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შემაჯამებელი  დასკვნა 

 

       საბჭოთა კავშირის დაშლიდან მოყოლებული საქართველომ გადაიტანა რამდენიმე 

ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი, რომელმაც გაანადგურა და უარყოფითი 

გავლენა მოახდინა მოქალაქეების უმრავლესობის სოციალურ და ეკონომიკურ 

ცხოვრებაზე. ზოგადად, ბოლო 9 წლის განმავლობაში საქართველომ მიაღწია 

მნიშვნელოვან პროგრესს და გაბედულად შეხვდა განახლების პერიოდს. თუმცა 

ზოგიერთი პრობლემა გადაუჭრელი რჩება და საჭიროებს გაუმჯობესებას. 

       ოცწლიანი პერიოდის განმავლობაში საჯარო ბიბლიოთეკების ქსელმა, გლობალური 

გამოწვევებისა და შიდა პრობლემების გამო, თითქმის დაკარგა ინფორმაციის 

მიმწოდებლის როლი. ბიბლიოთეკებმა ვერ შეძლეს ადაპტირება განვითარებასთან 

დაკავშირებულ ცვლილებებთან. მათ წინაშე მუდმივად რჩება ისეთი პრობლემები, 

როგორიცაა თანხის ნაკლებობა, ხელსაყრელი პირობები, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, 

თანამედროვე გამოცემები, კვალიფიციური ადამიანური რესურსები, ვიზიტორები. თუმცა, 

მიუხედავად ამ სისუსტეებისა, ისინი კვლავ რჩებიან საბიბლიოთეკო საქმის ძირითად 

ობიექტებად მათი მაღალი მოტივაციისა და პოტენციალის გამო და სხვადასხვა 

პროგრამებით ცდილობენ, განავრცონ ინფორმაცია მთელს საქართველოში. 

        საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკების რეალური მოდერნიზაციის მიზნით, 

ბიბლიოთეკებმა და ენთუზიასტებმა, როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრებო 

სექტორებიდან, ჩამოაყალიბეს ამომწურავი ხედვა ექვსთვიანი პროექტის შედეგად. 

აღნიშნული დოკუმენტი გვთავაზობს ხედვას ქსელის განვითარებისათვის მომდევნო 8 

წლის განმავლობაში, რომელიც წარმოდგენილია საზღვარგარეთის ქვეყნების 

რელევანტური გამოცდილების გაზიარებით. საქმის მიმდინარე ვითარებისა და ძირითადი 

სტატისტიკური მონაცემების შეფასებით, გთავაზობთ დეტალურ გეგმას, როგორ უნდა 

მოხდეს ქართული ბიბლიოთეკების ტრანსფორმირება ადგილობრივი 

საზოგადოებისათვის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის საკვანძო სივრცედ და 

საკომუნიკაციო ცენტრად.  

        აღნიშნული დოკუმენტი მომზადდა, როგორც თანამედროვე ბიბლიოთეკის 

განვითარების ნაწილი საქართველოში და ფინანსდება ლიტვის მთავრობის მიერ. იგი 

სისრულეში მოიყვანეს ლიტვის არასამთავრობო ორგანიზაციამ „სოფლად ინტერნეტ 

ქსელის განვითარების ასოციაცია ლიტვაში“  (Rural Internet Access Point), ხაშურის 

მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკამ და საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციამ. 

პროექტის მთავარი მიზანი იყო, ქართულ საჯარო ბიბლიოთეკებს მისცემოდათ 

დისკუსიის საშუალება თანამედროვე საბიბლიოთეკო ხედვის თაობაზე, ლიტვური 

ბიბლიოთეკების მოდერნიზაციის გამოცდილების გაზიარების მეშვეობით. აღნიშნული 

საკითხის განხილვის გაფართოვება და, მათ შორის, რელევანტური გადაწყვეტილების 

მიღება არის შემდეგი აუცილებელი ნაბიჯი. 
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საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკების ქსელი თანამედროვე ეტაპზე: რაოდენობითი 

მაჩვენებლები კომენტარებით 

     საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკისა და საქართველოს 

საბიბლიოთეკო ასოციაციის მონაცემებით, თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს საჯარო 

ბიბლიოთეკების რაოდენობა დაახლოებით 680-ია, თანამშრომელთა რაოდენობა – 2050.  

 

 

ნახ. 1. საქართველოს ტერიტორიაზე ბიბლიოთეკების განაწილება საქალაქო და სასოფლო 

ბიბლიოთეკების ტიპების მიხედვით.  

 

 

ნახ. 2. საბიბლიოთეკო მომსახურების უზრუნველყოფა საქართველოში 

ქალაქების 100% აქვს საბიბლიოთეკო მომსახურება (ბიბლიოთეკები და მათი 

ფილიალები), ხოლო სასოფლო დასახლებების მხოლოდ 15 % -ში არის ბიბლიოთეკა ან 

ფილიალი).  

საქალაქო 

ბიბლიოთეკები 

– 27% 

სასოფლო ბიბლიოთეკები – 53%  
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საჯარო ბიბლიოთეკების ქსელის შემცირება დაიწყო 2003–2005 წლებში. ეს პროცესი 

განსაკუთრებით გააქტიურდა 2006–2007 წლებში. ამ მხრივ ყველაზე მეტად დაზარალდა 

ქვემო და შიდა ქართლის საბიბლიოთეკო ქსელი. მაგალითად, ამჟამად მხოლოდ 

ცენტრალური ბიბლიოთეკები ფუნქციონირებენ კასპის, თერჯოლის, გარდაბნისა და 

ქარელის მუნიციპალიტეტებში.  

      ცენტრალური ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე მძიმე მდგომარეობაშია მარნეულის 

ბიბლიოთეკა. მრავალეროვანი მუნიციპალიტეტებიდან მინიმალური რაოდენობითაა 

დატოვებული სასოფლო ბიბლიოთეკები: დმანისში – 4, წალკაში – 4, თეთრიწყაროში – 6. 

საჯარო ბიბლიოთეკების ქსელი ძირითადად შენარჩუნებულია მცხეთა-მთიანეთის, 

სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, იმერეთის, გურიის, სამეგრელო–

ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში. კომპიუტერული ტექნოლოგიების დანერგვისა და 

გამოყენების თვალსაზრისით, წარმატებულად შეიძლება მივიჩნიოთ ქუთაისის, 

ზუგდიდის, ბათუმის, წყალტუბოს, ხაშურის, ბორჯომის, რუსთავის, ლანჩხუთის, 

ოზურგეთის ცენტრალური ბიბლიოთეკები. ამჟამად 64 ცენტრალური ბიბლიოთეკიდან   

30-ს აქვს ინტერნეტი. 

     ზოგიერთ რაიონში სოფლის ბიბლიოთეკების ფონდები დროებით თუ უვადო 

სარგებლობაში გადაეცა საჯარო სკოლებს. ასეთმა გადაწყვეტილებამ, ფაქტიურად, 

საბიბლიოთეკო მომსახურების გარეშე დატოვა სოფლის მოსახლეობა. მაგალითად, აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში ამჟამად არ ფუნქციონირებს არცერთი სასოფლო 

ბიბლიოთეკა. ანალოგიური მდგომარეობაა ბევრ რაიონში. 

       საბიბლიოთეკო ქსელისადმი სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი დამოკიდებულება 

არღვევს მოქმედ კანონმდებლობას, ლახავს მოსახლეობის კონსტიტუციურ უფლებას და 

ხელს უწყობს ქვეყანაში კითხვადობის მკვეთრ დაქვეითებას. ამიტომ გასაკვირი არაა, რომ 

PISA-ს (მოსწავლეთა წიგნიერების შეფასების საერთაშორისო პროგრამა) 2009 წლის 

კვლევების შედეგებში საქართველო 74 ქვეყნიდან 67-ე ადგილზეა. 

        ვფიქრობთ, საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკების შემდგომი განვითარების 

ძირითად მიმართულებებში ობიექტურად უნდა აისახოს შექმნილი მდგომარეობა და 

დაისახოს კონკრეტული ღონისძიებები, უპირველეს ყოვლისა, ქსელის რეაბილიტაციის 

მიმართულებით. 

 
ნახ.3. ბიბლიოთეკების რაოდენობა საქართველოს რეგიონებში (საქართველოს ეროვნული 

ბიბლიოთეკის 2012 წ. მონაცემებით) 
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საქართველოს კანონმდებლობა საჯარო ბიბლიოთეკებთან დაკავშირებით 

 

          საქართველოს კანონმდებლობით (კანონები „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“, 

,,კულტურის შესახებ", „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“) ბიბლიოთეკები და 

საბიბლიოთეკო მომსახურება მიჩნეულია ეროვნული საინფორმაციო სისტემის 

უმნიშვნელოვანეს ნაწილად და სავალდებულოა მის განვითარებაზე ზრუნვა, ფონდების 

დაცვა და სხვა. მასზე პასუხისმგებელია სახელმწიფო და სახელმწიფო ვალდებულია, 

დაიცვას და განავითაროს ბიბლიოთეკების ფონდები და საბიბლიოთეკო მომსახურება 

ყველა მოქალაქისა თუ ჯგუფისათვის თანაბრად. 

