  ჯანო დანელია 

 

 

16 აგვისტო 

ცენტრალური ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში შედგა პირველი საიფორმაციო 

კამპანია. 

"საქართველოს ახალგაზრდები ვაქცინაციისთვის". 

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ჰელფინ ჰენდი" იმუნიზაციისა და ვაქცინოლოგიის 

ასოციციასთან ერთად მოზარდებისთვის.  

 

 26 აგვისტო 

საბიბლიოთეკო გაერთიანების მცირე დარბაზში შედგა შეხვედრა ხათუნა 

მზარელუასთან. ხათუნა მზარელუა_ ჟურნალისტი, თანამედროვე ცეკვის მკვლევარი, 

ორი პოეტური კრებულის ავტორი. 

   

31 აგვისტო 

სტუმარი ბიბლიოთეკაში  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=143385381667104&set=pcb.143386475000328&__cft__%5b0%5d=AZWLBGYPddG0qo2cp5YaLQ4UEqh1y5lQs-ZFb2N_L29HYyysDCB5fdT7F3AtGP-jirmyKVRxlEBiU-cRD1j5VL5Gxj-voDo590bnA95SnYCI2eizuhhj0hjlTzubkOAns8MV66yL5Vw2FQNElW1d04SFfwOgqvQmC3PGtsBF9x71qbqzJetRlYuAJSdYIi-zMS8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=143385381667104&set=pcb.143386475000328&__cft__%5b0%5d=AZWLBGYPddG0qo2cp5YaLQ4UEqh1y5lQs-ZFb2N_L29HYyysDCB5fdT7F3AtGP-jirmyKVRxlEBiU-cRD1j5VL5Gxj-voDo590bnA95SnYCI2eizuhhj0hjlTzubkOAns8MV66yL5Vw2FQNElW1d04SFfwOgqvQmC3PGtsBF9x71qbqzJetRlYuAJSdYIi-zMS8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=143385378333771&set=pcb.143386475000328&__cft__%5b0%5d=AZWLBGYPddG0qo2cp5YaLQ4UEqh1y5lQs-ZFb2N_L29HYyysDCB5fdT7F3AtGP-jirmyKVRxlEBiU-cRD1j5VL5Gxj-voDo590bnA95SnYCI2eizuhhj0hjlTzubkOAns8MV66yL5Vw2FQNElW1d04SFfwOgqvQmC3PGtsBF9x71qbqzJetRlYuAJSdYIi-zMS8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=143385378333771&set=pcb.143386475000328&__cft__%5b0%5d=AZWLBGYPddG0qo2cp5YaLQ4UEqh1y5lQs-ZFb2N_L29HYyysDCB5fdT7F3AtGP-jirmyKVRxlEBiU-cRD1j5VL5Gxj-voDo590bnA95SnYCI2eizuhhj0hjlTzubkOAns8MV66yL5Vw2FQNElW1d04SFfwOgqvQmC3PGtsBF9x71qbqzJetRlYuAJSdYIi-zMS8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=146541148018194&set=pcb.146541458018163&__cft__%5b0%5d=AZWyX_LiWZ7e3To8W6u_7uWVLbdyAWWrRitqjawQpydB3Beu4rdjIJRbf-CZfPdWmDy0t9Rt38ZPdF2_1k1M4ERmGQxw91ooZGCBJIWSsh4yW2iI0-v19nJ3jAmZmaARNSOSSn2nAgazriYGRtC3IQzRqwrGGhsUxWBjtKVIjp_uVQSgjlZw10ZI4bv3NL0dnMQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=146541148018194&set=pcb.146541458018163&__cft__%5b0%5d=AZWyX_LiWZ7e3To8W6u_7uWVLbdyAWWrRitqjawQpydB3Beu4rdjIJRbf-CZfPdWmDy0t9Rt38ZPdF2_1k1M4ERmGQxw91ooZGCBJIWSsh4yW2iI0-v19nJ3jAmZmaARNSOSSn2nAgazriYGRtC3IQzRqwrGGhsUxWBjtKVIjp_uVQSgjlZw10ZI4bv3NL0dnMQ&__tn__=*bH-R
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- ზურაბ ნასარაია 

საჯარო მმართველობის დოქტორი, ევროკავშირის საბჭოს ექსპერტი 

თვითმმართველობის საკითხებში. 

 

9 სექტემბერი 

საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში გაიმართა ოთარ 

თეზელაშვილის საიუბილეო დღისადმი მიძღვნილი ბიოგრაფიული ფილმის 

“თუნდ დრო წავიდეს” საპრემიერო ჩვენება. 

