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იუნესკო 

კულტურის ინდიკატორები განვითარებისთვის 

(CDIS) 

საქართველო1 

შინაარსი 
CDIS მოიცავს შვიდ ინდიკატორს. ქვემოთ მოყვანილი თითოეული ინდიკატორი თავისი 

ქვესათაურებით ეყრდნობა კვლევას და ანგარიშში არსებულ ტექსტს. თითოეული მოყვანილი 

შემაჯამებელი დაკვირვება ფართოდაა განზოგადებული, რაც მკითხველმა უნდა დააკავშიროს 

თითოეული ინდიკატორისთვის თავად დოკუმენტში მოყვანილ წყაროებს. 

ეკონომიკა. კვლევის შედეგად მოძიებულმა მონაცემებმა გვაჩვენა რომ კულტურა ქმნის 

დაახლოებით 0.56% მშპ-ს (GDP)2  და 5%-ს სამუშაო ადგილებისა საქართველოში, მაგრამ ეს 

მაჩვენებლები მოითხოვს უფრო დეტალურ შემდგომ შესწავლას. 

განათლება.  განათლების სისტემა საქართველოში წარმოდგენილია ხელოვნების კარგი  

კომპონენტით, მაგრამ ზოგიერთი ელემენტის განვითარებით უმაღლესი განათლების სისტემას 

საშუალება მიეცემა ნახოს გარკვეული მოგება. 

მმართველობა.ქვეყნისკულტურისსისტემამუშაობსმყარისამართლებრივიდაინსტიტუციონალუ

რიჩარჩოს ფარგლებში, მაგრამ ადგილობრივ ობიექტებზე ზრუნვა მეტ ყურადღებას მოითხოვს 

სოციალური ჩართულობა. კულტურულ აქტივობებში ჩართულობა საკმაოდ დაბალია. 

ქართველები საკმაოდ ტოლერანტულები არიან სხვა კულტურების მიმართ, მაგრამ 

იმავდროულად ძლიერ სჯერათ ტრადიციების. 

გენდერი. საქართველოს კანონმდებლობა მხარს უჭერს თანასწორობას სქესთა შორის. 

პრაქტიკაში ქალთა განათლება გაცილებით ხანგრძლივია ვიდრე კაცების, მაგრამ ქალები 

ნაკლებად არიან წარმოდგენილი სამუშაო ადგილებზე, რაც ხალხს აფიქრებინებს, რომ 

მამაკაცებს უფრო მეტი უფლებები აქვთ სამუშაო ადგილების დასაკავებლად. 

                                                           
1ანგარიში მომზადებულია ლევან ხეთაგურის და იური მღებრიშვილის მიერ, საიმონ ელისის 

მონაწილეობით. მონაცემები მოწოდებულია საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროს, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და საქართველოს სტატისტიკის 

სამმართველოს მიერ.
 

 
2
 2017 წელს დამატებითი ინფორმაციის მიღების შედეგად ეს რიცხვი შეიცვალა და გახდა 2.8%, რაც 

ასახული იქნება ანგარიშის საბოლოო დოკუმენტში 
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კომუნიკაცია. საქართველოს მოსახლეობის ნახევარს სჯერა რომ ისინი ცხოვრობენ სრულიად 

ღია გახსნილ (გამჭვირვალე) საზოგადოებაში. ასევე შესაძლებელია სრული წვდომა გქონდეთ 

ინტერნეტზე მთელს ქვეყანაში , თუმცა მოსახლეობის ნახევარი გამოკითხვისას ამბობს რომ არ 

სჭირდებათ მისი გამოყენება, შეზღუდულია  „ინფორმირებული საზოგადოების“  ზრდის 

შესაძლებლობა. სატელევიზიო პროგრამების ფართო სპექტრი- ადგილობრივი, საერთაშორისო 

და კოპროდუქცია ვრცელდება ტელევიზიით. 

მემკვიდრეობა. საქართველოს გააჩნია ძლიერი მოთხოვნილება მემკვიდრეობის კონსერვაციაზე. 

შენარჩუნება/დაცვის პოლიტიკა მსოფლიო მემკვიდრეობის დაცვის გამოცდილების 

ანალოგიურია ადგილობრივი მნიშვნელობის ფასეულობების გათვალისწინებით. 

შესავალი 
 

იუნესკოს კულტურისა და განვითარების ინდიკატორები  ყოველთვის იძლევა საშუალებას 

შექმნას ფართო შინაარსობრივი ჩარჩო კულტურისთვის სტანდარტული სტატისტიკური 

ინდიკატორებისა და საკონტროლო კითხვების ჩამონათვალის გამოყენებით. CDIS კვლევები 

ქვეყნებს აძლევს საშუალებას: 

-  შექმნან საბაზო ინდიკატორები, რაც განსაზღვრავს კულტურის ადგილს ეკონომიკაში და 

საზოგადოებაში; 

- მიმოიხილონ შესაძლებელი საერთო ინფორმაცია და სტატისტიკური მონაცემები 

ქვეყანაში მიმდინარე კულტურულ აქტივობებზე; 

- შესთავაზონ საბაზო ინფორმაცია CDIS  კვლევის შესახებ და მასთან დაკავშირებული 

პოლიტიკის განვითარებაზე. 

საქართველომ CDIS კვლევის იმპლემენტაცია დაიწყო 2016 წლის მაისში, ხოლო საჭირო 

ინფორმაცია ნაწილობრივ შევსებული იყო ნოემბრის თვეში, მაგრამ ჯერ კიდევ აკლია 

გარკვეული მონაცემები.3 

წარმოდგენილი დოკუმენტი აერთიანებს კვლევის შედეგების ანგარიშს, იმპლემენტაციის 

დეტალებს და CDIS კვლევის პროექტის მნიშვნელობას საქართველოსთვის. 

პოსტ საბჭოთა სივრცის კონტექსტში (რაც მოიცავს „პოსტ-ნაომარ“, „პოსტ-რევოლუციურს“, 

გარდამავალ პერიოდს, რუსეთის ზეწოლას და პროპაგანდას და ა.შ.), საქართველოს მთავრობა, 

ევრო კავშირის აღმოსავლეთ თანამშრომლობის პროგრამა კულტურა და კრეატიულობის“ 

რეკომენდაციით აღიარებს კულტურის როლს განვითარებისთვის ისეთ დოკუმენტებში 

                                                           
3ანგარიშში გამოტოვებულია ზოგიერთი მონაცემი, რომელიც მიუწვდომელია. საქართველოს 

მონაცემთა უდიდესი ნაწილი არ მოიცავს ინფორმაციას აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკიდან და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქიდან.
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როგორიცაა საქართველოს კულტურის პოლიტიკის სტრატეგია (2016) და სამოქმედო გეგმა (2016 

http://culturepolicy.gov.ge/getfile/c6ebf2e3-4510-4588-a062-29f438ac1d37/.aspx ). ახალი მონაცემები, 

რომელსაც მივიღებთ CDIS კვლევის დანერგვის შედეგად გაამყარებენ კულტურის და 

განვითარების დღის წესრიგს უზრუნველყოფს: ემპირიულ ფაქტებს და ციფრებს ანალიზისთვის 

და არაფორმალური პოლიტიკისთვის, გახსნილი დიალოგით და სტაბილური კულტურული 

სტატისტიკით. იმპლემენტაციის პროცესში გამოვლინდა ხარვეზები სახელმწიფოში, 

სტატისტიკურ მონაცემებში და მონიტორინგის სისტემებში, ისევე როგორც დიალოგის 

გაღრმავების აუცილებლობაში,  თანამშრომლობაში და კულტურის პოლიტიკის 

ჰარმონიზაციაში და ფინანსურ მექანიზმებში, რომელიც დაკავშირებულია სამინისტროების 

დეცენტრალიზაციასთან და კულტურის ორგანიზაციებში, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან 

კულტურის ინტეგრაციაზე ევრო კავშირში. 

1. ეკონომიკური ინდიკატორი 

1990-იანი წლებიდან მოყოლებული კულტურის და კრეატიული ინდუსტრიების  გავლენის 

შეფასება ეკონომიკაზე მთავარ საზრუნავად გადაიქცა მსოფლიოს ყველა რეგიონში. CDIS  კვლევა 

არ ცდილობს მოგვცეს  ეკონომიკური სურათის სრულმასშტაბიანი შეფასება მაგალითად 

კულტურის შემოსავლების საშუალებით, მაგრამ მოგვცეს წმინდა აღწერილობითი 

ინდიკატორების სურათი, რასაც ფუნდამენტალური მნიშვნელობა აქვს ასეთი შეფასებებისთვის. 

კულტურული აქტივობების წვლილი მშპ-ში : 0.56% (2015) 

 

კულტურის წვლილის მაჩვენებელი მთლიან შიდა პროდუქტში შესაძლებელია ყველაზე 

გამოყენებადი ინდიკატორია ეკონომიკაში შეტანილი წვლილის განსასაზღვრად. იგი 

წარმოადგენს საერთო შეფასებით კულტურული და შემოქმედებითი საქმიანობის მნიშვნელობის 

მაჩვენებელს ეროვნულ წარმოებაში და ეკონომიკურ ზრდაში.. 

მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ GDP) წილი კულტურული საქმიანობის შედეგად 

საქართველოში შეადგენს 0.56%-ს4. ეს მონაცემები მიღებულია საქსტატიდან და პასუხობს 2014 

წლის მონაცემებს. მონაცემთა ეს ბაზა შეზღუდულია, რადგანაც ამ მომენტისთვის საქსტატი ვერ 

აგროვებს იმ მონაცემთა ბაზას, რაც საჭირო იქნებოდა დეტალური ანალიზის წარმოსადგენად.5 

 

                                                           
4
 2017 წელს დამატებითი ინფორმაციის მიღების შედეგად ეს რიცხვი შეიცვალა და გახდა 2.8%, რაც 

ასახული იქნება ანგარიშის საბოლოო დოკუმენტში. 

5სტატისტიკური მონაცემების დანაწევრება შეზღუდულია:1) მონაცემთა ამონაკრების ზომით და 2) 

რესპოდენტთა კონფიდენციალობის დაცვის  საჭიროება. საქსტატს არ  შეეძლო მოეწოდებინა ზოგიერთი 

მონაცემი, იმიტომ რომ მცირეა  ამონაკრების ზომა, რაც ამცირებს მათ სანდოობას ინდუსტრიების  და 

მცირე გეოგრაფიული რეგიონების დასაჯგუფებლად,  ანდა რესპოდენტთა მონაცემების უქონლობის გამო. 



Page 4 of 63 
 

ცხრილი 1 

 მონაცემები  

ნიშნების 

რაოდენობა 3  

წელი 2014  

წყარო საქსტატი,  ინტეგრირებული შინამეურნეობის გამოკითხვა  

კომენტარები გამოყენებული კოდები: 92,1; 92,2; 92,3; 92,4; 92,5  

შედეგი (%) 0,56%  

GDP (მშპ მთლიანი შიდა პროდუქტი) გამოთვლილ იქნა შემდეგი კოდების გათვალისწინებით 

92,1; 92,2; 92,3; 92,4; 92,5რაც შეადგენს საერთო მშპ-ს 0.56%-ს. 

ცხრილი 2. 

კოდები საქმიანობის სფერო  (ძირითადი კულტურული საქმიანობა) 

92.1 

მხატვრული კინო და ვიდეო საქმიანობა (კინო და ვიდეო-ფილმებთან დაკავშირებული 

საქმიანობა) 

92.2 

რადიო და ტელევიზიის საქმიანობა (საქმიანობა რადიომაუწყებლობის და ტელევიზიის 

სფეროში) 

92.3 სხვა გასართობი საქმიანობა (დანარჩენი სანახაობრივ-გასართობი საქმიანობა) 

92.4 საინფორმაციო სააგენტოების საქმიანობა 

92.5 ბიბლიოთეკები, არქივები, მუზეუმები და  სხვა კულტურული საქმიანობა (დანარჩენი 

საქმიანობა კულტურის სფეროში) 

წყარო: საქსტატი, საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი NACE 001-2004 Rev. 1.1 

ეს არ გახლავთ სრული სურათი  და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ სამომავლოდ საქართველოს 

კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო შესაძლებელია შეუთანხმდეს საქსტატს, რათა 

შეაგროვოს უფრო დეტალური მონაცემები  NACE და ISIC კლასიფიკატორების გამოყენებით. 

CDIS კვლევის მიერ აღრიცხული კულტურული საქმიანობის წვლილი/შენატანი მშპ-ში არის 

0.56%, რაც რასაკვირველია სრულყოფილად არაა წარმოდგენილი ზემოთ აღნიშნული 

მიზეზების გამო, მაგრამ  სრულიად საკმარისია იმის სათქმელად რომ კულტურის ფორმები 

მნიშვნელოვანი ნაწილია ეროვნული წარმოებისთვის და ქმნის ხელშესახებ შემოსავალს და  

საცხოვრებელი პირობების მდგრადობას საქართველოს მოქალაქეებისთვის. 

მშპ-ს კალკულაცია მოიცავს კულტურის ძირითადი საქმიანობის ზოგიერთ კოდს, მაგრამ არა 

საქონელს/აღჭურვილობას და დამხმარე მასალებს, რაც ასევე ქმნის მნიშვნელოვან შენატანს მშპ-

ში.6 

                                                           
6ეს კოდები წარმოადგენს:  საიუველირო ნაკეთობებისწარმოება დამასთანდაკავშირებულიწარმოებები, 

მუსიკალურიინსტრუმენტების წარმოება, საცალოვაჭრობა წიგნებით, გაზეთებითდასაკანცელარიო 

საკუთვნოებით, საცალოვაჭრობა,   საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკით,რადიოდა ტელე აპარატურით, 

წიგნების გამოცემა, ხმოვანი ჩანაწერების გამოცემა, რეკლამა , საქმიანობაფოტოგრაფიის დარგში,სხვა 

დაჯგუფებში ჩაურთველი საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადიმოხმარების საგნების გაქირავებადაა.შ. 
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საქართველომ ახლახანს გამოაქვეყნა თავისი კულტურის პოლიტიკის სტრატეგია 2025 წლამდე, 

მაგრამ უფრო მეტი მუშაობაა საჭირო იმისთვის რომ გაიზარდოს შემოსავლები კრეატიული და 

კულტურული ინდუსტრიებიდან. ტურიზმი ყველაზე ახლოსაა სექტორთშორისი 

თანამშრომლობის მაგალითთან, რომლის შემთხევაშიც სტატისტიკურად შესაძლებელია 

დაითვალოს შემოსალები სხავადსხვა ქვე სექტორებს შორის. 

ცხრილი 3.                პროდუქციის მთლიანი წარმოება ტურისტული სერვისის  მიმართებაში                  

                                       (მილ. ლარი) 2015 

სასტუმრო სერვისი: კემპინგი და სხვა მოკლევადიანი სადგომი 499,3 

სარესტორნო სერვისი და სხვა; კვების და სასმელი ობიექტები 1 051,2 

რკინიგზის სატრანსპორტო სერვისები 134,0 

სხვა სახმელეთო სატრანსპორტო სერვისები; წყლის 

სატრანსპორტო სერვისები 
687,5 

საჰაერო ტრასპორტის სერვისი 203,9 

სამოგზაურო სააგენტოები და ტურ ოპერატორების სერვისები; 

ტურისტების ასისტირების სერვისები და ამის მსგავსი 
931,2 

სულ 3 507,1 

ეკონომიკის მთლიანი წარმოება (მილ. ლარი) 48 250,5 

(%)ტურიზმის და მასთან დაკავშირებული სერვისების წილი 

ეკონომიკაში 
7,3 

წყარო: საქსტატი2015; Tourism Satellite Accounts 
 

ეს მონაცემები ტურიზმიდან საინტერესოა, იმიტომ რომ ტურიზმი მჭიდროდაა დაკავშირებული 

კულტურასთან  საქართველოში (მსოფლიო ბანკის 2016 წლის ტურიზმის გამოკითხვის 

მიხედვით კახეთში და იმერეთში ვიზიტორების 85% აღნიშნავს რომ მათი ვიზიტის მიზეზი იყო 

„შვებულება -  კულტურული ტურიზმი7) მაგრამ შეუძლებელია გავაცალკევოთ კულტურული 

ტურიზმი სხვა სახეობის ტურისტული ეკონომიკური საქმიანობისგან. საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული ადმინისტრაცია  თავის ანგარიშში გვაჩვენებს რომ ტურიზმთან დაკავშირებულმა 

სერვისებმა  2015 წელს ეროვნული  მშპ-ში 6.73%  შემოიტანეს. ასეთი მონაცემები კიდევ ერთხელ 

უსვამს ხაზს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის წვლილს ეკონომიკაში. 

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის  - განყოფილება  92  „საქმიანობა დასვენების, 

გართობის, კულტურისა და სპორტის ორგანიზების დარგში“, რომელიც ქმნის მცირე ქვე-

სექტორს, კულტურული და შემოქმედებითი ეკონომიკის გამომუშავება იყო 163259,9 ათასი 

ლარი 2014 წელს.8 

                                                           
7
ACT ‘Inclusion in Cultural Heritage and Tourism Markets’ (2016), p. 69 

8სრული შეფასება CDIS მეთოდოლოგიის მიხედვით ითხოვს ანალოგიურ ცხრილებს ისეთი 

სექტორებისთვისაც როგორიცაა: არქიტექტურული მომსახურეობა, რეკლამა, ბეჭდვა, ყველაფერი რასაც 

გააჩნია მდგრადი შემოსავლები ეკონომიკაში, შეიძლება უფრო მეტიც კი ვიდრე მოცემულ ცხრილებში 

არსებულ სფეროებს. 
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ცხრილი 4.                           ბიზნეს სექტორის წარმოება კულტურაში,  2014 

 
საქმიანობა კოდები 

NACE 
წარმოება    

ათასი ლარი 
მხატვრული კინო და ვიდეო საქმიანობა (კინო და 

ვიდეო-ფილმებთან დაკავშირებული საქმიანობა) 92,1 
 

15591,2 
რადიო და ტელევიზიის საქმიანობა (საქმიანობა 

რადიომაუწყებლობის და ტელევიზიის სფეროში) 92,2 107461,9 

სხვა გასართობი საქმიანობა (დანარჩენი სანახაობრივ-

გასართობი საქმიანობა) 92,3 29547,6 

საინფორმაციო სააგენტოების საქმიანობა 92,4 3224,4 

სხვა საქმიანობა კულტურის სფეროში 92,5 7434,8 

წყარო: საქსტატი,, 2014  

დასაქმება კულტურის სფეროში 

 
საქსტატის მონაცემებით დასაქმება კულტურის სფეროში 2015 წლისთვის იყო 5.2% 

საქართველოში დასაქმებული მოსახლეობის საერთო რაოდენობიდან (95,555 სამუშაო ადგილი 

არის დაფიქსირებული კულტურის სფეროში საქართველოში, მაგრამ  კერძო სექტორის 

დამხმარე სამუშაო ადგილები არ შედის ამ ოფიციალურ მონაცემში). საქსტატს არ შეეძლო 

მოეწოდებინა სრული ჩაშლა კულტურაში მომუშავე(დასაქმებული) პროფესიების, და იმ 

ინდივიდების, რომლებიც ჩართულნი არიან  აღჭურვილობის/დამხმარე  საქმიანობის 

სფეროებში. თუკი დასაქმებულს კულტურაში დავყოფთ სქესობრივი ნიშნით გამოვა  4.8%  

მამაკაცი და 5.6% ქალი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ კულტურაში დასაქმებულთა ნახევარზე 

ცოტა მეტი ქალია (ქალია 54%) და ეს მონაცემები ეხება მთლიანი დასაქმების სურათსაც. 

კულტურას უკავია მნიშვნელოვანი ადგილი, როგორც დამსაქმებელს საქართველოში (95.555 

სამუშაო ადგილი), და ამ რიცხვში არ შედის მეორადი პროფესიები კულტურაში, ანდა კერძო 

ეკონომიკაში. ეს რიცხვები ასევე არ მოიცავს მონაცემებს კულტურის სექტორთან დაკავშირებულ 

„არაკულტურული“ სფეროს პროფესიებს და ორგანიზაციებს. მიუხედავად ამისა, შედეგი  5.2%  

გვაჩვენებს კულტურის,  როგორც დამსაქმებლის მნიშვნელოვან როლს და ადგილს. 

