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გამოყენებული შემოკლებები 
 
ა/რ გკსს -                               აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  განათლების, კულტურის , 
                                                 და სპორტის სამინისტროს 
კ/ს                                            კულტურის სახლი 
კ/ც                                           კულტურის ცენტრი 
აა/რკკჯ                                   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის კვლევის ჯგუფი 
CCI                                          კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიები 
CIS                                           დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა  
EaP                                           აღმოსავლეთ პარტნიორობა  
EaP ქვეყნები                          სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, უკრაინა,  
                                                  მოლდავეთი 
EaP რეგიონი                           სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, უკრაინა,  
                                                  მოლდავეთი 
EC                                             ევროკომისია  
ENPI                                         ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტი  
EU                                             ევროკავშირი  
სკძდს                                      საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო     
სემინარი                                 ლექციებისა და პრეზენტაციების ფორმატის მქონე თრენინგი 
SWOT                                      ძლიერი და სუსტი მხარეების შესაძლებლობების და საფრთხეების  
                                                  ანალიზი 
TA ტექნიკური დახმარება  
Workshop ინტერაქტიული და ჯგუფური საპროექტო სამუშაოს  
                                                      ფორმატის მქონე თრენინგი 

 

WIPO მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია 
 
დიგიტალიზაცია                      ციფრულ ფორმატში გადაყვანა 
 
SCF                                           ნიდერლანდების სამეფოს კულტურის საერთაშორისო ფონდი კავკასია 
 
აიპი                                          არასამეწარმეო იურიდიული პირი 
სიპი                                          სამეწარმეო იურიდიული პირი 
 
მადლობა 
 
აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში და ბათუმში ხელოვნებისა და კულტურის რესურსებისა და 
საჭიროებათა კვლევის ჯგუფი გაწეული დახმარებისთვის განსაკუთრებულ მადლობას უხდის 
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ბატონ 
გიორგი თავამაიშვილს და სამინისტროს - კულტურის დეპარტამენტის მთელს შემადგენლობას! 
 
ღრმა ინტერვიუბში მონაწილეობისთვის მადლობას უხდის: ნათია სირაბიძეს, თეონა ბერიძეს, 
მირანდა ჩარკვიანს, ლამზირა ბოლქვაძეს ,გიორგი მასალკინს, მაია დარჩიას, ანდრო ენუქიძეს,  
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ვახტანგ ბერიძეს, ზურა დიასამიძეს, ქეთევან ვაჩეიშვილს, ირაკლი ძნელაძეს, ნინო ნიჟარაძეს, გენო 
მახარაძეს, როინ სურმანიძეს, მამუკა ბერძენიშვილს, გურამ ხოზრევანიძეს, ოთარ გოგორიშვილს, ნინა 
ოგანეზოვას, ნინო ჩხეიძეს, ნატო ორაგველიძეს, ირმა მსხალაძეს, სულხან დუმბაძეს; 
   
 
თანამშრომლობისთვის მადლობას უხდის: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, 
ბათუმის მერიის კულტურის სამსახურს, ქობულეთის, შუახევის, ხელვაჩაურის, ქედას, ხულოს 
კულტუსის სამსახურებს, ბრიტანულ საბჭოს, ბათუმის დრამატულ თეატრს, მუსიკალურ ცენტრს, 
შუახევის კ/ც-ს, კინოფესტივალ თოფუზს, თანამედროვე ხელოვნების სივრცეს, ხელოვნების მუზეუმს, 
ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ბათუმის ცენტრალურ ბიბლიოთეკას, ბათუმის კ/ც-ს, ხულოს,  დრამატულ 
თეატრს, ტურიზმის სააგენტოს, ხალხური ხელოვნების სკოლას, ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმს, 
ფალიაშვილის სამუსიკო სკოლას, ხელოვნების სკოლას, საბალეტო სკოლას, ლაღიძის სამუსიკო 
სკოლას. 
 
 
და ბოლოს კვლევით ჯგუფს სურს გამოხატოს თავისი მადლიერება ყველა იმ ადამიანის მიმართ ვინც 
ეხმარებოდა კვლევით ჯგუფს სამუშაოს შექსრულების დროს. 
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წინასიტყვაობა  
 
1. კულტურის პოლიტიკის კვლევა საქართველოში 
 

საქართველოში დღემდე კულტურის პოლიტიკის და ზოგადად კულტურის სფეროს 
მდგომარეობის ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევა ანდა გამოკითხვები არ ჩატარებულა 
 

1.1 კულტურის პოლიტიკის კვლევის ისტორიიდან 
 
საქართველოში კულტურის პოლიტიკასთან დაკავშირებული პირველი კონფერენცია და საჯარო 
მსჯელობა 1997 წელს ჩატარდა საქართველოს კულტურის სამინისტროს ინიციატივით და 
ორგანიზებით.1 1998 წლიდან ნიდერლანდების სამეფოს კულტურის საერთაშორისო ფონდის მიერ 10 
წელზე მეტი რეგულარულად ტარდებოდა კულტურის მენეჯერებისთვის საერთაშორისო თერენინგ 
პროგრამები ”კავკასიის საგაზუფხულო უნივერსიტეტის ფარგლებში,”2 ითარგმნებოდა და 
გამოიცემოდა სპეციალური ლიტერატურა კულტურის მენეჯმენტში და კულტურის პოლიტიკაში3. 
შემდეგ განსაკუთრებით აღსანიშნავია 1998 წლიდან ევრო საბჭოს აქტიურობა, როგორც კულტურის 
პოლიტიკაზე მსჯელობის დასაწყებად ასევე გადამზადების პროგრამების ხელშეწყობოთ 2000-2003 წწ, 
ჩამოყალიბდა პროგრამა  STAGE, რომელიც კავკასიის 3 ქვეყნისთვის იყო განკუთვნილი, პროგრამა  
STAGE -ის ფარგლებში SCF-ს დაევალა რეგიონის კულტურის სამინისტროების თანამშრომლების 
გადამზადება კულტურის მენეჯმენტში 2000-2003 წლებში, რაც დასრულდა პირველი ეროვნული 
დებატებით კულტურის პოლოტიკაზე 2003 წელს და გამოიცა კულტურის სამინისტროს ანგარიში და 
კულტურის პოლოტიკის პირველი დოკუმენტი. სამწუხაროდ სამინისტროში არ ჩამოყალიბდა 
კულტური პოლიტიკის განყოფილება და მომდევნო წლებშიც კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტიც 
აღარ მომზადებულა. საქართველო გაერთიანდა კომპენდიუმში, სადაც შეიქმნა ქვეყნის პროფილი.4 
 
2012 წელს ევრო კავშირის აღმოსავლეთ თანამშრომლობის კულტურის EaP პროგრამის ფარგლებში 
ჩატარდა პირევლი ფართომასშტაბიანი კვლევა, თუმცა იქაც მთავარი აქცენტი თბილისზე იყო 
გაკეთებული და რეგიონების პრობლემები ძალიან მსუბუქად იყო დანახული, ასევე სხვადასხვა 
პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა თემაზე ორიენტირებული მეფინგები ჩატარდა და გამოქვეყნდა, 
თუმცა დოკუმენტების დიდ ნაწილში მოკრძალებულად იყო წარმოჩენილი ანალიტიკური და 
სარეკომენდაციპო მხარე, უფრო მეტად არსებულის აღწერა ფიქსირებაზე იყო გაკეთებული, რასაც 
უნდა მოყოლოდა შემდგომი ანალიზი და რჩევების პაკეტები. მიუხედავად ამისა ჩვენს კვლევაში 
არაერთხელ დავიმოწმებთ 2012 წლის კვლევის შედეგებს. 
 
ქვეყნის მასშტაბით სერიოზული პრობლემაა კულტურის დაფინანსების განხილვა არა მხოლოდ 
კულტურის სამინისტროდან. მრავალწლიანი ჯერ ევრო საბჭოს და შემდგომში ევრო კავშირის 
რეკომენდაცია გახლდათ სექტორთშორისი (უწყებათა/სამინისტროთა შორისი) თანამშრომლობა, რაც 
ყველაზე სუსტად, ან საერთოდ არაა განვითარებული, რაც სერიოზული რესურსია კულტურისთვის, 
როგორც დამატებითი სახსრების მოსაზიდად და კულტურის გარდაქმნა ინსტრუმენტად არსებული 
პრობლემების გადასაჭრელად სხვადასხვა სფეროში. 

1 კონფერენციის ორგანიზატორი იყო ლევან ხეთაგური, გამოიცა თეზისების კრებული. 
2 კოორდინატორი იური მღებრიშვილი - www.caucasusfoudation.ge 
3 სია იხილეთ ლიტერატურის ნაწილში 
4 კომპენდიუმი - http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-news.php?pcid=1180 
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1.2 კვლევითი ჯგუფის სამუშაო განრიგი 
 
 
აგვისტო 2015 
 

# თრენინგი ადგილობრივი კადრების გადამზადდა 7 ადამიანი, რომლებიც მოწვეულნი იყვნენ 
სამუშაო ჯგუფის წევრებად კვლევის მოსამზადებელი სამუშაოს უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი 
მოსახლეობის და პროფესიული კადრების ანკეტირებისთვის და ვორქშოფების ორგანიზებისთვის, 
ინფორმაციის შესაგროვებლად ადგილზე (მონაწილეები ბათუმიდან, ხელვაჩაურიდან, 
ქობულეთიდან) ჩატარდა კულტურის სამინისტროს დარბაზში 
# ღრმა ინტერვიუები წამყვანი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან 

სექტემბერი 2015 
 

#მოსახლეობის და დარგის პროფესიონალების გამოკითხვები 
# ერთდღიანი ვორქშოფები და დარგში მომუშავე პროფესიონალების ანკეტირება 
ქობულეთი (ესწრებოდა 35-მდე ადამიანი) - ჩატარდა ქობულეთის კულტურის სახლში 
# ერთდღიანი ვორაშოფი შუახევი, ქედა (ესწრებოდა 30-მდე ადამიანი) - ჩატარდა შუახევის 
კულტურის სახლში 
# ვორქშოფი ბათუმის, და  ხელვაჩაურის აიპებთან (ესწრებოდა 50-მდე ადამიანი) -ჩატარდა 
კულტურის სამინისტროს დარბაზში 
# ღრმა ინტერვიუები წამყვანი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან 

ოქტომბერი 2015 
 

#მოსახლეობის და დარგის პროფესიონალების გამოკითხვები 
# ერთდღიანი შეხვედრა-ვორქშოფი და ანკეტირება 
ხულო (ესწრებოდა 25-მდე ადამიანი) - ჩატარდა ხულოს ბიბლიოთეკაში 
# ვორქშოფი შეხვედრა ბათუმის და რეგიონების კულტურის სამსახურების და ადგილობრივი 
ხელისუფლების ხელმძღვანელ პირებთან - ზეპირი და წერილობითი 
ანკეტირება (ესწრებოდა ა/რ გკსს მინისტრის მოადგილე ნათია სირაბიძე, 20-მდე წარმომადგენელი, 
არავინ ესწრებოდა ქედადან) - ჩატარდა კულტურის სამინისტროს დარბაზში 
# ღრმა ინტერვიუები წამყვანი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან 

ნოემბერი 2015 
 

# ვორქშოფი შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (ესწრებოდა 20-მდე ადამიანი) - ჩატარდა 
თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში 
 ღრმა ინტერვიუები წამყვანი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან 

დეკემბერი 2015 # კვლევის შესახებ ინფორმაციული პრეზენტაცია დნეპროპეტროვსკში - ევრო კავშირის კულტურის 
სემინარზე 
# საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება 
 

იანვარი  2016 კვლევის საჯარო პრეზენტაცია 
 

 
1.3 კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ სამუშაოზე    
 
აა/რ კულტურის კვლევის ფარგლებში სექტემბერ-ოქტომბრის თვეში გამოიკითხა 2508 მოსახლეობის 
წარმომადგენელი ყველა რეგიონში (ბათუმი 470, ხულო 334, ქედა 422, ქობულეთი 449, ხელვაჩაური 
451, შუახევი 382 ), 828 დარგის სპეციალისტი (ბათუმი 391, ხულო 70, ქედა 84, ქობულეთი 116, 
ხელვაჩაური 64, შუახევი 103) , გამოკითხულთა რაოდენობა თითოეული მიუნიციპალიტეტისთვის 
პასუხობს 95% საანდოობისა და 5% ცდომილებას,  ღრმა ინტერვიუ ჩატარდა 25 ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელთან და ექსპერტთან, ჩატარდა 5 ვორქშოფი, 1 თრენინგი. ჯგუფმა მისცა რამოდენიმე 
ინტერვიუ მედიას და გააკეთა კვლევის პროექტის პრეზენტაცია საზღვარგარეთ. 
 
ამ მასშტაბების მიხედვით კულტურის სფეროში ეს გახლავთ პირველად ჩატარებული კვლევა, რასაც 
უდიდესი მნიშვნელობა ექნება დარგის შემდგომ კვლევაში და განვითარებაში. 
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კვლევის მიზანია აა/რ მონაცემების შეგროვების შედეგად ანალიზი და სარეკომენდაციო პაკეტის 
შექმნა 
 
 
1.4 საბაზო ანალიტიკური ანგარიში 
 
ანგარიშმა ხელი უნდა შეუწყოს კულტურის პოლიტიკის, მართვისა და ინოვაციური მიდგომების 
შემდგომ განვითარებას აა/რ ტერიტორიაზე. 
 
კვლევა ეფუძნება ა/რ არსებულ კონკრეტული პოლიტიკისა და პრაქტიკის ანალიზს არსებულ 
საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან მიმართებაში იყენებს EU და Eap5-ში 
დაგროვილ გამოცდილებას. 
 
 
1.5 კულტურის სექტორის შესაძლებლობანი 
 
შესაძლებლობათა ერთერთი მნიშვნელოვანი გარემოება დაკავშირებულია ქვეყნის მიერთება (EU – 
Creative Europe) ევრო კავშირის შემოქმედებითი ევროპის პროგრამას, და Eap-თან ახალი პროგრამა 
კულტურული თანამშრომლობა6. ამ შესაძლებლობათა გამოყენებას ჭირდება ქვეყნის და რეგიონის 
კულტურის მოდერნიზებული სისტემა, კვალიფიკაცია ამაღლებული კადრები, რომელნიც შეძლებენ 
სათანადო განაცხადების მომზადებას და საინტერესო პროექტებით საერთაშორისო თანამშრომლობის 
შეთავაზებას.  
 
 
2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ 
 

 
              

5 www.euroeastculture.eu  
6 http://www.culturepartnership.eu 

                                                           

http://www.euroeastculture.eu/
http://www.culturepartnership.eu/
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2.1 ისტორია  (საბაზო ინფორმაცია) 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა — ავტონომიური რესპუბლიკა საქართველოს შემადგენლობაში. 
რეგიონის საერთაშორისო კოდია: GE-AJ. მოიცავს ისტორიულ–გეოგრაფიული 
პროვინციების აჭარის და ლაზეთის (ნაწილობრივ) ტერიტორიას. რესპუბლიკას გააჩნია საკუთარი 
დროშა და გერბი, მთავრობა და პარლამენტი. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ადმინისტრაციულად 1 თვითმმართველ ქალაქად (ბათუმი) და 5 
მუნიციპალიტეტად იყოფა: ქედა, ქობულეთი, ხელვაჩაური, შუახევი, ხულო. 

აჭარა განლაგებულია საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე, 
სამხრეთით ესაზღვრება თურქეთს. ფართობი შეადგენს 2900 კვ.კმ–ს, მოსახლეობა – დაახლოებით 
335.100, მოსახლეობის სიმჭიდროვე – 130 კაცს. ავტონომიის ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი 
ბათუმი. ავტონომიის ტერიტორიაზე 342 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის: 

      ქალაქი                      დაბა      სოფელი  

2 (ბათუმი, 
 ქობულეთი) 

7  (მახინჯაური, ჩაქვი, ოჩხამური, 
 ქედა, ხელვაჩაური, შუახევი, ხულო) 

          
           333 

 
აჭარა როგორც მდინარე ჭოროხის აუზის განუყოფელი ნაწილი, მესხეთში შედიოდა. ისტორიულ 
წყაროებში მოხსენიებულია როგორც აჭარის ქვეყანა, აჭარის ხევი ან ხეობა. იგი ორ ძირითად ნაწილად 
იყოფოდა: ზემო აჭარა(რომლის ცენტრი ძველად დიდ-აჭარა იყო, შემდეგ - ხიხანი, მოგვიანებით - 
ხულო) და ქვემო აჭარა (ცენტრი ქედა). აჭარის ცენტრალურ ნაწილს შუახევი ერქვა. (ვრცლად იხილეთ 
დანარში N1) 
2.2 ბათუმი — აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული ცენტრი, ქალაქი 1878წლიდან. 
მოსახლეობა — 180 ათასი. 

ბათუმი მსხვილი საერთაშორისო ნავსადგურია შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროზე, ბაქო-
ბათუმის რკინიგზისა და ნავთობსადენის ბოლო პუნქტი და საავტომობილო გზების კვანძი. 
მდებარეობს ზღვის დონიდან 5 მ.  

2.3. კლიმატი და ეკონომიკა  

აჭარის ზღვისპირეთში სუბტროპიკული ჰავაა.  

აჭარა ძირითადად აგრარული რეგიონია, სადაც მისდევენ სუბტროპიკული კულტურების (ჩაი, 
ციტრუსები) მოყვანას. მნიშვნელოვანი დარგებია აგრეთვე: ნავთობის მრეწველობა, მანქანათ-
მშენებლობა და ტურიზმი. ნავთობი მოედინება ბათუმიდან, რომელიც წარმოადგენს გაზსადენის 
ბოლო პუნქტს. ბათუმის, როგორც საპორტო ქალაქის მნიშვნელობა გაიზარდა თურქეთ-საქართველოს 
საზღვრის გახსნის შემდეგ სარფთან.  

2.4 აა/რ ბიუჯეტი 2015  



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
10 

                აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2015 წლის პროექტი 173 მილიონ 725 ათას ლარს 
შეადგენს.  2014 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 6 მილიონ 484,8 
ათასი ლარით არის გაზრდილი.   
2015-2018 წლების პრიორიტეტები ასე გადანაწილდა: 
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5,357,400 

  
 4 , 979,321 

  
 15,161,738 

   
12,497,300 

   
7,874,124 

  
21,487,256 

 
  15,423,941 

 
17,832,610 

 
4,996,035 

  
  24,089,320 

     
      1,732,000 

 
490,000 

 

ბიუჯეტი 2014 წელს იყო სულ: 151,161,506 ლარი, სახეზე გვაქვს ბიუჯეტის დინამიკური ზრდა, სადაც 
ასევე იზრდება კულტურის დაფინანსების წილიც. 

2.5 კულტურის დაფინანსების წილი 

აა/რ-ის მთავრობის კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის პროგრამის 
ბიუჯეტია: 15,440,150 ,რასაც უნდა დავუმატოთ ბათუმის მერიის (ბათუმის მერია, რომლის 
ბიუჯეტიცაა 120.000.000. აქედან 10%-ზე მეტს ხარჯავს კულტურაზე) და რეგიონალური საბიუჯეტო 
წილი, რაც დაახლოებით მოგვცემს 30. 000.000. 

აჭარის მთავრობა თავისი ბიუჯეტის 10%-ზე მეტს ხარჯავს კულტურის მხარდასაჭერად (ხოლო თუკი 
საერთო ჯამს ავიღებთ იგი 20%-მდე ავა) რაც მას საქართველოში განსაკუთრებულ ადგილს ძენს, ასევე 
მთელს პოსტ საბჭოთა სივრცეში, რაც ერთის მხრივ უნიკალურია და მეორეს მხრივ დიდ 
პასუხისმგებლობას ანიჭებს რეგიონში არსებულ ორგანიზაციებს მათი მხრიდან შესაბამისი უკუგების 
(ხარისხის და სხვა მაჩვენებლების სახით), სწორედ ეს გარემოებაც აძლიერებს ჩვენს სურვილს 
ქმედითი ინდიკატორების შესაქმნელად, რაც სუბსიდირების მიმღები ორგანიზაციების 
პასუხისმგებლობას გაზრდის. 

დაფინანსების ზრდას დიდი რესურსი აქვს ინტერსექტორალური თანამშრომლობის დროს, სადაც 
კულტურა და ხელოვნება შეიძლება მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად იქცეს მომიჯნავე 
სამინისტროებისთვის მათი მიზნების მისაღწევად! 

დაფინანსების ასეთი პრინციპი აა/რ-ს უნიკალურ მდგომარეობაში აყენებს, რაც შეიძლება 
სამაგალითო, და მნიშვნელოვან ქეისად იქცეს ევრო კავშირის მასშტაბით 

2.6 მოსახლეობა რაიონების მიხედვით  

აჭარა ბათუმი ქობულეთი  ქედა შუახევი ხელვაჩაური ხულო 

 
335,100 

 
 153,300 

 
     75,000 

 
 16,800 

 
   15,200 

 
       51,400 

 
  23,400 
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2.7 აჭარის ა/რ-ის  განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო 
 
ა/რ გკსს -   სხავადასხვა პერიოდში ჩატარებული რეორგანიზაციების შედეგად ჩამოყალიბდა, როგორც 
სხვადასხვა მნიშვნელოვანი დარგების ინტეგრირებული სამინისტრო, რომელიც თავისთავად ქმნის 
ბუნებრივ სექტორთშორისი თანამშრომლობის შესაძლებლობას. 
 
 
 
2.8  აჭარის  ა/რ განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს სტრუქტურა7 

 

 
 

2.8.1  სამინისტროს ვებ გვერდის შესახებ 
 
სამინისტროს აქვს ვებგვერდი და თავისი გვერდი სოციალურ ქსელებში. 
გვერდზე იოლად იძებნება პროგრამები, თუმცა სიახლეები ხშირად შერეულია და კარგი იქნება 
გვერდზე შესაძლებელი იყოს ვიზიტორთა რაოდენობის თვლა. 
სამინისტროს კარგად აქვს წარმოდგენილი თავისი სტატისტიკა, მისდამი დაქვემდებარებული 
ორგანიზაციების სიები და დაფინანსების პარამეტრები და  სრულად აკმაყოფილებს 
გამჭვირვალეობის მოთხოვნებს. 
 

საჭიროა ლინკი საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან, სადაც სრულადაა ატვირთული ყველა 
საჭირო კანონი კულტურის შესახებ, რაც შეიძლება გამოადგეთ სამინისტროს მომხმარებლებს; 
(www.mcs.gov.ge;  http://www.mcs.gov.ge/text-6.html 
http://www.parliament.ge/index.php?kan_kat_id=43&sec_id=69&lang_id=GEO&kan_name=&kan_text=&kan_
fro m=&kan_to=&kan_num=&Search=%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90 ) 
 
 ამ ეტაპზე არსებობს ა/რ მთავრობის გვერდი, სადაც ყველა სამინისტრო ერთადაა მოთავსებული. 

