
ხობის მუნიციპალიტეტი 

 

მუზეუმები 

 

ხეთის მხარეთმცოდნეობისა და საბრძოლო დიდების მუზეუმი (სამეგრელო) 

საკონტაქტო პირი: გია გაბრავა 

მისამართი: ხობი. სოფ. ხეთა. მთავარანგელოზის ქუჩა №4 

ტელეფონი:  577 66 89 15 

 

ძუკუ ლოლუას სახელობის ქართული ხალხური  

სიმღერის მუზეუმი (სამეგრელო) 

საკონტაქტო პირი: ნანა ჯალაღონია 

მისმართი: ხობი. მშვიდობის ქუჩა №7 

ტელეფონი: 595 98 71 02 

   

     ალიო მირცხულავას სახელობის ლიტერატურის მუზეუმი 

საკონტაქტო პირი: ნათია ლომაშვილი 

მისამართი: ხობი. სოფ. პირველი ხორგა. ალიო მირცხულავას ქუჩა №92 

ტელეფონი: 598 23 84 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ბიბლიოთეკები 

 

თედო სახოკიას სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ლუიზა ცანავა  

მისამართი: ხობი. ცოტნე დადიანის ქუჩა №61 

ტელეფონი: 568 01 29 52 

 

ხამისკურის სასოფლო ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: რიტა სიხარულია 

მისამართი: ხობი. სოფელი ხამისკური რუსთაველის ქუჩა №61 

ტელეფონი: 577 66 89 40 

 

ხეთის სასოფლო ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ნათია ქარდავა 

მისამართი: ხობი. სოფელი ხეთა. დავით აღმაშენებლის ქუჩა №118 

ტელეფონი: 577 66 23 27 

 

თორსის სასოფლო ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: გვანცა კიკალეიშვილი 

მისამართი: ხობი. სოფელი თორსა.  

ტელეფონი: 558 11 12 31 

 

შუა ხორგის სასოფლო ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ირმა მურღულია 

მისამართი: ხობი. სოფელი შუა ხორგა. ზვიად დათუაშვილის ქუჩა №28 

ტელეფონი: 595 85 25 26 

  

საგვიჩიოს სასოფლო ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ნანა გამყრელიძე 

მისამართი: ხობი. სოფელი საგვიჩიო. კობა შუბითიძის ქუჩა №79 

ტელეფონი: 591 71 36 08 

 

ჭალადიდის სასოფლო ბიბილოთეკა 

საკონტაქტო პირი: გულნაზი ჯიშკარიანი 

მისამართი: ხობი. სოფელი ჭალადიდი 

ტელეფონი: 599 72 76 41  



 

 

ქვემო ქვალონის სასოფლო ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: თამარ ცაავა 

მისამართი: ხობი. სოფ. ქვემო ქვალონი გამარჯვების ქუჩა №4 

ტელეფონი: 568 81 86 33 

 

საჯიჯაოს სასოფლო ბიბლიოთეკა  

საკონტაქტო პირი: მაია უბილავა 

მისამართი: ხობი. სოფელი საჯიჯაო. ქუჩა 58  №2 

ტელეფონი: 577 66 89 45 

 

 

ზუბის სასოფლო ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: მაია ჯამბურია 

მისამართი: ხობი. სოფელი ზუბი. რუსთაველის ქუჩა №168 

ტელეფონი: 551 63 03 31 

 

პირველი მაისის სასოფლო ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: სოფიო ბერაია 

მისამართი: ხობი. სოფელი პირველი მაისი. რუთაველის ქუჩა №5 

ტელეფონი: 577 66 87 96 

 

ახალი ხიბული სასოფლო ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: მთვარისა ადამია 

მისამართი: ხობი. სოფელი ახალი ხიბულა. კოსტავას №56 

ტელეფონი: 599 20 95 38 

 

 

ძველი ხიბულის სასოფლო ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ბირუტა ხუბულავა 

მისამართი: ხობი. სოფელი ძველი ხიბულა.   

ტელეფონი: 557  34 54 87 

 

 


