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“ქალაქ დუშეთს გამორჩეული მდებარეობით, ზომიერი კლიმატური პირობებით, სუფთა
და გამჭვირვალე ჰაერით, რბილი რელიეფით, გარემომცველი ტყის მასივებით, მდიდარი
ისტორიით, არქიტექტურული მემკვიდრეობით, ძველი ქალაქის მყუდრო მასშტაბით, ქალაქის
შუაგულში განთავსებული ისტორიული „ბულვარით“, არქეოლოგიური სიძველით უდიდესი
მიზიდულობის ძალა გააჩნია.”

“The convenient location, mild climate, clean and transparent air, the surrounding landscape and forest massifs, rich history, architectural and urban heritage, the memorial
and intangible heritage, archaeology and antiquity give a great power of attraction to
Dusheti.”

პროექტის შესახებ

COMUS-ი ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირისა ერთობლივი რეგიონული პროექტია. იგი მოიცავს ხუთ ქვეყანას: ბელორუსია, მოლდოვა,
საქართველო, სომხეთი, უკრაინა, საიდანაც პროექტში მონაწილეობისათვის შეირჩა ცხრა საპილოტე ისტორიული ქალაქი. პროექტის
მთავარი პარტნიორია მსოფლიო მემკვიდრეობის ქალაქების ორგანიზაცია. საქართველოში, ეროვნულ დონეზე პროექტს კოორდინაციას
უწევს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ხოლო ტექნიკურ მხარდაჭერას ახორციელებს საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. საქართველოდან პროექტის ფარგლებში მონაწილეობს ორი საპილოტე
ისტორიული ქალაქი: დუშეთი და ჭიათურა.
პროექტი მიზნად ისახავს მცირე და საშუალო ზომის ისტორიულ ქალაქებში კულტურული მემკვიდრეობის, როგორც
მდგრადი განვითარების რესურსის გამოყენების ხელშეწყობას, მართვის თანამონაწილეობითი ინსტრუმენტების
დანერგვას და ადგილობრივი თვითმართველობების უნარების გაძლიერებას კულტურული მემკვიდრეობისა და
ურბანული განვითარების ინტეგრირებული მართვის კუთხით.

კულტურული მემკვიდრეობის, როგორც ეკონომიკური და სოციალური განვითარების რესურსის აღქმა პროექტის მთავარ პრინციპს
წარმოადგენს. ამგვარად, იგი სცილდება კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციის ტრადიციულ მიდგომებს და ადგილობრივ
მოსახლეობას მემკვიდრეობის მდგრად, თანამედროვე მოთხოვნებზე ადაპტირებული გამოყენების შესაძლებლობას სთავაზობს.
პროექტის საბოლოო მიზანია საპილოტე ქალაქებში კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების გამოყენებით სოციალური და
ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება. პროექტი ასევე ხელს უწყობს მონაწილე ქვეყნებსა და ქალაქებს შორის გამოცდილების
გაზიარებას და რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავებას.

ამოცანები:

მემკვიდრეობის, როგორც ეკონომიკური რესურსის მნიშვნელობის წამოწევა, საპილოტე ქალაქების გამორჩეული
მახასიათებლების გამოვლენის გზით;
ინტეგრირებული მიდგომის ხელშეწყობა ხელისუფლების სხვადასხვა დონეებს შორის თანამშრომლობის ჩამოყალიბებით;
არსებული ურბანული პრობლემებისა და ზეწოლების მართვა პრიორიტეტების გამოვლენისა და სტრატეგიული დაგეგმვის გზით;
საჯარო დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის პირდაპირი მონაწილეობის ხელშეწყობა;
მემკვიდრეობის ადაპტაცია-გამოყენების ხელშეწყობა, თანამედროვეობის შემოქმედებითი სტიმულირებით, ისტორიული გარემოს
დეგრადირების შემცირებისა და ახალი ფუნქციებისა და გამოყენებების წახალისებისთვის;
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About the project

COMUS is a joint regional project of the European Union and the Council of Europe targeting five countries: Armenia, Belarus,
Georgia, the Republic of Moldova, Ukraine and nine pilot historic towns selected in these countries. The Organization of World
Heritage Cities is the main partner of the project. At the national level the project is coordinated by the Ministry of Culture and
Monument Protection of Georgia, and technical support provided by the National Agency of Cultural Heritage Preservation of
Georgia. Two historic towns of Georgia take part in the project as pilot towns - Dusheti and Chiatura.

