ეროვნულ არქივში დაცულია:
• 10 249 ფონდის 5 მილიონამდე
საქმეში გაერთიანებული
წერილობითი დოკუმენტი
• 439 063 ფოტოდოკუმენტი
• 19 063 ფონოდოკუმენტი
• 34 904 კინოდოკუმენტი

UNESCO

გაერთიანებული ერების განათლების,
მეცნიერებისა და კულტურის
ორგანიზაციის (UNESCO) მსოფლიო
მეხსიერების რეესტრში შეიტანეს
ეროვნულ არქივში დაცული 8 უძველესი
დოკუმენტი:
1.
2.
3.
4.
5.

ანბანდიდი სახარება, IX საუკუნე
ფსალმუნები, X საუკუნე
ლექციონარი, X საუკუნე
ნევმირებული ძლისპირი, X-XI საუკუნეები
ქართული პალიმფსესტი. ქვედა ფენა: ნუსხური.
ზედა ფენა: ისტორიული საბუთი - 1440/1462 წელი

6.

7.

8.

ორენოვანი პალიმფსესტი.
ქვედა ფენა: სომხური ასომთავრული;
X საუკუნე. ზედა ფენა: ისტორიული
საბუთი - 1441 წელი
ორენოვანი პალიმფსესტი. ქვედა ფენა:
სომხური ასომთავრული; X საუკუნე;
ზედა ფენა: ისტორიული საბუთი 1447 წლის 25 დეკემბერი
ქართული პალიმფსესტი. ქვედა ფენა:
ნუსხური; თარიღის ზედა
ქრონოლოგიური
ზღვარი - IX საუკუნე.
ზედა ფენა: კუთხოვანი ნუსხური;
ХIII-XIV საუკუნის მარხვანი

infrastruqtura

•
•
•

•

•
•
•

რუსთავში გაიხსნა ქვემო ქართლის რეგიონული
არქივის ახალი შენობა
თელავში გაიხსნა კახეთის რეგიონული არქივის
ახალი შენობა
აბაშაში გაიხსნა ეროვნული არქივის, საჯარო რეესტრისა
და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
ერთიანი ოფისი
სამი ცენტრალური არქივის საცავებში ამოქმედდა
ხანძარქრობისა და ვენტილაცია-კონდიცირების ახალი
სისტემები
ზუგდიდში სრულდება სამეგრელოს რეგიონული
არქივის მშენებლობა
დაიწყო ქუთაისის ცენტრალური არქივის ახალი
შენობის მშენებლობა
თბილისში იწყება ეროვნული არქივის საგამოფენო
პავილიონის მშენებლობა

fondebis
Sevseba

2015 წელს ეროვნულ საარქივო ფონდს შეემატა 18 252 საქმეში
გაერთიანებული წერილობითი დოკუმენტი; წერილობითი დოკუმენტების
30 000-მდე ელექტრონული ფაილი; 551 ფოტო; 367 ფონოჩანაწერი;
85 კინოფირი.
მათ შორისაა:
•
XVIII საუკუნეში გადაწერილი, „ვეფხისტყაოსნის“ დღემდე
შეუსწავლელი ნუსხა
•
XVII-XVIII საუკუნეების უცნობი ხელნაწერის ფრაგმენტი
•
XV-XVI საუკუნეების ორი ხელნაწერის ფრაგმენტები, რომელიც
ძველნაბეჭდი წიგნის რესტავრაციისას მის ყდაში აღმოჩნდა

•
•
•
•
•
•
•

XIX საუკუნის მხედრული ძველნაბეჭდი სახარება
1888 წელს გამოცემული „ვეფხისტყაოსანი“
ჟენევის გაეროს განყოფილების ბიბლიოთეკაში დაცული, ერთად ლიგაში საქართველოს
წარმომადგენლის, ხარიტონ შავიშვილის პირადი არქივის ელექტრონული ასლი
მხატვრული ფილმები: „ნატვრის ხე“, „მონანიება“, „იავნანა“, „გზა მშვიდობისა ჯაყო“, „მიხა“
ოთარ რამიშვილის 160-მდე სიმღერის ორიგინალი ფონოჩანაწერი
ილია ვეკუას, აკაკი ხინთიბიძის, ირაკლი ფაღავას, აკაკი გეწაძის, თენგიზ გიორგაძის,
გარუნ აკოფოვის პირადი არქივები
უკრაინის სახელმწიფო საისტორიო არქივში დაცული ორი ისტორიული რუკის ციფრული ასლი

