
ქუთაისის მე -10 კულტურული მარშრუტების საკონსულტაციო ფორუმი 2021 
 

ოთხშაბათი, 29 სექტემბერი 
 
09:00-11:00  
ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების გაფართოებული ნაწილობრივი 
შეთანხმების შეხვედრა (EPA). 
მმართველი საბჭო 
(დახურული შეხვედრა მხოლოდ წევრი ქვეყნებისთვის) 
თარგმნა - ინგლისური/ფრანგული. 
 
13:00-15:00  
ევროპის საბჭოს სერტიფიცირებული კულტურული მარშრუტების შეხვედრა. 
(დახურული შეხვედრა მხოლოდ მოწვევით) 
თარგმნა - ინგლისური/ფრანგული. 
 
15:00-16:00 
კულტურული მარშრუტების კვლევის საუნივერსიტეტო ქსელის წევრთა 
შეხვედრა. 
(დახურული შეხვედრა მხოლოდ მოწვევით) 
 
16:00-17:00 
EPA წევრ სახელმწიფოებსა და ევროპის საბჭოს სერტიფიცირებულ კულტურულ 
მარშრუტებს შორის ურთიერთქმედების დაჩქარება. 
 (მხოლოდ მოწვევით) 
 

ხუთშაბათი, 30 სექტემბერი 
 

09:00-11:00.     სესიის გახსნა 
მეათე ყოველწლიური საკონსულტაციო ფორუმი 
 
მისასალმებელი სიტყვები: 
   .  კახა სიხარულიძე-საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 
მინისტრის პირველი მოადგილე. 
 
   . ზვიად შალამბერიძე-იმერეთის მხარის გუბერნატორი, საქართველო. 
 
   .  დავით ერემეიშვილი-ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის 
შემსრულებელი. 
 
  .  ირაკლი გივიაშვილი- ელჩი, საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი 
ევროპის საბჭოში.  
 



  .  სნეჟანა სამარჯიჩ-მარკოვიჩი - ევროპის საბჭოს დემოკრატიის გენერალური 
დირექტორი.  
 
  . ჟიულიენ ვულულუმერი - ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების 
გაფართოებული ნაწილობრივი შეთანხმების თავმჯდომარე,კულტურის 
ფედერალური ოფისი, შვეიცარია. 
 
გაწევრიანების ცერემონია  ქვეყნებისთვის, რომლებიც შეუერთდნენ EPA– ს 2020 
და 2021 წლებში: 
 
 

• შვედეთი (2020) -  ელენე ნეგუსი, კულტურული გარემოს დაცვის 
დეპარტამენტი, შვედეთის ეროვნული მემკვიდრეობის საბჭო.  

•  უკრაინა (2021) -  ალექსანდრე ტკაჩენკო, უკრაინის კულტურისა და 
საინფორმაციო პოლიტიკის მინისტრი 

 
ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების სერტიფიცირების ცერემონია ( 2020 
და 2021 წლებში სერტიფიცირებულები):  
 
 
• ჯუამე დულსატი -  პრეზიდენტი, ისტორიული ბაღების ევროპული მარშრუტი 
(2020) ; 
 
. ფლავიო ფოეტა - პრეზიდენტი, ვია რომეა გერმანიკა (2020);  
 
• ჯოვანი კაფიერო -ენეასის მარშრუტი (2021) ; 
 
• ჰელი ლეინონკოსკი და ნოორა კიილი - პრეზიდენტი და მენეჯერი, ალვარ ალტო 
მარშრუტი - მე -20 საუკუნის არქიტექტურა და დიზაინი (2021 წ.) ; 
 
. ლუბომარ ტრაუბი -  პრეზიდენტი, კირილე და მეთოდის მარშრუტი (2021); 
 
• კორინ ფორსი - პრეზიდენტი, ევროპული მარშრუტი დ’არტანიანი (2021) ; 
 
• სანჯინ მიჰელიჩი-  რკინის ხანის დუნაის მარშრუტის პრეზიდენტი (2021 წ.); 
 
კულტურული მარშრუტების მეათე ყოველწლიური საკონსულტაციო ფორუმის 
გაცნობა:  
 
  .  სტეფანო დომინიონი - გაფართოებული ნაწილობრივი შეთანხმების 
კულტურული მარშრუტების (EPA) აღმასრულებელი მდივანი, ევროპის საბჭო. 
 
სესიის მოდერატორები: 
 



  .  სტეფანო დომინიონი - კულტურული მარშრუტების გაფართოებული 
ნაწილობრივი შეთანხმების აღმასრულებელი მდივანი (EPA), ევროპის საბჭო. 
 
  .  რაგნარ სიილი - შემოქმედების ლაბორატორიის დირექტორი, ესტონეთი. 

 
13:00-15:00 
 
სესია 1 
მდგრადი კულტურული მარშრუტები: გავლენა და აღდგენა 
 
 
მისასალმებელი სიტყვა: 
 
  . მარიამ ქვრივიშვილი -  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 
მოადგილე.  
 