ცხრილი 5.    დასაქმება კულტურის სფეროში  %   2015 

სულ ქალი კაცი 

5,2 5,6 4,8 

წყარო: საქსტატი, (შინამეურნეობის ინტეგრირებული გამოკითხვა) 2015 
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შინამეურნეობის ხარჯები კულტურაში 

 

საქართველოში შინამეურნეობის ხარჯი კულტურული სფეროს საქმიანობის სასარგებლოდ 2015 

წლისთვის შეადგენდა საერთო ხარჯის 1.1%-ს. ჯერჯერობით არსებული მონაცემები საკმაოდ 

ართულებს ზუსტი ინფორმაციის შევსებას შინამეურნეობის ხარჯში კულტურაზე გაწეული 

ხარჯის წილზე. შედეგი 1.1%  როგორც ხარჯები კულტურის წილზე მონაცემების მიხედვით 

იყოფა მომსახურეობაზე და პროდუქციაზე – 0, 6%  და დანახარჯები ბიზნესზე, აღჭურვილობაზე 

და მის მომსახურეობაზე - 0.5%. 

ცხრილი 6.         შინამეურნეობის ხარჯი კულტურაზე   (%,  2015) 
 

კულტურაზე დანახარჯი მომსახურეობა და პროდუქცია (1) 0,6 

ბიზნესზე დანახარჯი აღჭურვილობაზე და მის მომსახურეობაზე  (2) 0,5 

სულ 1,1 
1COICOP- აერთიანებს საერთაშორისო კლასიფიკატორის შემდეგი კატეგორიების კოდებს:  09.4.1  

                 სპორტული და დასვენების მომსახურეობა;  09.4.2 კულტურული მომსახურეობა; 09.5.1    

                 წიგნები; 09.5.2 გაზეთები და პერიოდული გამოცემები; 12.3.1 საიუველირო ნაწარმი,  

                 მაგიდის, კედლის და მაჯის საათები. 
2  COICOP- აერთიანებს საერთაშორისო კლასიფიკატორის შემდეგი კატეგორიების კოდებს:   09.1.1   

                    ხმის და გამოსახულების მიღების, ჩაწერისა და აღწარმოების მოწყობილობა ; 09.1.2       

                    ფოტო და კინო მოწყობილობა, ოპტიკური ინსტრუმენტები; 09.1.3 მონაცემთა  

                  დამუშავების მოწყობილობა; 09.1.5  აუდიო-ვიზუალური, ფოტოგრაფიის და      

                  მონაცემთა დასამუშავებისთვის განკუთვნილი ხელსაწყო-მოწყობილობები შეკეთება. 

წყარო: საქსტატი , 2015 შინამეურნეობის ხარჯების კვლევა 
 

შედეგი გვაჩვენებს რომ დანახარჯები (1.1%) არ არის ძალიან მაღალი და არ განასხვავებს 

დანახარჯს უცხოურ და ადგილობრივ კულტურულ მომსახურეობას და პროდუქტს შორის. 2010 

წელს შინამეურნეობის ხარჯი საკვებ პროდუქტებზე შეადგენდა 41.4%-ს ხოლო სხვადასხვა 

საქონელზე 3,8%,-ს, განათლებაზე, კულტურაზე და დასვენება/გართობაზე  3.9%-ს 

ტრანსპორტზე 10,2%-ს.  დანახარჯი კულტურაზე სოფლად იყო 0.7%  ხოლო ქალაქად  1.5%  2015 

წელს. ეს მონაცემები ასევე გვაჩვენებს დიდ განსხვავებას კულტურულ შესაძლებლობებზეც 

(შეთავაზებები, პირობები) ქალაქად და სოფლად. 

 

ცხრილი 7.      შინამეურნეობის ხარჯების წილი კულტურაზე სოფლად და ქალაქში (%) 2015 

ქალაქად 1,5 

სოფლად 0,7 

სულ 1,1 

წყარო: საქსტატი, 2015  შშინამეურნეობის ხარჯების  კვლევა 

 

გასაკვირი არაა რომ მოსახლეობის უფრო შეძლებული ნაწილი (შემოსავლების მიხედვით) 

ხარჯავს უფრო მეტ თანხას საკუთარი შემოსავლებიდან კულტურაზე. ეს მაინც მოდის უფრო 
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მაღალი შემოსავლების მქონე მოსახლეობის ნაწილზე, ვისაც შესაძლებელია უფრო მეტი 

შემოსავალი აქვს ვიდრე სხვა ჯგუფებს, რომელსაც ასევე შეიძლება სურდეს რომ ქონდეს წვდომა 

კულტურაზე . 

ცხრილი 8.      შინამეურნეობის ხარჯები კულტურაზე საერთო ხარჯებთან მიმართებით  

                         შემოსავლის კვინტილეს
3   მიიხედვით (%) 2015 

 

 1 2 3 4 5 

კულტურაზე ხარჯის პროპორცია 
0,9 1,1 1,2 1,4 1,0 

3 კვინტილეს ჯგუფები გამოიანგარიშება ერთი მოსახლის შინამეურნეობის შემოსავლის 
მიხედვით 
წყარო: საქსტატი,, 2015 Household Expenditure Survey 

2. განათლების ინდიკატორი 

განათლება ის პროცესია რომლის შედეგადაც კულტურული იდენტობა გადაიცემა ერთი 

თაობოდან მეორე თაობაზე და გზა რომლის საშუალებითაც ინდივიდები განიხილავენ და 

ადასტურებენ იდენტობას თავიანთ ადგილობრივ საზოგადოებაში. 

ინკლუზიური განათლება  
1995 წელს საქართველომ მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რომელშიც 35-ე თავი მიძღვნილი იყო 

განათლებისადმი (http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/constitution-of-georgia-68), სადაც 

აღნიშნული იყო ყველას უფლება და თავისუფალი არჩევანი განათლებაზე. სახელმწიფო არის 

გარანტი ეროვნული სისტემის ჰარმონიზაციისთვის საერთაშორისო განათლების სისტემასთან  

(27.12.2006 N4135). საქართველო შეუერთდა ბოლონიის პროცესს 2005 წელს.9მოხდა უმაღლესი 

განათლების სისტემის მოდერნიზაცია და საქართველოს უნივერსიტეტებს, სტუდენტებს და 

მეცნიერებს საშუალება მიეცათ გამხდარიყვნენ ევრო კავშირის პროგრამების ნაწილი, 

მაგალითად:  Erasmus mundus, Erasmus+ და Horizon 2020. სტუდენტებს და მკვლევარებს 

საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ Erasmus mundus სამივე სასწავლო საფეხურზე  (ცხრილი 

9-10)..10 

ცხრილი 9.    სტუდენტების/ადმინისტრაციის მონაწილეთა რაოდენობა Erasmus Mundus –                 

                            ერთობლივი ხარისხების პროგრამებში  (ეტაპი1) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

სტუდენტები 2 3 3 5 10 9 7 3 12 

მკვლევარები 1 1 - - 1 2 NA NA NA 

სტიპენდიები - - - - - - 1 - 1 

წყარო: http://erasmusplus.org.ge/files/publications/Georgia%20Country%20Fiche%202012%20-%20en.pdf 

                                                           
9
http://www.mes.gov.ge/content.php?id=1856&lang=geo 

10
http://erasmusplus.org.ge/files/publications/Georgia%20Country%20Fiche%202012%20-%20en.pdf 

http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/constitution-of-georgia-68
http://www.mes.gov.ge/content.php?id
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საქართველოს მოქალაქეები პირველად მონაწილეობდნენ ამ პროგრამაში 2004-2005 წლებში. 
 

 

ცხრილი 10.      Erasmus Mundus– პარტნიორობა   (საგარეო თანამშრომლობა, ეტაპი 2) 

 
ბაკალავ-

რები 

მაგისტ- 

რები დოქტორანტები 

პოსტ-

დოქტორანტები ადმინისტრაცია სულ 

       

2007 16 14 11 5 3 49 

2008 23 14 13 5 3 58 

2009 22 17 12 5 3 59 

2010 18 15 10 5 4 50 

2011 18 12 13 8 9 60 

სულ 97 72 59 26 22 276 

წყარო: http://erasmusplus.org.ge/files/publications/Georgia%20Country%20Fiche%202012%20-%20en.pdf 

 

ორივე პირველადი და მეორადი განათლება უფასოა და სავალდებულო საქართველოს 

მოქალაქეებისთვის. მოქალაქეებს ასევე აქვთ უფლება უფასო პროფესიულ და უმაღლეს 

განათლებაზე (27.12.2006 N4135). სამწუხაროდ განათლების სამინისტრომ განაცხადა რომ მათ არ 

გააჩნიათ საჭირო ინფორმაცია გამოსათვლელად: რამდენია საშუალო წლების რაოდენობა 

მოსახლეობის სწავლებისა 17დან 22 წლამდე, როგორც ამას კითხულობს CDIS კვლევის მეთოდი 

ანდა პროცენტი იმ მოსახლეობისა, რომელიც სწავლობდა  ოთხ წელზე ნაკლები (17-დან  22 

წლამდე). 

 

მულტილინგუალური განათლება  
 

იუნესკო მხარს უჭერს ბავშვების უფლებას რომ ძირითადი განათლება მიიღონ მშობლიურ 

ენაზე. სხვა ენების სწავლება ხელს უწყობს, განსაკუთრებით, იმ სხვა კულტურებისა რაც 

დაკავშირებულია სამეზობლო თემებთან რათა გაღრმავდეს ინტერ კულტურული დიალოგი და 

გაგება. 

მულტილინგუალური განათლების საშუალო პროცენტია 88% ენების საერთო სასწავლო 

დროიდან. საქართველოში სამი ოფიციალური ენაა (ქართული, აფხაზური, ოსური).  საშუალო 

განათლების სისტემის პირველი 2 წლის განმავლობაში საერთო სასწავლო 2048 საათის 

პირობებში სახელმწიფო ენის სწავლებისთვის გამოყოფილია საერთო რაოდენობის 33% და ასევე 

33% არის გამოყოფილი სხვა 2 ოფიციალური ენისთვის. 
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ნახატი 1. 
 

 

შედეგი გვაჩვენებს სასწავლო საათების ბალანსს სხვადასხვა ენებს შორის. 

 

სახელოვნებო განათლება  
საქართველოში საშუალოდ საერთო სასწავლო საათების 11.96%ს შეადგენს სახელოვნებო 

სწავლებას საშუალო სკოლის პირველი 2 წლის განმავლობაში, რაც გვაჩვენებს საშუალო დონის 

პრიორიტეტს ხელოვნებისადმი და კულტურისადმი.  ეროვნული სასწავლო კურიკულიმის 

მიხედვით საგნები რომელიც მიეკუთვნება ხელოვნებას (მუსიკა, ხატვა და ა.შ.) არჩევითია და 

საჭიროებს უფრო მრავალფეროვან განვითარებას. ამ ბოლო დროის განმავლობაში მხოლოდ 

სახვითმა ხელოვნების ისტორიამ შექმნა ოფიციალური სახელმძღვანელოები. ბოლო 3 წლის 

განმავლობაში შექმნილი ექსპერიმენტული პროგრამა „კინო სკოლაში“ ,11 რომელიც 

ხორციელდებოდა კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და ეროვნული კინო ცენტრის 

მხარდაჭერით, პროფესიონალი პედაგოგების მიერ სხვადასხვა სკოლებში როგორც ქალაქებში 

ასევე სოფლად, რომლითაც კინო ხელოვნებას როგორც არჩევით პროგრამას სთავაზობდნენ 

მოსწავლეებს. ამ პროგრამამ მაღალი შეფასება მიიღო და გულთბილად იქნა იყო მიღებული 

მთელს ქვეყანაში.12 

 

 

 

                                                           
11

http://www.mes.gov.ge/content.php?id=5130&lang=geo 
12

http://www.culture.gov.ge/News/proeqti-kino-skolashi-sezonis-dakhurva.aspx 

33.0% 

33.0% 

33.0% 

სახელმწიფო ენა 

ადგილობრივი ენა 

საერთაშორისო ენა 

მეთოდოლიგია: იუნესკო CDIS  

საერთო სასწავლო დროსთან საათების პროცენტული თანაფარდობა მიძღვნილი 

მულტილინგუალიზმისადმი ენების სწავლების საერთო დროსთან სედარებით 

(საშუალო განთლების პირველი ორი წლის განმავლობაში) 



Page 11 of 63 
 

ცხრილი 11. 

საფეხური/

კლასი 

ხელოვნების სწავლების 

საათების რაოდენობა 

წლის განმავლობაში 

საერთო სასწავლო 

საათების რაოდენობა 

წლის განმავლობაში 

სახელოვნებო განათლების % 

წლის განმავლობაში 

    

7 140 980 14,3% 

8 105 1068 9,8% 

7 და 8 245 2048 11,96% 

წყარო: განათლების სამინისტრო, 2016 

 

შედეგი  11.96% წარმოადგენს საშუალო რიცხვს 7 და 8 კლასებში ერთად. 

ნახატი 2. 
 

 
 

შედეგები სახელოვნებო განათლებისთვის საშუალო სკოლის პირველი 2 წლის განმავლობაში 

ძალიან კარგი შესაძლებლობაა სრულად გამოიყენოს კულტურის სექტორმა დასაქმების 

პოტენციალის ზრდისთვის და სტუდენტების მხრიდან ინტერესის გაღრმავებით მათი 

პროფესიული კარიერის განვითარების დროს  ამ კუთხით . 

პროფესიული ტრენინგები კულტურის სექტორში  
საქართველოს შედეგი 1/1 გვაჩვენებს რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაადასტურა სრული 

ინტერესი და სურვილი (მზაობა) ინვესტირება მოახდინოს კულტურის სფეროში 

პროფესიონალების ტრენინგებში. მართლაც რომ გადავხედოთ საჯარო სახელმწიფო, 

დამოუკიდებელ კერძო ტექნიკურ და უმაღლეს განათლებას - იგი  გაცილებით 

ყოვლისმომცველია საქართველოში, რაც წარმოგვიდგენს მთელ რიგ განსხვავებულ კურსებს და 

სთავაზობს  კულტურის სფეროს პროფესიონალებს გაიარონ  აუცილებელი ტრენინგი რათა 

12.3% 

სახელოვნებო 

განათლებისადმი 

მიძღვნილი 

საათები 

სახელოვნები განათლების სასწავლო საათების პროცენტი საერთო 

სასწავლო საათებთან მიმართებაში 

(საშუალო განათლების პირველი ორი წლის განმავლობაში) 

მეთოდოლოგია: იუნესკო  CDIS  
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განავითარონ თავისი კარიერა კულტურის სექტორში. მაგრამ სისტემა ჯერ კიდევ საჭიროებს 

განვითარებას კურიკულუმების, კვლევისა და საერთაშორისო სტანდარტების თვალსაზრისით. 

 

ცხრილი 12. 
უმაღლესი 

განათლება წელი           წყარო 

ტექნიკური 

განათლება წელი  წყარო  

         

არის თუ არა თუნდაც ერთი საჯარო ან 

კერძო სახელმწიფოზე დამოკიდებული 

სასწავლო დაწესებულება თქვენს 

ქვეყანაში, სადაც არსებობს კულტურულ 

მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 

ტრენინგ კურსები?  x 2016 

განათ-

ლების 

სამინის-

ტრო x 2016  

განათ-

ლების 

სამინის

-ტრო  

არის თუ არა თუნდაც ერთი საჯარო ან 

კერძო სახელმწიფოზე დამოკიდებული 

სასწავლო დაწესებულება თქვენს 

ქვეყანაში სადაც არსებობს მუსიკასთან 

დაკავშირებული ტრენინგ კურსები? x 2016 

განათ-

ლების 

სამინის-

ტრო x 2016  

განათ-

ლების 

სამინის

-ტრო  

არის თუ არა თუნდაც ერთი საჯარო ან 

კერძო სახელმწიფოზე დამოკიდებული 

სასწავლო დაწესებულება თქვენს 

ქვეყანაში სადაც არსებობს სახვით, 

ვიზუალურ და გამოყენებით 

ხელოვნებასთან დაკავშირებული 

ტრენინგ კურსები? x 2016 

განათ-

ლების 

სამინის-

ტრო x 2016  

განათ-

ლების 

სამინის

-ტრო  

არის თუ არა თუნდაც ერთი საჯარო ან 

კერძო სახელმწიფოზე დამოკიდებული 

სასწავლო დაწესებულება თქვენს 

ქვეყანაში სადაც არსებობს კულტურის 

მენეჯმენტთან დაკავშირებული 

ტრენინგ კურსები? x 2016 

განათ-

ლების 

სამინის-

ტრო x 2016  

განათ-

ლების 

სამინის

-ტრო  

არის თუ არა თუნდაც ერთი საჯარო ან 

კერძო სახელმწიფოზე დამოკიდებული 

სასწავლო დაწესებულება თქვენს 

ქვეყანაში სადაც არსებობს კინო და 

ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებული 

ტრენინგ კურსები? x 2016 

განათ-

ლების 

სამინის-

ტრო x 2016  

განათ-

ლების 

სამინის

-ტრო  

შედეგი   1,00     
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პროფესიული სახელოვნებო განათლებისთვის საქართველოში არის 4 უნივერსიტეტი აქედან 3 

(სახვითი ხელოვნების აკადემია, კონსერვატორია, თეატრის და კინოს უნივერსიტეტი) 

მდებარეობს თბილისში და  1 (ბათუმის ხელოვნების სასაწავლო უნივერსიტეტი) ბათუმში და 

ჩვენ გვაქვს შერეული სპეციალობები სხვა უნივერსიტეტებში (ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, ილიას უნივერსიტეტი) სადაც სწავლობს 

დაახლოებით 3000 - მდე სტუდენტი ერთდ აღებული. შემოთავაზებული კვალიფიკაციები 

მეტნაკლებად ტრადიციულია, ზოგიერთი თანამედროვე მიმართულების გათვალისწინებით, 

ხელოვნების შერეული თეორიები და პრაქტიკები, მაგალითად კინოს, მუსიკის, ხელოვნების, 

თეატრის - მცოდნეობები. ითვალისწინებს რა ბოლონიის პროცესი სამივე საფეხურის 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) არსებობას თბილისის სამივე 

უნივერსიტეტში, ხოლო ბათუმში მხოლოდ 2 საფეხურია: საბაკალავრო და სამაგისტრო 

საფეხურები. 

დღესდღეისობით სახელოვნებო უნივერსიტეტების ერთერთი მთავარი სისუსტეა კვლევების 

ხარისხი და შინაარსი ისევე, როგორც აკადემიური დონის საერთაშორისო აღიარება. მაგალითად 

ELSEVIER-ის კონსორციუმი შექმნილია საქართველოში 2014 წლიდან და 22  უნივერსიტეტია 

გაერთიანებული საქართველოდან, მაგრამ მათ შორის არცერთი სახელოვნებო უნივერსიტეტი 

არაა..13 

საქართველოში 2015 წლის მიხედვით ირიცხებოდა 124,233 სტუდენტი 74 სასწავლო 

დაწესებულებაში12 და მხოლოდ 2,72%-ია  დაახლოებით სახელოვნებო განათლებაში. 

სახელოვნებო განათლება (ძირითადი 4 უნივერსიტეტი) სრულად ეკუთვნის და ფინანსდება 

კულტურის და ძეგლთა დაცვი სამინისტროდან.. 

 

ცხრილი 13.        სტუდენტების რიცხვი განათლების 3-ვე საფეხურზე (2016) 

 

 ბაკალავრიატი 

სამედიცინო 

განათლება მაგისტრატურა დოქტურანტურა სულ  

       

სტუდენტთა 

რაოდენობა 146 662 12 454 24 144 6 797 190 057  

       

სულ % 77.16 % 6.54 % 12.7 % 3.6 %   

       

წყარო: http://erasmusplus.org.ge/ge/he-in-georgia 

 

                                                           
13

http://www.elsevier.ge/ 
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ცხრილი 14.        სტუდენტების რიცხვი სახელოვნებო განათლებაში (2016) 

  უნივერსიტეტი 

ბაკალავრი

ატი 

მაგისტრა

ტურა 

დოქტრან

ტურა სულ  წყარო  

1 

შოთა რუსთაველის 

სახ. თეატრისა და 

კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   87 58 912  

http://www.tafu.e

du.ge/files/pdf/stu

d_stat_mon.pdf  

2 

ბათუმის 

ხელოვნების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 329  51 - 380  

http://www.batu.

edu.ge/main/page

/2-24/index.html  

3 
სახელმწიფო 

კონსერვატორია 
344  71 8 427  

http://www.conservatoire.edu.ge

/uploads/__2014-1015.pdf  

4 

 

თბილისის 

სახელმწიფო 

სამხატვრო 

აკადემია 1357 278 28 1663 http://art.edu.ge/ka/martva 

 სულ 2797 487 94 3382  

       
 

ცხრილი 15.        სახელოვნებო განათლებაში სტუდენტთა საერთო რიცხვი და პროცენტი სამივე  

                             საფეხურის საერთო სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებაში (2016) 
 

სტუდენტთა საერთო 

რაოდენობა სახელოვნებო 

განათლების თითოეულ 

საფეხურზე სტუდენტთა საერთო რაოდენობა თითოეულ საფეხურზე  

       

ბაკალავრიატი  2797 1,9%    

       

მაგისტრატურა  487  2,0%   

დოქტურანტურა  94   1,4%  
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კულტურის მენეჯმენტი ერთერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ეროვნულ კულტურის 

პოლიტიკაში14 მაგრამ 2016 წელს კულტურის მენეჯმენტი (ან მისი მსგავსი) სამაგისტრო 

საფეხურზე გაქრა უნივერსიტეტებში15 (შოთა რუსთაველის სახ. თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.tafu.edu.ge და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

www.iliauni.edu.ge). მიუხედავად ამისა მუსიკის მენეჯმენტი (კონსერვატორიაში) და 

მემკვიდრეობის მენეჯმენტი (სამხატვრო აკადემია) კურსებზე სწავლება ჯერ კიდევ 

შესაძლებელია, რაც დაფუძნებულია უფრო მეტად აკადემიურ (თეორიულ სწავლებებზე) 

მიდგომებზე ვიდრე პრაქტიკულ ხარისხიან მენეჯმენტზე. 