       კანონითვე განსაზღვრულია (თუმცა გადასახედია), რას მოიცავს საბიბლიოთეკო 

მომსახურება. 

       კანონმდებლობის შესაბამისად, საბიბლიოთეკო სისტემა იმართება შემდეგი სქემით: 

1. მის კოორდინაციაზე, სტანდარტებისა და დაფინანსების პრაქტიკის დადგენაზე, 

განათლების განვითარებაზე ამ სფეროში, სიტუაციის ანალიზზე / სტატისტიკაზე და სხვა 

საკითხებზე პასუხისმგებელია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; 

2. საჯარო ბიბლიოთეკების საქმიანობის ორგანიზაციაზე (ადგილებზე) პასუხისმგებელი 

არის ადგილობრივი ხელისუფლება (ზოგიერთ საკითხებზე კულტურის სამინისტროსთან 

და ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან შეთანხმებით). 

        2007 წლიდან, საქართველოს მთავრობის 3 ივლისის №131 დადგენილებით, 

საქართველოს თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე მოქმედი ყველა 

სახელმწიფო ბიბლიოთეკა ჩაითვალა ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე 

თვითმმართველი ერთეულის დაქვემდებარებაში მყოფ დაწესებულებად. 

      კანონმდებლობის შესაბამისად, რაიონებში ბიბლიოთეკების იურიდიული სტატუსი, 

დაქვემდებარება და სტრუქტურა განსაზღვრულია ადგილობრივი მმართველობისა და 

თვითმმართველობის ერთეულების მიერ.  

        ამჟამად საჯარო ბიბლიოთეკების უმეტესობა არის: ა) დამოუკიდებელი იურიდიული 

პირი (ააიპ), ან  ბ) კულტურის ცენტრში შემავალი სტრუქტურული ერთეული. 

        ყოველწლიურ სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონებში, საბიბლიოთეკო საქმიანობის 

მუხლში მოყვანილია მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 

საქმიანობა და დაფინანსება. სხვა საჯარო ბიბლიოთეკების დაფინანსება განსაზღვრულია 

წლიურ ადგილობრივ ბიუჯეტებში, ერთი მუხლის სხვადასხვა სვეტებში: ზოგან  ეს 

დაფინანსება არის „საკუთარი შემოსავლების“ კატეგორიაში, ხოლო სხვაგან „სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების“ კატეგორიაში. 

         პრაქტიკულად ბოლო წლებში არ ხდებოდა საბიბლიოთეკო მომსახურების 

მდგომარეობის გლობალური შესწავლა და მასზე დაყრდნობით გადაწყვეტილებების 

მიღება: 

 კულტურის სამინისტროსა და ეროვნული ბიბლიოთეკის მაკოორდინირებელი 

ფუნქცია შესუსტებული იყო და გარკვეული სტრატეგია არ არის შემუშავებული; 
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 საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია 2000–2005 წლებში გაცილებით უფრო 

აქტიურად მუშაობდა ამ საკითხებზე და დაწყებულიც იყო განვითარების სტრატეგიის 

შექმნა, 2007 წლიდან მისი აქტივობა საჯარო ბიბლიოთეკების განვითარების 

მიმართულებით შესუსტდა და გამოცოცხლება  მხოლოდ 2012 წლის სექტემბრიდან 

მოხდა. 

  მთავრობის 2013 წლის სექტემბრის განკარგულებებში 2014 – 2021 წლების სტრატეგიის 

დამტკიცების თაობაზე, მოყვანილია მხოლოდ ბიბლიოთეკების რაოდენობრივი 

მონაცემები და აღნიშნულია „ბიბლიოთეკების არასაკმარისი რაოდენობა და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა“; არაა განსაზღვრული რაიმე 

ქმედება ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობისათვის. 

 

საჯარო ბიბლიოთეკების ძლიერი და სუსტი მხარეები 

 

ძლიერი მხარე 

 წიგნადი ფონდები 

 გამოცდილი ბიბლიოთეკარები 

(ტრადიციული გაგებით) 

 საჯარო ბიბლიოთეკების 

ხელსაყრელი მდებარეობა 

 მუშაობისათვის მშვიდი გარემო 

 თანამშრომელთა მოტივაცია 

ცვლილებებისათვის 

 უფასო სერვისები 

 ბიბლიოთეკების გარკვეულ 

ჯგუფში თანამედროვე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დანერგვის და გამოყენების 

გამოცდილების არსებობა  

 

სუსტი მხარე 

 საჯარო ბიბლიოთეკების 

არამიმზიდველი ინტერიერები  და 

ექსტერიერები  

 ინფრასტრუქტურის, 

კომპიუტერების და კარგი 

ინტერნეტის ნაკლებობა 

 პერსონალის 

არადამაკმაყოფილებელი 

კვალიფიკაცია  

 ახალი წიგნების ნაკლებობა  

 სუსტი მენეჯმენტი 

 ბიბლიოთეკების 

არაპოპულარობა საზოგადოებაში და 

საზოგადოების არასაკმარისი 

ინფორმირებულობა საბიბლიოთეკო 

სერვისების შესახებ 

 სამთავრობო და 

არასამთავრობო დაწესებულებებთან 

კომუნიკაციის ნაკლებობა  

 არასაკმარისი დაფინანსება 

 ბიბლიოთეკების განვითარების 

ეროვნული სტრატეგიის და 

პროგრამების არარსებობა 

 საკანონმდებლო ბაზის 

არასრულყოფილება 

 სუსტი თანამშრომლობა და 

კომუნიკაცია ქვეყნის 

საბიბლიოთეკო ქსელში 
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შესაძლებლობები 

 ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა 

პროფესიული საქმიანობისადმი 

მიდგომის გაუმჯობესება და 

სასწავლო პროგრამებით მათი 

უზრუნველყოფა  

 საერთაშორისო და 

ადგილობრივი პარტნიორების 

მოძიება 

 გრანტების მიღების 

შესაძლებლობები (დამატებითი 

დაფინანსების მიღება) 

 საჯარო და კერძო სერვისების 

გავრცელება საბიბლიოთეკო ქსელის 

მეშვეობით (მაგალითად: 

იურიდიული, სამედიცინო, 

სოფლის მეურნეობის, ბიზნესის 

განვითარებისა და განათლების 

მიმართულებებით და სხვა) 

 ბიბლიოთეკის გადაქცევა 

ადგილობრივი საზოგადოებრივი / 

სათემო აქტივობების კერად 

 

საფრთხე 

 ქვეყანაში არსებული 

არასტაბილური სოციალური,  

ეკონომიკური და საკანონმდებლო 

გარემო 

 ქვეყანაში სხვა პრიორიტეტებმა 

გადაფარონ ბიბლიოთეკის 

საჭიროებები 

 ხელისუფლების ინტერესის 

დაქვეითება 

 

 

 

პრობლემები 

 

1. ქვეყანაში დღემდე არ არის ბიბლიოთეკების განვითარების კონცეფცია, ხედვა ან 

სტანდარტი; 

2. არ არსებობს საბიბლიოთეკო საქმის მარეგულირებელი იურიდიული საფუძვლები. 

არსებული საჭიროებს სრულყოფას, შესწორებას, დამატებებს თანამედროვე მოთხოვნების 

გათვალისწინებით, რომელიც  განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული;  

3. სახელმწიფოს მხრიდან უყურადღებობა ბიბლიოთეკების მიმართ; 

4. ბიბლიოთეკარების დაბალი კვალიფიკაცია და კომპეტენცია; 

5. არასაკმარისი კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 

6. დაბალი დაფინანსება; 

7. საზოგადოების მხრიდან კითხვისადმი დაბალი ინტერესი, რაც ზოგადად ბიბლიოთეკების 

მომხმარებელთა წიგნიერების დაბალ მაჩვენებლზე აისახება. 



 9 

21-ე საუკუნის საჯარო ბიბლიოთეკის ხედვა საქართველოში 

- სტრატეგიული მონახაზი 

 

ხედვა - ფართო საზოგადოებისათვის მრავალფეროვანი ინფორმაციის უსასყიდლო 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დემოკრატიული კულტურის განვითარებისა და 

ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით; 

მისია - 2020 წლისათვის ქართული ბიბლიოთეკა გახდეს ერთ-ერთი ინიციატორი, 

მამოძრავებელი ძალა და სანდო პარტნიორი ისეთი პროგრამების და მიზნებისათვის 

როგორიცაა: 

1. განათლებისა და მეცნიერების, ინფორმაციული საშუალებების განვითარება; 

2. საინფორმაციო სისტემების განვითარება; 

3. დემოკრატიის განვითარება, სოციალური ჩართულობა, ელექტრონული მთავრობის 

პროგრამა 

4. მემკვიდრეობის დაცვა/არქივების შექმნა; 

5. ბიზნესის, სოფლის მეურნეობის განვითარება და მოქალაქეთა ცხოვრების დონის 

ამაღლება 

6. ახალგაზრდობისა და საბავშვო პროგრამები; 

7. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები; 

8. ინოვაციური საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება. 

