
№ 2016 წელს დაგეგმილი ღონისძიებები თვე 
1 საშობაო ზღაპრების კითხვა და საუბარი (3-4 ფილიალი) იანვარი 

2 

გამოფენები: „შობა მაცხოვრისა“ მთავარი ბიბლიოთეკა 
                      „ჯეკ ლონდონი- 140“(1-2-3-4 ფილიალი) 
                      „ქართული თეატრის დღე“ (2-3-4 
ფილიალი) 
                      „ნინოობა“ (3 ფილიალი) 
                      „თეოდორე დოსტოევსკი“ (3 ფილიალი) იანვარი 

3 
მუსიკალური კომპოზიცია: „ვოლფგანგ ამადეუს 
მოცარტი-260 იანვარი 

4 კონფერენცია თემაზე „წმინდა ნინო“ (4 ფილიალი) იანვარი 

5 
თეატრის დღესთან დაკავშირებით შეხვედრა 
თეატრალებთან (მთავარი ბიბლიოთეკა, 1 ფილიალი) 

იანვარი 

6 
ფილოსოფიური ანალიზი -„იდიოტი“ (თეოდორე 
დოსტოევსკი 195) (1 ფილიალი) 

იანვარი 

7 

გამოფენები: დავით აღმაშენებელი- „მეფე     
                     მწიგნობარი“(მთავარი ბიბლიოთეკა, 3   
                     ფილიალი) 
                     „შიო მღვიმელი-150“ (3-4 ფილიალი) 
                    „ ნიკო მუსხელიშვილი „ (მთავარი 
ბიბლიოთეკა) 

თებერვალი 

8 
მკითხველთა კონფერენცია „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა 
დავითისი“ (მთავარი ბიბლიოთეკა, 2 ფილიალი) 

თებერვალი 

9 
ლიტერაქტურული დილა : „საქართველოა ლამაზი“ შიო 
მღვიმელი 150 

თებერვალი 

10 
გასვლითი ლიტ.ღონისძიება ისტორიული ძეგლების 
მოსანახულებლად (ქუთაისი,გელათი) 

თებერვალი 

11 
ლექცია-„ქალი-მშვიდობის დესპანი“ (მთავარი 
ბიბლიოთეკა 

მარტი 

12 
ლიტერატურული დილა „ყველაზე ძლიერ,ყველაზე 
მეტად...“ (3 ფილიალი) 

მარტი 

13 
ლიტერტურული დილა „ყველაზე ძვირფასი 
დედამიწაზე“ (2 ფილიალი)  

მარტი 



14 პოეზიის 5 წუთი; „... და ქალი“ (1 ფილიალი) მარტი 

15 
 ლიტერატურული დილა „დედის ჩაწვეთებულ 
ცრემლზე ია ამოდისო“ (4 ფილიალი) 

მარტი 

16 
ლიტერატურული საღამო „დედავ დედაშვილობასა“ (1 
ფილიალი) 

მარტი 

17 
ინტეგრირებული აქტივობები- „ფაზლი, ეტლი, წინდა“ 
(დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე) (3-4 
ფილიალი) 

მარტი 

18 

გამოფენები: „მხატვარი-პოეტი (ლადო გუდიაშვილი    
                      120) (მთავარი ბიბლიოთეკა, 3 ფილიალი) 
                      „ჩვენ არ ვითვლით ქრომოსომებს (მთავარი  
                      ბიბლიოთეკა 
                     „მოსწავლეთა ხელნაკეთი თოჯინები (4 
ფილ) 

მარტი 

 
საბიბლიოთეკო კვირეული 
კვირეულის საზეიმო გახსნა (საბიბლიოთეკო გაერთიანება) 

აპრილი 

საბავშვო წიგნების პრეზენტაცია -საბავშვო წიგნის 
საერთასორისო დღე (3-4 ფილიალი) 

აპრილი 

 დედამიწის დღე-გარე აქტივობები „დედამიწა ღმერთის 
საჩუქარია“-(მთ.ბიბლიოთეკა-ამერიკული კუთხე) 

აპრილი 

ლიტერატურული დილა:“ენა ქართული საამო და 
საგალობელი“ -ქართული ენის დღე (2-4 ფილიალი) 

აპრილი 

ლიტერატურული საღამო „ო ,ენავ ჩემო ! „ (1 ფილიალი) აპრილი 
პოეზიის 5 წუთი: „სიყვარულო ძალსა შენსა“( 1ფილიალი) აპრილი 
კალიგრაფიული ნამუშევრების გამოფენა „ქვაზე ჭრილი ხარ 
ჩუქურთმის მსგავსი“ (1 ფილიალი) 

აპრილი 

გამოფენები: „უახლესი საბავშვო გამოცემები (2 ფილიალი) 
                        „რა სტკივა დედამიწას“ (მთავარი ბიბ-კა 1-2-3- 
                       4 ფილიალი) 
                      „9 აპრილი“ (მთავარი ბიბლიოთეკა) 
                    „ ღვთაებრივი საუნჯე-ენა“ (მთავარი ბიბ-კა, 2-3-    
                     4 ფილიალი) 
                     

აპრილი 



მოსწავლეთა ხელნაკეთი წიგნების პრეზენტაცია (4 ფილიალი) აპრილი 

საბიბლიოთეკო კვირეულის საზეიმო დახურვა 
(საბიბლიოთეკო გაერთიანება) 

აპრილი 

ლექცია-საუბარი „კონსტანტინე გამსახურდია ქართველი 
მწერალი და საზოგადო მოღვაწე (3 ფილიალი) 

მაისი 

ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა ბიბლიოთეკაში დაცულ 
კონსტანტინე გამსახურდიას გამოცემებზე (1 ფილიალი )        

