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წინამდებარე დოკუმენტი - რეგიონული განვითარების გზამკვლევი, არის 
მოქალაქეთა ხედვის დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია პროექტის 
“რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება 
დემოკრატიისთვის“ მონაწილეთა მიერ. 

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის (EECMD) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით, და 
მიზნად ისახავს ამომრჩევლების იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით 
მოითხოვონ მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ფოკუსირებული პოლიტიკური 
თუ საარჩევნო პროგრამები და ისეთი პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, 
რომელიც მეტად პასუხობს საქართველოს მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს. 
პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, 
იმერეთსა და აჭარაში ხორციელდება.

ავტორთა ჯგუფი: 
ავთანდილ სვიანაძე, ანა ჯანიაშვილი, მარიამ ისპირიანი, მარინე დიდებულიძე, 
ნაილი მელანაშვილი, ნინო სუხიაშვილი, რევაზ კერესელიძე, სუზანა ბერიძე, 
ქეთა ყანჩაველი, შოთა მარანელი.

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი 
დახმარების წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია ავტორთა ჯგუფი და არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პოზიცია ან 
თვალსაზრისი.
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ვითარების ანალიზი

მატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს − ადამიანის მიერ 

ან ადამიანის ბუნებაზე ზემოქმედების შედეგად შექმნილი ნებისმიერი 

სახის მხატვრული, ესთეტიკური, ისტორიული, მემორიალური ღირებულების 

მქონე არქიტექტურული, ხელოვნების, ქალაქთმშენებლობითი, სასოფლო, 

არქეოლოგიური, ანთროპოლოგიური, ეთნოგრაფიული, მონუმენტური, 

ტექნიკის განვითარებასთან დაკავშირებული უძრავი ან მოძრავი ობიექტები, 

დოკუმენტური მასალები, ასევე ბაღები, პარკები, ლანდშაფტური არქიტექტურის 

ობიექტები, ისტორიული დასახლებები, ისტორიულად ჩამოყალიბებული 

გარემო, დაკავშირებული ქვეყნის ისტორიასთან, განვითარებასთან, 

ფოლკლორთან, რწმენასა და ტრადიციებთან, ადრე ან ამჟამად არსებულ 

ცივილიზაციასთან.1 

წინამდებარე დოკუმენტის მთავარი რესურსია პროექტის ფარგლებში 

განხორციელებული შემდეგი აქტივობების შედეგები: თემატური სემინარები; 

ადგილობრივ ექსპერტებთან კონსულტაციები; მოქალაქეთა გამოკითხვა; 

დაინტერესებულ მხარეებსა და ფოკუს-ჯგუფებთან (პედაგოგები, შიდა ქართლის 

რეგიონში არსებული მუზეუმების მენეჯერები, ბიზნესის წარმომადგენლები) 

სამუშაო შეხვედრების ანალიზი; ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან 

მიღებული ინფორმაცია.

შიდა ქართლის კულტურული მემკვიდრეობა უდიდესი რესურსია რეგიონის 

ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის. ასეთი მასშტაბის რესურსის 

გამოვლენა, დაცვა, ინტერპრეტაცია და გამოყენება რეგიონის სოციალური და 

ეკონომიკური წინსვლის აუცილებელი პირობაა. არსებული მდგომარეობით, 

შიდა ქართლის კულტურული მემკვიდრეობის პოტენციალი არ ხმარდება 

რეგიონის მდგრად სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას. 

შიდა ქართლის ოთხივე მუნიციპალიტეტიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით 

დასტურდება, რომ ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკის დოკუმენტი და 

სამო ქმედო გეგმა კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში არ არსებობს. 