მთავარი პრობლემა კულტურის მენეჯმენტის განვითარებაში სტაბილური კვალიფიკაციაა, 

რომელიც შეტანილია ეროვნულ კვალიფიკაციათა ჩარჩოში, როგორც ბიზნეს ადმინისტრირება 

და არ ითვალისწინებს საერთაშორისო ექსპერტიზას და გამოცდილებას. ერთერთი მთავარი 

საკითხი კულტურის მენეჯმენტის საბაზისო კურსებზე გახლავთ განსხვავების ჩვენება ბიზნესის 

და კულტურის მენეჯმენტს შორის. ამ საკითხის გადაჭრისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს 

(კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს) საჭიროებისთვის კულტურის მენეჯმენტის 

როგორც დამოუკიდებელი კვალიფიკაციის შექმნა.. 

მომდევნო ორი ცხრილი (16 და17) გვიჩვენებს პროფესიულ სასწავლო პროგრამებს და უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამებს კონკრეტულად კულტურის სფეროში. 

ცხრილი 16. 

N სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი/კოლეჯი 

პროფესიული პროგრამები ადგილმდებარეობა 

1 ს. ცინცაძის სახ. 

მუსიკალური კოლეჯი 

 კონცერტმეისტერი 
 ვოკალი, ანსამბლი და გუნდის 

მომღერალი 
 რეგენტი 

 

გორი 

2 ვ, სარაჯიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

კონსერვატორია 

 კონცერტმეისტერი 

 ჯაზის მუსიკოს-შემსრულებელი 

(ინსტრუმენტალისტი, ვოკალისტი) 

 მუსიკოს-პედაგოგი 

 ცეკვის მასწავლებელი 

თბილისი 

3 თბილისის სამხატვრო 

აკადემია 

 ანიმატორი 

 ვიზუალური იმიჯის დიზაინერი 

თბილისი 

4 საზოგადოებაში კოლეჯი 

‘მემფისი" 

 ტანსაცმლის დიზაინერი 

 დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ტექსტილის სპეციალისტი 

 თექის დიზაინერი 

 მეწაღე 

თბილისი 

                                                           
14

http://culturepolicy.gov.ge/getfile/c6ebf2e3-4510-4588-a062-29f438ac1d37/.aspx, 1.3 

15გაიხსნა მაგისტრატურა ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში, სწავლობს 1 სტუდენტი 
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N სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი/კოლეჯი 

პროფესიული პროგრამები ადგილმდებარეობა 

 ხის კვეთა 

 ფეხსაცმლის ტყავის და 

აქსესუარების დიზაინერი 

 ღონისძიებათა ორგანიზატორი 

5 სათემო კოლეჯი გლდანის 

პროფესიული სასწავლო 

ცენტრი 

 ტანსაცმლის დიზაინერი 

 ტანსაცმლის ხელოვნების 

დიზაინერი 
 

თბილისი 

6 პროფესიული კოლეჯი 

ფაზისი 

 ტანსაცმლის დიზაინერი 
 

ფოთი 

7 პროფესიული კოლეჯი 

შავი ზღვა 

 ტანსაცმლის დიზაინერი 
 

ბათუმი 

8 სათემო კოლეჯი იბერია  ტანსაცმლის დიზაინერი ქუთაისი 

9 აკაკი წერეთელის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ტექსტილის სპეციალისტი 

ტანსაცმლის დიზაინერი 

 მქსოველი (ტექსტილი, და ა. შ.) 

ქუთაისი 

10 პროფესიული კოლეჯი 

ჰორიზონტი 

 ტანსაცმლის დიზაინერი 

 თექის დიზაინერი 

ოზურგეთი 

11 პროფესიული კოლეჯი 

თეთნულდი 

 ტანსაცმლის დიზაინერი 

 დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ტექსტილის სპეციალისტი 

მესტია 

12 პროფესიული კოლეჯი 

ლაკადა 

 ტანსაცმლის დიზაინერი 

 ქარგვა 

 დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ტექსტილის სპეციალისტი 

 თექის დიზაინერი 

წალენჯიხა, ჯვარი 
 

13 სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 ტანსაცმლის დიზაინერი 

 ქვაზე და სხვა მასალაზე კვეთა 

ახალციხე 

14 სათემო კოლეჯი აისი  დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ტექსტილის სპეციალისტი 

 თექის დიზაინერიChaser 

 კერამიკის დიზაინერი 

გურჯანი, 

(კაჭრეთი), ახმეტა, 

დედოფლისწყარო 

15 პროფესიული კოლეჯი 

პრესტიჟი 

 დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ტექსტილის სპეციალისტი 

 თექის დიზაინერი 

თელავი 

16 იაკობ გოგებაშვილის 

თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 ტანსაცმლის დიზაინერი 

 თექის დიზაინერი 

თელავი 

17 ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 ფოტოგრაფი 

 რედაქტორი (კინო-მემონტაჟე, 

აუდიო-ვიზუალური იმიჯის 

სპეციალისტი) 

თბილისი 
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N სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი/კოლეჯი 

პროფესიული პროგრამები ადგილმდებარეობა 

 ტელე-კინო რეჟისორი 

18 სათემო კოლეჯი ახალი 

ტალღა 

 ღონისძიებათა ორგანიზატორი ქობულეთი 

წყარო: კულტურის სამინისტრო,2016 

 

ცხრილი 17. 

სფერო განათლება  საგანმანათლებლო დაწესებულება 

არის თუ არა თუნდაც 

ერთი საჯარო ან კერძო 

სახელმწიფოზე 

დამოკიდებული 

სასწავლო 

დაწესებულება თქვენს 

ქვეყანაში სადაც 

არსებობს კულტურულ 

მემკვიდრეობასთან  

დაკავშირებული 

ტრენინგ კურსები? 

უმაღლესი 
(FPS) 

დიახ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი(არქეოლოგია) 
 

აკაკი წერეთლის სახ. ქუთაისი სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ისტორია და არქეოლოგია) 
 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (გეოგრაფია, გეოლოგია, 

ეკოლოგია) 

არის თუ არა თუნდაც 

ერთი საჯარო ან კერძო 

სახელმწიფოზე 

დამოკიდებული 

სასწავლო 

დაწესებულება თქვენს 

ქვეყანაში სადაც 

არსებობს მუსიკასთან 

დაკავშირებული 

ტრენინგ კურსები? 

 

უმაღლესი 
(FPS) 
 

 
 

დიახ 

ვ. სარაჯიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

კონსერვატორია 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი(ელექტრონული მუსიკა, 

მუსიკის კომპოზიცია, კომპიუტერული მუსიკა) 
 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

(მუსიკა) 

   

არის თუ არა თუნდაც 

ერთი საჯარო ან კერძო 

სახელმწიფოზე 

დამოკიდებული 

სასწავლო 

დაწესებულება თქვენს 

ქვეყანაში სადაც 

არსებობს ვიზუალურ 

და გამოყენებით 

ხელოვნებასთან 

დაკავშირებული 

ტრენინგ კურსები? 

უმაღლესი 
(FPS) 

დიახ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელმწიფო 

აკადემია (გრაფიკა, დიზაინი და ა.შ.) 
 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ვიზუალური ა გამოყენებითი ხელოვნება; 

გრაფიკული და გამოყენებითი დიზაინი) 
 
 

თავისუფალი უნივერსიტეტი (ვიზუალური 

ხელოვნება და დიზაინი) 
 

საქართველოს საზოგადოებრივ ურთიერთობათა 

ინსტიტუტი (აუდიოვიზუალური და მედია 
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სფერო განათლება  საგანმანათლებლო დაწესებულება 

ხელოვნება, მულტიმედია) 

არის თუ არა თუნდაც 

ერთი საჯარო ან კერძო 

სახელმწიფოზე 

დამოკიდებული 

სასწავლო 

დაწესებულება თქვენს 

ქვეყანაში სადაც 

არსებობს კულტურის 

მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული 

ტრენინგ კურსები? 

უმაღლესი 
(FPS) 

 

დიახ 
ივან ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (კულტურის კვლევები) 
 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი(კულტურის 

კვლევები) 

  შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და 

კინოს საქართველოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

არის თუ არა თუნდაც 

ერთი საჯარო ან კერძო 

სახელმწიფოზე 

დამოკიდებული 

სასწავლო 

დაწესებულება თქვენს 

ქვეყანაში სადაც 

არსებობს კინო და 

ფოტოგრაფიასთან 

დაკავშირებული 

ტრენინგ კურსები? 

უმაღლესი 
(FPS) 

დიახ 
 

შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და 

კინოს საქართველოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი(სათეატრო 

ხელოვნება, სამსახიობო ხელოვნება, რეჟისურა, 

კინომცოდნეობა) 
 

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელმწიფო 

აკადემია  (ფოტოხელოვნება, ციფრული მედია) 
 

კავკასიის უნივერსიტეტი (აუდიოვიზუალური 

ხელოვნება და რეჟისურა) 

წყარო: განათლების სამინისტრო, 2016 

აღსანიშნავია რომ CDIS კვლევა კონცენტრირებულია სახელოვნებო განათლების  

მიმართულებით მრავალ პროფესიულ ტრენინგებთან, რაც დაკავშირებულია კულტურულ და 

კრეატიული ეკონომიკის სფეროებთან (როგორც არის განმარტებული 1 სექციის ეკონომიკურ 

ინდიკატორში). ასეთი სფეროები შეიძლება მოიცავდეს დიზაინს, საინფორმაციო კომპიუტერულ 

ტექნოლოგიებს (გრაფიკული დიზაინისთვის) და არქიტექტურას. 

 

3. მმართველობითი ინდიკატორი 

ეფექტური მმართველობა და ადმინისტრირება დაჟინებით მოითხოვს, რომ ისეთი 

მრავალფეროვანი სექტორი როგორიცაა კულტურა მოქმედებდეს ლოგიკურ და შეთანხმებული 

პოლიტიკის ჩარჩოში. 
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მმართველობის ინდიკატორი მოიცავს საკმაოდ გრძელ საკონტროლო კითხვების  ჩამონათვალს 

რომელიც დაკავშირებულია  ინსტიტუციონალურ და საკანონმდებლო ბაზასთან/ჩარჩოსთან 

კულტურისთვის,  რაც წარმოადგენს საფუძველს ამ ინდექსის მნიშვნელობის 

გამოანგარიშებისთვის. ამ საკონტროლო შეკითხვების სია თანდართულია დანართ 1-ს სახით. 

ძირითადი სტანდარტების ჩარჩო კულტურაში  
საქართველოს შედეგი 0.68 / 1 გვიჩვენებს, რომ არსებობს ძლიერი სტანდარტების შემუშავების 

ჩარჩო კულტურაში, სხვადასხვა მთავრობების დროს ბოლო 25 წლის განმავლობაში მრავალი 

ძალისხმევის შედეგად მოხდა მრავალი საერთაშორისო საკვანძო ინსტრუმენტის რატიფიცირება 

რაც მოქმედებს კულტურის განვითარებაზე, კულტურულ  უფლებებზე და კულტურულ 

მრავალფეროვნებაზე, ყველა მათგანი ჯერ არ ამოქმედებულა სრულად. მთავრობები 

თანმიმდევრულად მუშაობდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. 

ცხრილი 18. 

 წონა/მნიშვნელობის 

მინიჭება 

სავალდებულო საერთაშორისო ინსტრუმენტების რატიფიცირება 0,82 

უნივერსალური რეკომენდაციები და დეკლარაციები (რბილი/კანონი), 

რომელთა შინაარსი და პრინციპები,  მკაფიოდ არის 

ჩართული/ინტეგრირებული ეროვნულ კანონმდებლობაში და/ან წესებში 

0,17 
 

სავალდებულო რეგიონალური ინსტრუმენტების რატიფიცირება 1,00 

ორმხრივი კულტურული თანამშრომლობის ხელმოწერილი შეთანხმებები 1,00 

ზე ნაციონალური ან საერთაშორისო დონე 0,84 

 

 წონა/მნიშვნელობის მინიჭება 

ეროვნული კონსტიტუცია 0,86 

ეროვნული კანონები და საკანონმდებლო ჩარჩო 0,47 

ეროვნული დონე 0,б0 

 

ნახატი 3. 

 

0.84 

0.60 

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

საერთაშორისო დონე ეროვნული დონე 

მეთოდოლოგია: იუნესკო CDIS 

კულტურის პრომოუშენის და დაცვის, კულტურული უფლებების და 
კულტურული მრავალფერროვნების განვითარების საკანონმდებლო 

ჩარჩოს ინდექსი 
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ეროვნული დონის მაჩვენებელი  0.60/1 – ეროვნული კონსტიტუციის მაჩვენებელია, ხოლო 0.86/1 

ნაციონალური კანონებისა და 0.47/1  საკანონმდებლო ჩარჩო. 

საქართველო  ISMO-ს წევრია 1991 წლიდან. არსებობს ეროვნული კანონი ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვაზე. (ttp://www.gca.ge/uploads/files/leaflet_on_IRP_protection_-_FINAL-GEO.pdf). 

არის ეროვნული ცენტრი (სააგენტო) ინტელექტუალი საკუთრების დაცვისთვის. 

(http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=122) , რომელიც ასევე რეგულარულად 

გამოსცემს პუბლიკაციებს (http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=19) 

დაკავშირებულს ინტელექტუალურ საკუთრებასთან და ვრცელდება უფასოდ. 

პოლიტიკის და ინსტიტუციონალური ჩარჩო კულტურისთვის  
საქართველოში კულტურის პოლიტიკის და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს მაჩვენებელია  0.85/1. 

2015 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა კულტურის პოლიტიკის დღის წესრიგი: 

კულტურული და კრეატიული ინდუსტრიების პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა, და 

კულტურის სექტორის დამკვიდრება, როგორც განვითარების საწინდარი.16 საქართველოს 

შმადგენლობაშია 2 ავტონომიური რესპუბლიკა: აფხაზეთი და აჭარა, 1 ავტონომიური - სამხრეთ 

ოსეთის რეგიონი, 9 რეგიონი, 83 მუნიციპალიტეტი, 83 მუნიციპალიტეტიდან 12 თვით-

მმართველი ქალაქია და 71 თვით-მმართველი თემი. 

ცხრილი19. 

 წონა 

პოლიტიკური ჩარჩო 0,64 

ინსტიტუციონალური ჩარჩო 1,00 

 შედეგი 0,85 

წყარო: კულტურის სამინისტრო, 2016 

კულტურის მართვის დროს მუნიციპალიტეტები და თვითმმართველი თემები არ იყენებენ 

ექსპერტთა საბჭოებს პროფესიული გადაწყვეტილებების მიღების დროს კულტურის სფეროში.  

კულტურული ინფრასტრუქტურის დისტრიბუცია  
 

საქართველოში კულტურის ინფრასტრუქტურის გავრცელების მაჩვენებელი CDIS კვლევის 

მიხედვით  – 0.312-ია.  ეს საბოლოო შედეგი 0.312  დაბალია საქართველოში მუზეუმების, 

ბიბლიოთეკების, საგამოფენო და საშემსრულებლო ხელოვნებისთვის განკუთვნილი სივრცეების 

საშუალო მაჩვენებლისთვის. 
 

                                                           
16

http://culturepolicy.gov.ge/getfile/c6ebf2e3-4510-4588-a062-29f438ac1d37/.aspx 

http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=122
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=19
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როდესაც ვაკვირდებით მონაცემებს ინფრასტრუქტურის სამი ძირითადი კატეგორიის მიხედვით 

საქართველოში ვღებულობთ შემდეგ შედეგს: მუზეუმები- 0.563/1, საგამოფენო სივრცეები - 

0.138/1, და ბიბლიოთეკები - 0.234/1. ეს მონაცემები გვაჩვენებს რომ საქართველოში ყველაზე 

შესაბამისად გავრცელებული ინფრასტრუქტურაა მუზეუმები და ყველაზე  შეუსაბამოდ 

სივრცეები მიძღვნილი საგამოფენო და საშემსრულებლო ხელოვნებისთვის, და საშუალოდ 

ბიბლიოთეკებისთვის და მედია, რესურს ცენტრებისთვის. სამწუხაროდ საბჭოთა მემკვიდრეობა 

კულტურის სახლები/ცენტრები უმეტესი ნაწილი აღარ ფუნქციონირებს ან არიან ძალიან ცუდ 

მდგომარეობაში და არ სთავაზობენ კულტურულ მომსახურეობას. ადგილობრივი ფესტივალები 

და დამოუკიდებელი კულტურული პროგრამები არაა კარგად განვითარებული რურალურ 

გარემოში, მათი უმრავლესობა კონცენტრირებულია სწორედ რომ ურბანულ გარემოში. შედეგი  

0.312/1 დაბალია და საჭიროებს განვითარებას განსაკუთრებით კი სახელმწიფო კულტურის 

პოლიტიკის დოკუმენტით შემდგომი მხარდაჭერისთვის და განვითარებისთვის. 

 

ცხრილი20. 

  ინდიკატორი 

(შეფარდებითი სტანდარტული გადახრა) 

მუზეუმები 0,563 

საგამოფენო და საშემსრულებლო ხელოვნებისადმი 

მიძღვნილი სივრცეები 
0,138 

ბიბლიოთეკები და მედია რესურს ცენტრები 0,234 

შედეგი 0,312 

წყარო:კულტურის სამინისტრო;   http://art.gov.ge/galleries;საქსტატი, 2015 
 

ნახატი 4. 

 

 

0.56303347 

0.137680903 
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Museums Exhibition Venues Libraries

მეთოდოლოგია: იუნესკო CDIS 

შერჩეული კულტურული ინფრასტრუქტურის დისტრიბუცია მოსახლეობის 

გადანაწილებასთან ადმინისტრაციულ ერთეულებში მიმართებით სახელმწიფო 

დონეზე (სტანდარტულ დაყოფასთან კავშირში) 

http://art.gov.ge/galleries
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არსებული ინფრასტრუქტურა ძალიან ვიწრო ხედვით და შეზღუდული საქმიანობით 

გამოირჩევა, იმის მაგივრად რომ იფუნქციონირონ და მოემსახურონ მოსახლეობას,  როგორც 

მრავალ ფუნქციური კულტურული ცენტრები. მაგალითად რაჭა ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 

სადაც მხოლოდ 32000 მოსახლეა, არის 86 ბიბლიოთეკა, მაგრამ არაა არცერთი სივრცე 

საგამოფენო და საშემსრულებლო ხელოვნებისთვის. 

ცხრილი21. 
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თბილისი 
1108900 43 24 58 

30
% 21% 80% 7% 

0,70 2,68 0,24 

აფხაზეთის 

ა/რ         0% 0% 0% 0% 
      

აჭარის ა/რ 334300 16 4 7 9% 8% 13% 1% 0,86 1,48 0,09 

გურია 113300 12   14 3% 6% 0% 2% 1,91 0,00 0,56 

იმერეთი 
533600 27 2 167 

14
% 13% 7% 20% 

0,91 0,46 1,41 

კახეთი 318400 31 0 91 9% 15% 0% 11% 1,76 0,00 1,29 

მცხეთა-

მთიანეთი 

94 500 10 

0 

69 

3% 5% 0% 8% 
1,91 0,00 3,29 

რაჭა-

ლეჩხუმი 

და ქვემო 

სვანეთი 

32 000 6 

0 

86 

1% 3% 0% 10% 

3,38 0,00 12,11 

სამეგრელ

ო ზემო-

სვანეთი 

330 500 29 

0 

94 

9% 14% 0% 11% 

1,58 0,00 1,28 

სამცხე-

ჯავახეთი 

160 600 8 

0 

56 

4% 4% 0% 7% 
0,90 0,00 1,57 

ქვემო 

ქართლი 

424 200 10 

0 

63 11
% 5% 0% 8% 

0,42 0,00 0,67 

შიდა 

ქართლი 

263 400 14 

0 

119 

7% 7% 0% 14% 
0,96 0,00 2,04 

წყარო: კულტ. სამინისტრო;  http://art.gov.ge/galleries; საქსტატი, 2015 

 

საქართველოში 2016 წლამდე იყო დეცენტრალიზაციის პოლიტიკა კულტურის სფეროში. 

