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Abstract 

Cultural heritage is wide sphere of knowledge, which was created from the 

synthesis of history, ethnography, art criticism, science of language, psychology, 

philosophy, culture, religion and sociology. It studies phenomena of culture, like 

humans historical- social experience, which descends from generations to generations 

by the face of intellectual and material value.  

  From thousand years accruing values with it cultural and traditional creatures, 

strikes creative, but practical processes, which itself enquires to be crated yet new 

intellectual and material values. 

 Today in the methodology of cultural heritage is seen its one of the main 

direction- which is one of the field of  scientific education- most important part of 

culturology, which analyses contemporary social -cultural environment’s tendencies 

and processes. That’s why it was founded in XX century as independent science, but 

is wide connected with philosophy, psychology and sociology. 

Thus, the actuality of the subject is conducted that, in the reality of Georgia, 

practically  does not existed  strategy of culture (which’s working version was created 

in the beginning of 2016) and fortiori think about resources of cultural heritage in 

economical section. This tabooed matter, which is moved in foreground, we hope, that 

political and social consciousness changes period of adaptation, will be created some 

perspectives for its development. 

The main aim of this thesis is cultural heritage’s traditions and modernity, 

research and analyze on the example of Georgia’s (XX-XXI century) existing  

experience, and to analyze the importance of culture in nations motion in social-

economical and political way,  which must happen in our country by the foresee of 

transparency and public inclusion. The aim of thesis is the contribution in historical 

processes, to analyze about new think of resources of cultural heritage. Because that 

cultural sphere has its economical opportunity  and for that it has opportunity to make  

the biggest contribution not only in countries economical development , but also in 

hole countries up growth. When country is passage on market economy, executive 

powers various representatives thought that, culture can provide itself financially, For 

this approach was created problem for culture. 

In the research are used new and ancient scientific literature’s facts. There is 

given research thesis’s importance. In material processing are used empirical, 

historical - comparative, quantitative and systemic research methods – for the existing 

subjects definitions and then to define and analyze problem. 

In the first chapter of research author tries to analyze culture’s and cultural 

heritage’s role in countries formation and development with times changing, changes 

and manifests nations various interests, their vital rules and values. That’s why, also 

today for the variability of secularity, is actual our cultural heritage’s values, traditions 

and interests scientific research-analyses which was created from generations. 

In this part of this research, author makes accent on subjects, that in our society , 

especially last 40 years, was endeavor  to deny our cultural heritage; over past, 

traditions denial, which in mostly political leaders inefficiency, non respect or 

superficial concept that  played  catastrophe role and destroyed Georgian cultures 

development. 

 In the research in considered that tradition is custom, rules, behavior norms that 

have every nation and they protect this everything and is descended from generations.  

Traditions main point is connected with its time, which is so strong, that time can’t 

devaluation it. It gives roots in human’s psychic so fundamentally that then it cannot 
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be destroyed. Time itself periodically revalues traditions by the side of social 

changing, therefore what is valuable and resists time stays, and antiquated happens to 

be out of use. 

The results from this processes reveals in social groups and separable 

communities social and cultural traditions and happens to be cultural identities axis. 

In the chapter II is considered culture of politics creation and history of 

development, also is shown importance of history of culture for various countries in 

modern society. , when – the state governance is the most first political institute, that 

is why it must play the important role in its social network. 

 In the research is maximally centralized recognized by the science experience 

of the culture politics on example of other countries and is compared to the current 

processes which proceeds in Georgia. 

In the dissertations thesis, author tries to rethink about transformations which 

happen inside the culture, to show today’s, current processes of cultural politics in the 

world according to Georgia. 

In the chapter III is shown culture and cultural heritage sphere with its 

economical abilities and therefore, it is talk about the contribution that it can make in 

the country’s economic development and prosperity, is shown, that cultures and 

economics relation today is in landmark stage. Their approximation is only the 

dialogue subject and is not held without problems and difficulties. 

Author shares researcher’s that opinion, which sphere of culture demands not 

only the investment, but it has itself the biggest potential to make investment. That’s 

why , when the author touches cultural heritage in the way of using it economically , 

he in any way considers it in the connection with tourism. Culture’s (cognitive) 

tourism and eco tourism today in the industry of tourism, is recognized as the most 

progressive sector by the experts, where the cultural part holds big economic portion 

and represents important resource. 

In the preliminary finding is formed and summarized author’s opinion about the 

research of thesis. In the recommendation is given practical advices how to prevent 

the main problem. 

Enclosure includes the received results from the research. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საკვლევი თემის აქტუალობა. წარმოდგენილი თემის აქტუალობა 

იმაში დევს, რომ დღეს ხდება კულტურის და კულტურული მემკვიდ-

რეობის როლის გადაფასება  როგორც სოციუმის ცხოვრებაში, ისე თითო-

ეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაშიც. 

კულტურული მემკვიდრეობა ცოდნის ფართო სფეროა, რომელიც 

წარმოიქმნება ისტორიის, ეთნოგრაფიის, ხელოვნებათმცოდნეობის, ენათ-

მცოდნეობის, ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, რელიგიის და კულტურის 

სოციოლოგიის სინთეზით. ის სწავლობს  კულტურის ფენომენს, როგორც 

კაცობრიობის ისტორიულ–სოციალური გამოცდილებას, რომელიც თაობე-
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ბიდან თაობებს გადაეცემა დაგროვილი სულიერი და მატერიალური 

ფასეულობების სახით. 

რაც შეეხება თემის აქტუალობას, დღევანდელი გადასახედიდან, ის 

მრავალი მხრიდან არის საინტერესო და მისი შესწავლა, ჩვენი აზრით, 

წარმოადგენს კულტურის მეცნიერებისთვის მნიშვნელოვანს. წარმოდგე-

ნილ სადისერტაციო ნაშრომში ავტორი ცდილობს განიხილოს და შეადაროს 

მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდ-რეობის 

შესახებ  ქართულ რეალობაში არსებული მწირი მასალა  მრავალ-რიცხოვან 

დასავლურ და რუსულ სამეცნიერო ლიტერატურას. სამწუხაროდ, საკითხის 

მასშტაბურობის გამო, დღემდე არ არის გააზრებული და გამოკ-ვლეული 

ქართული კულტურის სრული მახასიათებლები ეთნოფსიქიკური 

შეფასებიდან გამომდინარე (თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე სტატიას 

ქართული სუფრის ტრადიციებზე და სტუმარ-მასპინძლობაზე).  

ათასწლეულების განმავლობაში დაგროვილი ფასეულობები კი 

თავისი კულტურული ტრადიციებით და ქმნილებებით, ეჯახება შემოქ-

მედებით, მაგრამ პრაქტიკულ პროცესებს, რომელიც თავისთავად, უკვე, 

ახალი სულიერი და მატერიალური ფასეულობების შექმნას ითხოვს. 

დღეისათვის, კულტურული მემკვიდრეობის მეთოდოლოგიაში,  

გამოიკვეთა მისი ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა და მიმართულება – ეს არის 

სამეცნიერო განათლების ერთ–ერთი დარგის - კულტუროლოგიის უმნიშ-

ვნელოვანესი ნაწილი, რომელიც აანალიზებს თანამედროვეობის სოცი-

ოკულტურული  გარემოს ტენდენციებს, პროცესებს. ამიტომაც XX საუკუ-

ნეში ის ფუძნდება როგორც დამოუკიდებელი მეცნიერება, მაგრამ მჭიდრო 

კავშირში და თანამშრომლობაშია ფილოსოფიასთან, ფსიქოლოგიასთან, სო-

ციოლოგიასთან.  