მაისი 

პოეზიის ხუთი წუთი-„თამარ დედოფალო თამარ“ (1ფილიალი) მაისი 

ლექცია-საუბარი: „ წმინდა გიორგის ცხოვრება“ (4 ფილიალი) მაისი 
გასვლითი ღონისძიება- მუზეუმების საერთაშორისო დღე (2-3 
ფილიალი) 

მაისი 

მოსწავლეთა ხელნაკეთი გაზეთების პრეზენტაცია-„თამარობა“ ( 
4 ფილიალი) 

მაისი 

გამოფენები:  „ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე“             
                        (მთავარი ბიბლიოთეკა, 1-2-3-4 ბიბლიოთეკა) 
                        „რაინდული სულის მწერალი-კონსტანტინე  
                          გამსახურდია-125“ (მთავარი ბიბლიოთეკა) 

მაისი 

 ხმამაღალი კითხვა: „ნადირ-შაჰის ხმალი. ლავრენტი     
                                    ჭიჭინაძე-110“ (2 ფილიალი) 
                                   „ ბიძია თომას ქოხი“ -ჰ.ბიჩერ-სთოუს                   
                                    იუბილე (4 ფილიალი) 
       

ივნისი 

 ლიტერატურული კონკურსი : „იკითხე და გაიმარჯვებ“ (2 
ფილიალი) 

ივნისი 

ლიტერატურული დილა „მე მიყვარს რუსთავი“ (4 ფილიალი)       ოქტომბერი 

ხმამაღალი კითხვა „შ.რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ (4 
ფილიალი) 

ოქტომბერი 

წიგნის „ამბრნი,უმბრნი და არაბნი“-ს განხილვა (1 ფილიალი) ოქტომბერი 

ნაზი კილასონიას გამოცემების ბიბლიოგრაფიული ანალიზი ( 1 
ფილიალი) 

ოქტომბერი 

გასვლითი ლიტ.ღონისძიება მცხეთაში-„ მცხეთობა 
სვეტიცხოვლობა“ საბიბლ.გაერთიანება 

ოქტომბერი 

რუსთავქალაქობისადმი მიძღვნილი ლიტერატურული ოქტომბერი 



კონკურსი (პოეზია პროზა) (საბიბლიოთეკო გაერთიანება) 

მკითხველთა კლუბი: „ვისაუბროთ ლიტერატურაზე“ 
ი.გოგებაშვილი 175 (3-4 ფილიალი) 

ოქტომბერი 

გამოფენები: „რუსთავქალაქობა“ ( მთავარი ბიბლიოთეკა,1- 
                       2-3-4 ფილიალი) 
                       პაბლო პიკასო (3 ფილალი) 

ოქტომბერი 

ხმამაღალი კითხვა: „ქაჯანა“(ეკატერინე გაბაშვილი-165 (2 
ფილიალი) 

ნოემბერი 

ლექცია: „ქართული კულტურის საგანმანათლებლო 
კერა“გელათის აკადემია-910 (2 ფილიალი) 

ნოემბერი 

„აკა მორჩილაძე - 50“ მისი წიგნების პრეზენტაცია 
(1 ფილიალი) 

ნოემბერი 

ჭაბუა ამირეჯიბის „დათა თუთაშხიას“- ფართო ანალიზი(  1 
ფილიალი) 

ნოემბერი 

ჩემი საყვარელი ლექსი - რევაზ მარგიანი 100 (1 ფილიალი) ნოემბერი 

ლიტერატურული დილა :“სტოკჰოლმში დიდი თოვლი 
მოვიდა“(4 ფილიალი) 

ნოემბერი 

შემეცნებითი გასვლითი ღონისძიება(ექსკურსია)  ნოემბერი 

ვიქტორინა-კონკურსი „ტომ სოიერის თავგადასავალი“ (2-4 
ფილიალი) 

ნოემბერი 

მოსწავლეთა კონფერენცია „წმინდა გიორგი“ (4 ფილიალი) ნოემბერი 

გამოფენები: „არა ძალადობას“ (მთავარი ბიბ-კა 1-2-3-4 
ფილიალი) 
                       ჭაბუა ამირეჯიბი - 95 (მთავარი ბიბ-კა,3 
ფილიალი) 
                       აკა მორჩილაძე (3 ფილიალი) 
                      შტეფან ცვაიგი  ( 3 ფილიალი) 

დეკემბერი 

სტუმრად შშმ ბავშვებთან - „მე შენ წაგიკითხავ წიგნს“ (4 
ფილიალი) 

დეკემბერი 

გამოფენა: ა)“შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე“  
                    (მთავარი ბიბლიოთეკა) 
                   ბ) „ადამიანთა უფლებების დაცვის  
                   დღე“ (მთ. ბიბლიოთეკა) 

დეკემბერი 



                  რევაზ ჩხეიძე- 90 (3 ფილიალი) 

შეხვედრა რუსთაველ შემოქმედებთან წინა საშობაო საღამო 
(მთავარი ბიბლიოთეკა) 

დეკემბერი 

ლექცია-საუბარი -ლეგენდარული მხატვარი (პაბლო პიკასო 
1350 

დეკემბერი 

ლექცია-საუბარი ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ ( 3 
ფილიალი) 

დეკემბერი 

ლექცია-საუბარი რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება (1-3 
ფილიალი) 

დეკემბერი 

საახალწლო საზეიმო შეხვედრა:   „მრავალ შობა ახალ წელს!“  
(საბ. გაერთიანება) 

დეკემბერი 

საშობაო ფილმის ჩვენება  (3 ფილიალი) დეკემბერი 

 