მიუხედავად ამისა 2016 წლის ბოლოს რეგიონალური და მუნიციპალური თეატრები გადავიდა 

კულტურის და ძეგლთა დაცვის დაქვემდებარებაში და დაფინანსებაზე, მაშინ როდესაც 

თბილისის მემორიალური მუზეუმების (9 მუზეუმი) ცენტრალიზაცია მოხდა ახალ სიპიში 

„მუზეუმების კავშირი“ თბილისის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილების მიხედვით 2016 N 

30.02.651 (http://tbilisi.gov.ge/page/59). 
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სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და კულტურის მართვაში 

 

შედეგი 1/1 გვაჩვენებს რომ მდგომარეობა გადასარევია და ძალიან კარგი საშუალებაა იმისთვის, 

რომ კულტურის პოლიტიკის ფორმულირების და იმპლემენტაციის დიალოგში, შეფასებაში და 

პროგრამებში  ჩართული იყვნენ   კულტურის სფეროს პროფესიონალთა და უმცირესობების 

წარმომადგენლები.   კულტურის მართვაში ჩართულობის მსგავსი შესაძლებლობები არსებობს, 

როგორც სახელმწიფო ასევე დეცენტრალიზებულ დონეებზე. მაგრამ პრაქტიკაში ეს ჯგუფები 

ხვდება გარკვეულ  წინააღმდეგობებს, რის გამოც ისინი ვერ აწვდიან თავიანთ ხმებს. 

კულტურის პროფესიონალების მართვაში ჩართულობის ხელშესაწყობად  არსებობს რამდენიმე 

ინსტიტუციონალური მექანიზმი და ორგანული სტრუქტურა, რომელიც მოქმედებს 

სახელმწიფოში , ადმინისტრაციულ ერთეულებში, რეგიონებში და მუნიციპალურ დონეებზე. 

არის კულტურის სამინისტროები აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკებში, 

კულტურის განყოფილებები გუბერნატორების ოფისებში და კულტურის განყოფილებები 

მუნიციპალიტეტებში. საქართველოში არის ადგილობრივი კანონები თეატრზე, კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე, შემოქმედებით კავშირებზე და ა.შ. 2016 წლის განმავლობაში შეიქმნა ახალი 

კულტურული ერთეულები სახელმწიფოს მიერ, მაგრამ ადგილობრივ დონეზე კულტურის 

მკაფიო ხედვა არ არსებობს, უპირატესად კი სოფლად.  მხოლოდ რამდენიმე ადგილზე ხდება 

ხელისუფლების მიერ ექსპერტების გამოყენება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. 

კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტი მიღებულ იქნა 2016 წელს, რაც უნდა დაეხმაროს მის 

ფართი გავრცელებას და განხორციელებას. 

ცხრილი 22. 

  
შესაძლებელი 

პასუხი 
პასუხი ქულები   

უმცირესობათა ჩართულობა     50,00% 100     

ეროვნული დონე     50% 100 წელი წყარო 
არის თუ არა ინსტიტუციონალური 

მექანიზმები ან ორგანული სტრუქტურები 

(პერიოდული შეხვედრები, კომიტეტები) რაც 

უზრუნველყოფს ჩარჩოს ან ნეიტრალურ 

ფორუმს დიალოგისთვის უმცირესობების 

წარმომადგენელთა და ოფიციალური 

ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა შორის 

ფორმულირების, მენეჯმენტის 

იმპლემენტაციის პროცესში და/ან კულტურის 

პოლიტიკის, ღირებულებების და პროგრამების 

შეფასებაში?  ეს მექანიზმები ან სტრუქტურები  

უნდა იყოს ექსკლუზიურად კულტურისთვის 

ან შეიძლება უფრო ფართო საკითხებისთვის, 

რაც შეიძლება ეხებოდეს როგორც კულტურას 

ასევე თემატურ ანდა სხვა მიმართულებას. 
 

დიახ X 40 

40 2015 
კულტ. 

სამ. 
არა   0 

შეიძლება ისინი განვიხილოთ აქტიურად 

(ოფიციალური შეხვედრები მიმდინარე ბოლო 

24 თვის განმავლობაში)? ან არა (არ ყოფილა 

დიახ X 25 
25 2015 

კულტ. 

სამ. 
არა   10 
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ოფიციალური შეხვედრები ბოლო 24 თვის 

განმავლობაში)? 

აქვთ თუ არა მათ მუდმივი ხასიათი 

(მაგალითად კომიტეტები)? ან დროებითი 

(მაგალითად თათბირები)? 

მუდმივი X 20 
20 2015 

კულტ. 

სამ. დროებითი   10 

არის თუ არა რეზოლუციები სავალდებულო? 

თუ ისინი არის საკონსულტაციო? 

სავალდებულო X 15 
15 2015 

კულტ. 

სამ. საკონსულტაციო   10 

რეგიონალური/მუნიციპალური/ადგილობრივი 
დონეები 

    50% 100     

არის თუ არა ინსტიტუციონალური 

მექანიზმები ან ორგანული სტრუქტურები 

(პერიოდული შეხვედრები, კომიტეტები) რაც 

უზრუნველყოფს ჩარჩოს ან ნეიტრალურ 

ფორუმს დიალოგისთვის უმცირესობების 

წარმომადგენელთა და ოფიციალური 

ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა შორის 

ფორმულირების, მენეჯმენტის 

იმპლემენტაციის პროცესში და/ან კულტურის 

პოლიტიკის, ღირებულებების და პროგრამების 

შეფასებაში?  ეს მექანიზმები ან სტრუქტურები  

უნდა იყოს ექსკლუზიურად კულტურისთვის 

ან შეიძლება უფრო ფართო საკითხებისთვის, 

რაც შეიძლება ეხებოდეს როგორც კულტურას 

ასევე თემატურ ანდა სხვა მიმართულებას. 
 

დიახ X 40 

40 2015 
კულტ. 

სამ. არა   0 

შეიძლება ისინი განვიხილოთ აქტიურად 

(ოფიციალური შეხვედრები მიმდინარე ბოლო 

24 თვის განმავლობაში? ან არა (არ ყოფილა 

ოფიციალური შეხვედრები ბოლო 24 თვის 

განმავლობაში)? 

დიახ X 25 

25 2015 
კულტ. 

სამ. არა   10 

აქვთ თუ არა მათ მუდმივი ხასიათი 

(მაგალითად კომიტეტები)? ან დროებითი 

(მაგალითად თათბირები)? 

მუდმივი X 20 
20 2015 

კულტ. 

სამ. დროებითი   10 

არის თუ არა რეზოლუციები სავალდებულო? 

თუ ისინი არის საკონსულტაციო? 

სავალდებულო X 15 
15 2015 

კულტ. 

სამ. საკონსულტაციო   10 

კულტურის სფეროს პროფესიონალების 

ჩართულობა 
    50% 100     

ეროვნული დონე     50% 100     

არის თუ არა ინსტიტუციონალური 

მექანიზმები ან ორგანული სტრუქტურები 

(პერიოდული შეხვედრები, კომიტეტები) რაც 

უზრუნველყოფს ჩარჩოს ან ნეიტრალურ 

ფორუმს დიალოგისთვის უმცირესობების 

წარმომადგენელთა და ოფიციალური 

ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა შორის 

ფორმულირების, მენეჯმენტის 

იმპლემენტაციის პროცესში და/ან კულტურის 

პოლიტიკის, ღირებულებების და პროგრამების 

შეფასებაში?  ეს მექანიზმები ან სტრუქტურები  

უნდა იყოს ექსკლუზიურად კულტურისთვის 

ან შეიძლება უფრო ფართო საკითხებისთვის, 

რაც შეიძლება ეხებოდეს როგორც კულტურას 

დიახ X 40 

40 2015 
კულტ. 

სამ. არა   0 
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ასევე თემატურ ანდა სხვა მიმართულებას. 
 

შეიძლება ისინი განვიხილოთ აქტიურად 

(ოფიციალური შეხვედრები მიმდინარე ბოლო 

24 თვის განმავლობაში? ან არა (არ ყოფილა 

ოფიციალური შეხვედრები ბოლო 24 თვის 

განმავლობაში)? 

დიახ X 25 

25 2015 
კულტ. 

სამ. არა   10 

აქვთ თუ არა მათ მუდმივი ხასიათი 

(მაგალითად კომიტეტები)? ან დროებითი 

(მაგალითად თათბირები)? 

მუდმივი X 20 
20 2015 

კულტ. 

სამ. დროებითი   10 

არის თუ არა რეზოლუციები სავალდებულო? 

თუ ისინი არის საკონსულტაციო? 

სავალდებულო X 15 
15 2015 

კულტ. 

სამ. საკონსულტაციო   10 

რეგიონალური/მუნიციპალური/ადგილობრივი 
დონეები 

    50% 100     

არის თუ არა ინსტიტუციონალური 

მექანიზმები ან ორგანული სტრუქტურები 

(პერიოდული შეხვედრები, კომიტეტები) რაც 

უზრუნველყოფს ჩარჩოს ან ნეიტრალურ 

ფორუმს დიალოგისთვის უმცირესობების 

წარმომადგენელთა და ოფიციალური 

ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა შორის 

ფორმულირების, მენეჯმენტის 

იმპლემენტაციის პროცესში და/ან კულტურის 

პოლიტიკის, ღირებულებების და პროგრამების 

შეფასებაში?  ეს მექანიზმები ან სტრუქტურები  

უნდა იყოს ექსკლუზიურად კულტურისთვის 

ან შეიძლება უფრო ფართო საკითხებისთვის, 

რაც შეიძლება ეხებოდეს როგორც კულტურას 

ასევე თემატურ ანდა სხვა მიმართულებას. 

დიახ  X 40 

40 2015 
კულტ. 

სამ. არა   0 

შეიძლება ისინი განვიხილოთ აქტიურად 

(ოფიციალური შეხვედრები მიმდინარე ბოლო 

24 თვის განმავლობაში? ან არა (არ ყოფილა 

ოფიციალური შეხვედრები ბოლო 24 თვის 

განმავლობაში)? 

დიახ X 25 

25 2015 
კულტ. 

სამ. 
არა   10 

აქვთ თუ არა მათ მუდმივი ხასიათი 

(მაგალითად კომიტეტები)? ან დროებითი 

(მაგალითად თათბირები)? 

მუდმივი X 20 
20 2015 

კულტ. 

სამ. დროებითი   10 

არის თუ არა რეზოლუციები სავალდებულო? 

თუ ისინი არის საკონსულტაციო? 

სავალდებულო X 15 
15 2015 

კულტ. 

სამ. საკონსულტაციო   10 

შედეგი 
100,
00 

    



Page 26 of 63 
 

ნახატი 5. 

 

4. სოციალური ჩართულობის ინდიკატორი 

კულტურა ყალიბდება სათემო დონეზე, როდესაც ადამიანები ერთად იკრიბებიან რათა 

ერთმანეთს გაუზიარონ საერთო გამოცდილება და იდეები. დიალოგის და მოლაპარაკებების 

გზით და ინდივიდების მონაწილეობით, მათი მიკუთვნებით განსხვავებულ სოციალურ 

ჯგუფებს, ადგილობრივ კულტურებს და თემებს. ფართო ჩართულობა კულტურულ დიალოგში 

სხვადასხვა თემებს შორის ზრდის სოციალურ ერთიანობას და კულტურათაშორის დიალოგს. 

ჩართულობა მიმდინარე კულტურულ საქმიანობაში (ცხოვრებაში)  
 

მიმდინარე კულტურული საქმიანობა, აერთიანებს სიარულს კულტურის ობიექტებზე 

როგორიცაა: კინო-თეატრები, თეატრები, საკონცერტო დარბაზები, მუსიკალური ფესტივალები, 

გალერეები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლები და ა. შ.  

2015 წელს კავკასიის ბარომეტრის  (ADD REF) მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით 

ვხედავთ რომ ადამიანების მხოლოდ 15%-ი ერთხელ მაინც იყო ჩართული  ბოლო ექვსი თვის 

განმავლობაში კულტურულ საქმიანობაში (თეატრი და კინო, ცხრილი 25). ევრო კავშირის 2015 
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კულტურის სფეროს პროფესიონალების და უმცირესობათა ჩართულობის 

ინდექსი კულტურული პოლიტიკის იმპლემენტაციის, შეფასების და მასთან 

დაკავშირებული პროგრამების პრომოუშენის პროცესის 

 

მეთოდოლოგია:  იუნესკო CDIS 
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წლის სტატისტიკური მეგზური გვამცნობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უმრავლეს 

ქვეყანებში დაახლოებით 30%-ი ან უფრო მეტი ადამიანია ვინც ერთხელ მაინც ნამყოფია კინოში 

და თეატრში. 2011 წლის მონაცემებით, გამონაკლისი იყო რუმინეთი, სადაც დასწრება 

შეადგენდა 16%-ს. ანალოგიურად 2011 წელს, ევროპელ მოქალაქეთა  30% -ზე მეტი ესწრებოდა 

„ცოცხალ წარმოდგენებს“ გამონაკლისი იყო თურქეთი, სადაც მაჩვენებელი იყო 19%. შედეგი 15% 

გვაჩვენებს კულტურაში ჩართულობის/მონაწილეობის დაბალ მაჩვენებელს და ადგილობრივი 

მაყურებლის დამოკიდებულებას, რაც ამავდროულად გვაჩვენებს აუდიტორიის/მაყურებლის 

განვითარების ძალიან დიდ საჭიროებას,  პროფესიული კულტურის მენეჯმენტის და 

კულტურის მარკეტინგის ინსტრუმენტების გამოყენების აუცილებლობას. 

საქსტატის მონაცემები  (ცხრილი 24) მოიცავს ვიზიტორთა რაოდენობას და არა ადამიანთა 

რაოდენობას. მაგალითად ერთი ადამიანი მიდის თეატრში 10 ჯერ წლის განმავლობაში, 

რაც დათვლილი იქნება როგორც 10 ვიზიტი. 

 

ცხრილი 23.        დასწრება კულტურის ღონისძიებებზე 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

საჯარო და სპეციალური ბიბლიოთეკები 

რაოდენობა 2056 1726 672 824 ... ... ... ... ... ... ... 

წიგნების და 

ჟურნალების 

რაოდენობა 

მილიონი 

ერთეული 

28.3 20.7 ... 17.3 ... ... ... ... ... ... ... 

მუზეუმები 

რაოდენობა 111 137 139 126 112 118 183 188 191 193 207 

წლიური 

დასწრება 

ათასობით 

301.1 472.6 446.4 436.2 616.2 730.1 705.1 993.7 1100.9 1065.8 1335.9 

თეატრები 

რაოდენობა 41 46 46 45 42 44 45 44 48 49 49 

წლიური 

დასწრება 

ათასობით 

256.0 343.6 437.8 394.3 468.6 359.9 404.2 353.7 433.9 486.9 554.5 

წყარო: საქსტატიhttp://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=209&lang=eng 

 

 

 

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=209&lang=eng
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ცხრილი 24.     აქტივობები ბოლო 6 თვის განმავლობაში: თეატრში/კინოში სიარული 

 

წლების მიხედვით (%) დიახ არა 

2011 11 89 

2012 8 91 

2013 13 87 

2015 15 85 

წყარო:კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (ACTTHEA) 

 

კავკასიის ბარომეტრის შედეგების ანალოგიური მონაცემები მივიღეთ 2015 წლის კვლევის დროს 

(Assessment of Arts and Culture resources and need in Adjara Region) აჭარის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში, სადაც გამოკითხულ იქნა 2508 ადგილობრივი მაცხოვრებელი და შეკითხვა იყო 

დასმული ასე: რამდენად ხშირად ესწრებით კულტურულ ღონისძიებებს?  

 

ცხრილი 25.      კულტურულ ღონისძიებებზე დასწრება აჭარაში 

არ ვესწრები 10% 

წელიწადში ერთხელ 27,50% 

თვეში ერთხელ 37,50% 

კვირაში ერთხელ 16,30% 

კვირაში რამოდენიმეჯერ 5,70% 

ძალდატანებით 3% 

წყარო: http://adjara.gov.ge/uploads/Docs/708742a9482445c8a8ba21dbaeee.pdf 

 

ეს მოძიებული მონაცემები კავკასიის ბარომეტრიდან გვაჩვენებს რომ საქართველოს 

მოსახლეობის  დაახლოებით ნახევარი ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში სადილობდა გარე 

ობიექტებში და გაცილებით ნაკლები რაოდენობა ესწრებოდა ღონისძიებებს კინოში და 

თეატრში. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს რომ გაცილებით მეტი რაოდენობის ადამიანი 

საქართველოში შესაძლებელია  სახლის პირობებში უსმენდეს (ან ასრულებდეს) მუსიკას, 

კითხულობდეს ლიტერატურას, ან უყურებდეს/უსმენდეს კულტურულ პროგრამებს 

რადიო/ტელევიზიით (იხილეთ კომუნიკაციის ინდიკატორი ამ ანგარიშში). კულტურის 

პოლიტიკა შესაძლებელია ითვალისწინებდეს თუ რა სახის კულტურული საქმიანობა ხდება 

სახლში/ოჯახში ან უფრო ფართო საზოგადოებაში გასვლით. 
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ცხრილი 26.       ბოლო 6 თვის საქმიანობა: რესტორანში სიარული  

წლების მიხედვით(%) დიახ არა 

2011 33 67 

2012 27 73 

2013 38 62 

2015 44 56 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (ACTREST) 

 

იდენტობის შემქმნელ კულტურულ საქმიანობაში ჩართულობა  

იდენტობის შემქმნელ კულტურულ  საქმიანობაში ჩართულობა ნაკლებ კარგადაა 

განსაზღვრული და იშვიათად იზომება ვიდრე ზოგადი ჩართულობა ჩატარებულ 

ღონისძიებებში. ყველაზე მეტად შესაბამისი მონაცემები იქნა მიღებული  2015 წელს კავკასიის 

ბარომეტრისგან, სადაც პროგრამის რესპოდენტები პასუხობდნენ ბოლო 6 თვის საქმიანობის 

შესახებ (CDIS კვლევის მეთოდოლოგია ითხოვს „გასულ წელს“) მაყურებლის დასწრების 

თვალსაზრისით, საჯარო თავშეყრის ადგილებში (ცხრილი 27 ) და ტრადიციების მიმდევრების 

თვალსაზრისით იმისთვის რომ იყოთ კეთილსინდისიერი მოქალაქე (ცხრილი 28). ამ 

უკანასკნელ შემთხვევაში 74% მიიჩნევს, რომ ამ ტრადიციების მიყოლა ძალიან მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ნაწილია იმისთვის რომ იყო კეთილსინდისიერი მოქალაქე, რაც ამავდროულად 

გულისხმობს ტრადიციული მეობის (იდენტობა) შენარჩუნებას. 

ცხრილი 27.     აქტივობები ბოლო 6 თვის განმავლობაში: საჯარო შეკრებებზე დასწრება (%) 

დიახ 17 

არა 83 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (ACTPBLM) 

 

ცხრილი 28.    მნიშვნელოვანია კეთილსინდისიერი მოქალაქეობისთვის - ტრადიციების  

                          გაგრძელება (%) 

საერთოდ არაა მნიშვნელოვანი 1 

2 2 

3 9 

4 14 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 74 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (ICITTRAD) 
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ტოლერანტობა სხვა კულტურების მიმართ 

2015 წელს საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 66.23% იყო თანახმა იმაზე რომ სრულებითაც 

არ არიან მეზობლები არასასურველი  განსხვავებული კულტურის გამო. პროცენტი მაღალია და 

მოსახლეობის 2/3  ეთანხმება ამას. ეს ინდიკატორი განსაზღვრავს ტოლერანტობის და 

მრავალფეროვნებისთვის გახსნილობის მაღალ დონეს, და ეს ასევე უზრუნველყოფს  

საზოგადოების შიგნით ურთიერთკავშირის დონესაც. ეს გახლავთ რესპოდენტთა პასუხების 

საფუძველზე შედგენილი შედეგი 3 კატეგორიაში: სხვადასხვა რასის ადამიანები, 

ემიგრანტები/უცხოელი მუშები და სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები. 