მწირი დაფინანსების პირობებში და არასათანადო ყურადღების გამო 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ნგრევა-განადგურების არაერთი 

ფაქტია გამოვლენილი. გორის, ხაშურისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებს 

არ გააჩნიათ კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო ბაზა: 

1  საქართველოს კანონი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“.
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კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების შესახებ; თვითმმართველი 

ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული იმ ობიექტების შესახებ, რომლებიც 

ფასეულია ისტორიული, კულტურული, მემორიალური ან სხვა კრიტერიუმით 

და დღემდე არსად არის აღნუსხული; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, 

აგრეთვე კულტურულ-ისტორიული თვალსაზრისით გამორჩეული ობიექტების 

შესახებ, რომლებსაც საფრთხე ემუქრება.

შიდა ქართლში ჩატარებულ კვლევებში მონაწილეობდა რეგიონში მცხოვრები 

250 მოქალაქე. გამოკითხულთა 66,8%-ის შეფასებით, არ არსებობს ღონის-

ძიებები, რომელთა მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპუ-

ლარიზაცია და უმთავრეს პრობლემად სწორედ ეს სახელდება; კვლევის 

მონაწილეთა 38,8% წუხს იმის გამო, რომ რეგიონის მუნიციპალიტეტებში 

ძნელად თუ ნახავთ საინფორმაციო დაფებს კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების შესახებ; 38% კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბი ლი-

ტაციის საჭიროებაზე ამახვილებს ყურადღებას. გარდა ამისა, მოსახ ლეო-

ბისთვის კვლავ გადაუჭრელ პრობლემებად რჩება: მისასვლელი გზა − 32,4%, 

საპირფარეშოების არარსებობა − 27,2%, ძეგლების დაცვა − 24,8%, ძეგლების 

აღრიცხვა − 20,8%.

პრობლემის აღწერა

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება შიდა ქართლის რეგიო-

ნის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ჩვენი წარსულის, ისტორიის განუყოფელი 

ნაწილია. ეს არის ჩვენი იდენტობის განმსაზღვრელ ფასეულობათა ერთობ-

ლიობა, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ამ სიმდიდრის მოვლა და 

გაფრთხილება თითოეული ჩვენგანის ვალდებულებაა. 

შიდა ქართლის კულტურული მემკვიდრეობა უდიდესი რესურსია რეგიონის 

ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის. ამ რესურსის გამოვლენა, 

დაცვა, ინტერპრეტაცია და გამოყენება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური 

წინსვლის აუცილებელი პირობაა. კულტურული მემკვიდრეობის სოციალური 

და ეკონომიკური მნიშვნელობა სათანადოდ არ გვაქვს გაცნობიერებული; 

შესაბამისად, არც მისი პოტენციალია გამოყენებული ჩვენი იდენტობის გან-

სამტკიცებლად, ცოდნის გასაღრმავებლად, გამოცდილების გასაფართოებლად 

და ადამიანის ყოველდღიური გარემოს გასაუმჯობესებლად. შიდა ქართ-
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ლის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მისი შესაძლებლობების 

გამოუ  ყენებლად კი ვერ განვითარდება რეგიონი როგორც სოციალური, 

ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. ვერ მოხერხდება ეკონომიკის უმნი-

შვნელოვანესი სექტორის − ტურიზმის განვითარება, რომელიც ქვეყნის 

წინსვლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

კულტურული მემკვიდრეობა რეგიონის განვითარების პოლიტიკის ამოცანაა. 

იმისთვის, რომ გასაგები გახდეს ამ მემკვიდრეობის მნიშვნელობა და 

ფასეულობა, მოქალაქეები მაქსიმალურად უნდა ჩაერთონ მისი შენარჩუნებისა 

და განვითარების პროცესში. მოქალაქეთა ამგვარი აქტივობა, ქვეყნისთვის 

საჭირბოროტო საკითხების გადაწყვეტაში მათი მონაწილეობა პირდაპირ 

კავშირშია მართვის გამჭვირვალობასა და ქვეყნის დემოკრატიზაციასთან. 

ამ პოლიტიკას უნდა განსაზღვრავდეს ის საზოგადოება, რომელიც ამ 

ფასეულობების მემკვიდრეა; თითოეულ მოქალაქეს გაცნობიერებული უნდა 

ჰქონდეს თავისი როლი, პასუხისმგებლობა და უფლება მემკვიდრეობის 

დაცვა-პატრონობის მეტად საპასუხისმგებლო საქმეში. 

