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ტექსტის რედაქტორი: ელიზა ნაბახტეველი
დიზაინი: ნატა ყიფიანი, ნატალია ღლონტი

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის 
ცენტრის პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩე
ველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება USAIDის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური 
პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით. იგი მიზნად ისახავს 
ამომრჩეველთა ცოდნის, უნარებისა და ორგანიზების შესაძლებლობების გა
ძლიერებას, რათა მიაღწიონ ქვეყანაში ისეთი პოლიტიკური თუ საარჩევნო 
პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც უკეთ უპასუხებენ მათ რეალურ 
საჭიროებებს.

პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, 
იმერეთსა და აჭარაში ხორციელდება.

პუბლიკაციის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი 
დახმარების წყალობით, რომელიც აშშს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. პუბლიკაციის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი 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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04 კულტურული მემკვიდრეობის 
ადმინისტრირების პრობლემები პოლიტიკის დოკუმენტი

შესავალი
„ძეგლებს, როგორც ხალხთა ასწლოვანი ტრადიციების ცოცხალ მოწმეებს, 

აწმყოში გადმოაქვთ წარსულის სულიერი გზავნილები. კაცობრიობა, 

რომელიც სულ უფრო მეტად აცნობიერებს ადამიანურ ღირებულებებს, 

ძეგლებში საერთო მემკვიდრეობას ხედავს და მომავალი თაობებისთვის 

მათ შენარჩუნებას საერთო პასუხისმგებლობად აღიქვამს. ის იღებს 

ვალდებულებას, მათ, მომავალ თაობებს, ძეგლები ავთენტურობის სრული 

სიმდიდრის დაცვით გადასცეს“1.

 ვენეციის ქარტიის მიზანი − შენარჩუნება და მომავალი თაობებისათვის 
გადაცემა, გულისხმობს არა მხოლოდ მათ დაცვას, არამედ კულტურული 
მემკვიდრეობის თანამედროვე ცხოვრებაში სრულფასოვნად ჩართვას, 
კაცობრიობის მდგრადი და ხარისხიანი ცხოვრების შექმნაში არა პასიურ, 
არამედ აქტიურ თანამონაწილეობას. კულტურული მემკვიდრეობა აღარ 
განიხილება როგორც იზოლირებულად დასაცავი რელიკვიები, რომლებიც 
მხოლოდ ისტორიული ან ესთეტიკური მნიშვნელობისაა. თუ წინა საუკუნის 
დასა წყისში დასაცავად მიიჩნეოდა ცალკეული ობიექტი, დღეს ის მოიცავს არა 
მხოლოდ იზოლირებულ ობიექტებს, არამედ მთელი კულტურული ლანდშაფ
ტის შენარჩუნებასა და დაცვას. კულტურული მემკვიდრეობა მატერიალური 
და არამატერიალური ელემენტების კომპლექსური კომბინაციაა. მას შეიძ
ლება ჰქონდეს ესა თუ ის ფასეულობა − სოციალური, სულიერი, რელიგიური, 
ეთიკური, ესთეტიკური, არქეოლოგიური, ანთროპოლოგიური ან ეკონომიკური; 
შესა ძლებელია მათი ერთობლიობაც. თანამედროვე სამყაროში, კულტუ რული 
მემკვიდრეობისა და მისი დაცვის კონცეფციის გაფართოების შემდეგ, არსე
ბითად შეიცვალა როგორც მასზე, ისე მისი ზემოქმედების არეალები. ახალი 
გამო წვევები და მიზნები მოითხოვს ინოვაციურ, კომპლექსურ მიდგომებს, 
რაც გულისხმობს მემკვიდრეობის პოტენციალის სრულ ინტეგრაციას ქვეყნისა 
და რეგიონის განვითარების პროგრამებში. აუცილებელია, მემკვიდრეობის 
დაცვისა და განვითარების საკითხი აისახებოდეს შესაბამისი სტრუქტურის 
სტრატეგიებში, სამოქმედო გეგმებში როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ 
დონეზე. ფართოვდება ჩართულ მხარეთა წრეც. გაუმართლებელი და უშედეგოა 
მართვის რომელიმე კონკრეტულ უწყებაზე სიმძიმის ცენტრის გადატანა. 
ყველაზე წარმატებულად აღიარებულია ინტეგრირებული მოდელი, როდესაც 
ყველა სტრუქტურა (საჯარო უწყებები, საგანმანათლებლო სისტემა, პროფესიული 
თუ სამოქალაქო საზოგადოება) თანაბრად არის ჩართული სტრატეგიის შექმნაში, 
განხორციელებასა და მონიტორინგში.

1 საერთაშორისო ქარტია ძეგლების და ანსამბლების კონსერვაციისა და რესტავრაციის 
შესახებ (ვენეციის ქარტია), 1964 წ.



05პოლიტიკის დოკუმენტი
კულტურული მემკვიდრეობის 

ადმინისტრირების პრობლემები

კულტურული მემკვიდრეობის 
მართვის სისტემა

კულტურული მემკვიდრეობის სახელმწიფო დაცვას საქართველოს კანონ მდე
ბლობით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში ახორციელებენ: 

» კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო (შემდგომ − სამინისტრო) 
− მემკვიდრეობის დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი 
ქვეყანაში; 

» საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 
(შემდგომ − სააგენტო) − შეიქმნა 2008 წელს ქვეყნის ეროვნული და 
მსოფლიო მნიშვნელობის კომპლექსური ძეგლების ბაზაზე; 

» აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში − ავტონომიური რესპუბლიკის 
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, როგორც კულტურისა 
და მემკვიდრეობის პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი ორგანო; 

» აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო − 
ეკისრება აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მემკვიდრეობის მართვა; 

» საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
კომიტეტი; 

» საქართველოს ეროვნული მუზეუმი − მუზეუმებისა და მუზეუმნაკრძალების 
მძლავრი ქსელი. გარდა ამ მუზეუმებში დაცული უმდიდრესი მოძრავი 
მემკვიდრეობისა, მნიშვნელოვანი ტერიტორიული ძეგლების მართვაც 
მისი კომპეტენციაა;

» საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქართველოს იუნესკოს 
საქმეთა ეროვნული კომისია − კურირებს მსოფლიო მემკვიდრეობის 
კონვენციისა და სხვა საერთაშორისო კონვენციების აღსრულებას 
საქართველოში;

» საქართველოს ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესია − 

საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებელ 

ეკლესიას შორის გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმების საფუძ

ველზე, ფლობს ქვეყნის მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს, 

ისტორიულ ეკლესიამონასტრებს და სახელმწიფოსთან ერთად იცავს, 

უვლის და პატრონობს მათ; 

» ქალაქ თბილისის მერია − სამინისტროს მხრიდან მასზე დელეგირებულია 

თბილისის ისტორიული ნაწილის მართვა; 

» ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები/მუნიციპალიტეტები − 

საკუთარი უფლებამოსილებების ფარგლებში მათ ევალებათ ადგი ლო
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ბრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტუ რული 

მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტში კულტურის 

სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიე

ბების განხორციელება; ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა 

მოვლაშენახვა და რეკონსტრუქციარეაბილიტაცია; 

ფორმალურად, მმართველობითი სისტემა გულისხმობს უფლებამოსილე ბების 

გადანაწილებასა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროს დეცენ

ტრალიზაციას, არსებული მდგომარეობით კი, მთავარი მოქმედი უწყებაა სსიპ 

„საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“. 

