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შემოგვიერთდით:            

Georgian Industrial Group Holding 
"Georgian Industrial Group" Ltd 
Gazapkhuli str. 18, 0177, Tbilisi 
Tel.: +995 32 221 01 87  
Fax: +995 32 221 01 89 
www.gig.ge  

გთხოვთ მოგვმართოთ: 

E-mail: m_manjgaladze@gig.ge 

Mob: 995 577 77 03 06  

E-mail: n_bandzeladze@gig.ge 

Mob: 995 577 77 03 01 

საქართველოში პირველი და კავკასიაში ყველაზე დიდი ,,წიგნის მუზეუმი“ გაიხსნა 

 

 ეროვნული ბიბლიოთეკის ამ ინიციატივას მხარდაჭერა „დავით ბეჟუაშვილის განათლების 

ფონდმა“ გამოუცხადა. „წიგნის მუზეუმმა“ ახალი 

სიცოცხლე უკვე დაიწყო სადაც , ახალ საგამოფენო 

სივრცეში ეროვნული ბიბლიოთეკის საცავში 

დაცული უძველესი და უნიკალური წიგნები 

გამოიფინა. ბიბლიოთეკის ფონდში პროექტს უკვე 

უწოდეს საუკუნის პროექტი. 

  პროექტის მხარდამჭერია   კომპანია 

„საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი“. ჩვენი 

კომპანია მიესალმება ამ წამოწყებას. „საქართველოს 

ინდუსტრიული ჯგუფი“ მუდამ გამოთქვამს 

მზადყოფნას იყოს იქ სადაც ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და პოპულარიზაციას 

ეხება საქმე. 

კავკასიაში უდიდესი და ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო - ასე აფასებენ წიგნის მუზეუმს, 

რომელიც დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის პირველ კორპუსში გაიხსნა. 

გახსნას საქართველოში აშშ-ის ელჩი იან კელი, იტალიის და პოლონეთის ელ დაესწრო.  

წიგნის მუზეუმში ქვეყანაში დაცული ძვირფასი წიგნების პირველი მუდმივმოქმედი 

გამოფენაა წარმოდგენილი, რომელიც 4 ნაწილადაა დაყოფილი:  

საკუთრივ იშვიათი გამოცემების მუზეუმი, სადაც სიძველით და ფორმით გამორჩეული 

წიგნებია წარმოდგენილი; 

”ვეფხისტყაოსნის” მუზეუმი - პოემის ყველა გამოცემა ქართულ და უცხო ენებზე; 

ილიას დარბაზი - ილია ჭავჭავაძის კაბინეტის ექსპოზიცია, მისი პირადი ნივთები და 

ბიბლიოთეკაბროსეს საცავი - ულტრათანამედროვე საცავი, აღჭურვილი შესაბამისი კლიმატ-

კონტროლის აპარატით. 
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მუზეუმი 19 ათასზე მეტ უნიკალურ გამოცემას ინახავს. წიგნის მუზეუმი ”დავით ბეჟუაშვილის 

განათლების ფონდის” მხარდაჭერით გაიხსნა.მუზეუმის გახსნის ღონისძიებას კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრი, პარლამენტის წევრები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და საზოგადოების 

სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. როგორც კულტურის მინისტრმა, მიხეილ გიორგაძემ 

განაცხადა, ათწლეულების შემდეგ ახდა გალაკტიონის ოცნება და საქართველოს აქვს საუკეთესო წიგნის 

მუზეუმი. 

მუზეუმში დაცული იქნება 19 000-ზე მეტი უნიკალური გამოცემა. მინდა მადლობა გადავუხადო 

ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთისა და იტალიის საელჩოებს წიგნის მუზეუმის გახსნაში 

შეტანილი წვლილისთვის“, - განაცხადა მიხეილ გიორგაძემ.  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

კომპანია ‘’ჯი-აი-ჯი“ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინდუსტრიული ჯგუფია საქართველოში. მისი ბიზნეს 

პორტფელი მოიცავს ნახშირის მოპოვებას, ელექტროენერგიის გამომუშავებას (ჰიდრო, ბუნებრივ აირზე და 

ნახშირზე მომუშავე სადგურები) ბუნებრივი აირით ვაჭრობასა და უძრავი ქონების მართვას. „საქართველოს 

ინდუსტრიული ჯგუფის“ დამფუძნებელია დავით ბეჟუაშვილი. 
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