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                                                                                                          ხარჯთაღრიცხვის დანართი N1 

 

1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება 14-15 დეკემბერი, მოსაწვევი 

სტუმრები უცხოეთიდან: (5 პროფესორი - ოთხი დღე): Bassil Lourie,     Prof. dr. Mircea 

Dumitru Rector of University of Bucharest, Christopher Haas,  Tuomo Lankila,  Kornelia Hoorni 

აშშ, გერმანია, რუმინეთი, საფრანგეთი.  სასტუმრო (ილიანი) სავარაუდო თანხები;  

1x145x4= 580 ლარი x 5პერსონა = 2900ლარი  (ფაკულტეტის ბიუჯეტი).   ტ.  (32) 2335711,  

(32) 2335713 

                                                          

1. აკადემიკოს შალვა ნუცუბიძის საფლავის ყვავილებით შემკობა, პანაშვიდი (თსუ 

პანთეონი) გვირგვინის შესყიდვა. სავარაუდოდ 100 ლარი  (ცენტრალური ბიუჯეტი). 

 

2. 14  დეკემბერი, აკადემიკოს შალვა ნუცუბიძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი გამოფენის მოწყობა, მემორიალური ნივთებისა და საარქივო მასალების 

გამოფენა (ოჯახის საკუთრებიდან),  თსუ, მუზეუმის დარბაზი, I კორპუსი,   II სართული-

თსუ მუზეუმი. სავარაუდოდ 130 ლარი  (ცენტრალური ბიუჯეტი) 

3. თსუ მუზეუმი-შალვა ნუცუბიძე, ვეფხისტყაოსანი რუსულად, სტალინის ხელნაწერით-

გორის მუზეუმიდან ერთი დღით გამოთხოვა-გამოფენისათვის. მსუბუქი ავტომანქანა, 

გორი-თბილისი-თბილისი- გორი= სავარაუდოდ 120 ლარი  (ცენტრალური ბიუჯეტი) 

4. 14 დეკემბერი, შალვა ნუცუბიძის ნაშრომების გამოფენა (თსუ ბიბლიოთეკა, სამკითხველო 

დარბაზი,  I კორპუსი).   თსუ ბიბლოთეკა. 

5. საერთაშორისო კონფერენციის მასალების (მოხსენებების) გამოქვეყნება, თსუ-ს 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის სასწავლო კვლევითი 

ინსტიტუტის საერთაშორისო ჟურნალში, ,,ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი“ 

N8. სპეციალური ნომერი მიძღვნილი აკადემიკოსის შალვა ნუცუბიძის დაბადებიდან 130 

წლისთავისადმი. ტირაჟი 150, 210 გვერდი, ყდა ფერადი, თსუ გამომცემლობა, 

სავარაუდოდ 1153 ლარი (ფაკულტეტის ბიუჯეტი) 

 

6. კოფე ბრეიკი შესვენებებზე პირველიდღე  1-ჯერ, მეორე დღე  2 ჯერ, 30 მონაწილე,  

სავარაუდო თანხები- 675 ლარი, კაცზე 7.50 ლარი (ფაკულტეტის ბიუჯეტი). 

 

7. 14 დეკემბერი,  ხემსი  30 კაცი საოქტო დარბაზის ფოიეში,  500 ლარი (ფაკულტეტის 

ბიუჯეტი). 

 

8. მელიქიშვილის აუდიტორია N115, თსუ  I კორპუსი,    გამოყოფა, 14-15 დეკემბერი 10 სთ-18 

სთ.  

   

9. მოსაწვევის დაბეჭდვა 100 ცალი, ფერადი, თსუ გამომცემლობა (ფაკულტეტის ბიუჯეტი). 

 

10. პროგრამის დაბეჭდვა  50 ცალი, გარე ყდა ფერადი, ქართულ ინგლისურ ენაზე 8 გვ. 

(ფაკულტეტის ბიუჯეტი). 
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11. შალვა ნუცუბიძე-130.  ბანერის დამზადება 1 ცალი ზომა 90x205, სავარაუდო 100 ლარი 

(ცენტრალური ბიუჯეტი). 

 

12. კონფერენციის პლაკატი (გასაკრავი), შალვა ნუცუბიძის გამოსახულებით 2 ცალი, ფერადი. 

(ფაკულტეტის ბიუჯეტი). 

 

13. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილეთათვის დასარიგებლად 

საკანცელარიო ნივთების ნაკრები 30 მონაწილეზე.  სტუმრებისათვის სპეციალური 

საჩუქარი. -სამკერდე ნიშანი-ბეჯი, 30 ცალი. სავარაუდოდ 50 ლარი, (ცენტრალური და 

ფაკულტეტის ბიუჯეტი). 

 

14. მიკროავტობუსი/მსუბუქი ავტომობილი სტუმრების მომსახურეობისათვის. აეროპორტში 

დახვედრა - გაცილება. სასტუმრო-თსუ, მცხეთა-ექსკურსია. საპატრიარქოში სტუმრობა. 

ხელოვნების მუზეუმის დათვალიერება. სავარაუდოდ 120 ლარი (ცენტრალური ბიუჯეტი).  

 

15. შალვა ნუცუბიძე, შუა საუკუნეების ფილოსოფია, მონოგრაფია- დაბეჭდვა თსუ 

გამომცემლობა.  ქვეყნდება პირველად.  220გვ.A 5 ფორმატი , ყდა ფერადი სურათით, 

ტირაჟი 200ც- სავარაუდოდ1121ლარი  (ცენტრალური ბიუჯეტი) 

16. შალვა ნუცუბიძის სიტყვები, დისკი- სასაჩუქრე,  დამზადება,  თსუ, 200 ცალი. 1ც. დისკი 

ჩაწერით  5 ლარი, სულ 200x5= სავარაუდოდ1000 ლარი (ცენტრალური ბიუჯეტი). 

17.  სტუმრების მოწვევა: საქართველოს კათოლიკოს პატრიაქი ილია II, საქართველოს 

პრეზიდენტი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი,  მეცნიერებათა აკადემია, 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების წარმომადგენლები, საზოგადო და სამეცნიერო 

მოღვაწენი. 

 

18. შალვა ნუცუბიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ახალი ფილმის ,,შალვა ნუცუბიძე“ ჩვენება,  

თსუ  I კორპუსი, სააქტო დარბაზი 18 საათზე, 14 დეკემბერს.    

 

19. შალვა ნუცუბიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ახალი ფილმის ,,შალვა ნუცუბიძე“ ჩვენება  

საზოგადოებრივ არხზე, საპატრიაქოს ტელევიზია   ,,ერთსულოვნებაში’’ 14 დეკემბერს 21 

საათის შემდეგ. 

 

 

 
 


