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რეგიონში გამოვლენილი პრობლემების ხე
რეგიონში
კულტურის
სფეროს
სტრატეგიული
გეგმის
არ
არსებობა

კულტურის სფეროს
მიმართ
მოსახლეობაში
მოტივაციის დაბალი
დონე

კულტურის
პოლიტიკის
არასტაბილური
განვითარება
პოლიტიკურ
გარემოებებზე
ორიენტირებული
გადაწყვეტილებები

კულტურის
პოპულარიზაცი
ის მეთოდიკის
სისუსტე

განათლება/
დასაქმება/
სარგებლობა.

დაფინანსების
სისტემის სისუსტე

ალტერნატიული
დაფინანსების
ფონდების
არ
არსებობა.

პროფესიონალ
ური კრიტიკის
ინსტიტუტის
სისუსტე

კულტურის
მოღვაწეთა
წახალისების
მექანიზმების
სისუსტე

მოძველებული
ინფრასტრუქტურა
და ტექნიკური ბაზა

შედეგები/ეფექტი
ინფორმაციის
ნაკლებობა კულტურის
სფეროში მიმდინარე
მოვლენებზე

ადგილობრივი/
ცენტრალური/
საერთაშორისო/
მედიის
დაბალი
ინტერესი
კულტურისადმი

კულტურის
პოლიტიკაში
დეცენტრალიზა
ციის
გამოვლინებები
ს ნაკლებობა
რეგიონალურ/
მუნიციპალურ
დონეებზე.

პროფესიონა
ლი
კადრების
სიმწირე

არსებულის
გადამზადები
სა და
სერტიფიცირ
ების
საჭიროება.

რეგიონში კულტურის სფეროს პოტენციური შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების დაბალი დონე
აუდიტორიის ნაკლებობა

ადგილობრივი/
მუნიციპალური
მმართველობის
ბიუჯეტში
კულტურის
სფეროს
დაფინანსების
მინიმალური
ზღვრის
არ
არსებობა

პრობლემები

კულტურის პოლიტიკა ანალიზის გარეშე
ცენტრალურ/ რეგიონალურ/ მუნიციპალურ დონეებზე.

სუსტი

კომუნიკაცია

ცენტრალური
და
ადგილობრივი
ხელისუფლების და
დონეებზე/თავად
კულტურის სფეროში
სექტორებს შორის.

საჯარო
სკოლებში
შემოქმედებითი
განათლების
ნაკლებობა.
შემოქმედებითი
ორგანიზაციების
აუდიტორიის
შემცირება

განათლების
დაბალი ხარისხი

პროფესიული/
სახელოვნებო/
საშუალო.

ორგანიზაციების
ფუნქციური ანალიზის
მოძველებული მეთოდიკა

მოძველებული
ინფორმაციული
ბაზა/
კვლევების ნაკლებობა.

სფეროს
რეგულირების
მოძველებული
ნორმატიული
აქტები

მიზეზები
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შემოქმედები
თი
ინიციატივების
მხარდაჭერის
ნაკლებობა

