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პირადი ინფორმაცია  

 

გვარი ტატიშვილი 

სახელი ვლადიმერ (ლადო) 

დაბადების თარიღი 1978 

მოქალაქეობა საქართველო 

მისამართი თბილისი, დ. არაყიშვილის 13, ბინა 6. 

ტელეფონი 577 76 29 08  

ელ.ფოსტა Ladojazz@yahoo.com 

სამსახურებრივი პოზიცია საქართველოს შოთა რუსთველს თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიის და 

მენეჯმენტის ფაკულტეტი; მედიის და მასობრივი 

კომუნიკაციის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი. 

 

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი , მიწვეული 

პროფესორი. 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ტელე და რადიო წამყვანი 

. 

 

 

 

 

I. კატეგორია: განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

1.1 განათლება 

 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

1995-2000 სმართალ მცოდნეობის მაგისტრი 

(იურისტი) 

შოთა რუსთაველის 

თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ, სოციალურ 

მეცნიერებათა, ბიზნესის და 

მართვის ფაკულტეტის 

სადოქტორო პროგრამა 

„კულტურა მედიაში“ 

2011-2014 სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი 













(მედიის კვლევები) 

 

 

 

1.2 აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ; 
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 
 
 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 29 ოქტომბერი 2014  
დისერტაციის თემა „სატელევიზიო რეკლამის მხატვრულ-შემოქმედებითი 

ასპექტები ( სიტყვა, მუსიკა და ფერი სატელევიზიო 

რეკლამის სტრუქტურაში) 

მინიჭებული კვალიფიკაცია სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

000015 
სარეგისტრაციო # 1736 

 
 

 

1.3 სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2003-2004 ნავთობ კომპანია “ეცკო” საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

მენეჯერი. 

2004-2005 თბილისის ეკონომიურ ურთიერთობათა სახელმწიფო     

ინსტიტუტი(თეუსი) სამხატვრო ხელმძღვანელი. 

2004-2006 საქართველოს “საზოგადოებრივი მაუწყებელი” დილის პროგრამა 

“ადრე” წამყვანი. 

2005-2007 რადიოკომპანია “სინდიკატი FM-104.3”სამხატვრო ხემძღვანელი. 

საავტორო გადაცემა “საკვირაო ჯაზი” და “კულტურული 

რევოლუცია” წამყვანი. 

2005-2009 სარეკლამო კომპანია “სარკე” არტ დირექტორი. 

2009-2010 სარეკლემო კომპანია “ლემონადი” დამფუძნებელი, არტ 

დირექტორი. 

2010-2016 სარეკლამო კომპანია “ზებრა” დამფუძნებელი, არტ დირექტორი. 

2009-2010 საზოგადოებრივი მაუწყებელი დილის პროგრამა”ჩვენი დილა” 

წამყვანი. 

2012-2013 საზოგაოებრვივი მაუწყებელი შუადღის შოუ “დღეს ორის 

ნახევარზე” წამყვანი. 

2013-2014 საზოგადოებრვივი მაუწყებელი შუადღის შოუ “დღეს” წამყვანი 



2014-2015 საზოგადოებრივი მაუწყებლი დილის პროგრამა “ჩვენი დილა” 

წამყვანი. 

2013-2015 რადიო “Jazz-FM 97,5“ გადაცემა “ჯაზოფრენია“ ავტორი და წამყვანი. 

2019-2020 სქართველოს საზოგაოებრივი მაუწყებელი, სატელევიზოი გადაცემა 

„ახალი დღე“- მუსიკალური რუბრიკის წამყვანი და ავტორი. 

2016-დღემდე  საზოგადოებრივი მაუწყებელი- რადიო 1 - გადაცემების „ჩაი 

ორისთვის“, „ჯაზოფრენია“, „სახლისკენ“  ავტორი და წამყვანი. 

 

 

 

1.4  პედაგოგიური სტაჟი  

 

 

 6 წელზე   მეტი       6 წელზე  ნაკლები   

 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ქართულ-ამერიკულ  

უნივერსიტეტის (გაუ) 

ბაკალავრიატი,. 1. რეკლამის ისტორია 

2. ჯაზის ისტორია 

3.მსოფლიო ხელოვნების 

შედევრები 

4.ტელე და რადიო გადაცემის 

მომზადება. 