ამდენად, თემის აქტუალობა იმანაც განაპირობა, რომ საქართველოს 

სინამდვილეში, ფაქტობრივად, 2012 წლამდე არ არსებობდა კულტურის 

სტრატეგია (რომლის სამუშაო ვერსია მხოლოდ 2016 წლის დასაწყისში 

გაჩნდა) და მითუმეტეს, კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების ეკონო-
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მიკურ ჭრილში გააზრება. ვიმედოვნებთ, რომ სახელმწიფოებრივი და საზო-

გადოებრივი ცნობიერების შეცვლის ადაპტაციის პერიოდში, ამ 

ტაბუირებული საკითხის განვითარებისათვის, რომელმაც წინა პლანზე 

წამოიწია, გარკვეული პერსპექტივა გაჩნდება.  

ნაშრომის მიზანი. სადისერტაციო ნაშრომის მიზანია კულტურული 

მემკვიდრეობის ტრადიციების და თანამედროვეობის საქართველოს(XX-XXI 

საუკუნეების) მაგალითზე არსებული გამოცდილებების კვლევა-

გაანალიზება და დღევანდელი გადასახედიდან კულტურის მნიშვნელობის 

გააზრება ერის სოციალურ-ეკონომიკურ-პოლიტიკურ აღმავლობისკენ 

სვლაში, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში გამჭვირ-

ვალობის და სამოქალაქო ჩართულობის გათვალისწინებით. ნაშრომის 

მიზანია წვლილი შეიტანოს, ამ რთულ ისტორიულ პროცესში, კულტურის 

და კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების ახლებურ გააზრებაში. 

რადგანაც კულტურის სფეროს თავისი ეკონომიკური შესაძლებლობა 

გააჩნია  და აქედან გამომდინარე, მას უნარი აქვს უდიდესი წვლილი  შეი-

ტანოს ქვეყნის არა მარტო ეკონომიკურ განვითარებაში, არამედ მთელი 

ქვეყნის წინსვლაში.  მაშინ, როცა,  ქვეყნა საბაზრო ეკონამიკაზეა გადავიდა, 

აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა  წარმომადგენლებმა  ჩათ-

ვალეს, რომ კულტურამ უნდა შეძლოს თავისი თავის ფინანსური უზრუნ-

ველყოფა. ასეთმა  მიდგომამ -  ახალი პრობლემები შეუქმნა კულტურას. 

ავტორი ცდილობს, წარმოდგენილ სადისერტაციო ნაშრომში 

განიხილოს ერთ-ერთი ძირეული საკითხი - კულტურული მემკვიდრეობა, 

როგორც ეკონომიკის  სფეროს განსაკუთრებული საშუალება.  რადგან, 

მიუხედავად საკითხის აქტუალობისა, ეს თემა, ქვეყანაში რეალურად ჯერ 

არ ჩამოყალიბებულა და გააზრებულა არც ერთ დონეზე (მხოლოდ 

რამოდენიმე ექსპერტის გამოკლებით). ამიტომაც, ექსპერტთა უმრავლესობა  

“კომერციალიზაციის“ შიშით არ აღიარებს კულტურის როლსა და წვლილს 

ქვეყნის განვითარებისთვის ან ზოგადად, ქართული საზოგადოების 

სოციალური და ეკონომიკური  განვითარებისთვის.  
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ნაშრომის გამოქვეყნების შემდეგ, ვიმედოვნებთ, ჩვენი კვლევა 

დაეხმარება საზოგადოებას და კონკრეტულ უწყებებს  კულტურის, 

კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების  ეკონომიკური გავლენის 

გაძლიერების გააზრებასა და მისი გამოყენების აუცილებლობაში. 

კვლევის ობიექტი. სადისერტაციო კვლევის  შემეცნების ობიექტი – 

არის კულტურა, კულტურული მემკვიდრეობა,  როგორც ადამიანების 

ისტორიული,  სოციალური და   სოციო–კულტურული გამოცდილება, 

გამყარებული ტრადიციებით და ნორმებით, ჩვეულებებით, კანონებით. 

ასევე, კულტურის და კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების 

მნიშვნელობის  ეკონომიკური კუთხით გააზრება და   ქვეყნის მდგრადი 

განვითარებისათვის თანამედროვე რაკურსში განხორციელება. 

კვლევის საგანი. კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის შესწავლა 

არის სხვადასხვა კულტურული სუბიექტების კანონზომიერება და 

განვითარება, ტრადიციების ათვისება და შეცვლა, ფასეულობების, ნორ-

მების შესწავლა და რეგულირება; ასევე, კულტურის, ხელოვნების, 

კულტურული მემკვიდრეობის  მნიშვნელობა დღევანდელი საზოგადოების 

და ქვეყნის განვითარებისათვის. 

კვლევის მეთოდიკა. გამოყენებული იქნა ისტორიულ-შედარებითი, 

ემპირიული, რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები, გამომდინარე საკითხის 

მოთხოვნიდან. 

კვლევის მეცნიერული სიახლე.  ნაშრომის სიახლე,  უპირველეს ყოვ-

ლისა, მდგომარეობს იმაში, რომ პირველად ქართულ კულტოროლოგიაში, 

განხილული საკითხების პრობლემატიკა წარმოდგენილია ახალი ხედვით, 

რასაც განაპირობებს ჩვენს მიერ გამოყენებული ტრადიციული ისტორიულ-

შედარებითი მეთოდი, ასევე სისტემური კვლევის და ჩვენთვის მნიშვნე-

ლოვანი მიდგომები. სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის სფერო მოიცავს 

მეცნიერული სიახლის ახალ ელემენტებს: 
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1. შესწავლილია, გაანალიზებულია კულტურული მემკვიდრეობის 

მნიშვნელობა როგორც ისტორიულ რაკურსში, ისე დღევანდელი 

გადასახედიდან; 

2. განხილული და შესწავლილია კულტურის რესურსების ცნება  და 

მნიშვნელობა კულტურისა და მემკვიდრეობის ჭრილში; 

3. უცხოური გამოცდიელბის გააზრება - აშშ, საფრანგეთის და ევროპის 

სხვადასხვა ქვეყნებში კულტურის პოლიტიკის შესწავლით და შედა-

რებითი ანალიზით, გამოკვლეულია საქართველოში კულტურის 

პოლიტიკის განვითარების გზა; 

4. კულტურის როლის „ახლებური“ გააზრება - სოციალური და ეკონო-

მიკური შესაძლებლობების გააზრების თვალსაზრისით; 

5. კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების და საერთოდ, კულ-

ტურის განხილვა როგორც ეკონომიკური განვითარების ერთერთი 

საშუალების ჭრილში; 

6. რაოდენობრივი კვლევის შედეგად გამოკვეთილი პრობლემების 

გათვალისწინება კულტურის სტრატეგიის მიზნების განსახორცი-

ელებლად აქტივობების შესრულების პროცესში, სადაც კულტურის 

იმ კონკრეტული დარგის სპეციფიკა იქნება გათვალისწინებული;  

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომში გამოკვლეული მასა-

ლა დასკვნებით, რეკომენდაციებით და სოციალური კვლევის მასალებით, 

შესაძლებელია გამოყენებული იქნას როგორც ზოგადსაგანმანათლებლო 

(უფროსი კლასები), ისე უმაღლესი განათლების დაწესებულებების კულ-

ტუროლოგიის, ხელოვნებათმცოდნეობის, სახელოვნებო დარგების მენეჯ-

მენტის შემსწავლელი მიმართულებების სასწავლო პროგრამებში. აგრეთვე, 

ნაშრომში მიღებული შედეგები მოკრძალებულ წვლილს შეიტანს კულ-

ტურის ახლებურად გააზრების პროცესში და ჩვენი ქვეყნის უმდიდრესი 

კულტურული მემკვიდრეობის (მატერიალური და არამატერიალური) 

რესურსების როგორც ეკონომიკის დარგის განსაკუთრებულ საშუალებად 

გააზრებაში. 
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დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი 

მოიცავს კომპიუტერზე ნაბეჭდ 139 გვერდს და შედგება შესავლის, 

ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის (10 ქვეთავის), დასკვნების, 

რეკომენდაციებისა და გამოყენებული ლიტერატურისაგან. ნაშრომს თან 

ერთვის დანართი (სოციოლოგიური კვლევის მასალები). 