7 სამინისტროს ვებგვერდიდან http://adjara.gov.ge/branches/default.aspx?gid=6 
 

                                                           

http://www.mcs.gov.ge;/
http://www.mcs.gov.ge/text-6.html
http://www.parliament.ge/index.php?kan_kat_id=43&sec_id=69&lang_id=GEO&kan_name=&kan_text=&kan_from=&kan_to=&kan_num=&Search=%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/index.php?kan_kat_id=43&sec_id=69&lang_id=GEO&kan_name=&kan_text=&kan_from=&kan_to=&kan_num=&Search=%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://www.parliament.ge/index.php?kan_kat_id=43&sec_id=69&lang_id=GEO&kan_name=&kan_text=&kan_from=&kan_to=&kan_num=&Search=%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
http://adjara.gov.ge/branches/default.aspx?gid=6
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აუცილებელია ა/რ კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის და კონკრეტული პრიორიტეტების დოკ-ის 
განთავსება ვებ გვერდზე, ანდა გვერდზე უნდა დაიდოს ტურიზმის დეპარტამენტთან 
თანამშრომლობის დოკუმენტები - რაც მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის და საჯარო მომხმარებლის 
დასაინტერესებლად. 
 
ვებ გვერდზე ხშირად ქართულ ინგლისური გვერდები და შინაარსი არ ემთხვევა , სასურველია 
სამინიტრომ იფიქროს დამოუკიდებელ ვებ გვერდზე რომლითაც თავის მომხმარებელს უფრო ვრცელ 
სერვისებს მიაწვდის და ინფორმაციულად გაამდიდრებს. 
სამინისტროს ფეისბუქია - https://www.facebook.com/www.moecs.ge/ 
 
2.8.2. სამინისტროს საქმიანობა კულტურის მიმართულებით 
 
სამინისტრო ახორციელებს კულტურის სფეროში მის მიერ დაარსებული სიპი-ების დაფინანსებას და 
ასევე დაფინანსებას საკონკურსო წესით. 
მისასალმებელია სამინისტროს რამოდენიმე წლიანი გამოცდილება კონკურსების შედეგები 
გამოავლინოს საექსპერტო კომისიების გადაწყვეტილებათა საფუძველზე, რაც მას აახლოებს 
დასავლურ გამოცდილებასთან. 
 
აუცილებელია სამინისტრომ დანერგოს წინასწარი კონსულტაციები კონკურსებში და პროგრამებში 
მონაწილეობის მიღების მსურველებთან ანდა ამისთვის გამოიყენოს Culture and Media Desk-ები, ასეთი 
სტრუქტურის შექმნა სასურველია აა/რ-ში ადგილობრივ დონეზე (ეს დაეხმარება აა/რ-ში არსებულ 
ორგანიზაციებს ევროპულ დაფინანსებაზე და თანამშრომლობაზე), ასევე შესაძლებელია მათ 
მიენიჭოს გაფართოებული ფუნქციები, ან პირიქით სხვა სრუქტურას დაეკისროს მათი ფუნქცია. 
 
2.8.3  სამინისტროს პროგრამები და დაფინანსება 

 
სამინისტრო ცდილობს მაქსიმალურად უპასუხოს თანამედროვე გამოწვევბს და შექმნას კულტურის 
დაფინანსების პროგრამები სხვადასხვა მიმართულებებით, მიუხედავად მიმართულებების მიხედვით 
თანხების გადანაწილებისა, საერთო ბიუჯეტის ზრდის ტენდენცია სახეზეა. 
გთავაზობთ 2014 და 2015 წლის მონაცემებს: 
 
 ხელოვნებისა და 

კულტურის 
საქმიანობის 
ხელშეწყობა და 
პოპულარიზაცია  
 

კულტურული 
ცხოვრების 
ხელშეწყობა 
სოფლად  
 

საშემსრულებლო 
ხელოვნების 
ხელშეწყობა  
 

ფოლკლორის 
ხელშეწყობა  
 

აჭარაში 
კინოხელოვნების 
განვითარების 
ხელშეწყობა  
 

2014        790 000  
 

     62 000  
 

     170 000  
 

    120 000  
 

      242 000  
 

2015        725 000  
 

     55 000  
 

     200 000  
 

    170 000       400 000  
 

 საერთო ჯამი     
2014 1 384 000  
2015 1 550 000  
 

https://www.facebook.com/www.moecs.ge/


STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
13 

2.8.4  სხვა უწყებებთან სამინისტროებთან თანამშრომლობის მაგალითები 
 
თავად სამინისტრო აერთიანებს - განათლებას, სპორტს, ახალგაზრდობას - შესაბამისად ეს 
მიმართულებები ბუნებრივად თანამშრომლობენ, მაგრამ კარგი იქნება - მათ მიერ ერთობლივი 
პრიორიტეტების და ფინანსური პროგრამის შექმნა, რამაც შეიძლება ძალიან საინტერესო მაგალითი 
და პრეცედენტი შექმნას. 
 
წარმატებულია თანამშრომლობა ტურიზმის დეპარტამენტთან - შეიძლება გაღრმავდეს ასევე 
თანამშრომლობა სხვა სამინისტროებთან განსაკუთრებით კულტურული ინდუსტრიების 
განვითარების შემთხვევაში. 
2.9  მუნიციპალიტეტების და რაიონების მოწყობა 
 
რეგიონებს კულტურული მოწყობის მიხედვით გააჩნიათ საკრებულოებში ან მუნიციპალიტეტებში 
კულტურის განყოფილებები (იქ სადაც საკრებულოა კომიტეტიც), მათ მიერ შექმნილი აიპი 
კულტურის ცენტრები, სადაც გაერთიანებულია არსებული შემოქმედებითი კოლექტივები, კ/ს, კ/ც 
ასევე იურიდიულად აიპების ან სიპების სახით. 
დარგობრივი ორგანიზაციები ცხრილში 
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1 ბათუმი 5–მუზეუმი 
2–მუზეუმ–ნაკრძალი 
 

4 3   6 5 2 5 

2 ქედა 1-მუზეუმი 
 

0  4 23  1 1 1 

3 ხელვაჩაური 2–მუზეუმი,  
1–ეროვნული პარკი 
 

2  4 13  3 1 1 

4 შუახევი 2–მუზეუმი, 
1–ციხე მუზეუმი 
 

0  9 43  1 1 0 

5 ქობულეთი 1-მუზეუმი,  
2–ნაკრძალი,  
1–ეროვნული პარკი 
 

0  8 14  3 1 1 

6 ხულო 3-მუზეუმი 
 

1 1 7 12  1 2 0 

 
აქაც სახეზე გვაქვს კულტურის სფეროსთვის დაფინანსების ზრდის ტენდენცია უმეტეს შემთხვევაში. 

 
 
 
2.9.1  ბიუჯეტები კ/ც-ის მიხედვით 

 
   2010   2011   2012    2013   2014     2015 
ქ.ბათუმის მერია 877000 1079300 1242200 1965925 2807800 6227063 
ქობულეთის 368700 535616 456616 421130 392160 392160 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
14 

მუნიციპალიტეტი 
ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი 

283000 248760 376690 319060 382000 333200 

ქედის 
მუნიციპალიტეტი 

2.163.8 342990 342990 342990 412150 387250 

შუახევის 
მუნიციპალიტეტი 

283000 304380 403940 404000 446995 416100 

ხულოს  
მუნიციპალიტეტი 

289568 325600 432630 438000 449241 451860 

 
 
 

2.9.2. დასაქმება კულტურის სექტორში 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ქ.ბათუმის მერია 375 400 476 523 527 464 
ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტი 

124 124 232 246 253 253 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი 

206 190 189 212 216 148 

ქედის 
მუნიციპალიტეტი 

141 143 177 181 183 183 

შუახევის 
მუნიციპალიტეტი 

- - - - - - 

ხულოს  
მუნიციპალიტეტი 

134 142 214 227 147 135 

 

ზოგიერთ რაიონში შეინიშნება სამუშაო ადგილების შემცირება, ზოგან კი პირიქით მატება, აქ საჭიროა 
დამატებითი ანალიზი, რამდენადაა ეს პროცესი დაკავშირებული რაიონების სტრატეგიასთან ან 
პრიორიტეტებთან. 

 

2.9.3 კულტურული ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი თანხა 
 

გამოყოფილი თანხების მაჩვენებლების ანალიზისთვის აუცილებელია ინდიკატორებთან შედარება, 
ანუ ამ თანხის საფუძველზე შექმნილი პროექტების ხარისხის განსაზღვრა, რაც ჯერჯერობით არაა და 
აუცილებლად შესაქმნელია. 

 
2.10. ბათუმის მუნიციპალიტეტის კულტურის ბიუჯეტი 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ქ.ბათუმის მერია 5552800 2163800 4732900 4704400 4968200 5418500 
ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტი 

54500 150194 122080 121013 60820 81400 

ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი 

47435 64167 72400 55000 55000 57000 

ქედის 
მუნიციპალიტეტი 

77419 51500 56000 50100 58000 55000 

შუახევის 
მუნიციპალიტეტი 

37000 57000 79500 69000 65000 65000 

ხულოს  
მუნიციპალიტეტი 

35000 51518 50000 49863 55000 78000 
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ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი კულტურის მიმართულებით ითვალისწინებდა 2015 წელს 
- „კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“11,180.841 ლარს, მათ შორის 6 პროგრამას: 
 

ბათუმი არტი - 
ფესტივალების 
ქალაქი 

„თავისუფალი 
ინიციატივების 
მხარდაჭერა  

ხელოვნების და 
კულტურის 
განვითარების 
ხელშეწყობა 

ადგილობრივი 
მნიშვნელობის 
ბიბლიოთეკების 
განვითარების 
ხელშეწყობა 

ბოტანიკური 
ბაღის 
განვითარების 
ხელშეწყობა 

შავი ზღვის ფლორისა და 
ფაუნის სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრის 
მხარდაჭერა  

290 000 130 000 6 040 2008 734500 1121000 1030000 
 
ვფიქრობთ, რომ კულტურის ცენტრის ბიუჯეტი არაპროპორციულია, მითუმეტეს ინდიკატორების არ 
ქონის პირობებში. უმჯობესია გაიზარდოს თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა. ამავე დროს, 
მაშინ როდესაც არსებიბს ფესტივალების მხარდაჭერის პროგრამა კულტურის ცენტრისთვის 
ფესტივალისთვის 3,400,000 ლარის აკუმულირება არამიზანშეწონილია. 
 
3. ევროინტეგრაცია 
 
საქართველოსთვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა ეკ - თან ასოცირების ხელშეკრულების 
გაფორმებას და იმ სიკეთეების მიღების შესაძლებლობას, რასაც იძლევა ეს ხელშეკრულება, მათ შორის 
ეკ-ის პროგრამას შემოქმედებითი ევროპა, რომელშიც მონაწილეობასაც მოაწერა ხელი საქართველომ, 
რაც კულტურის სფეროში მოღვაწე სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს აძლევს 
მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს ეკ-ის დაფინანსების მოსაპოვებლად. 
 
ევრო ინტეგრაცია ამავე დროს ითვალისწინებს საკანონმდებლო ბაზის ჰარმონიაზაციას და ეკ-ში 
არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების შესაძლებლობას; სამოქალაქო საზოგადოების შემდგომ 
განვითარებას, დემოკრატიისა და კულტურის პოლიტიკის შემდგომ მოდერნიზაციას. 
მნიშვნელოვანია რომ ქვეყანამ გამოიყენოს თანამედროვე ტექნოლოგიები და პროგრესული 
მიდგომები კულტურის სფეროში. 
საჭიროა ადგილობრივი კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება რაც ასევე იყო აღნიშნული ეკ-ის 
კვლევაში. ციტატა 2012 წლის ანგარიშიდან: „sistemis SigniT kulturis mwarmoeblebsa da 
kulturis momxmareblebs Soris urTierTobani, da bolos gansazRvros ganviTarebis, 
organizaciuli srulyofis da kvalifikaciis amaRlebis saWiroebani romlebic 
SeiZleba arsebobdes am komponentebis gaTvaliswinebiT9. 
მუდმივმოქმედი გადამზადების ცენტრის შექმნის აუცილებლობა დღესაც ფრიად აქტუალურ 
საკითხად რჩება, რადგანაც საჭიროა როგორც კადრების გადამზადება ასევე კვალიფიკაციის 
ამაღლების შესაძლებლობა. 
 
3.1 . ტრადიციული და ახალი დეფინიციები 
ძალიან მნიშვნელოვანია დარგის სპეციალისტებს და მოსახლეობაც მივაწოდოთ ახალი კულტურის 
ტრადიციული ფორმების და თავად კულტურის როგორც ტერმინის თანამედროვე განსაზღვრებები. 
ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია კულტურის „ინდუსტრიალიზაციის“ ახსნა. გამოვიყენოთ 
ტერმინები შემოქმედებითი ინდუსტრიები და კულტურული ინდუსტრიები. 

8 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - ა(ა)იპ ქ.ბათუმის კულტურის ცენტრი; 
9 www.euroeastculture.eu  (ანგარიში) 
 

                                                           

http://www.euroeastculture.eu/


STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
16 

გამოვიყენებთ სრულად ევრო კავშირის აღმოსავლეთ თანამშრომლობის კულტურის პროგრამის მიერ 
აღიარებულ განმარტებებს: 
ა.   ხელოვნების ძირითადი და ტრადიციული სფერობი: 

 საშემსრულებლო ხელოვნება, 
 სახვითი (ვიზუალური)  ხელოვნება, 
 კულტურული და არქიტექტურული მემკვიდრეობა  
და ლიტერატურა; 

ბ. კულტურული ინდუსტრიების: 
 ფილმი,  
DVD და ვიდეო,  
ტელევიზია და რადიო, 
 ვიდეო თამაშები, 
 ახალი მედია, 
 მუსიკა, 
 წიგნები (საგამომცემლო ინდუსტრია) 
და პრესაში; 

გ.   შემოქმედებითი ინდუსტრიების: ის მრეწველობა, რომელიც გამოიყენებს კულტურას, როგორც  
      შენატანს მაგრამ რომლის შედეგებიც იქნება ძირითადად ფუნქციური, მათ შორის, არქიტექტურა,  
      რეკლამა, დიზაინი და მოდა. 
კულტურული ოპერატორები   განისაზღვრება, როგორც ყველა ტიპის ორგანიზაციები და კერძო 
პირები, რომლებიც მუშაობენ კულტურის სფეროში.10 
 
4.  კულტურის სფეროს მდგომარეობის მიმოხილვა  
 
კულტურა ქვეყანაში განიხილება მნიშვნელოვან დარგად, მაგრამ ეს რჩება ვერბალურ დონეზე და 90-
იანი წლებიდან მოყოლებული ის არ გამხდარა სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსების ოფიციაური 
პრიორიტეტების ჩამონათვალის ნაწილი. პირველ როგში იმიტომ რომ მისადმი მიდგომა არაა, 
როგორც ინვესტირება და იგი არ განიხილება ეკონომიკური ზრდის შესაძლებლობის ძლიერ იარაღად.  
 
არსებული მემკვიდრეობა ყოფაში, ტექნიკურ, ლინგვისტურ თუ რელიგიურ შემადგენლობაში 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სძენს - მრავალფეროვნებას როგორც საკვანძო სიტყვას, რაც უნდა 
იყოს ასახული როგორც მომავალ კულტურის პოლიტიკაში ასევე არსებულ პროგრამებში და 
დაფინანსებათა მეგზურებში. 
 
სახეზე გვაქვს გადამეტებული ზრუნვა კულტურული მემკვიდრეობაში, რაც სამწუხაროდ გაგებულია 
ვიწრო კუთხით და ყურადღებას მოკლებულია თანამედროვე ხელოვნება. პრობლემაა რომ არ არის 
კარგად გავრცობილი და იუნესკოს დოკუმენტები მათ შორის თანამედროვე დეფინიციები - იგივე 
კულტურის (იუნესკოს 2005 წლის რეზოლუცია). ამ კუთხით საჭიროა ძეგლთა დაცვის სააგენტოს 
კომპეტენციების გადახედვა და მისი მოქმედების არეალის გაფართოვება - იგი უკვე დღეს თანაბრად 
უნდა ზრუნავდეს არა მხოლოდ ისტორიულ არქიტექტურულ ძეგლებზე (ძირითადად), არამედ 
საშემსრულებლო ხელოვნებაზეც, კინოზეც, ფოტო ხელოვნებაზეც და ა.შ. დიგიტალიზაციის, კვლევის 
და გადარჩენის თვალსაზრისით. აა/რ მაგალითზე შეიძლება ვისაუბროთ დრამატული თეატრის 
მუზეუმზე, სხვადასხვა ფოტო არქივებზე და ა.შ. 
 

10 http://www.culturepartnership.eu 
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კულტურის სექტორის სუსტ ინსტიტუციონალურ ინფრასტრუქტურაზე ყურადღებას ამახვილებდა 
ევრო კავშირის აღმოსავლეთ თანამშრომლობის კულტურის (დანართი N2) პროგრამის კვლევა 2012 
წელსაც, და ამიტომაც ვილნიუსის 2012 წლის სამიტის რეზოლუციაში შევიდა ჩანაწერი 
საქართველოში კულტურის სექტორის მოდერნიზაციის აუცილებლობაზე11.  
 
აქვე ჩნდება პრობლემა საკადრო ასაკობრივი პოლიტიკის შესახებ ციტატა 2012 წლის კვლევიდან: 
„axalgazrdobas ukeT esmis modernizaciis sikeTeebi, is didi SesaZleblobebi 
romlebsac gvTavazobs axali komunikaciebi da mimdinare cifruli revoluciebi, 
internacionalizaciisa da globalizaciis procesebi, mravalmxrivi TviTmyofadobisa 
da individualuri TviTaqtualizaciis Zieba da is roli da wvlili, romlebic 
kulturam da Semoqmedebam, Tanamedrove ganmartebiT, unda iTamaSos socialur, 
ekonomikur da humanitarul sakiTxebSi iseve rogorc erovnul, regionalur da 
pirovnul ganviTarebaSi.”12 
 
აა/რ ბიუჯეტის ძალიან ზედაპირული ანალიზის მიუხედავადაც კი აა/რ თავისი ბიუჯეტის 10%-ზე 
მეტს ხარჯავს კულტურისთვის და ეს თანხა კიდევ უფრო გაიზრდება (რაც მისასალმებელი და 
საამაყოა) თუ გვერდით დაფინანსებებს ანდა ადგილობრივი ბიუჯეტების ხარჯებს დავუმატებთ, 
უნდა ითქვას რომ არა მხოლოდ საქართველოში არამედ ევრო კავშირში და აღმოსავლეთ 
თანამშრომლობის ქვეყნებში უნიკალურ მაგალითთან გვაქვს საქმე. მიუხედავად ამისა ეს ფაქტორი 
ძალიან ცუდად არის გაპიარებული და მეორეც სუბსიდირებული ორგანიზაციების დიდი ნაწილი არა 
ადეკვატურად ხარჯავს და ასიმეტრიულად უბრუნებს აა/რ უკან თავისი საქმიანობით და აქტივობით, 
უფრო მეტი უკუგება უნდა ქონდეს აა/რ მეტი ცნობადობა და ა.შ. ეს სერიოზულად დამაფიქრებელი 
ფაქტორია, რის გამოც უნდა გადაიხედოს მენეჯმენტი და ლიდერშიფი ადგილებზე და გაძლიერდეს 
მონიტორინგი. 
 
4.1 კულტურა და საერთაშორისო კონვენციები 
 
მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველო გაწევრიანდა 
მთელ რიგ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებში როგორებიცაა: UNESCO, ევრო საბჭო, 
შეიქმნა ICOMOS-ის და ICOM-ის ეროვნული კომიტეტები, გახდა ICCROM-ის წევრი, ასევე 
სქართველო შეუერთდა მნიშვნელოვან საერთაშორსიო კონვენციებს: 
 

 literaturuli da xelovnebis namuSevarTa dacvis bernis konvencia,  
 SeiaraRebuli konfliqtis SemTxvevaSi kulturuli sakuTrebis dacvis konvencia, 

am konvenciis dacvisaTvis saWiro wesebiT,  
 evropuli kulturis konvencia,  
 UNESCO-s konvencia publikaciebis saerTaSoriso gacvlis Sesaxeb, 

 
 Semsruleblebis, fonogramebis, prodiuserebisa da samauwyeblo organizaciebis 

dacvis saerTaSoriso konvencia, UNESCO-s konvencia kulturuli sakuTrebis 
flobis, aralegaluri importis, eqsportis da gadacemis akrZalvisa da 
prevenciis saSualebebis Sesaxeb, 

11 see Paragraph 37 of the Joint Declaration. The Joint Declaration also mentions explicitly that "The policy dialogue on the 
modernisation of cultural policies in Eastern European partners will be continued." -  http://www.eu2013.lt/en/news/statements/-joint-
declaration-of-the-eastern-partnership-summit-vilnius-28-29-november-2013 
12 http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-sector-and-cultural-
policy.html 
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 UNESCO-s konvencia msoflio kulturuli da bunebrivi memkvidreobis dacvis 
Sesaxeb, 

 arqeologiuri memkvidreobis dacvis konvencia,  
 erToblivi kinematografiuli warmoebis evropuli konvencia, 

 
 konvencia Savi zRvis qveynebis kulturis, ganaTlebis, mecnierebisa da 

informaciis dargSi TanamSromlobis Sesaxeb, 
 WIPO saavtoro uflebis xelSekrulebi,  
 WIPO warmodgenebis da fonogramebis xelSekrulebi,  
 UNESCO-s konvencia aramaterialuri kulturuli memkvidreobis dacvis Sesaxeb,  
 kulturuli gamoxatvis mravalferovnebis dacvisa da popularizaciis UNESCO-s 

konvencia. 
 
სამწუხაროდ ადგილობრივი ორგანიზაციები ცუდად არიან ინფორმირებულნი და ვერ ღებულობენ იმ 
სიკეთეებს სრულად, რამაც შეიძლება მათ დიდი დახმარება გაუწიოს. (შეიძლება მცირე გამონაკლისად 
მივიღოთ არქეოლოგიის მუზეუმი რომელიც ჩართული იყო საერთაშორისო გრანტებში). 
ვითარების ანალიზი გვაჩვენებს რომ უმრავლეს შემთხვევაში პრობლემა გვაქვს არა საბიუჯეტო 
საკითხებთან (სიმცირესთან ან შეკვეცასთან), არამედ მისი ხარჯვის და გამოყენების უნარებთან, რაც 
ცალსახად გვაჩვენებს კადრების უნარჩვევების პრობლემას, ანუ თანამედროვე მართვის-მენეჯმენტის 
დაბალ უნარჩვევებს. ამ ნაწილში ისევეა აუცილებელი მოდერნიზაციის გავრცელება როგორც 
ინფრასტრუქტურის, თუ რეგულაციების საკითხებში, შესაბამისად გადაუდებელ აუცილებლობად 
იქცევა ახალი კადრების ან ძველი კადრების გადამზადება, რის შედეგადაც უნდა მივიღოთ დარგის 
სპეციალისტები ახალი უნარებით. 
 
