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ტრან ს ფორ მა ცი ის რთუ ლი გზა – 
ერ თი სოფ ლის კულ ტუ რის სახ ლის ის ტო რია 
სო ფე ლი ნუკ რი ა ნი

შე სა ვა ლი1 

საბ ჭო თა პე რი ო დის 70-იან წლებ ში მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით აშე ნე ბუ ლი კულ ტუ რის სახ-
ლე ბის ფუნ ქ ცია სოფ ლის დო ნე ზე კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე ბა იყო. 
საბ ჭო თა პე რი ო დის კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი და ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი მარ თ ვის სის ტე მის მი უ ხე და ვად, 
რო მე ლიც შე მოქ მე დე ბით მიდ გო მებ სა და თა ვი სუფ ლე ბას კულ ტუ რის სფე რო შიც თით ქ მის გა მო-
რიცხავ და, აღ ნიშ ნუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი (კულტურის სახ ლე ბი) თა ვი ანთ ფუნ ქ ცი ას მეტ - ნაკ ლე ბად 
მა ინც ას რუ ლებ დ ნენ. ისი ნი სოფ ლის მაცხოვ რებ ლებს არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით სხვა დას ხ ვა შე საძ ლებ ლო ბას სთა ვა ზობ დ ნენ – იქ ნე ბო და ეს სა ხე ლო ბო სწავ ლე ბა, სპორ ტუ ლი 
სექ ცი ე ბი თუ შე მოქ მე დე ბი თი წრე ე ბი.  

დღე ი სათ ვის კი, გარ და იმი სა, რომ სოფ ლე ბის დო ნე ზე არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის, სა ხე ლო ბო 
თუ შე მოქ მე დე ბი თი მი მარ თუ ლე ბის არა ნა ი რი სერ ვი სი ხელ მი საწ ვ დო მი არ არის, დან გ რე ვის პი რა-
საა მი სუ ლი „უპატრონოდ” დარ ჩე ნი ლი ძვე ლი, საბ ჭო თა კულ ტუ რის სახ ლე ბიც. 

ანა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი

1  წარმოდგენილი სტატიის მოკლე ვერსია „მუნიციპალური კულტურის ინფრასტრუქტურა _ განვითარების ახალი პერსპექტივების 
გააზრება” საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2015 წლის სამეცნიერო 
კონფერენციაზე – „ტრადიცია და ავანგარდი” – იყო წარდგენილი. 
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რა გა მო სა ვა ლი არ სე ბობს კონ კ რე ტუ ლი კულ ტუ რის სახ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან და კავ ში რე ბით 
მა შინ, რო ცა სა ხელ მ წი ფოს არ შე უძ ლია ამ რა ო დე ნო ბის შე ნო ბე ბის და შე სა ბა მი სი პერ სო ნა ლის 
(მუნიციპალური კულ ტუ რის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა) სა ხელ მ წი ფო, მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან შე-
ნახ ვა?

სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ნუკ რი ან ში ბო ლო წლებ ში წარ მარ თუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის 
პრო ცე სი სწო რედ სოფ ლის ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლის გან ვი თა რე ბის ახ ლე ბუ რი კონ ცეფ ცი ის 
გა აზ რე ბის კენ იყო მი მარ თუ ლი. კამ პა ნი ა, რომ ლის მი ზა ნიც სოფ ლის კულ ტუ რის ინ ფ რას ტ რუქ-
ტუ რის, კერ ძოდ კი, კულ ტუ რის სახ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა და მი სი ფუნ ქ ცი უ რი დატ ვირ თ ვა იყო, ვფიქ-
რობთ, სა ინ ტე რე სო მა გა ლი თი იქ ნე ბა სხვა სოფ ლე ბი სა და ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბი სათ ვის.

