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-
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-

გაუქმებული ბიბლიოთეკები სოფლად

-

მოძველებული კანონი ბიბლიოთეკების შესახებ

-

საკანონმდებლო ხარვეზები/წინააღმდეგობრივი კანონები: „ბიბლიოთეკების შესახებ“, ‘‘ადგილობრივი
მმართველობის შესახებ“, „კულტურის შესახებ“

-

წიგნადი ფონდების ჩამოწერის მოუქნელი რეგულაციები

-

საბიუჯეტო გადახდების/შესყიდვების მოუქნელი სისტემა

-

სამინისტროსთან სუსტი კომუნიკაცია - არ ხდება სტანდარტების, მეთოდოლოგიის მიღება

-

კომუნიკაციის დეფიციტი მაკონტროლებელ ორგანოსთან

-

მიზნობრივი ტრანსფერების ნაკლებობა

-

უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოში არ არის გათვალისწინებული ბიბლიოთეკარის
სპეციალობა

-

არ არსებობს ერთიანი ხედვა ბიბლიოთეკების სტატუსთან (დამოუკიდებელი იურიდიული პირი,
გაერთიანებაში შემავალი- რომელ სტრუქტურებთან და ა.შ.) დაკავშირებით

-

მოტივაციის ნაკლებობა (დამოუკიდებელი სტატუსის არარსებობის გამო)

-

მუზეუმების კატეგორიებად დახარისხების პრობლემა

-

მუზეუმების მოძველებული ინფრასტრუქტურა

-

კომუნიკაციის დეფიციტი სამინისტროსთან
ძირითად პრობლემებად განისაზღვრა:

-

სარეაბილიტაციო ინფრასტრუქტურა

-

წინააღმდეგობრივი და მოუქნელი საკანონმდებლო-მარეგულირებელი ჩარჩო

-

კომუნიკაციის დეფიციტი ცენტრალურ/რეგიონულ/ადგილობრივ დონეზე
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