
 
2021წ. დაგეგმილი ღონისძიებები 

კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტი 

(კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის საერთო აქტივობები,  

კომპოზიციის მიმართულება და მუსიკის ტექნოლოგია,, ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედების მიმართულება,, 
მუსიკის თეორიის მიმართულება,,მუსიკის ისტორიის მიმართულება, საეკლესიო მუსიკოლოგიის მიმართულება ) 

 

N მიზანი აქტივობა პასუხისმგებელი 
პირი/პირები/ 
სტრუქტურული 
ერთეული/ერთეულებ
ი 

მიახლოებითი თანხა  სამინისტროდა
ნ მოთხოვნილი 
თანხა  

1 თსკ 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტის 
სტუდენტთა  
პროფესიული 
დაოსტატების 
ხელშეწყობა, 
მოტივაციის 
ზრდა 

შიდასაკონსერვატორი
ო  სტუდენტური 
კონკურსი, რომელიც 
2021 წელს მიეძღვნება 
ზაქარია ფალიაშვილის 
დაბადებიდან 150 
წლისთავს  თსკ 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტზე 
საუკეთესო 
სტუდენტების 
გამოსავლენად. 
ნომინაციები იქნება 
კომპოზიციის და 

(საერთო აქტივობა ) 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტი, 
ფაკულტეტის დეკანი, 
სასწავლო 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
ხელმძღვანელები 

• სულ 4 ნომინაცია  
• 1 ნომინაცია =300 ლარი  

300x4=1200 ლარი 

• საგელების ბეჭდვისათვის 
განკუთვნილი თანხა 300 
ლარი  

• ჟიურის წევრების თანხა 
200 ლარი x3 =600 ლარი 

 

 

 



სამუსიკისმცოდნეო 
სპეციალობის 
სტუდენტებისთვის 
კომპოზიციის: 1. 
ნაწარმოები სოლო 
ფორტეპიანოსათვის  2. 
დუეტი. ხოლო  
სამუსიკისმცოდნეო 
სპეციალობის 
სტუდენტებისთვის      
1. ესსე 2. კრიტიკული 
წერილი. ჩატარების 
თარიღი 
მაისის დასაწისი  
(კონკურსი 2018 წელს 
ჩატარდა)  

• 2018 წელს პრიზები არ 
გაცემულა, 
კონსერვატორიამ 
უზრუნველყო სიგელების 
დაბეჭდვა 

2 თსკ 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტის 
სტუდენტთა  
პროფესიული 
დაოსტატების 
ხელშეწყობა, 
მოტივაციის 
ზრდა 

ექსპერიმენტული 
მუსიკის 
შიდასაკონსერვატორი
ო საკომპოზიტორო 
სტუდენტური 
კონკურსი. იქნება ორი 
ნომინაცია 1. 
ელექტროაკუსტიკური 
კომპოზიცია 2. 
ნაწარმოები 
მოდიფიცირებული 
ფორტეპიანოსათვის 
(ეკა ჭაბაშვილისა და 
ნინო ჟვანიას  
პროექტის მიხედვით) 
ჩატარების თარიღი 

კომპოზიციის 
მიმართულება, 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტი 

• სულ 2  ნომინაცია  
• 1 ნომინაცია =300 ლარი  

300x2=600 ლარი 

• სიგელების 
ბეჭდვისათვის 
განკუთვნილი თანხა 300 
ლარი  

• ჟიურის წევრების თანხა 
200 ლარი x3 =600 ლარი 

 

 



მაისის ბოლო-ივნისის 
დასაწყისი 
 

3 თსკ კომპოზიციის 
მიმართულების 
სტუდენტთა 
შემოქმედებითი 
პოტენციალის 
გამოვლენის, 
პროფესიული 
უნარების 
შეძენის, 
მოტივაციის 
ზრდის 
ხელშეწყობა. 

