
სტუდენტთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა - 2009-2018 წწ. 

1.2009 წლის 22 ოქტომბერი: სტუდენტური საერთაშორისო  არქიტექტურული ვორქშოფი თემაზე: 
„ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქცია - რევიტალიზაცია ტურიზმის მიმართებაში“ ქ. 
სტამბულში  
მონაწილე მხარეები: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და სტამბულის მიმარ სინანის 
ნატიფი ხელოვნების უნივერსიტეტი 

  

   



 

2.  2010 წლის 20-28 სექტემბერი სტუდენტური საერთაშორისო არქიტექტურული ვორქშოფი თემაზე: 

„ისტორიული განაშენიანების ქალაქგეგმარებითი და მოცულობითი განვითარების მიმართულებები 

თანამედროვე ქალაქში“ - “Reconstruction-Revitalization of Historic Districts Subject to Tourist Routes 

(The routes will be developed according to the EU Program “Dumas’ Cultural Routes In Caucasus and 

The Wine Route”. )  

 ( ქ.თბილისში სამხატვრო აკადემიის ბაზაზე.)  მონაწილე მხარეები: საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, ქ.სტამბულის მიმარ სინანის ნატიფი ხელოვნების ინსტიტუტიდან,  სასომხეთის 
არქიტექტურის და კონსტრუქციების უნივერსიტეტი, თბილისის ა. ქუტათელაძის სახ. სამხატვრო 
აკადემია.  

 



 

ავტორები: თამარ ცანავა, ლევან მატიასვილი, ეგე უსალი, კუბრა აივსილარი, გიუნოს იეგენი, 
(ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე) 
„თბილისის ისტორიული უბნის რეკონსტრუქცია - რევიტალიზაცია“ 2010 წ. 

3.2011 წლის 24-28 ოქრომბერი საერთაშორისო ვორკშოპი თემაზე: „ქ. თბილისის ისტორიული 
ცენტრის რეკონსტრუქცია-რენოვაცია და რეაბილიტაცია - ქ. თბილისის ისტორიული ბირთვის, 
ბარათაშვილის ქუჩასა და მშრალ ხიდს შორის მოქცეული ტერიტორიების სარეაბილიტაციო, 
სარეკონსტრუქციო და სარენოვაციო საპროექტო წინადადების შემუშავება.“. ვორკშოპის 
ორგანიზატორები და მონაწილე მხარეები: ქ. თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახური, 
განვითარების ფონდი, ა.ქუთათელაძის სამხატვრო აკადემია, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, დეველოპერული კომპანია NDC (საქართველო), არქიტექტურული ატელიე KASUA 
(ჩეხეთი), ჩეხეთის და საქართველოს არქიტექტირთა კავშირები. 

   



  

 

  

 

   

 

 

4.2013 წლის 20-23 მაისს ბულგარეთის ქ. ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტი;  მე-6 
ინტერნაციონალური პლენერი/სემინარი: „ინოვაციური დიზაინი და არქიტექტურული სწავლება“. 
სემინარი. სემინარზე წარმოდგენილი იყო ერთი პროექტის: „მედია ცენტრი“-ს ორი კონცეფცია, 



ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე, შოთა ბოსტანაშვილი და ვასილ ქობულია. მოხსენება: „სტუდია 
„პოეტიკა არქიტექტურაში“.  

 

 

5.საერთაშორისო სტუდენტური ვორქშოფი: „Palazzo in the Architecture of Florenc“ რამუოლდო დელ 
ბიანკოს ფონდის მიერ ორგანიზებული 02/03/2014 – 9/03/2014წ.   

  



  

 

  

 



  

 

6.საზაფხულო სკოლა. თემაზე – სეისმომედეგობის საკითხები ქალაქის ისტორიული და 
თანამედროვე განაშენიანების არქიტექტურაში; ქ.ბათუმი, საქართველო; 15/09/11 – 27/09/2011 

 

7. არტ ინსტალაცია - ინკლუზიური არქიტექტურის მუდმივი ნიშა გრემში 

 პოლონეთის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პროგრამის 
„პოლონეთის კულტურის პოპულარიზაცია საზღვრებს გარეთ პრომესა 2016“ 
ფარგლებში მიმდინარე წლის 17 მარტიდან 22 მარტის ჩათვლით საქართველოში, 
გრემში ჩტარდა არქიტექტურული ვორქშოფი „So easy/Young europen design“,  

 ვორქშოფის თემა იყო სივრცული პროექტის განხორციელება - არტ 
ინსტალაცია, როგორც ინკლუზიური არქიტექტურის მუდმივი ნიშა გრემში, 
საქველმოქმედო კავშირ  „თემში“, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებთან ერთად, ერთ ოჯახად ცხოვრობენ უსახლკარონი, მოხუცები, 
მარტოხელა დედები.  