proeqtebi

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

„ხელნაწერთა ანალიტიკური კატალოგი“ - შეიქმნა 200-მდე
ხელნაწერის ახალი აღწერა
„საგანძური ეროვნული არქივის ფონდებში“ შესწავლილია ქართული საგანძურის ამსახველი 1000-მდე
ფოტო. პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს
საპატრიარქოში
„ელექტრონული კარტოგრაფია“ - აღიწერა 800-მდე რუკა
და ეროვნული არქივის www.flickr.com-ის არხზე
თავისუფალი წვდომის უფლებით ატვირთულია
საქართველოს 44 რუკა
განხორციელდა ეროვნული არქივის, LAZARUS-ისა და
ადრეული ხელნაწერების ელექტრონული ბიბლიოთეკის
(EMEL) ერთობლივი საპილოტე პროექტი
„პალიმფსესტების სპექტრული გადაღება“. 20-მდე
პალიმფსესტური ფურცლის დიგიტალური ვერსია
სპექტრული გადაღების ტექნოლოგიით დამზადდა, რამაც
პალიმფსესტების ქვედა ფენის წაკითხვის შესაძლებლობა
გაზარდა
აუდიოპროექტი - „33 1/3 - ქართული ესტრადა“ ფონოარქივში დაცული ქართული საესტრადო მუსიკის
40 ჩანაწერი ინტერნეტში გამოქვეყნდა
„ეროვნული არქივის ექსპედიციები“ - გადაღებულია
შემდეგი ძეგლების ფოტო და ვიდეოკადრები: გელათის
მონასტერი, ანანურის ციხე, დმანისის ნაქალაქარი,
ბოლნისის სიონი, ატენის სიონი

„აფხაზეთის ვირტუალური არქივი“ - საიტზე www.ava.ge
გამოქვეყნდა ეროვნულ არქივში დაცული აფხაზეთთან
დაკავშირებული მასალა
გამოიცა წიგნი „საქართველოს პირველი რესპუბლიკა“
ეროვნული არქივის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და
ლიტერატურის მუზეუმის თანამშრომლობით გამოიცა აკაკი წერეთლის
იუბილესადმი მიძღვნილი წიგნი
ეროვნული არქივისა და ევროკავშირის პროექტის - „ერთად შევეგებოთ ევროპას“ თანამშრომლობით გამოიცა ფოტოალბომი „ურთიერთობა, რომელმაც გაუძლო დროს“

•
•

განხორციელდა საგანმანათლებლო პროექტი სკოლის მოსწავლეთათვის - „საქართველოს პირველი
დემოკრატიული რესპუბლიკა“
განხორციელდა ეროვნული არქივისა და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ერთობლივი საგანმანათლებლო
პროექტი - „ვიზიტი ეროვნული არქივში“

saerTaSoriso
urTierTobebi

•

•

•

ეროვნული არქივი მონაწილეობდა საერთაშორისო
კონფერენციასა და გამოფენაში „პირველი მსოფლიო
ომი, გლობალური ომიდან გლობალურ
მშვიდობამდე“, სადაც წარდგენილი იყო ეროვნული
არქივის დოკუმენტები და მოხსენება: „პირველი
მსოფლიო ომი საქართველოს ეროვნული არქივის
დოკუმენტებში“
იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით, არქივის
თანამშრომლებმა ჟენევაში გაეროს განყოფილების
ბიბლიოთეკაში დაცული ერთა ლიგაში საქართველოს
პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი
წარმომადგენლის, ხარიტონ შავიშვილის პირადი
არქივის ციფრული ასლი შექმნეს და საქართველოში
ჩამოიტანეს
UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის პროგრამის
საერთაშორისო მრჩეველთა კომიტეტის
ვიცე-თავმჯდომარე ლოტარ ჯორდანი ეროვნულ
არქივს სტუმრობდა. ვიზიტის თემები იყო: სამომავალო
თანამშრომლობა, საგანმანათლებლო პროექტების
განხორციელება, საქართველოში UNESCO-ს
მსოფლიო მემკვიდრეობის პროგრამის კომიტეტის
შექმნა

•
•
•
•

ლიტვის ქალაქ კაუნასის არქივის დელეგაცია ეროვნულ არქივს ეწვია. დაიგეგმა 2016 წელს ერთობლივი გამოფენის
ორგანიზება კაუნასსა და თბილისში, სადაც წარმოდგენილი იქნება ლიტვა-საქართველოს ურთიერთობის ამსახველი მასალა
ეროვნულ არქივს საფრანგეთის ეროვნული კინემატოგრაფიის ცენტრის ფილმების კოლექციების დელეგაცია სტუმრობდა.
განხილვის თემა იყო თანამედროვე კინოსაცავები
იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით, უკრაინის სახელმწიფო საისტორიო არქივმა საკუთარ ფონდებში დაცული ორი ისტორიული
რუკის ციფრული ასლი საქართველოს ეროვნულ არქივს საჩუქრად გადასცა
ეროვნული არქივი მონაწილეობდა საარქივო კვლევის საერთაშორისო ცენტრის (ICARUS) მე-16 შეხვედრაში: „კულტურული
მემკვიდრეობა ახლო აღმოსავლეთში: არსებული საფრთხეები და მოვლენათა განვითარების სავარაუდო გეგმა მომავლის
დასაცავად“

