
2015 წლის „თბილისობის“ დღესასწაულის კონცეფციის შესარჩევი კონკურსის პირობები 

 

მუხლი 1. შესარჩევი კონკურსის მიზანი 

 

1. მოკლე მიმოხილვა 

 თბილისობა, 1979 წლიდან ტარდება და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული 

ღონისძიებაა. წელს, პირველად თბილისობის ისტორიაში, დედაქალაქის მთავრობა აცხადებს 

ღია კონკურსს თბილისობის კონცეფციის შემუშავებაზე. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია 

ნებისმიერ მოქალაქეს ან იურიდიულ პირს, ვისაც სურს ეს დღესასწაული გახდეს მეტად 

მიმზიდველი, როგორც თბილისელებისთვის ასევე დედაქალაქის სტუმრებისთვის. გაიზარდოს 

მისი მასშტაბი, გათანამედროვდეს და უფრო მეტი თბილისელი და დედაქალაქის სტუმარი 

გახდეს ამ კულტურული მოვლენის მონაწილე, გაიზაროდს ჩართულობა, ასევე ამაღლდეს 

თბილისობის იმიჯი. 

 

2. კონცეფციის მიზანი 

თბილისობის შემოთავაზებული კონცეფცია უნდა ეხმიანებოდეს შემდეგ მიზნებს: 

ა) უზრუნველყოს მიზნობრივი ჯგუფების მაღალი დაინტერესება და ჩართულობა; 

ბ) უზრუნველყოს დღესასწაულის აქტუალობა, თანამედროვეობა, ადეკვატურობა დროსთან 

მიმართებაში; 

გ) შექმნას ახალი შესაძლებლობები სოციალური და კულტურული ინტერაქციისთვის; 

დ) თვალსაჩინო გახადოს ქალაქის ისტორიული მნიშვნელობა, ასევე მისი ადგილი და როლი 

თანამედროვე სამყაროში; 

ე) იყოს შემოქმედებით-გასართობი და შემეცნებითი, შეესაბამებოდეს ეროვნულ, კულტურულ 

და ისტორიულ ღირებულებებს; 

ვ) უზრუნველყოს თბილისობის იმიჯის ამაღლება და თბილისის ცნობადობის გაზრდა; 

ზ) ორიენტირებული უნდა იყოს ვიზიტორების მოზიდვაზე; 

თ) შეინარჩუნოს და აღადგინოს სახალხო დღესასწაულის ტრადიცია და გათვლილი უნდა იყოს 

სხვადასხვა ასაკობრივ და ინტერესთა ჯგუფებზე.  

 

3. მიზნობრივი ჯგუფები  

ა) პირველი სამიზნე ჯგუფი:  ქ. თბილისის მოსახლეობა 

ბ) მეორე სამიზნე ჯგუფი: დედაქალაქის სტუმრები (შიდა და გარე ტურიზმი) 

 

გ) წარმოდგენილი წინადადება უნდა ასახავდეს შესაძლო შედეგების აღწერას პროექტის 
მიზნების შესაბამისად და მათი ეფექტიანობის გაზომვის საშუალებებს, ქვემოთ მოცემული 
ცხრილის შესაბამისად: 
 

# მიზანი კონცეფციის კომპონენტი, 

რომელიც ეხმიანება ამ 

მიზანს 

მოსალოდნელი 

შედეგი 

შედეგის 

გაზომვის 

მეთოდოლოგია 

1     

2     

. . .     

 

მუხლი 2. კონკურსის განხორციელება 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური (შემდგომში 

სამსახური) უზრუნველყოფს: 

ა) კონკურსის გამოცხადებას; 



ბ) კონკურსის მონაწილეთა განაცხადების მიღებას; 

გ)  განაცხადების წარდგენას საკონკურსო კომისიის წევრებთან. 

 

 

2. 2015 წლის „თბილისობის“ დღესასწაულის კონცეფციის შესარჩევი  საკონკურსო კომისია 

(შემდგომში კომისია) უზრუნველყოფს: 

ა) საკონკურსო განაცხადების განხილვას და შეფასებას; 

ბ) საუკეთესო კონცეფციების ავტორების გამოვლენას და დაჯილდოებას. 

 

მუხლი 3. კონკურსში მონაწილეობა 

ა) კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს; 

ბ) დასაშვებია ერთი განმცხადებლის მიერ მხოლოდ ერთი კონცეფციის წარმოდგენა. 

 

მუხლი 4. საკონკურსო განაცხადის მოთხოვნები 

საკონკურსო განაცხადი უნდა მოიცავდეს: 

ა) განცხადებას კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე; 

ბ) 2015 წლის „თბილისობის“ დღესასწაულის მაქსიმალურად დეტალურ კონცეფციას, რომელიც 

უნდა მოიცავდეს: კონცეფციის არსის განმარტებას, ძირითად პრიორიტეტებს, შემადგენელ 

პროექტებს, ქვეპროექტებსა და ღონისძიებებს, მათი განხორციელების საშუალებებს და 

განხორციელებისთვის საჭირო დაახლოებით ბიუჯეტს; 

გ) კონცეფცია უნდა განმარტავდეს, როგორ ჩაერთვებიან სხვადასხვა დაინტერესბული ჯგუფები 

არსებული კონცეფციის განხორციელებაში. 