The project aims to stimulate sustainable social and economic development by enhancing the cultural heritage resources in historic towns, to introduce participatory management instruments, and to raise capacity
of self-governments in the field of integrated management of cultural heritage and urban development.

Perceiving cultural heritage as a resource for economic and social development is the main principle of the project. Thus, it goes
beyond the conventional approaches of cultural heritage conservation and offers the local community the possibilities for adaptation of heritage for modern, sustainable use.
The principal objective of COMUS is to stimulate social and economic development by enhancing the cultural heritage resources
in historic towns. The project also supports sharing experience among participant countries and towns and to strengthening the
regional cooperation.

The Objectives:

Fostering an integrated approach by setting up synergies between all levels of authorities;
Managing existing urban constraints and pressures through the identification of priorities and strategic planning;
Introducing public debate and direct participation of inhabitants in the decision-making process;
Making the best of the existing urban fabric to foster a new kind of modernity through the adaptation and recycling of old buildings with sustainable solutions.
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პროექტის ძირითადი პარტნიორები :
პროექტის ეროვნული პარტნიორები არიან: საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, გარემოს
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია,
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია.
ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ჯგუფში წარმოდგენილია დუშეთის მოსახლეობის სხვადასხვა სეგმენტი:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამისი სამსახურები, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი, დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, მთისა და
ბარის კავშირი, წითელი ჯვრის დუშეთის ფილიალი, პენსიონერთა კავშირი, მასწავლებლები, ახალგაზრდები და სხვა
დაინტერესებული პირები.

პროექტის წარმატებული განხორციელების მთავარი წინაპირობა ადგილობრივი ხელისუფლების მოტივაცია და აქტიური მუშაობაა.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება, აცნობიერებს რა პროექტის მნიშვნელობას, და, მიიჩნევს რა კულტურული
მემკვიდრეობას ქალაქის განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს რესურსად, უდიდესი ენთუზიაზმით უძღვება პროექტის
განხორციელების თითოეულ ეტაპს.
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Main partners :
The national partners of the project are: The Ministry of Culture and Monuments Protection of Georgia, The Ministry of Economy and Sustainable Development, The Ministry of Regional Development and Infrastructure, The Ministry of Foreign Affairs of
Georgia, The Ministry of Environment and Natural Resource Protection of Georgia, The Municipal Development Fund, The Tourism National Administration, The National Parliamentary Library and the Administration of Georgian Government.
There are different segments of the Dusheti local community represented in the Local Stakeholders Group:
the relevant units of the Dusheti local government, the Cultural Heritage Protection and Tourism Development Center, the Museum of Local History of Dusheti, the Union of Highlands and Lowlands, The Red Cross
Dusheti , the Pensioners’ Union, teachers, young people and other interested persons.

The motivation and active work of the local authority is the main pre-condition for successful implementation of the project.
The local authority, recognizing the significance of the project and considering cultural heritage as one of the most important
resources of the town, leads the implementation of each phase of the project with great enthusiasm.
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ქმედებები:
ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფთან თანამშრომლობით პროექტის ფარგლებში მომზადდა დუშეთის საბაზო
გეგმა, რაც განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების ხედვას, შესაბამის სტრატეგიულ ამოცანებსა და პრიორიტეტულ ქმედებებს.
ის ასევე წარმოადგენს ადგილობრივი ხელისუფლების გრძელვადიან სახელმძღვანელო ჩარჩოს.
დაინტერესებულ მხარეებთან და მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებთან კონსულტაციით, საბაზო გეგმით განსაზღვრული
სტრატეგიული ამოცანების და ქმედებების შესაბამისად, შეირჩა ხუთი პრიორიტეტული ქმედება, რომლისთვისაც დამუშავდა
შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაცია.