შოთა რუსთაველის თეატრისა და 

კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი, 

მაგისტრატურა, 

დოქტორანტურა 

1. საზღვარგარეთის 

ჟურნალისტიკის ისტორია 

2. ქართული ჟურნალისტიკის 

ისტორია 

3. ტელევიზიის ისტორია 

4. მედია და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა 

5. საეთერო მეტყველების 

კულტურა და ტელე-რადიო 

გადაცემის წამყავნის ოსტატობა 

6. ტელე გადაცემის მომზადება  

7. რადიო გადაცემის მომზადება 

8. კულტურის  გაშუქება  ტელე და 

რადიო გადაცემებში 

კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 
ბაკალავრიატი-

მაგისტარტურა 

1. სატელევიზიო რეკლამის 

პრაქტიკა და თეორია 

 

კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო 

საშუალო სკოლა „ფენიქსი“, 

 1. მსოფლიო ხელოვნების 

შედევრები 

 



 

II. კატეგორია:  სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

2.1 სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

 

 

2.2 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

 

 

III. კატეგორია: სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

 

 

3.1 მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები  

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით; 

კონკურსანტის გვარი 

გამოყოფილი უნდა 

იქნეს მუქი შრიფტით 

პუბლიკაციის სახეობა 

(მონოგრაფია, სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენციო 

მასალები (Proceedings)  

და სხვა) 

პუბლიკაციის სათაური, 

ავტორები, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

N სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 დამხმარე  სახელმძღვანელო: „სიტყვა მუსიკა და ფერი 

სატელევიზიო რეკლამაში“  ვლადიმერ (ლადო) ტატიშვილი, 2020წ;  

  ISBN 978-9941-9716-5-5 
 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატი 

 

14 სექტემბერი-16 

სექტემბერი 2020 
ევროპის მაუწყებელთა კავშირის 

(EBU) ჟურნალისტური აკადემიის 

სართაშორისო,  ტრენინგი 

(პოდკასტის ფორმატი და 

სტრუქტურა)  

სერთიფიკატი 



1 
ვლადიმერ (ლადო) 

ტატიშვილი 

საბჭოთა იდეოლოგია და 

გადასახლებული ჯაზი 

სახელოვნებო მეცნიერებათა 

ძიებანი“შოთა რუსთველის 

თეატრის და კინოს 

უნივერსიტერის სამეცნიერო 

შრომების კრებული 20
20

 

2 
ვლადიმერ (ლადო) 

ტატიშვილი  

ფერთა გამა და მისი 

მნიშვნელობა 

სატელევიზიო 

რეკლამისათვის 

სახელოვნებო მეცნიერებათა 

ძიებანი“შოთა რუსთველის 

თეატრის და კინოს 

უნივერსიტერის სამეცნიერო 

შრომების კრებული 20
14

 

3 
ვლადიმერ 

(ლადო)ტატიშვილი 

მუსიკის ეფექტი-

სატელევიზიო რეკლამის    

მნიშვნელოვანი 

კოპონენტ 

სახელოვნებო მეცნიერებათა 

ძიებანი“შოთა რუსთველის 

თეატრის და კინოს 

უნივერსიტერის სამეცნიერო 

შრომების კრებული 20
12

 

4 
ვლადიმერ 

(ლადო)ტატიშვიი 

“სიტყვის ძალა, როგორც 

სატელევიზიო        

რეკლამის ერთერთი 

მახტვრულ-

შემოქმედებითი 

საშუალება 

სახელოვნებო მეცნიერებათა 

ძიებანი“შოთა რუსთველის 

თეატრის და კინოს 

უნივერსიტერის სამეცნიერო 

შრომების კრებული 

20
12

 

 

 

3.2 მოხსენებები სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის განმავლობაში   

   

1 თარიღი 2020 

 მოხსენების სათაური საბჭოთა იდეოლოგია და გადასახლებული ჯაზი 

 კონფერენციის დასახელება ხელოვნება და თანამედროვეობა 

 ჩატარების ადგილი  შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 ელექტრონული მისამართი http://www.tafu.edu.ge/wm.php?page=conf_samec 

2 თარიღი 2014 

 
მოხსენების სათაური ფერთა გამა და მისი მნიშვნელობა 

სატელევიზიო რეკლამისათვის 

 კონფერენციის დასახელება პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება და მედია 

 
ჩატარების ადგილი  შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 ელექტრონული მისამართი http://www.tafu.edu.ge/wm.php?page=conf_samec 

3 თარიღი 2012 

 
მოხსენების სათაური მუსიკის ეფექტი-სატელევიზიო რეკლამის    

მნიშვნელოვანი კოპონენტი 

 კონფერენციის დასახელება  

 
ჩატარების ადგილი  შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 



 ელექტრონული მისამართი http://www.tafu.edu.ge/wm.php?page=conf_samec 

4 თარიღი 2012 

 

მოხსენების სათაური სიტყვის ძალა, როგორც სატელევიზიო        

რეკლამის ერთერთი მახტვრულ-შემოქმედებითი 

საშუალება 

 კონფერენციის დასახელება  

 
ჩატარების ადგილი  შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 ელექტრონული მისამართი http://www.tafu.edu.ge/wm.php?page=conf_samec 

 

 

IV. კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა (მიღწევები,  გამოცდილება, დამსახურება, ჯილდო,  
სტიპენდია,   საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა, 
სტუდენტის ხელმძღვანელობა, ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება სწავლით, 
კომპიუტერთან მუშაობის უნარები, ენების ცოდნა, და სხვა) 

 

N აქტივობის დასახელება 

1 საბაკალავრო ნაშრომი  ხელმძღვანელი , სახელწოდება : „ქართული ცეკვის 

ტრადიციული და თანამედროვე გააზრება ქართული ნაციონალური ბალეტის 

რეპერტუარი“ 2019-2020 წ., შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საბაკალავრო პროგრამა „კულტურა მედიაში“(მედიის კვლევები) 

2 საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტი ,  სახელწოდება: „პოლიტიკური იდეოლოგია XX 

საუკუნის 50 - იანი წლების თბილისის არქიტექტურაში)“, შოთა რუსთაველის 

თეატრის და კინოს უნივერსიტეტი, საბაკალავრო პროგრამა „კულტურა 

მედიაში“(მედიის კვლევები) 2019-2020 წ. 