სო ფე ლი ნუკ რი ა ნი

სო ფელ ნუკ რი ან ში 1050 კომ ლი ა, 2556 მაცხოვ რებ ლით. სოფ ლის სა ერ თო ფარ თო ბია 14769 კვ.მ 
(სახნავ-სათესის ჩათ ვ ლით). სო ფე ლი 11 კი ლო მეტ რ ზეა გა და ჭი მუ ლი. ნუკ რი ა ნის ცენ ტ რი დან სიღ-
ნა ღამ დე 3 კმ-ი ა. სო ფელ ში 2 სა ჯა რო სკო ლა, 3 სა ბავ შ ვო ბა ღი და 2 ბიბ ლი ო თე კა ა: ერ თი სოფ ლის 
ცენ ტ რ ში − კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე და  მე ო რე, სოფ ლის და საწყის ში, ე.წ. „კალოების” უბან ში. 
სტრა ტე გი უ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სოფ ლის ცენ ტ რ ში, ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლის შე ნო ბა ში გან ლა-
გე ბუ ლი ბიბ ლი ო თე კა ა. იგი ად ვი ლად მი საწ ვ დო მია არა მხო ლოდ სო ფელ ნუკ რი ა ნის უმე ტე სი უბ ნე-
ბი სათ ვის, არა მედ სოფ. ზე მო მა ღა რო სა და ქ. სიღ ნა ღის თ ვი საც.

1999 წლი დან სო ფელ ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „კულტურულ ურ თი ერ თო ბა თა ცენ ტ რი − 
კავ კა სი უ რი სახ ლი” მუ შა ობ და. საქ მი ა ნო ბას ამ ჟა მად „კავკასიური სახ ლის” მი ერ რე გი ო ნუ ლი გან-
ვი თა რე ბის პროგ რა მის ბა ზა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „სათემო გან ვი თა რე-
ბის ცენ ტ რი” აგ რ ძე ლებს.

2005 წელს სო ფელ ში სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი”დაარსდა, რო მელ მაც პარ ტ ნი ო რებ თან – 
„კავკასიური სახ ლი”, „სათემო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი”, „ელკანა”, „საქართველოს ზრდას რულ თა 
გა ნათ ლე ბის ასო ცი ა ცი ა”, „კონსულტაციისა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რი”, „საქართველოს სტრა ტე გი უ-
ლი კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი” − თა ნამ შ რომ ლო ბით, სოფ ლად სა თე მო გან ვი თა რე ბის 
არა ერ თი პროგ რა მა გა ნა ხორ ცი ე ლა. პარ ტ ნი ო რე ბის დახ მა რე ბით ვე სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” 
გუნ დ მა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა და პი როვ ნუ ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა შეძ ლო. დღე ი სათ ვის 
კავ ში რი „ნუკრიანი” ზრდას რულ თა გა ნათ ლე ბი სა და შე მო სავ ლის მომ ტა ნი საქ მი ა ნო ბე ბის წა ხა ლი-
სე ბი სა და სა თე მო გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს და აქ ტი უ რად ახორ ცი ე ლებს ახალ გაზ-
რ დულ პროგ რა მებს. მი სი მუ შა ო ბის მთა ვა რი აქ ცენ ტი კულ ტუ რა და გა ნათ ლე ბა ა.

ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლი / პრე ის ტო რია

ე.წ. სოფ ლის კლუ ბის ორ სარ თუ ლი ა ნი შე ნო ბა, სო ფელ ნუკ რი ან ში პირ ვე ლად 1930 წელს აშენ და. 
ამა ვე შე ნო ბა ში იყო გან თავ სე ბუ ლი სკო ლა და ბიბ ლი ო თე კა. მშე ნებ ლო ბის დას რუ ლე ბი სა და ზე-
მო აღ ნიშ ნუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის გახ ს ნის აღ სა ნიშ ნა ვად სო ფელ ში სა ზე ი მო ღო ნის ძი ე ბა ჩა ტარ-
და, რო მე ლიც კულ ტუ რულ და სპორ ტულ ღო ნის ძი ე ბებს აერ თი ა ნებ და. ამ მა სობ რივ ღო ნის ძი ე ბას 
„გრანდიოზული სა ღა მო” ეწო და და სოფ ლის ტრა დი ცი ად დამ კ ვიდ რ და. ღო ნის ძი ე ბის პროგ რა მა 
მცი რე თე ატ რა ლურ სა ნა ხა ო ბას, უბ ნებს შო რის სპორ ტულ შე ჯიბ რე ბებს (ფეხბურთი, ჭად რა კი, 
ცხე ნოს ნო ბა, ჭი და ო ბა და ა.შ.), მხატ ვ რუ ლი კითხ ვი სა და ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის კონ ცერტს მო ი-
ცავ და. ღო ნის ძი ე ბა ტრა დი ცი უ ლად ზაფხულ ში, აგ ვის ტო ში ტარ დე ბო და, კოლ მე ურ ნე ო ბა აფი ნან-
სებ და2 და მის მომ ზა დე ბა- ჩა ტა რე ბა ში ყო ველ თ ვის აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი სო ფე ლი.