საქართველოში მემკვიდრეობის კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიკურ 

ფასეულობათა შესწავლის დიდი ტრადიცია არსებობს, თუმცა სრულიად ახალი 

ცნებაა მემკვიდრეობის ეკონომიკა, ისევე როგორც ბოლო ათწლეულებში 

ჩვენში დამკვიდრებული დემოკრატია ან სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. 

ასეთ კატეგორიებზე მოსახლეობის წარმოდგენა ზოგადია და ფრაგმენტული. 

შიდა ქართლის რეგიონში კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 

გამოწვევები უკავშირდება მმართველობის პრინციპებს, რეგიონის მდგრად 

განვითარებას, სოციალურ საკითხებსა და კულტურული მემკვიდრეობის 

შენარჩუნებას. 

შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის, ფოკუს-

ჯგუფებში გამოთქმული მოსაზრებების, ასევე კითხვარებში გამოხატული 

პოზიციების გაანალიზების შედეგად გამოვლინდა რეგიონში არსებული 

შემდეგი პრობლემები: 

1. ვერ ხერხდება შიდა ქართლის რეგიონში არსებული კულტურული 

მემკვიდრეობის პოტენციალის გამოყენება ეკონომიკური განვითარების 

მიზნებისთვის. 

1.1. არსებული პოლიტიკა ხელს არ უწყობს შიდა ქართლის კულ ტურული 

მემკვიდრეობის განვითარებას. 
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1.2. შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების 2014-2021 წლების სტრატე-

გიის დოკუმენტში ყურადღების მიღმაა დარჩენილი კულტუ რული 

მემკვიდრეობის პოტენციალი. ეს განუზომელი მნიშვნელობის სფერო 

მხოლოდ ასეთი ჩანაწერით არის წარ მოდგენილი:

ტურიზმისა და რეკრეაციის შემდგომი განვითარება

ამოცანები 

ტურისტული კომპანიების შექმნა 

პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება 

ეკო- და აგროტურიზმის, კულტურულ-შემეცნებითი და  
აქტიურ-ექსტრიმ-ტურიზმის და კურორტების განვითარება  
(მ.შ. მარკეტინგული კვლევებისა და ღონისძიებების ჩატარება) 

არსებული ტურისტული ობიექტების (სტალინის მუზეუმი, 
უფლისციხე) ინფორმაციული განახლება და მათ გარშემო 
სათანადო ტურისტული სერვისების შექმნა 

საკულტო ობიექტებში (მაგ., ყინწვისი, ატენის სიონი) 
ტურისტების რაოდენობის ზრდისკენ მიმართული 
ღონისძიებების ჩატარება – ხალხური რეწვის ხელშეწყობა – 
ორიენტაციის გაძლიერება შიდა ტურიზმსა და რეკრეაციაზე“.2

2.  მწირი დაფინანსების პირობებში და არასათანადო ყურადღების გამო 

ძეგლების დანგრევისა და განადგურების ფაქტები. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, მუნიციპალიტეტის 

უფლებამოსილებებია: ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი 

საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; 

მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და 

ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; ადგილობრივი 

მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და 

რეაბილიტაცია.3

2  შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების 2014-2021 წლების სტრატეგიის დოკუმენტი. 
3  საქართველოს ორგანული კანონი − ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 16.
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2.1. შიდა ქართლის მხარეში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვა/შენარჩუნების პროცესისადმი არასათანადო მიდგომამ ბევრი 
ობიექტი დანგრევისა და განადგურების პირას მიიყვანა. არსებობს 
მოსახლეობის მიერ ძეგლის დაზიანების საფრთხე და დაზიანების 
ფაქტები.