რეზიუმეში მოკლედ მოცემულია ნაშრომის ანოტაცია, ასევე 

შესავალსა და თავებში განხილული ძირითადი საკითხები. 

შესავალში დასაბუთებულია საკვლევი თემის აქტუალობა, დახასი-

ათებულია საკითხის მეცნიერული კვლევის თანამედროვე პირობებში მისი 

მდგომარეობა, გამოკვეთილია კვლევის მიზანი პრობლემებთან ერთად, 

ობიექტი, პრაქტიკული მუშაობის და მისი განხორციელებისათვის 

რეკომენდაციები. განხილულია კულტურის და კულტურული 

მემკვიდრეობის მნიშვნელობა, მათი აღიარება უმნიშვნელოვანეს ფაქტო-

რად, რომლის გარეშე შეუძლებელია ხარისხიანი საარსებო გარემოს შექმნა; 

ჩამოყალიბებულია ნაშრომის ძირითადი მიმართულებები მეცნიერულ 

სიახლესთან, მიდგომებთან ერთად. ხაზგასმულია და ნაჩვენები მისი 

პრაქტიკული მნიშვნელობაც. 

პირველ თავში - კულტურული მემკვიდრეობა და მისი მნიშვნელობა, 

რომელიც შედგება სამი ქვეთავისაგან: 

1.1 კულტურული მემკვიდრეობის არსი; 

1.2 კულტურული მემკვიდრეობის თავისებურებები; 

1.3 ტრადიციები, ადათები და თანამედროვეობა. 

ავტორი ცდილობს კულტურის და კულტურული მემკვიდრეობის 

როლის გააზრებას ქვეყნის,  ჩამოყალიბების და განვითარება–დამკვიდ-

რების გზაზე.   

დროის ცვლასთან  ერთად, იცვლება და ვლინდება ერის 

განსხვავებული ინტერესები,  ერის ცხოვრებისეული წესი, მის მიერ ათას-

წლეულების განმავლობაში შექმნილი ფასეულობები. სწორედ ამიტომ, 

დღესაც, აქტუალურია საუკუნეებრივი ცვალებადობის გამო, ჩვენი კულ-
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ტურული მემკვიდრეობის, ღირებულებათა, თაობების მიერ შექმნილი და 

დატოვებული ტრადიციების და ინტერესების მეცნიერული  კვლევა– 

ანალიზი.  

ნაშრომის ამ ნაწილში, ავტორი ყურადღებას ამახვილებს იმ საკი-

თხებზე, რომ ჩვენს საზოგადოებაში, განსაკუთრებით უკანასკნელი 10 წლის 

განმავლობაში, იყო მცდელობა უარყოფილიყო ჩვენი კულტურული მემ-

კვიდრეობა; წარსულის, ტრადიციების უარყოფამ, რომელიც, უმეტეს შემ-

თხვევაში, პოლიტიკური ლიდერების არცოდნის, უპატივცემულობის თუ 

ზედაპირული წარმოდგენის მიზეზით თითქმის კატასტროფამდე მიიყვანა 

და დამანგრეველი როლი ითამაშა ქართული კულტურის განვითარებაზე; 

საკვლევი საკითხის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა ტერმინი – 

„კულტურული მემკვიდრეობა“, როგორც  კატეგორიის გაგება, რადგან ის 

დღემდე, ძალიან ზოგადი ფორმულირებით გვეძლევა. მოძიებული 

ლიტერატურიდან, „კულტურული მემკვიდრეობის“ დღეისათვის არსებუ-

ლი დეფინიციები, ჯერაც არ არის   ბოლომდე გახსნილი, გათავისებული. 

მისი სტრუქტურიდან გამომდინარე, იყოფა მატერიალურ და არამა-

ტერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად, მაგრამ გარკვეულ ასპექტში, 

განსხვავების ეს ზღვარიც წაშლილია.  ნაშრომში აღნიშნულია, რომ 

კულტურული მემკვიდრეობა მსოფლიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 

არა-განახლებადი რესურსია, ამიტომაც განსაკუთრებული ძალისხმევაა 

საჭირო ადამიანების მოთხოვნილებებსა და მემკვიდრეობის დაცვის 

ინტერესებს შორის წონასწორობის აღსადგენად. 

პირველ თავში, ავტორი განიხილავს საკითხს, რომ კულტურულ 

მემკვიდრეობას აქვს თავისი ღირებულებების კრიტერიუმები, რომლებიც 

განსაზღვრავენ, თუ რის გამოა დაცული ესა თუ ის ძეგლი და რა 

ინფორმაციულ ღირებულებას შეიცავს ის.  ღირებულებების კრიტერიუმები 

გამოხატავენ დაცვის საგნის ამა თუ იმ თვისებას, რომლისკენაც შემდეგ 

მიმართულია ძეგლის დაცვის სისტემა და რა თქმა უნდა, ეს სისტემა უნდა 

შეესაბამებოდეს საერთაშორისო ნორმებს. საუბარია კულტურის ძირითად 
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ფასეულობათა სისტემის შენარჩუნებაზე, რათა არ მოხდეს “კულტურული 

ჯაჭვის” გაწყვეტა, რომლის დროსაც მოულოდნელად იცვლება ხალხის 

ცხოვრების წესი. როგორც ვიცით, კულტურული ტრანსმისიის1 მეშვეობით 

ყოველი ახალი თაობა მემკვიდრეობით იღებს დაგროვილ გამოცდილებას, 

მიღწევებს და აგრძელებს კულტურის განვითარებას იქიდან, სადაც მისი 

წინამორბედი თაობა შეჩერდა.  

ნაშრომში, თემის უწყვეტობის მიზნით, განხილულია, რომ ტრადიცია 

ეს არის თაობიდან თაობაზე გადაცემული ადათები, წესები, ყოფაქცევის 

ნორმები, რომელიც ნებისმიერ ერს გააჩნია და იცავს მათ. ტრადიციის არსი, 

მისი დროსთან კავშირია, რომელიც იმდენად ძლიერია, რომ დროს მისი 

გაუფასურება არ შეუძლია. იგი ადამიანის ფსიქიკაში ღრმად იდგამს 

ფესვებს და მერე მისი მოსპობა, თითქმის შეუძლებელია. დრო პერი-

ოდულად ახდენს ტრადიციების გადაფასებას ხოლმე საზოგადოების 

ცვლილებასთან ერთად, თუმცა ის რაც ღირებულია და დროს უძლებს 

რჩება, ხოლო რასაც ყავლი გასდის და დრომოჭმული ხდება, გადის 

მოხმარებიდან.  

ამ პროცესების შედეგები ვლინდება საზოგადოების ჯგუფებისა და 

ცალკეული პირების სოციალურ და კულტურულ ტრადიციებში, ყოფაში და 

გვევლინება მათი კულტურული იდენტობის ერთგვარ ღერძად.  

მეორე თავში - კულტურის პოლიტიკა და მისი არსი, რომელიც 

შედგება სამი ქვეთავისაგან: 

1. კულტურის პოლიტიკის  მნიშვნელობა; 

2. კულტურის პოლიტიკის  თანამედროვე და ისტორიული რაკურსი; 

3. კულტურის პოლიტიკა საქართველოში. 