თემის შესაძლებლობების განვითარება

2  თორნიკე მახარაშვილი, კულტურული პროგრამები და თემის განვითარება. თანამშრომლობა ცვლილებებისათვის, სათემო 
განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიმოხილვა 2011-201 წწ; გვ. 32
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კლუ ბი სა და სკო ლის ბა ზა ზე მოქ მე დი დრა მა ტუ ლი წრე, დრო თა გან მავ ლო ბა ში სა მოყ ვა რუ ლო თე-
ატ რად ჩა მო ყა ლიბ და.3 

მოგ ვი ა ნე ბით, 1972 წელს სოფ. ნუკ რი ან ში უფ რო მას შ ტა ბუ რი კულ ტუ რის სახ ლი, ე.წ „კლუბ-
კანტორა” აშენ და. დღეს უკ ვე ნა ხევ რად დან გ რე უ ლი შე ნო ბა 1250 კვ.მეტ რი ფარ თო ბი საა და 20 
ოთა ხი სა და ერ თი სა კონ ცერ ტო დარ ბა ზის გან შედ გე ბა, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე 400-მდე მა ყუ რე-
ბელს იტევ და.

გახ ს ნის დღი დან კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე სხვა დას ხ ვა დროს შემ დე გი წრე ე ბი და ჯგუ ფე ბი მუ-
შა ობ და:

 ხალ ხუ რი სიმ ღე რის ან სამ ბ ლი
 ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ან სამ ბ ლი
 ვო კა ლურ -ინ ს ტ რუ მენ ტუ ლი ან სამ ბ ლი
 ხალ ხურ საკ რავ თა ან სამ ბ ლი
 გი ტა რა ზე დაკ ვ რის შემ ს წავ ლე ლი წრე
 ჭრა- კერ ვის წრე
 დრა მა ტუ ლი წრე
 სა ექ თ ნო წრე
 ჭად რა კის მოყ ვა რულ თა წრე
 სპორ ტუ ლი წრე ე ბი

90-იანი წლე ბი დან კულ ტუ რის სახ ლ მა, რო მელ საც ის ტო რი უ ლად საკ მა ოდ მრა ვალ ფე რო ვა ნი სერ-
ვი სე ბი ჰქონ და, ფუნ ქ ცია ეტა პობ რი ვად და კარ გა და მო ი შა ლა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რაც. „1995 წელს 
და ზი ან და სა ხუ რა ვი. კულ ტუ რის სახ ლ მა სა კუ თა რი ძა ლე ბით რამ დე ნი მე ჯერ შე ა კე თა, მაგ რამ უშე-
დე გოდ. შე ნო ბა სა ფუძ ვ ლი ან რე მონტს სა ჭი რო ებ და. დრო თა გან მავ ლო ბა ში შე ნო ბის ერ თი ნა წი ლი, 
კერ ძოდ, დარ ბა ზის მხა რე ავა რი ულ მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ და და შიგ ნით შეს ვ ლა შე უძ ლე ბე ლი 
გახ და. 2004 წლი დან კულ ტუ რის სახ ლ მა მთლი ა ნად შეწყ ვი ტა მუ შა ო ბა”4.