აღნიშნული გრძელვადიანი ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება, ქალაქში მიმდინარე სარეაბლიტაციო პროცესებთან
ერთად, უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას.
-

დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია საქართველოს სამხედრო გზის მუზეუმის პროფილით;

-

ჭილაშვილების სასახლის მიმდებარე მუნიციპალური ავტოფარეხის რეაბილიტაცია სახელოვნებო-კულტურულსაგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქციით;

-

მუნიციპალური ბიბლიოთეკის შენობის საზოგადოებრივი ფუნქციების განვითარება;

-

გეოფიზიკური ობსერვატორიის ტერიტორიის რეაბილიტაცია-განვითარება;

-

კურკოს ტყეში სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის (ველო, საცხენოსნო და საფეხმავლო ბილიკები ა.შ) განვითარება;
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Actions:
The Dusheti Reference Plan was elaborated in the frame of the Project through active co-operation with the Local
Stakeholders Group. The Reference Plan, representing the long term guiding framework of the local government, sets
the Vision, respective Strategic Objectives and the heritage related Actions for development of the town.
Based on the Strategic Objectives and Actions, through consultations with the local stakeholders and different groups
of local inhabitants, the Five Priority Actions were selected and relevant technical documentation prepared.
The step by step implementation of these long term actions, together with the rehabilitation processes ongoing in the
town, will facilitate the improvement of the quality of life of local citizens.

-

Rehabilitation of the Dusheti Local History Museum with the focus on Georgia’s Old Military Road;

-

Rehabilitation-adaptation of the former MTS (Station for Agricultural Vehicles and Tractors) adjacent to
Tchi lashvili Palace as the art-culture-education hub;

-

Rehabilitation-development of the territory of Geophysical Observatory;

-

Development of recreational facilities (bike, horse, pedestrian trails, etc.) in the Kurko forest
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დუშეთის ადგილობრივი სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლები აქტიურად მონაწილეობენ პროექტის რეგიონულ შეხვედრებსა
თუ სასწავლო ვიზიტებში. რაც მეტად მნიშვნელოვანია - პროექტმა შექმნა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციასა და სხვადასხვა
დაინტერესებულ მხარეებს შორის მრავალფეროვანი თანამშრომლობის შესაძლებლობა.
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1. ეროვნულ დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის შეხვედრა 24.06.2016
National Stakeholder Group meeting 24.06.2016

4. ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის შეხვედრა 31.05.2016
Local Stakeholders Group meeting 31.05.2016

2. სასწავლო ვიზიტი, ჰამბერგი (გერმანია) 07.2016
Study visit, Bamberg (Germany) 07.2016

5. ურბანული ჩანახატების ვორქშოპი 21.07.2016
Urban sketching workshop 21/07.2016

3. პროექტის გახსნითი ღონისძიება თბილისი-დუშეთი 18-19.09.2015
Project launching event Tbilisi-Dusheti 18-19.09.2015
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4

The representatives of the local Project Implementation Unit have been actively involved in the regional meetings and study
visits. What is more important – the Project has enabled the possibilities of diverse co-operation between the local government
and different stakeholders.

6
7

8
6-7 ძველი სამხედრო გზის მარშრუტი მოხალისეებთან ერთად 18.01.2016
Old Military Road walk with volunteers 18.01.2016
8. შეხვედრები მოსახლეობასთან
Community meetings / inquiries
9. ევროპის ისტორიული ბაღების ასოციაციის წარმომადგენლების ვიზიტი
დუშეთში და სამუშაო შეხვედრა ,,ისტორიული პარკებისა და ლანდშაფტების
დაცვა, აღდგენა და განვითარება’’ (18.10.2016)
The workshop with European Garden Heritage Network “Preservation, Restoration
and Enhancement of Historical Parks and Gardens” 18.10.2016
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ბოლოთქმა:
ევროპის საბჭოსთან გრძელვადიანი თანამშრომლობის ერთ-ერთი მიღწევაა რესურსების ის უპრეცედენტო მობილიზება,
რაც დონორების, ეროვნული თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით დუშეთისათვის ხორციელდება.
ახალგაზრდების ჩართულობა, ძეგლთა მესაკუთრეებთან და პროფესიონალებთან დიალოგი, გაზრდილი საერთაშორისო
ცნობადობა და კონტაქტები ის პოზიტიური ტენდენციებია, რაც ადგილობრივ ხელისუფლებას მოტივაციას აძლევს
ქმედებების სტრატეგიული და ინტეგრირებული დაგეგმვისათვის პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ გრძელვადიან
ხედვებთან შესაბამისად.