ვორქშოფის მიზანი იყო შეზღუდული შესაძლობლების მქონე პირთა 
ჩართულობის პოპულარიზაცია, საზოგადოებრივი სივრცის დაპროექტება და 



აშენება პოლონელ არქიტექტორებთან, სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტებთან და კულტურულ ღონისძიებებში 
ჩართულობას მოკლებულ ადამიანებთან (ხანდაზმულები, ბავშვები და 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები)  ერთად. 

22 მარტს, ვორქშოფის დასრულების შემდგომ თბილისში, საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტზე ჩატარდა კონფერენცია, მოხსენებებით გამოვიდნენ როგორც 
პოლონელი არქიტექტორები ისე ფაკულტეტის პროფესორ - მესწავლებები. ასევე 
წარმოდგენილი იყო ვორქშოფის შედეგები. პოლონელმა არქიტექტორებმა 
დამსწრე საზოგადოებას გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება საზოგადოებრივ 
სივრცის დაპროექტების თავისებურებაზე „დიზაინის ფილოსოფიის“ 
გამოყენებით, რომლის ბენეფიციარებიც იქნებიან კულტურულ ღონისძიებებში 
ჩართულობას მოკლებული ადამიანები: ხანდაზმულები, ბავშვები და 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. 

ვორქშოფში მონაწილეობა მიიღეს სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის 
და დიზაინის ფაკულტეტის მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებმა: ანა 
მეფარიშვილი, თამარ ჯუგაშვილი, ლევან ქართველიშვილი, თორნიკე 
ფოცხვერაშვილი. ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე. 

ვორქშოფის დასრულების შემდგომ სტუდენტებს გადაეცათ სეთიფიკატები. 

 

  



      

 

 

 



 

8.2017 წლის 21 მარტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე შედგა შეხვედრა სოფიის არქიტექტურის, 
სამოქალაქო ინჟინერიის და გეოდეზიის /UACEG/ უნივერსიტეტის ასისტენტ 
პროფესორთან არქიტექტორ  ბისსერ კოზლევთან. მან სტუდენტებს შესთავაზა 
მონაწილეობის მიღება ქ. სოფიაში გამოცხადებულ საერთაშორისო კონკურსში: 
„მიტოვებული ქარხნის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის“ პროექტზე.  კონკურსში 
მონაწილეობის მიღების სურვილი გამოთქვეს II, III, და IV კურსის სტუდენტებმა. 
საკონკურსო პროექტზე მუსაობა უნდა დასრულდეს ამ წლის 25 მაისს. 

   



  

9.2017 წლის 11 აპრილს 403-c აუდიტორიაში შედგა გერმანელი არქიტექტორის 
ფრიდრიხ კულმანის მიერ ორგანიზებული ვორქშოპის შედეგების განხილვა. სტუ 
- ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  სტუდენტებმა წარმოადგინეს 
პრეზენტაციები თემაზე: „ცვალებადი ურბანული ლანდშაფტის დინამიკის 
შესწავლა“.  

  

  

 

10. 2017 წლის 27 აპრილს საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 

ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ჩატარდა სემინარი და ვორქშოფი თემაზე: 

,,მდგრადი ურბანული განვითარების უზრუნველყოფა“.  

სემინარს და ვორქშოფს გაუძღვა არქიტექტორი გიორგი გაბუნია. 



ვორქშოფში მონაწილეობა მიიღეს ფაკულტეტის ბაკალავრიატის და 
მაგისტრატურის სტუდენტებმა. სემინარის მსვლელობისას გაიმართა დისკუსია ქალაქის  
განვითარების თანამედროვე მოდელებზე და პარადიგმებზე. 