1. განსხვავებული რელიგიის წარმომადგენლები 

2. განსხვავებული რასის წარმომადგენლები 

3. ემიგრანტები (უცხოელი მუშა ხელი) 

საქართველო უნიკალურია თავისი ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული ჯგუფების 

მრავალფეროვნებით: ქართველები (მათ შორის მართლმადიდებლები, კათოლიკეები, 

მაჰმადიანები), აფხაზები, ოსები, ებრაელები, ბერძნები, სომხები, აზერბაიჯანელები, რუსები, 

ასირიელები, კოპტები და ა.შ. მთელი რიგი რელიგიური კონფესიები ისევე როგორც 

უმცირესობათა ჯგუფები აღიარებულია სახელმწიფოს მიერ.  

ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები ხშირად  კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური განვითარებისთვის. მიღებული 

შედეგი 66.23% მიგვანიშნებს მრავალფეროვნებისადმი თმენის საკმაოდ მაღალ დონეს და ის რომ 

მოსახლეობის უმრავლესობის ფასეულობები, შეხედულებები და რწმენა სხვა კულტურების 

მიღების სასარგებლოდაა. 

მართველობის ინდიკატორის თვალსაზრისით ქროს-ანალიზი გვაჩვენებს რომ საქართველოს 

მაგალითი წარმოადგენს სახელმწიფო დონეზე პოლიტიკის კეთების დროს პატივისცემას 

კულტურული მრავალფეროვნებისადმი, რაც აუცილებელია რომ იყოს მხარდაჭერილი და 

მუშავდებოდეს უმცირესობების მონაწილეობით საქართველოში კულტურული სექტორის 

განვითარებისას.  

 

 

 

ცხრილი 29.      ნდობის დონე სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლების მიმართ 

  
მონაცემები 

  

წელი 2015 

წყარო World Values Survey (v15.04.18) 

კომენტარი V37, V41, V38 

შედეგი 66.23% 
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ცხრილი 30.    შეკითხვა: შეგიძლიათ თუ არა თქვათ რომ არ გინდათ მეზობლად გყავდეთ? 

WVS  დიახ არა სულერთია 

V41 განსხვავებული რელიგიის წარმომადგენლები (%) 36,4 63,6  

V37 განსხვავებული რასის წარმომადგენლები (%) 32,1 67,9  

V38 ემიგრანტები (უცხოელი მუშა ხელი) (%) 32,8 67,2  

წყარო:  მსოფლიო ფასეულობათა კვლევა (2010-2014) 

ინტერპერსონალური ნდობა  
 2015 წელს, საქართველოს მოსახლეობის 34% ამბობს, რომ ადამიანთა უმრავლესობას შეიძლება 

ენდო. ეს ინდიკატორი განსაზღვრავს ნდობის ხარისხს და იმავდროულად სოლიდარობის და 

თანამშრომლობის გრძნობას საქართველოში. შედეგი 34% პროცენტი დაბალი მაჩვენებელია 

ნდობისთვის და სოლიდარობისთვის.  

 
ცხრილი 31.     უმეტესწილად ადამიანებს შეიძლება ენდო?  
 

მთელს ქვეყანაში (%) 

არ უნდა იყო ძალიან 

ფრთხილად 2 3 4 

ძალიან ფრთხილად 

უნდა იყო 

საქართველო 34 18 27 12 7 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (GALLTRU) 

თვითგამოხატვის თავისუფლება  
საქართველოს საბოლოო შედეგია  8.5/10, რაც წარმოადგენს სიტუაციას, რომელშიც ინდივიდებს 

სჯერათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს „თავისუფლების და თვით კონტროლის 

დიდი არჩევანი“ ვიდრე „თავისუფლების და თვით კონტროლის არჩევანის არ არსებობს“. 

რიცხვი 8.5/10 მიუთითებს რომ მოსახლეობა თვლის რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა ძალიან 

მაღალი ხარისხით საკუთარი ცხოვრების გაკონტროლების და თავისუფალი არჩევანის, 

იცხოვრონ ისე როგორც უნდათ საკუთარი რწმენისა და ფასეულობების მიხედვით. 

თავისუფლების ასეთი შეფასება ნიშნავს. ანდა აფასებს შესაძლებლობათა შეგრძნებას და 

ცალკეული პირებისთვის გადაწყვეტილებათა მიღებას ორიენტირებულს მათ განვითარებაზე.  

 
ყველა ქვეყნისთვის ვინც მოახერხა CDIS  კვლევის იმპლემენტაცია საშუალო მაჩვენებელი 8.5/10  

ნიშნავს, რომ საზოგადოება უქმნის ხელსაყრელ პირობებს ინდივიდუალური 

კეთილდღეობისთვის და ცხოვრებით დაკმაყოფილებისთვის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, 

სოციალურ და კულტურულ კონტექსტში, ქმნის საერთო ფასეულობებს, ნორმებს და რწმენას, 

რაც  ეხმარება მოქალაქეებს მიაღწიონ წარმატებებს  უფლებების და შესაძლებლობათა 

გაფართოვების საქმეში.  
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მსოფლიო ღირებულებათა კვლევის შდეგები საქართველოსთვის შეკითახვაზე - თუ როგორია 

არჩევანის თავისუფლების და კონტროლის ხარისხი? მოცემულია ცხრილ 32-ში. 

 

ცხრილი 32.    არჩევანის თავისუფლების ხარისხი     World Values Survey Georgia 1994-2014 

 

 
1994-1998 2005-2009 2010-2014 

არცერთი 8% 10% 3% 
 

2 4% 3% 3% 
 

3 6% 4% 6% 
 

4 7% 7% 6% 
 

5 15% 16% 25% 
 

6 10% 10% 11% 
 

7 13% 12% 15% 
 

8 14% 12% 14% 
 

9 6% 6% 5% 
 

ძალიან კარგი 15% 15% 12% 
 

პასუხი არაა - 0% 0% 
 

არ ვიცი 3% 4% 1% 
 

(N) 2,008 2,998 1,202 
 

 

ცხრილი 33.     თავისუფლების თვითგამორკვევის აღქმის საშუალო ქულა 
 

  
მონაცემები 

გენდერი ასაკობრივი ჯგუფი 

  ქალი კაცი           

წელი 2015               

წყარო 

World Values 
Survey  

(v15.04.18) მო
ნა
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შენიშვნა V55               

შედეგი 

(საშუალო) 
8,5               

გამოკითხვების შედეგი გვაჩვენებს რომ საერთო ცხოვრებით კმაყოფილი საქართველოში 

მხოლოდ 9%-ია  და უკმაყოფილო 22%-ი. 
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ცხრილი 34.        საერთო ცხოვრებით კმაყოფილება (%) 

საერთოდ უკმაყოფილო 22 

2 16 

3 36 

4 17 

სრულიად კმაყოფილი 9 

წყარო:  კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (LIFESAT) 

5. გენდერული თანასწორობის ინდიკატორი 

 

კაცს და ქალს აქვს თანაბარი უფლებები თვითგამოხატვაში და მათვის საინტერესო კულტურულ 

აქტივობებში მონაწილეობისთვის .  

გენდერული თანასწორობის ობიექტური შედეგები  

 

გენდერული თანასწორობის კანონი საქართველოში მიღებულ იქნა 2010 წელს17 და შეესაბამება 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციას ყველა ფორმის დისკრიმინაციის 

აღმოფხვრის შესახებ დებულებებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია გენდერულ 

საკითხებთან ცნობიერების განვითარების ამაღლებაში და განიხილავს გენდერს 

საზოგადოებრივი პოლიტიკისა და კანონმდებლობის განვითარებაში. თუმცა, ჯერ კიდევ 
საჭიროა მეტი პროგრესი პრაქტიკაში, განსაკუთრებით კი შრომის ბაზარზე. 2014 წელს 

საქართველომ დაამტკიცა ეროვნული გზამკვლევი გენდერული თანასწორობისთვის.18 

CDIS კვლევის ინდიკატორი გენდერული თანასწორობის ობიექტური განსაზღვრისთვის მოიცავს 
სამ ელემენტს: 
 

i) პოლიტიკური ჩართულობა ეყრდნობა პარლამენტში ქალთა მონაწილეობის პროცენტს. ეს 

რიცხვი ნელ-ნელა იზრდებოდა 1990-იანი წლებიდან, მაგრამ მაინც დღემდე 15%-ზე ნაკლებია. 

 

                                                           
17

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624 
18

https://mod.gov.ge/assets/up-modul/uploads/pdf/gender/genderuli-Tanasworobis-erovnuli-samoqmedo-

gegma.pdf) 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624
https://mod.gov.ge/assets/up-modul/uploads/pdf/gender/genderuli-Tanasworobis-erovnuli-samoqmedo-gegma.pdf
https://mod.gov.ge/assets/up-modul/uploads/pdf/gender/genderuli-Tanasworobis-erovnuli-samoqmedo-gegma.pdf
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ნახატი  6. 

 
წყარო; http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=557&crid=268 

 

საქართველოს განვითარების და თავისუფლების ინსტიტუტის ვარაუდით ასეთი სურათი გვაქვს 

ქალების წარმომადგენლობაზე გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში (ცხრილი 35). რაც 

გვიჩვენებს, რომ ქალთა წარმომადგენლობა სხვადასხვა დონის ხელისუფლებაში 

გარკვეულწილად მაღალია, ვიდრე პარლამენტში. 

 

ცხრილი 35.       გენდერული განაწილება საქართველოს მთავრობის აღმასრულებელ დონეზე,  

                            მარტი 2016 
 

 თანამშრომლები %   ქალები 
 

საქართველოს სამინისტროების დაქვემდებარებაში 

არსებული სსიპები 
1440 39.7 

ადგილობრივი ხელისუფლება (ქალაქის საკრებულო, 

საბჭო) 
1049 28.9 

სამთავრობო ადმინისტრაცია&სამინისტროები 773 38.8 

დამოუკიდებელი სსიპები 348 36.5 

აჭარის ა/რ  სამთავრობო ადმინისტრაცია და 

სამინისტროები  
116 25.9 

წყარო : https://idfi.ge/en/statistics-of-public-servants-in-the-public-institutions-of-georgia-in-terms-of- 
gender 
 

ii) CDIS კვლევის ინდიკატორი განათლებაში ეყრდნობა  25 წლის ასაკის ზევით ქალების 
საშუალო განათლებას  თანაფარდობას საშუალო განათლების მქონე მამაკაცებთან შესაბამის 

ასაკობრივ ჯგუფებში. საქსტატმა ამ ეტაპზე ვერ მოგვაწოდა პირდაპირი მონაცემები, ამიტომაც 

ჩვენ გამოვიყენეთ 2014 წლის მონაცემები იუნესკოს სტატისტიკის ინსტიტუტიდან, რომელიც 

იყენებდა საქსტატის ინფორმაციას. 
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ცხრილი 36.         გენდერული თანასწორობა განათლებაში 25 წლის ასაკის ზევით  
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საქართველო 

ორივე სქესი 

.. .. .. 11.89 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12.14 .. 12.25 

კაცი  .. .. .. 12.03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12.22 .. 12.20 

ქალი  .. .. .. 11.78 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12.08 .. 12.26 

წყარო:  Data extracted on 14 Dec 2016 14:46 UTC (GMT) from UIS.Stat 
 

iii) მუშა ხელის ჩართულობა 2015 წლისთვის კაცებისთვის იყო 78.1%  მაშინ, როდესაც 

ქალებისთვის იყო  58,9% . ერთის მხრივ საქართველოს  გააჩნია სრულად გარანტირებული 

ნორმატიული ბაზა, თუმცა მეორე მხრივ არათანაბარი სიტუაცია პრაქტიკაში. სამაგიეროდ 

დასაქმება საერთო კულტურის სფეროში კაცებთან შედარებით უპირატესობით ქალები 
სარგებლობენ (5.6% ქალი  4.8% კაცების პროცენტთან შედარებით), მამაკაცები უფრო 

სასურველნი არიან შრომით ბაზარზე (დასაქმების რეიტინგი მამაკაცებისთვის 68%-ია, ხოლო  

ქალების 53%-ს  2015 წლის მიხედვით).19 

 

ცხრილი 37.        შრომის ბაზარზე კაცის და ქალის მონაწილეობის პროცენტი 2015 

 

  სულ ქალი კაცი 

შრომით ბაზარზე ჩართულობა (აქტიურობის დონე), % 67,8 58,9 78,1 

წყარო: საქსტატი (Integrated Household Survey), http://geostat.ge/?action=page&p_id=145&lang=geo 

 
 
ცხრილი 38.      კულტურის სფეროში ქალის და მამაკაცის დასაქმების პროცენტი 2015 
 

სულ ქალი კაცი 

5,2 5,6 4,8 

წყარო: საქსტატი, (Integrated Household Survey) 2015 
 
 
ცხრილი39.        გენდერული თანასწორობის ობიექტური შედეგები 

  კაცი ქალი 

პოლიტიკური ჩართულობა 90% 10% 

განათლება 0,981 1,000 

ჩართულობა შრომის ბაზარზე 78% 59% 

მიზნობრივი გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობა 1 0,55 

წყარო: საქსტატი, (Integrated Household Survey) 2015 

                                                           
19

CDIS კვლევა იყენებს მუშახელის ჩართულობის რეიტინგს, რომელიც მოიცავს იმათაც ვინც არის 

უმუშევარი და პასიური. აქ ასევეა დასაქმების რეიტინგი, პროცენტი დასაქმებული ადამიანებისა . 

http://geostat.ge/?action=page&p_id=145&lang=geo
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ნახატი 7. 

 
 
ცხრილი 40.       ქალსა და მამაკაცს შორის თანასწორობის მდგომარეობის განსხვავების  
                            ინდექსი  პოლიტიკურ, საგანმანათლებლო გენდერული თანასწორობის  
                               კანონმდებლობაში 2014-15 
 

პოლიტიკური ჩართულობა 

პოლიტიკური 

ჩართულობა 
  

საშუალო 

კაცი ქალი 

0,9 0,1 0,500 

განათლება 

განათლება 

  
საშუალო 

კაცი ქალი 

0,981 1,000 0,991 

შრომის ბაზარზე ჩართულობა 

შრომის ბაზარზე 

ჩართულობა 
  

საშუალო 

კაცი ქალი 

78% 59% 0,685 

მიზნობრივიგენდერულითანასწორობისკანონმდებლობა 

ძალადობა ქალების 

წინააღმდეგ 

კვოტირების სისტემა 

ქალებისთვის 
საშუალო 

ქალი კაცი ქალი კაცი   

1 0,10 1 0,10 0,55 

  
შედეგი 0,116 

  

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

პოლიტიკაში ჩართულობა განათლება სამუშაო ძალის მონაწილეობა გენდერული თანასწორობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა 

კაცი ქალი 

ქალსა და მამაკაცს შორის თანასწორობის მდგომარეობის განსხვავების ინდექსი  

პოლიტიკურ, საგანმანათლებლო გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობაში  

მეთოდოლოგია: იუნესკო CDIS 
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გენდერული თანასწორობის აღქმა  

 

2010-14 წლებში, ადამიანების 55% საქართველოში პოზიტიურად აღიქვამდნენ გენდერს, როგორც 

განვითარების ფაქტორს. მიუხედავად ამისა გენდერული თანასწორობის აღქმა განსხვავდება 

იმის და მიხედვით თუ როგორაა დასმული შეკითხვა. როდესაც ვსვამთ შეკითხვას „არის თუ არა 

უნივერსიტეტი უფრო მნიშვნელოვანი, ვაჟისთვის ვიდრე გოგონა?, მოსახლეობის 45,3% 

პასუხობს არა, რაც მოწმობს რომ განათლება წარმოადგენს იმ სფეროს, სადაც კაცისა და ქალის 

თანასწორობა უფრო აშკარაა და აღიქმება, როგორც პოზიტიური ფაქტორი განვითარებისთვის. 

როდესაც ვსვამთ შეკითხვას „კაცი უკეთესი პოლიტიკური ლიდერია, თუ ქალი“ 9,8% არ 

ეთანხმება. პასუხი შეკითხვაზე  „სამუშაო ადგილების ნაკლებობისას კაცს უნდა ქონდეს 

უპირატესობა სამუშაოს მისაღებად თუ ქალს“?, გამოკითხულთა მხოლოდ 44,1% არაა თანახმა.    

 

 

 
ცხრილი 41.         გენდერის თანასწორობის აღქმა 
 

 მონაცემები 

გენდერი ჯგუფის ასაკი 

  
ქალი კაცი 15-29 30-49 

50 და 

მეტი 

წელი                       

წყარო 
WVS (2010-2014) 

v.2015.04.18                     

შენიშვნა                       

პასუხები 

1,202 

არაა 

თანახმა 

სრულია
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თ
ან

ახ
მა

 

სრ
უ

ლ
ი

ად
 

არ
აა

 

თ
ან

ახ
მა

 

V44  (V45) 0,3 44,10%                       

V61  (V51) 0,3 29,40% 9,80%                     

V62 (V52) 0,3 35,70% 45,30%                     

შედეგი 55% 
მონაცემებ

ი არაა  

მონაცემები 

არაა 

მონაცემები 

არაა 

მონაცემები 

არაა 

მონაცემები 

არაა 

 

 

ცხრილი  42.        V44 (V45)   სამუშაო ადგილების ნაკლებობისას კაცს უნდა ქონდეს უპირატესობა 

სამუშაოს მისაღებად თუ ქალს % 
 

ქვეყნის 

კოდი 

სულ თანახმაა სულერთია არაა 

თანახმა 

არ 

განიხილება 

პასუხი 

არაა 

არ ვიცი 

საქართველო 1,202 46.0 9.7 44,1 - - 0.2 

წყარო: World Values Survey (2010-2014) v.2015.04.18 
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ცხრილი 43.    V61 (V51) მთლიანობაში მამაკაცი უკეთესი პილიტიკური ლიდერია ვიდრე ქალი %   

ქვეყნის 

კოდი 

სუ
ლ

 

სრ
უ

ლ
ებ

ი
თ

 

თ
ან

ახ
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ა 
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ან
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ი
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გ
ან

ი
ხ

ი
ლ

ებ
ა 

 

პა
სუ

ხ
ი

 

არ
აა

 

არ
 ვ

ი
ც

ი
 

საქართველო 1,202 25.5 30.3 29.4 9.8 - 0.1 4.9 

წყარო: World Values Survey (2010-2014) v.2015.04.18 

ცხრილი 44.        V62    (V52)  საუნივერსიტეტო განათლება ვაჟისთვის უფრო მნიშვნელოვანია  

                              ვიდრე გოგონასთვის % 
 

ქვეყნის 

კოდი 

სუ
ლ

 

სრ
უ

ლ
ებ

ი
თ

 

თ
ან

ახ
მა

ა 

თ
ან

ახ
მა

ა 
 

არ
აა

 

თ
ან

ახ
მა

 

სრ
უ

ლ
ებ

ი
თ

 

არ
აა

 

თ
ან

ახ
მა

 

 

არ
 

გ
ან

ი
ხ

ი
ლ

ებ
ა 

 

პა
სუ

ხ
ი

 

არ
აა

 

არ
 ვ
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საქართველო 1,202 8.3  9.8  35.7  45.3  - 0.1 0.8 

წყარო: World Values Survey (2010-2014) v.2015.04.18 

6. კომუნიკაციის ინდიკატორი 

კულტურული საქმიანობა არსებითად გარკვეული ფორმით იყენებს ურთიერთქმედებას. 

მთავრობები არეგულირებენ კულტურული შინაარსის განაწილებას მედიის საშუალებით. 

მედიის ინტერესების მრავალფეროვნებამ და შინაარსმა ხელი უნდა შეუწყოს თვითგამოხატვას, 

კულტურათა შორის დიალოგს და სოციალურ ერთიანობას. 

გამოხატვის თავისუფლება  
Freedom House-ი თავის 2015 წლის ანგარიშში აღნიშნავს რომ საქართველოში თავისუფლების 

გამოხატვა იყო 48%-ი მაშინ როდესაც 2014-ში იყო 47%, ხოლო 2012 წელს 52%. 

საქართველოს სახელმწიფოსთვის და მოქალაქეებისთვის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება 

ძალიან  მნიშვნელოვანია და საქართველოს კონსტიტუცია წარმოადგენს ამის გარანტს. 