„საშუალო ვადიან პერსპექტივაში ქალაქი დუშეთი წარმოადგენს რეგიონის განვითარებად სამრეწველო,
კულტურულ, საგანმანათლებლო და სარეკრეაციო ცენტრს. შეჩერებულია მოსახლეობის მიგრაცია, იზრდება
დასაქმების დონე, მოსახლეობის აქტივობა და მონაწილეობა თვითმმართველობაში. ქალაქი ცნობილია მისი
სუფთა ჰაერით, ჯანსაღი და კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი გარემოთი, არამატერიალური და მატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობით, ტრადიციული ხელოსნობითა და ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის მეურნეობის
პროდუქციით. ქალაქი დუშეთი მუნიციპალიტეტის მრავალფეროვანი ტურისტული მარშრუტების შემკრები
ცენტრია.“ (დუშეთის განვითარების საბაზო გეგმა. დუშეთი) 2016
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Afterword:
The unprecedented mobilization of recourses for Dusheti, together with the support of donors and the local and national government, represents one of the achievements of the long-term collaboration with the Council of Europe.
The involvement of young people, dialogue with the professionals and the owners of the listed buildings, increased
visibility and networks at international level are the positive trends that motivate the local government for integrated and strategic planning of activities in accordance with the long-term vision elaborated within the scope of the
project.

“In the medium term perspective the town of Dusheti represents the developing industrial, cultural, educational
and recreational center of the region with decreasing emigration, increasing employment and democratic, participatory self-governance. The town is known for clean air, healthy and well-organized living environment, rich
intangible and tangible cultural heritage, traditional crafts and organic agriculture. Dusheti is the vibrant hub of
tourist routes across the municipality.” (Vision, Dusheti Reference Plan, Dusheti, 2016)
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საბაზო გეგმის ძირითადი ასპექტები
Key aspects of the Dusheti Reference Plan
დუშეთის მნიშვნელობას შემდეგი ძირითადი რესურსი
განსაზღვრავს:

The significance of Dusheti is determined by the following
main resources.
Environment

გარემო

Moderate climate, clean air, surrounding pine and linden
forest and nearby Bazaleti lake, known for its balneology
and recreational qualities. These are the prime resource for
developing the recreational potential of the town.

ზომიერი კლიმატი, მის შემოგარენში ფიჭვებითა და
ფოთლოვანი ხე-მცენარეებით მდიდარი ტყე, დუშეთთან
ახლომდებარე, ბალნეოლოგიური და კურორტოლოგიური
ღირსებებით ცნობილი ბაზალეთის ტბა დუშეთს
მნიშვნელოვან სარეკრეაციო პოტენციალს ანიჭებს.

Cultural heritage

კულტურული მემკვიდრეობა

მდიდარი ისტორია, არქიტექტურული და არქეოლოგიური
მემკვიდრეობა დუშეთის დამახასიათებელ იერსახეს და
კონტექსტს ქმნის. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად
აღრიცხული 96 ობიექტიდან ისტორიულ ურბანულ
ლანდშაფტში განსაკუთრებით გამოირჩევა:

The rich urban, architectural and archaeological heritage
forms the characteristic look and context of Dusheti. The
following are particularly notable out of 96 listed monuments:
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ჭილაშვილების სასახლე (XVII ს) და XVII საუკუნის კოშკი,
რომლებიც ქალაქის ძირითად სივრცით-არქიტექტურულ
აქცენტებს წარმოადგენენ;

The planning grid and urban fabric containing a rich density of
the architectural heritage, with diverse styles, mixed European-Georgian architecture;

გრიგოლ ღვთისმეტყველის სახელობის არქაული
დარბაზული ეკლესია (VIII-IX სს) - რომელიც ქალაქის
ადრეული ისტორიის მოწმე უძველესი არქიტექტურული
ნიმუშია;

The Tchilashvili Palace (XVII century), the key landmark of
the town;

ქალაქის მყუდრო ხასიათს დიდწილად განსაზღვრავს
სტილისტური მრავალფეროვნებით გამორჩეული სამოსახლო
უბნები, სხვადასხვა ევროპული სტილის ფასადებითა
და ქართული არქიტექტურისათვის დამახასიათებელი
ელემენტებით, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია ე.წ.
აპრილოვის სახლი (XIX საუკუნის აივანშემოვლებულ
ნაგებობაში ჩართული დარბაზული საცხოვრებელი სახლის
(XVIII ს.) სრული სახით შემორჩენილი ინტერიერი);

Apriloff’s House with preserved interior of XVIII c. vernacular
residential “Darbazi” and the marvelous XIX c. balcony;

ურბანულ კონტექსტში განსაკუთრებული სივრცითსარეკრეაციო მნიშვნელობა აქვს დუშეთის ისტორიულ პარკს
- ე.წ. „ბულვარს“ და გეოფიზიკურ ობსერვატორიას, რომლის
ვრცელი ტერიტორია უშუალოდ ესაზღვრება ისტორიულ
ცენტრს.