ძირითადი სიტყვა: 
 
  . პიერლუიჯი საკკო- OECD ვენეციის ოფისის ხელმძღვანელი კულტურისა და 
ადგილობრივი განვითარების საკითხებში. 
 
სპიკერები: 
  . ენ გრედი - კულტურული პოლიტიკის ერთეულის მთავარი ოფიცერი, DG EAC,  
   
  .  მარინა დიოტალევი - ეთიკის, კულტურისა და სოციალური პასუხისმგებლობის 
დირექტორი, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია (UNWTO); 
 
  . ნიკოლას იატრომანოლაქსი- კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე, 
საბერძნეთი; 
 
  . ბრუნო ფაველი - საფრანგეთის კულტურის სამინისტროს მემკვიდრეობის 
გენერალური დირექტორატის ევროპული და საერთაშორისო ურთიერთობების 
დეპარტამენტის უფროსი; 
 
 .  სერხიო ორტეგა მუოზი- მემკვიდრეობის დაცვისა და ევროპული პროგრამების 
სამსახურის უფროსი, ესპანეთის კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 
 
 . ლუკა ბრუსიჩი- დირექტორი, ვია ფრანგიგენა, ევროპის საბჭოს კულტურული 
მარშრუტი;  
 
 . ლაზერ კომენესკუ, გენერალური მდივანი, მუდმივი საერთაშორისო სამდივნო, 
შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია (BSEC PERMIS). 
 



   . პირდაპირი დისკუსია, კითხვა – პასუხის სესია და დასკვნები,  პრიმა დი 
პრეზენტაცია.  
 
ევროპის საბჭოს სერტიფიცირებული კულტურული მარშრუტების საუკეთესო 
პრაქტიკის პრეზენტაცია: 
 
• კაროლინე ფიშერი - ვია რეგია; 
• ჯერმინალ პიერო და რამონ მონტესი -პრეისტორიული როკ ხელოვნების 
ბილიკები; 
• კრისტინ ლესერი - ევროპული მემკვიდრეობის რომანული მარშრუტები. 
 
ევროპის საბჭოს სერტიფიცირებული კულტურული მარშრუტების პრეზენტაცია 
საქართველოს გავლით: 
 
• ემანუელა პანკე - იტერ ვიტის მარშუტი; 
. ირაკლი ქარქაშაძე - ქუთაისის მერის მოადგილე, ისტორიული თერმული 
ქალაქების ევროპული მარშრუტი. 
 
 
პარასკევი, 1 ოქტომბერი  
დრო: 09:00 - 11:00 CET 
           (11.00 - 13.00 GET) 
თარგმანი უზრუნველყოფილი იქნება ინგლისურ/ფრანგულ/ქართულ ენებზე 
სესია 2 
ინოვაციური კულტურული მარშრუტები: ციფრული და მომხმარებელზე 
ორიენტირებული. 
 
ძირითადი სიტყვა: 
 . ლორენცო კანტონი- ციფრული ტექნოლოგიების კომუნიკაციის ინსტიტუტის 
დირექტორი, ‘Universita della Svizzera Italiana’, შვეიცარია; 
 
მომხსენებლები: 
. მონა ჰესი - ციფრული ტექნოლოგიების თავმჯდომარე კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში, ბამბერგის უნივერსიტეტი, გერმანია; 
 
. ეითენ ოუვენსი- შემოქმედებითი ღონისძიებების დირექტორი, გაერთიანებული 
სამეფო; 
 
. ჰენდრიკ სედერლუნდი - დამფუძნებელი ‘’ყველა ადგილს აქვს თავისი ისტორია’’, 
ერიქსონი, შვედეთი;  
 
. სტეფანიე ბიშოფი - მენეჯერი, ჰანსა, ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტი;  
ნატალია არმიო ველასკო - იბერიულ-ამერიკული სახელმწიფოების ორგანიზაციის 
კულტურის გენერალური დირექტორი (OEI);  



 
. ეფი კალამპუკიდუ - ევროპის ტურისტული გიდის ასოციაციების ფედერაციის 
პრეზიდენტი (FEG). 
 
პირდაპირი დისკუსია, კითხვა – პასუხის სესია და დასკვნები 
 
ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების საუკეთესო პრაქტიკის პრეზენტაცია: 
 
• დუშან ვრბანი - ევროპული სასაფლაოების მარშრუტი; 
• ვიქტორ სორენსენი - ებრაული მემკვიდრეობის ევროპული მარშრუტი; 
 • პატრიკ ლიკი და კლაუდია კასტელუჩი, ATRIUM - XX საუკუნის 
ტოტალიტარული რეჟიმების არქიტექტურა ევროპის ურბანულ მეხსიერებაში; 
• გორდანა ფლამენკო და დანკო კოსიკი -  რომის იმპერატორები და დუნაის ღვინის 
მარშრუტი; 
• რემი ფრაუდი და კანცლერი მათეუს უილიამსი - თავისუფალი ევროპის 
მარშრუტი; 
• ანტუან სელოსე და რიჩარდ ვილმსი - წმინდა მარტინ ტურების მარშრუტი;  
• ნოელ ორსატი - შარლემანის გავლით. 
 
ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პრეზენტაცია საქართველოზე: 
• ვიქტორ სორენსენი - ებრაული მემკვიდრეობის ევროპული მარშრუტი ; 
 
 
დრო: 15:30 - 16:30 CET 
           (17.30 - 18.30 GET) 
 სესია 3 
 
მდგრადი კულტურული მარშრუტები: ინკლუზიური და პასუხისმგებელი 
 
ძირითადი სიტყვები: 
. მეჩილდი როსლერი - იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის ყოფილი 
დირექტორი; 
 
. მარია გრავიარი-ბარბასი - პროფესორი პარიზის N1 პანთეონ-სორბონის 
უნივერსიტეტში და EIREST- ის დირექტორი, იუნესკოს თავმჯდომარე "ტურიზმი, 
კულტურა, განვითარება", საფრანგეთი. 
 
მომხსენებლები : 
. დაიან დოდდი -  პრეზიდენტი, გასტრონომიის, კულტურის, ხელოვნებისა და 
ტურიზმის საერთაშორისო ინსტიტუტი (IGCAT), ესპანეთი; 
 
. ფრანჩესკ პლა და ჯოვანა პოზნანი -  დემოკრატიული მონაწილეობის დირექტორი, 
კულტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის სამმართველო, ევროპის საბჭო; 
 



. მელტემ ონონი -  EPA-ს ბიუროს წევრი და ექსპერტი, რეკლამის გენერალური 
დირექტორატი, თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტრო; 
 
. ტატიანა ჰორვატიჩი -  მოძრავი, ეთნოგრაფიული და არამატერიალური 
კულტურული მემკვიდრეობის სამსახურის უფროსი, კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის დირექტორი, ხორვატიის რესპუბლიკის კულტურისა და 
მედიის სამინისტრო; 
 
.  ვლასტა კლარიჩი - ‘EUSAIR Facility Point’ თემატური ექსპერტი და TSG სვეტი 4 
კოორდინატორი, ხორვატიის ტურიზმისა და სპორტის სამინისტრო; 
 
. მიგელ ანჯელ მარტინ რამოსი - პრეზიდენტი, იმპერატორ ჩარლზ V- ის 
ევროპული მარშრუტები, ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტი;  
ბორის მიჩიჩი - ევროპის რბოლისტების ასოციაციის (ERA) პრეზიდენტი. 
 
პირდაპირი დისკუსია, კითხვა – პასუხის სესია და დასკვნები: 
 
ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტის საუკეთესო პრაქტიკის პრეზენტაცია : 
 
• ელენა ტანუ - ფინიკიის მარშრუტი; 
 
• ჰანს მორტენ LØVRØD და ჯეიმს სიმფსონი - წმინდა ოლავის გზების მარშრუტი;  
 
• სიმონე ზაგროდნიკი -  ისტორიული თერმული ქალაქების ევროპული მარშრუტი; 
 
• ბენ ბეილი -  ვიკინგის მარშრუტი. 
 
ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პრეზენტაცია საქართველოზე: 
 
• გერმინალე პეირო და რამონ მონტესი - პრეისტორიული როკ ხელოვნების 
ბილიკები; 
 
• ანა როზა მორენო -  ისტორიული ბაღების ევროპული მარშრუტი. 
 
დახურვის ცერემონია 
დრო:  15:30 - 16:30 CET 
            (17.30 - 18.30 GET) 
მომხსენებლები: 
 
. ჟიულიენ ვულულუმერი - ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების 
გაფართოებული ნაწილობრივი შეთანხმების თავმჯდომარე, კულტურის 
ფედერალური ოფისი, შვეიცარია;  
 



. სტეფანო დომინიონი - გაფართოებული ნაწილობრივი შეთანხმების 
კულტურული მარშრუტების (EPA) აღმასრულებელი მდივანი, ევროპის საბჭო. 
 
ქუთაისის საგზაო რუკის პრეზენტაცია 
 
 
2022 წლის სასწავლო აკადემიის პრეზენტაცია კულტურულ მარშრუტებზე 
ფონტენბლოში, საფრანგეთი : 
 
. პიერ ბედუელი - პრეზიდენტი, იმპრესიონიზმის მარშრუტები, ევროპის საბჭოს 
კულტურული მარშრუტი. 
 
2022 წლის კულტურული მარშრუტების საკონსულტაციო ფორუმის პრეზენტაცია 
ჩანიაში (კრეტა), საბერძნეთი.  
 
შესავალი- საბერძნეთის კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, ჩანიის 
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი. 
ვასილის სტატაკისი -პრეზენტაცია, ისტორიული კაფეების მარშრუტი. 
 
ფორუმის დასკვნები : 
. ჟიულიენ ვულულუმერი - ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების 
გაფართოებული ნაწილობრივი შეთანხმების თავმჯდომარე, კულტურის 
ფედერალური ოფისი, შვეიცარია. 
 