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მეჯვრისხევში დაანგრიეს მეცხ-
რამეტე საუკუნეში აშენებული შენობა, რომელშიც, იმ პერიოდიდან მოყო-
ლებული ბოლო დრომდე, სოფლის სკოლა ფუნქციონირებდა. შენობაში 
არსებული უნიკალური თაღოვანი მარნისა და უძველესი ქვევრების გამო, 
ადგილობრივმა მოსახლეობამ, მიუხედავად იმისა, რომ ნაგებობა თითქმის 
გაპარტახებულია, მისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის 
მინიჭება განიზრახა.4

მოსახლეობის მიერ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაზიანების 
ფაქტები გამოვლენილია შიდა ქართლის რეგიონის სოფლებში: ქერესა 
და შინდისში (გორის მუნიციპალიტეტი), სასირეთსა და აღაიანში (კასპის 
მუნიციპალიტეტი). ისტორიულ ძეგლებზე, ცილინდრულ კოშკებზე ხეივნის 
ძელაკები დაამაგრეს.5 

ქერე    სასირეთი   აღაიანი

4  https://www.myvideo.ge/v/3079888
5  https://www.youtube.com/watch?v=KzommwHgTBk
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2.2. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების უმრავლესობა საჭიროებს 

კონსერვაცია/რეაბილიტაციას.

კვლევებში 250 მოქალაქე მონაწილეობდა. გამოკითხულთა 80,4% გორიდან არის, 
7,6% − ხაშურიდან, 3,6 % − ქარელიდან და 8,4 % − კასპიდან. (იხ. დანართი 1)

დანართი 1

გამოკითხულთა 84%-ს არასდროს მიუმართავს რომელიმე უწყებისთვის 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან დაკავშირებული პრობლემის 
აღმოსაფხვრელად, მხოლოდ 9%-მა მიმართა ძეგლთა დაცვის ეროვნულ 
სააგენტოს. (იხ. დანართი 2)

დანართი 2 

გორი 

კასპი 

ქარელი 

ხაშური 

დიახ 

არა 

არა 

დიახ 

მიგიმართავთ თუ არა რომელიმე უწყებისთვის კულტურული  
მემკვიდრეობის ძეგლის პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით?

250 responses

250 responses

გთხოვთ დაასახელოთ თქვენი მუნიციპალიტეტი
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გამოკითხულთაგან 91,2% ქალია და 8,8% − კაცი. (იხ. დანართი 3)

 

დანართი 3

გამოკითხულთა უმრავლესობა 30-45 და 46 წელზე უფროს ასაკობრივ 

კატეგორიებს განეკუთვნება. (იხ. დანართი 4) 

დანართი 4

ქალი 

კაცი 

14-17 

18-29 

30-45 

46< 

სქესი

თქვენი ასაკი

250 responses

250 responses

ქალი 

კაცი 
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გამოკითხულთა 67,6 % დასაქმებულია საჯარო სამსახურში. (იხ. დანართი 5)

დანართი 5

3. შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში არ არსებობს საინფორმაციო 

ბაზა, რომელშიც თავმოყრილი იქნება საჭირო ინფორმაცია:

ა. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების შესახებ;

ბ. თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული იმ ობიექტების 

შესახებ, რომლებიც ფასეულია ისტორიული, კულტურული, მემორიალური 

ან სხვა კრიტერიუმით და არსად არის აღნუსხული; 

გ. კულტურული მემკვიდრეობისა და კულტურულ-ისტორიული თვალსა-

ზრისით ფასეული იმ ობიექტების ნუსხა, რომლებსაც საფრთხე ემუქრება. 

შიდა ქართლის ოთხივე მუნიციპალიტეტიდან გამოთხოვილ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით დასტურდება, რომ გორის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 

ბოლო სამი წლის განმავლობაში არც ერთი კულტურულ-ისტორიული ობიექტი 

არ გამოუვლენიათ და არ აღუნუსხავთ. ჩამოთვლილ მუნიციპალიტეტებში 

არ არიან დაინტერესებული, გაზარდონ და გაამდიდრონ მათ ტერიტორიულ 

ერთეულებში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხები. 