 

ღირებულებები 

 მრავალფეროვნება: მომხმარებლის პატივისცემა და ინფორმაციის თანაბარი 

ხელმისაწვდომობა ყველასთვის - განურჩევლად ასაკის, რასის, სქესის, რელიგიის, 

ეროვნების, ენის და სოციალური სტატუსის. საქართველოს კულტურული, რელიგიური 

და ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება. გონივრული ბალანსის დაცვა 

გლობალიზაციასა და ეროვნულ თვითმყოფადობას შორის; 

 

 პასუხისმგებლობა დემოკრატიის ხელშეწყობაზე: ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებისა 

და საზოგადოებრივი  ბიბლიოთეკის  მშენებლობაზე ვალდებულების აღება; 

  

 ინფორმაციის ყველა წყაროსა და ცოდნის ხელმისაწვდომობა:  უფასო (ან თითქმის 

უფასო) ცოდნის, განათლებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების 

ყველა წევრისათვის, რაც საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია; 

 

 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა: ადგილობრივი ისტორიისა და კულტურის 

განვითარების ხელის შეწყობით, ეროვნული თვითმყოფადობის განვითარება; 

 

მიზნები 

1.   ბიბლიოთეკაში შეიქმნას ისეთი ფიზიკური და ვირტუალური საჯარო სივრცე, 

რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მისაღები საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის; 

2.  ბიბლიოთეკარების მოტივაციისა და კვალიფიკაციის ამაღლება იმისათვის, რომ ისინი 

ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისათვის სანდო და კომპეტენტურ მრჩევლებად; 
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3. უფასო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესება, ახალი ციფრული საშუალებებისა და ელექტრონული სერვისების 

გავრცელება  საქართველოს ქალაქებისა და სოფლების საჯარო ბიბლიოთეკებში; 

4. საჯარო ბიბლიოთეკების, როგორც წიგნიერების განვითარების, სამოქალაქო 

ჩართულობის და უწყვეტი საგანმანათლებლო პროგრამების ხელშეწყობის კერების 

გაძლიერება; 

5.    საქართველოს ხელისუფლებასა და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, ეროვნული 

სტრატეგიისა და პროგრამის შემუშავება საჯარო ბიბლიოთეკების განვითარებისათვის და 

საბიბლიოთეკო კანონმდებლობის განხილვა. 

6. მჭიდრო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება სამთავრობო და არასამთავრობო 

დაწესებულებებთან; 

 

მიზანი 1. ბიბლიოთეკაში შეიქმნას ისეთი ფიზიკური და ვირტუალური 

საჯარო სივრცე, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მისაღები საქართველოს 

ყველა მოქალაქისათვის 

 

საჯარო ბიბლიოთეკების შენობები და აღჭურვილობა 

 

       ქართული ბიბლიოთეკების უმრავლესობა, გარდა ერთეული შემთხვევებისა, 

განთავსებულია ბიბლიოთეკებისათვის მოუხერხებელ შენობებში, როგორიცაა 

საცხოვრებელი ანდა კომერციული დანიშნულების ნაგებობები. გარდა ამისა, ეს 

ბიბლიოთეკები ასახავენ გარკვეულწილად „მოძველებულ“ მიდგომას, როდესაც მთელი 

ყურადღება ეთმობოდა წიგნსაცავებს და ნაკლები – მკითხველთა მომსახურებისათვის, ან 

ტრენინგებისათვის საჭირო სივრცეებს. შესაბამისად, ძალზე რთულია, საცხოვრებელი 

ბინის ანდა კომერციული ფართის არქიტექტურული გადაწყვეტის მორგება 

საბიბლიოთეკო მომსახურების თანამედროვე ფორმებზე, მისი სამუშაო სპეციფიკის გამო. 

         დღეს ნათელია, რომ მკითხველთათვის მისაღები და სასიამოვნო სამუშაო გარემოს 

შესაქმნელად გაცილებით ეფექტურია საბიბლიოთეკო ფონდებზე მკითხველთა 

თავისუფალი დაშვება (ე.წ. „ღია თაროების“ მეთოდი) და დიდი სივრცე ტრენინგებისა და 

საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის. ამისათვის კი საჭიროა არა ჩაკეტილი 

წიგნსაცავები, არამედ რაც შეიძლება დიდი და ღია სივრცეები. ბიბლიოთეკის თითქმის 

სრული  ფონდი (გამონაკლისია იშვიათი და უნიკალური ფონდები) განთავსებული უნდა 

იყოს ღია, გაშლილ და ნათელ სივრცეში კომპიუტერულ ტექნიკასთან ერთად. მკითხველს 

საშუალება უნდა ქონდეს ერთდროულად ისარგებლოს როგორც ბეჭდური, ისე ციფრული 

ან მულტიმედია საინფორმაციო რესურსებით, ასევე ინტერნეტით, სასწავლო და 

საკომუნიკაციო საშუალებებით, დაესწროს მისთვის საინტერესო ღონისძიებებს და 

პროგრამებს, ან პირიქით – მოიძიოს წყნარი სამუშაო ადგილი. 

         აქვე უნდა იყოს სკანირების, კოპირების, ვიდეო და აუდიო წამკითხველების, 

სხვადასხვა ტექნოლოგიის გამოყენების საშუალება.  
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        მნიშვნელოვანია ბიბლიოთეკაში დასვენების ზონისა და კაფეს არსებობა, რადგან 

ასეთი სივრცეები მკითხველთა შორის თავისუფალი კომუნიკაციისა და აზრთა გაცვლის 

სტიმულია.   

        ხანგრძლივი დროით ბიბლიოთეკაში გაჩერება მომხმარებლისათვის უნდა იყოს 

კომფორტული, სასიამოვნო და მიმზიდველი, რომელიც მიიღწევა სუფთა, ნათელი 

გარემოთი, მოსახერხებელი ავეჯით, გათბობისა და კონდიცირების სისტემებით  და სხვა. 

        საბავშვო განყოფილებაში, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი აღჭურვილობისა, უნდა 

არსებობდეს სათამაშო სივრცეები შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფებისათვის. აუცილებელია, 

ბავშვებისათვის ცალკე მოეწყოს სუფთა და ადვილად მისაგნები „სველი წერტილები“. 

  საჯარო ბიბლიოთეკების შენობების დაგეგმარებისას აუცილებლად უნდა მიექცეს 

ყურადღება სპეციალური საჭიროების მქონე პირების სერვისებსაც. სპეციალური 

პანდუსებისა და ლიფტების საშუალებით, ბიბლიოთეკის შენობა მოსახერხებელი უნდა 

იყოს ამ კატეგორიის ადამიანებისათვის.  

საბიბლიოთეკო შენობები სასურველია, განთავსებული იყოს ქალაქებისა თუ 

სოფლების ცენტრალურ და ადვილად მისადგომ ადგილებში, რომელთა ექსტერიერის 

დიზაინი და ეკო-გარემო  მიმზიდველი და საინტერესო იქნება ყველასათვის. 

ბიბლიოთეკის ეზო ან ბაღი საშუალებას უნდა იძლეოდეს ზოგიერთი საბიბლიოთეკო 

სერვისისა თუ აქტივობის ღია სივრცეში გატანისათვის. ბიბლიოთეკები უნდა გადაიქცნენ 

მოსახლეობის კულტურული დასვენების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კერებად. 

 

 

 

 

 

თანამედროვე ბიბლიოთეკარის პროფესიული კომპეტენციები 

 

ბიბლიოთეკებში კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს უფრო მაღალი 

ხარისხის სერვისის შესაქმნელად საჭიროა ორი ძირითადი ასპექტი განისაზღვროს: 

მატერიალური მხარე - როგორიცაა ახალი წიგნადი ფონდებით, თანამედროვე ტექნიკით, 

სასწავლო საშუალებებით, კომფორტული ავეჯით აღჭურვა და, მატერიალურზე 

არანაკლებ მნიშვნელოვანი, სულიერი და ზნეობრივი მხარე  - როგორიცაა 

ბიბლიოთეკართა კეთილგანწყობა მომხმარებლის მიმართ, მოტივირებული და 

მაღალკვალიფიციური თანამშრომელი, რომელიც ყოველთვის მზადაა, მისცეს რჩევა ან 

დაეხმაროს ყველა მომხმარებელს. 