3 საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტი ; სახელწოდება : „ ქართული ნაციონალური 

სამოსი ქართულ ვიზუალურ ხელოვნებაში“ - შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს 

უნივერსიტეტი, საბაკალავრო პროგრამა „კულტურა მედიაში“(მედიის კვლევები) 

2019-2020 წ. 

4 საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტი ; სახელწოდება : „აფხაზეთი დღევანდელ 

ქართულ კულტურაში - ფრეიმინგის თეორიის მიხედვით“ . - შოთა რუსთაველის 

თეატრის და კინოს უნივერსიტეტი, საბაკალავრო პროგრამა „კულტურა 

მედიაში“(მედიის კვლევები) 2019-2020 წ. 

5 საბაკალავრო ნაშრომების რეცენზენტი;  სახელწოდება : „ ჰიპ-ჰოპი საქართველოში 

(რეპ კულტურა)“. შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს უნივერსიტეტი, 

საბაკალავრო პროგრამა „კულტურა მედიაში“(მედიის კვლევები) 2018-2019 წ. 

6 უცხო ენა - ინგლისური, რუსული 

7 კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა - Word, Excel, Power Point 

8  ინგლისური ენის ცენტრი , ირლანდია, დუბლინი 2001. სტუდენტი . 

 

 

დამატებითი  ინფორმაცია  

 



N  

1 ლექსების კრებული „Round Midnight” ავტორი . ლადო ტატიშვილი 2016წ.   

ISBN 978-9941-0-8774-5 

2 წიგნი „უებრო სიტყვისმოქმედი“  მხატვარი. 2019წ. ISBN 978-9941-13-893-5 

3 400 მდე სატელევიზიო რეკლამის ავტორი, თანავტორი და რეჟისორი 

4 პერსონალური გამოფენა (ფერწერა) „მწვანე დელფინის ქუჩაზე“ , ლადო ტატიშვილი 

2021წ. 

 

 

P.S  საბუთში მითითებული ზოგიერთი ორგანიზაციების გაუქმების გამო 

შეუძლებელია  ცნობების წარდგენა . 
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1                         ვლადიმერ  ( ლადო ) ტატიშვილი 

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის  განვითარების გეგმა 

 

ტელე და რადიო მაუწყებლობების მედიაპლატფომები ყოველდღიურად ვითარდება. 

მედიაგარემო მუდამ ცვალებადია და ამ მხრივ საქართველო გამონაკლისს არ წარმოადგენს. 

კონკურენციასთან ერთად, იზრდება აუდიტორიის მოთხოვნები. რამდენადაც ჩვენი ქვეყანა 

მუდმივად ვითარდება და ცდილობს ფეხს უწყოს თანამედროვე გლობალურ გამოწვევებს, მისი 

მოსახლეობაც მედიისგან მოელის მრავალფეროვან მულტიმედიურ პლატფორმებზე როგორც  

ახალი ამბების სანდო, ობიექტურ, მიუკერძოებელ და დროულ გაშუქებას  24/7-ზე, ისე 

შემეცნებით, გასართობ პროგრამებს, გადაცემებს სპორტსა თუ კულტურაზე.  

იმის გათალისწინებით, რომ ახალგაზრდობა ნაკლებად არის ტრადიციული 

მედიასაშუალებების მომხმარებელი, ნებისმიერმა მედიაგამოცემამ უნდა იფიქროს იმ 

მედიაპლატფომების ათვისებაზე, რომელიც ხელმისაწვდომია ახალი თობის მომხმარებლისთვის. 

ასეთი კი ციფრული მედიაპლატფორმები, სოციალური მედია და სხვა ინტერნეტგამოცემებია.  

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანიც უნდა იყოს ინტერმეტ 

მედიაპლატფომების ათვისება, მასზე სპეციფიკური, საინტერესო და მიმზიდველი პროდუქციის 

განთავსება.  

მსოფლიო წამყვან ტელე და რადიო მაყწყებლობებეში მომდიანრე პროცესები გვაჩვენებს, 

თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სიახლისკენ და განახლებისკენ სწრაფვა ეს ეხება როგორც 

ტექნიკურ-მატერიალური ბაზის განახლებას, ისე შემოქმედებითი ჯგუფების პროფესიული 

დონის ამაღებას, მათ ტრეინინგს, გადამზადებას, რათა უპასუხონ თანამედროვე მოთხოვნებს და 

მაუწყებელი გახდეს საერთშორისო სტანდარტების შესაბამისი სისტემით მომუშავე ორგანიზაცია.  