სააგენტოს, სხვა უფლება-მოვალეობის გარდა, აკისრია: 

» კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციაშემეცნების მიზნით, 

შესაბამისი კულტურულსაგანმანათლებლო და ტურისტული პროგრამების 

შემუშავება და განხორციელება; 

» საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის (მატერიალური და არამა

ტერიალური) უძრავი და მოძრავი ძეგლებისა და ობიექტის დაცვა, მოვლა

პატრონობა და პოპულარიზაცია; 

»  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ობიექტების 

გამოვლენა, შესწავლა, კვლევა, ფიქსაცია და ინვენტარიზაცია; 

» ერთიანი საინფორმაციო სისტემისა და მონაცემთა ბაზის შექმნა; 

» კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სახელმწიფო რეესტრის 

წარმოება; 

» კომპეტენციის ფარგლებში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტა

ტუსის მინიჭება/მოხსნა ან ამ მიზნით უფლებამოსილი სახელმწიფო 

ორგანოებისათვის წინადადებების წარდგენა; 

» კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში სამშენებლო დოკუ მენ

ტაციის შეთანხმება; 

» საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე (ობიექტებზე) 

ჩასატარებელი კვლევითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტების 

მომზადება, ძეგლების სარეაბილიტაციო და არქეოლოგიური სამუშაოების 

ჩატარება; 

» კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მესაკუთრესთან/მოსარგებლესთან 

ძეგლის მოვლაპატრონობის ხელშეკრულების გაფორმება; 
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» კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების დასადგენად შესაბამისი 

წინადადებების შემუშავება; 

» კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების სისტემატური შემოწმება, სამართალდარღვევის ფაქტების 

გამოვლენა, მათზე სათანადო რეაგირება; 

» კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ნორმატიული აქტების პროექტე

ბის შემუშავება და უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოებისათვის 

დასამტკიცებლად წარდგენა; 

» კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში სპეციალისტებისა და ახალი 

სამეცნიერო კადრების მომზადებასა და გადამზადებაში მონაწილეობა/

ხელშეწყობა; 

» მემკვიდრეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და პოპულარიზაცია; 

» მის სტრუქტურაში არსებული მუზეუმების, მუზეუმნაკრძალების ექსპო

ზიციების განახლებაში მონაწილეობა; 

» მუზეუმებისა და მუზეუმნაკრძალების ტერიტორიის განვითარების 

გეგმების მომზადებაგანხორციელება, ვიზიტორთა მოსაზიდად და 

მათთვის სათანადო პირობების შესაქმნელად სათანადო ინფრა

სტრუქტურის (სამუზეუმო მაღაზია, კაფე და ა.შ.) მოწყობა; ბილეთებისა 

და მომსახურების საფასურის განსაზღვრა; 

» სააგენტოს მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, კულტურული 

მემკვიდრეობის სფეროში ცალკეული პროექტების ხელშეწყობადაფი

ნანსების მიზნით კონკურსების გამოცხადება. 

როგორც ვხედავთ, საკმაოდ ფართო უფლებამოვალეობების გარდა, სააგენტო, 

იმავდროულად, ეწევა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამისა და კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას, წარმართავს 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის უდიდესი ნაწილის მუშაობას: 

ნებართვის გაცემას, ზედამხედველობას, მონიტორინგს (გარდა თბილისისა 

და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა). ვინაიდან სააგენტოს დღემდე არ 

გააჩნია რეგიონული ბიუროები, მართვას უზრუნველყოფს რეგიონებში არსებული 

მუზეუმნაკრძალების მეშვეობით. არსებული სისტემის არაეფექტიანობაზე 

მიუთითებს 2014 წელს ICOMOS საქართველოს მიერ შემუშავებული დოკუმენტი 

− „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული პოლიტიკა“: 

„ეს სისტემა ეფექტურად ვერ მუშაობს, ვინაიდან, ერთი მხრივ, მუზეუმ
ნაკრ  ძალების რესურსები შეზღუდულია და, მეორე მხრივ, არსებული ადმი
ნის ტრირების წესი არ იძლევა საშუალებას, რომ მუზეუმნაკრძალებმა 
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დამოუკიდებლად განკარგონ თუნდაც მწირი რესურსები. მაგალითისთვის, 
სააგენტოს შედარებით მძლავრი ერთეული – უფლისციხის ისტორიულ
არქიტექტურული მუზეუმნაკრძალი მართავს მსოფლიო მემკვიდრეობის 
წინასწარული ნუსხის კომპლექსურ ძეგლს და ამას გარდა, შიდა ქართლის მხარის 
617 ძეგლს. მუზეუმნაკრძალის საშტატო ერთეულებისა და წლიური სახელფასო 
და ადმინისტრირების ბიუჯეტის მონაცემები (სურ. 1) ნათლად აჩვენებს, 
რომ ასეთი სირთულის ამოცანის შესრულება ამ რესურსებით ფაქტობრივად 
შეუძლებელია“.2 

სამწუხაროდ, მას შემდეგ ვითარება არ გაუმჯობესებულა, რაც საკმაოდ მძიმედ 
აისახება კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისა და ისტორიული არეალების 
მდგომარეობაზე. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფართო ქსელის გარეშე 
მისი მართვა არაეფექტიანი და, შეიძლება ითქვას, შეუძლებელიც არის. 
ასეთი ქსელის შექმნის შესახებ ვკითხულობთ იმ მისიის ანგარიშში, რომლის 
სახელწოდება და ამოცანაა „რეგიონული თანამშრომლობა კულტურული 
მემკვიდრეობის განვითარებისთვის“:

„კულტურული მემკვიდრეობის ეფექტური დაცვის მიღწევა შესაძლებელია 
მხოლოდ ისეთი ქსელური (კაპილარული) ტექნიკური სამსახურების მეშვეობით, 
რომლებსაც ხელეწიფებათ კულტურული მემკვიდრეობისა და ლანდშაფტის 
გამოყენების, კონსერვაციის, ადაპტაციისა და სახეცვლილების კონტროლის 
განხორციელება და შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა. აღნიშნული სამსახურები 
უნდა ხელმძღვანელობდნენ ნათლად ჩამოყალიბებული კრიტერიუმებითა და 
დირექტივებით, რაც შეამცირებს სუბიექტური გადაწყვეტილებების ალბათობას 
და თანაც ამ სამსახურებში უნდა მუშაობდნენ კარგად მომზადებული კადრები, 
ადეკვატური ანაზღაურებით. შეიძლება განხილულ იქნას ასევე მუნიციპალური 
და რეგიონული დაქვემდებარების ერთობლივი სამსახურების შექმნის იდეაც, 
რეგიონული და მუნიციპალური დონეების ქმედითუნარიანობის ამაღლების 
მიზნით“.3 

2 „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული პოლიტიკა“; ICOMOS საქართველო. 
2014 წ. გვ.18.

3 პროექტი „რეგიონული თანამშრომლობა კულტურული მემკვიდრეობის განვითარებისთვის“, 
2014 წ. 28 იანვრიდან 1 თებერვლის ჩათვლით. თბილისში, საქართველოში 
განხორციელებული მისიის ანგარიში.
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არც კულტურის სამინისტრო და არც სააგენტო არ არის მზად, შეცვალოს 
კულტურული მემკვიდრეობის მართვის მოდელი და ვერტიკალურიდან 
ჰორიზონტალურ მართვის სისტემაზე გადავიდეს. უფრო მეტიც, „საქართველოს 
ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსის“ პროექტი გულისხ
მობს სააგენტოს ფუნქციების გაფართოებასა და მართვის კიდევ უფრო მეტ 
ცენტრალიზებას. აშკარაა, რომ ამ ეტაპზე დეცენტრალიზებული მემკვიდრეობის 
ადმინისტრირება გაძლიერებული რეგიონული და ადგილობრივი ინსტიტუციებით 
კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული პოლიტიკის მთავარ მიმართულებას 
არ წარმოადგენს. 

რეგიონული/მუნიციპალური მართვა

ადგილობრივი ხელისუფლება ძირითად როლს უნდა ასრულებდეს კულტურული 
მემკვიდრეობის მართვასა და განვითარებაში. „საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის ეროვნული პოლიტიკის“ დოკუმენტში შემოთავაზებულია 
რეგისტრირებული ძეგლების სტატუსის მეტი დიფერენციაცია და ძეგლთა 
კატეგორიების 3დონიანი სისტემა: ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი 
მნიშვნელობის ძეგლები. ასეთ დაყოფას უნდა მოჰყვეს მათი მმართველობითი 
სისტემის დივერსიფიკაციაც. 

ასეთი სერიოზული დოკუმენტის რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული 
და ამ მხრივ არც არაფერი გაკეთებულა. დღესდღეობით, საქართველოს 
კანონმდებლობით არსებობს ძეგლი, ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი და 
მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ძეგლი.

ეროვნული — კულტურული 

მემკვიდრეობის ეროვნული 

სააგენტო

რეგიონული — სამხარეო 
ადმინისტრაცია/კულტურული 
მემკვიდრეეობის ეროვნული 

სააგენტო

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი



კულტურული მემკვიდრეობის 
ადმინისტრირების პრობლემები პოლიტიკის დოკუმენტი10 თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის 

საკუთარი უფლებამოსილებებია: 

ტ) ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და 
კულ ტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტში 
კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი 
ღონისძიებების განხორციელება; ადგილობრივი მნიშვნელობის კულ ტურის 
ძეგლთა მოვლაშენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. (ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი)

1. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართვე ლო
ბის კოდექსის“ მე16 მუხლის მე2 პუნქტის „ტ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიზნით, მუნიციპალიტეტი 
უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამ მუხლის 
მე2 პუნქტით განსაზღვრული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა 
მოვლაშენახვას, რეკონსტრუქციას და რეაბილიტაციას.

2. მუნიციპალიტეტის ორგანოები თავიანთი უფლებამოსილებების გან
ხორციელებისას კულტურული მემკვიდრეობის აღმოჩენის, გამო ვლენის 
შემთხვევაში ვალდებული არიან შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდონ 
სამინისტროს. (კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. მუხლი 
7 1. მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში)

კანონის მიხედვით, ადგილობრივ თვითმმართველობებს გარკვეული კომპე
ტენ  ციები აკისრიათ, მაგრამ ამ მიმართულებით დეტალური და მკაფიო გზამკ
ვლევი არ გააჩნიათ. ამას ემატება მუნიციპალიტეტების საკმაოდ მწირი ბიუ
ჯეტი, რომელიც ძირითადად ნაწილდება პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, 
კულტურული მემკვიდრეობა კი არ არის აღიარებული ასეთად, შესაბამისად, 
მისთვის გამოყოფილი თანხაც არაადეკვატურია არსებულ გამოწვევებთან გასა
მკლავებლად. მუნიციპალიტეტები უმეტესწილად შემოიფარგლებიან პატარა 
მასშტაბისა და მწირი ბიუჯეტით გამართული აქციააქტივობით, როგორიცაა: 
კონ კრეტული ობიექტის დასუფთავება, მცირე ინფრასტრუქტურის მოწყობა და სხვ. 

როგორც უკვე აღინიშნა, მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ მათ ტერიტორიაზე 
არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვისა და განვითარე
ბის სტრატეგია/გზამკვლევი. მათი ქმედება უმეტესწილად ნებაყოფლობითი, 
სპონტანური და ერთჯერადია, ამიტომაც არ წარმოადგენს გრძელვადიანი 
სტრატეგიის ნაწილს. ადგილობრივი ბიუჯეტის სიმცირე არ იძლევა მნი
შვნელოვანი პროექტების განხორციელების საშუალებას. თუმცა არსებული 



პოლიტიკის დოკუმენტი
კულტურული მემკვიდრეობის 

ადმინისტრირების პრობლემები 11თანხებიც დიდწილად სპონტანურად იხარჯება და ამის ერთერთი მთავარი 
მიზეზი სტრატეგიის არქონაა. ამის შესახებ ვკითხულობთ ჯერ კიდევ 2015 
წელს შედგენილ მემკვიდრეობის შეფასების ანგარიშში, რომელიც ევროპის 
საბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი რეგიონული პროექტის − „კულტურული 
მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია ისტორიულ ქალაქებში“ − ფარგლებში მომზადდა: 