სტატიები საერთაშორისო
გამოცემებში:
•
საარქივო კვლევის საერთაშორისო
ცენტრის ICARUS-ის ჟურნალში
Insights დაიბეჭდა სტატია Georgia’s
archives’ open their doors,
საქართველოს ეროვნული არქივის
საქმიანობასა და მომავალ გეგმებზე
•
რომის საპიენცას უნივერსიტეტის
კონფერენციის მასალებში
დაიბეჭდა სტატია „პირველი
მსოფლიო ომი საქართველოს
ეროვნულ არქივში დაცული
დოკუმენტების მიხედვით“

RonisZiebebi

საჯარო ლექციები:
•
•

•
•

•
•
•

•

•

გამოფენები:
•
•
•
•
•
•
•
•

„საქართველოს პირველი რესპუბლიკა“
(თბილისი, თელავი, ქუთაისი, ბათუმი)
„ეროვნული არქივის ხელნაწერები UNESCO-ს რეესტრში“
„ქართული ანბანის სამი სახეობა“
„1981 წლის 13 მაისი - თბილისის „დინამო“ UEFA-ს
თასების მფლობელთა თასის მფლობელი“
„თბილისის „დინამო“ - კალათბურთში ევროპის
ჩემპიონთა თასის მფლობელი“
ნიკოლოზ საღარაძის ფოტოკოლექცია (ქუთაისი)
„9 ივნისი - არქივების საერთაშორისო დღე“
„დამფუძნებელი კრების წევრი ქალები: 1919-1921“
(„ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან“ თანამშრომლობით)

•

„ურთიერთობა, რომელმაც გაუძლო დროს“
(ევროკავშირის წარმომადგენლობის ორგანიზებით)

•

გამოფენა საქართველოს კონსტიტუციის მიღებიდან
20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით

•

კინოთეატრ „ამირანში“ შედგა ეროვნული არქივის
დოკუმენტური ფილმების რეტროსპექტივა

•

ჩატარდა ახალგაზრდული კონფერენცია
„საქართველოს ეკლესია XX საუკუნის I ნახევარში“

ჰუბერტუს იანი - „ვორონცოვის ძეგლი და რუსეთის
იმპერიული სცენარი მე-19 საუკუნის საქართველოში“
დიმიტრი სილაქაძე - „რატომ დაეცა თბილისი უკანასკნელი ბრძოლა თბილისის დაცვისთვის 1921
წლის 24 თებერვალს“
ზაზა ალექსიძე - „ლუვრიდან ეროვნულ არქივამდე“
რუსუდან წურწუმია - „არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობა, როგორც ეროვნული კულტურის
სპეციფიკური სფერო“
გიორგი ოთხმეზური - „თამარ მეფე“
რისმაგ გორდეზიანი - „ძველი ბერძნული თეატრი“
ოლივერ რაისნერი - „მოგზაურობა ორ სამყაროს შორის თერგდალეულები, პიროვნული კონფლიქტი და
ეროვნული ცხოვრება“
დიმიტრი სილაქაძე - „დამოუკიდებლობის აღდგენა
1918 წელს: შეიარაღებული ძალების შექმნის პროცესი
და ორგანიზაცია“
ალექსანდრე მიქაბერიძე - „ნაპოლეონის ომები
გლობალურ კონტექსტში“

saqmianobis
statistika

•
•
•
•
•

რესტავრაცია/კონსერვაცია ჩაუტარდა: 23807 ფურცელს; 437 ფოტოს; 14 წიგნს; 126 გაზეთს; 85 ტექნიკურ ნახაზს; 20 რუკას
ციფრულ მატარებელზე გადატანილია: წერილობითი დოკუმენტის 800 000-მდე გვერდი; 8 436 ფოტო; 386 კინოჩანაწერი
და ვიდეოკასეტა; 488 აუდიოჩანაწერი; 1041 ტექნიკური ნახაზი
მოქალაქეებზე გაიცა 83 500 საარქივო ცნობა; მკვლევართა დარბაზები მოემსახურა 1725 მკვლევარს,
რომელთაგან 118 უცხოელი იყო
ეროვნულმა არქივმა სამეცნიერო-ტექნიკურ წესრიგში მოიყვანა 20-მდე ორგანიზაციის 25 000-ზე მეტი საქმე
საქმისწარმოებისა და საარქივო საქმის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსში მონაწილეობდა 83 პირი. საქმისწარმოებისა
და საარქივო საქმის პრაქტიკა გაიარა 9 კოლეჯის 142-მა სტუდენტმა.