 

  

 

  

11.2017 წლის 26 – 27 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტს Erasmus + STA Mobiliti - ის 
ფარგლებში ესტუმრენ მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული 
პროფესორი ნორა ლომბარდინი და დოქტორანტი ელენა ფიორეტტო. მათი ინტერესის 
სფეროს წარმოადგენდა გაცნობოდნენ ფაკულტეტზე რა მეთოდით ისწავლება შენობა - 
ნაგებობების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, რესტავრაცია და ურბანულ რეკონსტრუქცია.  

  

26 აპრილს შედგა შეხვედრა „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის“ 
დეპარტამენტის პედაგოგეგბთან: პროფესორ გიული გეგლიასთან, ბესარიონ 
ტატიშვილთან და ბელა თინიკაშვილთან. მათ სტუმრებს გააცნეს სასწავლო კურსის: 



„შენობა - ნაგებობების რესტავრაცია, რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაციის“ სწავლის 
მეთოდიკა და განიხილეს სტუდენტთა ნამუშევრები. სწავლის მეთოდიკა გულისხმობს 
არსებული ისტორიული ობიექტის რეკონსტრუქცია - რესტავრაციის პროექტის შექმნას 
თეორიული კვლევის და ანალიზის საფუძველზე, ასევე  ყოველი კონკრეტული ობიექტის 
მდგომარეობის ანალიზით თანამედროვე  და ისტორიულ ფორმებს შორის სინთეზის 
შესაძლებლობის ძიებას. სტუდენტურმა პროექტებმა და სწავლის მეთოდიკამ სტუმრების 
დიდი მოწონება დაიმსახურა. 

  

სტუმრები ასევე დაესწრენ მეცადინეობას არქიტექტურულ პროექტირებაში, რომელსაც 
უძღვებოდა აკადემიკოსი ვახტანგ დავითაია ახალგაზრდა  პედაგოგებთან ანა 
ბიბილაშვილთან და მამუკა ბარათაშვილთან ერთად.  

  

მეცადინეობის შემდგომ შეხვდნენ აკადემიკოს ვახტანგ დავითაიას. ისაუბრეს 
თანამედროვე არქიტექტურის აქტუალურ პრობლემებზე. აკადემიკოს ვახტანგ დავითაიამ 
იტალიელ სტუმრებს აჩუქა სხვადასხვა წლებში  მის მიერ გამოცემული წიგნები და 
მონოგრაფიები, რომლებშიც განხილულია არქიტექტორის ხანგრძლივი შემოქმედებითი 
მოღვაწეობა.  ვახტანგ დავითაიამ წიგნები საჩუქრად გადასცა  მილანის პოლიტექნიკური 
ინსტიტუტის ბიბლიოთეკას.  



  

  

  

27 აპრილს პროფესორი ნორა ლომბარდინი და დოქტორანტი ელენა ფიორეტტო 
დაესწრნენ სტუდენტთა პრეზენტაციებს თემაზე: „თბილისის ისტორიული უბნების 
რეკონსტრუქცია და პერსპექტიული განვითარება“, რომელიც მომზადდა პედაგოგ 
ირაკლი მურღულიას ხელმძღვანელობით. პრეზენტაციების შემდეგ პროფესორმა ნორა 
ლომბარდირმა სტუდენტებს ჩაუტარა მასტერ კლასი და წაიკითხა ლექცია თემაზე: 
„Method and practice for Restoration in the present times: potentiality for an intercultural 
dialogue“. 



  

  

  

  

იტალიელმა სტუმრებმა დაათვალიერეს ფაკულტეტზე არსებული გამოფენა და ხატვის 
სახელოსნო. სტუმრები აღფრთოვანდნენ სტუდენტთა ნამუშევრებით. 