გამოხატვის თავისუფლება, მედიის და ინფორმაციის გავრცელების თავისუფლება დაცულია 

კანონით და საქართველოს კონსტიტუციით (თავი 19 და 24) და ცალკე ნორმატიული აქტით 

მედია თავისუფლების შესახებ.20   

 
 

                                                           
20

http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/vacancy/Sakartvelos%20Kanoni%20Sitkvisa%20Da%20Gamokhatvis%20Tavi

suflebis%20Shesakheb%20597%20geo.pdf). 
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ცხრილი 45.       თავისუფლების გამოხატვის პროცენტი საქართველოში 
 

  
მონაცემები 

  

წყარო Freedom House  https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/georgia 

წელი 2015 

კომენტარი 
პრესის თავისუფლების მაჩვენებელი  (0 = BEST, 100 = WORST) 

შედეგი 48,00% 
 

ნახატი 8. 

 
 
 
 
 
ცხრილი 46.      პრესის თავისუფლება 
 
SCORES პრესის სტატუსი პრესის თავისუფლების მაჩვენებელი 

2015 ნაწილობრივ თავისუფალი (0 = BEST, 100 = WORST)           48 

2014 ნაწილობრივ თავისუფალი (0 = BEST, 100 = WORST)           47 

2012 ნაწილობრივ თავისუფალი (0 = BEST, 100 = WORST)           52 

წყარო:  Freedom House https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/georgia 
 

 

ცხრილი 47.         V110        ნდობა: პრესა 
 

ქვეყანა სრულად გაცილებით 

უკეთ 

ძალიან 

ბევრი 

არც 

თუ 

ისე 

საერთოდ 

არა 

სულერთია პასუხი 

არაა 

არ 

ვიცი 

საქართველო 1202 2,2 20,0 54,2 21,6 - 0,2 1,7 

წყარო: World Values Survey (2010-2014) v.2015.04.18 
 

 

48.0% 

გამოხატვის თავისუფლება 

სრულად არის 

გარანტირებული 

გამოხატვის თავისუფლება 

ნაწილობრივ არის 

გარანტირებული 

მოსახლეობის პროცენტი ვინც თანახმაა რომ მათი გამოხატვის თავისუფლება 

სრულადაა გარანტირებული თავიანთ ქვეყანაში 

მეთოდოლოგია: იუნესკო CDIS 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/georgia
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ცხრილი 48.       V111       ნდობა:   ტელევიზია 
 

ქვეყანა სრულად გაცილებით 

უკეთ 

ძალიან 

ბევრი 

არც 

თუ 

ისე 

საერთოდ 

არა 

სულერთია პასუხი 

არაა 

არ 

ვიცი 

საქართველო 1202 2,2 25,4 53,1 18,1 - 0,1 1,2 

წყარო:  World Values Survey (2010-2014) v.2015.04.18 
 
 

ცხრილი 49.    ტელე  ჟურნალისტები საქართველოში ემსახურებიან ხალხს (%) 

 

სრულებით არ ვეთანხმები 5 

არ ვეთანხმები 10 

ნაწილობრივ ვეთანხმები, ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 56 

ვეთანხმები 16 

სრულებით ვეთანხმები 3 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (TVSRVPP) 

 

 

ცხრილი 50.          რამდენად კარგად ახერხებს საქართველოს ტელევიზია მოსახლეობის  

                               ინფორმირებას (%) 
 

ძალიან სუსტად 3 

საკმაოდ სუსტად 8 

საშუალოდ 60 

საკმაოდ კარგად 17 

ძალიან კარგად 3 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (QUALINF) 
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ნახატი 9. 

საქართველოში ტელე ჟურნალისტებისადმი მოსახლეობის ნდობის მაჩვენებელი, მონაცემთა შედარება 

მსოფლიო ფასეულობათა და კავკასიის ბარომეტრის მონაცემების მიხედვით 2014/5 

 

 

საქართველოს მაჩვენებელი 48/100 გვაჩვენებს რომ ბეჭდვითი მედია, მაუწყებლობა და 

ინტერნეტზე დაფუძნებული მედია „ნაწილობრივ თავისუფალია“. ეს შედეგი აჩვენებს რომ 

ხელისუფლება ცდილობს გაათავისუფლოს ინფორმაციის მასობრივი საშუალებები, რადგანაც 

აზრის გამოხატვის თავისუფლებას ჭირდება პატივისცემა და წახალისება. იდეების, ცოდნის, 

ინფორმაციის და შინაარსის თავისუფლება წარმოადგენს ფუნდამენტს ღია და ფართო 

ჩართულობის საზოგადოების მშენებლობისთვის ისევე, როგორც ძირითად წყაროს კრეატიული 

და კულტურული მრავალფეროვნებისთვის. 

კავკასიის ბარომეტრის თანახმად შედეგი გაცილებით ოპტიმისტურია ვიდრე მსოფლიო 

ფასეულობების კვლევის შედეგები ტელევიზიასთან დაკავშირებით. კავკასიის ბარომეტრი 

გვაჩვენებს რომ ადამიანთა უმრავლესობა საკმაოდ ენდობა ტელე ჟურნალისტიკას. მსოფლიო 

ფასეულობათა კვლევასთან შედარებით, სადაც მიღებული შედეგით ადამიანები უფრო მეტად 

უარყოფითი შთაბეჭდილების მქონეა ტელე ჟურნალისტიკის მიმართ. განსხვავება ამ ორ 

კვლევას შორის შეიძლება განპირობებული იყოს კვლევის მეთოდოლოგიით, პირველ რიგში 

იმით რომ მსოფლო ფასეულობათა კვლევის რესპოდენტებს არ ქონდათ  შეფასების „საშუალო“ 

მაჩვენებელი, მათ უნდა აერჩიათ უარყოფით და დადებით პასუხებს შორის. 
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ინტერნეტის წვდომა  

საქართველოში ინტერნეტზე წვდომის შესაძლებლობა 2015 წელს 15დან-20 წლამდე 

მოსახლეობის 47.6% ქონდა, 6-დან 14 წლამდე  – 60%,  25-დან 59 წლამდე -  53.4%, ხოლო 60-ზე 

ზევით  – 11.8%-ს. გასაკვირი არაა ინტერნეტის გამოყენების დონის მნიშვნელოვანი კლება ასაკის 

ზრდასთან ერთად. ცხადია რომ საქართველოში ინტერნეტზე წვდომა ფართოდ გახდა 

შესაძლებელი. იგი იოლად მისაწვდომია საქალაქო რაიონების გარეთაც, რესურს ცენტრების 

საშუალებით, Wifi და მობილური ოპერატორების საშუალებით. 

ცხრილი 51.       ინტერნეტის მომხმარებლები 6 წლიდან და ზევით  (%), ივნისი 2016 
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ბოლო 3 თვის განმავლობაში 59,3 60,8 57,9 70,4 43,4 74,6 57,3 89,5 61,6 15,1 

3 თვეზე მეტი 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,0 1,9 1,1 

არასდროს გამოუყენებია  39,3 37,8 40,6 28,2 55,1 24,0 41,3 9,5 36,5 83,8 

წყარო: საქსტატი, 2016, ინფორმაციის და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 

შინამეურნის მიერ /ინტერნეტის მომხმარებელი 6 წლის ზევით ბოლო 6 თვის განმავლობაში, 

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p _id=2282&lang=eng 

 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს მონაცემები გამოყვანილია ინტერნეტის ხელმომწერთა 

რიცხვის საფუძველზე, ამრიგად ამან შეიძლება გაზარდოს ადამიანთა რაოდენობა, ინტერნეტზე 

წვდომა ქალაქებში, სადაც ადამიანებს საშუალება აქვთ ინტერნეტზე წვდომა ქონდეთ, როგორც 

სამსახურში ასევე სახლიდანაც იყვნენ ხელმომწერები, მაშინ როდესაც სოფლად ინტერნეტზე 

წვდომა შეიძლება იყოს საერთო ანგარიშიდან ყველა მაცხოვრებლისთვის ან ხორციელდებოდეს 

საერთო გამანაწილებლიდან. 

 

ცხრილი 52.          ინტერნეტის ინდივიდუალური გამოყენება   (%) 

  
მონაცემები 

  

წყარო საქსტატი, 2015 

ასაკობრივი 

ჯგუფი 6-14    60%         15-24    80.8%     25-59    53.4%    60 over   11.8% 

წელი 2015 

შენიშვნა   

შედეგი 47,60% 
 

 
 

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p%20_id=2282&lang=eng


Page 43 of 63 
 

ნახატი 10. 

 

ცხრილი 53.        ინტერნეტის მოხმარების სიხშირე  (%) 

ყოველდღე 35 

ერთხელ კვირაში 9 

თვეში ერთხელ 3 

უფრო იშვიათად 10 

არასდროს 38 

საერთოდ არ ვიცი ინტერნეტი რაა 5 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (FRQINTR) 

 

შემდეგი ცხრილის შეკითხვებს უფრო სარწმუნოა რომ პასუხობდნენ უფრო ახალგაზრდა 

რესპოდენტები. ევრო კავშირის კულტურის სტატისტიკის 2016 წლის გზამკვლევის თანახმად: 

141 76%  ევრო კავშირის მაცხოვრებლები 16-დან 24 წლამდე იყენებენ ინტერნეტს სათამაშოდ 

ანდა მუსიკის ჩამოსატვირთად 2014 წლის მონაცემების მიხედვით. 

ცხრილი 54.       ინტერნეტის ყველაზე ხშირი აქტივობა - ონლაინ თამაშები (%) 

ნახსენებია 9 

არაა ნახსენები 90 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (INTACGM) 

 

47.6% 
ინტერნეტის 

მომხმარებელთა 

პროცენტული 

მაჩვენებელი 

ინტერნეტის ინდივიდუალური გამოყენების პროცენტი 

მეთოდოლოგია: იუნესკო CDIS 
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ცხრილი 55.        ინტერნეტთან დაკავშირებული ყველაზე ხშირი აქტივობები - ჩამოტვირთვა  

                            /მოსმენა/ყურება, მუსიკა/ვიდეო  (%) 

ნახსენებია 21 

არაა ნახსენები 78 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (INTACEN) 
 

ცხრილი 56.       მთავარი მიზეზი ინტერნეტის არ მოხმარებისა  (%) 

არ მაინტერესებს/არა ვარ ინტერნეტის მომხმარებელი 22 

არ მჭირდება ინტერნეტი 22 

არ მაქვს წვდომა კომპიუტერთან 18 

არ მაქვს სატელეფონო ხაზი ან მოდემი რომ მქონდეს წვდომა 16 

არ ვიცი როგორ უნდა გამოვიყენო 13 

სხვა 9 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (NOINTWHY) 

 

გამოკითხულთა თითქმის ნახევარს არ აინტერესებთ ან არ ჭირდებათ ინტერნეტი. ეს გვაჩვენებს 

რომ საქართველოს ჯერ კიდევ გასავლელი აქვს გზა, რომ სრულად გახდეს „ონლაინ“ 

საზოგადოება. ორივეს მთავრობას და ტელეკომებს  ჯერ კიდევ აქვთ სხვადასხვა გზები 

იმისთვის რომ დაარწმუნონ საქართველოს მოქალაქეები ინტერნეტის მნიშვნელობაში და 

ღირებულებაში რომ შექმნან ინტერნეტ პროგრამები/აპლიკაციები, რომელსაც ისინი აღიარებენ 

საჭიროდ. 

ცხრილი 57.             შინამეურნეობის საკუთრება - ინტერნეტის გააქტიურება მობილური  

                                   ტელეფონებით 

წლების მიხედვით (%) დიახ არა 

2011 13 86 

2012 11 87 

2013 13 87 

2015 43 52 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (CELLINT) 
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 2014 წელს გლობალურად საშუალო დონის მობილური ტელეფონის წვდომა ფართო 

მომსახურეობაზე იყო 32 მომხმარებელი ყოველ 100 სულ მოსახლეზე (Millennium Development 

Goals Report 2014; 53).  ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეების  მაჩვენებელი მობილური 

ტელეფონებით ინტერნეტის მოხმარების საშუალოდ იგივეა, რაც მთლს მსოფლიოში. 

ცხრილი 58.           შინამეურნის წვდომა ინტერნეტზე 

წლების მიხედვით (%) დიახ არა 

2008 74 26 

2009 87 13 

2010 85 14 

2011 90 10 

2012 83 17 

2013 82 18 

2015 89 9 

წყარო: კავკასიის ბარომეტრი 2015 Georgia dataset (WEBHOME) 
 

რურალურ ნაწილში არის DSL, მაღალ-სიჩქარიანი ინტერნეტი ისევე, როგორც ინტერნეტზე 

წვდომა შესაძლებელია მობილური პროვაიდერების საშუალებითაც  საქართველოს თითქმის 

ყველა ნაწილში. სახელმწიფო ქმნის რესურს და საინფორმაციო  ცენტრებს აღჭურვილს 

კომპიუტერებით და ინტერნეტ წვდომით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 

 

საზოგადო მაუწყებლის შინაარსობრივი მრავალფეროვნება  
 

გლობალურად ტელევიზია როგორც მედია ყველაზე ხშირად გამოიყენება პოპულარული 

კულტურის გასავრცელებლად. მსოფლიოს მასშტაბით კვლევების შედეგად დრო რომელიც 

იხარჯება ტელევიზიის ყურებაზე ყველაზე ხანგრძლივია კულტურულ აქტივობებს 

(საქმიანობას) შორის რასაც ჩვენ ვეწევით სახლის პირობებში. ამრიგად მრავალფეროვნების 

გასაზომად სატელევიზიო მაუწყებლობის შინაარსში შეგვიძლია ვისაუბროთ ინტერ-

კულტურულ აღქმის და სამოქალაქო მშენებელობის წარმოდგენის/გაშუქების დიდ დიაპაზონზე 

ქვეყანაში. საქართველოში საზოგადიებრივი მაუწყებლის 2016 წლის მონაცემების ჩაშლით 

პროგრამებს უკავია 46%, სადაც:  ადგილობრივია 37% (3051,8 საათი ), კო-პროდუქცია -8% (657,7 

საათი), საერთაშორისო პროდუქცია-54% (4439,8 საათი). 
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საქართველოს აქვს კანონმდებლობა საზოგადო მაუწყებელზე.21 რომლის მიხედვითაც ის 

ფინანსდება მოქალაქეთა გადასახადებიდან, რაც არ უნდა იყოს მშპ 0.12%-ზე ნაკლები. 2016 

წელს მაუწყებელს თავისი არსებობის 60 წელი შეუსრულადა. 

ცხრილი 59.     ადგილობრივი ტელევიზიის მხატვრულ პროგრამების წლიური საეთერო დროის  
                          თანაფარდობა ნაციონალური მაუწყებლის საერთო მაუწყებლობის დროში 
 

  
მონაცემები ადგილობრივი კოპროდუქცია საერთაშორისო 

  

დროის 

მონაკვეთი 
2016 

      წელი 2016 

წყარო სახელმწიფო მაუწყებელი 

შენიშვნა   

საათები 8149,30 3051,80 657,70 4439,80 

შედეგი 46% 37% 8% 54% 

 

ნახატი 11. 

 

ცხრილი 60.          პროგრამების კლასტერები  – პირველი არხი, 2015 (წლის მიხედვით)          

1. საგანმანათლებლო 29.9   

2. გართობა და სპორტი    24.7  

3. სერიალები და საბავშვო 17.8   

4. საჯარო პილიტიკური 27.6 

წყარო:  Stat. from State TV, 2015 

                                                           
21

http://momxmarebeli.ge/images/file_158518.pdf 

37.45% 

54.48% 8% 

ეროვნული 

საერთაშორისო 

კოპროდუქცია 

მეთოდოლოგია: იუნესკო CDIS 

ადგილობრივი ტელევიზიის მხატვრულ პროგრამების წლიური საეთერო დროის 

თანაფარდობა ნაციონალური მაუწყებლის საერთო მაუწყებლობის დროში 
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ცხრილი 61.      პროგრამების კლასტერები – მეორე არხი, 2015  (წლის მიხედვით)   

1. საგანმანათლებლო 20.9   

2. გართობა და სპორტი 15.6  

3. სერიალები და საბავშვო 5.9   

წყარო:  Stat. from State TV, 2015 

 

ცხრილი  62.     საზოგადო მაუწყებლის კლასტერების შემადგენელი   (წლის მიხედვით) 2016 

წყარო:  ეროვნული მაუწყებელი,  2016 

7. კულტურული მემკვიდრეობის ინდიკატორი 

კულტურული მემკვიდრეობა უზრუნველყოფს კულტურული ინფორმაციის და ფორმების 

შენახვას, რაც წარმოადგენს საკვანძო ელემენტებს საზოგადოების იდენტობაში. მათთან კვლავ 

დაკავშირება ამტკიცებს იდენტობას. მთავრობა მხარს უჭერს კულტურულ მემკვიდრეობას 

სოციალური სიმტკიცისთვის და კულტურული დიალოგისთვის. კულტურული მემკვიდრეობა 

შთააგონებს ხელოვანებს ახალი ქმნილებების შესაქმნელად და გენერირებს მნიშვნელოვან 

შემოსავლებს ტურიზმიდან. 

მემკვიდრეობის სტაბილურობა/მდგრადობა  
საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადობის შეფასება ქულებში წარმოადგენს 

0.75/1. ეს შედეგი გვაჩვენებს რომ რეგისტრაცია და ჩანაწერები არის 0.86/1, დაცვა, შენახვა და 

სასწავლო საზოგადო 

პოლიტიკური 

გართობა და 

სპორტისერიალები  

სერიალები და 

საბავშვო 

საგანმანათლებლო 

გასართობი 
43% 

პოლიტიკურ 

ანალიტიკური 
3% 

კლასიკური 

მუსიკა 
1% ანიმაცია 19% 

სასწავლო 

გასართობი 

/მანქანების 

შესახებ 

7% 
ეკონომიკა და 

ბიზნესი 
6% 

პოპულარული 

მუსიკა 
15% სერიალები 62% 

საგანმანათლებლო 

გასართობი/ 

სამზარეულო 

11% საერთაშორისო 66% 
მხატვრული 

ფილმები 
65% 

სატელევიზიო 

თამაშები და 

კონკურსები 

19% 

ხელოვნება და 

კულტურა 
20% 

პოლიტიკური 

თოქ შოუ 
6% 

სპორტული 

რეპორტაჟები 

და პროგრამები 

17% 

  

ჯანმრთელობა/ 

რჩევები და 

კონსულტაციები 

16% 
სოციალური 

თოქ შოუ 
19% 

ფოლკლორული 

მუსიკა 
2% 

  

სოფლის 

მეურნეობა 
3% 
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მენეჯმენტი  არის  0.52/1  და  მხარდაჭერის ჩამოყალიბება და განხორციელება არის 0.92/1.  

მენეჯმენტი კვლავ მთავარ სისუსტეს წარმოადგენს, რაც კომპლექსური საკითხი და პრობლემაა. 

სახელმწიფო საქართველოს უნიკალური კულტურული ისტორიის შესაბამისად (მატერიალური 

და არამატერიალური მემკვიდრეობა) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხანგრძლივი 

ისტორია გააჩნია (ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული, როდესაც უბრალოდ ძეგლთა 

დაცვის სააგენტო/კომიტეტი იყო და მუშაობდა კვლევაზე, დაცვაზე და რესტავრაციაზე). 

საქართველოს გააჩნია საკუთარი სია დაცული ტერიტორიების და ძეგლების და ა.შ.  / 

http://www.heritagesites.ge/. 

სახელმწიფო ზრუნავს კულტურულ მემკვიდრეობაზე დაფინანსებით, კანონმდებლობის 

შექმნით, მაგრამ რეალობის გათვალისწინებით სამწუხაროდ განსაზღვრება კულტურული 

მემკვიდრეობა და მისი აღქმა/გაგება არც თუ ისე თანამედროვეა. კულტურული მემკვიდრეობის 

და ძეგლთა დაცვის სააგენტო ძირითადად მაინც მხოლოდ ძეგლებს ფარავს. 

საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობაზე პასუხისმგებელი ორგანოა საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო (სკმდს). ბოლო წლების განმავლობაში 

ქვეყანაში არსებული მონასტრები, ეკლესიები, ისევე როგორც მუზეუმებში დაცული ობიექტები 

დაუბრუნდა საქართველოს პატრიარქატს.  მიეხედავად ამისა კვლავ სკმდს-ს აკისრია 

ვალდებულება ამ ძეგლების დაცვაზე. 

ცხრილი  63. 