 

15სექტემბერი 

შეხვედრა ახალგაზრდებთან 

ვრცლად - https://pal.ge/15seqtemberi/ 

 

 

19 სექტემბერი 

სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით საბიბლიოთეკო გაერთიანების 

სამკითხველო დარბაზში, ლიტერატურული სალონის "გულის სამელნე"_ს წევრებმა 

წარმოადგინეს წლის შემაჯამებელი შეხვედრა. 

საზოგადოებრივ-კულტურულ ღონისძიებებში აქტიური ჩართულობისათვის, 

მადლობის სიგელები გადაეცათ სალონის წევრებს: გვანცა კვაჭაძეს, ხათა გოგუას და 

გიორგი სანიკიძეს. 

 

 

7 სექტემბერი 

 

რევაზ ჩხარტიშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი "ნეოიბერია" აგრძელებს 

საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან თანამშრომლობას და ერთგვარ ტრადიციას უყრის 

საფუძველს სამკითხველო დარბაზში, ეროვნულ გამოცდებზე მაღალი შეფასების მქონე 

ფოთელი სტუდენტების სტიპენდიით წახალისებას. 

 

 

5 ოქტომბერი 

 

რუბრიკა „ლიტერატურა_ მეგზური ვარსკვლავი“ წარმოგიდგენთ საზაფხულო კითხვის 

პროგრამის ფარგლებში მე-15 საჯარო სკოლის მოსწავლეების აქტივობას. პედაგოგი 

მარინა შამათავა  

 

8  ოქტომბერი 

წიგნები საჩუქრად! 

ბიბლიოთეკებისთვის ყველაზე დიდი საჩუქარი!  

წიგნი ერთად მოიცავს: ცოდნას, სიხარულს, ჩაფიქრებას, დაკვირვებას... წიგნი, 

კაცობრიობის მეხსიერების ჯამია, მთელი სამყაროა. 

მადლობა,  

Arveladze Foundation - ფონდი არველაძე 

Georgian Publishers and Booksellers Association /  

 

https://pal.ge/15seqtemberi/?fbclid=IwAR3bvreWeL3PudQCXBHxDWT2sKCnRhWk5o7-A-T5usm8hVByZJ9_vUpexO4
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8 ოქტომბერი 

 

8 ოქტომბერს საბიბლიოთეკო გაერთიანების სამკითხველო დარბაზში, 

ფოტოხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალ „შავი ზღვა-2022” ფარგლებში შექმნილი 

ნამუშევრების გამოფენა  

 

17 ოქტომბერი  

- ლერი ალიმონაკის დაბადების დღეა !  

ფოთელი მკითხველების სახელით ვულოცავთ! 

 (ვიდეო რგოლი) 

 

27 ოქტომბერი- 

იაკობ გოგებაშვილის დაბადების დღეა. 

პროექტ : ,,იაკობ გოგებაშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა", საბავშვო  ბიბლიოთეკაში 

იმყოფებოდნენ  

 თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის N1საჯარო სკოლის მე -4 კლასის 

მოსწავლეები.  ბიბლიოთეკაში  შედგა მხატვრული ფილმის:,,იავნანამ რა ჰქმნა?“ს 

ჩვენება მოსწავლეებმა დაამზადეს კედლის გაზეთები და გვიამბეს  იაკობ 

გოგებაშვილის შემოქმედების შესახებ. 

 

8 ნოემბერი 

საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან არსებული ლიტერატურული სალონი "გულის 

სამელნე"  

წარმოგიდგენთ 

საყმაწვილო-შემეცნებით ვიდეო პროექტს "ლიტერატურული კრიალოსანი" 

ილია-185 

 

10 ნოემბერი  

საბიბლიოთეკო გაერთიანების №3 ბიბლიოთეკა ფილიალში ჩატარდა ლექცია თემაზე 

„კოლხეთი_ცივილიზაციის აკვანი” 

 მომხსენებელი_ სილოვან გვასალია (ისტორიკოსი). 