The memorial sites connected to the XIX c. Georgian statesmen Ilia Chavchavadze, Platon Ioseliani, Aleqsandre Roinashvili;

The Central park, the so-called “Boulevard”;

The Geophysical Observatory on the territory of the former
garden of the Qarangozishvili family.
Saint Grigol the Divine’s Church, the oldest preserved church
of Dusheti (VIII-IX);
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The Georgian Military Road (Tbilisi – Mtskheta – Dzalisa –
Bazaleti – Dusheti – Ananuri – Pasanauri – Mleta – Gudauri –
Stephantsminda) and a chain of stations, including the Dusheti
station with the Local History Museum currently located there.

დუშეთი დაკავშირებულია უდიდესი ქართველი მოღვაწის
ილია ჭავჭავაძის სახელთან. მისი საცხოვრებელი სახლი და
სასამართლოს შენობა, სადაც მუშაობდა და მოღვაწეობდა
ილია დუშეთში ცხოვრების პერიოდში, მიზიდულობის ერთერთი ობიექტი შეიძლება გახდეს ისტორიულ ცენტრში.

The rich intangible heritage: cuisine, crafts, organic products;

დუშეთის მდებარეობა საქართველოსა და რუსეთის
დამაკავშირებელ ისტორიულ „სამხედრო გზაზე“ ტურისტული
და კულტურულ-შემეცნებითი მარშრუტის შემუშავების და
განვითარების პერსპექტივას ქმნის (თბილისი-მცხეთაძალისი-ბაზალეთი-დუშეთი-ანანური-ფასანაური-მლეთაგუდაური-ყაზბეგი). დუშეთში შემორჩენილი ძველი საფოსტო
სადგური ე.წ. სტანცია, ცნობილი არქიტექტორის ოტო
სიმონსონის ტიპიური პროექტის მიხედვით აშენდა და
დუშეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლია.

The proximity of the capital city.

Proximity to Tbilisi (54 km) largely determines the development potential of Dusheti. The city is easily reachable from
the capital and is conveniently positioned in the center of the
region. As a result, some of the regional administrative, educational and other functions could be moved into the town.
Cultural-scientific infrastructure

დედაქალაქთან სიახლოვე

The Olympic training complex, the Geophysical Observatory
and Archaeological base of the National Museum could be
seen as the anchors for transformation of Dusheti into the
scientific-cultural and educational center of the region.

ქალაქ თბილისთან სიახლოვე (50 კმ) დიდწილად
განსაზღვრავს დუშეთის განვითარების პოტენციალს.
სარეკრეაციო-დასასვენებელი, ასევე კულტურულსაგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარების შემთხვევაში
ქალაქი ადვილად მიღწევადია ვიზიტორებისთვის
დედაქალაქიდან. მოხერხებული მდებარეობის გამო ასევე
მიზანშეწონილია აქ სხვადასხვა ადმინისტრაციული თუ სხვა
ფუნქციების გადმოტანა.

Through tailoring an appropriate plan for each heritage
site and quality restoration, Dusheti and its surroundings
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კულტურულ-სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა

may become an attractive recreation zone; particularly, as
regards family tourism.

მეცნიერებათა აკადემიის გეოფიზიკური ობსერვატორია და
ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიური ბაზა, ოლიმპიური
ნაკრებების საწვრთნელი ბაზა და სასტუმრო, მნიშვნელოვანი
ფაქტორებია რეგიონის მასშტაბით დუშეთის სამეცნიეროკულტურულ და სასწავლო-საგანმანათლებლო ცენტრად
ტრანსფორმაციისათვის, დედაქალაქის სატელიტ
კულტურულ-საგანმანათლებლო ქალაქად გადაქცევის
პერსპექტივით.