გამონაკლისია კასპის მუნიციპალიტეტის მერია, რომლის ძალისხმევით 

მიუთითეთ თქვენი ეკონომიკური სტატუსი:
250 responses

მოსწავლე 

სტუდენტი 

დასაქმებული საჯარო სამსახურში

დასაქმებული კერძო სექტორში 

მეწარმე 

თვით დასაქმებული საკუთარ ფერმე... 

სეზონურად დასაქმებული 

პენსიონერი

1/2
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გამოვლენილია კულტურული ფასეულობის მქონე 31 ობიექტი, რომლებსაც 

უკვე მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. 

3.1 რეგიონის მოსახლეობის არცთუ მცირე ნაწილი ცუდად იცნობს თავის ტე-

რი  ტორიულ ერთეულში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს.

გამოკითხულთა 60,4% აღნიშნავს, რომ მეტ-ნაკლებად იცნობს თავისი რეგიონის 

კულტურულ მემკვიდრეობას, 38,4% კი კარგად იცნობს. (იხ. დანართი 7)

 დანართი 7

3.2 იშვიათად იმართება ღონისძიებები, რომელთა მიზანი უნდა იყოს 

კულ  ტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაცია.

გამოკითხულთა მნიშვნელოვანი ნაწილი − 66,8% აღნიშნავს, რომ რეგიონში 

საერთოდ არ იმართება ღონისძიებები, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაციას. ეს ერთ-ერთ 

მთავარ პრობლემად სახელდება. 

3.3 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე არ არის განთავსებული 

საინფორმაციო დაფები, მოუწესრიგებელია ძეგლებთან მისასვლელი 

გზები, არ არსებობს საპირფარეშოები.

კარგად ვიცნობ 

არ ვიცნობ 

მეტნაკლებად ვიცნობ

რამდენად კარგად იცნობთ თქვენს რეგიონში 
არსებულ კულტურულ მემკვიდრეობას?

250 responses
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კვლევების თანახმად, გამოკითხულთა 38,8%-ისთვის პრობლემას წარ-

მოადგენს საინფორმაციო დაფების არარსებობა, 38%-ისთვის − კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის საჭიროება, მოსახლეო ბისთვის 

კვლავ პრობლემად რჩება მისასვლელი გზა − 32,4%, საპირფარეშოების 

არარსებობა − 27,2%, ძეგლების დაცვა − 24,8%, ძეგლების აღრიცხვა − 20,8%. 

(იხ. დანართი 8)

 დანართი 8 

ხედვის დოკუმენტის მიზანი

ხედვის დოკუმენტის მიზანია, ხელი შეუწყოს ადგილობრივი მნიშვნელო-

ბის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და პოპულარიზაციის 

გრძელვადიანი პოლიტიკის შემუშავებას.

250 responses

როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი პრობლემა, რომელიც 
თქვენს რეგიონში არსებულ ძეგლებთან არის დაკავშირებული? 
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ძირითადი ხედვა და 
რეკომენდაციები

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე ზრუნვა კონსტიტუციური უფლებაა.6 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების მიმზიდველი გარემო და სათანადო პოპულარიზაცია დადებით 

გავლენას ახდენს ტურიზმის სფეროს განვითარებაზე.

შიდა ქართლის რეგიონს აქვს შესაძლებლობა, კულტურული ტურიზმის 

მეშვეობით დაინტერესებულ პირებს გააცნოს მასში შემავალი მუნიციპა-

ლიტეტების კულტურული მემკვიდრეობა, აქ მდებარე ძეგლები და მდიდარი 

ისტორია. შიდა ქართლი გამორჩეულია თავისი ისტორიული და კულტურული 

წარსულით, რაც უდავოდ ერთ-ერთი ძირითადი სიმდიდრეა. ტურისტების 

უმრავლესობა სწორედ ამ უნიკალური ისტორიისა და არტეფაქტების გასა-

ცნობად სტუმრობს რეგიონს. მიუხედავად კულტურული მემკვიდრეობის 

უდიდესი პოტენციალისა, ტურისტთა/ვიზიტორთა უმეტესობა მხოლოდ ორ 

ტურისტულ ობიექტს სტუმრობს: სტალინის სახლ-მუზეუმსა და უფლისციხის 

მუზეუმ-ნაკრძალს. გადაუდებელი ამოცანაა, შემუშავდეს იმ ღონისძიებების 

გეგმა, რომლებიც ხელს შეუწყობს რეგიონში არსებული კულტურული 

მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას, აამაღლებს ნაკლებად ცნობილი 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ცნობადობას.