„კულტურული მემკვიდრეობის ინიციატივების განხორციელება დამოკიდებული 
იყო მხოლოდ ნებაყოფლობით ინიციატივაზე, რისთვისაც მათთვის არ იყო 
გამოყოფილი სპეციალური ბიუჯეტი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ. 
ადგილობრივი ბიუჯეტების სიმცირე ადგილობრივ მმართველობებს არ აძლევდა 
კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით აღნიშნული ნებაყოფლობითი 
ინიციატივების განხორციელების შესაძლებლობას. ადგილობრივი ბიუჯეტი 
მიმართული იყო საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციოდ 
და სოციალური საკითხების გადასაჭრელად, რაც პრიორიტეტულ საკითხებს 
წარმოადგენდა. ასეთ გარემოებებში, მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 
პროექტების განსახორციელებლად, მმართველობები დამოკიდებულნი 
იყვნენ გრანტებზე, კერძო ინვესტიციებსა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
განხორციელებულ ექსკლუზიურ გადარიცხვებზე. აღნიშნული დამოკიდებულება 
ამცირებდა ადგილობრივი ხელისუფლების ავტონომიას, კულტურული 
მემკვიდრეობის სფეროში გადაწყვეტილებების მიღების თვალსაზრისით, 
და იწვევდა მათ არაეფექტურობას, ნუსხაში შეტანილი ძეგლებისათვის, 
თუნდაც საბაზისო შენარჩუნებით, სამუშაოების ჩატარების, ადგილობრივი 
მემკვიდრეობის რესურსების ინვენტარიზაციისა და კვლევის, აგრეთვე, 
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარების კუთხით, 
კულტურული მემკვიდრეობის ხელშესაწყობად. თითოეული ზემოხსენებული 
პრობლემა, თავის მხრივ, ზემოქმედებდა მემკვიდრეობის ძეგლების კონ
სერვაციის მდგომარეობაზე და ადგილობრივ მოსახლეობას აშორებდა 
კულტურული მემკვიდრეობისაგან. გამომდინარე იქიდან, რომ კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა, შენარჩუნება და რეკონსტრუქცია (აღდგენა) 
წარმოადგენს თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციას, აუცილებელია 
ზემოთ მითითებული პრობლემების აღმოფხვრა ან შემცირება. 

საკუთრება წარმოადგენს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს, რომელიც ხელს 
უშლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, მართოს კულტურუ
ლი მემკვიდრეობის რესურსები. ახალი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის თანახმად, კულტურული მემკვიდრეობის და ბუნებრივი ძეგლების 
ტერიტორია, აგრეთვე დაცული ტერიტორიები რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში 
და მათ მართვას უზრუნველყოფს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო. ადგილობრივი ხელისუფლება არ არის უფლებამოსილი მართოს 
და პირდაპირი სარგებელი მიიღოს ზემოხსენებული რესურსებიდან, თუ ძეგლი 
მათ საკუთრებაში არ არის გადაცემული, რაც ხანგრძლივ და რთულ პროცესს 
წარმოადგენს“. 



კულტურული მემკვიდრეობის 
ადმინისტრირების პრობლემები პოლიტიკის დოკუმენტი12 სამწუხაროა, რომ 2015 წლის დოკუმენტი დღესაც არ კარგავს აქტუალობას, 

და ვითარება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში მართვის 

ჰორიზონტალური, მეტად ეფექტიანი მოდელის შემუშავების მხრივ პრაქტიკულად 

უცვლელია. ამ ეტაპზე, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რეგიონებში არსებულ ძეგლებზე 

ნებართვებს გასცემს (გარდა თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) 

და შემდეგ შესაბამის ზედამხედველობას ეწევა ცენტრალიზებული სტრუქტურა 

 ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტო. აღნიშნული უფლებამოსილება (გარდა 

აჭარისა და თბილისისა) დღემდე არ არის დელეგირებული ადგილობრივ 

თვითმმართველობებზე. ადგილობრივ დონეზე ნებართვების გაცემის, 

მონიტორინგის, ზედამხედველობის თუ სხვა ფუნქციების დელეგირების 

პროცესის შეფერხების მიზეზად სახელდება ადგილზე საკმარისი კომპეტენციის 

რესურსის არარსებობა. თუმცა ამ მიმართულებით არც მუნიციპალიტეტის, არც 

კულტურის, სპორტისა და მეცნიერების სამინისტროს, არც ძეგლთა დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს (რომლის ერთერთი ვალდებულებაა „კულტურული 

მემკვიდრეობის სფეროში სპეციალისტებისა და ახალი სამეცნიერო კადრების 

მომზადებაში და გადამზადებაში მონაწილეობა/ხელშეწყობა“) ძალისხმევა 

არ არის საკმარისი.

ნათელია, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ადმინისტრაციული 

სისტემა მეტად ცენტრალიზებულია. მართვა ცენტრალური სახელისუფლებო 

ორგანოების პრეროგატივაა, ხოლო ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობა 

შემოიფარგლება მხარდაჭერით ან/და მცირედი თანამონაწილეობით, როდესაც 

ამას მოითხოვს ცენტრალური ადმინისტრაცია. პოლიტიკის დოკუმენტში უნდა 

შევიდეს იმგვარი ცვლილებები, რომლებიც კულტურულ მემკვიდრეობას 

ინტეგრირებული მიდგომის ცენტრში მოაქცევს; გარდა ამისა, გადაუდებელი 

ამოცანაა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ადეკვატური განვითარების 

პროცესში ჩართულ მხარეთა წრის საგრძნობლად გაფართოება. 



პოლიტიკის დოკუმენტი
კულტურული მემკვიდრეობის 

ადმინისტრირების პრობლემები 13რეკომენდაციები 
კულტურული მემკვიდრეობის ეფექტიან მართვას სჭირდება ძლიერი, 
ჰორიზონტალური მმართველობითი ქსელის შექმნა. საამისოდ, ერთი მხრივ, 
უნდა დაიწყოს დარგის დეცენტრალიზაცია − პასუხისმგებლობის გამიჯვნისა და 
გადანაწილების პროცესი ცენტრალურ, რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე; 
მეორე მხრივ, ინტეგრირებულ მმართველობაზე (კონსერვაციაზე) გადასვლა. 
ამისთვის აუცილებელია:

» კომპეტენციების გამიჯვნა, გადანაწილება. ამ მიმართულებით გრძელ
ვადიანი და მოკლევადიანი მიზნებისა და ვადების განსაზღვრა, მიზ
ნებიდან გამომდინარე − დეტალური სამოქმედო გეგმისა და გზამკვ
ლევების ჩამოყალიბება; 

» რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე ინსტიტუციების დაარსება/გაძ
ლიერება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა; 

» როგორც რეგიონში, ისე მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვაგანვითარების სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც შეესაბამება 
ეროვნულ პოლიტიკას (სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე ეროვნული პოლიტიკაც 
საკმაოდ ბუნდოვანია. − ავტორის შენიშვნა);

» მასშტაბური სასწავლო პროგრამების ამუშავება, ადგილებზე საჭირო 
ცოდნისა და უნარების გადაცემა, კვალიფიციური კადრების მომზადება; 

21ე საუკუნეში კულტურული მემკვიდრეობის ეფექტიანი და ადეკვატური 
მართვა განვითარება მოითხოვს ინკლუზიურ მიდგომას, პროცესში როგორც 
ადგილობრივი, რეგიონული, ეროვნული ხელისუფლებების, ისე მემკვიდრეო
ბის თემით დაინტერესებული ყველა სუბიექტის ჩართვას, როგორებიც 
არიან: პროფესიონალები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო 
საზოგადოება... 