As an administrative center, it also has the potential to
act as a tourism hub for the region – Dusheti may become
a component of various tourist destinations including
Pshav-Khevsureti and Gudamakari routes.
Dusheti possesses a realistic perspective to become a scientific – cultural – educational center of the region. Cultural
heritage is considered a valuable resource for improving the
local economy, infrastructure and socio-economic conditions
of the local population.

მემკვიდრეობის თითოეული ობიექტისთვის სწორი ფუნქციის
მინიჭებისა და სათანადო რესტავრაციის შემთხვევაში
დუშეთი და მისი შემოგარენი შეიძლება იქცეს მეტად
მომხიბვლელ დასასვენებელ ზონად, განსაკუთრებით
საოჯახო ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით.
როგორც ადმინისტრაციულ ცენტრს, მას ასევე აქვს
პოტენციალი შეასრულოს ვიზიტორთა გამანაწილებელი
ცენტრის როლი რეგიონისთვის - დუშეთი შესაძლებელია
აქტიურ კომპონენტად ჩაერთოს სხვადასხვა მიმართულების,
მათ შორის ფშავ-ხევსურეთისა და გუდამაყრის
მარშრუტებში.
დუშეთის რეალური პერსპექტივაა იქცეს რეგიონის
სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრად.
კულტურული მემკვიდრეობა დუშეთის ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის, მოსახლეობის ეკონომიკური და
მატერიალური პირობების გაუმჯობესების მნშვნელოვან
რესურსად მოიაზრება.
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საბაზო გეგმის სტრატებიული ამოცანები და ქმედებები
1: ისტორიული და არქიტექტურული შენობების რესტავრაცია/რეაბილიტაცია:
1.1
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ფიზიკური მდგომარეობის შესწავლა და გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელება;
1.2
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ადაპტაცია-რესტავრაციის პროგრამების შექმნა;
1.3
ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი დამცავი ზონების სისტემის შემუშავება-დამტკიცება;
1.4
ქალაქის ისტორიული ნაწილის ისტორიულ-კულტურული გეგმის შედგენა;
2: საზოგადოებრივი სივრცის განვითარება
2.1
2.2
2.3

დუშეთის სატრანსპორტო კონცეფციის შემუშავება და განხორციელება;
ველო ბილიკების, ფეხმავალთა ზონების, ავტოსადგომების გამოყოფა - მონიშვნა, შესაბამისი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება;
ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია;

2.4
2.5
2.6

დროებითი ან მუდმივი ღია სავაჭრო-საგამოფენო პავილიონების მოწყობა;
ბავშვთა სათამაშო და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია;
საზოგადოებრივი ტუალეტების მოწყობა.

3: რეკრეაციული ზონების განვითარება
3.1
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მწვანე ზონის (გეოფიზიკური ობსერვატორიის მიმდებარე ტერიტორია და კურკოს ტყე)
სარეკრეაციო პოტენციალის განვითარება (ველო, საცხენოსნო და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა, სხვ.);
3.2
საზაფხულო ამფითეატრის მოწყობა;
3.3
ბაზალეთის ტბის პლაჟის მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა და განვითარება;
3.4
მდინარე დუშეთისხევის ნაპირების სარეკრეაციო პოტენციალის კვლევა და შესაბამისი სტრატეგიის ფორმირება.

4: ქალაქის ისტორიული ნაწილის მრავალფეროვანი ფუნქციებით გაცოცხლება
1.1
ისტორიულ უბანში და მის გარეთ, მოსახლეობის დაინტერესებული ჯგუფების გამოვლენა, ტრეინინგების და საინფორმაციო
შეხვედრების ჩატარება სხვადასხვა მიმართულებით (ტრადიციული რეწვა, კულინარია, სოფლის მეურნეობა და სხვა) მცირე ბიზნესის
განვითარების ხელშეწყობისთვის (ბიზნეს გეგმის მომზადება, მარკეტინგი და ბრენდინგი, ტექნოლოგიები და სხვ.);
1.2
ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობა;
1.3
ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიური ბაზის - ჭილაშვილების სასახლის და მისი მიმდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში
არსებული ტერიტორიის ბაზაზე საკონფერენციო ცენტრის, სამეცნიერო-კვლევითი რეზიდენციის განვითარება;
1.4
სახელოვნებო რეზიდენციის განვითარება;
1.5
დუშეთის მემორიალურ სახლთა და მუზეუმთა ქსელის შექმნა.
5: საგანმანათლებლო-კულტურული სექტორის განვითარება და ხელმისაწვდომობის ზრდა
5.1
პროფესიული განათლების კოლეჯის დაფუძნება და განვითარება;
5.2
დუშეთის ბიბლიოთეკის კეთილმოწყობა და განვითარება;
5.3
დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია-განვითარება;
5.4
ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიური ბაზის განვითარების ხელშეწყობა;
5.5
დუშეთის მემორიალურ სახლთა და მუზეუმთა ქსელის შექმნა (ილია ჭავჭავაძის. პლატონ იოსელიანის, ალექსანდრე
როინაშვილის სახლ-მუზეუმების მოწყობა-განვითარება).
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The strategic objectives and actions of the Reference Plan
1.