  მკვეთრად ცვალებადი  დრო და ინფორმაციული სამყაროს მუდმივი განახლება არ 

იძლევა ერთ ადგილზე გაჩერების საშუალებას, პირიქით, მუდმივად  პროფესიული უნარ-

ჩვევების განვითრებისაკენ გვიბიძგებს. გვასწავლის მოვლენების ახლებურად შეფასებას 

და ბიბლიოთეკების ყოველდღიურ ცხოვრებაში  ინოვაციების დანერგვის აუცილებლობას. 

         საბიბლიოთეკო მომსახურებაში იზრდება მოთხოვნა ახალი ტიპის სერვისებსა და 

ხარისხის სტანდარტების ამაღლების აუცილებლობაზე. იმისათვის, რომ დღეს 

ბიბლიოთეკა გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი, თანამედროვე და საჭირო 

მიზანი 2. ბიბლიოთეკარების მოტივაციის და კვალიფიკაციის ამაღლება 

იმისათვის, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისათვის სანდო და 

კომპეტენტურ მრჩევლებად 
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ადგილი საზოგადოების ყველა კატეგორიისათვის, იგი უნდა იყოს მობილური, ძლიერი 

ინფორმაციული და სოციალური ცენტრი, სადაც ადამიანი განავითარებს როგორც 

საკუთარ ცოდნასა და უნარებს, ისე მოახდენს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას. 

ასეთი გარემოს შექმნაში განსაკუთრებული წვლილი უნდა შეიტანოს პროფესიონალმა 

ბიბლიოთეკარმა. 

         თანამედროვე ტექნოლოგიების მზარდი პროგრესისა და საზოგადოების 

ინფორმაციული განვითარების კვალდაკვალ, იზრდება თანამედროვე ბიბლიოთეკართა 

მაღალ კომპეტენციაზე მოთხოვნილებაც. დღეს ბიბლიოთეკარები ვალდებულნი არიან 

შეინარჩუნონ არა მხოლოდ ტრადიციული საბიბლიოთეკო საქმის საფუძვლების ცოდნა, 

არამედ ფლობდნენ თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და მათი პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარებს. 

         ბიბლიოთეკართა ადამიანური რესურსის განვითარებისა და გამოყენებისათვის 

აუცილებლია თანამშრომელთა გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, რათა 

შემდგომში ბიბლიოთეკარებმა მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება 

ორგანიზაციის განვითარებისათვის.  

         იმისთვის, რომ ქვეყნის მასშტაბით გაიზარდოს ბიბლიოთეკის საჭიროება და თავად 

ბიბლიოთეკართა იმიჯი, უნდა მოხდეს ბიბლიოთეკის პერსონალის კვალიფიკაციის 

კრიტერიუმების ჩამოყალიბება. ნათლად უნდა განისაზღვროს, როგორი ცოდნითა და 

კვალიფიკაციითაა შესაძლებელი ბიბლიოთეკაში დასაქმება. ეს კი გაზრდის, როგორც 

კვალიფიციური, კომპეტენტური კადრების მობილიზებას, ისე ბიბლიოთეკის  სანდოობას 

საზოგადოებაში. 

ბიბლიოთეკაში მუშაობის მსურველი უნდა ერკვეოდეს შემდეგ საკითხებში:  

 თანამედროვე ბიბლიოთეკის მისია, ბიბლიოთეკის სოციალური ფუნქციები;  

 ბიბლიოთეკის საკანონმდებლო ბაზა – მუშაობის მარეგულირებელი  სტანდარტები;  

 ბეჭდური ინფორმაციის ელექტრონულ მატარებლებზე გადატანა და გამოყენება;  

 მარკეტინგული და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფსიქოლოგიური ასპექტები; 

 ელექტრონული რესურსების ფლობა, ინტერნეტ-სერვისები;  

 პროექტების შემუშავებისა და განხორციელების უნარი;   

 საბიბლიოთეკო რესურსებზე დისტანციური დაშვების უზრუნველყოფა და სხვა. 

         წარმატებული ბიბლიოთეკარი საბიბლიოთეკო ცხოვრებაში ინოვაციების 

ინიციატორი და მუდმივად თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული პიროვნებაა, 

რომელიც ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა   გზამკვლევია საინფორმაციო ბაზებისა თუ 

წყაროების გამოყენებისას.  

        ამჟამად, ბიბლიოთეკები განიცდიან სერიოზულ მოდერნიზაციას. ტრადიციულ 

საბიბლიოთეკო მუშაობაში ინტეგრირდება ახალი ტექნოლოგიები, ბიბლიოთეკარის 

პროფესიის შინაარსი და კონცეფცია ფართოვდება. თანამედროვე ბიბლიოთეკარის 

საქმიანობა არ ამოიწურება წიგნებთან მუშაობით, ახლა ის ყველაზე ხშირად მუშაობს  

აუდიო და ვიდეო მასალებთან, კომპაქტ–დისკებთან და ელექტრონულ გამოცემებთან. 

ბიბლიოთეკარი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ფეხს უწყობს დროს, ეფექტურად იყენებს 

ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სრულ სპექტრს, მარტივად მუშაობს 

ელექტრონულ ფოსტასთან, გააჩნია დოკუმენტის ძიებისა და ელექტრონულად მიწოდების 
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უნარ-ჩვევა, ფლობს ბიბლიოთეკის ელექტრონულ კატალოგში მუშაობის უნარს, შეუძლია  

ელექტრონული პრეზენტაციები. 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება იწვევს ახალი სპეციალობების გაჩენას 

ბიბლიოთეკებში, როგორიცაა ბიბლიოთეკარი-ტექნოლოგი, მონაცემთა ბაზების 

ადმინისტრატორი, საინფორმაციო სისტემების მენეჯერი და სხვა. 

ბიბლიოთეკარი  უნდა ფლობდეს შემდეგ ძირითად უნარ-ჩვევებს: 

1 . ანალიზის, პრობლემების გადაჭრისა და გადაწყვეტილებების მიღების უნარი; 

2.  კომუნიკაციის უნარი; 

3.  შემოქმედებითი პოტენციალი / ინოვაციურობა; 

4. ტექნოლოგიების ცოდნა და მათი ეფექტური გამოყენების უნარ-ჩვევა ბიბლიოთეკის 

ყოველდღიურ მუშაობაში; 

5. პროგრესული ცვლილებებისადმი შეგუების-ადაპტირების უნარი; 

6. აქტიური კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარი; 

7. ლიდერობის, გონივრული რისკების გაწევის, პროფესიული განვითარების, მართვის, 

ადამინური რესურსის ეფექტურად მართვის, ორგანიზაციის სტრატეგიისა და 

გლობალური აზროვნების გაგების, ორგანიზაციის, რესურსების რაციონალური მართვის 

უნარ-ჩვევა; 

8. იერარქიული ორგანიზაციული სტრუქტურების ცოდნა, ანგარიშვალდებულებისა და 

პასუხისმგებლობის აღების უნარი; 

9. საბიბლიოთეკო სერვისებით მომსახურების მაღალი ხარისხისა და მომხმარებელთა 

კმაყოფილების გამოწვევის უნარი; 

10.  ინფორმაციის შევსების, შენახვისა და გამოყენების უნარი როგორც ტრადიციული, 

ისე კომპიუტერული და ქსელური საშუალებებით. 

 

 

საჯარო ბიბლიოთეკა – საზოგადოებრივი ციფრული ცენტრი 

 

     დღეს კითხვის საჭიროებას დაემატა ციფრული უნარების საჭიროება და 

გაფართოებული საინფორმაციო წიგნიერება. ახალი ტექნოლოგიების ეპოქაში საჯარო 

ბიბლიოთეკის ერთ-ერთი ძირითადი დანიშნულებაა რესურსებისა და სერვისების 

უზრუნველყოფა მედიის ფართო არჩევანით იმისათვის, რომ დაკმაყოფილდეს 

პიროვნებებისა და ჯგუფების მოთხოვნები. სწავლა, მუშაობა, დასვენება, კულტურა და 

გართობა დღეს განუყოფლადაა დაკავშირებული ერთმანეთთან ტექნოლოგიების 

საშუალებით, რომლებიც ცხოვრებისეული გამოცდილების ნაწილიცაა. საჯარო 

ბიბლიოთეკები სულ უფრო მეტად ასრულებენ ადგილობრივი საზოგადოების ციფრული 

ცენტრის როლს, რადგან კიდევ უფრო მეტ ინოვაციურ სერვისს სთავაზობენ 

მიზანი 3. უფასო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ახალი ციფრული საშუალებებისა და ელექტრონული 

სერვისების გავრცელება საქართველოს ქალაქებისა და სოფლების საჯარო 

ბიბლიოთეკებში 
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მომხმარებელს. ადამიანებს ესაჭიროებათ დახმარება ახალი ტექნოლოგიების 

ასათვისებლად და ეს სიტუაცია კვლავაც გაგრძელდება, რადგან ციფრული 

ტექნოლოგიები მუდმივ განვითარებას განიცდიან, ხოლო საქართველოს საჯარო 

ბიბლიოთეკებს შეუძიათ ამ ცოდნისა და უნარების განვითარება. 

      საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკების ციფრულ მომსახურებაში შესაძლებელია 

შედიოდეს: 

o ინტერნეტის საჯარო ხელმისაწვდომობის პუნქტები 

       სხვადასხვა ორგანიზაციების მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის 28%-ზე 

ნაკლებს აქვს კომპიუტერის და ინტერნეტ-სერვისების ხელმისაწვდომობა საცხოვრებელი 

ადგილიდან. ამის გამო ბიბლიოთეკების ეს ფუნქცია (სამაგიდო კომპიუტერების, 

პლანშეტების, სკანერების, პრინტერების, ინტერნეტის, ქსელების, მონაცემთა ბაზების, 

ბიზნეს- და სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობა) სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა 

ფართო საზოგადოებისათვის, განსაკუთრებით სოფლის და პერიფერიულ რეგიონებში 

მცხოვრები ადამიანებისათვის. საჯარო ბიბლიოთეკებს აქვთ ამ სერვისების 

განთავსებისათვის აუცილებელი სივრცეები, ხოლო ბიბლიოთეკარებს შეუძლიათ, 

საზოგადოების დახმარება სხვადასხვა სახით: ინფორმაციის ან საძიებო რჩევების 

მიწოდების, ან სასწავლო პროგრამების ჩატარების ჩათვლით. მათი ეს პოტენციალი უკვე 

აღიარებულია ზოგიერთი სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ, როგორც მათი საქმიანობის 

საუკეთესო და ფინანსურად მომგებიანი მხარდაჭერა (მაგალითად, იუსტიციის 

სამინისტრო გეგმავს თავისი ელექტრონული სერვისების მიწოდებას ფართო 

საზოგადოებისათვის ბიბლიოთეკების ქსელის გამოყენებით); 

o საინფორმაციო რესურსების წვდომა 

      დღეს საჯარო ბიბლიოთეკების მუშაობის პრიორიტეტი არის არა მხოლოდ ფონდების 

მართვა, არამედ უფრო მეტად სერვისების მიწოდება საზოგადოებრივი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. ინფორმაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში. სწორედ ამიტომ უნდა შეასრულონ საჯარო ბიბლიოთეკებმა საკვანძო როლი, 

როგორც მოთხოვნადი ინფორმაციის სანდო წყაროებმა და ინდივიდუალურმა 

საინფორმაციო მეგზურებმა. 

       ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს უნდა შეეძლოთ ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება ან 

ინფორმაციის წვდომის უზრუნველყოფა საზოგადოებისათვის. ამის მიღწევა 

შესაძლებელია კომპეტენტური თანამშრომლების დახმარებით და წიგნების, ჟურნალების, 

გაზეთებისა და სხვა ბეჭდური, ან ონლაინ–გამოცემების ხელმისაწვდომობით. 

       მონაცემთა ბაზებზე, ელექტრონულ წიგნებსა თუ სხვა გამოცემებზე ხელმისაწვდომობა 

უკვე არსებული სწრაფად განვითარებადი სერვისია საქართველოს ბიბლიოთეკებში. ამ 

სერვისის მიზანი უნდა განისაზღვროს, როგორც ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

ყველასათვის, მრავალენოვანი მასალების, კულტურული მრავალფეროვნებისა და 

უმცირესობების განსაკუთრებული მოთხოვნების გათვალისწინებით. ბიბლიოთეკებს 

შეუძლიათ მომსახურების ახალი ფორმების განვითარება ონლაინ-კატალოგების, 

საძიებლებისა და სხვა სერვისების შექმნით. 
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o საკომუნიკაციო და IT საშუალებები, რომლებიც დახმარებას გაუწევს მოქალაქეთა, 

ბიბლიოთეკართა, უნივერსიტეტების, სამთავრობო დაწესებულებების, საჯარო სკოლების, 

ბიზნეს-სტრუქტურებს შორის კომუნიკაციას; 

      ამ სერვისის მიზანია, შესაძლებლობა მისცეს დაბალი შემოსავლების ოჯახებს 

გამოიყენონ საჯარო ბიბლიოთეკებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და დასაქმების, 

სოციალური სამსახურების, ელ. ფოსტის და გასართობი სერვისებით სარგებლობა. 

მსოფლიოში ფართოდ განიხილება სამთავრობო და არასამთავრობო დაწესებულებების 

მიერ საჯარო ბიბლიოთეკების, როგორც საბიუჯეტო შეზღუდვების პირობებშიც მოქმედი 

სახელმწიფო ელექტრონული ცენტრების, მზარდი როლის მხარდაჭერა. რაც აგრეთვე 

გულისხმობს ბიბლიოთეკების ტრადიციულ და ახალ პარტნიორებთან 

თანამშრომლობასაც: ფართო საზოგადოებასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, 

სპეციალისტებთან და სხვა.           საჯარო ბიბლიოთეკებმა უნდა უზრუნველყონ 

მეგობრული და საიმედო გარემო ინფორმაციის გამოქვეყნებისათვის (ბლოგები, RSS-ები, 

სოციალური ქსელები), პროექტებსა და პროგრამებზე თანამშრომლობის 

ხელშეწყობისათვის (მაგალითად GoogleDocs, პირდაპირი ტექსტური „ჩეთები“, ვიდეო და 

აუდიო კომუნიკაცია). 

          საგანმანათლებლო რესურსებზე ხელმისაწვდომობა (ელ. სასწავლო რესურსები და 

პლატფორმები, ვიდეო და აუდიო ლექციები, ტრენინგები, ახალგაზრდებისა და უფროსი 

ასაკის ადამიანების მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროგრამები, ფორმალური და 

არაფორმალური სწავლების რესურსებისა და საშუალებების ჩათვლით). 

          საჯარო ბიბლიოთეკამ უნდა წარმოადგინოს საინფორმაციო მასალები/სერვისები 

სათანადო მედიის ფორმატში, ფორმალური და არაფორმალური სწავლების 

ხელშესაწყობად. იგი უნდა დაეხმაროს მომხმარებლებს ამ სასწავლო საშუალებების 

ეფექტიან გამოყენებაში, უზრუნველყოს სასწავლო გარემო. ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა და ეფექტიანი გამოყენება წარმატებული სწავლის აუცილებელი 

პირობაა. სადაც შესაძლებელია, საჯარო ბიბლიოთეკებმა უნდა ითანამშრომლონ სასწავლო 

დაწესებულებებთან ინფორმაციის გამოყენების სწავლებაში. ფორმალური განათლების 

ხელშეწყობის პირობების არსებობის შემთხვევაში, საჯარო ბიბლიოთეკებმაც უნდა 

მიიღონ მასში მონაწილეობა; აგრეთვე აქტიური მონაწილეობა უნდა მიიღოს წიგნიერებისა 

და საინფორმაციო წიგნიერების გავრცელების ღონისძიებებში/კამპანიებში და 

ტრენინგებში, რადგან წიგნიერება განათლების, ცოდნის და ბიბლიოთეკების 

საინფორმაციოს სერვისების გამოყენების წინაპირობაა. 

o სერვისები ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის 

სპეციალურმა სერვისებმა უნდა უზრუნველყონ ვირტუალური ონლაინ-გარემო ბავშვებისა 

და ახალგაზრდებისათვის, სადაც საგანმანათლებლო და საინფორმაციო საშუალებები 

კომბინირებული იქნება სათამაშო და სოციალური ქსელების პლატფორმებთან. 

o სერვისები სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის 

      მხედველობისა და კითხვის პრობლემების მქონე პირთა სპეციალური მომსახურება 

უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი შესაბამისი კომპიუტერული საშუალებების გამოყენებით 

(ხმამაღალი კითხვის სერვისი, მობილური პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა, 

რომელიც ნაწილობრივ უკვე დანერგილია ქართულ და სხვა ენებზე). 
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       ათასწლეულის მიზნების მისაღწევად, საჭიროა ადამიანთა ახალი კომპეტენციების 

განვითარება სიღარიბის დაძლევის, სასოფლო-სამეურნეო და ბიზნეს ინფორმაციის, 

განათლებისა და ცოდნის ხელმისაწვდომობის, სამედიცინო ინფორმაციის წვდომის 

ჩათვლით. ეს სერვისები ძალიან მოთხოვნადი და პოპულარულია (სხვა ქვეყნების 

გამოცდილება), აგრეთვე ძალზე მნიშვნელოვანია ფინანსური ეფექტიანობის 

თვალსაზრისით ისეთ სიტუაციებში, როდესაც ქვეყანაში მრავალ ორგანიზაციას და 

მომსახურებას შემცირებული/მწირი ბიუჯეტი აქვს (არა აქვთ საშუალება ტრადიციული 

სერვისისათვის საჭირო დაფინანსება უზრუნველყონ). 