  

  

სტუმრებმა აგრეთვე დაათვალიერეს ქალაქი - ძველი თბილისის უბნები კალა, კლდის 
უბანი, ლეღვთა უბანი, აღმაშენებლის გამზირი.  ის შენობები, რომლებთაც ჩაუტარდათ 
რეკონსტრუქცია. დიდი ინტერესი გამოიწვია ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარე სამრეწველო 
ობიექტის „ფაბრიკა“ რეკონსტრუირებულმა ნაგებობამ. ასევე მოინახულეს დიდი 
ინტერესით მოდერნიზმის პერიოდის შენობები, რამაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. 
მოინახულეს თბილისში აშენებული უახლესი ნაგებობები, მათ შორის იტალიელი 
არქიტექტორის მაქსიმილიანო ფუქსასის პროექტით აგებული იუსტიციის სახლი და 
საკონცერტო დარბაზი რიყეზე. 29 აპრილს გაემგზავრნენ საქართველოს უძველეს ქალაქში 
მცხეთაში. მცხეთის რეკონსტრუქციის  ავტორებთან არქიტექტორი გიული გეგლიასთან 
და ბესარიონ ტატიშვილთან ერთად მოინახულეს ის ნაგებობები, რომლებიც მათი 
პროექტებით განხორციელდა. დასასრულს სტუმრებმა ისაუბრეს იმ შესაძლებლობებზე, 
რომელიც ხელს შეუწყობს თანამშრომლობას ორ უმარლეს სასწავლებელს, ორ 
არქიტექტურულ სკოლას შორის. 

12. 2017 წელს გამოცხადდა კონკურსი “სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის 
მხარდასაჭერად“ 

 
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ 

ჩატარდა კონკურსი "სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად". 
კონკურსს აფინანსებდა ევროკავშირის. ორი თვის განმავლობაში კონკურსანტებს 
ევალებოდათ სოციალური საწარმო "არაბული არტჰაუსის", იგივე "არაბულების 
ხელოვნების სახლის" განვითარების გეგმების დასახვა და მასზე მუშაობა. ეს არის 



ტრადიციული რეწვის სახელოსნო, რომელიც მდებარეობს ხევსურეთში, სოფელ 
კორშაში. 

 
კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 40 გუნდმა. მათგან 4 გუნდი მოხვდა 

ფინალში. მათ შორის  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის გუნდი „საიკო“ (ჯგ. 
6502; სალომე წიქვაძე, ანა გობეჯიშვილი, გურამ ნიაური, მარიამ წერეთელი) 
საბოლოოდ გუნდმა „საიკომ“ მოიპოვა  საპრიზო მეორე ადგილი და გადეცათ 
სერთიფიკატები. 

 

  
 

 
 
 
 

კონკურსის ფარგლებში, სხვა მრავალ აქტივობასთან ერთად, გუნდმა 
„საიკო“ მოაწყო 8 გამოფენა-გაყიდვა. პარალელურად, გუნდი მუშაობდა ახალ 
პროდუქციაზე და საწარმოსთან ერთად, საკუთარი დიზაინით შექმნეს 
სამკაულების ახალი ხაზი ხევსურული ორნამენტების ნაქარგობებით.  

 



   
 

     
 

   
 

   
 



  
ხევსურული ეროვნული ტანსაცმლიდან აღებული ორნამენტებით 

მონაწილეებმა შექმნეს მინის საყურეები და ბეჭდები. ასევე საკუთარი დიზაინით 
დაამზადეს კატალოგი.  

საბოლოოდ, სოფელ კორშას შესასვლელთან გუნდის წევრებმა ააშენეს 
პატარა ხევსურული კოშკი, რომელიც მოხატეს ტრადიციული ორნამენტებით.  

 
 

  13. 2017 წლის 12 ივნისს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ჩატარდა ესპანელი 
არქიტექტორის ვისენტე გუაიარტის ლექცია თემაზე: „მომავლის ქალაქების პროტოტიპირება“;  

ვინსენტე გუარტი არის კატალონიის მოწინავე არქიტექტურის ინსტიტუტის (IAAC) 

თანადამფუძნებელი, საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა „City and Technologies: Prototyping 

Futer Cities of NSE Graduate School of Urbanism - ის აკადემიური დოქტორი; 2016 წლიდან დღემდე 

შუხოვის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, 2011 – 2015 წლებში ბარსელონის მთავარი 

არქიტექტორი;  ამავე პერიოდში იგი ხელმძღვანელობდა ქალაქის სტრატეგიული განვითარების 

ხედვის შემუშავების კომისიას, რომლის ფარგლებშიც განახორციელა ბევრი მნიშვნელოვანი 

პროექტი. 