განხილულია კულტურის პოლიტიკის  წარმოშობის და განვითარების 

ისტორია, აგრეთვე ნაჩვენებია, კულტურის პოლიტიკის მნიშვნელობა 

სხვადასხვა ქვეყნებისათვის,  თანამედროვე საზოგადოებაში, როცა - სახელ-

მწიფო ხელისუფლება უმთავრეს პოლიტიკურ ინსტიტუტად გვევლინება 

                         
1 პროცესი, რომლის მეშვეობით კულტურა გადადის მომდევნო თაობებზე ინფორმაციის 

გადაცემის არაგენეტიკური (სწავლების) გზით. 
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და ამიტომაც, მან კულტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი როლი 

უნდა ითამაშოს, თავისი სოციალური ფუნქციის ფარგლებში. 

ავტორი იკვლევს  „კულტურის  პოლიტიკა“ - ტერმინის წარმოშობას 

და ამ მიმართულების  ჩამოყალიბება-განვითარების გზების ისტორიულ 

ასპექტებს, მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების მაგალითზე. ნაშრომში ასახულია, 

სოციოლოგების და მთელი რიგი მკვლევრების საერთო აზრი, რომ 

კულტურის პოლიტიკა - მიზნების, პრაქტიკული ამოცანების და საშუალე-

ბების რთულ, ურთიერთდაკავშირებულ, ერთიან სისტემას  წარმოადგენს.   

რაღაც ერთი ასპექტის განხილვა იწვევს, მეორის გაჩენას, ეს კი გარკვეულ 

პრობლემას აღმოაჩენს. ამიტომ, სამაგალითოდ და სახელმძღვანელოდ 

ბოლომდე არც არის შემუშავებული სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ 

კულტურის მართვის სფეროში ერთი, გარკვეული იდეალური კონცეფცია. 

საზოგადოების სოციალური განვითარება კულტურის სფეროში, 

სახელმწიფოსაგან გარკვეული მიდგომების შემუშავებას ითხოვს, რომელიც 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სოციალურ ინსტიტუტს წარმოადგენს. ასევე 

ითხოვს ეს განვითარება კულტურის კავშირს და შერწყმას სხვადასხვა 

დარგებთან და ქვედარგებთან. 

ნაშრომში მაქსიმალურად თავმოყრილია მეცნიერების მიერ აღიარე-

ბული კულტურის პოლიტიკის გამოცდილება სხვა ქვეყნების მაგალითზე 

და შედარებულია  საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან. განხილვის 

პროცესში, ავტორი აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ, ჯერ საქართველოში, 

კულტურის სფეროში ჩამოუყალიბებელი სახელმწიფო პოლიტიკის გამო, 

მიმდინარე პროცესების ანალიზიდან მიღებული შედეგებით თუ 

ვიმსჯელებთ, ჩვენი ხელისუფლება არაგონივრულად იყენებს მის ხელთ 

არსებულ რესურსებს, არადა, ქვეყანაში ნამდვილად არსებობს იმის 

რესურსი, რომლის გონივრული დაგეგმა და გამოყენება შესაძლებელია. 

სადისერტაციაო კვლევის ამ კონკრეტულ თავში გამოკვეთილი და 

განხილულია შემდეგი საკითხები: 
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 თუ რა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საქართველოს შემოქ-

მედებით და კულტურულ ცხოვრებაზე გარდამავალი პერიოდის 

ძირეულმა სოციალურ-ეკონომიკურმა ცვლილებებმა. როცა, XX 

საუკუნის დასასრულსა და XXI საუკუნის დასაწყისში შეიცვალა 

კულტურისადმი დამოკიდებულებები, დაიწყო ბარეირების 

რღვევა ე.წ ელიტარულ ხელოვნებასა და საზოგადოების ფართო 

მასებს შორის. აღარ არის აკრძალული და ხელმისაწვდომი გახდა 

კულტურის სფეროში არსებული თანამედროვე ტენდენციები და 

ინფორმაცია თანამედროვე ხელოვნების შესახებ. მიუხედავად, 

კულტურის სფეროში ხელმისაწვდომობის დაშვებისა, ძირეული 

ცვლილებები მაინც მძიმედ მიმდინარეობდა და მსოფლიო თანა-

მედროვე ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებმა და ტენდენციებმა 

სათანადო გავლენა ვერ მოახდინა ქართულ ხელოვნებასა და 

კულტურაზე.  

 რომ სახელმწიფო უნდა მონაწილეობდეს კულტურის პოლიტიკის 

შექმნაში, მაგრამ ამისათვის მას კარნახობენ  ძირითად აქტივობებს, 

რომლისკენაც უნდა იყოს მიმართული სახელმწიფო პოლიტიკის 

ყურადღება.  ასევე მიუთითებენ შესრულების ინსტრუმენტებზეც. 

ამისთვის კი, საჭიროა იყოს დაინტერესება და ნება. თუ 

სახელმწიფო აღიარებს, რომ კულტურა ეროვნული სიმდიდრეა და 

ეს განცხადება მხოლოდ ნათქვამის დონეზე არ დარჩება, მაშინ 

იმედია, მოიძებნება ის რესურსი ადამიანებისა, რომლებიც შეიმუ-

შავებენ, საქართველოში, მექანიზმებს კულტურის პოლიტიკის 

განვითარებისათვის. 

 კულტურის პოლიტიკის შესახებ შემოთავაზებული მოსაზრების 

სიმყარე, ნათლად,  ძირითადად აშშ–ს და საფრანგეთის კულტუ-

რის პოლიტიკის შედარებით ანალიზში წარმოდგინდება, რადგა-

ნაც მიიჩნევა, რომ ევროპის  ქვეყნებში დომინანტი კულტურის პო-

ლიტიკაში და მისი განმსაზღვრელი ვექტორი გადის საფრანგეთზე. 



14 

 საუბარია, რომ თანამედროვე სამყაროში,  „კულტურის პოლიტიკა“ 

სახელმწიფოს მონაწილეობაა კულტურის განვითარებაში, რომე-

ლიც წარმოადგენს კულტურული მოღვაწეობის მარეგულირებელ–

მაკოორდინირებელ სუბიექტს; რომელიც, პირდაპირ უკავშირდება 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, ფუნქციონირებას და 

სწორედ მან  უნდა უზრუნველყოს საზოგადოების ყველა ფენის-

თვის მისი ხელმისაწვდომობა, განახორციელოს ყველა სახის 

შემოქმედების მხარდაჭერა. ასევე, სახელმწიფომ უნდა უზრუნ-

ველყოს კულტურის გასვლა სხვა ქვეყნებში, მათთან ურთიერთო-

ბისთვის და ურთიერთგავლენისთვის;  

 აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს კულტურას 

(საბიუჯეტო) და გამოხატავდეს მორალურ, იურიდიულ და ადმი-

ნისტრაციულ მხარდაჭერას, პრაქტიკულად,  კულტურის ყველა 

სფეროში. უნდა ისმენდეს და პასუხობდეს საზოგადოების მო-

თხოვნას, რადგანაც კულტურის სფეროს მოღვაწეობა კულტურის 

პოლიტიკის შემადგენელია. 

  წარმოდგენილია დღეისთვის, მსოფლიოში ჩამოყალიბებული 

კულტურის პოლიტიკის რამდენიმე მოდელი, რომლებიც   დამო-

კიდებულია სახელმწიფოს და კულტურის ურთიერთობაზე და 

გამოირჩევიან ურთიერთსაწინააღმდეგო აზრით. კერძოდ: 

 ფრანგული მოდელი – რომელისთვისაც სახელმწიფო მთავარი 

ძალაა, რომელიც მაქსიმალურად მონაწილეობს ქვეყნის კულტუ-

რის პოლიტიკის განვითარებაში; 

 ამერიკული მოდელი – სადაც სახელმწიფოს და კულტურის ურ-

თიერთობა მინიმუმამდეა დაყვანილი (გამონაკლისს წარმოადგენს 

საგარეო პოლიტიკის კურსში კულტურის როლი, მისი მონა-

წილეობა).  