აუცილებელია მოქალაქეთა წახალისება, რათა მათ უფრო აქტიური როლი 
შეასრულონ ამ მიმართულებით. ნებისმიერს შეუძლია იყოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დამცველი და რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება და 
დაინტერესდება ამ საკითხით, მით უფრო მარტივი იქნება მიზნის მიღწევა. 
თუმცა მოქალაქეთა დაინტერესებას, პროცესებში ჩართვას სჭირდება 
ხელშეწყობა და ეს პასუხისმგებლობა დიდწილად ხელისუფლებას აკისრია. 
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა წევრი ქვეყნებისთვის, „21ე საუკუნის 



კულტურული მემკვიდრეობის 
ადმინისტრირების პრობლემები პოლიტიკის დოკუმენტი14 ევროპული კულტურული მემკვიდრეობის სტრატეგიის“ ფარგლებში, შეიმუშავა 
რეკომენდაციები: 

რეკომენდაცია S1 − წაახალისეთ მოქალაქეებისა და ადგილობრივი ხელი
სუფლებების მონაწილეობა ყოველდღიური მემკვიდრეობის პრაქტიკულ 
გამოყენებაში; 

რეკომენდაცია S2 − გახადეთ მემკვიდრეობა უფრო ხელმისაწვდომი; 

რეკომენდაცია S3 − გამოიყენეთ მემკვიდრეობა ევროპისა და ევრო
პული საზოგადოების ფუნდამენტური ღირებულებების განმტკიცებისა და 
გადაცემისთვის; 

რეკომენდაცია S4 − მხარი დაუჭირეთ მემკვიდრეობას, როგორც შეხვედრის 
ადგილს და კულტურათაშორისი დიალოგის, მშვიდობისა და შემწყნარებლობის 
საშუალებას;

რეკომენდაცია S5 − წაახალისეთ და შეაფასეთ მოქალაქეთა მონაწილეობის 
მეთოდები და პროცედურები;

რეკომენდაცია S6 − შექმენით შესაფერისი სისტემა, რომელიც ადგილობრივ 
ხელისუფლებებს და ადამიანთა ჯგუფებს მისცემს შესაძლებლობას, მიიღონ 
სათანადო ზომები საკუთარი მემკვიდრეობის ინტერესების შესაბამისად და 
მის სამართავად; 

რეკომენდაცია S7 − შექმენით თანამონაწილეობის პრინციპზე დაფუძნე
ბული მემკვიდრეობის იდენტიფიკაციის პროგრამები და ხელი შეუწყვეთ მათ 
გავრცელებას;

რეკომენდაცია S8 − წაახალისეთ ადგილობრივი თემების და ხელისუფლებების 
მხრიდან წამოსული ინიციატივები მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის თაობაზე; 

რეკომენდაცია S9 − მხარი დაუჭირეთ თაობათაშორის და კულტურათაშორის 
პროექტებს მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისთვის; 

რეკომენდაცია S10 − ხელი შეუწყვეთ და წაახალისეთ (საჯარო და კერძო) 
ამხანაგობები კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისა და შენარჩუნების 
პროექტებში. 



პოლიტიკის დოკუმენტი
კულტურული მემკვიდრეობის 

ადმინისტრირების პრობლემები 15
მიუხედავად იმისა, რომ რეკომენდაციებში მოთხოვნილია მოქალაქეების 
პროცესში ჩართვა, სამწუხაროდ, ამ მიმართულებით საქართველოში ვითარება 
საკმაოდ რთულია და მის გამოსწორებაზე ხელისუფლების არცერთი რგოლი 
არ ზრუნავს. უფრო მეტიც, ხშირად მათ მიერ გატარებული პოლიტიკა 
მოქალაქეების არათუ დაინტერესებასა და პროცესებში ჩართვას, არამედ, 
პირიქით, დაინტერესებული საზოგადოების იგნორირებას გულისხმობს. ამის 
არაერთი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ; 

საყდრისი-ყაჩაღიანის არქეოლოგიური 
ძეგლის დაცვის კამპანია

2013 წლის 5 ივლისს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანე

ბით, გაუქმდა საყდრისიყაჩაღიანის, როგორც არქეოლოგიურ ძეგლის 

სტატუსი. აქედან გამომდინარე, კომპანია RMG GOLDს, რომლის უშუალო 

ინტერესსაც წარმოადგენდა ოქროს მოპოვება, სპეციალურად შექმნილი 

კომისიის დასკვნის საფუძველზე, საყდრისიყაჩაღიანის რამდენიმე 

უბანზე სამუშაოების წარმოების უფლება მიეცა. გადაწყვეტილების 

მიღებიდან უმოკლეს ვადაში შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც 

პროცესის შეჩერებასა და ახალი ინტერდისციპლინური კვლევის ჩატა

რებას მოითხოვდა. დაიგეგმა საკმაოდ მასშტაბური კამპანია, რომლის 

ფარგლებში მიმდინარეობდა სამართლებრივი დავა, პარალელურად 

კი − პერმანენტული საპროტესტო აქციები როგორც დედაქალაქში, ისე 

საყდრისის მაღაროსთან. პროცესმა მიიღო კომპლექსური ხასიათი, 

რადგან თემა აერთიანებდა არა მხოლოდ კულტურული და ბუნებრივი 

მემ კვიდრეობის, არამედ შრომითი უფლებების, ეკოლოგიის საკითხებს... 

