
საზაფხულო სკოლის ფორმატში 
ჩატარებული ღონისძიებების 

ჩამონათვალი 



საერთაშორისო საზაფხულო არქიტექტურული სკოლა არის ღია ასპარეზი მსოფლიოს 
საზოგადოებისთვის, უნივერსიტეტებსა და ორგანიზაციებისთვის ქვეყნის 
აღმშენებლობისა და განვითარების პროცესში არქიტექტურული და ურბანული 
გადაწყვეტილებების მნიშვნელობის  წარმოსაჩენად. 
 
საზაფხულო სკოლის მიზანია გამოუმუშაოს ახალგაზრდა არქიტექტორებსა და 
ურბანისტებს, რომლებიც მომავალში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიმღებად და 
ქვეყნის აღმშენებლებად მოიაზრებიან,  ურბანული ანალიზისა და მდგრადი 
არქიტექტურული დაგეგმვის  უნარი და ხედვა; თანამშრომლობის გაღრმავება 
ევროკავშირის ქვეყნებთან, მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებსა და არქიტექტორებთან, 
მათი გამოცდილების გაზიარება, ქვეყნის ურბანულ გარემოში  ახალი ტექნოლოგიების 
მოზიდვა და დანერგვა, საქართველოს ქალაქების კულტურული სივრცეების 
გაძლიერება. 
 
საზაფხულო სკოლა არის ლაბორატორია, სადაც ამოცანების, დავალებების, ლექციების, 
შეხვედრებისა და პრაქტიკული მუშაობის   ფორმატი მიმართულია ურბანული და 
არქიტექტურული პრობლემის წარმოჩენაზე მსოფლიო, რეგიონული, 
სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის დონეზე, ხოლო მათი 
გადაწყვეტის კონცეფცია დამყარებულია არქიტექტურის ისეთ მოთხოვნებსა და 
პოსტულატებზე, როგორიცაა უსაფრთხო და მდგრადი საცხოვრებელი გარემო - 
ბუნებრივი კატასტროფების შემცირება, ალტერნატიული ენერგიების გამოყენება, 
ჭკვიანი სახლის კონცეფცია, სეისმომედეგობა, სოციალური საცხოვრისი, ნაპირდაცვა, 
მწვანე არქიტექტურა, კულტურული მემკვიდრეობა და სხვა..).   
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baTumis saerTaSoriso  arqiteqturuli sazafxulo skola 

2006, “kulturuli memkvidreobis dacva bunebrivi 

katastrofebisgan” 



sazafxulo skolis 
leqciebi da leqtorebi: 

 

 
1 seismomedegi arqiteqturuli 

dagegmareba– prof. m.zaCeki (safrangeTi)  
2 qarTuli arqiteqturuli Zeglebis 

sainJinro-konstruqciuli analizi da 
maTi gamagrebis meTodebi –i.timCenko 
(saqarTvelo) 

3 urbanuli dasaxlebebi da bunebrivi 
katastrofebi - e.komuti  (TurqeTi) 

4 miwisZvrebi TurqeTSi da qalaqebis 
miwisZvris Semdgomi rekonstruqcia – 
e.komuti (TurqeTi)   

5 wyali, rogorc urbanuli dagegmarebis  
erT-erTi elementi msoflio qalaqebis 
istoriasa da ganviTarebaSi – asoc. 
prof. p.nozdraCeva (ruseTi). 

6 SenobaTa konstruqciebis qcevebi 
seismuri zemoqmedebis pirobebSi – prof. 
m. zaCeki (safrangeTi)  

7 saeismomedegoba. rekonstruqcia –
i.timCenko (saqarTvelo) 

8 araarmirebuli qvis konstruqciebis 
seismomedegoba – g.aruni (TurqeTi) 

9 wyaldidobebi da maTi acilebis 
saSualebebi. napirdacvis problemebi – 
m.gvasalia (saqarTvelo) 

10 miwisZvrebi, radiusis proeqti. 
istoriuli qalaqebis wyvladoba prof. 
z. javaxiSvili (saqarTvelo)  

11 miwisZvrebi TurqeTSi da maTi 
reabilitaciis proeqtebi -   e. komut 
(TurqeTi) 

12 tradiciuli gamagrebis meTodebi qvis 
araarmirebul istoriul Senoba-
nagebobebSi – prof. g.arun (TurqeTi). 

13 konstruqciuli diagnostika.kvlevebi – 
prof. doq. l.binda (italia) 

14 wylis fasadis ganviTarebis tendenciebi 
qalaqis struqturaSi - asoc. prof. p. 
nozdraCeva (ruseTi) 

15 istoriuli centris rekonstruqcia. – 
prof. doq. l.binda    (italia) 

16 arsebuli Senobebis seismuri 
dazianebadoba da maTi gamagrebis 
meTodebi – prof. dor m. zaCeki 
(safrangeTi) 

17 geo sainformacio sistemebi kulturuli 
memkvidreobis riskis SemcirebaSi – 
prof. z. savaneli (saqarTvelo). 

18 moskovi Tavis mdinareebTan mimarTebaSi-
prof. nozdraCeva (nawili I) (ruseTi)  

19 Tbilisis 2002 wlis miwisZvris 
reabilitaciis kompleqsuri koncefcia– 
prof. v. vardosaniZe (saqarTvelos 
urbanistTa kavSiris prezidenti). 