გარდა წარმოჩენილი ორი ფუნდამენტური მოდელისა,  თანამდროვე 

მსოფლიო იცნობს კულტურის პოლიტიკის სხვა ხუთ მოდელსაც:  
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1. ლიბერალური მოდელი - სახელმწიფოს მხრიდან კულტურაში 

ჩაურევლობის „ნეიტრალურ“ მოდელს გულისხმობს. კულტურის პოლი-

ტიკას საბაზრო ეკონომიკა, ფონდები და კერძო სექტორი განსაზღვრავს. 

სახელმწიფო კულტურის სფეროს განვითარებისთვის კომერციულ 

სექტორს, ფონდებსა თუ კერძო პირებს საკანონმდებლო ინიციატივებითა 

და საგადასახადო პოლიტიკით უჭერს მხარს (აშშ).   

2. ელიტური მოდელი - სრულ დამოუკიდებლობას გულისხმობს, 

როდესაც  სახელმწიფო ქმნის სპეციალურ ინსტიტუციას (ART COUNCIL) და 

მას გადასცემს კულტურასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს სრულ 

ავტონომიასთან ერთად (დიდი ბრიტანეთი). უნდა აღინიშნოს რომ მსგავსი 

დეცენტრალიზებული მოდელი გერმანიასაც აქვს, სადაც  კულტურის 

პოლიტიკის კომპეტენცია მთლიანად  ფედერალურ ერთეულებზეა (გერ-

მანია 16 ფედერაციული მიწისგან შედგება) გადანაწილებული და  მას  

კულტურის საბჭოები განკარგავენ.  

3. ბიუროკრატიული მოდელი - გულისხმობს სახელმწიფოს უშუალო 

მონაწილეობას ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში. ანუ კულტურა, როგორც 

საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა სფეროები -  ცენტრალიზებულია,  

სახელმწიფო განაგებს კულტურას და კულტურის დემოკრატიზაცის პრო-

ცესებზე საუბარი აბსურდულია (სოციალისტური ბანაკის ქვეყნები).  

4. პრესტიჟულ-საგანმანათლებლო - ანუ ფრანგული მოდელი.  

5. შერეული ანუ ემანსიპირებული მოდელი -  განვითარებად ან 

პოსტსაბჭოთა (უკვე დამოუკიდებელი) ქვეყნებისთვის არის დამახასიათე-

ბელი, სადაც გარდამავალი პროცესების დაუსრულებლობის გამო ქვეყნის 

მთავარი აქცენტები მხოლოდ ტრადიციულ კულტურულ ღირებულებებზეა 

გადატანილი, კულტურა კვლავ იდეოლოგიური და პოლიტიზირებულია 

და კულტურაზე ხელმისაწვდომა ცენტრალიზირებული (საქართველო).  

ისტორიული  დისკურსების ანალიზის ფონზე ავტორი საკუთარ მო-

საზრებებსაც გვთავაზობს. როცა მსოფლიო, XX-XXI საუკუნეების მიჯნაზე, 

ახალი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა;  მიმდინარე პროცესებმა, ნაციონა-
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ლური ხასიათიდან გლობალური დატვირთვა შეიძინეს. ჩქარი ტემპებით 

განვითარდა მეცნიერება და ტენიკა; მიუხედავად არაერთგვაროვანი 

პროცესებისა, ეს საქართველოს მაგალითზეც შეიძლება დავინახოთ, რომე-

ლიც მსოფლიო პროცესების პაწაწუნა მოდელია.  

საქართველოს ბოლო ათი წლის მაგალითზე, ავტორი აანალიზებს 

როგორ მიმდინარეობს რადიკალური ცვლილებები (არაერთგვაროვანი, 

ზოგჯერ კურიოზულიც) არა მარტო სოციალურ–ეკონომიკურ–პოლიტიკურ 

დონეზე, არამედ კულტურაში. აღწერს, როგორ იზრდება კულტურის როლი 

მსოფლიო პოლიტიკაში; რომ - ევროპის და განვითარებული ქვეყნების 

ხელისუფლები სულ უფრო დიდ როლს ანიჭებენ კულტურის პოლიტიკის 

განვითარებას. მათ კარგად ესმით, რომ პოლიტიკის სწორი კურსი, საკმაოდ 

დიდი იდეოლოგიური იარაღია არა მარტო ეროვნული ინტერესების 

დასაცავად შინ და გარეთ, არა მარტო სახელმწიფო უშიშროებისათვის, 

არამედ მას შეუძლია, ზეგავლენა მოახდინოს მსოფლიო პროცესებზე.  

აღწერს, რომ სამწუხაროდ, საქართველო მხოლოდ უმნიშვნელოდ არის 

ჩართული ასეთ კულტურულ პროგრამებში, თუმცა მცდელობა მაინც არის. 

ავტორი ყურადღებას უთმობს შემოქმედის წახალისების  ასპექტს 

კულტურის პოლიტიკაში.  აშშ-ში, ასეთ დროს, სახელმწიფოს როლი შეზ-

ღუდულია, რადგან კერძო ბიზნეს სექტორი განკარგავს მას, ხოლო სსსკ–ში 

და პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში ამ როლს სახელმწიფო ინსტიტუტები ასრუ-

ლებდნენ. მიუთითებს, რომ  საქართველოში დარღვეულია ბალანსი შემოქ-

მედსა და სახელმწიფოს შორის, სადაც შემოქმედის წამახალისებლად, ძირი-

თადად, კერძო სექტორი გვევლინება. რაც შეეხება  აშშ-ს, სახელმწიფო და 

არასახელმწიფო დონეზე, ის დღესაც  დიდ როლს თამაშობს მსოფლიო 

კულტურის პოლიტიკის წინსვლაში. 

სადისერტაციო ნაშრომში ავტორი ცდილობს გაიაზროს კულტურის 

შიგნით მომხდარი ტრანსფორმაციები,  აჩვენოს, დღეს, მსოფლიოში მიმდი-

ნარე კულტურის პოლიტიკის პროცესების საერთო და განსხვავება -  საქარ-

თველოსთან მიმართებაში, რომელიც  ურთიერთსაწინააღმდეგოდ ვითარ-
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დებოდა რაში  გამოვლინდა ეს წინააღმდეგობები და აკეთებს დასკვნას, რომ 

აშკარად იყო მცდელობა (უმნიშვნელოდ), ინოვაციური ხასიათის 

განვითარებისაკენ. მაგრამ უფრო დიდი პროცენტი იყო არასწორი, უფრო 

სწორად კი, არარსებული კულტურის პოლიტიკის გამო, რომელმაც 

დეგრადირება გამოიწვია უამრავი მიმართულების,  მათი ფუნქციების, 

რადგან ქვეყანაში დაიკარგა სოციალური აქტივობა. ეს, თავისთავად, 

მოსახლეობის მარგინალიზაციის შეგნებულად გაზრდილმა სიტუაციებმა, 

ფასეულობათა გადაფასების რთულმა პროცესებმა, ზნეობრიობის 

ორიენტირებმა, სოციალიზაციის და ინკულტურიზაციის შესუსტებამ 

გამოიწვია.  ხოლო, ინტეგრირება მსოფლიო სივრცეში, როგორც 

სხვებისთვის, ისე საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია; განსაკუთრებით 

კი კულტურით, რადგან ქართული კულტურა ეს ჩვენი ერის ანარეკლია.  

მესამე თავი - კულტურული მემკვიდრეობა  როგორც ეკონომიკის 

დარგის განსაკუთრებული საშუალება, ოთხი ქვეთავისაგან შედგება: 

3.1 კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკური შესაძლებლობები; 

3.2 კულტურის თავისებურებები და ეკონომიკური შესაძლებ-

ლობები;  

3.3  კულტურის სფერის ეკონომიკური საკითხები თანამედროვე 

საქართველოში; 

3.4 კრეატიული ინდუსტრია და კულტურის  ეკონომიკა. 

