
 

 

 

 

 

 

 

 

მისამართი: დ აღმაშენებლის N68 

ტელ: +995 (32) 219 29 29 

ფაქსი: +995 (32) 295 75 03 

ვებ: www.folk.gov.ge 

 

 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური: +995 (32) 219 29 29 (121) 

რეგიონული პროექტების სამსახური : +995 (32) 219 29 29 (108) 

 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: ჭანტურიას N1 

ავთანდილ სურგულაძე  +995 599183773 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ყვარლის რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის N107 

ბექა ბიძინაშვილი - +995 593724039 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ზესტაფონის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: გ. ბიბილაშვილის N8 

გივი შანიძე  - +995 599959771 

 

http://www.folk.gov.ge/


 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ამბროლაურის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: თამარ მეფის  N1 (კულტურის ცენტრი) 

ლევან ბერელიძე  - +995 598372755 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ლენტეხის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: თამარ მეფის  N23 (კულტურის ცენტრი) 

ზურა ლიპარტელიანი  - +995 598788456 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მესტიის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: თამარ მეფის  N14 (კულტურის ცენტრი) 

ვახო ფილფანი   - +995 599159694 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წალენჯიხის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: სალიას ქუჩა  (1 საჯარო სკოლა) 

მურთაზ ციმინტია   - +995 591056088 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ფოთის რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: აკაკი ხორავას სახელობის ხელოვნების სასწავლებელი 

დიმიტრი კაკულია   - +995 595624528 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ბორჯომის რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: წმ. ნინოს  N1 

ლელა მუხურაძე   - +995 591000680 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დუშეთის რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: რუსთაველის   N27 

გიორგი გორდელაძე - +995 551512254 

 

 



საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის გორის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: გორისა და ატენის ეპარქიის საკათედრო ტაძრის ეზო ,,ნალია“ 

ლელა მერაბიშვილი  - +995 595147919 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის კასპის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: კოსტავას  N1  

ეკა ყაზარაშვილი  - +995 598148431 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ცაგერის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: რუსთაველის N45  

ნანუკა გოგოლაძე  - +995 593141396 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის თელავის   რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: ჭავჭავაძის მოედანი N5 

გოჩა ბიძინაშვილი  - +995 555469991 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ონის   რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი:  კახაბერის N3 (ონის კულტურის ცენტრი) 

თორნიკე სხიერელი   - +995 555210781 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ბათუმის    რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: ტაბიძის N11 

ზურა ვერძაძე    - +995 557875959 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის შუახევის   რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი:  რუსთაველის N28 ( შუახევის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი) 

ზურა ვერძაძე    - +995 557875959 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის სამტრედიის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: ჭონქაძის   N1 ((დომენტი შანიძის სახელობის სამტრედიის N1 სამუსიკო სკოლა) 

ბესო მახათაძე   - +995 557875959 

 



 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ბაღდათის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: რუსთაველის ქ N31 (მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი) 

ლევან გერსამია   - +995 595889117 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საჩხერის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: თავისუფლების  ქუჩა N1 (კულტურის ცენტრი) 

დავით აბრამიშვილი  - +995 555567910 

 

 

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ქობულეთის  რეგიონული წარმომადგენლობა: 

მისამართი: აღმაშენებლის N114 (ქობულეთის კულტურის ცენტრი) 

გურამ გუნთაძე   - +995 598452132 

 