კულ ტუ რის სახ ლი, რო გორც სა თე მო გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რი

ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის აღორ ძი ნე ბის თ ვის გა მიზ ნუ ლი კამ პა ნია 2010 წლი დან და იწყო. თუმ-
ცა არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია წი ნა პე რი ო დი და ის სა მუ შაო გა რე მო, რო მე ლიც 1999 წლი დან არ-
სე ბობ და სო ფელ ში. კულ ტუ რის სახ ლის სა კითხის აქ ტუ ა ლო ბა სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი წი ნა პე რი ო დის 
გა მო ძა ხი ლი ა. 

საქ მე ის გახ ლავთ, რომ 1999 წელს ნუკ რი ან ში მუ შა ო ბა და იწყო სა ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ 
„კულტურულ ურ თი ერ თო ბა თა ცენ ტ რი − კავ კა სი უ რი სახ ლი”, რო მელ მაც პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი-
ებ თან ერ თად წლე ბის მან ძილ ზე არა ერ თი კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო, შე მოქ მე დე ბი თი, სო-
ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა5 სოფ-
ლად; ასე ვე ხე ლი შე უწყო სხვა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ნუკ რი ა ნით და ინ ტე რე სე ბას და 
პარ ტ ნი ორ თა ფარ თო ქსე ლის ფორ მი რე ბას. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

3 იქვე; გვ.31 

4  თორნიკე მახარაშვილი, კულტურული პროგრამები და თემის განვითარება. თანამშრომლობა ცვლილებებისათვის, სათემო 
განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიმოხილვა 2011-201 წწ; გვ. 32

5  სხვადასხვა საგანმანათლებლო წრე სოფლის მაცხოვრებელი ბავშვებისათვის; სოფლის ზეიმები; სოფელ ნუკრიანის # 1 საჯარო 
სკოლის გარემონტება, რის შემდეგაც „კავკასიურმა სახლმა” უკვე სკოლის ბაზაზე განაგრძო არაფორმალური განათლების 
პროგრამების განხორციელება. მუშაობის პროცესში მთავარი აქცენტი სწორედ კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაზე 
კეთდებოდა. 
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პრო ცე სის წი ნა პი რო ბად სოფ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რამ დე ნი მე ძი რი თა დი პროგ რა მა იქ ცა:

სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი”: სოფ ლად სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სებს 2005 წელს ად-
გი ლობ რი ვი სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ის და ფუძ ნე ბა მოჰ ყ ვა. სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” დღეს აქ (და 
მთლი ა ნად სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში) მოქ მე დი ერ თა დერ თი სა თე მო კავ ში რი ა, რო მე ლიც სოფ-
ლის სა ჭი რო ე ბე ბის ადეკ ვა ტუ რად მუ შა ობს. 

„ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი”: სა ხე ლო ბო წრე ე ბი სა და ქალ თა დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბის შე დე გად 2007 წელს შე იქ მ ნა „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი”, რო მე ლიც დღეს მთელ სა ქარ თ ვე ლო ში 
კარ გად ცნო ბი ლი ქალ თა სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ა. „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბის” ის ტო რია 2007 წელს 
იწყე ბა, თუმ ცა მსგავ სი ინი ცი ა ტი ვის თ ვის ნი ა და გი გარ კ ვე ულ წი ლად მა ნამ დეც იყო მომ ზა დე ბუ ლი 
„კავკასიური სახ ლის” გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში, რო მელ საც ორ გა ნი ზა ცია სო ფელ ნუკ-
რი ან ში ახორ ცი ე ლებ და. თუ კი 2007 წლამ დე სხვა დას ხ ვა დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და ჭე რით სო-
ფელ ში შე საძ ლე ბე ლი იყო, რომ მო სახ ლე ო ბას ცალ კე უ ლი ხე ლო ბა და, მათ შო რის, სამ კერ ვა ლო საქ-
მე ეს წავ ლა, 2007 წელს სა ხე ლო ბო სწავ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბამ გა ცი ლე ბით კომ პ ლექ სუ რი 
სა ხე მი ი ღო. პრო ექ ტის „გადავარჩინოთ ჩვე ნი სო ფე ლი” ფარ გ ლებ ში რამ დე ნი მე თვის მან ძილ ზე 20-
მდე სოფ ლის მაცხოვ რე ბელ მა ქალ მა ხალ ხუ რი რეწ ვის და ხელ საქ მის სხვა დას ხ ვა ტექ ნი კა შე ის წავ ლა. 
„ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბის” მე ნეჯ მენტს სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” ახორ ცი ე ლებს.