შიდა ქართლის ეკონომიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ტურიზმის 

რეგიონული პოლიტიკის შექმნა, რომელიც გაზრდის როგორც ცალკეული 

პროექტებისა და ტურიზმის ცალკეული მიმართულებების, ისე კულტურული 

ტურიზმის როლს.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა და შენარჩუნება შიდა ქართ-

ლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში პრიორიტეტული მიმართულებებია 

არა მხოლოდ ისტორიის შენარჩუნების პროცესის ხელშეწყობის, არამედ 

თითოეული მუნიციპალური ერთეულის ეკონომიკური განვითარების კუთხითაც. 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა-პოპულარიზაციის პროცესში 

მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების როლის გაზრდა, 

ისე ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება კულტურული 

მემკვიდრეობის მნიშვნელობისა და ფასეულობის შესახებ.

6  საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლი.
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კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებით გამოიკვეთა ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობის როლის გაძლიერების აუცილებლობა.

ადგილობრივი თვითმმართველობებისგან მიღებული პასუხებით დგინდება, 

რომ შიდა ქართლის რეგიონის მუნიციპალურ ერთეულებს − კასპის, ქარელისა 

და ხაშურის მერიებს შედგენილი აქვთ მათ ტერიტორიებზე არსებული კულ-

ტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სრული ნუსხა. 

მხოლოდ კასპისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებში არსებობს იმ ობიექტების 

ნუსხა, რომლებსაც, სავარაუდოდ, შეიძლება მიენიჭოს კულტურული მემკვი-

დრეობის ძეგლის სტატუსი. 

კასპის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახური პერიოდულად 
მიმართავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს ამა თუ 
იმ ობიექტისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ. ასეთმა ძალისხმევამ 
შედეგი გამოიღო და უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 31 ობიექტს მიე-
ნიჭა ძეგლის სტატუსი7.

კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში, ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალი-
ტეტის მუზეუმების გაერთიანების“ ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში, 
გათვალისწინებულია თანხა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 
მონიტორინგისთვის. ამ საქმიანობას ეწევიან ე.წ. ძეგლის მცველები (6 
თანა მშრომელი), რომლებიც პერიოდულად ამოწმებენ ძეგლებს და შესაბამის 
სამსახურებს აწვდიან ინფორმაციას მათი მდგომარეობის შესახებ.8

სასურველია, კასპის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ-კულტურული მემკვი დრე-

ობის მონიტორინგისა და ისტორიული ობიექტების აღნუსხვის ეს მოდელი 

გაიზიარონ შიდა ქართლის რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებმაც (გორი, 

ქარელი, ხაშური).

მხოლოდ ქარელისა და კასპის მუნიციპალიტეტების მერიებს აქვთ შედგენილი 

იმ ძეგლების ნუსხა, რომლებსაც კონსერვაცია/რესტავრაცია სჭირდება. 

არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

სამოქმედო გეგმა ან პოლიტიკის დოკუმენტი. 

ოთხივე მუნიციპალიტეტის მერიაში აღნიშნავენ, რომ შესაბამისი სამსახურები 

სისტემატურად ახორციელებენ სხვადასხვა შემეცნებით/საგანმანათლებლო 

7  კასპის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 13 ივლისის №82-822119480 წერილი.
8  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5056945?publication
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აქტივობას კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობისა და ფასეულობის 

პოპულარიზაციის მიზნით.

გორის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების მერიები ინფრა სტრუქ-

ტურული პროექტების დაგეგმვისას და განხორციელებისას ითვალის წინებენ 

ტურისტებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ხელმისაწვდომობის 

საკითხს (გზა, ტრანსპორტი, უსაფრთხოება, საპირფარეშო, სასმელი წყალი 

და სხვ.).