      ტექნიკურმა და პროგრამულმა საშუალებებმა ბიბლიოთეკებში შესაძლებელია, 

ფართოდ გამოიყენონ „ღია პროგრამების“ გადაწყვეტები, რომლებიც უკვე დანერგა 

საქართველოში საბიბლიოთეკო ასოციაციამ. ისინი საშუალებს იძლევიან, დაჩქარდეს 

მაღალხარისხიანი საბიბლიოთეკო სერვისების განვითარება. 

 

საჯარო ბიბლიოთეკა - წიგნიერების, სამოქალაქო ჩართულობისა და უწყვეტი განათლების 

პროგრამების ხელშემწყობი  

       იმის გამო, რომ საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი თემების ცენტრში 

მდებარეობენ, მათ აქვთ დიდი შესაძლებლობა წინასწარ განსაზღვრონ და დააკმაყოფილონ 

ადგილობრივი მოთხოვნები და დააკავშირონ საზოგადოება გლობალურ საკითხებსა და 

აზროვნებასთან. ბიბლიოთეკა ქმნის კეთილგანწყობისა და დინამიურ გარემოს, სადაც 

ყველა ასაკის მოქალაქეს შეუძლია იპოვოს შთაგონება, იდეები და სრული პოტენციალის 

გამოსავლენად საჭირო ინფორმაცია. 

  

წიგნიერება 

  

           წიგნიერება  არა მხოლოდ დამწერლობის ცოდნაა. 

         წიგნიერება მოიცავს წერა-კითხვის უნარს და, რაც მთავარია, ლოგიკურად და 

გასაგებად წერას, კრიტიკულ აზროვნებას, დაწერილის შეფასებას და გამოყენებას. იუნესკო 

განმარტავს წიგნიერებას, როგორც ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას და უწყვეტი 

განათლების საფუძველს.1 

         რადგან საქართველოში სულ უფრო ვითარდება ტექნოლოგიები და იზრდება 

ციფრული მომსახურება, წიგნიერება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. იგი აგრეთვე 

                                                                 
1  "წიგნიერება არის განსაზღვრის, შემეცნების, ინტერპრეტაციის, შექმნის, კომუნიკაციის და გამოთვლის 

უნარი ბეჭდური და წერილობითი მასალის გამოყენებით სხვადასხვა კონტექსტში. წიგნიერება გულისხმობს 

მუდმივი სწავლის საშუალებით პიროვნების მიზნების მიღწევას, მისი ცოდნისა და პოტენციალის 

განვითარებას და შესაძლებლობას, სრულად მიიღოს მონაწილეობა მისი თემის და ფართო საზოგადოების 

ცხოვრებაში", http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e . pdf[2] 

 

მიზანი 4. საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკების, როგორც  წიგნიერების, 

განვითარების, სამოქალაქო ჩართულობის და უწყვეტი საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხელშეწყობის კერების გაძლიერება 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf
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ზრდის დასაქმების შესაძლებლობას და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობას - რაც, 

თავის მხრივ, უზრუნველყოფს მოდერნიზაციის, განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის 

უფრო დიდ პერსპექტივებს. საჯარო ბიბლიოთეკას, როგორც საკითხავი მასალების 

უაღრესად ხელმისაწვდომ წყაროსა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ცენტრს, აქვს 

უდიდესი შესაძლებლობა, ხელი შეუწყოს წიგნიერების განვითარებას, როგორც საქალაქო, 

ასევე სასოფლო თემებში. უფროსი ასაკის მრავალი ადამიანისათვის ბიბლიოთეკა 

შეიძლება იყოს, მათი წიგნიერების დონის ამაღლების ერთადერთი წყარო. საქართველოს 

საჯარო ბიბლიოთეკები აქტიურად უნდა ჩაერთონ ქვეყნის წიგნიერების დონის  

ამაღლებაში – უზრუნველყონ საკითხავი მასალების ფართო ხელმისაწვდომობა, 

განაახლონ ისინი საზოგადოების რეალურ მოთხოვნათა მიხედვით და ხელი შეუწყონ 

თანამედროვე ტექნოლოგიების  ფართო გამოყენებას.  

  

 კითხვის ხელშეწყობა 

       ბიბლიოთეკების მსოფლიოში საყოველთაოდ აღიარებული უმთავრესი მიზანია,  ხელი 

შეუწყონ კითხვას ყველასათვის. საჯარო ბიბლიოთეკებმა საქართველოში უნდა იმუშაონ 

პიროვნებებსა და ჯგუფებთან წიგნიერების და კითხვის სიყვარულის განვითარებაზე, 

შემოქმედებითი უნარის, ინფორმაციის და ფანტაზიის გასაღრმავებლად. ეს შეიძლება 

მოიცავდეს (მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს) ისეთ ინიციატივებს, როგორიცაა კითხვის 

საზოგადოებრივი პროგრამები, წიგნის განხილვები ყველა ასაკისათვის, კითხვის 

საზაფხულო პროგრამები, გამოფენები და წასაკითხი წიგნების სიების შეთავაზება, 

რეკომენდაციები ბიბლიოთეკის მომხმარებელთათვის და ბიბლიოთეკების საიტების 

გამოყენება წასაკითხი სიების გავრცელებისათვის.  

  

 განსაკუთრებული ყურადღება ბავშვებს ადრეული ასაკიდან 

       კვლევამ აჩვენა, რომ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების ბავშვების წინაშე 

არსებობს მნიშვნელოვანი დაბრკოლებები წიგნიერების თვალსაზრისით, რადგან დაბალი 

შემოსავლის მქონე ოჯახები საქართველოში ყოველთვის ვერ იძენენ ახალ წიგნებს 

შვილებისათვის. ადგილობრივ ბიბლიოთეკებს შეუძლიათ შეამცირონ წიგნიერების დონის 

სხვადასხვაობა საზოგადოებაში და ხელი შეუწყონ კითხვის სიყვარულს ბავშვობიდან 

მთელი ცხოვრების მანძილზე. 

  

სამოქალაქო ჩართულობა 

      საჯარო ბიბლიოთეკებს ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების და თემების მშენებლობის 

პასუხისმგებლობა აქვთ აღებული. ისინი უზრუნველყოფენ ღია და მრავალფეროვანი 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და კომუნიკაციის საშუალებებს ფართო 

საზოგადოებისათვის, საქართველოში დემოკრატიის კულტურის განვითარების  

გასაძლიერებლად. 

  

 საჯარო ბიბლიოთეკა , როგორც კულტურული ცენტრი 

         საჯარო ბიბლიოთეკებს შეუძლიათ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი 

შეასრულონ საქართველოს პერიფერიებში და ამავე დროს ხელი შეუწყონ სამოქალაქო 
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აქტიურობას - ინფორმაციის, რესურსებისა და სივრცის  უზრუნველყოფით. ბიბლიოთეკა 

არის ადგილი, სადაც ადამიანები ახორციელებენ თავიანთ უფლებას ინფორმაციის, 

იდეებისა და ცოდნის მიღებაზე იმ სივრცეში, რომელიც შეესაბამება მათ კულტურულ 

მემკვიდრეობასა და იდენტობას. 

         საჯარო ბიბლიოთეკები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან ცენტრებს კულტურის 

განვითარებაში და საყრდენს კულტურული იდენტობისათვის ადგილობრივ 

საზოგადოებაში. ამასთანავე, იცავენ და ხელს უწყობენ ადგილობრივი კულტურული 

მემკვიდრეობის განვითარებას, ქმნიან პირობებს შემოქმედებითი წინსვლისა და 

კოლექტიური კულტურული გამოცდილებისათვის. ბიბლიოთეკა ასრულებს 

ადგილობრივი თემის ინტეგრატორის როლს და აძლიერებს თემის წევრობის განცდას 

ადგილობრივი ისტორიისა და კულტურის გავრცელების ხელშეწყობით. არსებითია, რომ 

თვით საჯარო ბიბლიოთეკის არსებობაც კი ახორციელებს კულტურის საყოველთაო 

ხელმისაწვდომობის იდეას.   

         კულტურული ცენტრის დანიშნულების შესრულების კარგი მაგალითი შეიძლება 

ვიპოვოთ ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც საჯარო ბიბლიოთეკები მჭიდროდ 

თანამშრომლობენ კულტურის სხვა სამსახურებთან, ადგილობრივ 

თვითმმართველობებთან და ერთვებიან პროექტებში გარე პარტნიორებთან. ეს არა 

მხოლოდ ხელს უწყობს მომსახურებისა და კულტურული პროგრამების მიწოდების 

ინტეგრირებულ და პარტნიორობაზე ორიენტირებულ მიდგომას, არამედ ზრდის 

საბიბლიოთეკო მომსახურების პროფილს ადგილობრივ საზოგადოებაში. 