დ) კონცეფციაში დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი თბილისობის ღონისძიებების ჩატარების 

არეალი (სასურველია, რუკაზე მონიშვნით).  

ე)  ფიზიკური პირის შემთხევაში პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის  ასლს, რეზიუმეს, 

განხორციელებული პროექტებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას (ასეთის არსებობის 

შემთხევაში); 

ვ) იურიდიული პირის შემთხვევაში - ორგანიზაციის რეკვიზიტებს პასუხისმგებელი 

პირის მითითებით, განხორციელებული პროექტებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას 

(ასეთის არსებობის შემთხევაში); 

ზ) „თბილისობის“ ღონისძიებები გაწერილი უნდა იყოს ორ დღეზე („თბილისობა“დაგეგმილია 

ოქტომბრის მეორე ნახევარში, შაბათ-კვირას). 

 

მუხლი 5. კონცეფციის შეფასება:  

1. საკონკურსო კომისიის მიერ 2015 წლის „თბილისობის“ დღესასწაულის კონცეფციის შეფასება 

მოხდება თითოეულ კრიტერიუმში სპეციალური შეფასების სისტემის მიხედვით; 

2.  კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმებია:  

ა) ისტორიულ-კულტურული ღირებულებების ასახვა;  

ბ) შემოქმედებითი და ნოვატორული მიდგომა;  

გ) ღონისძიებების მრავალფეროვნება;  

დ) თბილისობის ვიზუალური მხარე;  

ე) პროექტის განხორციელებადობა. 

3. კონცეფციის შეფასება ხდება შემდეგი სისტემით: (1) ცუდი; (2) საშუალო; (3) კარგი; (4) ძალიან 

კარგი; (5) საუკეთესო; 

4. კომისიის წევრები თითოეულ კონცეფციას აფასებენ ცალკეულ კრიტერიუმში მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის მიხედვით. ნამუშევრის საბოლოო ქულა განისაზღვრება 

კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის მიხედვით; 

5.უმაღლესი შეფასების მქონე სამი კონცეფცია გამოცხადდება გამარჯვებულად. კომისია 



უფლებამოსილია წარმოდგენილი კონცეფციებიდან გამარჯვებულის სტატუსი არ მიანიჭოს 

არცერთს (სამ ქულაზე ნაკლები შეფასების მინიჭების შემთხევაში). 

6. სამი საუკეთესო კონცეფცია გახდება საჯარო (გამოქვეყნდება მერიის ოფიციალურ 

ვებგვერდზე). საზოგადოებას მიეცემა საშუალება აღნიშნული  კონცეფციებიდან   „ონლაინ“ 

ხმის მიცემის რეჟიმში ნებისმიერს  დაუჭიროს მხარი. კონცეფციას, რომელიც მიიღებს  ხმათა  

უმრავლესობას, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას ემატება 5 ქულა. 

 

მუხლი 6. კონკურსის ეტაპები, ვადები და პირობები 

1. კონკურსი გამოცხადდეს  2015 წლის 5 აგვისტოს. 

2. განცხადების მიღება მოხდეს კონკურსის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 2015 წლის 18 

აგვისტოს 18:00 საათამდე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველ სართულზე 

(მის: შარტავას ქ.N7). პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, ელექტრონულ 

ვერსიასთან ერთად. 

3. ღია კარის დღე გაიმართება 2015 წლის 6 აგვისტოს 14:00 საათზე ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მე-20 სართულზე. 

4. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია არ ანაზღაურებს კონკურსანტის მიერ კონცეფციის 

მომზადებისთვის გაწეულ ხარჯებს.   

 

მუხლი 7. საკონკურსო პრიზი 

საკონკურსო კომისია გამოავლენს არაუმეტეს სამ საუკეთესო კონცეფციას. საუკეთესო 

კონცეფციის ავტორი დაჯილდოვდება 14 000 ლარით, მეორე ადგილის მფლობელი 

კონცეფციის ავტორი- 9 000 ლარით, ხოლო მესამე გამარჯვებული 7 000 ლარით (თანხა შეიცავს 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს). 

 

 

მუხლი 8. ინტელექტუალური საკუთრების მოთხოვნები 

1. კონკურსის მონაწილე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ წარმოდგენილი ვერსია არის საკუთარი 

ნამუშევარი, არ არღვევს ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას;  

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას უფლება აქვს, შეხედულებისამებრ, გამოიყენოს, 

შეცვალოს ან სხვაგვარად ნაწილობრივ ან მთლიანად გამოიყენოს მასალა გამარჯვებული 

კონცეფციებიდან. 
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