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 კულტურა და შემოქმედებითი სფერო სულ უფრო მნიშვნელოვან ადგილს 
იმკვიდრებს ქვეყნების განვითარების სხვადასხვა სექტორსა და საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში.  

 მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნები განსაკუთრებულად მიიჩნევენ კულტურისა და 
შემოქმედებით სფეროს შესაძლებლობებს ინვესტიციების მოზიდვის, სამეწარმეო 
იდეების გაჩენის, სამუშაო ადგილების შექმნის მხრივ.  

 განსაკუთრებულად აღსანიშნავია კულტურისა და შემოქმედებითი სფეროს 
დადებით ზეგავლენა თითოეულ ადამიანსა და ზოგადად საზოგადოებაზე : 
ცოდნის, განათლების, კულტურული მრავალფეროვნების, ტოლერანტობის, 
ნდობისა და დიალოგის,  ჯანმრთელობაზე დადებითი ზემოქმედების მხრივ.



 შემოგვიერთდით თქვენც!

 მით უფრო დღეს, საყოველთაო აღიარებისა და მზარდი 
საერთაშორისო პოპულარობის ფონზე: ნიკო ფიროსმანის 
შემოქმედება დიდი წარმატებით მოგზაურობს და კუთვნილ ადგილს 
იმკვიდრებს მსოფლიოს საგამოფენო სივრცეებში, ყველაზე გამოჩენილ 
ხელოვანთა კოლექციების გვერდით.

 ნიკო ფიროსმანის შემოქმედება ქართული კულტურული 
მემკვიდრეობის განსაკუთრებული ნაწილია, რომლის უდიდესი 
პოტენციალი ეფექტურად შეიძლება იქნას ინტეგრირებული ქვეყნის 
განვითარების  სხვადასხვა სექტორში. 

 ამ მიზნით გავერთიანდით კულტურის, საგანამანათლებლო, 
შემოქმედებითი, საკომუნიკაციო სფეროს პროფესიონალები და 
ვახორციელებთ თანამედროვე სტანდარტების, მასშტაბურ, ინოვაციურ 
კულტურულ პროექტს.
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 პროექტი გულისხმობს სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზებას ფიროსმანის 
ბიოგრაფიასა და შემოქმედებასთან დაკავშირებულ ლოკაციებზე ქვეყნის 
მასშტაბით. 
 პროექტის განვითარების გეგმის საბოლოოდ მისაღწევი მიზანია სხვადასხვა 
ღონისძიებებითა და აქტივობებით დატვირთული კულტურული ტურისტული 
მარშრუტის შექმნა, რომელიც აღიჭურვება თანამედროვე საკომუნიკაციო 
საშუალებებით: ვებ-გვერდი, სოც-ქსელები, მობილური აპლიკაცია, შექმნის 
ტრადიციებს, მოიპოვებს მუდმივ აუდიტორიას და ექნება განვითარებისა და 
განახლების ხანგრძლივი რესურსი.
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კრეათონი ჩატარდება 2019 წლის 3-5 მაისს. ხანგრძლივობა 48 საათი 
ტექნოპარკი, ჯეოლაბი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 
დასკვნითი ღონისძიება - 5 მაისი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

საქართველოში მოქმედი უნივერსიტეტების სტუდენტები

ნიკო ფიროსმანის შემოქმედების თემაზე სხვადასხვა სახის გრაფიკული 
დიზაინის შემუშავება, სხვადასხვა სახის ციფრული პროდუქტების 
შესაქმენლად იდეების ინიცირება და პროტიტიპების შექმნა

გამარჯვებული ნამუშევრების მიხედვით შეიქმნება სიღნაღის ფესტივალის 
ბრენდინგი, გამოვლინდებიან შემოქმდებითი, ინოვაციების ნიჭითა და 
გრაფიკულ დიზაინსა და ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში 
გამორჩეული ცოდნის მქონე ახალგაზრდა სპეციალისტები, მოხდება ახალი 
იდეების გენერირება, შეიქმნება კულტურულ მემკვიდრეობაზე წვდომის 
ორიგინალური გარემო, მოვიზიდავთ ახალ აუდიტორიას 

გამარჯვებული გუნდი ჩართული იქნება პროექტის მომევნო ეტაპების 
განხორციელებაში
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პრესკონფერენცია საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში/ეროვნული გალერეა 
მონაწილეთა ელექტრონული რეგისტრაცია 
ფინალური ტურის მონაწილეთა გადარჩევა 
კურატორების ტურები მუზეუმში, 
ლექციების კურსი მონაწილეებისათვის: 

კულტურული მემკვიდრეობა და ციფრული კომუნიკაციის შესაძლებლობები 
კულტურისა და შემოქმებითი სფეროს თანამედროვე ხედვა, გამოწვევები, 
ტენდენციები 

48 საათიანი კრეათონი ტექნოპარკში 
დასკვნით ღონისძება და კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა ეროვნულ მუზეუმში







ratom unda 
miiRoT 

monawileoba 
konkursSi?



იმაღლებთ ცოდნას ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის მხრივ 

მონაწილეობთ თანამედროვე, ინოვაციური კულტურული მოვლენის შექმნაში 

თანამშრომლობთ კულტურის, ხელოვნების, შემოქმედებითი, ციფრული 
ტექნოლოგიების, კომუნიკაციის სფეროს თანამედროვე პროფესიონალებთან 

გამოცდით საკუთარ შესაძლებლობებს, გუნდური მუშაობის, კონკურენტულ გარემოში 
მოქმდების პირობებში 

აიმღლებთ პროფესიულ ცოდნასა და უნარებს 

საშუალება გექნებათ შეუერთდეთ მასშტაბურ, ინოვაციურ პროექტზე მომუშავე გუნდს 

იმუშავებთ მსოფლიო მნიშნველობის ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის თემაზე, 
რომლის მხატვრული დონე და ესთეტიკა განსაკუთრებულ მიდგომასა და გააზრებას 
მოითხოვს - ეს უნიკალური გამოცდილებაა, რომელიც თქვენს პროფესიულ სრულყოფას 
განსაკუთრებულ სიღრმეს შესძენს



madloba!
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