საჭიროა კულტურის ობიექტების (მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, კ/ს და ა.შ.) უფრო მეტად იყვნენ 
მომხმარებელზე-კლიენტზე ორიენტირებული, მის მომსახურეობაზე და მოზიდვაზე, რასაც 
თანამედროვე კულტურის მარკეტინგის და მენეჯმენტის გარეშე ვერ შევძლებთ, ანუ უნდა 
ცხოვრებაში გავატაროთ ფორმულა: კლიენტი/მომხმარებელი - ზრუნვა. 
მთავრობის მხრიდან ზრუნვა საზოგადოებისთვის კრეატიული და ინოვაციური კულტურული 
შეთავაზების მიწოდებისთვის, აუცილებლად მოახდენს მოსახლეობის კულტურული დონის 
ამაღლებას დასავლური ფასეულობების განმტკიცებას, რაც სამოქალაქო საზოგადოების შემდგომი 
განვითარების მტკიცე გარანტიას წარმოადგენს. 
საჭიროა მიერთებულ დოკუმენტების პოპულარიზაცია - იქნებ ერთტომეულის გამოცემა, სადაც შევა 
საერთაშორისო კონვენციები, გაფორმებული ხელშეკრულებები, რაც დაეხმარება ადგილობრივ 
ორგანიზაციებს საერთაშორისო შესაძლებლობების უკეთ გამოყებნებაში. 
 
კიდევ ერთი ციტატა 2012 წლის კვლევის დასკვნიდან: „kulturuli ganviTarebis gasaRebi aris 
is klimati da konteqsti, romelTa farglebSic mxatvruli da Semoqmedebis sxva 
formebi viTardeba. Tu arsebobs dabrkolebebi – biurokratiuli, samarTlebrivi, 
finansuri an pirovnuli – mokled iseTi klimati an konteqsti romelic ZiriTadad 
mtrulia kulturis seqtorisaTvis, kultura ver ganviTardeba“.13  
 
საჭიროა სერიოზული ყურადღება დაეთმოს UNESCO-ს კონვენციას კულტურული 
გამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და პოპულარიზაციის შესახებ და მის გაცნობას 
კულტურის სექტორის ოპერატორებისთვის 

13 http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-sector-and-cultural-
policy.html 
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რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ აა/რ-ში?  
საკანონმდებლო თავალსაზრისით არის საერთო ქვეყნის კანონმდებლობა, რომელიც მიუხედავად 
თავისი ზოგიერთი ნაკლოვანებისა, ხელს არ უშლის კულტურის განვითარებას, თუ არ ჩავთვლით 
სატენდერო პირობების გავრცელებას კულტურის სექტორზე, რომელიც სერიოზულად აზიანებს 
დარგს. ფინანსურად მდგომარეობა დაფინანსების საერთო მიდგომების მიხედვით საუკეთესოა, 
მაგრამ შეიძლება ვისაუბროთ გამოყოფილი თანხების უკეთ განაწილებაზე, რაც შეეხება 
ბიუროკრატიას გვაქვს ასიმეტრიული მდგომარეობა. ბიუროკრატია რეგიონებში და დგილებზე 
ორგანიზაციებში ხშირ შემთხვევაში არის შემაფერხებელი ფაქტორი, მაშინ როდესაც სამინისტრო და 
მისი შემადგენლობა გახსნილია ცვლილებებისთვის, დახმარების გასაწევად, მზადაა პროგრესული 
წამოწყებების მხარდასაჭერად და ყველა ინიციატივა აა/რ მოდის ზემოდან და არა ქვემოდან. 
 
 
 
4.2 კულტურის განვითარების მახასიათებლები 
 

აჭარის ა/რ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ისევე როგორც მთელს საქართველოში ვხვდებით საბჭოთა 
პერიოდიდან შემორჩენილ სტრუქტურების გადმონაშთებს და ამავე დროს ახალ მმართველობით 
სტრუქტურას, როგორიცაა: 
მუნიციპალური - კულტურის განყოფილება/სამსახური; 
სახელმწიფოს მიერ შექმნილი აიპი კულტურის ცენტრი; 
თუ უკვე გვაქვს  დეცენტრალიზაციის შედეგად შექმნილი მუნიციპალიტეტები შეიძლება შევხვდეთ 
საკრებულოში კულტურის კომიტეტებსაც, კარგი მაგალითია ბათუმი, მაგრამ ამავე დროს არ 
შეიძლება დეცენტრალიზაცია გადაიზარდოს არაკომინიკაციურ მდგომარეობად, ანდა 
კოორდინირების არ ქონად. მარტივი მაგალითი, მაშინ როდესაც აჭარის ა/რ რესპუბლიკის კულტურის 
სამინისტრო რამოდენიმე წელია მუშაობს საექსპერტო კომისიების გადაწყვეტილებებზე 
დაყრდნობით, მერია არა მხოლოდ არ გადასულა ამ სისტემაზე არც კი იცის, რომ სამინისტრო ასე 
მუშაობს. ეს რასაკვირველია სწრაფადაა გამოსასწორებელი და საჭიროა მეტი პროფესიული 
კოორდინირება და შეიძლება ერთიანი დაფინანსების მოდელის შექმნა ან ერთიანი კომისიების 
გამოყენება სხვადასხვა დედლაინებით. 
 
ხშირად არსებული კანონების გამოყენება არ ხდება სრულად ან  არ მიდის არსებული კანონების 
ნაკლოვანებების აქტიური განხილვა და კანონებში ცვლილებების შეტანაზე ლობირება, საჭიროა 
პროფესიული სექტორის და კულტურის ოპერატორების უფრო მეტი ერთმანეთთან ურთიერთობა ა/რ 
პარლამენტის კულტურისა და განათლების კომიტეტთან თანამშრომლობა და მეტი ინიციატივების 
დაფიქსირება სექტორის განვითარებისთვის უკეთესი გარემოს შესაქმნელად. 
 
ზოგადი მიმოხილვის ფონზე 90-იან წლებთან შედარებით რასაკვირველია 2000-ანის შუა პერიოდი 
2004-2007 გამოირჩეოდა პროგრესული მიდგომებით და ევრო საბჭოს რეკომენდაციების დანერგვით 
ქვეყანაში, რამაც განვითარება აღარ პოვა, და შეიძლება ევრო კავშირის მითითებაც კულტურის 
პოლიტიკის 2013 წელს კულტურის პოლიტიკის შემდგომ მოდერნიზაციაზე განპირობებული იყო ამ 
გარემოებით. 
 
კულტურა საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის თამაშობდა მნიშვნელოვან როლს და 
პოლიტიკოსებიც, ყოველთვის ვერბალურ დონეზე ან შერჩევით პრაქტიკაში ანიჭებდნენ დიდ 
მნიშვნელობას, მაგრამ მაინც რაიმე მყარი დოკუმენტური გარანტიები რეგულაციებისა და კულტურის 
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პოლიტიკის დოკუმენტების სახით არ შექმნილა. ამასვე იზიარებენ ევროპელი ექსპერტებიც. 
 
არსებული 1997 წლის კანონი კულტურის შესახებ ითხოვს მოდერნიზაციას , ანდა ა/რ-ში მისი 
ალტერნატივის მოდერნიზებული დოკუმენტის შექმნას, რაც უფრო მეტად გააძლიერებს ასევე 
თანამედროვე ინდიკატორების შექმნასაც. კანონმა ასევე უნდა დაიცვას კულტურული ობიექტების 
ტერიტორიების დაცულობა, რადაგანაც გამოკითხვებმა გვაჩვენეს რომ მრავალი სკოლა და მუზეუმი 
ჩივის მათი ტერიტორიების უკანონო მითვისებაზე სხვა იურიდიულ თუ კერო პირების მხრიდან და 
ეს საკითხიც აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს სახელმწიფოს მხრიდან და იმ შემთხვევაში, თუ 
უკვე ვეღარ ხერხდება ტერიტორიების აღდგენა სახელმწიფომ უნდა იფიქროს ისეთ საკანონმდებლო 
ინიციატივაზე, როდესაც დაზარალებული კულტურის ობიექტები მიიღებენ ფინანსურ ან 
ტერიტორიულ კომპენსაციებს სამართლიანი გადაანგარიშების საფუძველზე. 
 
 
 
5. კანონმდებლობა და კულტურა 
 
2007 წლის კანონიც კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საჭიროებს თანამედროვე დეფინიციებისა 
და დასაცავი სფეროების და მიმართულების შესაბამის გაფართოებას. 
 
მნიშვნელოვანი იყო წინა წლებში საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დაფინანსებებით ისტორიული 
ქალაქების ცენტრების რეაბილიტაცები, მათ შორის ბათუმის, რაც გასაგრძელებელია მთელი რიგი 
კულტურული ფორმების, ფესტივალების ანიმაციების განვითარების თვააზრისით. 
 
2015 წელს მიღებული მთის კანონი აა/რ-მ უნდა გამოიყენოს ასევე კულტურის განვითარების 
წინაპირობად თავის მთიან რეგიონებში. 
 
კულტურული მემკიდრეობის რელიგიური ხასიათი რასკვირველია ქმნის მთელ რიგ სირთულეებს, 
მაგრამ სახელმწიფოს გასაგრძელებელი აქვს სეკულარიზაციის გზა და ეროვნული, რაციონალური 
პასუხისმგებლობით მიდგომა. (რელიგიის მცდელობა დაბლოკოს სეკულარიზაცია და ჩაერიოს საერო 
საქმიანობაში - საჭირო არის უფრო მეტად რეგლამენტირება). 
 
ფინანსური თანაფარდომა კულტურულ მემკვიდრეობასა და თანამედროვე ხელოვნებას შორის უფრო 
მეტად დასახვეწია და დასამუშავებელი, თანამედროვე მსოფლიო უკვე განსხვავებულად უდგება ამ 
საკითხს და „თანამედროვე“ მემკვიდრეობასაც ადეკვატურ მნიშვნელობას ანიჭებს. 
 
მნიშვნელოვანი იქნება ა/რ-ში ადგილობრივი საკანონმდებლო ინიციატივების შექმნის პრაქტიკის 
დამკვიდრება, რაც ხელს შეუწყობს კულტურის განვითარებას, განსაკუთრებით, თუკი მისი 
პრიორიტეტულობა, როგორც ტურისტულ პროდუქტად იქნება აღქმული. 
 
სერიოზულად უნდა დამუშავდეს კულტურისა და ტურიზმის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, რაც 
სრიოზულად განავითარებს კრეატიულ ინდუსტრიებს და კულტურის პროდუქტად გადაქცევის 
პროცესი შექმნის სამუშაო ადგილებს გვერდით შემოსავლებს და ეკონომიკის ზრდას. ამ მხრივ 
სამინისტროს დაწყებული აქვს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რასაც ასევე ამყარებს უკვე გამოცემული 
დადგენილებები კულტურული ღინისძიებების ერთიანი კალენდრის შექმნაზე განსაკუთრებით 
ტურისტული სეზონის დროს (იხილეთ დანართი N4 ). 
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ზოგადი პრობლემა ხელოვნებაში: მხატვრების, მუსიკოსების, მწერლების და ა.შ. დასაქმებისა ანდა 
მათი სოციალური დაცვის საკითხი  - გამოსავალი პროფკავშირებია, რომელიც არ მუშაობს და არ 
ზრუნავს ან ხელოვნების მუშაკთა დასაქმების და საპენსიო ფონდის შექმნა! აქ კვლავ საჭიროა 
საერთაშორისო გამოცდილების უკეთ შესწავლა. 
 
ეკონიმიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უფლება პრივატიზაციაზე, ანუ როგორც 
ალტერნატივა პრივატიზაციაზე, კარგი იქნება გერმანული პრაქტიკის დანერგვა ადგილობრივ 
დონეზე ანუ დროებით მართვაში გადაცემა არა სამთავრობო სექტორისთვის თანადაფინანსებით. 
 
არსებული კანონები: კულტურაზე, მუზეუმებზე, თეატრებზე, კანონი კინემატოგრაფიის 
მხარდაჭერაზე სახელმწიფოს მიერ, კანონი კულტურული საქონლის საქართველოში იმპორტსა და 
ექსპორტზე და სხვა - საჭიროებს მოდერნიზაციას, ახალი რეალიების გათვალისწინებას - კანონები 
არაა ასახული კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტში, რის შედეგადაც შეიძენდა კონკრეტულ 
ინსტრუმენტებს, მექანიზმს და ფინანსურ უზრუნველყოფას. 

 

საჭიროა ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ჩართვა საკანონმდებლო ინიციატივაზე - პოსტინდუსტრიული 
მემკვიდრეობის შესახებ, რომელიც ძალიან დროულია, რადგანაც ნადგურდება სერიოზული ძეგლები, 
რასაც სამომავლოდ დიდი მნიშვნელობა ექნება ქართული კულტურისთვის.  
 
მაგალითად ახალი კანონი თეატრების შესახებ რომელიც მიღებულ იქნა 2012 წლის შემდეგ აღმოჩნდა 
რეგრესული ბოლომდე გაუაზრებელი და მისი მიღება დაჩქარებული წესით არის ცუდი პრაქტიკა, 
ხოლო კანონის გადასინჯვა აღარ მოხერხდა დღემდე. 
 
5.1 საკანონმდებლო შეღავათები კულტურისთვის 
 
საკანონმდებლო შეღავათები - საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მუხლი 168.2.ბ და გ - დღს გან 
საპატრიარქოს და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიტაციო-კვლევითი პროექტების 
განთავისუფლება.  
„saqarTvelos sagadasaxado kodeqsi aseve awesebs garkveul stimulebs saqvelmoqmedo 
organizaciebisaTvis, mag. masSi naTqvamia rom qvelmoqmedeba Tavisufldeba saSemosavlo 
gadasaxadisagan, garda im SemTxvevebisa roca mogeba miRebulia ekonomikuri 
saqmianobiT. 
 
saqvelmoqmedo organizaciebis mier miRebuli grantebi, sawevro gadasaxadebi da 
Semowirulobebi ganTavisuflebulia gadasaxadisagan. (saqarTvelos sagadasaxado 
kodeqsi, muxlebi 99 da 117). 
 
Tumca Tu organizacia (saqvelmoqmedo an komerciuli) gaiRebs saqvelmoqmedo 
Sewirulobas an wvlils saqonlis, fulis an momsaxurebis saxiT fizikur piris mimarT, 
es iTvleba rogorc beneficiaris Semosavali da donori (saqvelmoqmedo an komerciuli 
organizacia) valdebulia gadaixados masze gadasaxadi romelic midis saxelmwifo 
biujetSi. cxadia aseTi wesebi arTulebs Semowirulobebis gaRebisa da wvlilis 
 
Setanis sakiTxebs da aZvirebs qvelmoqmedebas (ix. “moxaliseoba–saerTaSoriso 
praqtikis analizi da qarTuli kanonmdeblobis reforma” http://www.epfound.ge/, 
Tavisuflebis  
institutis mier evraziis  fondis dakveTiT Catarebuli kvleva). 

 

http://www.epfound.ge/
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აღsaniSnavia, rom rac Seexeba individualur saSemosavlo gadasaxads, sagadasaxado 
kodeqsi ar adgens araviTar stimulebs romlebic mimarTuli iqneboda filantropiuli 
saqmianobis waxalisebisaken, sxva sityvebiT - sagadasaxado SeRavaTebs saqvelmoqmedo 
saqmianobisaTvis. 
 
kanoni adgens, rom komerciul iuridiul pirebs SeuZliaT awarmoon saqvelmoqmedo an 
filantropiuli saqmianoba magram am SemTxvevaSi isini Tavisufldebian gadasaxadisagan 
Tu aseTi saqmianoba xorcieldeba saqvelmoqmedo organizaciis saSualebiT, e.i. 
arapirdapir. kompanias aqvs ufleba klasifikacia gaukeTos Tavis filantropiul da 
saqvelmoqmedo Sewirulobebs rogorc gadasaxadisagan gaTavisuflebul xarjebs mis 

gadasaxads daqvemdebarebuli mogebis 10 %-an zRvramde“.14 
 
საჭიროა ამ ინფორმაციის უკეთ გავრცელება, როგორც კულტურის ასევე ბიზნეს სექტორში. 
ამის გამოყენება შესაძლებელია ადგილობრივი საქველმოქმედო ფონდის შექმნით და კარგი ახსნის 
შედეგად თანხების აკუმულირება ბიზნეს სექტორიდან. 
 
5.2 საფინანსო რეგულაციები 
 
საფინანსო საგადასახადო წესების ნაწილში დიდ პრობლემას წარმოადგენს ტენდერების არსებული 
ფორმა, საგარანტიო წერილების ბოლომდე გაუზრებელი პროცესი კულტურის სექტორისთვის (რაც 
სხვა სფეროებისთვის სრულიად მისაღებია); მითუმეტეს როდესაც ქართული საბანკო და სადაზღვევო 
სექტორის კულტურასთან გამოცდილება და კვალიფიკაცია არ გააჩნიათ. სასურველია ეკ-ის 
საუკეთესო საგრანტო პოლიტიკისა და გამოცდილების გადმოტანა კულტურის სფეროში არსებული 
ტენდერების და საგარანტიო წერილების სანაცვლოდ. ლოგიკურია რომ ევრო ინტეგრაციის გზაზე 
ჩვენი სისტემა უფრო დაუახლოვდეს საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკას. 
 
5.3 იურიდიული რეგისტრაცია 
 
მიუხედავად იმისა რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგისტრაცია ძალიან მარტივია, ა/რ 
გამოირჩევა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაკლებობით კულტურის სფეროში, ზოგიერთ 
რეგიონში კი საერთოდ არ იძებნება. 
 
გვაფიქრებინებს რომ აა/რ ცენტრალურმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა მიიღონ 
არასათავრობო სექტორის გაძლიერებისთვის საგრანტო პროგრამები, ანდა უფრო იოლი იქნება 
დონორთა კონფერენციის მოწვევა და დახმარების თხოვნა კულტურის სფეროში სამოქალაქო 
სექტორის გასაძლიერებლად საგრანტო პროგრამების შესაქმნელად ან ერთობლივი ფონდის 
ჩამოყალიბება. ევროპული პრაქტიკა გვაჩვენებს რომ არასამთავრობო სექტორის გაძლიერებაა 
კულტურის სექტორის განვითარების გარანტია. 
 
6. კულტურის პოლიტიკა და რეგიონალიზმი 
 
მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ მოვიყვანოთ ევროპელი ექსპერტების ციტატა 2012 წლის კვლევიდან: 
regionalizmi saqarTveloSi ukiduresad mniSvnelovania, rac kidev ufro kompleqsurs 
xdis mis mravalferovnebas da aZlierebs tendencias fragmentaciisaken. aWaris 

14 http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-
sector-and-cultural-policy.html 

                                                           

http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-sector-and-cultural-policy.html
http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-sector-and-cultural-policy.html
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avtonomiuri respublika, sadac mosaxleobis nawils qarTveli musulmanebi 
warmoadgenen, vardebis revoluciamde iyo de faqto mTlianad damoukidebeli 
kulturis politikis (da ara marto kulturis politikis) TvalsazrisiT, magram moxda 
misi warmatebuli reintegracia erovnul politikaSi. rogorc es Cans afxazeTisa da 
samxreT oseTis problemebis magaliTze saqarTveloSi arsebobs garkveuli dilema da 
daZabuloba centralizebul da regionalur kontrols Soris balansis kuTxiT, da 
TviT municipalur xelisuflebasac ki xSirad uCndeba survili “TviTon akeTos saqme” 
centrisagan an erovnuli CarCoebisagan damoukideblad15.“ - აქედან გამომდინარე 
აუცილებელია რეგიონალური კულტურის პოლიტიკის შექმნისა და მისი დამოუკიდებელი 
დანერგვის ტრადიციის შექმნა. რაც გამორიცხავს სეპარატიზმს და საჭიროებაზე და საერთო 
ღირებულებების ფონზე განვითარდება, ანუ სახელმწიფო კულტურის პოლიტიკა უნდა იყოს 
სხვადასხვა რეგიონალური პოლიტიკების გამაერთიანებელი და არა ზემოდან წამოსული დოკუმენტი 
ადგილობრივი საჭიროებების გათვალისწინების გარეშე. 
თავიდანაა ასაცილებელი არაჯანსაღი ცენტრალიზების ტენდენციები, რომელიც არა საჭიროებაზე 
არამედ ძალაუფლების ვერტიკალის განმტკიცებაზეა აგებული. 
ერთის მხრივ აქტიურად ხორცილედება მუზეუმების რეფორმა და განვითარება, თუმცა სარემონტო 
სამუშაეობის შემთხვევაში გავქვს ძალზედ ცუდი შედეგები, რაც წყალში გადაყრილ თანხებზე 
მიგვითითებს- ამის მაგალითია იგივე ბათუმის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომელშიც რემონტი 
თანამედროვე სტანდარტების მისაღწევად თავიდანაა ჩასატარებელი. ასევე საშიშროებაა მუზეუმების 
გარეგნული, ვიზუალური უნიფიკაციის პრობლემა, რომლის ფონზეც იკარგება ინდივიდუალურობა 
და აუთენტურობა. გამქრალია კრეატიულობაც. 
 
კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტებში ცალსახად უნდა ჩაიწეროს ტურისტული სეზონის დროს 
კულტურის სფეროში სუბსიდირებული ოპერატორების გააქტიურება, ხოლო ფინანსური 
სტიმულირება უნდა ხდებოდეს არასეზონური პერიოდის დროს - არატურისტულ სეზონში (ე.წ. 
სეზონის გასახანგრძლივებლად) და ახალი ინდიკატორების შექმნით. სეზონის გახანგრძლივება 
ეკონომიკურად დამატებით განავითარებს აა/რ-ს.  
 

7. სპონსორობა და კულტურა 
 
აა/რ-ში ძალიან სუსტია სპონსორობის ინსტიტუტი და გამოცდილება, მაშინ როდესაც ტურიზმით 
მდიდარი რეგიონისთვის სპონსორობა ყველაზე უკეთ უნდა იყოს განვითარებული. ვფიქრობთ რომ ამ 
მხრივ თრენინგები არა მხოლოდ კულტურის ოპერატორებს ბიზნეს სექტორისთვისაც იქნებოდა 
ძალიან კარგი. ასევე მისაღები იქნება ბიზნეს ფორუმების მოწყობა, სადაც კულტურა განიხილებოდა 
როგორც საინვესტიციო გარემოს კომპონენტი. 
 
მნიშვნელოვანია ბათუმში დრამატული თეატრისთვის ახალი სცენის გახსნა და თეატრის 
რეაბილიტაციის დაწყება. ცუდი მაგალითია თოჯინების და მოზრდმაყურებელთა თეატრის  სუსტი 
და ხშირ შემთხვევაში მოძველებული რეპერტუარი, გაჭიანურებული რემონტი, და მის დროს 
დაშვებული შეცდომების გამო სავალალო მდგომარეობა, - რამაც ჯერ ადმინისტრაციული ნაწილის 
უზრუნველყოფა მოახდინა ხოლო სცენაზე არც კი უფიქრიათ. 
 