რაც შეეხება ორგანიზაციულ მხარეს, ბუნებრივია, დღის წესრიგში უნდა დადგეს  

მაუწყებლის სტრუქტურული მოდერნიზების საკითხი. ამ მხრივ ჩვენთან არსებობს საუკეთესო 

მაგალითი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სახით, რომელმაც 

განახორციელა სტრუქტურული მოდერნიზება და შექმნა ევროპის მაუწყებლთა კავშირის 

მოთხოვნების შესაბამისი სტრუქტურა, რაც მოიაზრებს მენეჯმენტის მიერ მაუწყებლის 

ჰოროზონტალურ მართვას, სადაც სტრუქტურულ ერთეულებს შორის არის ჰორიზონტაული 

კომუნიკაცია და მარვთის სისტემა ვერტკალური სტრუქტურის თავში მყოფი ერთი 

ხელმძღვანელის ხელში არ არის მხოლოდ  
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კონცენტრირებული. ჰოტრიზონტალური მართვის სისტემამ უფრო მოქნილი გახადა პირველი 

არხის საქმიანობა, რაც ასიახა კიდეც მის პროგრამირებაზე. ვფიქრობ, ამ გამოცდილების 

გაზიარება აუცილებელია აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლისთისაც.  

დღევანდელი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ზოგადი მდგომარებოა მეტწილად 

ჩამორჩება  საერთაშორისო სტადერტებს, თუმცა მას გააჩნია დიდი პოტენციალი, რომ გახდეს 

წამყვანი მედია საშუალება საქართველოში და გაუთანაბრდეს საზოგადოებრივი მედიის 

ევროპული მოდელის სტანდარტებს და აწარმოოს მრავალმხრივი და ყოვლისმომცველი 

პროდუქტი, რომელიც თითოეული მოქალაქისთვის იქნება სასურველი და ხელმისაწვდომი. 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიზნები და ღირებულებები 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღირებულებები განაპირობებს დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში მისი, როგორც ინსტიტუციის არსებობის აუცილებლობას. 

ესენია: 

1. უნიკალურობა 

2. უნივერსალურობა 

3. დამოუკიდებლობა 

4. მრავალფეროვნება 

5. ანგარიშვალდებულება 

6. ინოვაციურობა 

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა თითოეულ მოქალაქეს საშუალებას უნდა მისცეს მიიღოს 

გადამოწმებული, ობიექტური ინფორმაცია. სიღრმისეულად გააანალიზოს მოვლენები და 

დააინახოს რეალობა. მოზღავებული დეზინფორმაციის, ე.წ. ფეიკ ნიუსების, ყალბი ამბების 

ფონზე, რამაც ლამის წალეკა ქართული მედიასივრცე, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლი უნდა 

იქცეს იმ პლატფორმად, სადაც მომხმარებელს შეეძლება მიიღს გადამოწმებული, 

დაბალანსებული და ობიექტური ინფორმაცია. მომხმარებელს მყისიერად უნდა შეეძლეოს ამ 

მაუწყებლის ვებ გვერდის და სხვა ციფრული მედიაპლატფორმების დახკმარებით, გადაამოიწმოს 

გავრცელებული ყალბი ამბები. ერთი სიტყვით, ეს მაუწყებლი უნდა იქცეს ერთგვარ სანდო 

ექსპერტად მოსახლებისთვის,  
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სადაც მას ყოველთვის ექნება შესძლებლობა მიიღს ზუსტი და რაც მთავარია, მიუკერძოებელი 

ინფორმაცია. ამაში მაუწყებელს ყველაზე მეტად დაეხმარება სოციალურ მედიასთან მჭიდრო 

კავშირი და მოქალაქეებთან, მომხმარებელთან მუდმივი ინტერაქცია. მან უნდა მოიზიდოს ე.წ. 

მოქალაქე ჟურნალისტები და განავითაროს სამოქალაქო ჟურნალისტიკა, როგორც დამხმარე 

საშუალება ნიუსწარმოების პროცესში.  

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სხვა მედია საშუალებებისგან განსხვავებით კიდევ უფრო 

მეტი რესურსი უნდა დახარჯოს განათლების პოპულარიზაციისათვის. შემეცნებით-

საგანმანათლებლო პროგრამები ავითარებს აზროვნებას და ხელს უწყობს სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებას. 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი, როგორც საზოგადოებისთვის გადამოწმებული და სანდო 

ინფორმაციის მიმწოდებელი, განსაკუთრებულ როლს თამაშობს უსაფრთხო გარემოს შექმნაში. ეს 

როლი ყველაზე მეტად აქცენტირებულია მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში განსაკუთრებული 

გარემოებებია (მასობრივი არეულობა, პანდემია, საგანგებო მდგომარეობა). 

საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის მნიშვნელოვანია, იყოს დამოუკიდებელი, ობიექტური  

და არასდროს ჩამოყალიბდეს მხარედ, განსაკუთრებით ნიუსწარმნოების პროცესში. 

საზოგადოებრივ მაუყებელს არ აქვს უფლება დაკარგოს რეალობის აღქმა და უმნიშვნელო 

ინფორმაციაც კი მრავალჯერ გადამოწმების გარეშე მიაწოდოს საზოგადოებას, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს ნდობის დაკარგვა. დღევანდელი მედია სივრცე, პოლიტიკურთან ერთად 

გახლეჩილია. სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვალია შექმნას პლათფორმა, სადაც 

გამოგონილი ინმფორმაციის ნაცვლად, საზოგადოებას მიაწვდის რეალური ფაქტებს და სივრცეს  

დაუთმობს ყველას, შერჩევეთის პოლიტიკის გარეშე. საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა 

აშუქებდეს ყველა მიღწევას, იქნება ეს პოლიტიკური, კულტურული, სამეცნიერო თუ  

სპორტული.  

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლი არის უპირველესად რეგიონალური მნიშვნელობის 

მაუწყებელი და ბუნებრივია, მისი პრიორიტეტი უნდა იყოს რეგიონალური ამბების გაშუქება. იმ 

პრობლემეზე და გამოწვევებზე საუბარი, რაც აწუხებს ავტორნომიური რესპუბლიკის 

მოსახლეობას.  

აჭარა საქართელოს მეტად მნიშვნელოვანი რეგიონია, მას აქვს უზარმაზარი როგორც 

ეკონომიკური, ისე სასოფლო-სამეურნეო, კულტურული და ტურისტული პოტენციალი. 

შესაბამისად, აქ თავს იყრის ბევრი და საინტერესო, მნიშვნელოვანი ამბავი, რომლის შესახებაც 

უნდა  
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იცოდეს არა მხოლოდ რეგიონის, არამედ სრულიად საქართველოს მოსახელობამ. უფრო მეტიც, 

გამომდინარე მისი მზადი ტურისტული პოტენციალიდან, აუცილებელია აჭარის შესახებ უფრო 

მეტი იცოდეს მთელმა მსოფლიომ, რათა მოვიზიდოთ ტურისტები მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან. 

ამისთვის აჭარის საზოგადოებრივმა მაუწყებლმა უნდა შექმნას სპეციალური ციფრული 

პლატფორმა, სადაც უცხოენოვანი მოსახლეობისთვის დამზადდეება აჭარის უდიდესი 

პოტენცილის ამსახველი მედიაპროიდუცია. მოხდება ამ ინტენეტგვედის პოპულარიზაცია. 

ამგვარი პლატფორმის შექმნა გარდაუვალ აუცილებლობად მიმაჩნია და ეს სწორედ ამ 

მაუწყებლის ბაზაზე არის გსაკეთებელი.  

რეალობაა, რომ საზოგადოება ნებისმიერ რეფორმას საკმაო სიფრთხილით ადევნებს თვალს.  

სიახლე  ხშირად ბადებს ეჭვს, რომ ცვლილებების გამო ადამიანები დაკარგავენ სამსახურს, 

შემოსავალს და სხვ.  დაუშვებელია, პოლიტიკური, რელიგიური, ეთნიკური, გენდერული და 

სექსუალური, ასაკობრივი განსხვავებულობისა და შეხედულებების გამო, ადამიანების 

სამსახურიდან დათხოვნა. ყურადღება უნდა ექცეოდეს მხოლოდ  პროფესიონალიზმს იმსა, თუ  

რამდენად არის ადამიანური რესურსი მზად ფეზი აუწყოს თანამედოვე გამოწვევებს, არ ჩამორჩეს 

სტანდარტებს და შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობა პირნათლად, არ დაკარგოს 

ობიექტურობის შეგრძნება და მუდმივად იმუშაოს თვითგანვითარებაზე, რასაც თავის მხრივ 

მაუწყებელმაც უნდა შეუწყოს ხელი. 

ნებისმიერი მედია სივრცე ყოველთვის საჭიროებს განახლებას, ვიზუალური მხარე ასევე 

უმნიშვნელოვანესია. სამწუხაროდ დღევანდელი აჭარის საზოგადოებრივი მაუყებელი  ნაკლებად 

აკმაყფოფილებს სტადარტებს. ამიტომ აუცილებელია, რესურსების გამონახვა, რათა ყველაფერი 

გაკეთდეს, რომ გამოსწორდეს ვიზუალური მხარე. შეიქმნას ახალი სტუდიები, შეძენილ იქნას 

ახალი ტექნიკა,  არხის წამყვანების სტილზე ზრუნავდნენ პროფესიონალები და, რაც მთავარია, 

განახლდეს ზოგადად არხის შეფუთვის მხარე. ერთხელ და სამუდამოდ აჭარის მაუწყებელი იქცეს 

ბრენდად. მაყურებელი თავიდანვე ხვდებოდეს, რომ ის უყურებს მაუწყებელს და არ უჩნდებოდეს 

კითხვა: ეს რომელი არხია?. 