სამწუხაროდ, წარმატებულმა და ფართომასშტაბიანმა კამპანიამ 

შედეგი ვერ გამოიღო, სახელმწიფო სტრუქტურებმა დაინტერესებული 

საზოგადოების მოთხოვნები არ გაითვალისწინეს, რის გამოც უნიკალური 

არქეოლოგიური ობიექტი სრულად განადგურდა.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროცესში 
მოქალაქეთა ჩართულობის ადგილობრივი და 
საერთაშორისო მაგალითები



კულტურული მემკვიდრეობის 
ადმინისტრირების პრობლემები პოლიტიკის დოკუმენტი16 პანორამა თბილისი

20142015 წლებში საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა მსხვილ
მასშტაბიანი სამი ობიექტის მშენებლობას თბილისის ისტორიულ უბანში, 
კანონით დაცულ „ისტორიული განაშენიანების მკაცრი დაცვის ზონაში“, 
ასევე „ისტორიული ქალაქის ლანდშაფტის დაცვის ზონაში“, სადაც 
ზოგადად აკრძალულია ნებისმიერი სახის სამშენებლო სამუშაოები. 
ნებართვის გაცემის პროცესს თან სდევდა საპროტესტო აქციები. 
საინიციატივო ჯგუფმა გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს მიმართა 
წერილით და მოსთხოვა, აღნიშნული ობიექტის ნებართვის გაცემის 
პროცესი ყოფილიყო ღია, საჯარო და მასში მონაწილეობის უფლება 
მისცემოდათ პროცესში ჩართულ პირებს. თუმცა ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრომ და სამინისტროს სისტემაში შემავალმა 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ „პანორამა 
თბილისის“ პროექტთან დაკავშირებით სრულიად უგულებელყვეს 17 
ორგანიზაციისა და 5 ათასამდე საქართველოს მოქალაქის ოფიციალური 
მოწოდება.

სახელმწიფოს მხრიდან პროცესის სრულად დახურვის, მოქალაქეთა ინტერესების 
გაუთვალისწინებლობის კიდევ არაერთი ფაქტი არსებობს. კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა საკმაოდ რთული და კომპლექსური პროცესია, რომელიც 
ხშირად არ სრულდება სასურველი შედეგით. ამის მიზეზი უმეტეს შემთხვევაში 
პრობლემის ცნობადობის ნაკლებობა, კრიტიკულ ადამიანთა არასაკმარისი 
რაოდენობაა. კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ კულტურული მემკვიდრეობა 
არაგანახლებადი რესურსია. რასაც ახლა ვკარგავთ, ვკარგავთ სამუდამოდ. 
ამიტომ გადაწყვეტილების მიმღებთა მხრიდან წარმოებული არამართებული 
პოლიტიკის პირობებში ინიციატივა სამოქალაქო ჯგუფებმა უნდა გამოავლინონ. 
ერთი მხრივ, მოითხოვონ პროცესებში სრულფასოვანი და არა ფასადური 
ჩართვა, მეორე მხრივ, იმუშაონ კონკრეტული თემების აქტუალიზაციაზე, მეტი 
ადამიანის პროცესში ჩართვაზე. 

ვინ შეიძლება იყოს კულტურული მემკვიდრეობის აქტივისტი? ნებისმიერი 
შეიძლება გახდეს ასეთი აქტივისტდამცველი − კულტურული მემკვიდრეობა 
საერთო საგანძურია, ამიტომ ზრუნვა მასზე ყველა ჩვენგანის ვალდებულებაა, 
თითოეულმა მოქალაქემ საკუთარი წვლილი უნდა შეიტანოს მემკვიდრეობის 
გადარჩენის მეტად მნიშვნელოვან საქმეში. როგორც აღვნიშნეთ, კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა კომპლექსური, საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი 
პროცესია. მიზნის მიღწევა ერთჯერადი აქციებით პრაქტიკულად შეუძლებელია, 
ამიტომაც საჭიროა მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნებისა და ადეკვა
ტური გეგმის შემუშავება. შესაძლებელია, და ხშირად აუცილებელიც კი, გეგმა 
იცვლებოდეს, ერგებოდეს ახალ გამოწვევებს. საქართველოში გრძელვადიანი 



პოლიტიკის დოკუმენტი
კულტურული მემკვიდრეობის 

ადმინისტრირების პრობლემები 17და წარმატებული პროტესტის ერთერთი საუკეთესო მაგალითია საპროტესტო 
კამპანია „გაამაგრე გუდიაშვილი“. 

კამპანია „დაიცავი გუდიაშვილის 
მოედანი“ 

910 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და სამ ეტაპად იყოფა. კამპანიის 
თითოეულ ეტაპს ჰქონდა განსხვავებული ამოცანები, რომლებიც მთა
ვარი მიზნის მიღწევას ემსახურებოდა. I ეტაპი − „დაიცავი გუდიაშვილის 
მოედანი“, 20092011 წელი. ამოცანა: ინფორმაციის შეგროვება, 
გავრცელება და მოედნის გადარჩენით დაინტერესებულ პირთა წრის 
გაფართოება; II ეტაპი − „გაამაგრე გუდიაშვილი“, 20112012 წელი. 
ამოცანა: არქიტექტურული ობიექტების ფიზიკური გადარჩენა; III ეტაპი 
− „გუდიაშვილის ბაღში დაგელოდები“, 20132018 წელი. ამოცანა: რეს
ტავრაციის დაწყება. კამპანიის ერთადერთი მიზანი იყო გუდიაშვილის 
მოედნის გარშემო არსებული კულტურული მემკვიდრეობისა და ურბანული 
ქსოვილის შენარჩუნება. სამივე ეტაპზე ორგანიზატორები სხვადასხვა 
გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდნენ, რომლებთან გამკლავებაც ითხოვდა 
ყოველი ეტაპის საჭიროებებზე მორგებას, სტრატეგიის შექმნასა და 
სამოქმედო გეგმის შემუშავებას. თანმიმდევრულმა პროცესმა საბოლოოდ 
დადებითი შედეგი მოიტანა. 

საინტერესო და სრულიად განსხვავებული გამოცდილების მაგალითია ქალაქ 
ამსტერდამის რესტავრაციის კამპანია (Stadsherstel). 

