
 

„ახალი ბანას“ სამონასტრო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-საზოგადოებრივი ცენტრი 

2018 წლის 17 იანვარს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე (14 საათზე 403ც 
აუდიტორიაში) მოეწყო პროფესორ-მასწავლებლებელტა და სტუდენტთა შეხვედრა სურამის და ხაშურის 
ეპარქიის მმართველ-მღვდელმთავარ ეპისკოპოს, მეუფე სვიმეონთან. მეუფე სვიმეონმა დამსწრეებს გააცნო 
სურამის და ხაშურის ეპარქიაში, ზემო სერას ტერიტორიაზე ახალი ბანას ტაძრის მშენებლობის კონცეფცია. 
ახალი ბანას ტაზრის საძირკველის საზეიმო კურთხევა მოხდა 2017 წლის 15 ივლისს. 

ინიციატივის მიზანია სურამში აღსდგეს განადგურებული ქართული ისტორიული მემკვიდრეობის უდიდესი 

საგანძური ბანას ტაძარი, რომელიც ამჟამად თურქეთის ტერიტორიაზე, ერზერუმის პროვინციაში 

მდებარეობს.  

 
ბანას ტაძართან ერთად დაგეგმილია საგანმანათლებლო, კულტურული და საზოგადოებრივი ცენტრის 

აშენება, მეუფე სვიმიონმა სტუდენტებს და პედაგოგეგბს შესთავაზა თანამშრომლობა ერთობლივი კოცეფციის 

შემუშავებისთვის. წინადადებამ დიდი ინტერესი გამოიწვია დამსწრე საზოგადოების მხრიდან.  

მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეტ საიტს: https://www.youtube.com/watch?v=1WvgH-UlREc&t=10s 

 

 

„ახალი ბანას“ სამონასტრო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-საზოგადოებრივი ცენტრის  

კონცეფცია 

 

აღდგომის სახელობის  „ახალი ბანა“-ს სამონასტრო-საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობას 2017 წლის 15 
ივლისს, სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორეს ლოცვა-
კურთხევით ჩაეყარა საფუძველი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ხელისუფლებისა და 
საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პროექტის ავტორი სურამისა და ხაშურის ეპარქიის ეპისკოპოსი 
მეუფე სვიმეონია, რომლის  ეგიდით აღნიშნული კომპლექსის მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს.  

„ახალი ბანას“ აღდგომის სახელობის ტაძარი, ქართული ისტორიული მემკვიდრეობის უდიდესი საგანძურის, ტაო-
კლარჯეთის ტერიტორიაზე მდებარე, თითქმის განადგურებულ ბანას ტაძართან მაქსიმალურად მიახლოებული 
იქნება არქიტქტურულად და ზომებშიც (დაახლოებით, ფუძის დიამეტრი 40 მ და სიმაღლე 40 მ). 



 

 „ახალი ბანას“ საუკუნის პროექტად წოდებული, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კომპლექსია და საკმაოდ 
მასშტაბური და მრავალფუნქციური დატვირთვა ექნება, რომლის მიზანიც მომავალი თაობებისათვის „ბანას“ 
ისტორიული მნიშვნელობის გაცნობა და ეკლესიაში საგანმანათლებლო და კულტურული კერის ჩამოყალიბებაა. 
ცენტრი თავისი არსებობით ხელს შეუწყობს თეოლოგიურ და სხვა სამეცნიერო დარგებში საზოგადოების ცოდნის 
დონის ამაღლებას.  

კომპლექსისათვის განკუთვნილა 19 ჰა მიწის ნაკვეთი, რომელიც მდებარეობს ჩვენი ქვეყნის გეოგრაფიულ ცენტრში, 
აღმოსავლეთ, დასავლეთ და სამხრეთ საქართველოს გზაგასაყარზე კურორტ სურამთან (ხაშური, ზემო სერის 
ტერიტორია), მარადმწვანე ტყით გარშემორტყმულ მაღლობზე.  

„ახალი ბანას“ სამონასტრო-საგანმანათლებლო კომპლექსში დაგეგმილია შემდეგი  ობიექტების მოწყობა-
ფუნქციონირება: 

1. ბანას ტაძარი  (საპატრიარქო, სამეფო და საეპისკოპოსო რეზიდენცია) 
2. მონასტერი  (100 ადამიანზე) 
3. ბიბლიოთეკა - ტრადიციული და ელექტრონული 
4. სატრენინგო და სასემინარო აუდიტორია დარბაზი 
5. საკონფერენციო დარბაზი 
6. სახელოვნო სკოლა (სემინარია) 
7. მიუსაფართა უფასო სასადილო 
8. სამედიცინო ამბულატორია 
9. მხარეთმცოდნეობის საეკლესიო და საერო მუზეუმი 
10. კულტურის დარბაზი  
11. სასტუმრო 
12. კვების ობიექტი 
13. შადრევანი 
14. სახელოსნოები (ქვევრის წარმოება, სამჭედლო, სადურგლო, ხის კასრები, მეწაღეობა, მინანქარი, ხატწერა, 

ქვაზე და ხეზე კვეთა, თიხა-კერამიკის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა, კერვა, თექა, გობელენი, ბატიკა, 
ფარდაგების ქსოვა, კალათების დაწვნა, მოზაიკა...) 

15. კინოფილმების სტუდია 
16. საგამოფენო დარბაზი 
17. მარანი ტრადიციული და ევროპული (სადეგუსტაციო) 
18. ტექნოპარკი 
19. გამომცემლობა (სტამბა) 
20. სამაუწყებლო ცენტრი  
21. ობსერვატორია 



22. სუვენირების მაღაზია 
23. ღვინის, თაფლის და ეპარქიაში წარმოებული ნატურალური პროდუქტის მაღაზია 
24. ხელსაქმის მასალების მაღაზია  
25. ღია/საზაფხულო საკონცერტო დარბაზი 
26. საბავშვო ბაღი 
27. ბავშვთა გასართობი ეზო 
28. ადმინისტრაციული ოფისი 
29. სათბური-სანერგე დეკორატიული ყვავილების, ნაძვის, ფიჭვის... 
30. სათბური-სანერგე ბოსტნეულის 
31. მცირე ვენახი 
32. ფუტკრის სახლები 
33. მოხუცთა თავშესაფარი 
34. ბავშვთა სახლი 

 

საქმიანი შეხვედრების, სასწავლო-შემოქმედებითი პროცესისა და სამეცნიერო მუშაობის პარალელურად სტუმრებს 
შესაძლებლობა ექნებათ მოილოცონ „ახალი ბანას“ ტაძარი, დაესწრონ ღვთისმსახურებას, მონაწილეობა მიიღონ 
მონასტრის ყოველდღიურ საქმიანობაში, კომპლექსის ბაზაზე არსებული ქართული რეწვის საამქროებში საკუთარი 
ხელით შეეხონ ისტორიას, შექმნან სამახსოვრო ნაკეთობები და განიტვირთონ უმშვენიერეს ბუნებაში.  

 