  
დიახ

/არა 

მონ

აცემ

ები 

ხვედრითი 

წილი 
  

წელი  წყარო წყარო 

1. რეგისტრაცია და ჩანაწერები     30% 0.87       

საერთაშორისო დონეზე     33% 60%       

ბუნებრივი და კულტურული 

მემკვიდრეობის სიების ან 

ჩამონათვალის შექმნა და წარდგენა 

UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის 

ცენტრში ბოლო 5 წლის განმავლობაში დიახ   1 1  2016 

კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

http://whc.unesc
o.org/en/tentativ
elists/?pattern=h
eritage&type=&st
ate=&theme=&re
gion=&criteria_re
strication=&date_
start=&date_end
=&order  

კულტურული, ბუნებრივი და 

შერეული მემკვიდრეობის შეტანა 

UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის 

სიაში  

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

http://whc.unesc
o.org/en/danger 
http://whc.unesc
o.org/en/list 

UNESCO-ს კაცობრიობის 

არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის სიაში ელემენტების 

შეტანა  

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

http://www.unes
co.org/culture/ich
/index.php?lg=en
&pg=00559  

http://www.heritagesites.ge/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/?pattern=heritage&type=&state=&theme=&region=&criteria_restrication=&date_start=&date_end=&order
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/?pattern=heritage&type=&state=&theme=&region=&criteria_restrication=&date_start=&date_end=&order
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/?pattern=heritage&type=&state=&theme=&region=&criteria_restrication=&date_start=&date_end=&order
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/?pattern=heritage&type=&state=&theme=&region=&criteria_restrication=&date_start=&date_end=&order
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/?pattern=heritage&type=&state=&theme=&region=&criteria_restrication=&date_start=&date_end=&order
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/?pattern=heritage&type=&state=&theme=&region=&criteria_restrication=&date_start=&date_end=&order
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/?pattern=heritage&type=&state=&theme=&region=&criteria_restrication=&date_start=&date_end=&order
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/?pattern=heritage&type=&state=&theme=&region=&criteria_restrication=&date_start=&date_end=&order
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/?pattern=heritage&type=&state=&theme=&region=&criteria_restrication=&date_start=&date_end=&order
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
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UNESCO-ს  არამატერიალური 

კულტურული მემკვიდრეობის სიაში 

ელემენტების შეტანა, რომლებიც 

მოითხოვს დაუყონებლივ დაცვას 

არა   1 0  2016 

კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

http://www.unes
co.org/culture/ich
/index.php?lg=en
&pg=00559  

პროგრამები და პროექტები, რომლებიც 

იყო შერჩეული როგორც   2003 წლის 

არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის 

სახელმწიფოთაშორისი კომიტეტის 

კონვენციის  უზრუნველყოფის  

საუკეთესო  პრაქტიკა 

არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

http://www.unes
co.org/culture/ich
/index.php?lg=en
&pg=00559  

ნაციონალურ დონეზე     67% 100%       

ნაციონალური ბუნებრივი და 

კულტურული მემკვიდრეობის 

რეესტრის ან სიის არსებობა 
დიახ   1 1  2016 

კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

ნაციონალური ბუნებრივი და 

კულტურული მემკვიდრეობის 

რეესტრი ან სია იყო განახლებული 

ერთხელ მაინც ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში 

დიახ   1 1  2016 

კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

არამატერიალური მემკვიდრეობის 

ჩამონათვალის არსებობა ნაციონალურ 

და სუბნაციონალურ დონეზე 

დიახ   1 1  2016 

კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

Information on 
inventories of 
intanglible 
heritage available 
in: 
http://www.unes
co.org/culture/ich
/index.php?lg=en
&pg=00313 

განახლდა თუ არა არსებული 

არამატერიალური მემკვიდრეობის 

ერთი მაინც მაჩვენებელი ნაციონალურ 

ან სუბნაციონალურ დონეზე ბოლო 5 

წლის განმავლობაში  

დიახ   1 1  2016 

 კულტ.

სამ. და 

სკმდს 

  

დაცული კულტურული ფასეულობების 

სიის ან ჩამონათვალის არსებობა დიახ   1 1  2016 

კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

იყო თუ არა განახლებული დაცული 

კულტურული ფასეულობების სია ან 

ჩამონათვალი ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

გატაცებული მუზეუმებიდან, 

რელიგიური დაწესებულებებიდან ან 

სახელმწიფო ძეგლებიდან 

კულტურული ფასეულობების სიის ან 

ჩამონათვალის არსებობა, რომელიც 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559
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გადაცემულია პოლიციას, საბაჟო 

სამსახურებს, მუზეუმებს, აუქციონებს 

და ხელოვნების ნიმუშებით მოვაჭრეებს 

2. დაცვა, შენახვა და მენეჯმენტი     40% 0.52       

კონსერვაცია,  დაფინანსება და 
მენეჯმენტი 

    33% 83%     
  

ნაციონალურ დონეზე წლიური 

ბიუჯეტის გამოყოფა  ბუნებრივი, 

მატერიალური და არამატერიალური 

კულტურული მემკვიდრეობის 

აღმოჩენისთვის, დაცვისთვის, 

შენახვისთვის და რაციონალური 

გამოყენებისთვის 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

მიღებული კონკრეტული 

კანონები/პოლიტიკა/ ღონისძიებები 

კულტურული და ბუნებრივი 

მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის 

წახალისების და გაგრძელების შესახებ 

ბოლო 5 წლის განმავლობაში 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

მიღებული კონკრეტული 

კანონები/პოლიტიკა/ ღონისძიებები 

არამატერიალური მემკვიდრეობის 

ინვენტარიზაციის შესახებ ბოლო 5 

წლის განმავლობაში 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

არქეოლოგიური გათხრების 

რეგულირების შესახებ მიღებული 

ნაციონალური კანონები/პოლიტიკა/ 

ღონისძიებები: მაგალითად, 

არქეოლოგიურ გათხრებზე დაკვირვება, 

ადგილების დაცვა, მომავალი 

არქეოლოგიური კვლევების ადგილების 

აღნიშვნა. 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

კულტურული ფასეულობების 

არაკანონიერი ბრუნვის პრევენციის 

თაობაზე ზომების მიღება: მაგალითად, 

ზომები დაკავშირებული კულტურული 

ფასეულობების ექსპორტის 

კონტროლთან -  სანქციონირებული 

სერტიფიცირება; ზომები 

დაკავშირებული კულტურული 

ფასეულობების შეძენასთან - 

მუზეუმებისთვის, კულტურის 

დილერებისთვის და სხვა 

დაწესებულებებისთვის 

არალეგალურად ექსპორტირებული 

კულტურული ფასეულობების 

შეძენასთან დაკავშირებული 

დიახ   1 1  2016 

კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 
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გაფრთხილების მექანიზმები  და ა.შ. 

პოლიციის  და საბაჟოს 

სპეციალიზირებული ქვედანაყოფების 

არსებობა  კულტურის საგნების და 

მოძრავი მემკვიდრეობის არაკანონიერ 

ბრუნვასთან ბრძოლისთვის 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

მუზეუმების არსებობა, რომლებსაც 

გააჩნია საკუთარი კოლექციები არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

დარეგისტრირებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტების 

მენეჯმენტის გეგმები იყო 

დამუშავებული ან განახლებული 

ბოლო 3 წლის განმავლობაში 

სუბნაციონალურ, ნაციონალურ ან 

საერთაშორისო დონეებზე. 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

ძირითადი კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტებისთვის  

საშიშროების შემთხვევაში ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკების მართვის 

გეგმების არსებობა 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

ბუნებრივი, მატერიალური და 

არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის დოკუმენტაციის 

ცენტრების არსებობა 

არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

კვლევების არსებობა, რომელიც არის 

დაკავშირებული ბუნებრივი, 

მატერიალური და არამატერიალური 

კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ 

საშიშროების გამოვლენასთან და 

აღმოფხვრასთან ბოლო 2 წლის 

განმავლობაში 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

ცალსახად მითითება კულტურულ 

მემკვიდრეობის როლზე მიმდინარე 

ნაციონალური განვითარების გეგმებში 
დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

ცოდნა და ორგანიზაციის პოტენციალი 
(capacity-building ) 

    33% 40%     
  

ნაციონალური ოპერატიული 

ცენტრების არსებობა 

შესაძლებლობების განვითარებისთვის 

(capacity-building)  სფეროებში, 

რომელიც არის დაკავშირებული 

მემკვიდრეობასთან, და მემკვიდრეობის 

პროფესიონალებისთვის 

არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 
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განხორციელებული ბოლო 3 წლის 

განმავლობაში შესაძლებლობების 

განვითარება (capacity-building) და 

თრეინინგ პროგრამების არსებობა, 

რომლებიც არის დაკავშირებული 

მატერიალურ მემკვიდრეობის 

მენეჯმენტის სფეროში მომუშავე 

პერსონალის უნარ-ჩვევების 

ამაღლებასთან 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

განხორციელებული ბოლო 3 წლის 

განმავლობაში შესაძლებლობების 

განვითარება (capacity-building) და 

თრეინინგ პროგრამების არსებობა, 

რომლებიც არის დაკავშირებული 

ადგილობრივი საზოგადოებით 

არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვასთან და 

გადაცემასთან  

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

სამხედრო ძალებისთვის კონკრეტული 

შესაძლებლობების განვითარება 

(capacity-building) და ტრეინინგ 

პროგრამების  არსებობა ბოლო 3 წლის 

განმავლობაში, რომელიც არის 

დაკავშირებული კულტურული 

ფასეულობების დაცვასთან სამხედრო 

კონფლიქტის შემთხვევაში 

არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

პოლიციის ძალებისთვის, საბაჟოსთვის, 

მუზეუმების თანამშრომლებისთვის და 

სამთავრობო ორგანიზაციების 

თანამშრომლებისათვის 

განხორციელებული ბოლო 3 წლის 

განმავლობაში შესაძლებლობების 

განვითარება (capacity-building)  და 

ტრეინინგ პროგრამების არსებობა, 

რომლებიც არის დაკავშირებული 

არაკანონიერი კულტურული 

ფასეულობების ბრუნვის ბრძოლასთან 

არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

საზოგადოების ჩართულობა        33% 33%  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

საზოგადოების ჩართულობის 

მტკიცებულებები გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესებში, რომელიც არის 

დაკავშირებული მატერიალური 

მემკვიდრეობის ელემენტების 

გამოვლენასთან და რეგისტრაციასთან 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 
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საზოგადოების ჩართულობის 

მტკიცებულებები გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესებში, რომელიც არის 

დაკავშირებული არამატერიალური 

მემკვიდრეობის ელემენტების 

მარკირებასთან და 

კატალოგიზირებასთან 

არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

ზომები და პრაქტიკა დაკავშირებული 

საზოგადოების როლის 

გაძლიერებასთან, რომელიც არის  

მიმართული არაკანონიერი კულტურის 

მამკვიდრეობის ბრუნვასთან ბრძოლაზე 

ბოლო 2 წლის განმავლობაში  

არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

ადგილობრივი მოსახლების 

წარმომადგენლების  არსებობა 

მემკვიდრეობის მართვის კომიტეტებში 
არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

ზომები და პრაქტიკა დაკავშირებული 

უმცირესობის და/ან კონკრეტული 

ერების  ჩართულობასთან 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის , 

შენარჩუნების და გადაცემის 

საკითხებში ბოლო 2 წლის 

განმავლობაში  

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

მიღებული ზომები დაკავშირებული 

არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის კონკრეტულ 

სახეობებთან  წვდომის 

რეგულირებასთან  ბოლო 2 წლის 

განმავლობაში 

არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

3. მხარდაჭერის ჩამოყალიბება და 

განხორციელება 
    30% 0.93     

  

ცნობიერების და განათლების დონის 
ამაღლება 

    60% 88%     
  

დამთვალიერებლებისთვის 

ნაციონალურ რეესტრებში 

დარეგისტრირებული მსოფლიო 

კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტების და მსხვილი ნაციონალური 

მემკვიდრეობის ობიექტების სტატუსის 

ნათლად განსაზღვრა  

დიახ   1 1  2016 

კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

დამთვალიერებლებისთვის 

საინტერპრეტაციო (ახსნის) ცენტების ან 

სერვისების არსებობა კულტურული 

და/ან ბუნებრივი მემკვიდრეობის 

შესახებ ინფორმაციის გადაცემისთვის 

და პრეზენტაციისთვის სამ ყველზე 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 
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მეტად დასწრებად ადგილას 

საზოგადოების მიერ შექმნილი და 

მართვადი საზოგადოებრივი 

ცენტრების და ასოციაციების არსებობა, 

რომლებიც  განკუთვნილია 

არამეტერიალური მემკვიდრეობის 

მხარდაჭერისთვის და საზოგადოების 

ინფორმირებისთვის ამ მემკვიდრეობის 

მნიშვნელობაზე საზოგადოებისთვის 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

მემკვიდრეობის ადგილობრივი 

დამთვალიერებლებისთვის 

განსხვავებული (უფრო დაბალი) 

ფასების არსებობა 

არა   1 0  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

კულტურული და ბუნებრივი 

მემკვიდრეობის საკითხებთან 

დაკავშირებული ნაციონალური 

პროგრამები და ღონისძიებები 

განხოეცილელებული ბოლო 2 წლის 

განმავლობაში, საზოგადოების 

ზოგადად ინფორმირება და განათლება 

კულტურული მემკვიდრეობის 

მნიშვნელობის და სიმყიფეს შესახებ 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

შესაძლებლობების განვითარება 
(capacity-building)  და ტრეინინგები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ 

მასწავლებლების და პედაგოგების 

პროფესიული დონის ამაღლებას 

მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ 

საკითხებში ბოლო 2 წლის 

განმავლობაში 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

მოსწავლეებისთვის სასკოლო 

პროგრამები, რომელთა მიზანია 

ცნობიერებისამაღლება კულტურული 

მემკვიდრეობის ფორმების შესახებ 

დაწყებითიგანათლების დროს ბოლო 2 

წლის განმავლობაში 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

კამპანიები მასობრივი საინფორმაციო 

საშუალებებში, რომლებიც 

მიმართულია მემკვიდრეობის შესახებ 

ინფორმირების ზრდაზე მთლიან 

საზოგადოებაში ბოლო 2 წლის 

განმავლობაში 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

მხარდაჭერის სტიმულირება     40% 100%       
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კონკრეტული ღონისძიებები, 

დაკავშირებული  სამოქალაქო 

საზოგადოების და/ან კერძო სექტორის  

ჩართულობასთან კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვაში, შენარჩუნების 

და გადაცემის საკითხებში ბოლო 2 

წლის განმავლობაში 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

ოფიციალური შეთანხმებების არსებობა 

ტურ-ოპერატორებთან მემკვიდრეობის 

დაცვის, შენარჩუნების და გადაცემის 

შესახებ 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

კერძო ფონდების და ასოციაციების 

არსებობა, რომლებიც მუშაობენ 

მემკვიდრეობის დაცვის, პროპაგანდის 

და დაფინანსების საკითხებზე 

დიახ   1 1  2016 

 კულტ. 

სამ. და 

სკმდს 

  

შედეგი 0.75 
  

  
  

 

 

  
წონა/მნიშვნელობის 

მინიჭება 
  

1. რეგისტრაცია და ჩანაწერები 30% 0,87 

საერთაშორისო დონეზე 33% 60% 

ეროვნულ დონეზე 67% 100% 

2. დაცვა, შენახვა და მენეჯმენტი 40% 0,52 

კონსერვაცია,  დაფინანსება და მენეჯმენტი 33% 83% 

ცოდნა და ორგანიზაციის პოტენციალი 33% 40% 

საზოგადოების ჩართულობა 33% 33% 

3. მხარდაჭერის ჩამოყალიბება და განხორციელება 
30% 0,93 

         ცნობიერების და განათლების დონის ამაღლება 
60% 88% 

მხარდაჭერის სტიმულირება 40% 100% 

შედეგი                                                      0,75   

წყარო:     კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და კულტურული მემკვიდრეობის და  

                 ძეგლთა დაცვის სააგენტო 2016 
 

საქართველოს შედეგი 0.75/1 წარმოადგენს საშუალო შედეგს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის, შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მრავალგანზომილებიან ჩარჩოსთან მიმართებაში. 

საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადწყვეტილებათა და ქმედებათა ხარისხის 

შეფასება მერყეობს კომპონენტთა ამ ჩარჩოში. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ძალისხმევაა 

მიმართული რეგისტრაციაზე, ჩანაწერებზე და კონსერვაციაზე და მხარდაჭერის 

სტიმულირებაზე; ჯერ კიდევ დიდი დანაკლისი/ნაკლებობაა საზოგადოების ჩართულობის და 
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მათი გათვითცნობიერების და განათლების საქმეში, ცოდნასა და შესაძლებლობების 

განვითარებაში. 

პასუხისმგებლობა საქართველოში კულტურულ მემკვიდრეობაზე დეცენტრალიზებულია. 

ქვეყანაში მოქმედებს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის და ძეგლთა დაცვის 

ეროვნული სააგენტო და  ძეგლთა დაცვის აჭარის სააგენტო (აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკა ოკუპირებულია რუსეთის მიერ). ბოლო 25 წლის განმავლობაში საქართველომ 

მოახდინა მთელი რიგი კანონებისა და დებულებების მიღება კულტურული მემკვიდრეობის 

დასაცავად (საქართველოს კანონი „კულტურულ მემკვიდრეობაზე“, საქართველოს კანონი 

კულტურაზე, საქართველოს მუზეუმების კანონი, კანონი საქართველოს კულტურულ 

ფასეულობებზე და მათი იმპორტ ექსპორტის შესახებ, ლიცენზირების კანონი, მთვრობის 

დადგენილება №59 (2014 იანვარი 15) ტექნიკური ნორმატივები - ურბანულ გარემოში და ა.შ., 

მთავრობის დადგენილება №57 (2009, მარტი 24).22 

საქართველოში რეგისტრაციის და ჩანაწერების მდგომარეობის შეფასების შედეგი 0.87/1 

გვაჩვენებს რომ მრავალი რამაა გაკეთებული ზენაციონალურ, ნაციონალურ და საერთაშორისო 

დონეებზე რეგისტრაციისა და ჩანაწერების მხრივ, როგორც მატერიალური ასევე არამატერიალი 

კულტურული მემკვიდრეობისთვის. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა რომ რეგისტრაციის და 

ჩანაწერების საქმე უფრო მაღალ დონეზეა დაყენებული ეროვნულ დონეზე ვიდრე 

საერთაშორისოზე.  

დაცვის, შენახვის და მენეჯმენტის შეფასება საქართველოსთვის წარმოადგენს  0.52/1, რაც 

მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მიუხედავად კარგად ჩამოყალიბებული პოლიტიკის, სტრატეგიის და  

კულტურული მემკვიდრეობის შენახვის, დაცვისა და მენეჯმენტის  საქმიანობის შეფასებებისა, 

მაინც დამატებითი ძალისხმევაა საჭირო იმისთის რომ მოხდეს შესაძლებლობათა განვითარება 

და საზოგადოების ჩართვა. თუმცა განათლების ინდიკატორი გვაჩვენებს რომ აქ საშუალებაა ამ 

შესაძლებლობათა უკეთ გასანვითარებლად.  

მხარდაჭერის ჩამოყალიბების და განხორციელების მონაცემთა შეფასება საქართველოში 

გახლავთ  0.93/1, რაც გვაჩვენებს ძალიან მაღალ შედეგს იმ ძალისხმევისა, რაც ხორციელდება 

ინფორმირებულობის მაღალ დონეზე კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულებებზე და 

საშიშროებებზე და ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გაზრდაზე.  

                                                           
22

http://www.heritagesites.ge/eng/documentation/legislation 
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ნახატი 12. 

 
 
 
 
 

 
ნახატი 13. 