კომპოზიციის 
მიმართულების 
ყოველწლიური 
კონცერტი 
ჩატარების თარიღი 
მაისის ბოლო-ივნისის 
დასაწყისი 
 
(ყოველწლიურად 
ტარდება, 2021 წელს 
შესაძლებელია 
შესრულდეს თსკ 
სტუდენტურ 
კონკურსებში 
გამარჯებული 
ნაწარმოებები) 
 

კომპოზიციის 
მიმართულება, 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტი  

• სარეპეტიციო სივრცე 
(მცირე დარბაზი), 
აპარატურული 
უზრუნველყოფა 

• 2021აფიშისთვის 72ლარი 
• შემსრულებლებისთვის 

ერთ წელიწადში 700-1000 
ლარი  

• შესაძლებელია 
შესრულდეს სტუდენტურ 
კონკურსში 
გამარჯვებული 
ნაწარმოებები 

• აქამდე კონსერვატორიის 
ხარჯი იყო  სარეპეტიციო 
და საკონცერტო სივრცით 
უზრუნველყოფა, მაგრამ 
შემსრულებელთა 
მოტივაციის  
ზრდისათვის 
სასურველია  ბიუჯეტის 
არსებობა  
 

 

4 თსკ 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტის  
სტუდენტთა  
პროფესიული 

სტუდეტთა 
სამეცნიერო 
საზოგადოების 
ფარგლებში  
ყოველწლიური 
საკონსერვატორიო 

 
სტუდეტთა 
სამეცნიერო 
საზოგადოება და 
მუს.ისტორიის 
მიმართულება  

•   



დაოსტატების 
ხელშეწყობა, 
მოტივაციის 
ზრდა 

სტუდენტური 
სამეცნიერო 
კონფერენცია  

5  კომპოზიციის 
მიმართულების 
ასოცირებლი 
პროფესორის მაკა 
ვირსალაძის კლასის 
კონცერტი, სადაც თსკ 
თანამედროვე 
სტუდენტური 
ანსამბლის მიერ 
(ხელ.ნ. ჟვანია) 
შესრულდება 
სტუდენტების  და  
თავად მაკა 
ვირსალაძის 
ნაწაროებებიც  
ჩატარების თარიღი 
მაისის დასაწყისი ან 
შუა რიცხვები 
 

კომპოზიციის 
მიმართულება, 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტი 

• მცირე დარბაზი და 
ლაივსთრიმი 

 

6  კომპოზიციის 
მიმართულების 
ასოცირებლი 
პროფესორის ეკა 
ჭაბაშვილის  კლასის 
კონცერტი  
ჩატარების თარიღი 
მაისის დასაწყისი ან 
შუა რიცხვები 

კომპოზიციის 
მიმართულება, 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტი 

• მცირე დარბაზი (და 
ლაივსთრიმი) 

 



 

7  ეკა ჭაბაშვილის 
ნაწაროების კონცერტი 
რუსთაველის ფონდის 
ფუნდამენტური 
კვლევის 
შემოქედებითი 
პროექტის ფარგლებში 
ჩატარების თარიღი 
მაისის ბოლო-ივნისის 
დასაწყისი 
 

კომპოზიციის 
მიმართულება, 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტი 

• დიდი დარბაზი და 
ლაივსთრიმი 

 

8  მუსიკის 
ტექნოლოგიის 
სპეციალობის 
სტდეტთა კოცერტი 

საბაკალავრო 
პროგრამა სპეც. მუს. 
ტექნოლოგიის 
ხელმძღვანელი რეზო 
კიკნაძე  და 
კომპოზიციისა და 
მუსიკოლოგიის 
ფაკულტეტის 
დეკანატი 

• დიდი დარბაზი და 
ლაივსთრიმი მაისი ან 
ივნისი 

 

9 თსკ 
ეთნომუსიკოლოგ
იის სპეციალობის 
სტუდენტთა 
პროფესიული 
უნარების 
შეძენის, 
მოტივაციის 
ზრდის 
ხელშეწყობა. 

ახალგაზრდა 
ეთნომუსიკოლოგთა 
რესპუბლიკური 
სამეცნიერო 
კონფერენცია (online 
ფორმატში, 19 მაისი); 

ქართული ხალხური 
მუსიკალური 
შემოქმედების 
მიმართულება 

 

•   



10 თსკ 
ეთნომუსიკოლოგ
იის სპეციალობის 
სტუდენტთა 
პროფესიული 
უნარების 
შეძენის, 
მოტივაციის 
ზრდის 
ხელშეწყობა. 