ამსტერდამი, ისევე როგორც ევროპის უმეტესი ქალაქები, მეორე მსოფლიო 
ომის შემდეგ სერიოზულ რესტავრაციას საჭიროებდა. ადგილობრივი 
ხელისუფლების თვალსაზრისით, უნდა მომხდარიყო ძველი ქალაქის 
კომერციალიზაცია, რაც გულისხმობდა საცხოვრებელი ფუნქციის კომერ
ციულით ჩანაცვლებას. ეს კი მოითხოვდა ფუნდამენტურ ცვლილებებს, 
რათა ქალაქი ადვილად მისადგომი გამხდარიყო ავტომობილებისათვის: 
ამსტერდამისთვის სახასიათო არხები უნდა გარდაქმნილიყო გზებად და/
ან დანგრეულიყო სახლები, რათა გამოთავისუფლებულიყო საკმარისი 
სივრცე სამანქანო მოძრაობისთვის. 60იან წლებში შეადგინეს გეგმები 
და პირველი ნაბიჯებიც გადაიდგა. პროექტმა ძლიერი წინააღმდე   გობა 
გამოიწვია, საპროტესტო კამპანიაში ჩაერთნენ მსხვილი ბიზნესის 
წარმომადგენლებიც. მათ დააარსეს ორგანიზაცია, რომლის მიზანი იყო:



კულტურული მემკვიდრეობის 
ადმინისტრირების პრობლემები პოლიტიკის დოკუმენტი18 1. ყველაზე დიდი საშიშროების წინაშე არსებული შენობების შესყიდვა;

2. ამ შენობებში ხარისხიანი საცხოვრებელი სივრცის რესტავრაცია;

3. შეძენილი შენობების მართვა; თავიდან კომპანია სახლებს ყიდუ
ლობდა ქალაქის იმ უბნებში, სადაც ქალაქის მმართველობა 
სახლების დანგრევას გეგმავდა. 

აღნიშნულმა პროცესმა შეუძლებელი გახადა ქალაქის ხელისუფლების 
გეგმა. მიუხედავად იმისა, რომ საშიშროებამ გადაიარა და ამსტერდამის 
ურბანულ თუ არქიტექტურულ ობიექტებს საფრთხე აღარ ემუქრებოდათ, 
კომპანიამ განაგრძო მუშაობა და დაიწყო იმ შენობების შესყიდვაც, 
რომელთა რეაბილიტაციაც არსებითად გააუმჯობესებდა ქალაქის უბნებს. 
კამპანიის დაარსებიდან, 1956 წლიდან მოყოლებული, Stadsherstelმა 
500ზე მეტი შენობა აღადგინა.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა წარმოუდგენელია აქტიურ მოქალაქეთა 
მონაწილეობის გარეშე. მიუხედავად არაერთი წარუმატებელი კამპანიისა, თემა 
სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და დღეს საკმაოდ გაზრდილია როგორც 
თემისადმი მგრძნობელობა, ისე პროცესში ჩართულთა რიცხვი და მცირე, 
კონკრეტული თემით დაინტერესებული საინიციატივო ჯგუფების ოდენობაც. 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა განსხვავებულ ინტერესებს მოიცავს, 
აუცილებელია სხვადასხვა პროფესიის, პასუხისმგებლობისა და ინტერესის 
მქონე ადამიანებთან თუ ჯგუფებთან მუშაობა. ძირითადი სამიზნე ჯგუფს 
წარმოადგენენ: პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, იურისტები, მემკვიდრეობის 
მესაკუთრეები, პროფესიული წრე, აქტიური მოქალაქეები.

წარმატების მისაღწევად, საწყის ეტაპზევე უნდა განისაზღვროს ჩვენი მიზნობრივი 
აუდიტორია − ვისზე ვმუშაობთ და ვისთან ვმუშაობთ. დაისახოს მიზანი და მიზანს 
მისადაგებული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიები. შემუშავდეს 
სამოქმედო გეგმა. უმეტეს შემთხვევაში სამოქალაქო კამპანიების მიზანია 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და ინსტიტუციებზე ზეგავლენის მოხდენა, რაც 
საჭიროებს თემის აქტუალიზაციასა და პროცესის მონაწილეთა გაფართოებას. 
რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან უნდა მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი, რაც 
შეიძლება მეტ ადამიანს უნდა გაუჩნდეს სურვილი, იყოს არა მარტო პროცესის 
დამკვირვებელი, არამედ მისი აქტიური მონაწილეც. ასეთი მიზნის მისაღწევად 
უნდა დაიგეგმოს და ეფექტიანად წარიმართოს საკომუნიკაციო კამპანია. 
ამ საქმისათვის შესაძლებელია სხვადასხვა საშუალებისა და მიდგომის 
გამოყენება: გამოფენები, საინფორმაციო შეხვედრები, მედიააქტივობა, 
სოციალური მედია და სხვ. საკომუნიკაციო კამპანია, მისი აუდიტორია და 
ფორმა განისაზღვრება საერთო მიზნის გათვალისწინებით. ასეთი არაერთი 
წარმატებული კამპანიაა ცნობილი, მათ შორის საქართველოში. 



პოლიტიკის დოკუმენტი
კულტურული მემკვიდრეობის 

ადმინისტრირების პრობლემები 191975 წელს შეიქმნა ბრიტანული ორგანიზაცია SAVE, რომელიც უკვე 
ოთხ ათეულ წელზე მეტია კულტურულ მემკვიდრეობას იცავს. მისი 
საქმიანობა დაიწყო გამოფენის მოწყობით, სადაც საზოგადოებას 
წარუდგინეს 1200მდე განადგურებული ძეგლის შესახებ ინფორმაცია 
და ვიზუალური მასალა, გააცნეს პრობლემის არსი და სიმწვავე. SAVE
მა მალევე მიიპყრო პრესისა და ხალხის ყურადღება, იქცა ქმედით 
ორგანიზაციად, რომელმაც გააერთიანა სპეციალისტები. SAVEმა ხალხს 
და ინვესტორების დაანახვა, რომ ისტორიულ შენობას აქვს უნარი, 
შეიძინოს ახალი დანიშნულება ისე, რომ არ შეილახოს მისი იერსახე. 
ყველაზე მეტად ცნობილია ამ ორგანიზაციის ძალისხმევით გადარჩენილი 
ლონდონის ბატერსის ელექტროსადგური, რომელსაც დანგრევას 
უპირებდნენ. ორგანიზაციის წევრებმა მოახერხეს და შენობას მიანიჭეს 
ძეგლის სტატუსი, რითაც დანგრევას გადაარჩინეს. დღეს ბატერსის 
ელექტროსადგური წარმატებით მუშაობს: იქ განლაგებულია რესტორნები, 
ბარები, მაღაზიები და ა.შ. კამპანიების წარმოებისას SAVE აქტიურად 
იყენებს ციფრულ და ბეჭდურ მედიასაშუალებებს, რითაც იოლად და 
სწრაფად იპყრობს ხალხის ყურადღებას. ისინი მიმართავენ პეტიციების 
გზას და, საჭიროების შემთხვევაში, სასამართლოსაც; თანამშრომლობენ 
ადგილობრივ დაგეგმარების უწყებებთან და იმ ორგანიზაციებთან, 
რომელთა კომპეტენციასაც განეკუთვნება ესა თუ ის საკითხი. 