 
 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში 

წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 

მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში არის (3) - ბაგრატის ტაძარი და გელათის 

მონასტერი, ქალაქ მცხეთას ისტორიული ძეგლები, ზემო სვანეთი (http://whc.unesco.org/en/list/) 

 

0.866666667 

0.521111111 

0.925 

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Registrations and
inscriptions

Protection, safeguarding
and management

Transmission and
mobilization of support

მეთოლოგია:  იუნესცო  CDIS 

მრავალგანზომილებიანი ჩარჩოს განვითარების ინდექსი  

კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადობისთვის 
 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადობის მრავალგანზომილებიანი 

ჩარჩოს განვითარების ინდექსი 

რეგისტრაცია 

და ჩანაწერები დაცვა, შენახვა და 

მენეჯმენტი 

მხარდაჭერის 
ჩამოყალიბება და 
განხორციელება 

მეთოდოლოგია: იუნესკო CDIS 

http://whc.unesco.org/en/list/
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კაცობრიობის არამატერიალურ კულტურული მემკვიდრეობის სიაში აერთიანებს (3)  2016 

წლიდან - ცოცხალი კულტურის ქართული დამწერლობის 3 ანბანს; 2013 წლიდან - 

საქართველოს უძველეს ტრადიციულ ქვევრს, როგორც ღვინის კეთების მეთოდს; 2008 

წლიდან -ქართულ პოლიფონიურ სიმღერას.23 

იუნესკოს ნაციონალურმა კომისიამ, კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ დიდი 

ძალისხმევა გაწია იუნესკოში, რათა ეღიარებინათ საქართველოს არამატერიალური 

მემკვიდრეობა. საქართველოს რეგიონებს შეიძლება ასევე ქონდეთ თავიანთი დაცული 

ძეგლები, მაგალითად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას 348 ძეგლი აქვს შეტანილი სიაში.24 

ასევე არის კულტურული მემკვიდრეობის მრავალი სხვა ფორმაც, რაც შეიძლება ასევე იყოს 

დაცული როგორც ადგილობრივი კანონმდებლობის ასევე საერთაშორისო კონვენციების 

მხრივ. შესაძლებელია თანამშრომლობის უფრო მეტად გაძლიერება საქართველოს 

ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაციასა და საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროს შორის საერთო სტრატეგიის შესამუშავებლად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists?display=default&text=&inscription=0&country=00080&multinational=3

&type=0&domain=0&display1=inscriptionID#tabs) 
24ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ კულტურული მემკვიდრეობის დაცულობის შესახებ ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე მიუწვდომელია. 
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დანართი  1.         მმართველობის საკონტროლო შეკითხვების სია 

ძირითადი სტანდერტების ჩარჩო25   

      
პასუ

ხი 

წონა/მნიშ

ვნელობის 

მინიჭება 

  

 საერთაშორისო სავალდებულო ინსტრუმენტების  

რატიფიცირება 
      22 0.82 

წე

ლი 

წყარ

ო 

ადამიანის უფლებათა უნივერსალური დეკლარცია გაერო 1948 დიახ 1 1     

საერთშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და 

კულტურულ უფლებებზე 
გაერო 1966 არა 1 1     

არჩევითი პროტოკოლი  ეკონომიკურ, სოციალურ და  

კულტურულ უფლებებზე 
გაერო 2008 არა 1 0     

ნებისმიერი რასობრივი დისკრიმინაციის ფორმის 

ლიკვიდაციის საერთაშორისო კონვენცია 
გაერო 1965 დიახ 1 1     

ქალებთან ურთიერთობების ნებისმიერი ფორმის 

დისკრიმინაციის ლიკვიდაციის კონვენცია 
გაერო 1979 დიახ 1 1     

ბავშვთა უფლებების დეკლარაცია გაერო 1989 დიახ 1 1     

შშმ პირთა უფლებების კონვენცია გაერო 2006 დიახ 1 1     

კულტურული გამოხატვის მრავალფეროვნების 

დაცვისა და გავრცელების კონვენცია 
იუნესკო 2005 დიახ 1 1     

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 

კონვენცია 
იუნესკო 2003 დიახ 1 1     

წყალქვეშა კულტურული და ბუნებრივი 

მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია 
იუნესკო 2001 არა 1 0     

მსოფლიო კულტურული და ბუნებრივი 

მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია 
იუნესკო 1972 დიახ 1 1     

კონვენცია უკანონო შეტანაზე, გატანაზე და 

კულტურულ ფასეულობებზე უფლების გადაცემაზე 

აკრძალვა და გაფრთხილება 

იუნესკო 1970 დიახ 1 1     

UNIDROIT მოპარული ან არალეგალურად 

ექსპორტირებული ობიექტების კულტურულ 

ღირებულებათა კონვენცია 

UNIDROIT 1995 დიახ 1 1     

საომარი კონფლიქტების დროს კულტურული 

საკუთრების დაცვის კონვენცია 
იუნესკო 1954 დიახ 1 1     

საავტორო უფლებების მსოფლიო კონვენცია იუნესკო 
1952, 
1971 

არა 1 0     

ბერნის  ლიტერატურის და მხატვრული 

ნაწარმოებების დაცვის კონვენცია 
WIPO 1986 დიახ 1 1     

შემსრულებელთა, ფონოგრამების მწარმოებელთა და 

მაუწყებელ ორგანიზაციათა დაცვის რომის კონვენცია 
იუნესკო 1961 დიახ 1 1     

ფონოგრამათა მწარმოებელთა დაცვის კონვენცია მათი 

ფონოგრამების უკანონო გამავრცელებლებისგან 
WIPO 1971 დიახ 1 1     

WIPO ხელშეკრულება საავტორო უფლებებზე – WCT 

 
WIPO 1996 დიახ 1 1     

WTO ხელშკრულება ინტელექტუალური საკუთრების 

ვაჭრობის ასპექტებთან დაკავშირებული – TRIPS 
WTO 1995 დიახ 1 1     

WIPO  ხელშკრულებები წარმოდგენებზე და 

ფონოგრამებზე – WPPT 
WIPO 1996 დიახ 1 1     

                                                           
25ცხრილი არასრულია CDIS  კვლევის მეთოდოლოგიის მიხედვით, რადგანაც იგი არ შეიცავს წელს ყოველი 

ცალკეული საქმიანობისთვის და წყაროს/ ეროვნული კანონმდებლობის სახელს. 
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ბრიუსელის კონვენცია - თანამგზავრების მიერ 

ინფორმაციის მატარებელ პროგრამების 

გავრცელებაზე 

WIPO 1974 არა 1 0     

საყოველთაო რეკომენდაციები და დეკლარაციები (soft 

law) რომელთა შინაარსი და პრინციპები რაც 

ზედმიწევნით იყო ჩართული/ ინტეგრირებული 

ეროვნულ კანონებში და/ან ნორმატივებში  

      6 0.17     

იუნესკოს საყოველთაო დეკლარაცია კულტურულ 

მრავალფეროვნებაზე 
იუნესკო 2001 არა 1 0     

დეკლარაცია განვითარების უფლებაზე გაერო 1986 არა 1 0     

სტოკჰოლმის სამოქმედო გეგმა კულტურული 

პოლიტიკის განვითარებისთვის (მთავრობათშორისი 

კონფერენცია კულტურული პოლიტიკის 

განვითარებისთვის) 

იუნესკო 1998 არა 1 0     

რეკომენდაციები ხელოვანის სტატუსზე იუნესკო 1980 არა 1 0     

ძირეულ ხალხთა უფლებების დეკლარაცია  გაერო 2007 არა 1 0     

მულტილინგუალიზმისა და საყოველთაო 

კიბერსივრცის პრომოციის, გამოყენების, წვდომის 

უზრუნველყოფის წახალისების რეკომენდაცია 

იუნესკო 2003 დიახ 1 1     

 რეგიონალური სავალდებულო დოკუმენტების 

რატიფიცირება 
      1 1.00     

აქვს თუ არა თქვენს ქვეყანას რატიფიცირებული/ადაპტირებული თუნდაც 

ერთი მაინც რეგიონალური სავალდებულო ხელოშეკრულება ან 

კულტურასთან / ან კულტურულ უფლებებთან დაკავშირებული 

(მაგალითად, ევროპაში, ევროპის კულტურული კონვენცია 1954 წლის ან 

ევროპული სოციალური ქარტია 1962 წლის, გადასინჯული 1996 წელს; 

აფრიკაში, კულტურული თავი აფრიკისთვის 1977; ამერიკაში, 1998 წლის 

სან-სალვადორის პროტოკოლი; და ა.შ.)? 

დიახ 1 1     

ხელმოწერილი ორმხრივი კულტურული 

თანამშრომლობის ხელშეკრულებები  
      1 1.00     

მოაწერა თუ არა თქვენმა ქვეყანამ ორმხრივი ხელშეკრულებები 

კულტურულ თანამშრომლობაზე ერთ ან რამოდენიმე ქვეყანასთან 

ბოლო სამი წლის განმავლობაში? 

  დიახ 1 1     

ზენაციონალური და ეროვნული დონე       0.84     

                

ეროვნული კონსტიტუცია       7 0.86     

კულტურული მრავალფეროვნების და მულტიკულტურალიზმის აღიარება 

ქვეყანაში 
დიახ 1 1     

ლინგვისტური და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის 

ვალდებულებების აღიარება 
დიახ 1 1     

კულტურული უფლებების აღიარება კონსტიტუციაში: უფლება 

განათლებაზე კულტურულ იდენტობაზე სრული უფლებით 
დიახ 1 1     

კულტურული უფლებების აღიარება კონსტიტუციაში: კულტურულ 

ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლება 
დიახ 1 1     

კულტურული უფლებების აღიარება კონსტიტუციაში: უფლება 

ისარგებლო სამეცნოერო პროგრესის შედეგებით და მისი პრაქტიკული 

გამოყენებით 

არა 1 0     

კულტურული უფლებების აღიარება კონსტიტუციაში: შემოქმედებითი 

მოღვაწეობის თავისუფლება; ინდივიდის უფლება დაიცვას მორალური და 

მატერიალური ინტერესები, წარმოქმნილი ნებისმიერი სამეცნიერო, 

ლიტერატურული ან შემოქმედებით პროდუქციასთან, რომლის ავტორსაც 

ის წარმოადგენს 

დიახ 1 1     
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კულტურული უფლებების აღიარება კონსტიტუციაში: არჩევანის და 

კულტურული თვითმყოფადობის პატივისცემა; წვდომა კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე; თავისუფალი და პლურალისტური ინფორმაცია და 

კომუნიკაცია; კულტურული თანამშრომლობა; 

დიახ 1 1     

ეროვნული საკანონმდებლო და ნორმატიული ჩარჩო       19 0.47     

კულტურის „ჩარჩო კანონის“ არსებობა     დიახ 1 1     

სექტორალური კანონის არსებობა მემკვიდრეობაზე     დიახ 1 1     

სექტორალური კანონის არსებობა წიგნის უფლებებზე 

და პუბლიკაციაზე 
    არა 1 0     

სექტორალური კანონის არსებობა კინოზე     დიახ 1 1     

სექტორალური კანონის არსებობა ტელევიზიაზე და 

რადიოზე 
    დიახ 1 1     

სექტორალური კანონის არსებობა კულტურაზე 

(მუსიკა, ვიზუალური ხერლოვნება, საშემსრულებლო 

ხელოვნება) 

    დიახ 1 1     

კანონმდებლობის არსებობა საავტორო უფლებებზე     დიახ 1 1     

ადამიანის უფლებებზე მომიჯნავე კანონმდებლობის 

არსებობა 
    დიახ 1 1     

კანონმდებლობის არსებობა არამომგებიანი 

კულტურული ორგანიზაციების შესახებ 

(კულტურული ფონდები და ასოციაციები) 

    დიახ 1 1     

კანონმდებლობა ბიუჯეტის შესახებ შეიცავს პუნქტს ან 

პუნქტებს კულტურის საკითხებზე 
    არა 1 0     

კანონმდებლობის/ ნორმატიული აქტების ან 

დადგენილებების არსებობა კულტურის სექტორის 

სუბსიდირებაზე 

    დიახ 1 1     

კანონმდებლობის/ნორმატიული აქტების/ 

არსებობაკულტურული პატრონაჟის და სპონსორობის 

წახალისებაზე 

    არა 1 0     

კანონის/ ნორმატიული აქტების/დადგენილებების არსებობა რაც ეხება 

კულტურის საგადასახადო მდგომარეობას (საგადასახადო შეღავათები და 

კულტურის სექტორის ინტერესების სტიმულირება, მაგალითად დღგ-ს 

შემცირება წიგნებზე). 

არა 1 0     

კანონის/ ნორმატიული აქტების/დადგენილებების არსებობა რათა შექმნას 

კეთილგანწყობილი და დივერსიფიცირებული გარემო ადგილობრივი 

კულტურული ინდუსტრიების განვითარებისთვის (მაგალითად, წესები 

კომპანიის საკუთრების შესახებ, მაუწყებლობის შინაარსი და კულტურულ 

ინდუსტრიებში კონცენტრაციის დონეები). 

არა 1 0     

კანონის/ ნორმატიული აქტების/დადგენილებების არსებობა იმისთის რომ 

შეიქმნას კეთილგანწყობილი გარემო კულტურის და შემოქმედების 

განვითარებისთვის: სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობისთვის 

არა 1 0     

კანონის/ ნორმატიული აქტების/დადგენილებების არსებობა იმისთის რომ 

შეიქმნას კეთილგანწყობილი გარემო კულტურის და შემოქმედების 

განვითარებისთვის: ხელოვანთა სოციალური სტატუსის დაცვისთვის და 

წახალისებისთვის. 
 

არა 1 0     

კანონის/ ნორმატიული აქტების/დადგენილებების არსებობა იმისთის რომ 

შეიქმნას კეთილგანწყობილი გარემო კულტურის და შემოქმედების 

განვითარებისთვის: უმცირესობათა ხელშეწყობა კულტურულ ცხოვრებაში 

ჩართულობისთვის, ძირეულ ხალხთა ტრადიციების და თვითგამოხატვის 

ხელშეწყობა. 

არა 1 0     
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სხვა კანონების/ნორმატიული აქტების /დადგენილებების არსებობა 

კულტურისა და შემოქმედებითი განვითრებისთვის კეთილგანწყობილი 

გარემოს შექმნა: ახალგაზრდობის ხელშეწყობა კულტურულ ცხოვრებაში 

ჩართულობაზე,  შშმ პირთათვის წვდომა კულტურულ ობიექტებზე, 

არსებული ინფრასტრუქტურა, ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესება 

კულტურის სფეროში. 

არა 1 0     

ნორმატიული აქტების სისტემის არსებობა კულტურის სფეროში კანონების 

შემუშავებისთვის და გამოყენებისთვის (მაგალითად 

წესები/დადგენილებები საავტორო უფლებების კანონის დებულებეების 

განხორციელებისთვის) 

არა 1 0     

ეროვნული დონე       0.60     

                

შედეგი 
    

0.68 
    

        

 

პოლიტიკა და ინსტიტუციონალური ჩარჩო26   

  

პას

უხ

ი 

ხვედრი

თი 

წილი 

  

პოლიტიკური ჩარჩო 

  

11 0.73 

წე

ლ

ი 

წყ

არ

ო 
ეროვნული პოლიტიკის  / სტრატეგიული ჩარჩო/კულტურის  სამოქმედო 

გეგმა ბიუჯეტთან მიმართებაში  არსებობა 
დი

ახ 
1 1     

უმცირესობების და სპეციალური მოთხოვნების მქონე სხვადასხვა ჯგუფების 

კულტურულ ცხოვრებაში წვდომის და მონაწილეობის სექტორალური 

პოლიტიკის/საზომის არსებობა 
დი

ახ 

1 1     

კულტურული მემკვიდრეობისთვის სექტორალური 

პოლიტიკის/სტრატეგიული ჩარჩოს არსებობა არა 
1 0     

წიგნებისთვის და გამოცემისთვის სექტორალური 

პოლიტიკის/სტრატეგიული ჩარჩოს არსებობა 
დი

ახ 
1 1     

კინოსთვის სექტორალური პოლიტიკის/სტრატეგიული ჩარჩოს არსებობა 
დი

ახ 
1 1     

მუსიკისთვის სექტორალური პოლიტიკის/სტრატეგიული ჩარჩოს არსებობა 
დი

ახ 
1 1     

ტელევიზიის და რადიოს სექტორალური პოლიტიკის/სტრატეგიული ჩარჩოს 

არსებობა არა 
1 0     

კულტურული სექტორისთვის (ვიზუალური ხელოვნება, საშემსრულებლო 

ხელოვნება) სექტორალური პოლიტიკის/სტრატეგიული ჩარჩოს არსებობა არა 
1 0     

კულტურული განვითარების  და კრეატიულობის (სახელოვნებო განათლება, 

ხელოვანის სოციალური სტატუსი) პოპულარიზაციის სექტორალური 

პოლიტიკის/საზომის არსებობა 
დი

ახ 

1 1     

                                                           
26

 ცხრილი არასრულია CDIS  კვლევის მეთოდოლოგიის მიხედვით, რადგანაც იგი არ შეიცავს წელს 

ყოველი ცალკეული საქმიანობისთვის და წყაროს/ ეროვნული კანონმდებლობის სახელს. 
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კულტურული მრავალფეროვნების პოპულარიზაციის (განათლება და 

კულტურის აუდიტორიის ტრენინგი, მრავალფეროვანი კულტურული 

პროგრამების ხელშეწყობა, კულტურული თვითგამოხატვის ახალი 

ფორმების ხელშეწყობა) სექტორალური პოლიტიკის/საზომის არსებობა 
დი

ახ 

1 1     

კულტურა აერთიანებს ეროვნული განვითარების გეგმებს, მაგალითად 

სიღარიბის მასშტაბების შემცირების სტრატეგიის დოკუმენტი (PRSPs), 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პროგრამა დახმარება 

განვითარებისთვის (UNDAF), და ა.შ. 
დი

ახ 

1 1     

ორგანიზაციული ჩარჩო   12 1.00     

სახელმწიფო დონეზე კულტურის სამინისტროს ანდა კულტურის სამდივნოს 

არსებობა სამინისტროს დონეზე 
დი

ახ 
1 1     

კულტურა წარმოდგენილია სახელმწიფო სახელმწიფო სამინისტროს / 

სამდივნოთი მინისტრთა საბჭოში (წარმოდგენილია რეგულარულად 

მთავრობის სხდომებზე) 
დი

ახ 

1 1     

პარლამენტში /ან ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში „კულტურის 

კომიტეტის“ არსებობა 
დი

ახ 
1 1     

მთელი რიგი კულტურული პასუხისმგებლობა არის დეცენტრალიზებული 

რეგიონალურ/ ადგილობრივ ხელისუფლებებში, ვისაც გააჩნია ბიუჯეტი ამ 

სფეროში (ლოკალურად არის გამოყოფილი ან დეცენტრალიზებულია) 
დი

ახ 

1 1     

მთელი რიგი კულტურული პასუხისმგებლობა არის დეცენტრალიზებული 

ადგილობრივ/ მუნიციპალურ ხელისუფლებებში, ვისაც გააჩნია ბიუჯეტი ამ 

სფეროში (ლოკალურად არის გამოყოფილი ან დეცენტრალიზებულია) 
დი

ახ 

1 1     

დეცენტრალიზაციის შემთხვევაში, უმრავლესობა 

რეგიონალურ/პროვინციალურ მთავრობებს აქვთ სპეციალური 

ინსტიტუციონალური სტრუქტურები კულტურისთვის (სამდივნოები, 

დეპარტამენტები და ა.შ.). 
დი

ახ 

1 1     

დეცენტრალიზაციის შემთხვევაში, უმრავლესობა 

ადგილობრივ/მუნიციპალურ მთავრობებს აქვთ სპეციალური 

ინსტიტუციონალური სტრუქტურები კულტურისთვის (მრჩევლები, 

დირექტორები და ა.შ.). 
დი

ახ 

1 1     

ორგანიზაციების არსებობა რომლებიც მიმართულნი არიან ერთი ან მეტ 

კულტრურული სექტორის პოპულარიზაციაზე (მუსიკა, ცეკვა, კინო და ა.შ.) 

ნაციონალურ დონეზე, ნაწილობრივი ან სრული საჯარო დაფინანსებით. 
დი

ახ 

1 1     

ორგანოს არსებობა, რომელიც არეგულირებს მასობრივი ინფორმაციის 

აუდიოვიზუალურ საშუალებებს (იმ პასუხისმგებლობით რაც მოიცავს 

ლიცენზიის მინიჭებას, კონკურენციის წესების მონიტორინგს, იმ 

გამომცემელთა, ოპერატორთა და გამავრცელებელთა დასჯას, ვინც 

ახორციელებს აუდიოვიზუალურ მომსახურეობას და არ ასრულებენ 

თავიანთ მოვალეობებს, სამრჩევლო ფუნქციები პოლიტიკისა და 

კანონმდებლობის სფეროში). 
დი

ახ 

1 1     

კულტურის სექტორის სუბსიდირების საჯარო სისტემის ან ფინანსური 

ხელშეწყობის არსებობა  
დი

ახ 
1 1     

კულტურის პოლიტიკის მონიტორინგის, შეფასების და მიმოხილვის 

მექანიზმების და პროცესების არსებობა 
დი

ახ 
1 1     

პროფესიული ტრენინგ პროგრამები თანამდებობის პირების/ ან საჯარო 

ადმინისტრაციული თანამშრომლების მონაწილეობით კულტურაში ბოლო 

12 თვის განმავლობაში  
დი

ახ 

1 1     

შედეგი 0.89     

 