  

 საზოგადოების ჩართულობა და გაძლიერება 

          უფრო მეტიც, ქართულ საზოგადოებას განსაკუთრებით ესაჭიროება თავისი 

მრავალფეროვანი თემების საარსებო პირობების უზრუნველყოფა და ინტეგრირება. 

ბიბლიოთეკებს შეუძლიათ, ქმედითი როლი შეასრულონ სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარებაში – ტრადიციული და ელექტრონული რესურსების საზოგადოების 

თითოეულ წევრისათვის ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით. ეს უნდა 

განხორციელდეს ქართული საზოგადოების მრავალფეროვნების პატივისცემით და 

საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით ასაკის, რასის, სქესის, რელიგიის, 

ეროვნების, ენისა თუ სოციალური მდგომარეობის განურჩევლად.   

         ევროკავშირი იძლევა ევროკავშირის ინფორმაციის გავრცელების და აქტიური 

მოქალაქეობის (ევროპის მასშტაბით) ხელშეწყობის მიზნით, საჯარო ბიბლიოთეკებთან 

აქტიურ დიალოგში ჩართვის კარგ მაგალითს. 2005 წელს ბიბლიოთეკებში დაიწყო 

ინიციატივა სახელწოდებით „EuropeDirect“ (ევროპა პირდაპირ). საბიბლიოთეკო ქსელში ამ 

ინიციატივის მიზანია ევროკავშირის პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციისა და რჩევების 

გავრცელება, სამოქალაქო აქტიურობის ხელშეწყობა ადგილობრივი და რეგიონული 

დებატებით ევროკავშირის შესახებ, ევროპული ინსტიტუტების დახმარება ადგილობრივი 

და რეგიონული ინფორმაციის გავრცელებაში და მოქალაქეთათვის ევროკავშირის 

ინსტიტუტებთან უკუკავშირის შესაძლებლობა. ინიციატივის საინფორმაციო ცენტრები 

განლაგებულია საჯარო ბიბლიოთეკებში ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ამჟამად ისინი 

აქტიურად მუშაობენ 28 ქვეყანაში. ბიბლიოთეკები რიგ ღონისძიებებს, საუბრებსა და 
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გამოფენებს ახორციელებენ უფროსებისა და ბავშვებისათვის, რაც ხელს უწყობს 

ევროკავშირის ინფორმაციის, კულტურისა და მოქალაქეობის იდეის გავრცელებას. ასეთი 

წარმატებული მაგალითი შეიძლება,  განხორციელდეს ეროვნულ დონეზეც.  

  

სწავლა მთელი სიცოცხლის/ცხოვრების მანძილზე 

  

       სწავლა არსებითი სასიცოცხლო უნარია ყველასათვის პიროვნული განვითარების, 

თვითშეფასების, ეკონომიკური და სოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის. 

საჯარო ბიბლიოთეკები ხელს უწყობენ უწყვეტ განათლებას სწავლების მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფით, საინფორმაციო მასალების ხელმისაწვდომობით, სასწავლო 

შესაძლებლობების შესახებ ინფორმირებით და სასწავლო რესურსების საცნობო 

მომსახურებით ბიბლიოთეკაში და ონლაინში. ხარისხიანი მომსახურების 

უზრუნველყოფისათვის, საქართველოს ბიბლიოთეკები უნდა იქცეს ქართული 

საზოგადოების სანდო პარტნიორებად ღია და უფასო ინფორმაციის, ცოდნისა და 

განათლების  გავრცელებაში. 

  

 კლასგარეშე განათლება  

       ცოდნის ეკონომიკაზე დამყარებულ ქვეყანაში, ცვლილება არის უწყვეტი და 

ტექნოლოგიები ვითარდება ხშირად და რეგულარულად. სწრაფი და ფართო რეფორმების 

ქართულ კონტექსტში, უწყვეტი სწავლა აუცილებელია, თუ საზოგადოებას სურს, რომ 

მიჰყვეს ცვლილებებს და დარჩეს ეკონომიკურად და სოციალურად აქტიური. უფრო 

მეტიც, ზოგადი განათლების უფრო მაღალი დონე არის ეკონომიკური ზრდისა და 

დასაქმების აუცილებელი პირობა. იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას მოთხოვნასა და 

მიწოდებას შორის სხვაობა შრომის ბაზარზე, აუცილებელია, სკოლის შემდგომი სწავლება 

და უფრო მოქნილი განათლება, რომელიც შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნას სხვადასხვა 

კლასგარეშე სასწავლო პროგრამებით. ეს მიმართულება შეიძლება, გახდეს საქართველოს 

საჯარო ბიბლიოთეკების ახალი მნიშვნელოვანი  როლი. უწყვეტი განათლების 

საზოგადოებაში საჯარო ბიბლიოთეკები არიან  ადგილობრივი სასწავლო გარემოს 

მაკავშირებლები გლობალურ საინფორმაციო რესურსებსა და ცოდნასთან. ისინი 

გვეხმარებიან ათასწლეულის განვითარების მიზნების რეალობად ქცევაში, წვლილი 

შეაქვთ სიღარიბის დაძლევაში ახალი ცოდნის, სანდო ინფორმაციის, განათლებისა და 

ცოდნის უზრუნველყოფით. ამიტომ საჯარო ბიბლიოთეკებს უნდა მიენიჭოს 

ფუნდამენტური მნიშვნელობის როლი უწყვეტი განათლების სამომავლო სისტემების 

შექმნაში. 

 

 სწავლა საკუთარ გამოცდილებაზე 

 

         საჯარო ბიბლიოთეკები უფასო, ხელმისაწვდომ გზებს გვთავაზობენ ცოდნის, 

შემეცნებისა და შექმნისაკენ; იძლევიან საკუთარ გამოცდილებაზე სწავლის 

შესაძლებლობებს, უზრუნველყოფენ პირობებსა და რესურსებს ფორმალური განათლების 

გარეთ უწყვეტი თვითგანათლებისათვის. ეს განსაკუთრებით დაკავშირებულია საჯარო 
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ბიბლიოთეკებში არსებულ ციფრულ სერვისებთან. საჯარო ბიბლიოთეკები ასევე 

გთავაზობენ დახმარებასა და სწავლებას ინფორმაციის ძებნასა და ინფორმაციის 

წყაროების ხარისხის განსაზღვრაში. ბიბლიოთეკარების მხარდაჭერითა  და  

ტექნოლოგიებთან უფასო დაშვების გამოყენებით ბიბლიოთეკის მომხმარებელს 

შესაძლებელია, მიეწოდოს სხვადასხვა სასწავლო რესურსი ტექნოლოგიების დაუფლებასა 

და კარიერული წინსვლისათვის, რაზეც ამჟამად დიდი მოთხოვნაა. ასეთი მომსახურება 

უნდა იყოს როგორც ქალაქად, ასევე სოფლად, რაც შეამცირებს რეგიონალურ 

განსხვავებებს და ხელს შეუწყობს რეგიონების მდგრად განვითარებას. 

 

 

 

საჯარო ბიბლიოთეკების ეროვნული რეფორმა 

 

      ამჟამად არცერთი სამთავრობო თუ არასამთავრობო დაწესებულება არ მუშაობს ქვეყნის 

საჯარო ბიბლიოთეკების განვითარების ეროვნულ სტრატეგიასა ან რეფორმის გეგმაზე, 

თუმცა საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია და საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა ძალისხმევას არ იშურებენ ცვლილებების აუცილებლობასა და 

რეფორმის ეროვნული სტრატეგიის შექმნის საჭიროებაზე ყურადღების მისაპყრობად, 

თანამედროვე გლობალური ტენდენციების შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და 

საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკების მოდერნიზაციისათვის საჭირო / ადეკვატური 

რესურსის გამოყოფის  ლობირებაზე. 

       პროექტის - „თანამედროვე ბიბლიოთეკების განვითარების ხედვის ჩამოყალიბება 

საქართველოში“ - (რომელსაც მხარს უჭერს ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო) 

მთავარი შედეგი არის: 

1. მონაწილეების საერთო ხედვის ჩამოყალიბება და პარტნიორობის, ურთიერთგაზიარების, 

თანამშრომლობის შეგრძნების აღძვრა, რომელსაც შეუძლია მიგვიყვანოს ფართო 

თანამშრომლობისა და რეალური რეფორმის დაწყებასთან; 

2. თანამშრომლობის გაძლიერება საჯარო ბიბლიოთეკების ქსელსა და სხვა ორგანიზაციებს 

შორის და, საბოლოო ჯამში, სახელმწიფო დონეზე ბიბლიოთეკების განვითარების 

ეროვნული სტრატეგიის შექმნის ინიცირება. 

