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ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის როლსა და მნიშვნელობას და იმ დარგებს, რომლებიც
რეგიონში განსაკუთრებული პოტენციალით გამოირჩევა (ფოლკლორი, ქორეოგრაფიული
ანსამბლები, ტრადიციული რეწვა, სახვითი ხელოვნება). კულტურის სფეროში რეგიონის უმთავრეს
პრობლემებად გამოიკვეთა მოშლილი ან არარსებული ინფრასტრუქტურა, მოძველებული ან
ამორტიზირებული ტექნიკური ბაზა, ფონდების სიმწირე, საკანონმდებლო ბარიერები, სფეროს
პროფესიონალების დაბალი რიცხობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ხელოვანთა
წახალისების ინსტრუმენტების ნაკლებობა/არარსებობა.

შემოქმედებითი და კულტურული ინდუსტრიების პრობლემები
ქვემო ქართლის რეგიონში:
ძირითადი პრობლემები :
 საზოგადოებრივი ცნობიერების დაბალი დონე კულტურის მნიშვნელობის შესახებ
 მოძველებული საკანონმდებლო ბაზა
 მოშლილი კომუნიკაცია რეგიონებსა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის
ძირითადი პრობლემებისაგან გამოწვეული შედეგები :


ადმინისტრაციული ინსტრუმენტების ნაკლებობა კულტურის დარგის პოტენციალის განსავითარებლად



გაუმართავი და არასაკმარისი ინფრასტრუქტურა



მოძველებული საკანონმდებლო ბაზა



ფონდების და დაფინანსების წყაროების სიმწირე / ბიზნესსა და ხელოვნებას შორის
გაწყვეტილი/არარსებული კავშირი



ცნობიერების დაბალი დონე კულტურის მნიშვნელობის შესახებ, როგორც ადმინისტრაციულ, ისე
„სამომხმარებლო“ დონეზე



კულტურის სფეროს პროფესიონალების წახალისების მექანიზმების სიმწირე



პროფესიული განათლების დაბალი დონე და გაუმართავი სისტემა; კადრების გადამზადებისა და
კულტურის პროფესიონალთა დასაქმების სისტემის არარსებობა / კადრების გადინების პრობლემა



კულტურის სახლების იურიდიული სტატუსის განსაზღვრის საჭიროება



კულტურის პოპულარიზაციისათვის საჭირო მეთოდოლოგიის შემუშავება



ზომების მიღების საჭიროება კულტურული მრავალფეროვნების დაცვისა და შენარჩუნებებისათვის
(ეთნიკური უმცირესობების კულტურის დაცვის საკითხი)



მოშლილი კომუნიკაცია რეგიონულ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის



ინფრასტრუქტურის განვითარების საჭიროება კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად
(ვიზიტორთა ცენტრების განვითარების საჭიროება)



საავტორო უფლებების რღვევა და პირატული ფილმების საკითხები



უცხოეთთან კავშირების გაფართოების საკითხები



რეგიონისადმი ნაკლები ინტერესი მედიაში
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რეკომენდაციები
ინფრასტრუქტურა
-

სახელმწიფო მიდგომის შემუშავება რეგიონების განვითარებისთვის
კულტურის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (შენობები არსებობს, მაგრამ გაუმართავია)
წახალისების ინსტრუმენტების შემუშავება (სპორტში არის, ხელოვნებაში არ არის)
დაფინანსების მოძიების, მენეჯმენტის სტრუქტურების აწყობა
ტურიზმის და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება
საინფორმაციო, ვიზიტორთა ცენტრების განვითარება
ტურისტული სავაჭრო ცენტრების (სუვენირების მაღაზიების, არტსალონების) შექმნა
მექანიზმების შემუშავება მუზეუმების რესურსების სათანადო გამოყენებისათვის

კანონმდებლობა
-

კანონმდებლობის განახლება დეცენტრალიზაციის გათვალისწინებით

-

კულტურის სფეროს პრიორიტეტად აღიარება, განსაკუთრებით მისი ეკონომიკური პოტენციალის
გათვალისწინება

-

საკანონმდებლო შეღავათების შემოღება მცირე ბიზნესის წახალისების მიზნით
კულტურის სახლების და ცენტრების სტატუსის და იურიდიული საკითხების განსაზღვრა,
დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება
დამოუკიდებლობის გაზრდა ს.ს.ი.პ-ის და არსებული ა.ა.ი.პ-ისთვის
საავტორო უფლებების და პირატული პროდუქციის წარმოებისა და გავრცელების დარეგულირება
სპეციალური პროექტების განხორციელებისას მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობის გამარტივება
(მაგ. ქუჩის არტი)

ცნობიერების ამაღლება
-

კულტურის სფეროს პრიორიტეტულობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება კულტურული ღირებულებების და განსაკუთრებით მისი
ეკონომიკური პოტენციალის შესახებ.
კულტურული ინდუსტრიების შესაძლებლობებზე ინფორმირება
PR და მედიის ჩართულობა

სპეციალური პროგრამები (სპეციალური პროგრამების არარსებობა)
- მოხალისეობის ინსტიტუტის/კულტურის დანერგვა
- წახალისების ინსტრუმენტების შემუშავება

Page 3 of 4

ფინანსები, კულტურა და ბიზნესი
-

რეგიონებში საერთაშორისო დონორების და პროგრამების მოზიდვა სახელმწიფოს ხელშეწყობით
კერძო სექტორთან საკანონმდებლო დონეზე თანამშრომლობა, დაფინანსების ადგილობრივი
პრიორიტეტის თავალსაზრისით
ბიზნესის და კულტურის ურთიერთობა
მცირე ბიზნესის წახალისება
კულტურულ ინდუსტრიების შესაძლებლობებზე ინფორმირება და ეკონომიკური პოტენციალის
წამოწევა
ტურისტული ინფრასტრუქტურის, ტურიზმის განვითარება და მისი კავშირი კულტურასთან
ადგილობრივი მომხმარებლის და ბაზრის განვითარება
ხარისხის განვითარება
ადგილობრივი მომხმარებლის შექმნა

ქსელური კავშირები
-

კავშირი ადგილობრივ თვითმმართველობასა და კერძო და არასამთავრობო სექტორებს შორის
რეგიონალური ქსელების და რეგიონთაშორისი კავშირების გაძლიერება

ეთნიკური უმცირესობების კულტურის განვითარების პრობლემების გადაწყვეტა
განათლება
-

პროფესიული განათლების სრულყოფა, დასაქმებისა და შეფასების კრიტერიუმების შემუშავება
არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობების გაზრდა (ტრეინინგები, გადამზადება, ა.შ.)
კადრების გადამზადება
მენეჯმენტის სწავლება
დაფინანსების მოძიების, პროექტების წერის და სხვა უნარების სწავლება
სტუდენტებისთვის სტაჟირების მოწყობა; კავშირი საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და რეგიონებს
შორის

კვლევების განვითარება
-

არსებულ კვლევებზე დაყრდნობით სამოქმედო გეგმების შემუშავება
განახლებული ყოველწლიური სტატისტიკური მონაცემების გამოყენება შესაბამისი სამინისტროებისა
და სააგენტოების მიერ (ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი).
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