თანამედროვე სამყარო, ძირითდად მოიხმარს სოციალურ მედიას და მობილურის 

საშუალებით თვალყურს ადევნებს სიახლეებს. აუცილებელია ამ კუთხით გააქტიურებაც, 

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა გამოიყენოს ეს კონკრეტული პლატფორმაც და ყოველ  
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დღიურ რეჟიმში უნდა სათვაზობდეს  სოციალური მედიის მომხმარებლებს თუ რა სიახლეებია 

არხზე, რა ხდება ქვეყანაში თუ მსოფლიოში. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, 

მაუწყებლის პოზიცია სოციალურ მედიაში ნაკლებად აქტიური და აქტუალურია. 

დღეს ნაკლები უყარდღება ექცევა კულტურულ და შემეცნებით პროგრამებს, მაუწყებლის 

პრიორიტეტი უნდა იყოს გააძლიეროს ეს მიმართულებები. საზოგადოებამდე მიიტანოს 

გემოვნება და ხარისხი, გაუწიოს პოპულარიზაცია რეგიონში (და არამარტო რეგიონში) არსებულ 

კულტურულ მემკვიდრეობებს, მეცნიერებას, შემოქმედებას და ამ სფეროში მომუშავე ნებისმიერი 

ასაკის ადამიანს, რომლებიც ქვეყნისათვის სასარგებლო საქმეს აკეთებს და საზოგადოებისათვის 

ნაკლებად არის ცნობილი. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იქცეს  შემეცნების 

ფლაგმანად ქართულ ტელე და რადიო სივრცეში. ყველა თაობის სეგმენტი უნდა იყოს მოცული  

თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. 

დღევანდელი საზოგადოებრივი მაუწყებლების ევროპული გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 

საჭიროა არხს გააჩნდეს გასართობი მიმართულების ერთი ე.წ. მეგა შოუ მაინც, რომლის 

საშუალებითაც მარტივად იზიდავ მაყურებელს. მაუწყებელი უნდა აწარმოებდეს კონკურსებსა 

და ფესტივალებს, ხელს უწყობდეს მხატვრული, დოკუმეტური ტელეფილმების შექმნას. ქმნიდეს 

უნიკალურ პროგრამებს, რომლის საავტორო უფლების მფლობელიც იქნება თავად მაუწყებელი.  

მნიშვნელოვანია რადიოს როლიც, პლატფორმის, რომელმაც თითქმის საუკუნეა არ დაკარგა 

აქტუალობა. შესაბამისად, ყველა ზემოთ მოყვანილი ცვლილებები ეხება რადიო სივრცესაც. ტელე 

და რადიო სივრცე უნდა გახდეს ერთი ორგანიზმი. დაუშვებელია, მაუწყებლის ეს ორი 

მიმართულება იდეურად დაშორებილი იყვნოს ერთმანეთისგან. ასევე აღსანიშნავია რადიო 

მაუყებლობის პრობლემა, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში რჩება გადაუჭრელად. 

დაუშვებელია, რადიო გათიშული იყოს დღეში რამდენიმე საათი, რაც ზოგადად მაუწყებლის 

იმიჯს ზიანს აყენებს.  

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური შინაარსის მქონე ანალიტიკური პრექტებისთვის, 

მნიშვნელოვანია თბილისის სტუდიის შექმნა, რათა უფრო სწრაფად მოხდეს რეაგირება 

მნიშვნელოვან საკითხებზე და სტუმრების მოწვევა განხორციელდეს სტუდიებში და არა 

ჩართვებით (რაც გადაცემის რეიტინგისათვის დაუშვებელია, თან როცა მსგავსი ჩართვები ძალიან 

ხშირია). 

ნებისმიერი რეფორმა უნდა დაიწყოს პრობლემების აღმოფხვრით. ვერაფერი ახალი ვერ 

დაიწყებს ფუქციონირებას, სანამ არ მოგვარდება ნებისიერი სირთულე, რაც პირდაპირ 

კავშირიშია  
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მაუწყბელის ფინანსებთნ. უნდა დადგეს საკითხი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

დაფინანსების გაზრდის შესახებ, რათა ზემოთ მოყვანილი საკითხები უფრო მარტივად და, რაც 

მთავარია, მოკლე დროში განხორციელდეს.  

არ შეიძლება ყურადღების მიღმა დაგვრჩეს თნამშრომლების შრომის ანაზღაურების და 

წახალისების საკითხები. ქვეყნის არასტაბილური ფიფნსური მდგრადობის პირობებში, 

აუცილებელია, მაუწყბლის ბიუჯეტის იმგვარად დაგეგმვა, რომ გათვალიწინებული იყოს ყველა 

თანამშრომლის ფინანსური შემოსავლების მდგრადობა, რათა მისი შრომის ანაზღაურბებამ 

გაუძლოს სხვადასხვა სახის ეკონომინურ და ფინანსურ გამოწვევებს. თანამშრომლებს შორის 

შრომის მოტივაციის ამაღლების მიზნით, უნდა დაინერგოს და განხორციელდეს წახალისების 

ფორმები, ეს ფორმები შეეხება როგორც პოზიციურ დაწინაურებას, ისე საპრემიო პოლიტიკას. 