კამპანია „დაიცავი ძველი ბულვარი“ 

2015 წელს გაიმართა ბათუმის ბულვარის განვითარების კონცეფციის 
პრეზენტაცია. წარმოდგენილი პროექტის თანახმად, იცვლებოდა ბულვარის 
დაგეგმარება, უქმდებოდა სამიდან ერთი ხეივანი და ის მთლიანად 
კაფეებსა და რესტორნებს ეთმობოდა. ამ პროექტმა დიდი უკმაყოფილება 
გამოიწვია, რადგან ცვლილება ეხებოდა კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლის − „ბათუმის ბულვარის“ მნიშვნელოვან მახასიათებელს, მის 
გეგმარებას, ასევე საფრთხე ექმნებოდა ბათუმის ბულვარის, როგორც 
მშვიდი რეკრეაციული სივრცის არსებობას. პრეზენტაციიდან რამდენიმე 
დღეში შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი „დაიცავი ძველი ბულვარი“ . ამ 
ჯგუფმა შეძლო ეწარმოებინა ეფექტიანი კამპანია, რომლის ამოცანა იყო 
როგორც ინფორმაციის გავრცელება და პროცესში მეტი ადამიანის ჩართვა, 
ისე სამართლებრივი პროცესის წარმართვა, გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებთან კოორდინაცია, კონკრეტული მოთხოვნის ჩამოყალიბება. 
პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მათი მოგვარების გზის გამოვლენის 
შემდეგ დაიგეგმა კონკრეტული კამპანია, რომლის ერთერთ მიზნად 
დასახეს გადაწყვეტილების მიმღებ ინსტიტუციაზე ზემოქმედებისთვის 
საჭირო კრიტიკული მასის უზრუნველყოფა. ადგილობრივი აქტიურობა 
ნაციონალური მასშტაბის რომ გამხდარიყო, წამოიწყეს მეტად ეფექტიანი 



კულტურული მემკვიდრეობის 
ადმინისტრირების პრობლემები პოლიტიკის დოკუმენტი

ე.წ. ვირუსული ფოტოკამპანია „სამი“, რომელმაც დიდწილად განსაზღვრა 
კიდეც ამ საზოგადოებრივი აქტივობის ბედი: ადამიანები ბულვარის 
სამივე ხეივნის შენარჩუნების მიზნით იღებდნენ ფოტოს, სადაც ჩანდა 
სამი თითი, დებდნენ სოციალურ ქსელში და ფოტოზე სასურველი 
სამი ადამიანის მონიშვნით სთხოვდნენ, მათაც იგივე გაეკეთებინათ. 
აღნიშნული კამპანია გასცდა ბათუმის, მთლიანად აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის საზღვრებს და მთელი საქართველო მოიცვა. სოციალური 
ქსელი აჭრელდა „სამის“ ფოტოებით. 

2016 წლის იანვრის დასაწყისში ბათუმში თოვლის საფარმა ნახევარ მეტრს 
მიაღწია, დააზიანა მრავალწლოვანი ხეები და ნერგები. ორგანიზაცია 
„ბათომმა“ 4 იანვარს წამოიწყო აქცია, რომლის მიმდინარეობისას ყველა 
მსურველს შეეძლო ხეების გადათოვლაში მონაწილეობა. აქტივობამ დიდი 
პოპულარობა შეიძინა, რითაც ორგანიზაციამ ხელი შეუწყო ბულვარის 
დაცვაგადარჩენაზე ორიენტირებულ პირთა გააქტიურებას, მათ შორის 
კომუნიკაციის დამყარებასა და კამპანია „დაიცავი ძველი ბულვარის“ 
გარშემო მობილიზებას. 2016 წლის 4 აპრილს აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პრესსამსახურმა გაავრცელა 
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მთავრობა ხელშეკრულების შეწყვეტის 
საკითხს განიხილავს ბათუმის ბულვარის კონცეფციაზე მომუშავე 
კომპანიასთან.

20



პოლიტიკის დოკუმენტი
კულტურული მემკვიდრეობის 

ადმინისტრირების პრობლემები 21ჩვენი მიზანი უნდა იყოს კულტურული მემკვიდრეობის ისე განვითარება, 
როდესაც მას საფრთხე კი არ შეექმნება, არამედ სრულად წარმოჩნდება 
მისი ფასეულობა, სრულფასოვან ადგილს დაიკავებს ქვეყნის ცხოვრებაში, 
მათ შორის ეკონომიკურ წინსვლაში. ამ მიზნის მისაღწევად კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვა უნდა იქცეს სახელმწიფოს პრიორიტეტად, მისი 
დაცვისა და მართვის საკითხები სრულად იყოს ინტეგრირებული სახელმწიფოს 
სტრატეგიულ დოკუმენტებში, სამოქმედო გეგმებში, ყველა სტრუქტურა − 
იქნება ეს საჯარო უწყება, საგანმანათლებლო სისტემა, პროფესიული თუ 
სამოქალაქო საზოგადოება − თანაბრად იყოს ჩართული სტრატეგიის შექმნის, 
განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესში. და ეს არ უნდა დარჩეს მხოლოდ 
ფურცელზე, რადგან სასურველი მიზნისგან ჯერ კიდევ ძალიან შორს ვართ და 
ვერ ვხედავთ იმ ინსტიტუციების კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელთა უშუალო 
ფუნქცია და მოვალეობა მსგავსი პოლიტიკის შემუშავებაგანხორციელებაა. 
ინიციატივა უნდა იტვირთონ აქტიურმა მოქალაქეებმა და კონკრეტული, 
თანმიმდევრული ნაბიჯებით მიაღწიონ სასურველ შედეგს. ნუ გადააბარებთ 
სხვას! იმოქმედეთ თავად!

გთავაზობთ სქემაგრაფიკს, რომელშიც დაწვრილებით და თანმიმდევრულად 
არის ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია SAVEის მოქმედებები პროექტისთვის 
„გადავარჩინოთ ბრიტანეთის მემკვიდრეობა“.4

4 გრაფიკი აღებულია კულტურული მემკვიდრეობის დამცველის გზამკვლევიდან. „ლურჯი 
ფარის“ საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, 2017, გვ.67.
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კულტურული მემკვიდრეობის 

ადმინისტრირების პრობლემები 23გამოყენებული ლიტერატურა: 

Campaign to save Batumi Boulevard – Case Study  
https://www.catprogramme.org/2018/03/11/yourblogtitlehere6/

კულტურული მემკვიდრეობის დამცველის გზამკვლევი / „ლურჯი ფარის“ 
საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, 2017

გზა მომავლისკენ − საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
ეროვნული პოლიტიკა; ICOMOS საქართველო, თბილისი 2014
http://rcchd.icomos.org.ge/img/multimedia/pub1417006213125685.pdf

ევროპული კულტურული მემკვიდრეობის სტრატეგია 21-ე საუკუნისთვის 
https://rm.coe.int/st2121/168093bc17
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