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abstract 

Neighborhood relations are the subject of one of the most important studies in urban sociology. 

Along with urbanization, social connections have undergone a transformation. The modern city 

has contributed to the emergence of new social ties and relations. 

The aim of the present study is to study the neighborhood as a form of social relations on the 

example of two districts of Tbilisi and to describe what features characterize it and what changes 

it undergoes in the light of social and cultural transformation. The aim of the study is also to 

analyze the function of neighborhood relations for each of its members. 

The study was conducted using a qualitative method. Through in-depth interviews and in-depth 

observations, we explored what forms and practices of neighborhood relationships exist in 

modern society, and what attitudes residents have toward their neighborhood and neighborhood 

relationships in general. 

The survey revealed that the neighborhood relationship still retains its look, as evidenced by the 

neighborhood relationship between the 36th block and the residents of Velistsikhe Street. The 

study also found that other forms of social ties, in particular, related to each other, arose from 

neighborhood relationships. Various neighborhood traditions have emerged in the neighborhood 

of Building 36: raising money to help the family, celebrating birthdays, gathering for the holidays, 

and performing rituals together. 

Key words: City, Neighbourhood, Urbanization, Urban Groups, Post-Soviet City 
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