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მატერიალურ-ტექნიკური

ბაზისა

და

საჭირო
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ბიბლიოთეკები, მოსაწესრიგებელი სახელფასო პოლიტიკა.
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დისკუსიის შედეგად იდენტიფიცირებული პრობლემები :








ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა, არასათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა,
რომელიც ხელს უშლის უნიკალურის ფოლკლორული ტრადიციების განვითარებას
ტრადიციული ქართული რეწვის განვითარების კუთხით მეტი ინფორმირებულობა, რეწვის
ოსტატებისათვის მასტერ კლასების ჩატარება, კონსულტაციების გაწევა
მოშლილი ინფრასტრუქტურა და გაუმართავი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც
აფერხებს რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითარებას.
დაბალი ბიუჯეტი, მწირი სახელფასო ფონდი.
კონტაქტების ნაკლებობა შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებისა და რეგიონის
კულტურული ცხოვრების პოპულარიზაციის კუთხით.
ახალგაზრდობის დაბალი ჩართულობა კულტურულ პროცესებში
საზოგადოების
ინფორმირებულობის ნაკლებობა კულტურული ცხოვრების ამაღლების
კუთხით.

განსახორციელებელი ქმედებები :


შესაძლებლობების ფარგლებში კულტურული ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
ეტაპობრივად



მეტი კონტაქტის დამყარება ცენტრსა და რეგიონს შორის



საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხრიდან პროფესიული
რჩევებისა და კონსულტაციების გაწევა



სამინისტროსა და რეგიონების კულტურულ ობიექტებს შორის კონტაქტების გაღრმავება,



ტრადიციული რეწვის კუთხით ხელშეწყობა, მასტერკლასებისა და გაცვლითი პროგრამების
ხელშეწყობა, კონტაქტების დამყარება



ახალგაზრდობის ჩართულობა, მეტი ინფორმირებულობა, ინტერესის გაღრმავება



შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად



რეგიონების კულტურული ღირშესანიშნაობების, შემოქმედებითი რესურსისა და
გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით შემოქმედებითი, შემოსავლებზე
ორიენტირებული პროექტების განხორციელება.



რეგიონებში არსებული კულტურული პოტენციალისა და პრობლემების გათვალისწინებით
პრიორიტეტების განსაზღვრა, აქტივობების სწორი დაგეგმვა.
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