ბიბლიოთეკასთან არსებული მხატვრული კითხვის წრის წევრებმა წაიკითხეს 

ქართული პოეზიიდან ლექსად ქცეული მარგალიტები ( ხელმძღვანელი მარინა 

შამათავა) 

 

 

16 ნოემბერს  

 №3 ფილიალში ჩატარდა :გენიალური ქართველი პოეტის გაკლკაქტიონ ტაბიძის 

“მესაფლავე“ს -  განხილვა 

  

 20 ნოემბერი   

საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან არსებული ლიტერატურული სალონი "გულის 

სამელნე" წარმოგიდგენთ, საყმაწვილო-შემეცნებით ვიდეო პროექტს "ლიტერატურული  

კრიალოსანი" 

მურმან ლებანიძე -100 
 

https://helloblog.ge/story/SABAnovember?fbclid=IwAR1ZGEBFBzz7I5zQiBT_g2DTj9TD-DU_AKtzUltk433P_HCcElorK8MJbG0
https://helloblog.ge/story/SABAnovember?fbclid=IwAR1ZGEBFBzz7I5zQiBT_g2DTj9TD-DU_AKtzUltk433P_HCcElorK8MJbG0
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21 ნოემბერი 

 საბიბლიოთეკო გაერთიანების არტ-სივრცეში, ტერენტი გრანელის-125 

წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიება 

 ლიტერატურული სალონის „გულის სამელნეს“ წევრებმა წარმოადგინეს 

ინტერპრეტაცია _ „ჩემი გვარი გრანელი, პოეზიას დარჩება“. 

 

 

30 ნოემბერი 

ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანებამ საქველმოქმედო ფონდ "ხარება"-საგან საჩუქრად 

მიიღო წიგნი შოთა  

რუსთაველის "ვეფხისტყაოსანი" მეგრულ ენაზე.მთარგმნელი ბეჯითი (ბენიდიქტე) 

ჯალაღონია. 

 

24 დეკემბერი 

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ორგანიზებით, გურამ დოჩანაშვილის სახელობის 

სამკითხველო დარბაზში, აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო 

სასწავლებლის, არჩილ ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებელის 

ჩართულობით განხორციელდა ერთობლივი პროექტი - „ხალხური სიბრძნის სამყარო“. 

 

 

30 დეკემბერი  

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის 25 წლის იუბილესთან 

დაკავშირებით   ხუთტომეულის _„ხუთი რგოლი საქართველოსთვის“ -  წიგნის  

საზეიმოდ გადმოცემა. 

30 დეკემბერი 

 

საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან არსებულმა ლიტერატურულმა სალონმა " გულის 

სამელნემ" საახალწლო განწყობით წარმოადგინა " ზამთრის ზღაპარი" 

 

 

ჩვენი საქმიანობის იმიჯი იქმნება  თავად ორგანიზაციის მიერ, „შიგნიდან“, არა  მარტო 
ორგანიზაციის მიღწევების, არამედ დაგეგმილი პროექტების, სამომავლო მიზნების და  ხედვების 
საფუძველზეც. რაც ასე   თვალსაჩინოდ  არის წარმოდგენილი  ფეის გვერდზე  
https://www.facebook.com/Poti.library2022/  
  და  ვებ გვრდზე   https://pal.ge/?fbclid=IwAR2LDEupdk0G_uOVAM71nGK_-
scvfu6M2G90mE9BBFJ15ppgbOWPo3oJR-o  

 
ჩვენ ვქმნით იმიჯს, მიგვაქვს ის მიზნობრივ სეგმენტებთან და  ვზრდით ცნობადობას, რის 
შედეგადაც ვაყალიბებთ მყარ, ხანგრძლივ და  საიმედო რეპუტაციას. დადებითი რეპუტაცია  კი 
ორგანიზაციის  ცნობადობას და  მის იმიჯს ამაღლებს! 
 
 
 

საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი                                            

             ნუნუ ჭელიძე 

 

https://www.facebook.com/Poti.library2022/
https://pal.ge/?fbclid=IwAR2LDEupdk0G_uOVAM71nGK_-scvfu6M2G90mE9BBFJ15ppgbOWPo3oJR-o
https://pal.ge/?fbclid=IwAR2LDEupdk0G_uOVAM71nGK_-scvfu6M2G90mE9BBFJ15ppgbOWPo3oJR-o
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https://pal.ge/bilbliotekebisvaucheridzacia/?fbclid=IwAR2gehoohXMzTWKsYT80f7BwEgw6p9yRWvYopZyW9Wwm7m5lMqUJUXh6PkQ
https://pal.ge/bilbliotekebisvaucheridzacia/?fbclid=IwAR2gehoohXMzTWKsYT80f7BwEgw6p9yRWvYopZyW9Wwm7m5lMqUJUXh6PkQ