 

სამომავლო ინიციატივების ძირითადი კომპონენტები:  

 

o საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკების როლის ახლებური გააზრება და მათი 

განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნა. საფუძვლად შეიძლება 

გამოყენებული იქნას წინამდებარე პროექტის ფარგლებში მომზადებული დოკუმენტი; 

მიზანი 5. საქართველოს ხელისუფლებასა და პარტნიორ ორგანიზაციებთან 

ერთად, ეროვნული სტრატეგიისა და პროგრამის შემუშავება საჯარო 

ბიბლიოთეკების განვითარებისათვის და საბიბლიოთეკო კანონმდებლობის 

განხილვა 
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o სტრატეგიის მიხედვით საქართველოში საბიბლიოთეკო რეფორმის საკვანძო 

ამოცანების განსაზღვრა; 

o ძირითადი მონაწილეების, რეფორმის მართვის ჯგუფის და თანამშრომლობის სქემის 

განსაზღვრა. რეფორმის მონაწილეებად მუშაობის პროცესში მიზანშეწონილია შემდეგი 

სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების შეყვანა: 

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკა, იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სამინისტრო, განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, არასამთავრობო 

ორგანიზაციები (ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, 

ინტელექტი ქვეყნის სამსახურში,  წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა 

ასოციაცია და სხვა), ბიბლიოთეკები (ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, ქუთაისის, 

ბათუმის, ხაშურის, ზუგდიდის, რუსთავის, და ა.შ. ბიბლიოთეკები), ადგილობრივი და 

უცხოელი ექსპერტები და კონსულტანტები; 

o დეტალური სამუშაო გეგმის შექმნა; 

o ბიბლიოთეკების განვითარების ეროვნული პროგრამის შექმნა შემდეგი 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით:  

o ცვლილებები კანონმდებლობაში; 

o სტანდარტების, კოდების, წესების და ა.შ. შექმნა; 

o ბიბლიოთეკების ქსელის საორგანიზაციო სტრუქტურის  ოპტიმიზაცია; IT 

განვითარების გეგმა (მათ შორის ტექნიკა, კავშირის უზრუნველყოფა, პროგრამული 

უზრუნველყოფა, ლოკალიზაცია, პერსონალის სწავლება); 

o ბიბლიოთეკის შენობების და ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქციის გეგმების შედგენა; 

o არაფორმალური განათლება (თანამშრომლობა პროფესიული განათლების 

ცენტრებთან) / ტრენინგები ბიბლიოთეკარებისათვის (სასწავლო პროგრამებისა და 

ცენტრების შექმნა); 

o საჯარო ბიბლიოთეკაში მომსახურების და რესურსების განვითარების დეტალური 

დაგეგმვა;  

o პარტნიორობა საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან (სკოლები, უნივერსიტეტები და 

სხვა); 

o პარტნიორობა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, 

უცხოური ორგანიზაციებთან; 

o კვლევა, ანალიზი, მონიტორინგი; 

o ეროვნული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებზე მუშაობა; 

o სერვისები ახალგაზრდებისა და ბავშვებისათვის; 

o განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანების მომსახურება; 

o პროგრამის ბიუჯეტის და თანადაფინანსების წყაროების განსაზღვრა; 

o პროგრამის განხორციელებაზე ეფექტური მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; 

o პროგრამის პიარ-მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; 

o საჯარო ბიბლიოთეკებში პროგრამის დასრულების შემდგომი მდგრადობის 

საკითხებზე  მუშაობა.  
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სამთავრობო და არასამთავრობო დაწესებულებებთან პარტნიორობის განვითარება 

  

      საქართველოს მთავრობასთან აქტიური თანამშრომლობისათვის რეკომენდებულია 

შემდეგი ნაბიჯების შესრულება: 

  

1. მჭიდრო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება საქართველოს პარლამენტთან:  

o მუშაობა ინფორმაციის ზუსტ და აქტიურ  გაცვლაზე პარლამენტის 

თავმჯდომარესთან; კულტურის, განათლების, რეგიონალური განვითარების, საბიუჯეტო, 

საგარეო ურთიერთობათა, ბიზნეს და სოფლის მეურნეობის კომიტეტების 

წარმომადგენლებთან, მათი ინდივიდუალურ შეხვედრებზე, კონფერენციებზე, საჯარო 

ღონისძიებებზე მიწვევის, ადვოკატირებისა და ლობირების გზით;  

o საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დაქვემდებარებაში „საბიბლიოთეკო 

საბჭოს“ შექმნის ინიცირება; 

2. ერთობლივი სამუშაო ჯგუფების შექმნა და  ერთობლივ პროექტებზე მუშაობა 

სამინისტროებთან; 

3. საბიბლიოთეკო სახელმწიფო პროგრამის იდეის (და მისი საჭიროების) 

პოპულარიზაცია სახელისუფლებლო და არასამთავრობო დაწესებულებებში, 

ბიბლიოთეკებში. მათი ჩართულობის, მონაწილეობის ხელშეწყობა; 

4. მძლავრი პიარ-მხარდაჭერის კამპანიის ამოქმედება ბიბლიოთეკების და მათი 

სერვისების იმიჯის შეცვლისათვის (ინოვაციური ბიბლიოთეკების იდეის 

პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ფართო საზოგადოებასა და პოტენციურ ინვესტორებში);  

5. სამთავრობო დაწესებულებების აქტიური მონაწილეობის სტიმულირება დაგეგმვის, 

მართვისა და მონიტორინგის პროცესში (აქტიური და სწრაფი რეაგირება ყოველ 

პრობლემაზე, გადაწყვეტილებების მიღება; ამ სამუშაოს ჩართვა  მათი დაწესებულებების 

წლიურ  და სტრატეგიულ გეგმებსა და მათ მოვალეობებში); 

6. რეგიონებიდან არა მხოლოდ საჯარო ბიბლიოთეკების, არამედ ადგილობრივი 

ხელისუფლების, როგორც  ადგილობრივი ბიბლიოთეკის განვითარებაზე რეალური 

პასუხისმგებელი სტრუქტურების ჩართვა; 

7. ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აქტიური კომუნიკაცია და 

თანამშრომლობა ერთობლივ პროექტებზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 მიზანი 6. მჭიდრო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება სამთავრობო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
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      დოკუმენტზე მომუშავე პირთა სია: 

 

 ბიბლიოთეკის  წარმომადგენლები 

1. ირაკლი ღარიბაშვილი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 

დირექტორი; 

2. გიორგი კეკელიძე  - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური 

დირექტორი;  

3. დიანა გელაშვილი - ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი;  

4. რიტა წაქაძე - ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე; 

5. ლალი თაბაგარი  - რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი; 

6. გენადი მახარაძე - აკაკი წერეთლის სახელობის ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის 

დირექტორი; 

7. გურამ თაყნიაშვილი – საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 

ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და სტანდარტების განყოფილების უფროსი; 

 

 სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები 

8. გვანცა მეზურნიშვილი - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო. 

სტრატეგიული პროექტების და რეფორმების განვითარების დეპარტამენტი - შეფასებისა 

და მონიტორინგის სპეციალისტი; 

9. ნათია ჯოხაძე - განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და ზოგადი 

განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი; 

10. ირინე ჭოღოშვილი - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. 

ქართული წიგნისა და ლიტერატურის ხელშეწყობის პროგრამა -მთავარი სპეციალისტი. 

 

 არასამთავრობო ორგანიზაციები: 

11. რუსუდან ასათიანი - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის პრეზიდენტი; 

12. გიორგი კლდიაშვილი - ინფორმაციის თავისუფლების განვითრების ინსტიტუტის 

დირექტორი; 

13. ანდრო ჩაჩანიძე - არასამთავრობო ორგანიზაცია "ინტელექტი-ქვეყნის სამსახურში" -

დირექტორი; 

14. გურამ სიმონიშვილი - არასამთავრობო ორგანიზაცია "ინტელექტი-ქვეყნის სამსახურში“ -

ექსპერტი; 

15. მამუკა ხანთაძე - წიგნის ხელოვნების სკოლის დირექტორი; საქართველოს წიგნის 

გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის გამგეობის წევრი; 

16.  პაატა პაპავა - საქართველოს, დაწყებითი განათლების პროექტის წიგნიერების 

მიმართულების ხელმძღვანელი. 

17.  ზაზა ბერიშვილი - გამომცემელი; 

 

 პარტნიორი მხარე ლიტვის რესპუბლიკიდან 

18.  ლაურა გრინევიჩიუტე - ,,სოფლად ინტერნეტ ქსელის გავრცელების ხელშეწყობის 

ასოციაცია“   (ლიტვა)  პრეზიდენტი; პროექტის დირექტორი. 