ლექციაზე ვისენტე გუაიარტიმ ისაუბრა ურბანული რეგენერაციის იმ ძირითად 
პროექტებზე, რომელიც განხორციელდა 2011 – 2015 წლებში ბარსელონაში. ბატონი გუაიარტი 
ერთერთი პირველია, ვინც ქალაქის ახალი მოდელის შექმნისას ერთმანეთს დაუკავშირა 
არქიტექტურა, ბუნება და ტექნოლოგიები. ტექნოლოგიური ინოვაციები უზარმაზარ გავლენას 
ახდენენ ურბანულ განვითარებაზე. იცვლება ქალაქის ექსტერიერი, სოციალური გარემო, 
ადამიანთა შორის კომუნიკაციის გზები, მათი გადაადგილების საშუალებები და აგრეთვე ქალაქის 
მართვის სისტემა. ლექციის მსვლელობისას არქიტექტორი შეეცადა პასუხი გაეცა კითხვებზე: 
როგორ შეიცვლება ჩვენი ცხოვრების წესი? ქალაქის დაგეგმარება და მშენებლობა? როგორ და 
როდის მოხდება ეს ცვლილებები. 

2017 წლის 13 ივნისს ტექნოპარკში ვინსენტე გუარტის ხელმძღვანელობით გაიმართა 
ვორქშოფი თემაზე:“მდინარე კავშირი თუ ბარიერი“; ვორქშოფში მონაწილეობა მიიღო სამი 
უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებმა: ილიას უნივერსიტეტი, თბილისის 
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სტუ - ს 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტიდან ვორქშოფში მონაწილეობა მიიღეს 
ბაკალავრებმა ვერა გამიაშვილი, მარიამ ახალაია, ნინო მუჩიასვილი, მარიამ გვაზავა, ანი წიქორიძე, 
გივი გორდულაძე, სალომე სვანაძე, თამარ კვერნაძე, ნათია ჭეიშვილი, ბაჩანა ჩეხერია, მარიამ 
შაიშმელაშვილი და მაგისტრამტებმა: შალვა მახარაძე, ოთარ მჭედლიშვილი. 



ვორქშოფს წინ უძღვოდა ღია სემინარი - „ქალაქებში მდინარეთა რეგენერაციის 
საერთაშორისო პრაქტიკა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ვინსენტე გუარტიმ, რომელმაც 
ისაუბრა საერთაშორისო გამოცდილებაზე; არქიტექტორმა ელისო სულაკაურმა ისაუბრა 2014 წელს 
შესრულებულ პროექტზე: თბილისში, მდინარე მტკვრის როლი ურბანულ სივრცეში. მოსკოველმა 
არქიტექტორმა ნადია ხორტიმ წარმოადგინა საკონკურსო პროექტი „მდინარე მოსკოვი“ს 
გამარჯვებული  არქიტექტურული ჯგუფის „მეგანომის“ საპროექტო წინადადება. 

ვორქშოფის მთავარი იდეა იყო მდინარე მტკვრის გასწვრ  საზოგადოებრივი სივრცეების 
გამოვლენა და დაპროექტება; ვორქშოფი შედგებოდა სამი ნაწილისგან. თვითოეულ ნაწილში 
სტუდენტების მიერ შესარულდა კონკრეტული დავალებები. 1. ურბანული პარადიგმები. ამ 
ნაწილში სტუდენტებმა მოიძიეს მათთვის მისაღები მსოფლიო მაგალითები, თბილისის მსგავსი 
ქალაქები და პროექტები, რომლის საფუძველზე მათ ჩამოუყალიბდათ კონცეფცია. 2. კონცეფციის 
დამუშავება. 3. საკუთარი პროექტის შექმნა, რომელიც გულისხმობდა მდინარე მტკვრის გასწვრივ 
კულტურულ - დასასვენებელი  სივრცის, საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობა 
ნაგებობებისთვის კონკრეტული ადგილების მოძიებას და დასაბუთებას.  

აღნიშნული ღონისძიება ორგანიზებული იყო ურბანისტიკის უმაღლესი სკოლის და რედ 
ფონდის თანადგომით. 

