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კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა / ხარვეზები კულტურის მენეჯმენტში



სახელოვნებო განათლების დაბალი ხარისხი / არარსებობა



ბიბლიოთეკების ერთიანი ქსელის არარსებობა და მათი ადმინისტრაციული დაქვემდებარების
განსაზღვრის საჭიროება



ინფრასტრუქტურის არარსებობა (ბიბლიოთეკებისათვის წართმეული შენობა-ნაგებობები)



სამეცნიერო კვლევების საჭიროება



ხედვის დეფიციტი პასპორტიზაციის საკითხთან დაკავშირებით



ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის პრობლემა

აღნიშნული პრობლემების მიზეზებად განისაზღვრა :


კულტურის სექტორში ერთიანი სახელმწიფო ხედვის არარსებობა



ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა



განათლების დაბალი ხარისხი



კულტურის როლის შესახებ დაბალი საზოგადოებრივი ცნობიერება

პრობლემების ამოსავალ მიზეზად განისაზღვრა კულტურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო ხედვის
არარსებობა.
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