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არქიტექტურას ქმნის უმცირესობა, მაგრამ გავლენას ახდენს ყველაზე 



• არქიტექტურული გარემო  

• დღევანდელი აქტუალური სტილები  

• ეკოლოგია და არქიტექტურა 

• კომფორტი 

• გავლენა საზოგადოების ვიზუალზე 

 



ნებისმიერი პირის ფიზიკური მდგომარეობა მოიცავს: 

ჯანმრთელობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა; 

ასევე სულიერი მდგომარეობა; 

გემოვნება; 

ინტერესები; 

მიზნები და მისწრაფებები. 



არქიტექტურა და ადამიანი თანაბრად 

ზემოქმედებენ ერთმანეთზე 



აქტუალური სტილები 

• თითოეული მათგანი 
უნიკალურია და ყავს 
მოყვარულები. შეიძლება 
ითქვას, რომ ყველა 
თანამედროვე სტილი არის 
ერთგვარი ტენდენცია,-
სწრაფვა რაღაცის მიმართ, 
მაგალითად თვითგამოხატვის, 
ეპატაჟურობის, კომფორტის ან 

სიმშვიდის. 

კლასიციზმი,  

კონსტრუქტივიზმი,  

ჰაი-ტეკი,  

ეკო სტილი,  

მინიმალიზმი. 

 



კონსტრუქტივიზმი 
 



კლასიციზმი 

 



ჰაი-ტეკი 

 

• The Hearst Tower 

• arqitektori: Nomran Foster 

•   

 



ორგანული არქიტეტურა 

 

Kunsthaus graz – avstria. 

dasrulda 2003 wels 

arqitektorebi : Sir Peter Cook , Colin Fournier 



ბიო-ტეკი 

• Innovation tower – hon kongis pokloteqnikuri 
universiteti dasrulda 2013 wels 

• arqitektori: Zaha Hadid 



მინიმალიზმი 

 

• Dupli Casa – germania 2005-07 , dasrulda 2008 wels 

• arqitektori : J. Mayer H  



ეკოლოგია და არქიტექტურა Cittа della Scienza  -  
იტალია, რომი 

 



პროექტი შეიძლება გახდეს სტაბილურობისა და ეკოლოგიურობის 
მაგალითი და მდგრადი მოდელი, რომელიც ვიზუალურ 

მომხიბვლელობასთან ერთად ხელს უწყობს ალტერნატიული 
ენერგიებისა და ახალი მასალების პოპულარიზაციას. 



ფორმის ფუნქციასთან ადაპტირებისა და ბიომრავალფეროვნების 
შენარჩუნებისათვის პროექტში გათვალისინებულია 
მულტიფუნქციონალურობა, მრავალფეროვნება და 

თვითმართვადობა რომლებიც ურბანული და სოციალური 
წარმატების მთავარი გასაღებია, რომელიც რომში ერთგვარ 
პროპაგანდას უწევს ადამიანისა და ბუნების ერთობლიობას. 



კომფორტი როგორც ტენდენცია 

 

დიზაინერული სტილების გარდა 
ადამიანები ყურადღებას აქცევენ 
საკუთარსაცხოვრებელ პირობებს. 
დღეს, ადამიანის ცხოვრებაში 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 
კომფორტი. 
 



თერმული კომფორტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უამრავი ადამიანისათვის, 
განსაკუთრებით ოფისის 
მუშაკები, რომელთა სამუშაო 
დღე საშუალოდ 9 საათს 
შეადგენს, მნიშვნელოვანია, რომ 
შევინარჩუნოთ ოპტიმალური 
კლიმატი შენობის შიგნით. 



თერმული ბალანსის დარღვევა, ყოველთვის 
დისკომფორტს უქმნის ადამიანს 



აკუსტიკური კომფორტი 

აკუსტიკური 
კომფორტის შექმნა 
აუცილებელია 
ნებისმიერ სათავსოში. 
კარგი სმენადობა 
ერთგვარ სტანდარტს 
წარმოადგენს 



აქ მუშაობს მთელი რიგი 
ხმის საიზოლაციო 
მასალებისა. აკუსტიკური 
კომფორტის კონცეფცია 
მოიცავს არქიტექტურულ 
აკუსტიკას, რაც 
აბსოლუტურად 
აუცილებელია საკონცერტო 
დარბაზებში, თეატრებში თუ 
სალექციო აუდიტორიებში. 
 



სინათლის კომფორტი 

სინათლის კომფორტი-წარმოადგენს ბუნებრივი 
განათების აუცილებელი ოდენობის 
უზრუნველყოფას სათავსოში, რაც 
მიზანშეწონილია კომფორტული სამუშაო გარემოს 
შესქმნელად ოფისებში და ა.შ.  



არქტექტურის გავლენა საზოგადოების ვიზუალზე 



მადლობა 
ყურადღებისთვის! 



გამყენებული მასალა: 

https://www.babyblog.ru/community/post/housedesign/3148239 

http://homester.com.ua/category/design/apartments/styles/ 

http://xn----8sbigadar6ao8abfs6m7b.xn--p1ai/stil-vashego-interera 

http://sibac.info/conf/innovation/xxx/37100 

http://cont-trend-arch-proect.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7JxfgId3XTs 
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