აუცილებელია, ახალგაზრდა მუშაკმა იცოდეს, რომ მისი შრომის შედეგად მიაღწევს უფრო მაღალ 

პოზიციას და წაიწევს წინ კარიერულ გზაზე. ხოლო ღვაწლმოსილ მუშაკს უნდა ჰქონდეს განცდა, 

რომ  მისი გამოცდილება სასარგებლოა მაუწყებლისთის და მისი შრომა იქნება შესაბამისად 

დაფასებული.  
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3ORo, orloqobo, oqorlr3|r3'>dob6r8tr' 26lbstlqnoroL i' Nl
i6to " ,np. I'ltrr9arqaBa,43e' 26/yn. Easaretcra'{, Nol

6eorgia, Tbilisi, Ilia Chavchava&e Ave', Nq26/Bazaleti St" No1

0g, 6erg.:r6oglro 0ro.: b6g63rdg B$<n$OCb ot626o06oU 6s6o 3glrc6rts3oqrob (qgrb'14'07'1972 $3q'b' Ogb'

brjc6o6gqro, jlqrrjo -o.rq,.rlr.r, ooorlsq,ob II tsxl,rrb3g6o, N 12, bo6r 2, 3o<trrqgo # 01015001629'

o66qrybg6o qgr 5g60s6gq,o gEgbob qgoa>q9$r6u6cbcpo qqoBqrr0o rg 025019 p6'22'06' 1995 $' d'otoctqotntr

o.$rg.>3rdob b,>b. g6brn gorJricu.-.roq3o6g6orr oogrr o66q'c,t .36o qgr 6960rbgqo gbgbob b;g6orgerb6or)'6gbgqo

g6o5 6r'rq6ob qr0;q9obg363b3q. qK"rqUOX66J 6ryogq'" jl6orgqr 3$rqr36o ]$qgq'cl 66$t6ob AoX6'

bgq0er$36ob 6r0qr3oq,r'rbrlr or6g0c6irg,<6.ogq'ocaj 
-21xo<ngbrqg oljob 96.: q9'> 3ict6g63cc3so8lt cnr6b0$olr

Uoqbgb63lr.

0or6606gq,o rqr>14)363b1r, r6c'r0 ax<6rn3649 gqerbb o66qou36, 6g60.>63q', 6gUuq qrr jr6orgqr Sbgbb ql t6ug
Srbgbob0pbq'erbrlr oti3blr or:6606ob bolr$ot63jrg

under Article 39 of the Resolulj 507 dated 2g.l2.2oll "on Approval of Notary Fee for Execution of the

Notary Acts, Amount

Services.

Notary Chamber of Georgia, Payment Procedures and Terrns of Notary

5"r'rgs<6o2bo 3. b<6

Notary M.

Hiermitbeg laubigeich, Notarin Maia Bregvadze die Echtheit der Unterschriftvon Frau Nato Kuzanashvili'

ubersetzerin, geborenam 14.07.1972 in Georgia, wohnsitz: Tiflis, ortachala' Gorgasali 8, Personal nunmer 01015001629'

Diplom Nr.rg025019, ausgestelltdurch die Ilia-TschawtschawadseStaatlicheUniversit'tfrSprachenim22'06' 1995' Fach -
Deutsch. Die Ubersetzerin wurde von mir, Notarin Maia Bregvadzewurde. darauf hingewiesen, dass sie die Verantwortung fiir

die Richtigkeit der Ubersetzung tragt. Die ubersetzerin bestitigte, dass sie garantiert eine vollstandige und ubersetzungdes

vorgelegten Textes.

Ich, Notarin Maia Bregvadzebeglaubige nur die Echtheit der Unterschrift von Frau Nato Kuzanashviliund nicht die

ubereinstimmung der Tatsacien im voigelegten Dokument oder die Echtheit des Dokuments'

I, Notary Maia Bregvadze certifyautheiticity of the signaftre of translator Nato Kuzanashvili(born on 14'07 '1972

, p/ N 01015001629, living at the Address Gorgisali str.8, Tbilisi, Diplom of Ilia chavchavadze State Institute of

Foreignlanguages( specialist in English and Germarilanguages) dated 22'fune 1995' she properly know German and English

Languages and ensures the accuracy ofthe ranslation'

Translator confirms that she knows Georgian languages perfectly and bears responsibilities for translation accuracy'

rprbqoqor $oort n6'b68Jqs<6oLo3olr: - 
6.00 tOt*l Rl6-n' buSo$rr6ro 8r'raLub2<6nboL bt'pr2t4o arstub8':q

,,b;5r'rg,:t6co 8r'ri0nqndw,: ?nb162gpb{rut3nt''"iitq*l*- qo" LJir6tSSqarL 5r'r$rr4oSLorr Joqr$obuor6ob

q.:pgn6oqo Lrgrb'r<rJ .qXEraiiit, 6"orn" 6"qotqj3n"5nAnL'$Xf,oLJ qo 
-a-rndt'otlt+'nlob 