ხაშურისა და კასპის მუნიციპალიტეტებიდან მიღებულ ოფიციალურ წერილებში 

აღნიშნულია, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია/

კონსერვაცია სცილდება მათ კომპეტენციას.9

რაც შეეხება გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებს, ისინი ახორციელებენ 

პროგრამებს საკულტო შენობა-ნაგებობების აღსადგენად. 

მხოლოდ კასპის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა იმ 

ობიექტების გამოსავლენად და აღმოსაჩენად, რომლებიც ფასეულია ისტო-

რიული, კულტურული, მემორიალური ან სხვა თვალსაზრისით. 

გამოიკვეთა, რომ მუნიციპალიტეტებს განსხვავებული ხედვა აქვთ კულტურუ-

ლი მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით. სასურველია, შეიქმნას ისეთი 

მექანიზმი, რომელიც ერთი რეგიონის ოთხივე მუნიციპალიტეტს გააერ თია-

ნებს ამ საქმეში. სასურველია აგრეთვე, მუნიციპალიტეტების ურთი  ერთ -

თანამშრომლობითა და კოორდინირებული მუშაობით შემუშავდეს ძეგლთა 

მოვლა-პატრონობის ერთობლივი მექანიზმი. მაგალითად, შეიქმნას ინტერ-

მუნიციპალური მექანიზმი, რომელიც ერთობლივი თანამშრომლობით უფრო 

ქმედითს გახდის შიდა ქართლის რეგიონში კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვასა და პოპულარიზაციას. 

კვლევამ აჩვენა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ცნობადობის 

ამაღლების მიზნით გამოწვევები არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიო-

ნის ოთხივე მუნიციპალიტეტში არსებობს სხვადასხვა საგანმანათლებლო 

პროგრამა და აქტივობები, მემკვიდრეობის დაცვის ცნობადობის ასამაღ-

ლებლად მეტი სამუშაოა ჩასატარებელი. კერძოდ, კოორდინირებული მუშაობა 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, მუზეუმების მენეჯერებთან, ადგი-

ლობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან, ღონისძიებებისა და სამოქმედო 

გეგმის შემუშავება მოქალაქეთა ჩართულობის გასაფართოებლად და 

ცნობიერების ასამაღლებლად.

9  ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის 14 ივლისის №06/4643 წერილი.
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ადგილობრივ დონეზე, შესაბამისი 
კომპეტენციის ფარგლებში, შეიმუშაონ 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

გრძელვადიანი ხედვის პოლიტიკის დოკუმენტი.

ასეთი სტრატეგიული დოკუმენტი უნდა გამოიყენებოდეს 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის 

შედგენისას, განსაკუთრებით − ინფრასტრუქტურის, 

კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის პროგრამების 

დაგეგმვის პროცესში. 

აუცილებელია შიდა ქართლის 
მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მდებარე 
იმ ძეგლების რეაბილიტაცია-კონსერვაცია, 
რომელთა მდგომარეობა სავალალოა.

მუნიციპალიტეტებმა პრიორიტეტების დოკუმენტში, 

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვისას, 

გაითვალისწინონ ფინანსური რესურსი, რომელიც 

მოხმარდება კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. 

განსაკუთრებული პრიორიტეტი მიენიჭოს დაზიანებულ 

ძეგლებს. მოახდინონ ადგილობრივი მნიშვნელობის 

ძეგლების კატეგორიზაცია განსაკუთრებით მწვავე 

(წითელი კატეგორია), მწვავე (ყვითელი კატეგორია) და 

საყურადღებო (მწვანე კატეგორია) კატეგორიებად.
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1

2

რეკომენდაციები შიდა ქართლის 
მუნიციპალიტეტებს
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3

4

შეიქმნას შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში 
არსებული ისტორიული ან კულტურული 
მნიშვნელობის ობიექტების საინფორმაციო ბაზა:

ა) კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების შესახებ;

ბ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული 

იმ ობიექტების შესახებ, რომლებიც ფასეულია 

ისტორიული, კულტურული, მემორიალური ან სხვა 

კრიტერიუმით და არსად არის აღნუსხული; 

გ) საფრთხის ქვეშ არსებული კულტურული 

მემკვიდრეობისა და კულტურულ-ისტორიული 

თვალსაზრისით ფასეული იმ ობიექტების შესახებ, 

რომლებსაც საფრთხე ემუქრება და გადასარჩენია. 