   

   



  

  

  

  



14. 2017 წლის 7, 8 და 9 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ჩატარდა ვორქშოფი თემაზე: 
„დიდუბის არეალის კვლევა და საპროექტო წინადადებების შემუშავება“. ვორქშოფი 
ორგანიზებული იყო სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის 
და ვენის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ინსტიტუტის მიერ. მასში 
მონაწილეობა მიიღეს ვენის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტის 
და სტუ - ს არქიტექტურის ფაკულტეტის II კურსის მაგისტრანტებმა: ვასილ დოლიძემ, 
შალვა მახარაძემ და ოთარ მჭედლიშვილმა. მათ ხელმძღვანელობდნენ ავსტრიის მხრიდან 
ურბანული დიზაინის და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი, პროფესორი მარკუს ტომასელი და საქართველოს მხრიდან პროფესორი 
ნინო იმნაძე და ასოც. პროფესორი ირაკლი მურღულია. 7 ოქტომბერს ასოც. პროფესორმა 
ირაკლი მურღულიამ წაიკითხა ლექცია თემაზე: „დიდუბის არეალი: გამოწვევები და 
განვითარების პერსპექტივები“, რის შემდეგაც სტუდენტები თავიანთ ხელმძღვანელებთან 
ერთად ადგილზე გასვლით დაათვალიერეს ტერიტორია. 8 ოქტომბერს მამუკა 
სალუქვაძემ წაიკითხა ლექცია ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის საკონკურსო გენგეგმის 
შესახებ. ლექციის შემდგომ გაიმართა საინტერესო დისკუსი. 9 ოქტომბერს სტუდენტებმა 
წარმოადგინეს პრეზენტაციები. სამდღიანი ვორქშოფი წარმოადგენს ქალაქგეგმარებითი 
პროექტის კვლევით ნაწილს, რომელიც ავსტრიელმა სტუდენტებმა უნდა შეასრულონ 
მიმდინარე სემესტრში. პროექტის საბოლოო სახეს სტუდენტები წარმოადგენენ 2018 წლის 
მარტში. 

15.ვორქშოფი პოლონელ ურბანისთ პიოტრ ლორენსთან ერთად ქ. 
თელავში 

2018 წლის 18 იანვარს  19 საათზე, აიიპი ,,რედ 
ფონდის,, და შპს ,,ატელიე არქიტექტსის,, 
ინიციატივით საქართველოს მწერალთა კავშირში 
გაიმართება შეხვედრა პოლონელ ურბანისთთან 
პიოტრ ლორენსთან 

 

 

 

ხოლო 2018 წლის 20 იანვარს 11 საატზე ქ.თელავში გაიმართება ვორკშოპი 
თემაზე ,,თელავის ცენტრალური მოედანი - საჯარო ინიციატივა,,  
ვორქშოპს საპროექტო ჯგუფათან ერთად წაუძღვება მოწვეული პროფესორი 
პიოტრ ლორენსი. 



 

ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საიტს:  https://www.facebook.com/redfund  

პროფესორი პიოტრ ლორენსი (PhD, DSc)  
ურბანისტი, 2007 წლიდან გდანსკის 
ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში 
ურბანული დიზაინის და რეგიონალური 
დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი, 
პოლონური ქალაქების დაგეგმარების 
საზოგადოების პრეზიდენტი და ქალაქების 
და რეგიონების გეგმარების საერთაშორისო 
საზოგადოების (ISOCARP) ვიცე-
პრეზიდენტი. ამავდროულად - ურბანული 
და მეტროპოლიტური არეალების ჯგუფის 

თამჯდომარე.  

პროფ. ლორენსმა დაამთავარა გდანსკის ტექნოლოგიური უნივესიტეტი, ჰარვარდი და 
მასაჩუსეტის ტექნიკური ინსტიუტი (MIT). კითხულობს ლექციებს მსოფლიოს სხვადასხვა 
უნივერსიტეტში და არის ორი რუსული უნივესიტეტის მოწვეული ლექტორი. 
 
