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დისკუსიის შედეგად იდენტიფიცირებული პრობლემები, მათი გამომწვევი მიზეზები და
შედეგები :
ძირითადი პრობლემები


განუვითარებელი ინფრასტრუქტურა / მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;



მწირი და არაკვალიფიციური ადამიანური რესურსები;



საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე და ჩართულობა კულტურის მართვაში;



სამართლებრივი ასპექტების შეუთავსებლობა და გაუმართავი საკანონმდებლო ბაზა;



კულტურის ცენტრალურ/რეგიონალურ/ადგილობრივ დონეზე მართვისა და კოორდინაციის სუსტი
მექანიზმები.

პრობლემის გამომწვევი მიზეზები


სახელმწიფო ხედვის არარსებობა;



მწირი დაფინანსება;
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გაუმართავი საკანონმდებლო ბაზა;



განათლების დაბალი დონე;



სოციალურად დაუცველი ფენებისა და დევნილთა კულტურის სფეროს პროცესებში არასაკმარისი
ჩართულობა;



არასაკმარისი კომუნიკაცია ცენტრალურ სახელისუფლებო რგოლებს, საზოგადოებას, მედიასა და
ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის.

შედეგები



კულტურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის არარსებობა;



დაფინანსების ალტერნატიული მოდელების/სქემების არარსებობა;



რეგიონში კულტურის სფეროს განვითარების სტრატეგიის არარსებობა;



კულტურის სფეროს პროფესიონალთა/თემების მოტივაციის გაზრდის მექანიზმების არარსებობა.
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