ახალგაზრდა 
ეთნომუსიკოლოგთა 
რესპუბლიკური 
სამეცნიერო 
კონფერენციის 
მოხსენებათა 
თეზისების ქართულ-
ინგლისურენოვანი 
კრებულის 
მომზადება-გამოცემა; 
წლის ბოლომდე  

ქართული ხალხური 
მუსიკალური 
შემოქმედების 
მიმართულება 

 

•   

11 თსკ 
ეთნომუსიკოლოგ
იის სპეციალობის 
სტუდენტთა 
პროფესიული 
უნარების 
შეძენის, 
მოტივაციის 
ზრდის 
ხელშეწყობა. 

მოკლევადიანი 
ფოლკლორისტული 
ექსპედიციები (მათ 
შორის, მაგისტრანტ 
კობა დევდარიანის 
ექსპედიციები ზემო 
სვანეთის სოფლებში) 
2021 წლის ზაფხული; 

ქართული ხალხური 
მუსიკალური 
შემოქმედების 
მიმართულება 

 

•   

12 ქართული 
სიმღერის 
კვლევის 
ხელშეწყობა 

ქართული საბჭოთა 

სიმღერის საღამო, 

საქართველოს 

გასაბჭოების 100 

წლისთავის გამო 

(თსკ მცირე 

დარბაზში) (1 

ქართული ხალხური 
მუსიკალური 
შემოქმედების 
მიმართულება 

 

• თსკ მციმრე დარბაზი   



ოქტომბერი). 

 
13  შალვა ასლანიშვილის 

დაბადებიდან 125 
წლისთავისადმი 
მიძღვნილი 
რესპუბლიკური 
კონფერენცია (ნოემბერი, 
2021 წ) 

მუსიკის თეორიის 
მიმართულება და 

სამეცნიერო 
კვლევების 

დეპარტამენტი 

200 ლარი 

თუ ჩატარდება ონლაინ, მაშინ 
ხარჯი იქნება მხოლოდ 50 ლ (15 
დოლარის ეკვივალენტი) - 
ზუმის ერთთვიანი ულიმიტო 

 

14  მანანა ანდრიაძის 
დაბადებიდან 70 წლის 
იუბილესადმი 
მიძღვნილი კონფერენცია 
(დეკემბერი, 2021 წ) 

 

მუსიკის თეორიის 
მიმართულება და 

სამეცნიერო 
კვლევების 

დეპარტამენტი 

200 ლარი 

თუ ჩატარდება ონლაინ, 
მაშინ ხარჯი იქნება ხოლოდ 
50 ლ (15 დოლარის 
ეკვივალენტი) - ზუმის 
ერთთვიანი ულიმიტო 

 

15  შალვა ასლანიშვილის 
დაბადებიდან 125 
წლისადმი და მანანა 
ანდრიაძის დაბადებიდან 
70 წლისადმი მიძღვნილი 
კონცერტი 

მუსიკის თეორიის 
მიმართულება და 

სამეცნიერო 
კვლევების 

დეპარტამენტი 

მცირე დარბაზის იჯარის 
თანხა 

 

16  ასლანიშვილის წიგნის 
გამოსაცემად მომზადება 

მუსიკის თეორიის 
მიმართულება და 

სამეცნიერო 
კვლევების 

დეპარტამენტი 

დამატებითი ფინანსები არაა საჭირო  

17  მიმართულების 

წევრების თემატური 

მუსიკის თეორიის 
მიმართულება და 

დამატებითი ფინანსები არაა საჭირო   



შეხვედრები (მუსიკის 

თეორიის სხვადასხვა 

სადაო/ნაკლებ ნაცნობი 

პრობლემატიკის 

განხილვა და 

დისკუსია) 

სამეცნიერო 
კვლევების 

დეპარტამენტი 

18  თბილისის 
მუსიკოლოგიური 
მეოთხე 
საერთაშორისო 
კონფერენცია  
მიძღვნილი ზაქარია 
ფალიაშვილის 
დაბადებიდან 150 
წლისთავსადმი  
„ეროვნული და 
ინტერნაციონალური 
მუსიკაში“  
(კათედრის თითქმის 
სრული 
შემადგენლობის 
მონაწილეობით) 
 

მუსიკის ისტორიის 
მიმართულების 

  

19  რევაზ ლაღიძის 100 
წლისთავისადმი 
მიძღვნილი 
სამეცნიერო 
კონფერენცია , 
ნოემბერი, 2021 

მუსიკის ისტორიის 
მიმართულება 

კონფერენციის ონლაინ 
რეჟიმში ჩატარება 

პროგრამის ბეჭდვა 

კონცერტი ცოცხალ რეჟიმში ან 

 



 ლაივ სტრიმის სახით მცირე 
დარბაზში ეპიდსიტუაციის 
შესაბამისად 

20  გია ყანჩელის 
შემოქმედებისადმი 
მიძღვნილი 
სამეცნიერო 
კრებულის 
მომზადება, 
საგამომცემლო 
ფაილის მომზადება 
ოქტომბრის 15-მდე; 
დასტამბვა 
დეკემბრის 10-მდე.  