8. კრეატიული ინდუსტრიები 

15 http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-
sector-and-cultural-policy.html 

                                                           

http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-sector-and-cultural-policy.html
http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-sector-and-cultural-policy.html
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საკმაოდ საწყის სტადიაზეა - კრეატიული ინდუსტრიების განვითარება - მრავალი რამ ამ 
მიმართულებით სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ქაღალდზე რჩება, და საქართელოს კულტურის 
სამინისტროს განცხადებაც კრეატიული ინდუსტრიების პრიორიტეტულობაზე არაა გამყარებული 
ფინანსური ინსტრუმენტებით. არაა ჩართული საჭირო ინდივიდუალური და საექსპერტო 
გამოცდილებაც ამ სფეროში. ამ მიმართულებით ა/რ ტურიზმის და სხვა სამინისტროებთან 
თანამშრომლობით სერიოზული პოტენციალი აქვს კრეატიული ინდუსტრიები აქციოს დამატებითი 
შემოსავლების სერიოზულ წყაროდ. რეგიონს აქვს საკმაო პოტეციალი, როგორც ხალხური რეწვის 
ასევე შოუ ბიზნესის, გართობის ინდუსტრიების, ახალი მედიების და ტექნოლოგიების 
თვალსაზრისით მოწინავე ადგილი დაიკავოს ეკონომიკურ შემოსავლების თვალსაზრისით რეგიონის 
შემოსავლების და კეთილდღების ზრდის სფეროში. 
 
კრეატიული ინდუსტრიების მხრივ გასააქტიურებელია საგამომცემლო, სუვენირების, ხალხური 
რეწვის ახალი ბრენდირება და ტურიზმის დეპარტანეტთან დაკავშირება, დიგიტალური პროდუქციის 
წარმოება- ტვ და კინო, მედიის, გართობის ინდუსტრია - საერთო პოლიტიკის და სწორი 
დაგეგმარების შექმნა და ხელშეწყობა. 
 

9. ინფორმაციის განჭვირვალეობა 
 
ა/რ გკსს-ში - ინფორმაცია, როგორც კონკურსების ასევე გამარჯვებულების შესახებ და შემაჯამებელი 
სტატისტიკა ბიუჯეტის მონაცემებით რეგულარულად ქვეყნდება კვარტალურად - რაც 
გამჭირვალობის კარგი მაგალითია, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და 
სხვადასხვა აიპები კვლევის დროს აჭიანურებდნენ ან ხელს უშლიდნენ ინფორმაციის მოპოვებას, 
რომელიც არ წარმოადგენს კონფიდენციალურს. აა/რ გკსს-ს ჭირდებოდა დიდი ძალისხმევა საჯარო 
ინფორმაციის მისაღებად, რაც კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს საკადრო პოლიტიკაზე და ადამიანურ 
რესურსებზე. 
 

10. გახსნილობა 
 
სამინისტრო იწყებს ახალ სტრატეგიას - საზოგადოებასთან ურთიერთობაში - რამაც შეიძლება 
გაზარდოს სამინისტროს ცნობადობა და მისის საქმიანობის პოპულარიზაცია, რაც პოზიტიურად 
აისახება მის საქმიანობაში. 
 
კულტურის სფეროს ორგანიზაციების გეგმების და მიზნების ხელმისაწვდომობა 
 
როგორც წესი უმრავლეს შემთხვევაში ორგანიზაციებს არა აქვთ გეგმები, მიზნები, სტრატეგიული 
განვითარების დოკუმენტები, ან თუ აქვთ თანამშრომელბმაც კი არ იციან მათი შინაარსი - ანდა ეს 
დოკუმენტები წლების განმავლობაში არ იცვლება. 
 
ამ მხრივ ნეგატიური გამოცდილება გვაქვს ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტთან, სადაც 
თანამშრომლების გამოკითხვისას - ყველა თანამშრომელი მისიაზე და სტრატეგიულ გეგმაზე 
ერთნაირად წერდნენ - იხილეთ ვებ გვერდი, მაგრამ ვერცერთი ვერ აყალიბებდა თავისი სიტყვებით, 
ხოლო როდესაც სურვილებზე წერდნენ, წერდნენ იმ საკითხებს რაც ვებ გვერდზე სტრატეგიულ 
გეგმაში ან მისიაში ეწერათ, რაც იმას ნიშნავს რომ მიუხედავად ვებ გვერდის მითითებისა მათ იგი 
წაკითხული არ ქონდათ. 
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სტრატეგიული გეგმის საკითხი კარგად არის მოწესრიგებული ძეგლთა დაცვის სააგენტოში, რომელიც 
ახალ ხელმძღვანელთან (მირანდა ჩარკვიანი) ერთად -  გააქტიურდა და სულ უფრო მეტად 
მოღვაწეობს საინტერესოდ და კრეატიულად. 
 
მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებრივი აქტივობა - „რვაფეხას“ (ბათუმის სანაპიროზე ყოფილი კაფე-
ბარი)  გადასარჩენად - როგორც საზოგადოებრივი აქტივობის მაგალითი16 . აღსანიშნავია, რომ 
სამოქალაქო აქტივიზმმა შედეგი გამოიღო და რვაფეხა ბულვარის რეაბილიტაციის პროექტში ჩაჯდა17! 
ეს საუკეთესო მაგალითია სამოქალაქო აქტივიზმისა და სამოქალაქო აზროვნების სოლიდარობის 
ჩვენებისა. 
 

11. კულტურის როლი ეკონომიკურ განვითარებაში 
 
ეს გაგება ნელნელა იკიდებს ფეხს - ტურიზმთან მიმართებაში - კულტურის ტურისტულ პროდუქტად 
წარმოდგენა და ძეგლთა დაცვის ახალი კონცეფცია - კულტურული მემკვიდრეობის უფრო მეტი 
ჩართულობა ეკონომიკური ზრდის პროცესში და მის რესურსებზე უფრო მეტი ინოვაციური 
მიდგომები. საჭიროა კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები, ფორუმები ბიზნეს სექტორთან და 
დონორებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან იმისთვის რომ შეიქმნას კულტურაში ბიზნეს 
ინკუბატორები და დაფინანსების ალტერნატიული წყაროები.  
კულტურა უნდა იქცეს სერიოზულ ინსტრუმენტად სოციალური ინტეგრაციისთვის, მცირე 
მეწარმეობისთვის, რეგიონის ახალი ბრენდირებისთვის, დამატებითი ტურისტების მოსაზიდად 
არასეზონურ პერიოდში და მრავალფეროვანი სერვისების შესათავაზებლად სეზონის დროს. 
 
გამოკითხვების დროს ღრმა ინტერვიუებმა გვაჩვენეს, რომ რესპოდენტები განიცდიან ანალიტიკური 
და სტატისტიკური ხასიათის ინფორმაციის ნაკლებობას, სერიოზული ანალიზის დეფიციტია 
როგორც ციფრულ ასევე ბეჭდვით მედიაში, ეს სისუსტე ახასიათებს ტელევიზიასაც, რაც სასურველია 
გამოსწორდეს კვლევითი-სამეცნოერო ცენტრების გაძლიერებით (შესაძლებელია ფინანსური 
ინსტრუმენტების გამოყენება, საგრანტო პროგრამების შექმნით). 
 

12. არასამთავრობო სექტორის როლი 
 
არასამთავრობო სექტორი ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურის სექტორის განვითარებისთვის, 
რისთვისაც სპეციალურად უნდა იფიქროს როგორც ცენტრალურმა ასევე რეგიონალურმა, 
მუნიციპალურმა ხელმძღვანელობამ, მისი განვითარებისთვის უნდა იქმნებოდეს ფინანსური 
მხარდაჭერის პროგრამები! 
 

13. ჩართულობის პრობლემა და გამოცდილება 
 
ურბანული კულტურის და მოქალაქეობის ინსტიტუტის საკმარისი გამოცდილება არ არსებობს 
ქვეყანაში . საჭიროა სამოქალაქო საზოგადოების, დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი 
განვითარება და ამაში ფულის ჩადება - საჭიროა სეკულარიზაციის შემდგომი გაღრმავება. ამ 
პროცესებში მოქალაქეების მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რისთვისაც უნდა იქმნებოდეს 
საჯარო სივრცეები. სწორედ სააჯრო სივრცეების შექმნაში შეუძლია შეიტანონ კულტურის 

16 http://batumelebi.netgazeti.ge/news/9077/39046/ 
17 https://www.facebook.com/BatumiBoulevard/posts/988103741263605 
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ორგანიზაციებმა დიდი წვლილი. 
მოქალაქეების და კულტურის ოპერატორების მონაწილეობამ საჯარო განხილვებსა და დებატებში 
უნდა უზრუნველყოს კულტურის პოლიტიკაზე და პრიორიტეტების ჩამოყალიბებაზე მსჯელობა და 
შეთავაზებების ჩამოყალიბება. 
 

14. სახელოვნებო განათლება 
 
ციტატა ევრო კავშირის ანგარიშიდან: „ზogadad, umaRlesi ganaTlebis done xandaxan sakmaod 
dabalia da igives Tqma SeiZleba kulturis seqtorSi ganaTlebisa da momzadebis 
doneze.“18 
სახელოვნებო განათლება საჭიროა უფრო მეტად დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, 
აამაღლოს პედადაგოგიურო და ადმინისტრაციული კადრების დონე, უზრუნველყოს ხარისხიანი 
სასწავლო პროგრამები პრაქტიკაში. 
სერიოზულ პრობლემად რჩება პროფესიული მომზადების და გადამზადების მუდმივმოქმედი 
ცენტრის ან დაწესებულების არ არსებობა, რაც უზრუნველყოფდა დარგის თანამშრომლების 
კვალიფიკაციის ამაღლებას. 
 

15. საერთაშორისო კავშირების საკითხი 
 
ადგილობრივი ორგანიზაციები პრაქტიკულად არ არიან ჩართულნი საერთაშორისო პროფესიულ 
ქსელებში, რაც მათ გაუადვილებდა საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარებას, ერთობლივ 
პროექტებზე მუშაობას და შემოქმედებითი დონის ამაღლებას. 
გამოკითხვებმა გვაჩვენეს, რომ საერთაშორისო ურთიერთობები ყველაზე სუსტადაა განვითარებული 
რეგიონში მაშინ, როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს მიმართულებაა, პრაქტიკულად არცერთ 
ორგანიზაციას არა აქვს საერთშორისო განყოფილება, ენის მცოდნე და საერთაშორისო 
ურთიერთობების და პროექტების გამოცდილების მქონე კადრები. 
 

16. ინტერნეტის გამოყენება 
 
ორგანიზაციებს უფრო მეტად ჭირდებათ ინტერნეტის და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება 
ეს დღეს ყველაზე მზარდი ბაზარია და იძლევა უზარმაზარ საშუალებებს კულტურის სექტორისთვის 
სწრაფი და დაბალბიუჯეტიანი ინსტრუმენტების გამოსაყენებლად. 
 
საინტერესოა კვლევის შედეგები, საიდანაც საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლის ბაზარია 
შესწავლილი: „http://www.internetworldstats.com/stats3.htm Tanaxmad saqarTveloSi aris 1,300,000 
internet momxmarebeli, rac Seadgens mosaxleobis 28.3%-s. Facebook-i aris Zalian 
popularuli sazogadoebrivi qseli, romelzec daregistrirebulia 725,160 momxmarebeli 
saqarTveloSi. 1.3 milioni momxmarebildan mxolod 150,000 iyenebs maRali siCqaris 

kavSirs (broadband). 
 
internet momxmareblebis 55% internets iyenebs saxlSi, 21% iyenebs megobrebis 
kompiuteridan, 9% - samsaxurSi, 6% - mobiluri saSualebebidan da 6% internet 
kafeebSi. bevr sastumroSi, kafeSi, kinoTeatrSi da restoranSi, iseve rogorc zogierT 
parkSi Tbilisis centrSi xelmisawvdomia ufaso ukabelo internet kavSiri. 

18 http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-
sector-and-cultural-policy.html 
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2008 wels saqarTveloSi iyo 360.000 internet momxmarebeli, mosaxleobis sul 7.8%. 2000 
wlis bolos sul iyo internetis 20,000 momxmarebeli, magram 2011 wels momxmarebelTa 
raodenoba gaizarda 1.3 milionamde. dRes saqarTveloSi 19 internet momsaxurebis 
mimwodebelia19. 
 

შესაბამისად პრაქტიკულად ინტერნეტის საშუალებით კულტურას შესაძლებლობა ეძლევა 
სერიოზული წვდომისა თავის მომხმარებელთან. 
 

17. დიგიტალიზაცია 
 
ზოგადად ახალი ტექნოლოგიების სრულყოფილი დანერგვის პროგრამები და დიგიტალიზაცია ცალკე 
თემაა - რაზეც უნდა მოხდეს სამინისტროს და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს მიერ ყურადღების 
გამახვილება. 
 
17.1.  ბიბლიოთეკებში დიგიტალიზაცია და - ელ -წიგნების საკითხი 
 
არ არსებობს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მასშტაბური სერიოზული პროექტები კოლექციათა, 
არქივების დიგიტალიზაციაზე. ინტერვიუების შედეგად გაირკვა რომ არც \თავად ორგანიზაციები 
გეგმავენ ამ მიმართულებით სერიოზულ აქტივობას, გარდა ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკისა 
რომელიც ჩართულია ეროვნული ბიბლიოთეკის პროგრამაში. 
 
18. კულტურის განათლება და ხელმისაწვდომობა 
 
განათლების და კულტურის ხელმისაწვდომობა გარანტირებულია სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც 
ფინანსური უზრუნველყოფით ასევე პირობების შექმნით. აუცილებელია საგანმანათლებლო 
პროგრამების მოდერნიზაცია და მათი დაახლოება მოსახლეობის ინტერესებთან. 
გასათვალისწინებელია მოსახლეობის და პროფესიონალთა გამოკითხვების რეგულარული ჩატარება 
და შეჯერება. 
 
კულტურის ობიექტების ფასები მერყეობს 3-დან 10 ლარამდე, არსებობს სტუდენტური შეღავათები, 
რაც ასევე სრულ გარანტიას ქმნის ხელმისაწვდომობისთვის. 
 
თუმცა ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ცუდი მარკეტინგი, რაც კვლავ არაკვალიფიცირებულ კადრებთანაა 
დაკავშირებული. 
 
სახელმწიფოს პრიორიტეტი ურბანულისა და რურალურის დაახლოების კარგადაა გამოხატული 
სამინისტროს მიერ ინიცირებულ პროგრამაში - სოფლად კულტურული ცხოვრების გააქტიურებაში, 
რომელიც უკვე რამოდენიმე წელია მუშაობს აა/რ-ში. 
 
18.1 სასკოლო განათლება და ხელოვნება 
 
განათლების განყოფილებების თანამშრომელბს კულტურასთან - ხელოვნების გაკვეთილები 
უმჯობესია იყოს მრავალფეროვნების პრინციპით მიბმული ადამიანური რესურსების 
გათვალისწინებით, მხატვრები, მუსიკოსები, მსახიობები და ა.შ. 

19 http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-
sector-and-cultural-policy.html 

                                                           

http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-sector-and-cultural-policy.html
http://archive.euroeastculture.eu/en/database-of-materials/view-georgia-analytical-base-line-report-on-the-culture-sector-and-cultural-policy.html


STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
28 

 
მაგალითად პრობლემაა მუსიკისა და სახელოვნებო სკოლების მასწავლებელთა სახელფასო 
განაკვეთი,  რაც არაა გათანაბრებული საშუალო სკოლის მასწავლებელების ხელფასებთან და 
შეადგენს 320 ლარს - ალბათ გადასახედია ეს საკითხი და მოსაწესრიგებელი. 
 
ეროვნული სასწავლო პროგრამით სკოლებში უკვე შეიძლება ხელოვნების გაკვეთილების შეტანა, რაც 
ასევე ქმნის დამატებით რესურსებს კულტურისთვის, რომელიც ჯერ ბოლომდე არაა ათვისებული. 
ამისთვის შესაძლებელია მომზადდეს გადამზადების პროგრამები ერთის მხრივ, მაგრამ ამავე დროს 
კარგად იყვნენ ჩართული აა/რ -ში არსებული პრაქტიკოსები სკოლებთან თანამშრომლობისთვის. 
 
ვინ ასწავლის, საიდან უნდა მოვიდეს რესურსები? - სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს პედაგოგიური 
სერტიფიცირებული გადამზადება და პროფესიული ექსპერტების მონაწილეობით მხოლოდ 
ფორმალური მიდგომით, ხარისხის უგულებელყოფით, უფრო მძიმე შედეგებს მივიღებთ 
 
19.   ჩატარებული ვორქშოფები 
 
ჩატარდა რამოდენიმე ვორქშოფი (შუახევის, ბათუმის, ხულოს, ადგილობრივი ხელისუფლებების და 
აიპი-ების წარმომადგენლებთან არასმთავრობოებთან); ადგილობრივ ხელისუფლების 
წარმომადგენლებთან შეხვედრას ესწრებოდა მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ნათია სირაბიძე. მან 
დააფიქსირა სამინისტროს ახალი პოზიცია მთელი რიგი მიმართულებების მიხედვით, რომელთა 
შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია: 
ახალი ტექნოლოგიების და სოციალური ქსელების გამოყენება; 
კულტურულ ღონისძიებათა ერთიანი კალენდრის შექმნა; 
ტურიზმის და კულტურის დაკავშირება; 
ახალი პიარ სტრატეგიები 
 

საერთო ჯამში ესწრებოდა 90-მდე ადამიანი 
 

გამოთქმული მოსაზრებებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია: 
- კადრების გადამზადების აუცილებლობა 
- ადამიანური რესურსების პრობლემა 
- ინტერნეტის წვდომა 
- ფოლკლორიდან მრავალფეროვნებაზე გადასვლა 
- მცირე პროექტების დაფინანსების სისტემის შექმნა 
- არსებული კ/ც და კ/ს სერიოზული რეორგანიზაციის (ადგილობრივი რეალური რესურსების 

გათვალისწინებით) გეგმის შემუშავება; 
- ბიბლიოთეკების პრობლემა - რა არის მომავალი? 
- ტერმინოლოგიაში გარკვევის აუცილებლობა 
- ტრადიციული კულტურის განვითარება 
- მნიშვნელოვანია რეგიონებს შორის თანამშრომლობა და გაცვლები 

 ბლიც გამოკითხვა რაიონების ხელმძღვანელებს შორის: 
 გაქვთ თუ არა 

საერთაშორისო 
ურთიერთობები 

გჭირდებათ თუ არა მეგზურები 
სახელოვნებო სფეროში 
თანამშრომლების მისაღებად 

რა უნდა იყოს ლოკალური 
პრიორიტეტები რაიონების 
მიხედვით 
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ხელვაჩაურის რაიონი დიახ დიახ კ/ც რეაბილიტაცია 
ორივე თეატრის ხელშეწყობა 

შუახევი არა დიახ კ/ც რეაბილიტაცია 
ტრადიციული ხელოვნების 
განვითარება 

ქობულეთი დიახ დიახ კულტურული მემკვიდრეობა 
სასტრადო ხელოვნების 
განვითარება 

ხულო არა დიახ კადრების გადამზადება 
ინფრასტრუქტურის გამართვა 
 

ბათუმი დიახ დიახ ფესტივალები 
 

ქედა (არ ესწრებოდა) - - - 

 
შეხვედრისას გამოჩნდა აუცილებლობა: 
არასამთავრობო სექტორის განვითარება და უალტერნატივობის დასრულება; 
პროგრამირების დანერგვა კ/ს-ში და კ/ც-ში; 
კ/ს და კ/ც შენობების აუცილებელი რეაბილიტაცია; 
კადრების გადამზადების აუცილებლობა; 
საერთაშორისო პროცესებზე წვდომა; 
ინფრასტრუქტურული განვითარება და კვალიფიცირებული კადრები; 
მუნიციპალიტეტებისთვის მნიშვნელოვანია თანხის ხარჯვა პრიორიტეტების ფარგლებში; 
ბათუმის მერიისთვის მნიშვნელოვანია: პრიორიტეტების შემუშავების მექანიზმები (მეგზურები რაც 
დაეყრდნობოდა კვლევას), შესაბამისად ინდიკატორების ქონაა მნიშვნელოვანი ( არ არსებობს 
არანაირი კვლვა რასაც ისინი დაეყრდნობოდნენ); 
 

 
 
ჭირდება კულტურული პოლიტიკის დოკუმენტი - ურბანული პოლიტიკა; 
ბათუმის მერიას ეკუთვნის მხოლოდ საზაფხულო თეატრი. 
მნიშვნელოვანია რეგიონებს შორის თანამშრომლობა და გაცვლები; 
მულტიკულტურული პროგრამები და არა ცალკეული (აფხაზური, ლაზური) ცენტრები ეს იქნება 
თანამედროვე მიდგომა;  
პროგრამირების აუცილებლობა; 
საჭიროა  საერთაშორისო პროგრამები; კომისიები და ექსპერტები გადაწყვეტილებების მისაღებად - 
იქნებ საერთო საექსპერტო მუშაობა სამინისტროსთან. 
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რეგიონების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს - გენდერული ბალანსი (მეტ-ნაკლებად იყო 
დაცული) და ასაკობრივი ბალანსი არ იყო კარგად წარმოდგენილი - მაგრამ მაინც ყველაზე 
თვალშისაცემი პრობლემა ის იყო რომ ახალგაზრდები ასეთ შეხვედრებზე 2-3% საც არ შეადგენდა, რაც 
საგანგაშოა დარგის სამომავლო განვითარებისთვის. უფრო მეტი ყურადღებაა მისაქცევი 
ახალგაზრდების ჩართულობაზე და მათი დასაქმების ხელშეწყობაზე. 
 

 
 
 
 
20. შეხვედრა-ვორქშოფი არასამთავრობო სექტორთან 
 
თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში შედგა  ვორქშოფი - შეხვედრა  არასამთავრობო სექტორთან და 
აიპი-ებთან (მონაწილეობდა 7 ორგანიზაცია - 12 ადამიანი და კვლევის ჯგუფის წევრები - დანართი 
N5). 
 