3;p6bot q':8$3ognbolt

?nL.:bnb,, (2g1z.2orr VCg., {rpAiboqgbo sOi,lO.OS.zOz2VOqn, qrq6nSoqX6r N272), qq61'08 (X6coo qrr6o q9'>

63r o19o,6,o) qr;6o, brj;6o3nqrob lr;6,:qo1-r;boq. 3.qj;Lnb 166-n 81bqo1-r orrS;b6uq' pr 5 (b3oro ) qrt4o

nqnj6<aer51q o63r'$&in "Hi6.r,6aiGint or3lL "- '"a!tqn. 3-9' 
-nr;5ub3.:q 

,,6s5r'r$;<6o 3rnj3nqn6':ar':

?nL6lqndobrar3oL b;bqrl6ob Rr lr"d",4;;;Rtb 5rn6".:6nlbctr; Jrqr$olr;or3ob q':q6n5oqo 6':3'>62<6ob

.rqn5robn6o6, 3,:aro 6uqubqn3oSnlolr $nloLo 
"[o 

a.ar,ot2<63]ob 3;qndoL qu863ogn]oL tnLubsd 29.12.2011

$Cq. Sgrsgt3boq,gbr 5OZ',30.i5.2022V0Rn, qoq6nSnqnlo WiZZ;, b3qr12.08 (coor6036o q'l6o qgr 63': orgofio)

qtl6o
BgncxaHo: 6 napu, corrracHo flOcraHosaeHr.ilo Ns507 or 29.12.2011r. <06yrrepx4eHun pa3Mepa Horapualruofi nnarbl 3acoBepueHHe

HoTapnaurbHbrx aKTOB, pa3Mepa naarexefi AJI,I HoTapu:rnbHofi na.narrt lpyanu, IIopqAKa OlnaTbt x cpoKoB O6C'nyxnnauuR>saxaxgrtfi

3*3eMr/rcp, Hlc l.0g.napracorJracHocr. 166 HarorosoroKoAeKcafpyaun 5 naptlrocrarbe 39 [IoctaHosrenusNs50T or 29'l220lb'

<06yrnepx4eH'H pa3Mepa uorapna.nruofi flnarbr 3acoBepureHr{e Horapl{:ulb'btx aKToB, pa3Mepa ruarexefi 4'nr norapualrnofi

rraJrarbr lpysut, noprAxa onnarbll't cpoKoB o6cnlrxo{saHxfl)'

Notary fee paid for 6.00 GEL according to the Resolution No.507 dated'29.12.2011 'on Approval of Notary Fee

for Execution of the Notary Acts, Amount of Fees for the Notary chamber of Georgia, Payment Procedures and

Terms of Notary Services,, plus vAT 1.0g GEL according to Article 166 of the Tax code of Georgia' plus 5 GEL

, "?"\
o.'u^)
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lrbo) "LsSce6;qrnnbr6o3 3;1$X6b6q3o" ?33qn6 Jro%o6onbt,6:

- 2004 $qoL I 5c.rn3d6oqs5 - 2005 Vqnl, I 5ron3br4r8qn - $;333;5ob Jo%ogo;%n ?. 6'
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5;q,:g63;cn; r6nq;jgo;?o $r3g3;5oli Jco%ogo;%6 (bOq?. N'3706);
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3o3sr6ar?q6brto (baq?. N'1296), 2016 Vqnl, 15 ;)16oqoq;5 5;qr33;5oq oj5; $1333;5ob

Jc,l%ogor%3 <6,>qoroL ,l?R6"d6?R-t636g56doar J6onj$6b?o (bnq?. N.234), bcoqro 2016 $qob I

8,:oLop,:5 - t4;qoro 5uqrggS;'bn "?tb;or-33o6s <4;pom 1-%n" (bXq"d' N'479)'

- 2019 Vqnl, I o;63r6oq;5 ?6lcns3lipr t4;qocn 6;q;g63;%3 "96;'bn3665os" $;363;6oli
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Llro) "Lr%o6;qonbt6o3 8c3$Xnb3q?o" 6;qoo 6rqrgnS;?o "Bro rot4olrorgolr" $;3X9,>5o1r
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qrSrgnboor 6;gSolnbar , A.a 3qrqo8n6 grgo?3oqo bbg;q.:Lb3.: Jn<4ooq?o q;bsjSndlqo o1s,

LLoJ "Lotrosrqon&4o3 t""AVUalAq?o" ?68qg5 Jco%ogo3}tn:

- 2004 $qoL I Son8br4oqrS - 2005 Vqnl, I 5ron8bt6s3qn - . $s333;5oL )robogostg "d. 6.
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- 2009 Vqnl, 15 oj6c.r3br4oq.:5 (Ad,d. N,543-,1) $;3X3r6ob Jc.r%ogoo%n Jr4r'rqogboS6ol:
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