სასურველია, კასპის მუნიციპალიტეტის ისტორიული 

ობიექტების აღნუსხვის მოდელი გაიზიარონ შიდა 

ქართლის რეგიონის გორის, ქარელისა და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებმა. 

შეიქმნას ინტერაქტიული (ციფრული) რუკა, 
რომელზეც დატანილი იქნება რეგიონში 
არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები 
და რომელიც განთავსდება მუნიციპალიტეტების 
ვებგვერდებზე.

რუკა მოემსახურება ადგილობრივი მოსახლეობის 

ცნობიერების ამაღლებას კულტურული მემკვიდრეობის 

მნიშვნელობისა და მისი ისტორიული ფასეულობის 

შესახებ. 

ვიზიტორებისთვის/ტურისტებისთვის კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
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შეიქმნას ინტერმუნიციპალური 
თანამშრომლობის მექანიზმი.

ასეთი უნივერსალური მექანიზმის მეშვეობით და 

მუნიციპალიტეტების ერთობლივი თანამშრომლობით 

უფრო ქმედითი გახდება შიდა ქართლის რეგიონში 

არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და 

პოპულარიზაცია;

აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლების საინფორმაციო დაფებით 
უზრუნველყოფა.

დაფებზე განთავსდეს მოკლე ინფორმაცია ძეგლის 

შესახებ;

დამონტაჟდეს გამაფრთხილებელი აბრები ძეგლთა 

დაცვის მიზნით;

განთავსდეს მიმართულების მანიშნებლები და 

პიქტოგრამები.

შემუშავდეს ღონისძიებები, რომლებიც ხელს 
შეუწყობს ნაკლებად ცნობილი კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაციას.

ნაკლებად ცნობილი კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლთა თავისებურებების სრულად წარმოსაჩენად 

შემუშავდეს მცირე და საშუალო მასშტაბის პროექტები, 

გაიმართოს გამოფენები, ფესტივალები და კონკურსები.

7

6
5
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შედეგების შეფასების კრიტერიუმები 
და ინდიკატორები

კრიტერიუმები:

კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა 

მომავალ თაობებს შეუნარჩუნებს კულტურულ 

მემკვიდრეობას; 

ტურიზმის განვითარება 

დადებითად აისახება რეგიონის 

ეკონომიკურ გაძლიერებაზე;

მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა შიდა 

ქართლის რეგიონს კიდევ უფრო მიმზიდველს 

გახდის ტურისტული თვალსაზრისით;

მეტი საგანმანათლებლო ღონისძიებები და 

აქტივობები ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ 

ცნობადობის ამაღლებას.

1

4

2
3
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ინდიკატორები:

1

4

2

5
6
7
8

3

რეგიონში გამოვლენილი და აღმოჩენილი 

ობიექტების რაოდენობის ზრდა;

რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების რაოდენობის ზრდა;

მოწესრიგებული საინფორმაციო ბაზები;

ვიზიტორთა და ტურისტთა რაოდენობის ზრდა;

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;

გაზრდილი კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების ნუსხა;

მოქალაქეთა ჩართულობის გაფართოება;

რეგიონის ეკონომიკური და სოციალური 

მაჩვენებლების გაუმჯობესება.
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პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 

გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 

ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 

რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 

და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 

დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 

აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 

დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი 
მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის  
 
შარაშიძის 7, 0179, თბილისი, საქართველო
ტელ:+995 32 291 56 50/51
ელ.ფოსტა:contact@eecmd.org