არასამთავრობო სექტორის სისუსტე მათი რიცხობრივი სიმცირეა (რაოდენობრივად), რაც ასევე 
განაპირობებს მათი მხრიდან რაიმე საკითხების ლობირების სისუსტესაც. აუცილებელია სახელმწიფო 
პროგრამა სამოქალაქო სექტორის გასაძლიერებლად. შეიძლება დონორებთან შეხვედრა ამის 
ასახსნელად , აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამასაც, რომ მივაწოდოთ არგუმენტირებული 
ინფორმაცია. 
არასამთავრობოების პრეტენზიებია: ცუდი ინფორმირებულობა (იქნებ სამინისტრომ ვებ გვერდის 
გარდა გამოიყენოს ელ-გზავნილი-ის პრინციპი. ელ დაგზავნები თავის კონკურსებზე, საგრანტო 
პროგრამებზე, აქტივობებზე და ა.შ. 
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გრანტის ვერ მიღების შემთხვევაში, კარგი იქნება, რომ სამინისტრო, მერია - პასუხობდეს და 
უხსნიდეს რატომ ვერ მიიღეს. ასეთი შეფასებითი დოკუმენტი მათ დაეხმარებათ შემდგომ 
განვითარებაში. აქაც შესაძლებელია ევრო კავშირის გამოცდილების გათვალისწინება, ანუ 
იწერებოდეს დასკვნები მათთვის, ან გაკეთდეს უფრო დახვეწილი შეფასების ცხრილი, სადაც 
დაწერილი ქულა ასევე ახსნის რას მოიცავს, როგორც ამას აკეთებს ევრო კომისია! 
ვორქშოფის დროს გავაკეთეთ - SWOT-ის ნაწილი: 
 
სუსტი მხარეები ძლიერი მხარეები 
არაკომპეტენტურობა ინდივიდები - პიროვნებები 
ადამიანური რესურსები მცირე მაგრამ ძლიერი კადრები  
განათლების დაბალი დონე შემოქმედებითი და კულტურული 

მრავალფეროვნება 
ანალიზის არ ქონა ფინანსები 
არ არის შედეგზე ორიენტირება თავისუფალი პროექტების არსებობა 
არ ხდება სტატისტიკური ანალიზი გეოგრაფიული მდებარეობა 
არ ხდება მარკეტინგი და შეფასება სწრაფი რეაგირება 
კომუნიკაციის პრობლემა დამოუკიდებლობა და ავტონომია 
ახალგაზრდების  ხელშეუწყობლობა 
(კადრების განვითარების უპერსპექტივობა) 

 

მოთხოვნილების კლება  
ფულის ტყუილი ხარჯვა  
ინფრასტრუქტურის პრობლემა კულტურის 
მომსახურებისთვის 

 

სტრატეგიის არ არსებობა  
 

21. მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები 
ბათუმში  ასაკობრივი და გენდერული თვალსაზრისით ჯგუფების მიხედვით გამოკითხული 
მომხმარებელთა შემადგენლობა განაწილდა პრაქტიკულად თანაბრად  
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გამოკითხვაში მონაწილე ადამიანები თავიანთ თავისუფალ დროს ატარებენ შემდეგნაირად: 12-დან 36 
წლამდე პარქტიკულად ყველა ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლინდა, რომ კულტურის დაწესებულებებში 
თავისუფალ დროს ატარებს 18%-ზე ნაკლები ადამიანი, დანარჩენი უპირატესობას ანიჭებენ 
სეირნობას, ტელევოზორს და სხვა არჩევანს.   
 

 
 
 
კულტურის დაწესებულებების პოპულარობის გამოვლენის დროს - ყველაზე დიდი პროცენტისთვის 
(30%) სულერთია რომელ ობიეტქზე წავა, რაც ნიშნავს, რომ კულტურის ოპერატორებს აქვთ 
მოსახლეობის დიდი რაოდენობის რეზერვი, ვიზეც უნდა იმუშაონ, რომ მოიზიდონ თავიანთ 
ღონისძიებებზე.  დარჩენილი რაოდენობიდან ასაკობრივი ჯგუფიდან გამომდინარე პროცენტი  
 
მერყეობს 5-დან 15-მდე შემოქმედებითი ინდუსტრიების (თეატრი, კინო, მუსიკა, გამოფენა, ა.შ. ) 
სასარგებლოდ, ხოლო მომხმარებლის 5% ნაკლები მოდის მუზეუმზე და ფოლკლორზე, რაც ამ დარგის 
წარმომადგენელი მენეჯერებისთვის სერიოზულ გამოწვევებს ქმნის.   
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კულტურის ღონისძიებებზე დასწრების სიხშირის მიხედვით მონაცემები ემთხვევა მათ 
პრიორიტეტებს  
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გამოკითხულთა უმრავლესობა კულტურულ ღონისძიებებს ესწრება თვეში ერთხელ, კულტურის 
ოპერატორებმა უნდა იზრუნონ, რომ გაზარდონ მომხმარებლის ინტერესი დასწრების სიხშირის 
გასაზრდელად, რაც გვაჩვენებს. არსებულ ხელმძღვანელებისთვის აუდიტორიის მიზიდვის 
უნარჩვევების სწავლების აუცილებლობას.   
 

 
 
 
70% დადის მეგობრებთან ერთად, რაც ხაზს უსვამს არა მათ  საკუთარ არჩევანს, არამედ ემპატიურ 
გადაწყვეტილებას.   
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ყველა რესპოდენტი არ აკონკრეტებს ღონისძიებას, იგი უბრალოდ ეძებს საინტერესო დროის 
გატარების საშუალებას, რაც ნიშნავს რომ კულტურის ოპერატორებმა უკეთ უნდა განახორციელონ 
აუდიტორიისთვის  ინფორმაციის მიწოდება. ხაზგასასმელი და ყურადღება მისაქცევია, რომ 
ასაკობრივი ჯგუფი 12-დან 16 წლამდე პრაქტიკულად კულტურულ ღონისძიებაზე დადის დროის 
მოსაკლავად. ასაკის მატებასთან ერთად დასწრების პროცენტი კლებულობს.     
 

           
 
 
იშვიათად დასწრების მიზეზად უმრავლესობა ასახელებს თავისუფალი დროის ნაკლებობას. 
ნაკლებად სახელდება ფინანსური პრობლემებიც.   
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კულტურის ორგანიზაციის ნაკლებობას ბათუმში არ უჩივის 40%-ზე მეტი, 20%-ზე მეტი თვლის, რომ 
ნაკლებობაა, და დანარჩენისთვის სულერთია.  
 

                           
 
50% დამაკმაყოფილებლად აფასებს ბათუმის კულტურის ორგანიზაციების საქმიანობას. 61 წლის ასაკს 
ზემოთ პასუხი სულერთია ცილდება 45%    
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ბილეთის ღირებულება კულტურულ ღონისძებებზე პრაქტიკულად ყველა გამოკითხულისთვის ფასი 
10 ლარამდე მისაღებია და არსებობს 20%, რომელიც მზადაა გადაიხადოს 10-დან 20 ლარამდეც. 
აღასანიშნავია ის, რომ ბილეთის ფასი არ არის კავშირში მომხმარებლის დასაქმებულობასთან და 
განათლებასთან.  
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ბათუმის გარეთ 50%ზე მეტი უპირატესობას ანიჭებს ტელევიზორების ყურებას არჩევანის არ ქონის 
გამო, რადგანაც პრაქტიკულად არ ხდება კულტურული პროდუქტის შეთავაზება. კულტურის 
დაწესებულებებში (კ/ს, კ/ც და ა.შ.)  დადის მოსახლეობის 10% ნაკლები ასეთი სურათი გვაქვს 
პრაქტიკულად გამოკითხულ ყველა რეგიონში.  
 
გამოკითხვები გვაჩვენებს რომ ასაკის მატებასთან ერთად ხელვაჩაურის რაიონის გარდა ყველგან 
უპირატესობას ანიჭებენ ტრადიციულ ფოლკლორს (დაახლოებით 45%-მდე), დანარჩენი 
დარგებისადმი ინტერესი თანაბრადაა განაწილებული. უნდა ავღნიშნოთ რომ შუახევში, ქობულეთში 
და ხელვაჩაურში კულტურის ყველა მიმართულებით მოთხოვნილება თანაბრად ნაწილდება . 
 
30% დადის ფოლკლორულ ღონისძიებებზე, სხვა მიმართულებებზე მოთხოვნილება თანაბრად 
ნაწილდება.  
 
ძირითადად 45%-მდე რაიონებში კულტურულ ღონისძიებებს ესწრება თვეში ერთხელ, რაიონებშიც 
55%-მდე დადიან მეგობრებთან ერთად, მხოლოდ ხელვაჩაურში ეს რიცხვი ადის 85%-მდე. დასწრების 
მიზანია დროის საინტერესოდ გატარება 40%-მდე და უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება ასევე 40%-
მდე.  
 
 მოსახლეობის 95% სურვილი აქვს უფრო ხშირად იაროს კულტურის ღონისძიებაზე ყველა რაიონში 
და ყველა ასაკობრივ ჯგუფში. იშვიათად დასწრების  მიზეზად ასახელებენ თავისუფალი დროის 
უქონლობას 50%-მდე და 25%-მდე ფინანსურ სირთულეებს.  
 
რეგიონების მოსახლეობის 70%-მდე უჩივიან რაიონებში კულტურული ორგანიზაციების ნაკლებობას.   
 
ძირითადად ყველა რეგიონში კულტურის ორგანიზაციის საქმიანობას მოსახლეობის 50% აფასებს 
დამაკმაყოფილებლად, ცუდად 20%-მდე, მხოლოდ შუახევის გამოკითხვა გვაჩვენებს რომ 
მოსახლეობის 30% აფასებს, როგორც ძალიან კარგად და 25% კარგად და 35 % დამაკმაყოფილებლად.   
 
რაც ეხება ბილეთების ფასს მიუხედავდ გამოკითხულთა დასაქმების, განათლებისა და ასაკისა 80%-
მდე თვლის რომ  ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 5 ლარს. 
      

                    
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
39 

       

       

       
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
40 

                

                

                
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
41 

               

               

               
 
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
42 

               

               

               
 
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
43 

                

                

                
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
44 

             

             

             
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
45 

             
 

                
 

                



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
46 

               

               

               
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
47 

               

               

               
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
48 

        
 

        
 

                                     
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
49 

                
 
 

                
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
50 

                   

                   

                   
 
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
51 

                        
 

                        
 

                        
 
 
 
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
52 

                   
 

                    
 
 

                    
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
53 

                           
 

                           
 

                           
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
54 

                        
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
55 

 
 

                      
 
 
 
 

                       
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
56 

                          
 

                          
 

                                 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
57 

                            
 

                            
 

                            
 
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
58 

                                    
 

                            
 

                                       
 
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
59 

 
 
 

                        
 
 
 
 

                              



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
60 

                         

                                     

             



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
61 

                         
 

                         
 

                                        



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
62 

                     
 

                     
 

                         



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
63 

                         
 

                         
 

                         



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
64 

                    
 

                                       
 

                          



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
65 

                         
 
 
 

                   



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
66 

                 
 

                 
 

                 
 
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
67 

22. დარგის პროფესიონალების გამოკითხვის შედეგები 
 
პროფესიულმა გამოკითხვებმა დაგვიდასტურეს - არსებული პერსონალის პრობლემები 
ტერმინოლოგიის ცოდნაში, ასევე პერსონალი უმრავლეს შემთხვევაში არ არის ინფორმირებული 
საკუთარი ორგანიზაციის გეგმებში და პროექტებში, ფინანსურ მდგომარეობაში და ა.შ. 
 
ხშირ შემთხვევაში კადრების განათლება არ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობებს და პროფილს. 
 
ბათუმში პროფესიული სექტორის გამოკითხვისას 43% ესწრებიან თრენინგებს, ხოლო 23% 
სემინარებს, ექსპერტებთან შეხვედრებს და ინდივიდუალურ კონსულტაციებს, ეწევიან 
თვითგანათლებას; აქედან 40%  6 თვეში ერთხელ ესწრება თრენინგებს, ხოლო 29% წელიწადში 
ერთხელ (რაც არ დასტურდება ფაქტობრივად) . 
 
გამოკითხულთა 92% აცხადებს, რომ ტარდება მონიტორინგი და მონიტორინგის კრიტერიუმი 29%-
თვის არის აუდიტორიის რაოდენობა  28% კრიტერიუმზე პასუხი არა აქვს და 18% ასახელებენ სხვას. 
 
პასუხების მიხედვით ღონისძიებების დაგეგმარების დროს კულტურის ორგანიზაციების 10% 
ეფუძნება მომხმარებლის გამოკითხვას, 35% სახელმწიფო პროგრამებს, 25% საკუთარ ინიციატივას და 
9% დაუკონკრეტებელ პარამეტრებს. 
 
45% ამბობს რომ მისი ხელფასი აკმაყოფილებს მოთხოვნილებათა 25%, 38% კი ამბობს რომ მის 
მოთხოვნილებათა 50%, 11% კი აღნიშნავს 75% და მხოლოდ 4% - 100%. 
 
განათლების სისტემის დონით კმაყოფილია 64%, დანარჩენი უკმაყოფილოა. 
 
58% ამბობს, რომ აქვთ ერთობლივი პროექტები, მაგრამ კითხვარში ვერ აკონკრეტებენ ამ პროექტებს. 
18% აქვს სურვილი, დანარჩენებს კი ამ კითხვაზე პასუხი არა აქვთ. 
 
ბათუმში პროფესიონალების 72% აცხადებს, რომ იცის თავისი აუდიტორია, დანარჩენებს ან უჭირთ 
პასუხის გაცემა ან ამ შეკითხვაზე პასუხი არა აქვთ. პროფესიონალების 72% ამტკიცებს, რომ 
ორგანიზაციბში მიდის მუშაობა აუდოტორიის მოზიდვაზე, დანარჩენებს უჭირთ პასუხის გაცემა. 
 
პროფესიონალების 77%  თვლის, რომ კულტურის სექტორი საჭიროებს რეფორმებს და 
სტაბილურობას, დანარჩენები აღნიშნავენ ხარისხის ამაღლების აუცილებლობას. 
 
არსებული დაფინანსების სისტემით კულტურის სფეროში უკმაყოფილოა 75%, მხოლოდ 15%-ია 
კმაყოფილი, დანარჩენებმა არ იციან. 
 
დაფინასების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პრეროგატივას ანიჭებენ ექსპერტებს 
(საექსპერტო საბჭოებს) 70%, დანრჩენი პროცენტი ნაწილდება პოლიტიკოსებზე და ჩინოვნიკებზე. 
 
კულტურის მართვის მოდელის ჩამოყალიბების დროს 65% უპირატესობას საერთაშორისო 
გამოცდილების გამოყენებას ანიჭებს. 16% გვთავაზობს მოვძებნოთ საკუთარი გზა, დანარჩენებს 
პასუხი არა აქვს. 
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70% კულტურის დეპოლიტიზაციის მომხრეა, დანარჩენი წინააღმდეგია ან პასუხი არა აქვს. 
 
დეცენტრალიზაციის საკითხს დადებითად განიხილავს 51%, დანარჩენები უარყოფითად 
განიხილავენ ან პასუხი არა აქვთ. 
 
გამოკითხვა გვიჩვენებს რომ კულტურის მრავალფეროვნებას უნდა უზრუნველყოფდეს დაფინანსება, 
ასე ფიქრობს 70%, და მხოლოდ 19%-კანონმდებლობა, დანარჩენებს პასუხი არა აქვთ. 
 
კულტურის ინდუსტრიების განვითარებას მხარს უჭერს 80%. 
 
უახლესი ინფორმაციის საჭიროებას ასახელებს 88%, ხოლო 61% თვლის, რომ აჭარის ა/რ უნდა 
ჰქონდეს თავისი კულტურის პოლიტიკა, ხოლო 19% ამის წინააღმდეგია. 
 
ბათუმის კულტურის ორგანიზაციების თანამშრომლები თვლიან,  რომ მათი ორგანიზაციების 
შემდგომი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია: 
შენობის ქონა 31% - შენობის არ ქონა 69%; 
კადრების გადამზადება ჭირდება 34% - არ ჭირდება 66%; 
მატერიალურ ტექნიკურ ბაზა აქვს 45% - არა აქვს 55%; 
ფინანსებს საჭიროებს 71% - არ ჭირდება 29%; 
მომხმარებლის მხრიდან დამოკიდებულება არ ჭირდება 77% - 23% ჭირდება; 
ხელისუფლების დამოკიდებულება საჭირო არაა 64% - საჭიროა 36%; 
აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა 27% პასუხი არა აქვს საკუთარ ასაკზე, 20% სქესზე, 11% 
განათლებაზე. 
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ვინ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას დაფინანსებაზე კულტურაში? 
(ბათუმი) 
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რა დაეხმარება კულტურის ორგანიზაციებს შემდგომ განვითარებაში 
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რეგიონები: 
ქედა 
 
პროფესიონალურ თრენინგებს დაესწრო 23%, სემინარებს 57%, დანარჩენი პროცენტები გადანაწილდა 
ექსპერტებთან შეხვედრებზე, თვითგანვითარებაზე და ერთჯერად კონსულტაციებზე. თრენინგები 
ტარდება ძირითადად 6 თვეში ერთხელ 51% ან წელიწადში ერთხელ 30%. 16 % არასდროს არ 
დასწრებია თრენინგებს. 
ორგანიზაციის შეფასების კრიტერიუმებს აქვს შემდეგი გადანაწილება - აუდიტორიის რაოდენობა 
34%, აუდიტორიის გამოკითხვა 17%, ფინანსური 11%. პასუხი არა აქვს 24%. 
 
თანამშრომლების 90% აღნიშნავს, რომ ტარდება მომხმარებლის კვლევა.  
ღონისძიებების დაგეგმარების საფუძვლად 62% მიიჩნევს სავალდებულო სახელმწიფო პროგრამებს, 
მხოლოდ 26% დაგეგმარების დროს უპირატესობას ანიჭებს ორგანიზაციის ინიციატივას. 
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 თითქმის ყველა ორგანიზაცია აღნიშნავს რომ აქვს სტრატეგიული გეგმა, მაგრამ ღრმა ინტერვიუების 
დროს ეს არ დასტურდება (სტრატეგიულ გეგმად მიიჩნევენ დაგეგმილ ღონისძიებებს). 
 
  პროფესიონალების 48% საკუთარი ხელფასი აკმაყოფილებს მოთხოვნილებათა 25%-მდე, 31%-50%-
მდე და 10% - 100%-მდე. 
 
თანამშრომლების 81% თვლის, რომ განათლების სისტემა აძლევს საჭირო ცოდნას და უნარებს, იგივე 
პროცენტი ადასტურებს ერთობლივი პროექტების არსებობას (რაც კითხვარში არ იყო 
დაკონკრეტებული). 
აუდიტორია იცის 68%-მა, დანარჩენებს უძნელდებათ პასუხის გაცემა. 
75% თვლის, რომ  მათოი ორგანიზაციები მუშაობენ აუდიტორიის მოზიდვაზე, ხოლო 20% აღნიშნავს 
რომ ეს ყოველთვის არ კეთდება. 
 
კულტურის დაფინანსებაზე გადაწყვეტილებას უნდა იღებდნენ ექსპერტები თვლის 45%, 
პოლიტიკოსები 26% და ჩინოვნიკები 6%, დანარჩენებს პასუხი არა აქვთ. 
 
რას საჭიროებს კულტურის სფერო - 58% თვლის ხარისხის ამაღლებას, 19% სტაბილურობას, და რაც 
საყურადღებოა მხოლოდ 15% თვლის რომ საჭიროა რეფორმები. 
 
ამასობაში 83% არ არის კმაყოფილი არსებული დაფინანსების სისტემით. 
70% თვლის რომ საჭიროა უცხოური გამოცდილების გამოყენება 16% უპირატესობას საკუთარ გზას 
ანიჭებს. 
კულტურის დეპოლიტიზაციის მომხრეა 52% , 25% მხარს არ უჭერს. 
დეცენტრალიზაციის მომხრეა 32%, ხოლო 37% არ უნდა. 
მრავალფეროვნებას უნდა უზრუნველყოფდეს დაფინანსების ზრდა 70%, კანონმდებლობა 20%. 
კულტურული ინდუსტრიების განვითარების საჭიროებას ხედავს 80%, დანარჩენებს პასუხი არა აქვთ. 
უახლეს ინფორმაციას კულტურის შესახებ 88% საჭიროებს. 
90% თვლის, რომ აა/რ უნდა ქონდეს საკუთარი კულტურის პოლიტიკა. 
 
კულტურის ორგანიზაციის განვითარებისთვის: 35% თვლის რომ ჭირდება მატერიალურ ტექნიკური 
ბაზა, 29% ფინანსები, 15% კადრების გადამზადება. 
შენობის საჭიროება აქვს მხოლოდ 9%. 
ასაკს არ ასახელებს 12%, სქესს 12%, განათლებას 19% 
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ხელვაჩაური 
 
პროფესიული უნარების განვითარებისთვის თრენინგებს იყენებს 22%, სემინარებს 28% , ერთჯერად 
კონსულტაციებს 26% . 6 თვეში ერთელ 36% ესწრება და წელიწადში ერთხელ 42%, 13% საერთოდ არ 
მონაწილეობს. 
 ორგანიზაციის შეფასების კრიტერიუმებად იყენებს: აუდიტორიის რაოდენობა 36%, პასუხი არა აქვს 
25%, 25% ამბობს - სხვას; 
 
თანამშრომლების 56% აღნიშნავს, რომ ტარდება მომხმარებელთა გამოკითხვა, 38% ამბობს რომ არა. 
ღონისძიებების დაგეგმარების საფუძველია ძირითადად ორგანიზაციის ინიციატივა 50%, და 
სავალდებულო სახელმწიფო პროგრამები 31%. 
69% აღნიშნავს სტრატეგიული გეგმის არსებობას, დანარჩენი ამბობს არას ან პასუხი არა აქვს. 
 
53%  ამბობს რომ მათი ხელფასი აკმაყოფილებს მოთხოვნილებების 20%, 54% ის ხელფასი- 50% 
მოთხოვნილებებს ყოფნის, და მხოლოდ 3% აკმაყოფილებს 100%-ით. 
 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებით კმაყოფილებას გამოთქვამს პროფესიონალების 81%, 
დანარჩენებს არ აკმაყოფიელბს ან პასუხი არა აქვთ. 
 
53% ასახელებს, რომ გააჩნიათ ერთობლივი პროექტები, მაგრამ მაგალითები ვერ მოყავთ, 22% აქვს 
სურვილი,  დანარჩენებს არა. 
 
97% იცის თავისი აუდიტორია, 61% თვლის, რომ ატარებს აუდიტორიისთვის მოსაზიდ სამუშაოს. 
გამოკითხულნი აღნიშნავენ, რომ კულტურის სფერო ყველაზე მეტად საჭიროებს რეფორმებს 37%, 
ხარისხის ამაღლებას 28%, სტაბილურობას 16%, დანარჩენებს პასუხი არა აქვთ. 
 
არსებული დაფინასების სისტემით უკმაყოფილოა 94%, დანარჩენებს აკმაყოფილებთ, ან პასუხი არა 
აქვთ. 
 
კულტურის მოდელის ცვლილება საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე უნდათ 73%, 8% 
მოძებნის საკუთარ გზას. 
 
დეპოლიტიზაციის მომხრეა 59%, 27% არა დანარჩენს პასუხი არა აქვთ. 
 
კულტურის დეცეტრალიზაციის მომხრეა 59%. წინააღმდეგია 27%. 
კულტურის მრავალფეროვნებას უზრუნველყოფს ფინანსები 75%, კანონმდებლობა 16%. 
 
კულტურული ინდუსტრიების განვითარების აუცილებლობას აღნიშნავს 86%, უახლესი ინფორმაციის 
საჭიროებას 91%. 
 
აჭარას უნდა ქონდეს საკუთარი კულტურის პოლიტიკა - მხარს უჭერს 72%, 14% წინააღმდეგია. 
 
