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pirveli qalaq gegmarebiTi dokumenti Tbilisze. 
vaxuSti batoniSvilis gengegma 1730 w.

Tbilisi 1782 w.



Tbilisis gengegma 1802 wlisTvis Tbilisi 1809 w.



Tbilisi 1924 w.



1.  Tbilisi Sedgeba xuTi terasisagan pirvel rigSi es aris xedebi da rakursebi. 
amitomac, Tbilisi aris unikaluri Zegli, rogorc qalaqTmSeneblobiTi fenomeni da
ara, rogorc TviToeuli Senoba.
2.   Tbilisi Tavisebuli reliefis wyalobiT ar ganekuTvneba Cveulebriv qalaqTa
rigs. didia saxuravis roli Tbilisis arqiteqturuli saxis CamoyalibebaSi. 
qalaqSi da mis midamoebSi uamravi Ria da bunebrivi moedania, saidanac SeiZleba
qalaqis mTliani panoramis aRqma.
3.    Zv. Tbilisis quCa yalibdeba atriumiT an xaxevrad atriumiani sacxovrebeli
saxlebiT.
4.  xveuli Tu swori kibeebi, gadasasvlelebi warmoadgenen Tbilisis erTgar
savizito baraTs.
5.    Tbilisuri saxlis umniSvnelovanesi atributi xis aivania. Aivni – gardamavali
civrce, romelic quCisa da Senobis gamaerTianebel elements warmoadgens.

Tbilisis saxis ganmsazRvreli urbanuli niSnebi:



abanoTubani erT-erTi TvalsaCino magaliTia imisa, Tu
rogor SeiZleba dasavluri kultura Seerwyas
aRmosavlurs ise , rom arc erTi darCes ganze arc meore. 



• vaxuSti batoniSvili Tbiliss Semdegnairad aRwers ”kedlebidan cxeli wyali uzarmazar sabanao
nagebobebSi da auzebSi ganuwyvetliv Caedineba” .
• aleqsandre puSkini “ dabadebidan ar Sevxvedrivar... Tbilisis abanoebze ufro didebul rames”





















abanoebis gverdiT mdebareobs TbilisSi eraderTi moqmedi meCeTi, romelic ramdenjerme iqna
dangreuli. pirveli Senoba iranis Sahma ismail I-ma 1522-1524 wlebSi aaSena. dRevandeli Senoba
aguriT aris naSeni, mis arqiteqturaSi Serwymulia neogoTuri da islamuri elementebi. grZiv
kedlebze Seisrul TaRovani sarkmlebiTa karibWeze mravalwaxnaga minareTiT.





სახლი ბოტანიკის ქუჩაზე არქ. ნიკა
სებისკვერაძე





თანამედროვე შენობის
არქიტექტურა
მოკლებულია თბილისურ
ხასიათს, ჩაკეტილი
სტრუქტურით
აღმოსავლურ
ტრადიციებთან
ასოცირდება. აქ ინტერესს
იპყრობს ხის
ორნამენტირებული
დარაბები, რომელიც
იმეორებს ქართული
ცისფერი სუფრის ნახატს









beTlemis #3 mdebare aJurul saxls, Tavisi feradi vitrajebiT, galereuli SuSabandiT, romelic
Zalian saintereso nagebobaa. romlis Caflulia simwvaneSi da misi danaxvisas dadebiTi emociiT
imuxtebi.



beTlemis #-7  da #9 mdebare nangrevebi.                                       beTlemis #-11 



beTlemis #-11 da #9 beTlemis #-9 



მფლობელის მიერ
მცირე
დიზაინერული
რეკოსტრუქცია
მინიმალური
დიზაინერული
ხერხებით., რამაც
სრულიად შეცვალა
ამ შენობის აღქმა
და მისგან
გამოწვეული
ემოცია.



askanis IV Cixi #-12







თბილისი, კლდის უბანი ძველი და ახალი
ბეთლემის 35(რეკონსტრუქციამდე და რეკონსტრუქციის შემდეგ)



ბეთლემის 37 (რეკონსტრუქციამდე და რეკონსტრუქციის შემდეგ)



ბეთლემის 43 (რეკონსტრუქციამდე და რეკონსტრუქციის შემდეგ)



გორგასლის 11 





ბეთლემის ქ. # 28-30







lermontovis #-2. romelic erT-erT sukeTeso nimuSs warmoadgens atriumiani saxlis.



lermontovis #-5                                                             l. gudiaSvilis #-2;3; 3/8



axospirelisa da CixlaZis Sesaxvevi. 





b.axospirelisa da l.asaTianis quCis kveTaze mdebareobs “მოღნინი”-ს somxur-grigorianuli
sarwmunoeბis eklesia. 



saintereso arqiteqturis mqone istoriuli Senoba nageboba gadaiqca adgilad fotoebis gadaRebisTvis 
rakursebisTvis, saidanac ixsneba xedi mTawmindaze da qarTlis dedaze.



daSenebebi Zvel TbilisSi

l.gudiaSvilis #-8                                                                  yavlaSvilis #-4



daSenebebi Zvel TbilisSi

abesaZis #-12                                                               lermontovis #-18



diumis #-8                                 cincaZis #-1



vercxlis quCis #19vercxlis quCis #21 vercxlis quCis #20



surb-niSanis (1701)w. eklesia 1936 wlamde moqmedi iyo. Senoba, romelic ebrZvis dros, bunebriv
stiqiebsa da adamians.   





avlevis quCa #-28-30



avlevis quCa #-27-22. fonuri Senoba sadac SenarCunebulia Sida ezosa da kibis elementi.



avlevis quCa #-10-12..



ჩახრუხაძის ქ. # 
8

არქიტექტურის
თვალსაზრისით
საფეხმავლო ქუჩის
ერთ ერთი
საინტერესო
გადაწყვეტაა, ქუჩის
ორივე მხარე
განსხვავებული
არქიტექტურული
ხერხებით არის
დამუშავებული





არქ. მ. ბასილიძე
თანამედროვე ჩანართები თბილისურ ხასიათშია გადაწყვეტილი.



ჩახრუხაძის ქ. # 8 ქუჩის ღირსება
მის
მრავალფეროვნება
შია, წითელი
აგურით ნაშენი
სახლები თეთრ
ჩანართებს



ჩახრუხაძის ქ. # 13, 15, 17, 11 (რეკონსტრუქციამდე)



ჩახრუხაძის 15,13,11 (რეკონსტრუქციამდე)



ჩახრუხაძის ქ. # 9,11,13 (#9 სადარბაზო) რეკონსტრუქციის შემდეგ



ჩახრუხაძის ქ. არქ. გ. 
გეგელია; გ. ნადირაძე; 



ჩახრუხაძის ქ. #11-13 სადარბაზოს კარები





არქ. მ. 
ბასილიძე



შავთელის ქ. # 3 (რეკონსტრუქციამდე)



შავთელის ქ. # 5-7 (რეკონსტრუქციამდე)



შავთელის ქ. #6 
რეკონსტრუქციის შემდეგ
არქ. გ. გეგელია, გ. 
ნადირაძე



შავთელი ქ. # 3 რეკონსტრუქციამდე

შავთელის ქ. # 3რეკონსტრუქციის შემდეგ





შავთელის ქ. # 12-14



შავთელის ქ. # 8 რეკონსტრუქციამდე



გალერეა ღია ცის ქვეშ.



მადლობა ყურადღებისთვის.
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