Rehabilitation of the cultural heritage:

- Survey of the listed buildings and implementation of urgent rehabilitation measures;
- Elaboration of the adaptation-restoration programs for the listed building;
- Elaboration and endorsement of the Cultural Heritage Protection Zones in the town;
- Elaboration of the Historical-Cultural Reference Plan for the Dusheti historical center;
2.

Development of the public space:

- Developing the traffic and mobility concept of the town;
- Planning and marking bike-paths and parking lots, installation of respective traffic signage;
- Reconstruction-rehabilitation of the main square to increase space for pedestrians;
- Organization of temporary/permanent open air pavilions;
- Organization and rehabilitation of playgrounds and outdoors sport arenas;
- Provision of public toilets.
3.

Development of recreational areas:

- Development of the recreational potential of municipality owned green zones (territory adjacent to Observatory and Kurko Forest
(bike, horse and walking trails);
- Installation of an open air amphitheatre ;
- Improvement and development of the public beach owned by the municipality at Bazaleti lake;
- Study the recreational potential of the Dushetiskhevi river and its formation, implementation of a strategy.
4. Revitalize the historical center with new functions:
-Identification of focus groups in the historical center and beyond, implementation of training and information meetings in different
fields (crafts, traditional cuisine, organic and traditional agriculture, etc.) with the aim of supporting development of small businesses (prepa
ration of business plans, marketing and branding strategies, technologies, etc.);
- Arrangement of a youth center;
- Development of the conference center and scientific-research/art residence at the Tchilashvili palace and adjacent municipal territory;
- Establishment and development of the network of memorial houses and museums in Dusheti.
5. Development and ensuring access to cultural and educational activities:
- Establishment and development of the vocational education school in Dusheti;
- Improvement and development of the Dusheti town library;
- Rehabilitation of the Local History Museum;
- Development of the Archaeological center of the National Museum (Tchilashvili palace);
- Establishment and development of the network of memorial houses and museums in Dusheti (Ilia Tchavtchavadze house-museum, the former
court building, Platon Ioseliani house-museum, Aleksandre Roinashvili house museum).
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წინამდებარე ბროშურა მომზადებულია დუშეთის ადგილობრივი სამუშაო ჯგუფის მიერ
ევროპის საბჭოს წარმომადგენლების დახმარებით.
ფოტო და გრაფიკული მასალისთვის მადლობას ვუხდით:
ირინა აბჟანდაძეს, ნიკოლოზ ზარიძეს, ივანე ყენიას, შადი ხადადს, რუსუდან მირზიკაშვილს,
გიორგი სინჯარაძეს, ლევან ქეთელაურს, თორნიკე დუდაურს, “Duche Studio”-ს.
გრაფიკული დიზაინერი: გიორგი ვასაძე

This brochure has been prepared by the Dusheti Project Implementation Unit with the assistance of the Council of Europe representatives.
For the photos and maps provided, we would like to extend our thanks to:
Irina Abjandadze, Nikoloz Zaridze, Ivane Qenia, Shadi Haddad, Rusudan Mirzikashvili, Giorgi
Sinjaradze, Levan Ketelauri, Tornike Dudauri and “Duche Studio”.
Graphic Designer: Giorgi Vasadze

წინამდებარე დოკუმენტი შექმნილია ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის „თემის მიერ
მართული ურბანული სტრატეგიები ისტორიულ ქალაქებში“ ფარგლებში. პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები
არ გამოხატავს ევროპის საბჭოს ან/და ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას.
This document was produced within the framework of the Joint Project EU/CoE “Community-led Urban Strategies in
Historic Towns”. The content does not necessarily represent the official position of the European Union and/or the
Council of Europe.
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