 

მუსიკის ისტორიის 
მიმართულება 

  

21  სტუდენტთა 
სამეცნიერო 
საზოგადოების 
ფარგლებში  
ყოველწლიური 
საკონსერვატორიო 
სტუდენტური 
სამეცნიერო 
კონფერენცია 2021, 
მაისი 

 

აქტივობა  წერია 
ზემოთაც 

სტუდენტთა 
სამეცნიერო 
საზოგადოება 

და მუს.ისტ.მიმ. 

  

22  მუშაობა პროფ. 
მანანა ანდრიაძის 
სადისერტაციო 

საეკლესიო 
მუსიკოლოგიის 

  



ნაშრომის წიგნის 
სახით გამოცემაზე 
მუშაობა; 

მიმართულება 

23  პროფ. მანანა 
ანდრიაძისადმი 
მიძღვნილი 
საეკლესიო მუსიკისა 
და მუსიკის 
თეორიის 
მიმართულებების 
ერთობლივი 
კონფერენციის და 
კონცერტის 
ორგანიზება 
(კონსერვატორიის 
სამეცნიერო 
კვლევების 
საკოორდინაციო 
დეპარტამენთთან 
ერთად); 

აქტივობა  წერია 
ზემოთაც 

 

საეკლესიო 
მუსიკოლოგიის 
მიმართულება და 
მუსიკის თეორიის 
მიმართულებება 

  

24  საეკლესიო მუსიკის 
ახალგაზრდა 
მკვლევართა/შემსრ
ულებელთა 
ვებინარის 
ორგანიზება; 

საეკლესიო 
მუსიკოლოგიის 
მიმართულება 

  

25  გიორგი 
მთაწმინდელის სახ. 
გალობის 
უნივერსიტეტის 
ორგანიზებული 
პროფ. მანანა 

საეკლესიო 
მუსიკოლოგიის 
მიმართულება 

  



ანდრიაძისადმი 
მიძღვნილ 
სტუდენტურ 
კონფერენციაში 
კონსერვატორიის 
სტუდენტების 
მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა. 

26  სერბეთის 
ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტის 
აკადემიური 
გამოცემისთვის 
პუბლიკაციის 
მომზადება 
ქართული გალობის 
შესახებ (ჩხეიძე, 
ონიანი); 

საეკლესიო 
მუსიკოლოგიის 
მიმართულება 

  

27  ორთოდოქსული 
საეკლესიო მუსიკის 
საერთაშორისო 
საზოგადოების 
ჟურნალის - (The 
Journal of the 
International Society 
for Orthodox Church 
Music) ქართული 
გალობისადმი 
მიძღვნილი 
გამოცემის 
თანარედაქტორობა. 

საეკლესიო 
მუსიკოლოგიის 
მიმართულება 

  



28  ქართული 
პროფესიული 
მუსიკის შესახებ 
სესიის წარმართვა (4 
მოხსენება) შუა 
საუკუნეებისა და 
აღორძინების 
მუსიკის 
საერთაშორისო 
კონფერენციაზე 

საეკლესიო 
მუსიკოლოგიის 
მიმართულება 

  

29  ოთარ ჩიჯავაძის 
ხელნაწერი 
ნარკვევის 
„ჰიმნოგრაფიის 
ისტორია“ 
(გაციფრებული 
მასალა) 
საფუძველზე 
სასწავლო რესურსის 
მომზადება. 

საეკლესიო 
მუსიკოლოგიის 
მიმართულება 

  

30  ფუნდამენტური 
კვლევითი 
პროექტის 
კონცეფციაზე 
მუშაობა 
ქრისტიანული 
ხელოვნების 
მკვლევარ 
სპეციალისტებთან 
ერთად. 

საეკლესიო 
მუსიკოლოგიის 
მიმართულება 

  

31      



 