ამ თავში წარმოდგენილია კულტურის და კულტურული მემკვიდ-

რეობის  სფერო თავისი ეკონომიკური შესაძლებლობით  და აქედან გამომ-

დინარე, საუბარია იმ წვლილზე, რომელიც მას შეუძლია  შეიტანოს ქვეყნის 

ეკონომიკურ განვითარებაში,  წინსვლაში. ნაჩვენებია, რომ  კულტურისა და 

ეკონომიკის ურთიერთობა დღეისთვის გარდამტეხ სტადიაზეა. მათი დაახ-

ლოება მხოლოდ დიალოგის საგანია და პრობლემებისა და სირთულეების 

გარეშე არ მიმდინარეობს. 

წარმოდგენილ სადისერტაციო ნაშრომში განხილული საკითხი 

აქტუალურია. ამაზე მსჯელობენ მკვლევრები, რუსულ და დასავლურ 
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სოციალურ მეცნიერებებში არსებობს რამდენიმე სახელმძღვანელო, ჩვენს 

ქვეყანაში კი გარდა რამდენიმე  საექსპერტო ნაშრომისა არ არსებობს 

არამარტო თეორიული ნაშრომები, არც მზაობაა  საკითხის წარმოსაჩენად. 

ასევე ცნობილია, რომ საქართველოს კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის 

სამუშაო ვერსიაში სათანადოდ არ არის კულტურული მემკვიდრეობის 

ეკონომიკური ასპექტი განხილული, მაშინ როდესაც ექსპერტთა 

უმრავლესობა არ აღიარებს კულტურის როლსა ქვეყნის და ქართული 

საზოგადოების სოციალური და ეკონომიკური  განვითარებისთვის.  

ავტორის აზრით, კულტურული მემკვიდრეობა გვეხმარება ჩვენი 

იდენტობის განსაზღვრაში, რადგან  ათასწლეულების განმავლობაში ყალიბ-

დებოდა და დღესაც, ჩვენი ქვეყნის სახეს განსაზღვრავს. ის ამოუწურავი 

რესურსია და, სწორედაც რომ, უნდა იქნას გამოყენებული ქვეყნის, 

საზოგადოების კეთილდღეობისთვის. 

დასკვენის გაკეთებისათვის, ავტორი შეეცადა წარმოედგინა კულტუ-

რული მემკვიდრებოს საკითხების სხვადასხვა კონტექსტში გააზრება, 

რომელიც  ჯერ კიდევ XX საუკუნიდან დაიწყო და შეიქმნა ეკონომიკური 

არგუმენტების მთელი სისტემა: ზოგი მკვლევარი თვლიდა, რომ 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ფუფუნების საგანია და მისი ადგილი 

მხოლოდ ძლიერ ეკონომიკურ გარემოშია. მედლის მეორე მხრიდან კი ეს 

საკითხი არ განხილულა, რათა პირიქით, ის ეკონომიკურ საშუალებად 

გაეაზრებინათ.  

ავტორი იზიარებს მკვლევრების იმ აზრს, რომ კულტურის სფერო 

მარტო ინვესტირებას კი არ ითხოვს, არამედ თვითონ გააჩნია ინვესტირების 

უდიდესი პოტენციალი და მოჰყავს მაგალითები. 

ავტორი ემხრობა იმ მეცნიერების და ექსპერტთა  გარკვეული ჯგუფის 

აზრს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის  სოციო-

კულტურული ხასიათი და თავისებურება, ნამდვილად იძლევა საშუალებას 

ეკონომიკური მოღვაწეობისთვის და ასკვნის, რომ  ქვეყანაში საზოგადოების 
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განვითარების დონის განმსაზღვრელია კულტურის მდგომარეობა და რაც 

მთავარია, ქვეყანაში კულტურის დაფინანსების პრიორიტეტები.  

სადისერტაციო ნაშრომში განხილულია კულტურის პროდუქტის 

მახასიათებლებიც  და არამატერიალური სარგებელიც, მაგალითად - პრო-

დუქტს მოიხმარს მომხმარებელი, რომელსაც ესაჭიროება გარკვეული ბაზა, 

ანუ კაპიტალი, ამ პროდუქტის შესაძენად. რატომღაც, კულტურის და 

ხელოვნების სფეროში წარმოებულ პროდუქტზე და მის მომხმარებელზე 

საუბარს და შემდეგ უკვე გააზრებას ეკონომიკის კუთხით, დღეს 

საქართველოში უმრავლესობა ან გაურბის, ან კატეგორიულად უარყოფს. 

თუმცა არსებობს გამონაკლისებიც. 

კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკური სარგებლის წინ წამო-

წევის მიზნით, ავტორი განიხილავს ფასეულობების  საკითხს,  მეცნიერ-

ეკონომისტების მიერ შესწავლილს;  რომ ფასეულობები განსაზღვრავენ 

ადამიანის მოღვაწეობის მიმართულებებს  განსაკუთრებით ცოდნის და 

გამოცდილებების დასაგროვებლად და, რომ ფასეულობები ეს ერთ-ერთი 

ფაქტორია, რომელიც ეკონომიკის წარმატებით განვითარებას განსაზღვრავს. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში ავტორი განიხილავს საკი-

თხებს, რომელიც ეხება კულტურის რესურსებისა და კულტურული 

მემკვიდრეობის როგორც ეკონომიკის დარგის განსაკუთრებულ სისტემად 

მოაზრებასა და მათი  განვითარებისთვის  საჭირო სამომხმარებლო,  მსყიდ-

ველობითუნარიან ბაზარს. ექსპერტთა აზრით, თვით სიტყვების - „პრო-

დუქტი“, „ბაზარი“ - აღქმა და მნიშვნელობა განსხვავდება სხვადასხვა კატე-

გორიის და ასაკის ადამიანებში, ხოლო მეცნიერებისთვის ეს არის 

ურთიერთობების სისტემა, სადაც ძალდატანების გარეშე ხდება გაცვლა 

„რაიმესი“, რომელიც დარეგულირებულია სხვადასხვა მექანიზმებით, 

პირველ რიგში კი, ფასებით. 

ავტორი ყურადღებას უთმობს იმაზე მსჯელობას, რომ ბაზარი ერთ-

ერთი ინსტიტუტია, რომელსაც გააჩნია თავისი არეალი, ინტერესები, 

„მყიდველი“, „გამყიდველი“... როცა ბაზარი ცუდად მუშაობს, ან ვერ მუშა-
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ობს, ეს ნიშნავს რომ დარღვეულია მასში არსებული ურთიერთობები, 

ნდობა, ხედვა. ამიტომაც, ბაზრის ეფექტურად მუშაობას განსაზღვრავს 

მონაწილეთა ინფორმაციულობის ხარისხი სიტუაციებზე და ურთიერთზე, 

ნდობა, ინტერესთა თანხვედრა, კანონით გამყარებული მექანიზმები 

(ხელშეკრულებები, ფასები...).  

საქართველოში კულტურის სფეროში ბაზრის გაგება ჯერ არ არსე-

ბობს, კულტურის სფეროში გაყიდვები და წარმოება სტანდარტული 

ეკონომიკური პრინციპებისა და  მოთხოვნა  - მიწოდების წესების მიხედვით 

მიმდინარეობს,  ხშირ შემთხვევაში, შეთავაზების მოცულობა ბევრად მეტია 

მოთხოვნაზე, ფასები დაურეგულირებულია,  ბაზრის კონიუქტურა კი 

სპონტანური. ავტორს მოჰყავს  „მშრალი ხიდის“ მაგალითი;  აღნიშნავს 

მსგავსს პრობლემებს თეატრებში, მუზეუმებში და ა.შ. აანალიზებს 

რეალურად არსებულ სიტუაციებს და გამოაქვს დასკვნები, რომლებიც ეხება  

ისტორიულ-კულტურული ძეგლების გართულებულ შენახვას, დაცვას, 

რადგან  ისინი საერთოდ ვერ ახერხებენ, ძირითადად, თავის შენახვას. 