ნუკ რი ა ნის ფეს ტი ვა ლი: 2009 წლი დან „კავკასიური სახ ლი სა” და სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” ძა-
ლის ხ მე ვით აღ ს დ გა სოფ ლის ტრა დი ცი უ ლი ფეს ტი ვა ლის „გრანდიოზული სა ღა მო” იდე ა. ორ გა ნი-
ზა ტო რი სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” გახ და და ფეს ტი ვა ლიც კულ ტუ რის სახ ლის მიმ დე ბა რე ტე რი-
ტო რი ა ზე, სოფ ლის სტა დი ონ ზე ყო ველ წ ლი უ რად იმარ თე ბა. თავ და პირ ვე ლად ფეს ტი ვა ლის მი ზა ნი 
სოფ ლად კულ ტუ რის სერ ვი სე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის თ ვის და მა ტე ბი-
თი შე მო სავ ლის გე ნე რი რე ბა იყო. თუმ ცა 2012 წლი დან მი სი მი ზა ნი ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის 
აღ დ გე ნა და ამ სა კითხ ზე მო სახ ლე ო ბის პო ზი ტი უ რი აზ რის ფორ მი რე ბა გახ და. 

2011 წლამ დე „კავკასიური სახ ლის” რე გი ო ნუ ლი ოფი სი, სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” და „ნუკრიანის სა ხე-
ლოს ნო ე ბის” ოფი სი გან თავ სე ბუ ლი იყო „კავკასიური სახ ლის” ძა ლის ხ მე ვი თა და მო ზი დუ ლი და ფი ნან სე ბით 
2003 წელს რე ა ბი ლი ტი რე ბულ სა ჯა რო სკო ლის შე ნო ბა ში. 2011 წლი დან კი ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა მუ შა ოდ 
სოფ ლის ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლის შე ნო ბა ში (იჯარით აღე ბულ რამ დე ნი მე ოთახ ში) გა და ვიდ ნენ. 

2011 წლის მდგო მა რე ო ბით ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლის შე ნო ბა ში გან თავ სე ბუ ლი იყო:

 სოფ ლის ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნო, რო მე ლიც მოგ ვი ა ნე ბით ცალ კე შე ნო ბა ში გა და ვი და;

 სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კა − 2001 წელს აღ ნიშ ნულ შე ნო ბა ში გა და ი ტა ნეს სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კა. ბიბ-
ლი ო თე კას 3 ოთა ხი ეკა ვა და მი სი წიგ ნა დი ფონ დი 2011 წლი სათ ვის 25 768 წიგნს შე ად გენ და. 
1400-ზე მე ტი წიგ ნი სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კას „კავკასიურმა სახ ლ მა” გა დას ცა;

 მუ სი კა ლუ რი სკო ლა − 22-მდე მოს წავ ლით, გან თავ სე ბუ ლი კულ ტუ რის სახ ლის 3 ოთახ ში;

 სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” − რო მელ საც დღემ დე იჯა რით აქვს აღე ბუ ლი რამ დე ნი მე ოთა ხი და 
რე ა ლუ რად აღ ნიშ ნუ ლი შე ნო ბის ერ თა დერ თი გულ შე მატ კი ვა რი და მომ ვ ლე ლი ა;

 „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი” − რო მე ლიც გან თავ სე ბუ ლია 2 ოთახ ში და იმი სათ ვის, რომ სა ხე ლოს-
ნო ე ბის გან ვი თა რე ბა და ახა ლი სერ ვი სე ბის შე მუ შა ვე ბა- და ნეგ რ ვა მოხ დეს, გა ფარ თო ე ბა სჭირ დე-
ბა.

