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შედეგები

აუდიტორიის
ნაკლებობა

აუდიტორიის
განვითარების
მეთოდოლოგიის
სისუსტე

შემოქმედებითი
პროდუქტის
დაბალი ხარისხი

სახელოვნებო
დარგებში
პედაგოგთა
სტატუსის
განსაზღვრის
საჭიროება

შემოქმედებითი
ინიციატივების
მხარდაჭერის
მექანიზმების
არარსებობა

კულტურის
და
შემოქმედებითი
პროდუქტის
მიმართ
საზოგადოების
დაბალი მოტივაცია

კულტურის
მოღვაწეთა
წახალისების
მეთოდიკის
სისუსტე

კულტურის
სფეროში
მიმდინარე
მოვლენებზე
ინფორმაციის
დეფიციტი

რეგიონული
კულტურის
განვითარების
სტრატეგიის
არარსებობა

დეცენტრალიზაციის
შესაძლებლობების
გამოუყენებლობა

ადგილობრივი/
მუნიციპალური
მმართველობის
ბიუჯეტში
კულტურის
სფეროს
დაფინანსების
მინიმალური
ზღვრის
არარსებობა

კულტურის
სფეროს
ვიწრო
განმარტება

პრობლემები

რეგიონში კულტურის სფეროს პოტენციური შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების დაბალი
დონე
კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა
სახელოვნებო
განათლების
დაბალი ხარისხი

განათლების
სისტემაში
სახელოვნებო
განათლების
დეფიციტი

სუსტი
კომუნიკაცია

ცენტრალურ/
რეგიონულ/
მუნიციპალურ
დონეებზე

კვალიფიციური კვლევებისა და მონაცემთა ბაზების
სიმცირე
გაუმართავი
სფეროს რეგულირების
ინფრასტრუქტურა
მოძველებული
და მატერიალურსაკანონმდებლო ბაზა
ტექნიკური ბაზა

მიზეზები
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ალტერნატიუ
ლი
დაფინანსების
წყაროების
არარსებობა