ავტორის აზრით, დამატებითი თანხების მოძიება საქართველოში ძალიან 

ძნელია, ბევრისთვის კი შეუძლებელი. მათ შეაქვთ თავიანთ სისტემაში 

შემოსავლის დამატებითი წყარო - სუვენირები, წიგნების კიოსკები, კაფე-

ბუფეტები, ქვე-არენდები, რეკლამის განთავსება, კერძო „ივენთების“ და 

ექსპოზიციების მოწყობა.  

კულტურის ორგანიზაციებს თვითგადარჩენის მიზნით, ხშირად 

თავიანთი პირველადი ფუნქცია ავიწყდებათ - კულტურული მემკვიდ-

რეობის დაცვა და მისი პოპულარიზაცია საზოგადოების განვითარე-

ბისათვის და, მოგების სურვილს გადაყოლილები, ამ დაწესებულებებს 

კულტურულ ფუნქციას უკარგავენ... 

გამოკვლევის ამ ნაწილს, როგორც მთლიანად მთელ ნაშრომს ძირითად 

ნიშნულად გაზდევს  კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების ეკონომი-

კური სარგებლის ჭრილში განხილვა, რომლის განსახორციელებლად 

სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს. ბაზარს თავისი ძლიერი სტიმული გააჩ-
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ნია. საქართველოში კი სამწუხაროდ არ არის კონკურენტუნარიანი ურთიერ-

თობების გარემო, წინააღმდეგობაა ეკონომიკურ კანონებში, კულტურის და 

ხელოვნების პროდუქტის ფასებთან, მოუქნელია დაბეგვრის სისტემა, არც 

საგადასახადო შეღავათებია, ჩამოუყალიბებელია მართვისთვის საჭირო 

მექანიზმები. ეს ხანგრძლივი პროცესია და ამაზე პროფესიონალები უნდა 

ფიქრობდნენ.  

როდესაც ავტორი კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომიკური 

თვალსაზრისით გამოყენებას ეხება, ის აუცილებლად განიხილავს მას 

ტურიზმთან  შეხებაშიც.  კულტურის (შემეცნებითი) ტურიზმი და ეკო 

ტურიზმი დღეს, ტურიზმის ინდუსტრიაში, ყველაზე მზარდ სექტორადაა 

აღირებული ექსპერტების მიერ, სადაც კულტურის ნაწილს დიდი 

ეკონომიკური წილი უჭირავს და მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენს. 

როცა ავტორი ამ აზრს ანვითარებს, ასკვნის, რომ, ფაქტიურად, საქარ-

თველოს გააჩნია  ერთ-ერთი უძლიერესი რესურსი -  კულტურული მემ-

კვიდრეობა, რომლის სწორი გამოყენებით და ტურიზმთან მჭიდრო ურთი-

ერთობაში მისი განვითარებით თუ მთლიანად ქვეყნის არა, ზოგიერთი 

რეგიონისთვის მაინც იქცევა მისი გადარჩენის და განვითარებისთვის 

ერთადერთ რესურსად. 

სადისერტაციო ნაშრომში ავტორი საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებს (მატერიალური და არამატერიალური), კულტუ-

რული ობიექტების მრავალფეროვნებას ტურიზმის განვითარების ერთ ერთ 

ხელშემწყობ ფაქტორად განიხილავს, რაც თავისთავად გავლენას ახდენს 

სხვა დამატებითი სერვისების  გაძლიერებაზე (ინფრასტრუქტურა: სასტუმ-

როები, სერვისის სფერო, გასართობი და სავაჭრო დაწესებულებების შემო-

სავლის გაზრდას და სხვ.) და წარმოშობს, კულტურის სფეროში, წარმოებისა 

და კულტურის პროდქუტების შექმნის გზით, ირიბი ეკონომიკური 

სარგებლის მომტან და ხელშემწყობ ფაქტორებს. იხილავს მაგალითებს. 

ასევე არნიშნავს, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში არის კომერციული 

და არაკომერციული დაწესებულებები, რომელთა მიზანიც - კულტურის 
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მიღწევების პოპულარიზაცია და საზოგადოების განათლება, მეცნიერული 

კვლევები და მათი შედეგებით გამოვლენილი პრობლემების რეგულაციების 

შექმნა-განხორციელებაა. მათ წამყვანი ადგილი უკავიათ ქვეყნის კულტუ-

რის სფეროში, ასეთი ფუფუნება საქართველოში ჩვენ ჯერ არ გაგვაჩნია.  

მიუხედავად თემის აქტუალობისა ამ საკითხზე საქართველოში სულ 

რამდენიმე ავტორი მუშაობს. არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები, თუმცა 

პრიორიტეტულად მაინც ერთი მიმართულება რჩება სადაც, კულტურა და 

კულტურული მემკვიდრეობა -  ეკონომიკის ერთ-ერთ სექტორად განი-

ხილება.   

სადისერტაციო ნაშრომში გამოკვეთილია ავტორის აზრი, რომ ჩვენი 

ქვეყანის კულტურის მახასიათებლებიდან, სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

ტურიზმის და კულტურის ურთიერთობის საკითხი მას ერთ-ერთი ძირეულ 

საკითხად მიიჩნევს. საქართველოში, ტურისტული სეზონების პერიოდშიც  

კი ნაკლებად დატვირთულია ქალაქის კულტურის დაწესებულებები; 

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ არც ქალაქის მოსახლეობაა აქტიურად 

ჩართული მიმდინარე კულტურულ ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა, რომ 

უდიდესი კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა გაგვაჩნია (თუმცა 

ნუსხაში შეტანილია მხოლოდ 6803).  ავტორი დისერტაციის ამ ნაწილში, 

ანვითარებს თავის აზრს, რომ ქვეყნის შიდა და გარეთა ტურიზმში 

აუცილებელელია ვისარგებლოთ ამ რესურსებით, როგორც საშუალება,  

როგორც რესურსი -  ეკონიმიკური განვითარებისთვის; ამ კუთხით 

მუშაობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რადგან არსებობს დიდი 

პოტენციალი და მცირე გამოყენება. ამას თავისი მიზეზები გააჩნია. 

მაგალითად: არსებული რესურსების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა (ეს 

კვლევამაც დაადასტურა. იხ. კვლევის დანართი). გაუმართავი 

ინფრასტრუქტურა, შეუმუშავებული მარშრუტები, კვალიფიციური 

კადრების სიმცირე, გაუმართავი კავშირი ეკლესიასა და ტურისტულ ფირმა-

სააგენტოებს შორის და სხვ. 
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უკვე დადგა დრო შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა ტიპის 

მარკეტინგული ალიანსების შექმნის (ერთჯერადი ან ხანგრძლივი 

ურთიერთობის ტიპის), რომელიც კულტურული ტურიზმის განუყოფელი 

ნაწილი გახდება. 

დასკვნაში ჩამოყალიბებული და შეჯამებულია სადისერტაციო ნაშ-

რომის კვლევა-ძიების ძირითად შედეგებზე ავტორისეული მოსაზრებები.  

რეკომენდაციებში მოცემულია არსებული პრობლემების აღმოსაფ-

ხვრელად საჭირო პრაქტიკული რჩევები. 

დანართი მოიცავს კვლევის შედეგად მიღებულ შედეგებს. 