ამჟამად პროფ. ლორენსი მუშაობს ურბანული რეგენერაციის პროექტების დაგეგმვასა და 
განხორციელებაზე პოლონეთში. მრავალი წლის განმავლობაში ის, ასევე, ჩართული იყო 
ახალგაზრდა ქალაქის რეგენერაციის დაგეგმვაზე ქ.გდაკსში.  
 
Prof. Piotr Lorens - PhD, DSc., urban planner. Lecturer in urban design and development and - since 2007 
- Head of the Department of Urban Design and Regional Planning at the Faculty of Architecture, Gdansk 
University of Technology. His university activities also include coordination of the research and EU Social 
Fund projects. Based on these projects he was responsible for organization and coordination of the post-
graduate studies and international conferences related to the issues of urban regeneration and management. 
Besides his academic career he is also actively involved in the activities of the International Society of City 
and Regional Planners (within 2011-2017 was holding the position of Vice President responsible for the 

https://www.facebook.com/redfund


Young Planning Professionals program) as well as of the Society of Polish Town Planners – TUP (at 
present – President of the society).  
Piotr Lorens graduated as architect from the Gdansk University of Technology, and also completed the 
post-graduate studies (as Fulbright Fellow) at Harvard University and Massachusetts Institute of 
Technology. Since then he is active as guest lecturer at numerous universities, mostly around Europe. He 
was also teaching as guest professor at two Russian universities. At the same time he is conducting his 
professional career with the focus on planning and management of the urban regeneration projects in 
Poland. Among others, he was involved in development of urban regeneration plans for numerous 
municipalities in Poland and also for many years was involved in planning for regeneration of the Young 
City in Gdansk - the large-scale urban project located on the site of former Gdansk shipyard. 
His professional interests include urban planning and regeneration processes, with special focus on 
waterfront areas and public spaces. 
 

19 იანვარს ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 
შპს „ატელიე არქიტექტს“–მა ინიციატივით, ჩატარდა „ვორქშოფი“, თელავის გენერალური 
გეგმის კონცეპტუალური ხედვის ჩამოყალიბებისთვის, რომელშიც მონაწილეობას 
იღებდნენ არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტები, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტიდან, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიიდან და ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. 

„ვორქშოფს“ უძღვებოდა შპს „ატელიე არქიტექტს“ მიერ მოწვეული სტუმარი, პროფესორი 
პიოტრ ლორენსი, ურბანისტი, 2007 წლიდან გდანსკის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში 
ურბანული დიზაინის და რეგიონალური დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი, 
პოლონური ქალაქების დაგეგმარების საზოგადოების პრეზიდენტი და ქალაქების და 
რეგიონების გეგმარების, საერთაშორისო საზოგადოების  ვიცე–პრეზიდენტი. ამჯამად 
ფროფ. ლორენსი მუშაობს ურბანული რეგენერაციის  პროექტების დაგეგმვასა და 
განხორციელებაზე პოლონეთში. 

„ვორქშიფის“ მოიცავდა, პირველ რიგში მოეწყო ექსკურსიას თელავის გარშემო,  
ორგანიზატორმა და თელავის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელმა 
სტუდენტებს გაცნო ქალაქი, მისი თავისებურებები, რელიეფი, კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლები და ქალაქის ზოგადი ტურისტული პოტენციალი. ექსკურსიის 
ფარგლებში შესაძლებელი გახდა როგორც მცირე ქუჩების დათვალიერება, ისე ღია 
საზოგადებრივი სარეკრეაციო სივრცეების მონახულება. 

ექსკურსია დაახლობით სამ საათს გაგრძელდა, შემდგომ კი ჯგუფმა თელავის 
უნივერსიტეტში გადაინაცვლა, სადაც მოეწყო ხანმოკლე გაცნობითი ხასიათის 
პრეზენტაცია. სტუდენტები სამ ჯგუფად დაიყო. თითოეული ჯგუფი ინდივიდუალურად 
აყალიბებდა თავიანთ ხედვებს, შემდგომ კი ეკრანზე აჩვენებდა და მცირე პრეზენტაციით 
ასაბუთებდა ამა თუ იმ ხედვის მიზნობრიობას. „ვორქშოფის“ დასასრულს კი, ყველა 
ჯგუფს მზად ჰქონდა ქალაქს განვითარების კონცეპტუალური ხედვა. 



  

 
 

 

 

 

 


