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სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ბათუმიდან, ქობულეთიდან,
ხელვაჩაურიდან. კულტურის სფეროს ძირითად პრობლემად დაფიქსირდა ბიუჯეტის სიმწირე და დაფინანსების
ალტერნატიული წყაროების არარსებობა; სახელმწიფოს მხრიდან კულტურული პროექტების
დაფინანსებისთვის პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრის საჭიროება; კულტურული ღონისძიებების
ტელევიზიით რეკლამირების საკანონმდებლო ხარვეზები; საზოგადოების მხრიდან კულტურის მიმართ
ინტერესის გამოვლენის ნაკლებობა.
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აჭარის რეგიონში კულტურის სფეროში გამოვლენილი ძირითადი პრობლემები :

დაფინანსება :


კულტურის სფეროს დაფინანსების სიმწირე და დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების
არარსებობა



დაფინანსების სისტემური პრობლემა; კულტურის სფეროს დარგობრივი დაფინანსებისას
პრიორიტეტების განსაზღვრის საჭიროება



კულტურული ძეგლების მოვლა-შენარჩუნების მეთოდოლოგიის არარსებობა



ბიზნეს-სექტორის ჩართულობის დეფიციტი კულტურის სფეროში

ინფრასტრუქტურა :


მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, სუსტი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც ხელს
უშლის ტრადიციული ხალხური რეწვის განვითარებას



მოშლილი ინფრასტრუქტურა და გაუმართავი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც
აფერხებს რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითარებას

განათლება :


სუსტი მენეჯმენტი და არაკვალიფიციური კადრები



პროფესიული განათლების პროგრამების სიმცირე; თანამედროვე ტექნოლოგიების არცოდნა



რაოდენობაზე, და არა ხარისხზე, ორიენტირებული პროექტების განხორციელება



ქალაქგეგმარების სისუსტე/არარსებობა



აუდიტორიის

არასათანადო

განვითარება;

მაყურებლის/მსმენელის/დამთვალიერებლის

მოტივაციისა და ინტერესის ნაკლებობა კულტურული პროცესების მიმართ
კანონმდებლობა:


კულტურის ღონისძიებების ტელევიზიებით რეკლამირების დეფიციტი

კომუნიკაციის პრობლემა :


სუსტი კომუნიკაცია ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და კულტურულ
ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ დონეებზე
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ობიექტებს შორის,

განსახორციელებელ ქმედებებად განისაზღვრა :


შესაბამისი

რეგულაციები

ალტერნატიული

და

წყაროების

ცვლილებების
მოსაძიებლად,

შეტანა

კანონმდებლობაში

ინვესტიციების

მოსაზიდად

დაფინანსების
და

ბიზნესის

ხელშესაწყობად


ელექტრონულ მედია-საშუალებებთან მეტი წვდომა



კადრების პროფესიული გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მასტერ-კლასების ჩატარება



პროფესიული განათლების ხელშეწყობა



კულტურის როლის ამაღლება საზოგადოებრივ ცნობიერებაში.
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