კულტურის ორგანიზაციის შემდგომ განვითარებას განაპირობებს ფინასები 41%, ხელისუფლების 
დამოკიდებულება 22%, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 11%, მოსახლეობის დამოკიდებულება 9%, 
კადრების გადამზადება 3%. 
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ხულო 
 
პროფესიონალურ თრენინგებს დაესწრო 46%, სემინარებს 27%, დანარჩენი პროცენტები გადანაწილდა 
ექსპერტებთან შეხვედრებზე, და ერთჯერად კონსულტაციებზე. თრენინგები ტარდება ძირითადად 6 
თვეში ერთხელ 60% ან წელიწადში ერთხელ 29%. 1 % არასდროს არ დასწრებია თრენინგებს. 
 
ორგანიზაციის შეფასების კრიტერიუმებს აქვს შემდეგი გადანაწილება - აუდიტორიის რაოდენობა 
31%, აუდიტორიის გამოკითხვა 27%, პრესის გამოხმაურება 23%, ფინანსური 3%. პასუხი არა აქვს 10%. 
 
თანამშრომლების 84% აღნიშნავს, რომ ტარდება მომხმარებლის კვლევა.  
ღონისძიებების დაგეგმარების საფუძვლად 27% მიიჩნევს სავალდებულო სახელმწიფო პროგრამებს, 
მხოლოდ 33% დაგეგმარების დროს უპირატესობას ანიჭებს ორგანიზაციის ინიციატივას. 
 თითქმის ყველა ორგანიზაცია 86% აღნიშნავს რომ აქვს სტრატეგიული გეგმა, მაგრამ ღრმა 
ინტერვიუების დროს ეს არ დასტურდება (სტრატეგიულ გეგმად მიიჩნევენ დაგეგმილ ღონისძიებებს). 
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
90 

  პროფესიონალების 73% საკუთარი ხელფასი აკმაყოფილებს მოთხოვნილებათა 25%-მდე, 14%-50%-
მდე. 
 
თანამშრომლების 82% თვლის, რომ განათლების სისტემა აძლევს საჭირო ცოდნას და უნარებს, 40% 
ადასტურებს ერთობლივი პროექტების არსებობას (რაც კითხვარში არ იყო დაკონკრეტებული) და 40% 
აქვს სურვილი. 
აუდიტორია იცის 76%-მა, დანარჩენებს უძნელდებათ პასუხის გაცემა. 
61% თვლის, რომ  მათი ორგანიზაციები მუშაობენ აუდიტორიის მოზიდვაზე, ხოლო 16% არა, 
დანარჩენებმა არ იციან. 
 
კულტურის დაფინანსებაზე გადაწყვეტილებას უნდა იღებდნენ ექსპერტები თვლის 36%, 
პოლიტიკოსები 28% და ჩინოვნიკები 9%, დანარჩენებს პასუხი არა აქვთ. 
 
რას საჭიროებს კულტურის სფერო - 36% თვლის ხარისხის ამაღლებას, 14% სტაბილურობს, და 43% 
თვლის, რომ საჭიროა რეფორმები. 
 
78% უკმაყოფილოა არსებული დაფინანსების სისტემით. 
66% თვლის, რომ საჭიროა უცხოური გამოცდილების გამოყენება 16% უპირატესობას საკუთარ გზას 
ანიჭებს. 
კულტურის დეპოლიტიზაციის მომხრეა 59% , 24% მხარს არ უჭერს. 
დეცენტრალიზაციის მომხრეა 36%, ხოლო 31% არ უნდა. 
მრავალფეროვნებას უნდა უზრუნველყოფდეს დაფინანსების ზრდა 67%, კანონმდებლობა 23%. 
კულტურის ინდუსტრიების განვითარების საჭიროებას ხედავს 77%. 
უახლესი ინფორმაცია კულტურის შესახებ ჭირდება 77%. დანარჩენებს პასუხი არა აქვთ, ან 
სულერთია. 
70% თვლის. რომ აა/რ უნდა ქონდეს საკუთარი კულტურის პოლიტიკა, წინააღმდეგია 10%. 
 
კულტურის ორგანიზაციის განვითარებისთვის:14% თვლის, რომ ჭირდება მატერიალურ ტექნიკური 
ბაზა, 52% ფინანსები, 10% კადრების გადამზადება. 
შენობის საჭიროება აქვს მხოლოდ 4%. 
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ქობულეთი 
 
პროფესიონალურ თრენინგებს დაესწრო 17%, სემინარებს 28%, დანარჩენი პროცენტები გადანაწილდა 
ექსპერტებთან შეხვედრებზე, თვითგანვითარებაზე და ერთჯერად კონსულტაციებზე თითქმის 
თანაბრად.  
თრენინგები ტარდება ძირითადად 6 თვეში ერთხელ 37% ან წელიწადში ერთხელ 33%. 15 % 
არასდროს არ დასწრებია თრენინგებს. 
ორგანიზაციის შეფასების კრიტერიუმებს აქვს შემდეგი გადანაწილება - აუდიტორიის რაოდენობა 
15%, აუდიტორიის გამოკითხვა 9%,  პასუხი არა აქვს 35%. ვერ აკონკრეტებს 32% 
 
თანამშრომლების 35% აღნიშნავს, რომ ტარდება მომხმარებლის კვლევა.  
ღონისძიებების დაგეგმარების საფუძვლად 29% მიიჩნევს სავალდებულო სახელმწიფო პროგრამებს, 
მხოლოდ 53 % დაგეგმარების დროს უპირატესობას ანიჭებს ორგანიზაციის ინიციატივას. 
75% აღნიშნავს, რომ აქვს სტრატეგიული გეგმა, 20% არა აქვს. 
 
 პროფესიონალების 72% საკუთარი ხელფასი აკმაყოფილებს მოთხოვნილებათა 25%-მდე, 7%-50%-
მდე, 12%-75, 6%- 100%-მდე. 
 
თანამშრომლების 80% თვლის, რომ განათლების სისტემა აძლევს საჭირო ცოდნას და უნარებს, 16% 
უარყოფითად. 
56% ადასტურებს ერთობლივი პროექტების არსებობას (რაც კითხვარში არ იყო დაკონკრეტებული). 
აუდიტორია იცის 84%-მა, დანარჩენებს უძნელდებათ პასუხის გაცემა. 
60% თვლის, რომ  მათი ორგანიზაციები მუშაობენ აუდიტორიის მოზიდვაზე, ხოლო 8% აღნიშნავს 
რომ ეს ყოველთვის არ კეთდება. 
 
კულტურის დაფინანსებაზე გადაწყვეტილებას უნდა იღებდნენ ექსპერტები თვლის 40%, 
პოლიტიკოსები 20% და ჩინოვნიკები 9%, დანარჩენებს პასუხი არა აქვთ. 
 
რას საჭიროებს კულტურის სფერო - 23% თვლის ხარისხის ამაღლებას, 9% სტაბილურობს, და 52% 
თვლის რომ საჭიროა რეფორმები. 
 
78% არ არის კმაყოფილი არსებული დაფინანსების სისტემით, აკმაყოფილებს 14%, 
65% თვლის, რომ საჭიროა საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენება 12% უპირატესობას საკუთარ 
გზას ანიჭებს. 
კულტურის დეპოლიტიზაციის მომხრეა 44% , 25% მხარს არ უჭერს, დანარჩენს პასუხი არა აქვს. 
დეცენტრალიზაციის მომხრეა 37%, ხოლო 22% არ უნდა. 
მრავალფეროვნებას უნდა უზრუნველყოფდეს დაფინანსების ზრდა 68%, კანონმდებლობა 12%. 
კულტურის ინდუსტრიების განვითარების საჭიროებას ხედავს 74%, დანარჩენებს პასუხი არა აქვთ. 
უახლეს ინფორმაციას კულტურის შესახებ საჭიროებს 79%. 
62% თვლის რომ აა/რ უნდა ქონდეს საკუთარი კულტურის პოლიტიკა. 
 
კულტურის ორგანიზაციის განვითარებისთვის: 9% თვლის რომ ჭირდება მატერიალურ ტექნიკური 
ბაზა, 35% ფინანსები, 11% კადრების გადამზადება. 
შენობის საჭიროება აქვს მხოლოდ 19%. 
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შუახევი 
 
პროფესიონალურ თრენინგებს დაესწრო 43%, სემინარებს 18%, 18% საერთოდ არ დასწრებია, 
დანარჩენი პროცენტები გადანაწილდა ექსპერტებთან შეხვედრებზე, თვითგანვითარებაზე და 
ერთჯერად კონსულტაციებზე.  
თრენინგები ტარდება ძირითადად 6 თვეში ერთხელ 46%, ან წელიწადში ერთხელ 28%. 20 % 
არასდროს არ დასწრებია თრენინგებს. 
ორგანიზაციის შეფასების კრიტერიუმებს აქვს შემდეგი გადანაწილება - აუდიტორიის რაოდენობა 
31%, პრესის გამოხმაურება 33% აუდიტორიის გამოკითხვა 6%, ფინანსური 2%. პასუხი არა აქვს 15%. 
სახვა 13% 
 
თანამშრომლების 59% აღნიშნავს, რომ ტარდება მომხმარებლის კვლევა, არ ტარდება 38%.  
ღონისძიებების დაგეგმარების საფუძვლად 41% მიიჩნევს სავალდებულო სახელმწიფო პროგრამებს, 
49% დაგეგმარების დროს უპირატესობას ანიჭებს ორგანიზაციის ინიციატივას. 
 74% აღნიშნავს რომ აქვს სტრატეგიული გეგმა,არა აქვს 14%. 
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  პროფესიონალების 58% საკუთარი ხელფასი აკმაყოფილებს მოთხოვნილებათა 25%-მდე, 16%-50%-
მდე, 13%-75%  და 8% - 100%-მდე. 
 
თანამშრომლების 78% თვლის, რომ განათლების სისტემა აძლევს საჭირო ცოდნას და უნარებს, არ 
აკმაყოფილებს 13%. 
46% ადასტურებს ერთობლივი პროექტების არსებობას (რაც კითხვარში არ იყო დაკონკრეტებული), 
29% აქვს სურვილი. 
აუდიტორია იცის 50%-მა, 21% არ იცის, დანარჩენებს უძნელდებათ პასუხის გაცემა. 
59% თვლის, რომ  მათი ორგანიზაციები მუშაობენ აუდიტორიის მოზიდვაზე, ხოლო12% აღნიშნავს 
რომ ეს ყოველთვის არ კეთდება. 
 
კულტურის დაფინანსებაზე გადაწყვეტილებას უნდა იღებდნენ ექსპერტები თვლის 24%, 
პოლიტიკოსები 40% და ჩინოვნიკები 8%, სხვა 21%. 
 
რას საჭიროებს კულტურის სფერო - 44% თვლის ხარისხის ამაღლებას, 16% სტაბილურობს, 31% 
თვლის რომ საჭიროა რეფორმები. 
 
76% უკმაყოფილოა არსებული დაფინანსების სისტემით, 17% კმაყოფილია. 
64% თვლის, რომ საჭიროა საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენება 12% უპირატესობას საკუთარ 
გზას ანიჭებს. 
კულტურის დეპოლიტიზაციის მომხრეა 51% , 26% მხარს არ უჭერს. 
დეცენტრალიზაციის მომხრეა 53%, ხოლო 22% წინააღმდეგია. 
მრავალფეროვნებას უნდა უზრუნველყოფდეს დაფინანსების ზრდა 62%, კანონმდებლობა 31%. 
კულტურის ინდუსტრიების განვითარების საჭიროებას ხედავს 83%, დანარჩენებს პასუხი არა აქვთ. 
უახლეს ინფორმაციას კულტურის შესახებ საჭიორებს 81%. 
77% თვლის, რომ აა/რ უნდა ქონდეს საკუთარი კულტურის პოლიტიკა. არ ჭირდება 10%. 
 
კულტურის ორგანიზაციის განვითარებისთვის: 16% თვლის, რომ ჭირდება მატერიალურ ტექნიკური 
ბაზა, 30% ფინანსები, 21% კადრების გადამზადება. 
შენობის საჭიროება აქვს მხოლოდ 13%. 
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23.   რეკომენდაციები 
 
  23.1 აჭარაში კვლევის დროს გამოვლენილი პოზიტიური მომენტები: 
 

- სამინისტროს განწყობა რეფორმისტულია და კვლევაზე, სწავლება-გადამზადებაზე,  მართვის 
გაუმჯობესებაზეა ორიენტირებული; 

- აჭარის რეალობაში გამოიკვეთა ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება - კულტურის სამინისტრო 
უფრო მეტად ინოვაციური და აქტიურია ორგანიზაციებისთვის ხვადასხვა სტიმულების 
მიცემით ვიდრე თავად ორგანიზაციები. 

- სამინისტროს აქვს მცდელობა რეგიონებში კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლების, 
მრავალფეროვნების დანერგვის ხელშეწყობის; 
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- ქობულეთში ახალი კულტურის სახლის/ცენტრის შენობა (თუმცა, მისი დასაკუთრების 
მცდელობა ერთერთი აიპის მხრიდან ცალსახად უარყოფით განვითარებად მიგვაჩნია. 
მაგალითები გვაჩვენებს რომ შენობა ერთი  ორგანიზაციის ხელში გზას უჭრის სხვა 
ორგანიზაციებს მასთან წვდობაზე და არათანაბარ პირობებში აყენებს); 

- საერთაშორისო თანამშრომლობა - ბრიტანულ საბჭოსთან; 
- ორგანიზაციების ხელშეწყობა - სამინისტროს მზადყოფნა მათი ინიციატივების მხარდაჭერისა 

როგორც ბათუმში, ასევე რეგიონებში; 
- სამინისტროში არსებობს პროგრესულად მოაზროვნე კადრები; 
- ძეგლთა დაცვაში მირანდა ჩარკვიანის მოწვევა (ახალი ხელმძღვანელის  ენთუზიაზმი , 

რეფორმისტული განწყობა,  ხედვა და სტრატეგია); 
- ხულოს თეატრის მცდელობა რეფორმირებისა, საშტატო პოლიტიკის რეორგანიზაცის დაწყება; 
- შუახევის კულტურის სახლის რეფორმირების მცდელობა, რაც საჭიროებს მეტ კრეატიულობას, 

სიახლეს და გამომგონებლობას; 
- აიპი - ხელოვნების თანამედროვე სივრცის პროგრესულობა და ინოვაციურობა; 
- მზარდი და ჭარბი დაფინასება კულტურის სფეროსთვის; 
- თეორიული შესაძლებლობა კულტურისთვის დაფინანსების გაზრდისა სექტორთშორისი 

თანამშრომლობის საფუძველზე. 
 
 

 
 

23.2  რეკომენდაციები მიმართულებების მიხედვით 
 
რეგიონებთან შეხვედრებმა გვაჩვენეს, რომ მეტნაკლებად განსხვავეული ადამიანური რესურსების, 
ფინანსური განაწილების და შენობების მდგომარეობისა, სხვა თვალსაზრისით მდგომარეობა ყველა 
რეგიონში მსგავსია. პრატქიკულად კულტურის სახლები ყველგან საჭიროებენ რეაბილიტაციას, 
აღჭურვას, საჭიროა ინტერნეტ წვდომის გაადვილება და ა.შ.  ამდენად განსხვავებული 
რეკომენდაციების მიცემა გარდა კონკრეტული ობიექტებისა, რაზეც ვსაუბრობთ თავად კვლევის 
ანგარიშში რეგონების მიხედვით ამ ეტაპზე, სანამ არ დაიწყება კულტურის პოლიტიკის კონკრეტული 
დოკუმენტის შექმნაზე მუშაობა,  რაციონალურ აზრს მოკლებულია. 
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ამჯერად ვსაუბრობთ საერთო პრობლემებზე, რაც ერთობლივადაა დასაძლევი რეგიონებში. უნდა 
მოხდეს პროფესიული გამსხვილებები ადგილებზე და გაძლიერდეს ერთმანეთთან კომუნიკაცია და 
თანამშრომლობა, შემოქმედებითი გაცვლები. 
ყოველივე ეს დაასაბუთა გამოკითხვებმაც, ღრმა ინტერვიუებმაც და ჩატარებულმა ვორქშოფებმაც. 
 
 
23.2.1 კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტი 
 
გამოკითხვებზე დაყრდნობით აჭარამ სერიოზულად უნდა დაიწყოს ფიქრი საკუთარ კულტურის 
პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნაზე, და ასვე საკუთარი გვერდის შექმნაზე ევრო საბჭოს კომპენდიუმის 
ვებ გვერდზე. 
აჭარის რეალობაში გამოიკვეთა ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება - აა/რ გკსს უფრო მეტად 
ინოვაციური და აქტიურია ორგანიზაციებისთვის ხვადასხვა სტიმულების მიცემით, ვიდრე თავად 
ორგანიზაციები. 
 
 

 
 
 
საჭიროა კვლევითი ანალიტიკური ცენტრის შექმნა, რომელიც რეგულარულად იმუშავებს კულტურის 
და ხელოვნების საკითხების კვლევაზე და ანალიზზე. 
 
აჭარის ა/რ გკს სამინისტროში უნდა შეიქმნას - საგარეო და ევროინტეგრაციის, კულტურის 
პოლიტიკის და განვითარების განყოფილებები, ან ინტეგრირებული სამმართველო (დეპარტამენტი). 
ასევე აუცილებელია მედია და ხელოვნების დესკის გაკეთება - რომლის ფუნქციებიც შეიძლება 
შეითავსოს - გადამზადების ცენტრმაც, ან შეიძლება ამ ფუნქციებით მრჩევლებ-ექსპერტთა ჯგუფის 
შექმნა; 
შეიძლება გაკეთდეს მრავალდარგოვანი გამოყენებითი სახის აჭარის კულტურის განვითარების 
სააგენტო - (ევროინტეგრაციის ხელშესაწყობად), რომელიც თავის თავზე აიღებს სამინისტროსთვის 
ანალიტიკურ და პრაქტიკულ საკითხთა გადაწყვეტის შეთავაზების გზებს, მათ შორის საგარეო 
კულტურულ თანამშრომლობას, დონორების მოზიდვას და ა.შ.  
 
რეგიონების კ/ც-ის პრიორიტეტები პირდაპირ კავშირში უნდა იყოს არსებულ ადამიანურ 
რესურსებთან. 
 



STICHTING CAUCASUS FOUNDATION  
კულტურული რესურსების კვლევის ანგარიში 

 

Page | 
109 

ორგანიზაციების მართვის დროს იქნებ უმჯობესი იყოს აიპი-ების ბიუჯეტი იყოს საკონკურსო 
(მართვაში გადაცემით), რომელსაც პრინციპში შეიძლება აცხადებდეს აიპის-სიპის შემქნელი 
(დამფუძნებელი) მუნიციპალიტეტი ან სამინისტრო, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს რომელიმე 
ახალი აიპი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია (ან საინიციატივო ჯგუფი), რომლის ადამიანური 
რესურსებიც ან გამოცდილება გაცილებით ადეკვატური იქნბეა დასმული ამოცანების და არსებული 
პრიორიტეტების გადასაჭრელად.გადაწყვეტილება კი გამარჯვებული პრეტენდენტის გამოვლენაზე 
უნდა ხდებოდეს დაუინტერესებელი დამოუკიდებელი საექსპერტო საბჭოების მიერ. 
 
არსებული ორგანიზაციებისთვის მოსახერხებელი იქნება საერთო საკონსულტაციო სამსახურის შექმნა 
- კორპორატიული მომსახურეობის პრინციპით, რაც დაეხმარება მათ საერთაშორისო 
ურთიერთობებში, მენეჯმენტში და დაფინანსების მოძიებაში. 
გლოსერის და სამუშაო მეგზურების შექმნა საჭირო იქნება ეფექტურობის ასამაღლებლად. 
მნიშვნელოვანია საერთო რეგიონალური კოორდინირება პროგრამირებისთვის, ერთ ადგილას 
შექმნილი პროექტის მოგზაურობა ( ეს უნდა იქცეს წესად და რეგიონთშორისო თანამშრომლობის 
პრინციპად - შეიძლება სასწავლო , საგანმანათლებლო პროექტების გაკეთება: გამოფენები, 
ვიდეოჩვენებები - ეს შეიძლება იყოს თანამედროვე ხელოვნების სივრცესთან ერთად 
თანამშრომლობის საფუძველიც). 
 
მნიშვნელოვანია ისეთი მექანიზმის შექმნა, რომ კულტურა - იქცეს ინფრასტრუქტურულ კრეატიულ 
ინდუსტრიებად და შემოქმედებით ინდუსტრიების განვითარებაც მოხდეს ახალი ხერხით. ამისთვის 
საჭიროა რეგულარული: 

1. თრენინგები ხელოვნების მუშაკებისთვის 
2. თრენინგები აიპი-ებისთვის და სიპი-ებისთვის 

 
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ანსამბლების მუშაობის ყოველდღიური პროგრამების მიბმა 
აუცილებელია ტურისტული სეზონის 90-120 დღის განმავლობაში, როგორც საკონტრაქტო პირობა 
სუბსიდირებისთვის! ეს უნდა იქცეს მართვის ძირითად პრინციპად. მათ მიერ მოტანილი მონაცემი 
მაყურებლის, ჩატარებული ღონისძიებების ან რიცხობრივად ძალიან მცირეა ან ისეთი რიცხვია 
(მაგალითად 500,000 მაყურებელი) ძნელად დასაჯერებელია. 
 
2016 წლის საქმიანობისთვის ერთერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი უნდა გახდეს პროფესიული 
საქმიანობის და დაფინანსების მონიტორინგის დარგობრივი კომპეტენციების და სამუშაო 
იდენტიფიკატორების (კრიტერიუმების, ინდიკატორების) შექმნა, რის საფუძველზეც აეწყობა 
ურთიერთობები ორგანიზაციებთან  და შესაძლებელი იქნება შეფასდეს გაწეული სამუშაოსა და 
მიღებული სუბსიდირების შესაბამისობა. 
 
ძალიან კარგი იქნება კულტურისა და ტურიზმის ბიზნეს ინკუბატორების შექმნა; ესპერიმენტის სახით 
გარკვეული ობიექტების გადაცემა მართვაში 2 ან 3 წლით; წლის პროფესიული შეფასებები 
ხარისხობრივი და რიცხობრივი მაჩვენებლების ანალიზით, ამაში უნდა ჩაერთოს მედიაც არა 
უბრალოდ თოქ შოუთი და ინტერვიუებით, არამედ სერიოზული ანალიტიკური გადაცემებით, რაც 
ასევე აღინისნებოდა გამოკითხვების დროსაც. 
 
კარგი იქნება აა/რ-მ გაითვალისწინოს თბილისის წარმატებული გამოცდილება მედიათეკების 
თვალსაზრისით და როგორც კარგი პრაქტიკა ეს მოდელი თბილისის მედიათეკების მიხედვით, 
დანერგოს თუნდაც დასაწყისისთვის ბათუმსა და ქობულეთში. ამან  შეიძლება სერიოზული ბიძგი 
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მისცეს ამ სისტემის დანერგვას, რაც კარგად მოემსახურება, როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას ასევე 
ტურისტებს, რაც შეიძლება ბიბლიოთეკების შემდგომი რეორგანიზაციისთვის იქცეს საინტერესო 
გზად. 
 