20 kulturuli memkvidreobis dacvis 
sakanonmdeblo aspeqtebi – gia yifiani 
(saqarTvelo) 

21 moskovi Tavis mdinareebTan mimarTebaSi  
(nawili II) –prof. p.nozdraCeva (ruseTi) 

22 stiqiuri movlenebisgan baTumis 
arqiteqturuli memkvidreobis dacvis 
faqtoris zegavlena    qalaqis 
fizikuri ganviTarebis strategiaze – 
prof. m. gvasalia (saqarTvelo) 

23 istoriuli qalaqebis seismuri riski da 
misi Semcirebis saSualebebi – asoc. 
profesori n. CaCava (saqarTvelo) 

24 istoriuli qalaqebi.xanZrebi – e.uzer 
(TurqeTi) 

List of Lectures and Lecturers 

 

 
1. Architectural earthquake resistant design – Prof. M.Zacek  (France) 

2. Engineer design analysis of Georgian architectural monuments, the 

methods of their strengthening  – Prof. I. Timchenko  (Georgia) 
3. Urban Settlements and Natural Disasters: UIA Work Programme - 

E.Komut (Turkey) 

4. Earthquakes in Turkey and Urban Reconstructio After Disasters - 
E.Komut (Turkey) 

5. “Water as one of the Urban Planning element  in History and 

Development of Cities in the World”  in History and Development of 
Cities in the World” – P. Noztdracheva (Russia) 

6. Structural seismic behavior of buildings –Prof.  M.Zacek (France) 

7. Earthquake Resistant design. Reconstruction – I.Timchenko 
(Georgia) 

8. EQ Resistant Design of Unreinforced Masonry – Prof. G.Arun 

(Turkey ) 
9. The floods  and the way how to avoid them. Protecting the seashore - 

M. Gvasalia (Georgia) 

10. Earthquakes. Radius project.  – Prof. Z. Djavaxishvili (Georgia) 
11.  Seismic Risk of Historical City and the Ways of it’s  Reduction 

(Reconstruction of Buildings and Urban Planning) – Ass. Prof. 

N.Chachava (Georgia) 
12. Major Earthquakes in Turkey and Urban Reconstruction After 

Disasters – E. Komut (Turkey ) 

13. Investigation for Structure Diagnosis  – Prof. Dr.Luigia Binda (Italy) 
14. “Tendentious of Waterfront Development at the City Structure” - 

P.Noztdracheva (Russia) 

15. Investigation on vulnerability of historic centers in seismic areas - 
Prof. Dr.Luigia Binda (Italy) 

16. Seismic vulnerability of existing buildings and retrofit – Prof. 

M.Zacek (France) 
17. Geo-Information Systems as a tool of Cultural Heritage Seismic Risk 

Servey – Z.Savaneli (Georgia) 

18.  “Moscow in the relation to its rivers” (Part I) - P. Nozdracheva 
(Russia) 

19. The Complex Conception of Tbilisi Earthquake, 2002, Rehabilitation  

.– Prof. V. Vardosanidze (Georgia) 
20. Legislation and preservation of Cultural Heritage – G.Kipiani 

(Georgia) 

21. “Moscow in the Relation to its Rivers” (part II) - P. Nozdracheva 
(Russia) 

22. Historical Heritage Protection from natural disasters and its influence 

to the Physical Development plan of Batumi City  - M.Gvasalia 
(Georgia) 

23. Seismic Risk Reduction in Tbilisi Historical City Reconstruction 

Work– Ass.Prof. N.Chachava (Georgia) 
24. Historical Cities. Fires – E.Uzer (Turkey) 
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baTumis saerTaSoriso  arqiteqturuli sazafxulo skola 

2006, “kulturuli memkvidreobis dacva bunebrivi 

katastrofebisgan” 





საზაფხულო სკოლის ნამუშევრების გამოფენები: 

•ბათუმის მერიაში 

•დეველოპური კომპანია “არსის” საგამოფენო დარბაზში 

•საქართველოს არქიტექტორთა კავშირში 

•ტექნიკური უნივერსიტეტის გალერეა “უნივერსში” 

•თურქეთის არქიტექტორთა კავშირის ქ.ანკარის ოფისში 





საზაფხულო სკოლის ნამუშევრების გამოფენა ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოფენო გალერეა 
უნივერსში 



საზაფხულო სკოლის ნამუშევრების 
გამოფენა ტექნიკური უნივერსიტეტის 
საგამოფენო გალერეა უნივერსში 



საზაფხულო სკოლის 
ნამუშევრების გამოფენა 
გამოფენა ანკარაში 



2009 წელი 

არქიტექტურული ვორქშოპი სტამბოლში 

ძველი უბნების ახალი სიცოცხლე “Galata Review” 





2010 წლის ვორკშოპის “Kala Review”-ს გახსნა თბილისში, თბილისის ა. 
ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში 



ვორქშოპი ჩატარდა ევროსაბჭოს პროექტის  “დიუმას კულტურული 
მარშრუტი კავკასიაში”  ფარგლებში 



ZveliTbilisis erTerTi quCis diumas quCis mimdebare teritoriis 
rekonstruqciis koncefciebi 











http://biass2011.blogspot.com/p/works.html 



მოცულობითი სექცია 



ქალაქგეგმარებითი  სექცია 