 

ძირითადი დასკვნები 

საქართველოში, უკანასკნელი 40 წლის განმავლობაში,  აშკარად იყო 

მცდელობა (უმნიშვნელოდ), კულტურის სფეროს ინოვაციური ხასიათის 

განვითარებისაკენ. მაგრამ უფრო დიდი პროცენტი იყო არასწორი 

ქმედებები, უფრო სწორად კი, არარსებული კულტურის პოლიტიკის გამო, 

რომელმაც დეგრადირება გამოიწვია კულტურის და ხელოვნების სფეროს 

უამრავი მიმართულების,  მათი ფუნქციების, რადგან ქვეყანაში დაიკარგა 

სოცი-ალური აქტივობა. ეს, თავისთავად, მოსახლეობის მარგინალიზაციის 

შეგნებულად გაზრდილმა პროცესებმა, ფასეულობათა გადაფასების 

რთულმა პროცესებმა, ზნეობრიობის ორიენტირებმა, სოციალიზაციის და 

ინკულტურიზაციის შესუსტებამ გამოიწვია.   

ინტეგრირება მსოფლიო სივრცეში, როგორც სხებისთვის, ისე საქარ-

თველოსთვისაც მნიშვნელოვანია; განსაკუთრებით კი კულტურით, რადგან 

ქართული კულტურა ეს ჩვენი ერის ანარეკლია.  

ქვეყანაში საზოგადოების განვითარების დონის განმსაზღვრელი კულ-

ტურის მდგომარეობაა. ამიტომ მთავარია, ქვეყანაში კულტურის დაფი-

ნანსების პრიორიტეტები. კულტურის სფეროს ბაზარს თავისი ძლიერი 

სტიმული გააჩნია. საქართველოში კი სამწუხაროდ არ არის კონკუ-

რენტუნარიანი ურთიერთობების გარემო, წინააღმდეგობაა ეკონომიკურ 
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კანონებში, კულტურის და ხელოვნების პროდუქტის ფასებთან, მოუქნელია 

დაბეგვრის სისტემა არც საგადასახადო შეღავათებია და ჩამოუყალიბებელია 

მართვისთვის საჭირო მექანიზმები. ეს ხანგრძლივი პროცესია და ამაზე 

პროფესიონალები უნდა ფიქრობდნენ. 

საქართველოს გააჩნია  ერთ-ერთი უძლიერესი რესურსი -  კულტუ-

რული მემკვიდრეობა, რომლის სწორი გამოყენებით და ტურიზმთან 

მჭიდრო ურთიერთობაში მისი განვითარებით თუ მთლიანად ქვეყნის არა, 

ზოგიერთი რეგიონისთვის მაინც იქცევა მისი გადარჩენის და განვი-

თარებისთვის ერთადერთ რესურსად. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარ-

ტამენტის საგამოცდო კომისიაში დაცული იქნა 

ორი სემინარი: 

1. ქართული სახვითი   ხელოვნების (მხატვრობა) განვითარების გზა XX 

საუკუნეში  (11/01/2015) 

2. მხატვრული პლაკაქტი მეორე მსოფლიო ომში როგორც ისტორიული 

წყარო (07/07/2015) 

სამი კოლოკვიუმი: 

1. კულტურული მემკვიდრეობის არსი (09/02/2015) 

2. კულტურის პოლიტიკა და მისი არსი (09/07/2015) 

3. კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ეკონომიკური დარგის 

განსაკუთრებული საშუალება (12/02/2016) 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და რეკომენდა-

ციები მოხსენდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინის-

ტროს კულტურის პოლიტიკის სამმართველოს და „კულტურის სტრატეგის 

2025“ (სამუშაო ვერსია) დოკუმენტზე სამუშაო ჯგუფის წევრებს. 

დისერტაცია, აგრეთვე, აპრობირებულია შოთა რუსთაველის სახელობის 

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტზე და ვანო 

სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 

მუსიკოლოგიის ფაკულტეტზე.  

პუბლიკაცია. სადისერტაციო თემის ირგვლის გამოქვეყნებული მასალა: 

1. ქეთევან ახობაძე. კულტურული მემკვიდრეობის არსი. 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვისტური სამეცნიერო 

ჟურნალი „Scripta manent”, №3(23), 2014, გვ. 82-93. 
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2. ქეთევან ახობაძე. კულტურის პოლიტიკის არსი. წერილი პირველი. 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვისტური სამეცნიერო 

ჟურნალი „Scripta manent”, №4(24), 2014, გვ. 95-104. 

3. ქეთევან ახობაძე. კულტურის პოლიტიკის არსი. წერილი მეორე. 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვისტური სამეცნიერო 

ჟურნალი „Scripta manent”, №4(24), 2014, გვ. 105-114. 

4. ქეთევან ახობაძე. კულტურის პოლიტიკის არსი. წერილი მესამე. 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვისტური სამეცნიერო 

ჟურნალი „Scripta manent”, №1(25), 2015, გვ. 111-122 

5. ქეთევან ახობაძე. კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ეკონომიკის 

დარგის განსაკუთრებული საშუალება.  საქართველოს შოთა 

რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმმწიფო 

უნივერსიტეტის ჟურნალი „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“, 

N4(65), 2015, გვ.41-55 

6. ქეთევან ახობაძე. მხატვრული პლაკატი მეორე მსოფლიო ომში რო-

გორც ისტორიული წყარო და მატერიალური კულტურული მემკვიდ-

რეობის  ძეგლი. საქართველოს  მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

ჟურნალი „მაცნე”, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის და 

ხელოვნების ისტორიის სერია,  №1, 2015, გვ. 145-153 

7. ქეთევან ახობაძე. ქართული ხელოვნების მემკვიდრეობა. ქართველი 

მხატვრები. საქართველოს მხატვართა კავშირი, 2015, გვ.11-117 

8. ქართველი მხატვრები. მხატვართა კავშირის 80 წლის იუბილესთან 

დაკავშირებით. საქართველოს მხატვართა საერთაშორისო შემოქმე-

დებითი კავშირი, 2013. 

 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა და სერთიფიკატები: 

1. ქეთევან ახობაძე. კულტურული მემკვიდრეობა-ისტორია და თანა-

მედროვეობა.  ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენ-
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ცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2013“, საქართველოს ტექნი-

კური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, თბ., 2013. 

2. ქეთევან ახობაძე. პირველი მსოფლიო ომი და ქართული სახვითი 

ხელოვნება. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „პირველი მსოფლიო ომი 

და სამხრეთ კავკასია“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ლიბერალურ მეცნიერებათა 

დეპარტამენტი. (სერთიფიკატი). თბილისი, 2014. 

3. ქეთევან ახობაძე. გერმანიის ორი კაპიტულაცია: ფაქტები და 

ლეგენდები. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „მეორე 

მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ლიბერალურ 

მეცნიერებათა დეპარტამენტი. ევროინტეგრაციული პროცესების 

შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. (სერთიფიკატი), თბილისი, 2015. 

4. Georgian Technical University, CERTIFICATE is awarded to Ketevan 

Akhobadze for participation in international conference “Georgian cultural 

monuments abroad (Istanbul) held by the Scientific-Research Centre of 

European Studies of Georgian Technical University, February 11, 2015. 

5. Chiesa cattolica in Georgia, CERTIFICATE is awarded to Ketevan 

Akhobadze for participation in international conference “Georgian Catholic 

Cloister in Istanbul” held by Apostolic Administration of Latin Rite 

Catholics South Caucasus, February 12, 2015. 

6. GTU, Certificate is awarded to Ketevan Akhobadze for participation in 

International Scientific Symposium “The Second World War and South 

Caucasus”, organizes by GTU and Scientific-Reserch Centre of European 

Studies, June-3-4, 2015. 

7. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა 82-ე ღია 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული, 

2015, გვ. 207. დიპლომი - კონფერენციაში მონაწილეობისათვის., 

სოციალურ მეცნიერებათა სექცია. 