 
23.2.2   ინდიკატორები და მეგზურები 
 
ინდიკატორების სისტემის შექმნის აუცილებლობა ცალსახაა, რასაც გვაჩვენებს გამოკითხვები და 
ვორქშოფები. 
ინდიკატორების სისტემამ უნდა დაარეგულიროს თანხის გამცემსა და მიმღებს (აიპი-ები, სიპი-ები და 
ა.შ.) შორის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრები. კერძოდ, რამდენ პროექტს,  ვისთვის, 
რაოდენობა, ხარისხი, რა თანხებს იზიდავს - ადგილობრივს, საერთაშორისოს / პირდაპირი და ირიბი 
და ა.შ. (პარამეტრები კონკრეტული პირობებიდან და თავისებურებების გათვალისწინებით უნდა 
ყალიბდებოდეს);  ამის გარეშე სამუშაო ვერ შეფასდება. 
 
 
აუცილებელია და საჭირო სამინისტროსთვის - ადამიანური რესურსების ერთიანი საინფორმაციო 
ბანკის შექმნა, ოღონდ ფაქტობრივად გადამოწმებული ინფორმაციით - რაც პირველ რიგში 
გამორიცხავს ერთი და იგივე ადამიანური რესურსების ხარჯზე ხელოვნურად შენარჩუნებას რაიმე 
ჯგუფების ან შტატების, და არაკვალიფიცირებული კადრების ადგილზე,  ვაკანსიების,  ან უფრო 
მოქნილი მენეჯმენტის განხორციელებას (ანსაბლები, სიმღერა ცეკვა). 
 
 
სახელმწიფო ანსამბლების ან სახელმწიფო დოტაციაზე მყოფი  სხვა ჯგუფების საქმიანობის  
რეგულარული ანალიზი აუცილებელია: თუ რამდენ კონცერტს ან პროგრამას ქმნიან, , როგორია 
თანაფარდობა სახელმწიფოს მიერ ჩადებულ თანხებსა და მათ მიერ მოზიდულ ან გამომუშავებულ 
თანხებს შორის  (კვლავ ინდიკატორებია აუცილებელი). რამდენად ემსახურებიან ისინი თავიანთი 
ბიუჯეტის ფარგლებში ა/რ ტურისტულ სეზონს, რაც ა/რ მთავარი პრიორიტეტია ბიუჯეტის 
შესავსებად და კეთილდღეობის ზრდისთვის.  ამის საფუძველზე უნდა გადაიხედოს სუბსიდირების 
პირობები და მას მიეცეს ინდიკატორების საფუძველზე კონტრაქტის პარამეტრები , სადაც ორივე 
მხარის ვალდებულებებია და არა თამაში „ცალ კარში“, როდესაც სახელმწიფოს აქვს ფინანსური 
ვალდებულებები და შემოქმედებით ჯგუფებს არა აქვთ შემოქმედებითი ვალდებულებები (რაც უნდა 
ეყრდნობოდეს კვლავ - არსებულ ან შემუშავებულ ინდიკატორებს). 
 
აა/რ-ის კულტურის ოპერატორების ტერმინოლოგიაში ვერ გარკვევა, რაც გვაჩვენა გამოკითხვებმა და 
ვორქშოფებმა  გვაფიქრებინებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ერთის მხრივ კულტურის 
სფეროში სახელმძღვანელო-მეგზურის თანამდებობებზე დანიშვნის ერთიანი წესების და სახელმწიფო 
მეგზურების შექმნა: ვინ შეიძლება მუშაობდეს კულტურის სფეროში, როგორც ხელმძღვანელ ასევე 
შემოქმედებით თანამდებობაზე, როგორ უნდა განისაზღვროს ვინ არის ექსპერტი, რა აუცილებელი 
კრიტერიუმი და პარამეტრებია ამისთვის გასათვალისწინებელი, და შეიქნას აუცილებელ ტერმინთა 
ლექსიკონი (გლოსერი) - სამსახურეობრივი მოხმარებისთვის, რომელიც გაითვალისწინებს ასევე 
ყველა იმ ტერმინს, რაც გამოადგებათ, როგორც ადგილობრივ ასევე ევროპულ და საერთაშორისო 
პროგრამებზე მუშაობის დროს. 
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23.2.3  ხელმისაწვდომობა 
 
კულტურის ხელმისაწვდომობა თანაბრად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ურბანულ და რურალურ 
გარემოში. 
თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების ადეკვატური გამოყენება უნდა შეეძლოთ ყველა 
რეგიონში. 
 
პანდუსების პრობლემა - ჩვენს მიერ ნანახ ობიექტებზე მხოლოდ ბათუმის ეროვნულ ბიბლიოთეკას 
და თანამედროხე ხელოვნების სივრცეს ქონდა მოგვარებული. ხოლო ბათუმს გარეთ პრაქტიკულად 
არ გვახსენდება სხვა ობიექტები ამ შესაძლებლობებით.  შესაბამისად სამომავლოდ ვფიქრობ, რომ 
ნებისმიერ კვლევებში ანდა კულტურის ობიექტის სარემონტო სამუშაოების დროს ცალკე უნდა იყოს 
გათვალისწინებული,  უნარშეზღუდული ადამიანებისთვის პირობები შექმნა, როგორიცაა პანდუსები, 
სპეციალური ტუალეტები და ა.შ. 
 
კარგი იქნება ბრიტანეთის ფლეიჰაუზების პრაქტიკის გამოყენება თეატრები, კულტურის 
სახლები/ცენტრები - როგორც საჯარო სივრცის ფუნქციის მქონე ადგილები,  სასოფლო, სათემო, 
სხვადასხვა სოციალური, რელიგიური  ჯგუფებისთვის თვითგამოხატვის შესაძლებლობების მიცემა, 
ანუ მათი დამატებითი ფუნქციონირება როგორც თავისუფალი საჯარო სივრცეები ძალიან კარგი 
იქნება აა/რ-თვის. 
 
23.2.4  ორგანიზაციული „კულტურა“ 
 
დიდი იშვიათობაა, რომ ორგანიზაციის ხელმძღვანელს  ქონდეს სავიზიტო ბარათი, რაიმე 
საინფორმაციო ფურცელი, საკუთარი ორგანიზაციის შესახებ, რაც ითხოვს საკომუნიკაციო უნარების 
განვითარებას,  ორგანიზაციის კულტურას,  საქმიანი ურთიერთობების სწავლებას - ელ ფოსტა მეილ 
რუ-ზე  აქვს ბევრ ხელმძღვანელს . ეს მისამართები სასურველია გამოიცვალოს და შეიძლება ამ 
მიმართულებით სპეციალური თრენინგის ჩატარება, რომ ეს საკითხი მოგვარდეს. ძალიან ბევრი 
უცხოელი პარტნიორისთვის ასეთი საფოსტო მისამართები გაუგებარია. 
 
გამოკითხვების და ანკეტირების, ვორქშოფების და ღრმა ინტერვიუების დროს ჩამოყალიბებული 
შთაბეჭდილებების შედეგად აიპი-ების, სიპი-ების და რეგიონალური კულტურის სამსახურების, 
კულტურის ცენტრების (მათ შორის ბათუმში) დამოკიდებულება კვლევის დროს ინფორმაციის 
შეგრვებისას იყო არაკონსტრუქციული, ხელის შემშლელიც კი, საჯარო ინფორმაციის არ მოწოდება, 
ზარებზე არ პასუხი ანდა შეხვედრებზე არ გამოცხადება - ამას ყოველივეს ასევე გვიდასტურებს სხვა 
ორგანიზაციებიც, მაგალითად ბრიტანული საბჭო (ღრმა ინტერვიუ გაკეთდა  17.11.2015 თბილისში).  
 
გამოკითხვებმა გვაჩვენეს, რომ სამწუხაროდ მასიურად ორგანიზაციების ხელმძღვანელებმა და 
თანამშრომელბმა არ იციან საკუთარი ორგანიზაციის მისია, ძალიან ხშირად ვერ ერკვევიან 
დარგობრივ ტერმინებში, ანუ არ არსებობს დარგობრივი კომპეტენციები, და ეს ყველაფერი არ უწყობს 
ხელს ორგანიზაციის განვითარების კონცეფციის დამუშავებას, თანამედროვე ხედვას და 
კრეატილობას. 
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23.2.5  შენობების რეაბილიტაცია 
 
შენობების რეაბილიტაციის დროს აუცილებელია დარგის სპეციალისტი-ექსპერტების მონაწილეობა, 
რათა შენობას ქონდეს ყველა აუცილებელი თანამედროვე მოთხოვნების დაკმაყოფილების 
შესაძლებლობა (მაგალითი ეთნოგრაფიის მუზეუმი, თოჯინების თეატრი ჩატარებული 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ რემონტები თავიდანაა გასაკეთებელი). 
 
კ/ც ან კ/ს, ბიბლიოთეკები და სხვა კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებები უნდა 
უზრუნველყოფდნენ უფასო უკაბელო ინტერნეტ მომსახურეობას, თანამედროვე ტექნოლოგიების 
განვითარების და მომსახურების მაღალ დონეს. 
 
23.2.6   კლუბები, კულტურის სახლები, კულტურის ცენტრები 
 
კ/ს და კ/ც კონცეფციების მოდერნიზაცია, მათი შემდგომი მართვის და განვითარების სტრატეგიების 
შექმნა რეალისტური და არსებული ადამიანური რესურსების გამოყენებით აუცილებლად 
გასაკეთებელია. 
 
შესაძლებელია გაკეთდეს არსებული კულტურის ცენტრების (კულტურის სახლების) საჭიროებათა 
სრული აღწერა. დღევანდელი მდგომარეობა გვაჩვენებს არსებულ საბჭოთა ტრადიციას. არსებული 
მოდელი აყენებს ორგანიზაციას ჩიხურ მდგომარეობაში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საჭიროა 
ამ ობიექტების ახალი განსაზღვრება და ახალი ფუნქციების განსაზღვრა. მანკიერებაა რომ დეკადების 
განმავლობაში არ ხდება კადრების გადახალისება და მართვის პოლიტიკის ცვლა (ინდიკატორების არ 
არსებობა იწვევს სტაგნაციას), მართვა აღარ გადადის ალტერნატიული ჯგუფების ან ინდივიდების 
ხელში. 
კ/ს განვითარების კონცეფცია ფართო განხილვის საკითხი იყო აღმოსავლეთ ევროპაში (ყოფილ 
საბჭოთა ბლოკში 90-იან წლებში  - ეს იყო საერთო კულტურული მემკვიდრეობა) მოხდა სხვადასხვა 
ვარიანტების განვითარება, ამის გაუთვალისწინებლობა ვერ მოახდენს ამ პრობლემის გადაჭრას - 
საჭიროა კონცეპტუალურად ახალი მოდელის შექმნა დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით: 
ა/ მენეჯმენტი 
ბ/ პროგრამირება 
გ/ ქსელური და საერთაშორისო თანამშრომლობა  
 
რეგიონებში მრავალ თანამშრომელს არა აქვს ელ-ფოსტა, დიდი პრობლემაა სამსახურეობრივი ელ-
ფოსტის არ ქონის, საერთოდ სერიოზულად მისახედია მთელ ა/რ-ში ბათუმის გარდა ინტერნეტ 
წვდომის მოგვარება  კ/ც-თვის, კ/ს-თვის, ბიბლიოთეკებისთვის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ამ 
ობიექტებზე თანამშრომლების მომზადება, რომ ფლობდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს! 
 
არასამთავრობო ორგანიზაციების არ არსებობა განაპირობებს რეგიონში და ქალაქებში კონკურენციის 
დაბალ დონეს და ქმნის კულტურის ცენტრების უალტერნატივობას და არ ქმნის მათი განვითარების 
აუცილებლობას. 
თავისუფალი სივრცეების არსებობა აუცილებელია არასამთავროებისთვის ან ახალი 
ორგანიზაციებისთვის.  კ/ც-ის სივრცეების გამოყენება  უნდა იყოს მათთვის უფასო, რადგანაც 
ბიუჯეტიდან ისედაც ფინანსდება მათი კომუნალური ხარჯები. 
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23.2.7   მენეჯმენტი 
 
პრაქტიკულად არცერთ ორგანიზაციას არ გააჩნია ქმედითი და გამოყენებითი სტრატეგიული 
განვითარების გეგმა, თუმცა გამოკითხვების დროს ყველა აღნისნავს ასეთი გეგმის არსებობას. მაგრამ 
პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ არასწორად ხდება ამ ტერმინის გაგება. სტრატეგიული არ ნისნავს 
ღონისძიებათა ჩამონათვალს, ეს არის განვიტარების მიმართულების სტრტეგიების შემუშავება. 
ვფიქრობთ, რომ უნდა დაინერგოს 3 წლიანი გეგმების სისტემა, დირექტორის მხრიდან ასეთი გეგმების 
წარმოდგენა თანამდებობის დაკავების დროს, როგორც აუცილებელი ფაქტორი ისე უნდა 
განიხილებოდეს,  ასევე საკუთარი ორგანიზაციის SWOT ანალიზის კეთება. 
 
იმედს ვიტოვებთ, რომ მომავალში ორგანიზაციული კულტურის ამაღლების შემდეგ და 
ორგანიზაციათა კანონმორჩილების განვითარებით უფრო იოლად იქნება ხელმისაწვდომი სათანადო 
ინფორმაციის მიღება რეგიონების ორგანიზაციებიდან. 
 
სამინისტროს მხრიდან სერიოზული საფიქრალია მის სისტემაში არსებული ორგანიზაციების 
ლიდერშიფის პროფესიული ქცევის ნორმების დაცვა და არაკომპეტენტური კადრებისგან 
განთავისუფლების სისტემის და პრეცენდენტის შექმნა, რაც ხელს უშლის ორგანიზაციების 
განვითარებას, საგარეო ურთიერთობებს, რამაც საბოლოო ჯამში რეგიონის ა/რ რესპუბლიკების 
შემოსავლებზე შეიძლება იქონიოს უარყოფითი გავლენა. 
განსაკუთრებით მეგა პროექტების ჩატარება, რომლის დროსაც კვლავ ინდიკატორების და 
გადაწყვეტილების მიღების დროს არ არსებული პროფესიული კომისიების გადაწყვეტილებებმა 
შეიძლება ა/რ ბიუჯეტს სერიოზული დარტყმა მიაყენოს არამიზნობრივი ანდა უხარისხო 
კულტურული პროექტების დაფინანსების გამო, რაც უკვე მოგვიანებით ადგილობრივი მთავრობის 
ავტორიტეტზეც აისახება (მაგალითად წარმოდგენილი ახალი ფესტივალის ხარჯთაღრიცხვა  
ბათუმის მერიის მიერ დამტკიცებულ რეკლამის ფესტივალზე 
http://batumelebi.netgazeti.ge/GE/batumelebi/weekly1/49792/) 
 
როდესაც ყველა სოფელი ითხოვს ცეკვის და სიმღერის ანსამბლის შექმნას,  შემდეგ უკვე შტატებს 
ანსამბლებისთვის,  ცალსახად გასამიჯნია სამოყვარულო და პროფესიული აქტივობა ფოლკლორში. 
სამოყვარულო ხელოვნებას ჭირდება პირობების შექმნა, რათა ადამიანებმა თავისუფალ დროს აკეთონ 
ის, რაც უნდათ და არა სახელფასო ფონდით. პროფესიული ანსამბლები კი უნდა ფუნქციონირებდეს 
რეგიოებში გამსხვილების პრინციპით,იქ სადაც ამის ადამიანური რესურსებია. ან ეს ჯობია 
მოთხოვნილების დამიხედვით გახდეს სასკოლო პროგრამების ნაწილი, როგორც ფაკულტატური, თუ 
მართლაც მოსახლეობის მხრიდან არის ასეთი მოთხოვნილება მაშინ აა/რ გკსს-მა უნდა შექმნას 
სკოლებში შესაბამისი პროგრამები და არა მხოლოდ კულტურის სახლებში (ცალსახად გადასახედია. 
ფინანსური, ადმინისტრაციული მოწყობა ამ ტიპის ჯგუფების, მშობლებისთვის ფულის გამოძალვის 
დახვეწილ ინსტიტუტად რომ არ გადაიქცეს). 
 
23.2.8   დაფინანსება 
 
სერიოზული განხილვის საგნად უნდა გადაიქცეს მართვის სისტემებებში დაფინანსების 
მოდელირების, საინტერესო დასავლური გამოცდილების გაზიარება. მათ შორის კულტურის 
სამინისტროების, ფონდების, რომელიც სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული პრიორიტეტებით 
მუშაობს საექსპერტო კომისიების საფუძველზე. 
 

http://batumelebi.netgazeti.ge/GE/batumelebi/weekly1/49792/
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პრობლემაა, რომ პრაქტიკულად არ არსებობს ალტერნატიული დაფინანსება გარდა სახელმწიფო და 
ორგანიზაციები არც მუშაობენ ამ მიმართულებით. 
არ ხდება ალტერნატიული წყაროების, კერძო დაფინანსების მოზიდვა, თუმცა არსებობს ქვეყანაში 
შესაძლებლობა - სოროსი, ევრო კავშირი, ევროკომისია და სხვა რესურსები, მაგრამ არ არის ცოდნა და 
გამოცდილება. კვლავ პრობლემა კადრების უკმარისობაშია ( ან შეიძლება ყველას ქონდეს 
კორპორატიული ხელშეკრულებები რაიმე ერთ სააგენტოსთან, რომელიც მათ მოუმზადებს 
საპროექტო განაცხადებს, აუწყობს საერთაშორისო ურთიერთობებს, მისცემს მარკეტინგულ რჩევებს, 
დაეხმარებათ სპონსორების მოზიდავში). 
 
საერთაშორისო დაფინანსების მხოლოდ რამოდენიმე მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, ის რაღაც 
90%-ზე მეტი მოდის არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტებზე, ან არა ადგილობრივ კადრებზე 
ან ორგანიზაციებზე და საერთო დაფინანსებაში 1%-საც ვერ აღწევს.  
 
23.2.8.1   დაფინანსების მოდელზე 
 
ყველა გამოკითხვამ გვაჩვენა დაფინასების არსებული მოდელის (ტენდერები) მიუღებლობა 
კულტურის სფეროსთვის. 
ფინანსური მენეჯმენტის ცვლილებები ითხოვს ტენდერების  არსებული სისტემის შეცვლას, რაც ხშირ 
შემთხვევაში აფერხებს პროექტებს კულტურისა და ხელოვნების სფეროში.  უმჯობესია დაინერგოს 
ევროპული ტიპის საგრანტო მოდელი, როგორც გაცემის ასევე ადმინისტრირების მხრივ . რაც 
კარგადაა ევრო კომისიის მიერ აპრობირებული და შესაძლებელია უცხოელი დონორების მიერ აა/რ-ში 
როგორც საცდელი პროექტი ისე დაინერგოს. 
 
შესაძლებელია სხვადასხვა სამინისტროებთან და ბიზნესტრუქტურებთან ერთად აჭარის კულტურის 
განვითარების ფონდის შექმნა, რომელიც იმუშავებს ჩამოყალიბებული პრიორიტეტების მიხედვით 
გრანტების გასაცემად და თავისუფალი პროექტების მხარდასაჭერად.  
 
23.2.9   ფესტივალები 
 
ზოგადად ფესტივალიზაციის პროცესი საფრთხეს უქმნის ხარისხს, დარგების სტაბილურობას, 
როდესაც იგი მოკლებულია შემოქმედებით და კონცეპტუალურ ნაწილს. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფესტივალი, როგორც კულტურული პროდუქციის მუშაობის 
შემაჯამებელი ნაწილი, წინასწარი კვლევების (გამოკითხვების) ანუ მომხმარებლის ინტერესების 
გათვალისწინებით და მასზე დაყრდნობით, ასეთ ფესტივალებს ჭირდება ფაქტობრივი ეკონომიკური 
შედეგები, რის გარეშეც მას საბიუჯეტო დაფინანსება არ უნდა ქონდეს. 
 
ორი ტიპის ფესტივალზე უნდა ვისაუბროთ - ფესტივალი სადაც სახელმწიფოსგან დაფინასებული 
ორგანიზაციები თავისივე ბიუჯეტების კომპეტენციის ფარგლებში ემსახურებიან ტურისტულ სეზონს 
და თავის მოქალაქეებს. 
საერთაშორისო ტიპის ფესტივალები, რომელიც დამატებით ინვესტირებას მოითხოვს და 
ტურისტული სეზონის ბრენდირების ნაწილს უნდა წარმოადგენდეს, დაეხმარება ა/რ ცნობადობის 
გაზრდას და მოიზიდავს დამატებით უცხოურ ტურისტულ კაპიტალს, როგორც ჯგუფურს ასევე 
ინდივიდუალურს. 
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23.2.10   სახელოვნებო განათლება 
 
სახელოვნებო განათლების ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელი ვერ პასუხობს თანამედროვე 
ხელოვნებაში არსებულ გამოწვევებს, პირველ რიგში ადამიანური რესურსების ნაკლებობა, 
არაკვალიფიცირებული კურსების ფაქტობრივი შინაარსი, სტუდენტების ზეპირი გამოკითხვების 
შედეგად (დაახლოებით 40) რაც საერთო სტუდენტების რაოდენობის დაახლოებით 11% წარმოადგენს 
ცხადია, რომ ადმინისტრაცია ვერ პასუხობს აკადემიური მოთხოვნების ელემენტარულ პირობებს, 
პირველ რიგში ეს საბჭოური მეთოდოლოგიაა, თვალის ახვევის გაბერილი შტატების, მართვის ცუდი 
მაგალითი, როდესაც 300 სტუდენტზე მოდის 277 ტექნიკური და  აკადემიური პერსონალის ერთეული 
(სადაც ადმინისტრაციულია - 95), მაშინ როდესაც საკუთარი აკადემიური პერსონალი 40-ია, თვალის 
ახვევაა არსებული პროგრამები, როდესაც ქაღალდზე დაფიქსირებული საკვალიფიკაციო კურსები ვერ 
პასუხობენ ფაქტობრივ შინაარსს. 
 
პერსონალის უმრავლესობა ვერ ფლობს უცხო ენებს და მითითება ლექსიკონის გამოყენებით ან 
თუნდაც რუსული ენის ცოდნაც ფიქციაა, რაც რასაკვირველია გონივრულ ეჭვებს იწვევს მათი 
ადეკვატურობისა თანამედროვე პროცესებში გარკვევისა, თუ რა ენაზე ხდება უახლესი მიღწევების 
გაცნობა, ან პრობლემებში წვდომა, თუ მონაწილეობენ საერთაშორისო პროგრამებში რა ენაზე ხდება 
კომუნიკაცია? 
 
კულტურის პოლიტიკის და მართვის კვლევების დროს პირველ რიგში დგება ხოლმე შესაბამისი 
სასწავლო კვალიფიკაციების არსებობის საკითხები, რაც შემდეგ სურათს გვაძლევს - კულტურის 
მენეჯმენტის სპეციალობის არსებობის მიუხედავად ვერც ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი ვერ 
უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის მიცემას, სასწავლო კურსების ფაქტობრივი იდენტობას 
სილაბუსთან. 
 
23.2.11  არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნები 
 
ერთერთ სერიოზულ ნაკლად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ასახელებენ 
ანალიტიკური ტიპის გადაცემების, დოკუმენტების დასკვნების არ არსებობას. ეს სერიოზული 
პრობლემაა სხვადსხვა მოვლენების შედეგების შეფასებისთვის. მაგალითად, უკმაყოფილებას იწვევს 
ბოლო დროს უცბად აღმოცენებული ფესტივალები, რომელთა ბიუჯეტები არსებულ მენეჯმენტთან 
და მიღებულ შედეგებთან მათთვის საეჭვოა და შეუსაბამოა. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან 
არ არსებობს მკვეთრი შეფასება (მსგავსი მოვლენების) და მათგან გამიჯვნა სამომავლოდ.  თუკი 
მთავრობას-სახელმწიფოს მოსწონს საპროექტო ინიციატივა, უნდა მოხდეს მისი უფრო 
პროფესიონალური მენეჯმენტის ჯგუფისთვის გადაცემა საკონკურსო წესით. 
 
არასამთავრობო სექტორი უკმაყოფილოა, რომ  კონკურსებში მონაწილეობის დროს არ ღებულობს 
საკუთარი პროექტების შეფასებით ნაწილს, რაც აუცილებლად გამოსასწორებელი და გადმოსაღებია 
ევრო კომისიის გამოცდილებიდან (სამუშაო კრიტერიუმები, ანუ აპლიკანტს გადაეცემა საკონკურსო 
შეფასების კრიტერიუმების ბადე მიღებული საშუალო ქულების რაოდენობით, რაც მათ შეუქმნის 
წარმოდგენას, თუ რა კომპონენტი ექნება გამოსასწორებელი). 
აღნიშნავენ ანალიტიკური ტიპის გადაცემების არ არსებობას. საფიქრია ასევე მედია საშუალებებზე, 
სადაც არსებული გადაცემები ძველმოდურია და მართლაც აკლია, როგორც კრეატიულობა ასევე 
სერიოზული ანალიტიკური ნაწილი, რაც მათ ძალიან ფორმალურ სახეს სძენს:  ვერ აფიქსირებს 
პოზიციას, ვერ აძლევს მაყურებელს საშუალებას რაიმე პოზიციის შემუშავებისა. კულტურის სექტორი 
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სუსტად იყენებს ელექტრონულ მედიას და სოციალურ ქსელებს, სადაც მათ შეიძლება ძლიერი 
პოტენციალი აღმოაჩინონ. განსაკუთრებით, გამოთიშულია ამ სფეროდან რეგიონები. 
სახელმწიფოსთვის ცალკე საზრუნავია რეგიონებში ახალი კომუნიკაციების, ინტერნეტის მეტი 
განვითარების პროგრამის იმპლემენტაცია. 
საკონკურსო შეფასების ბადე- ინდიკატორები უფრო დასახვეწია, სადაც არა მხოლოდ მითითებული 
იქნება ვთქვათ რომელიმე ინდიკატორში შეფასება 0დან 10-მდე, არამედ ჩაშლილი იქნება 0-დან 10-
მდე კატეგორიის შინაარსობრივი მდგომარეობაც.  მაგალითად, 0 - სრულად არ აკმაყოფილებს, ანდა 5 
-აკმაყოფილებს ზოგადად და ძირითად ინდიკატორებს ვერ უახლოვდება.  ამ ტიპის ჩაშლა კიდევ 
უფრო მეტად გამორიცხავს კომისიის წევრ-ექსპერტის სუბიექტურ გადაწყვეტილებას და ა.შ. 
 
 
23.2.12    წარმატებული მართვისთვის მოსაგვარებელია: 
 

- კომუნიკაციის ნაკლებობა რეგიონებს შორის; ბათუმის თითქოსდა თვითიზოლაციის პროცესი, 
რაც არ ეხმარება ზოგადად კულტურის განვითარებას - კულტურის თვისება გახსნილობა და 
დიალოგში ყოფნაა და არა იზოლაცია; 

- ხელმძღვანელობის ტიპის განსაზღვრა - მეგზურების შექმნა, ინდიკატორები; 
- კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის დროს ჩართულობის უზრუნველყოფა, რაც 

დაეხმარება შემდგომ მოდერნიზაციას, კულტურის წვლილის შეტანას აა/რ სოციალურ და 
ეკონომიკურ შემდგომ განვითარებაში; 

- კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების შემდგომი დაბალანსებული 
დაფინანსების მხარდაჭერა (თავად კულტრურული მემკვიდრეობის გაგების მოდერნიზაცია); 

- კრეატიული და ინოვაციური მიდგომები; 
- ადგილობრივი პრიორიტეტების ჩამოყალიბების განვითარება კულტურის პოლიტიკის 

ფორმირებისთვის; 
- კულტურისა და ხელოვნების საბჭოს (საბჭოების) შექმნა; 
- იმპრესარიატის შექმნა; 
- გადამზადების ცენტრის შექმნა; 
- მეგზურების და დამხმარე ლირტერატურის მასალის შექმნა, უზრუნველყოფა: დესკების და 

ბიუროების  განვითარება; 
 

24.  ჩატარებული კვლევის მეთოდოლოგია 

სოციალურ-კულტურული სფეროს მარკეტინგული კვლევა უზრუნველყოფს კულტურული 
პროდუქტის დაწინაურებას ბაზარზე და კულტურას იკვლევს როგორც მაკროგარემოს ფაქტორს 
საქმიანი ორგანიზაციებისთვის და მიკროგარემოს ფაქტორს კულტურული დაწესებულებებისთვის. 
მარკეტინგი როგორც მართვის ინსტრუმენტი გამოიყენება კულტურის სფეროში ნაციონალური 
პოლიტიკის ფორმირებისთვის, რეგიონალური და მუნიციპალური მართველობის ორგანოების 
კონკრეტული პროგრამების საინფორმაციო უზრუნველყოფისთვის, რაც განაპირობებს არა მხოლოდ 
მოსახლეობის კულტურულ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებას, არამედ მათ მიზნობრივ 
განვითარებასაც. 
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აა/რ კულტურის კვლევის ფარგლებში სექტემბერ-ოქტომბრის თვეში გამოიკითხა 2508 მოსახლეობის 
წარმომადგენელი ყველა რეგიონში (ბათუმი 470, ხულო 334, ქედა 422, ქობულეთი 449, ხელვაჩაური 
451, შუახევი 382 ), 828 დარგის სპეციალისტი (ბათუმი 391, ხულო 70, ქედა 84, ქობულეთი 116, 
ხელვაჩაური 64, შუახევი 103).  გამოკითხუთა რაოდენობა თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის 
პასუხობს 95% სანდოობისა და 5% ცდომილებას.  ღრმა ინტერვიუ ჩატარდა 25 ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელთან და ექსპერტთან; ჩატარდა 5 ვორქშოფი; 1 თრენინგი. ჯგუფმა მისცა რამოდენიმე 
ინტერვიუ მედიას და გააკეთა კვლევის პროექტის პრეზენტაცია საზღვარგარეთ. 
შეგროვებული მასალა დამუშავდა SPSS პროგრამის საშუალებით. 
 
გაკეთდა არსებული მდგომარეობის SWOT ანალიზი და განხორციელდა ადამიანური რესურსების 
არრიცხვა და შესწავლა. 
 
სარეკომენდაციო დოკუმენტის შემუშავებას საფუძვლად დაედო:  
 
1.  კვლევის პრობლემათა და ამოცანების აღწერა 

პრობლემა: კულტურულ პროდუქტთა და მომსახურეობის მოთხოვნის შესწავლა 
კვლევის ამოცანები:   

• პროდუქტის ან მომსახურეობის  დაკმაყოფილების დონის შეფასება 
• მიზნობრივი ჯგუფის მოთხოვნილებათა და გადახდისუნარიანობის ანალიზი 
• პროდუქტების აქტუალობის შესწავლა  
• პროდუქტების და მომსახურეობის დაწინაურების შეფასება 

ჰიპოტეზები: 
• პროდუქტის ან მომსახურეობის მომხმარებლის მოთხოვნილებებთან შესაბამისობა 
• აუდიტორიის შემოსავლების ცვლილების დინამიკა 
• კონკურენტების გარემოს მდგომარეობა 
• პროდუქტების და მომსახურეობის წინ წაწევის მდგომარეობა 

2.  მარკეტინგული კვლევის გეგმა 
• ინფორმაციის მიღების წყაროები 
• კვლევის მეთოდი 
• კვლევის ინსტრუმენტები (ანკეტების შემუშავება, ტესტირება და  ჩასწორება) 
• შერჩევა  (სამიზნე ჯგუფის გამოვლენა; რესპოდენტების შერჩევა) 
• კომუნიკაციის საშუალებები რესპოდენტებთან (ტესტირების ადგილის შერჩევა; 

ტესტირების მეთოდის შერჩევა; ტესტირების დროის შერჩევა) 
 

ინფორმაციის მიღების წყაროები 
ანგარიშის შესადგენად კვლევაზე გამოყენებულ იყო ორი ტიპის ინფორმაცია: პირველადი და 
მეორადი. მეორადი ინფორმაცია მიღებულ იქნა მიღებული აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან და 
კულტურის სამინისტროს ანგარიშებიდან და ა.შ. ამ ინფორმაციის ანალიზის და პრობლემების 
გამოვლინების  შემდეგ, დასმული ამოცანების გადასაჭრელად მოხდა პირველადი ინფორმაციის 
შეგროვება.  
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კვლევის მეთოდები 
პირველადი ინფორმაციის  შეგროვების მეთოდის არჩევის საფუძველია მაქსიმალურად ზუსტი და 
სანდო მონაცემების შეგროვებას ანალიზისთვის. პირველადი ინფორმაციის მისაღებად გამოყენებული 
იყო როგორც რაოდენობრივი ასევე თვისობრივი მეთოდი.  
 
კვლევის ინსტრუმენტები 
კვლევის ინსტრუმენტებად გამოყენებული იქნა მომხმარებლის სხვადასხვა გამოკითხვა, 
ინდივიდუალური და ღრმა ინტერვიუები. ამისათვის შეიქმნა და დამუშავდა კითხვარები და ანკეტები, 
ჩატარდა ვორქშოფები ფოკუს-ჯგუფის მეთოდით. 
 
ამონაკრები 
პროექტის ამ სტადიაზე განისაზღვრა: 

• ამონაკრების შემადგენლობა.  ეს ამოცანა გადაწყდა სამიზნე აუდიტორიის დაზუსტების 
შემდეგ.  

•  ამონაკრების მოცულობა ყოველი კონკრეტული რაიონისთვის განისაზღვრა 95% -ნი 
სიზუსტით და 5%-ნი ცდომილებით 

• რესპოდენტების შერჩევის წესი: დარგში დაკავებული ადამიანები (როგორც სახელისუფლო 
ასევე სახელოვნებო სფეროდან), მოსახლეობის და თემის წარმომადგენლები. 

 
 
3.  ინფორმაციის შეგროვება 
მას შემდეგ, რაც კვლევის პროგრამა მომზადდა, დამუშავდა ყველა მონაცემი, შესაძლებელი გახდა 
უშუალოდ პირველადი ინფორმაციის შეგროვება და დასმული ამოცანების გადაჭრა.  
 
4.  მონაცემთა ანალიზი 
შეგროვებული ინფორმაცია დამუშავდა და  სისტემატიზირებულ იქნა. ანალიზის პროცესში 
მიღებული მონაცემები დაჯგუფდა, გაერთიანდა და გამოიანგარიშებულ იქნა საშუალო მაჩვენებელი. 
მათ საფუძველზე გამოყვანილია შემაჯამებელი მაჩვენებლები; არსებული ინფორმაცია განიხილება 
სხვადასხვა ჭრილში  და შედგა ანალიზის ცხრილები. 
 
5.  ანგარიშის და დასკვნების მომზადება 
ანგარიშში აისახა პასუხები ყველა დასმულ ამოცანებზე, გაიცა რეკომენდაციები შემდგომ ქმედებებზე.  
 
 
ლიტერატურა და წყაროები: 
 

1. მილენა დრაგიჩევიჩ-შეშიჩი, ბრანიმირ სტოიკოვიჩი, ‘კულტურა, მენეჯმენტი, ანიმაცია, მარკეტინგი’, 
თბ.2007 /თარგმანისა და ადაპტაციის ავტორები ლევან ხეთაგური და იური მღებრიშვილი/ 

2. ჟორდი პასკუალ ი. რუისი, სანინ დრაგოევიჩი, ‘ევროპული ქალაქების კულტურული პოლიტიკის 
ფორმირების საკითხებში მოქალაქეთა მონაწილეობის მეგზური’. თბ. 2009 /თარგმანი ლევან ხეთაგური 
და იური მღებრიშვილი/ 

3. საიმონ მუნდი, ‘კულტურული უფლებები და ევროპული  დემოკრატია გარდამავალ პერიოდში’, თბ. 
2007. /თარგმანი ლევან ხეთაგური და იური მღებრიშვილი/ 

4. ლ. ხეთაგური, ი. მღებრიშვილი, ევროკავშირის დაფინანსება კულტურაში, თბ. ილიაუნი 2010 
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5. ლ. ხეთაგური, ი. მღებრიშვილი, საშემსრულებლო ხელოვნების მენეჯმენტი: მარკეტინგი, პროექტის 
მართვა, თბ., ილიაუნი 2010 

6. Levan Khetaguri , Neighbourhood policy and the role of Europe // EUROPA, March issue, 2009, UK 
7. Levan Khetaguri  ,Cultural Policy and Georgia // Culture Management, magazine 2 (2009) Poland /English, 

Polish, German languages/ 
8. Levan Khetaguri  //Global Challenges, Cultural Visions, Istanbul 2010 
9. Levan Khetaguri // A Handbook of Cultural Dialogue, Trust and Identity, Sejny 2011 
10. Levan Khetaguri, Practice and Theory of the Theatre Education: Before and after Bologna //International 

ENCOUNTERS on Theatre Education Symposium Proceedings, Istanbul , 2010 
11. Levan Khetaguri, The Cultural Infrastructure in the Caucasus //Emerging Cultural Content: Actors and Networks, 

Istanbul  Bilgi University,  2007 
12. Levan Khetaguri, Cultural Policy in Georgia (EN, GER, POL) // Cultural Management, Jagiellonian University, 

Cracow 2009 
13. Levan Khetaguri, Third Reality (EN, GER, POL) // Cultural Management, Jagiellonian University, Cracow 2010  
14. Практика и теория театрального образования: до и после болонии // Culturological Innovations and Social-
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დანართი N1 
 
სახელწოდება აჭარა VII საუკუნიდან გვხვდება. ვარაუდობენ, რომ იგი უკავშირდება გეოგრაფიულ 
სახელს - აჭი. შესაძლოა, რომ ორივე ეს სახელწოდება უკავშირდება “ჭანს” და ნიშნავს 
“საჭანოს”. ლეონტი მროველის ცნობით, ძვ. წ. III საუკუნეში აჭარის ტერიტორია ქართლის 
სამეფოს ოძრხის საერისთავოში შედიოდა. VIII საუკუნეში იგი ბაგრატიონთასამფლობელოს, 
“ქართველთა სამეფოს” ნაწილია, ხოლო XI საუკუნიდან - საქართველოს ერთიანი ფეოდალური 
სახელმწიფოსი. XIII საუკუნეში აჭარას სამცხე-საათაბაგო ფლობდა. XVI საუკუნის 70-იან წლებში აჭარა 
ოსმალეთმა დაიპყრო და მისი გათავისუფლება მხოლოდ 1877-1878 წწ-ის რუსეთ-თურქეთის 
ომის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. 1878 წელს ბერლინის კონგრესის გადაწყვეტილებით, აჭარა 
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სხვა ისტორიულ მიწებთან ერთად საქართველოს შემადგენლობაში 
შევიდა თუმცა, 1921 წელს მისი გარკვეული ნაწილი, ყარსის ხელშეკრულების საფუძველზე (ზედა 
მაჭახელი, ზედა მარადიდი), ისევ ოსმალეთის იურისდიქციაში მოექცა. 1921 წლიდან 
აჭარასავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი აქვს. 

 
აქ თბილი ზამთარი და ცხელი ზაფხული იცის. შავი ზღვის სანაპირო ზოლი ჭარბტენიანია, ვიდრე 
აჭარის მაღალმთიანი რაიონები. მაღალმთიანი რაიონები დიდთოვლიანობით გამოირჩევა, რომელიც 
ზოგჯერ რამოდენიმე მეტრს აღწევს. სწორედ ამიტომ ზაფხულში ტემპერატურა უფრო დაბალია 22-
24 oC დაბლობში და 17-21 oCმაღლობში. ხოლო, ზამთრში ბათუმში ტემპერატურა 4-6 oC, როცა 
მაღალმთიან რაიონებში 3-2 oC აღწევს. 

ბათუმის ბუნება ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავითაა გამორჩეული. იცის თბილი, უთოვლო 
ზამთარი და თბილი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 15 oC, იანვარში - 7 oC, აგვისტოში - 
23 oC. ნალექები - 2.560 მმ წელიწადში. შეფარდებითი სინოტივე - 81%. ხშირია კოკისპირული წვიმა. 
თოვლი იშვიათად მოდის და მალე დნება. ზღვის წყლის საშუალო წლიური ტემპერატურა ნაპირთან 
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17 oC-ია. სანაპირო ზოლში კარგად არის გამოხატული ზღვის ბრიზები, რის გამოც სიცხე ნაკლებად 
შეიგრძნობა. ბათუმის ტერიტორიაზე მდებარეობს ბუნებრივი ტბა, რომელიც ამჟამად ბათუმის 6 
მაისის პარკის ნაწილია. ქალაქსა და მის მიდამოებში გავრცელებულია მრავალნაირი სუბტროპიკული 
მცენარე. ჭარბობს ხელოვნურად გაშენებული პარკები, ჩაის პლანტაციები და ციტრუსოვანთა 
ნარგავები. გორაკ-ბორცვებზე აქა-იქ შემორჩენილია კოლხური ბუნებრივი ტყე და ბუჩქნარი 

http://old.gobatumi.com/ge/feelit/climate-weather  

 
 

დანართი N 2 

The civil society will have ever growing role in the next steps of the Eastern Partnership. After Ukraine's 
U-turn a few days before the Vilnius summit (28-29 November) EU heads of states re-confirmed their will 
to continue firmly with political and economic integration with their Eastern Neighbours. 

“We are taking today a leap forward, towards political association and economic integration,” the EU 
Council President, Herman Van Rompuy said, citing a package of deals already concluded in Vilnius: the 
Association Agreements concluded with Georgia and Moldova, the Visa Facilitation Agreement with 
Azerbaijan and the Framework Agreement for participation in EU-led crisis management operations with 
Georgia. 

The Joint Declaration issued by the Vilnius summit engages with progress towards strengthened economic 
ties, cooperation in various crucial fields, including education, science and culture: the new EU 
programmes Erasmus +, Horizon 2020, Marie Curie and Creative Europe are open to EaP countries. (see 
Paragraph 37 of the Joint Declaration). The Joint Declaration also mentions explicitly that "The 
policy dialogue on the modernisation of cultural policies in Eastern European partners will be 
continued." 

Provided that cultural policy has never ever been a priority in EU’s political documents of that range, this 
can be considered a substantial success. We have already sent questions to the cultural Directorate General 
of the European Commission to ask what would be the follow up on that on their behalf, and potentially 
from DEVCO. 

The parallel Civil Society Conference gathered over 300 participants from all Eastern Partnership plus 
many EU-based foundations, NGOs and think tanks (over 7,000 were following it online). It was a unique 
possibility for these organisations to ask questions to the EU Commissioner Stefan Fule, to the foreign 
ministers of Sweden, Poland, Lithuania, Georgia and Moldova on burning issues, e.g. Eastern Partnership 
vs. Russian intervention, the EU next steps. I think this is an unprecedented acknowledgement by the EU 
policymakers of the role that civil society could play in the „European” direction of these countries. 

In the course of the forum, there were also a couple of spontaneous civil society initiatives. The Ukrainian 
National platform of Eastern Partnership civil society organisations, along with dozens of CSOs 
represented at the conference, signed a symbolic statement with the EU - committing themselves to 
fulfilling reforms in their society for a European future. Ukrainian NGOs also organized a flash mob 
around the EU – EaP summit venue. 
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დანართი N 3    შეხვედრა სიპი-ებთან და აიპი-ებთან სამინისტროში 
 

დაესწრო 
№ ორგანიზაციის დასახელება 
1 სსიპ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული 

თეატრი 
 

2 სსიპ ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი 
 

3 სსიპ აჭარის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 
 

4 სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი 
 

5 სსიპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმი 
 

6 ა(ა)იპ მ. ბალანჩივაძის  ხელოვნების სკოლა 
 

7 ა(ა)იპ ზ. ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა 
 

8 ა(ა)იპ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა  
 

9 ა(ა)იპ აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა 
 

10 აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა 
 

არ დაესწრო 
№ ორგანიზაციის დასახელება 
1 სსიპ ბათუმის მუსიკალური ცენტრი 

 
2 სსიპ მელიტონ კუხიანიძის სახელობის აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო 

ანსამბლი 
 

3 ა(ა)იპ ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა 
 

4 სსიპ აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ,,ხორუმი” 
 

5 ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 
 

6 სსიპ ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი 
ვერ დავუკავშირდით 

№ ორგანიზაციის დასახელება 
1 თანამედროვე ხელოვნების სივრცე 

 
2 სსიპ  აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ,,ბათუმი” 
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დანართი N 4  (ტურიზმის და კულტურის თანამშრომლობა ერთიანი კალენდრის შექმნაზე) 
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დანართი N 5     შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
 

 
  

 
№ 

სახელი გვარი ორგანიზაციის 
დასახელება 

საქმიანობის სფერო და 
ვებ მისამართი 

ელექტრონული ფოსტა ტელეფონი 

 ლაშა ფალავანდიშვილი casbatumi ფოტოგრაფია l.g.phalavandishvili@gmail.co
m 

593 14-12-12 

 ლევან გალიაშვილი eredeli www.eredeli.com coonect@eredeli.com 551 20-06-56 

 თამარ შაშიკაძე Casbatumi PR Shashikadze_tamar@yahoo.c
om 

558 30-08-59 

4 ნინო ჩხაიძე Art way Fb/Art way Chkhaidze.nino91@gmail.co
m 

555 12-10-91  

5 ირაკლი ძნელაძე Casbatumi Casbatumi.ge casbatumi@gmail.com 593 60-45-95 

 ედიშერ მჟავანაძე Progress Progress.org.ge progress@gmail.com 557725775 

7 ლევან ხუჯაძე Micro-ფონი მენეჯერი levanikhujadze@gmail.com  

8 ლამზირა აფაქიძე Artculti-არტკულტი კულტურა artcultgeorgia@yahoo.com 595 95-86-00 
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