სწო რედ სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” და „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბის” კულ ტუ რის სახ ლ ში გა დას-
ვ ლას მოჰ ყ ვა შე ნო ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა; სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი სა6 და სა თე მო 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

6  2010 წელს „კავკასიურმა სახლმა” დააფუძნა ორგანიზაცია „სათემო განვითარების ცენტრი”, რომელიც დღემდე აგრძელებს 
განვითარების პროექტების განხორციელებას მთლიანად კახეთის რეგიონში და მათ შორის, სოფელ ნუკრიანშიც. www.satemo.ge 
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კავ ში რის „ნუკრიანი” მი ერ კულ ტუ რის სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის მიზ ნით გრძელ ვა დი ა ნი კამ პა ნია 
და ი გეგ მა ერ თი მხრივ, სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ფორ მი რე ბის კუთხით და მე ო რე მხრივ, შე ნო ბის 
ეტა პობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ის თ ვის კონ კ რე ტუ ლი და ფი ნან სე ბე ბის მო ძი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

მარ თ ლაც, 2011 წელს სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” ძა ლის ხ მე ვით და ფონ დის „ღია სა ზო გა დო ე ბა 
− სა ქარ თ ვე ლო” მხარ და ჭე რით სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კა გა რე მონ ტ და. რე ა ბი ლი ტა ცი ის ფარ გ ლებ ში 
მო ეწყო სამ კითხ ვე ლო, რო მელ საც შეხ ვედ რე ბი სა და სა კონ ფე რენ ციო ცენ ტ რის ფუნ ქ ცია და ე მა ტა. 
ამა ვე პე რი ოდ ში შე მუ შავ და პირ ვე ლა დი ხედ ვა და რე კო მენ და ცი ე ბი კულ ტუ რის სახ ლის სა მო მავ ლო 
გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბით7. 

გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის ეტა პე ბი

2011 წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი კონ ცეფ ცი ის − „კულტურის სახ ლი, რო გორც სა თე მო გა ნათ ლე ბის რე-
სურ სი” − ძი რი თა დი მო საზ რე ბე ბი იყო: 

 კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე შე საძ ლოა ფუნ ქ ცი ო ნი რებ დეს არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ე.წ. სა-
თე მო გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რი, რო მე ლიც სო ფელ ნუკ რი ან სა და მე ზო ბელ სოფ ლებს მო ემ სა ხუ რე ბა; 

 სა გან მა ნათ ლებ ლო კომ პო ნენ ტი შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს სხვა დას ხ ვა სა გან მა ნათ ლებ ლო წრე ებს და 
სა ხე ლო ბო სწავ ლე ბას, რის თ ვი საც კარ გი სა ფუძ ვე ლია აქ ვე მოქ მე დი „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი”;

 სა გან მა ნათ ლებ ლო კომ პო ნენ ტის და გეგ მ ვამ დე სა ჭი როა სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე ბის აზ რი სა და 
სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა;

 ამი სათ ვის უნ და მოხ დეს შე ნო ბის გა და ხურ ვა მა ინც, რა თა შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს მი სი ეტა პობ რი ვი 
გან ვი თა რე ბა/ რე ა ბი ლი ტა ცი ა; ამის კარ გი მა გა ლი თი ნუკ რი ა ნის სა სოფ ლო ბიბ ლი ო თე კის რე ა ბი-
ლი ტა ცი ის ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი იყო;

 კულ ტუ რის სახ ლის გა დარ ჩე ნა/ რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცეს ში აუცი ლე ბე ლია სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის 
ჩარ თუ ლო ბა და, შე სა ბა მი სად, მა თი და ინ ტე რე სე ბა აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ტი კით;

 გან ხილ ვის თე მა უნ და გახ დეს „ცენტრის” მე ნეჯ მენ ტის და და ფი ნან სე ბის სა კითხე ბი.

შე სა ბა მი სად, სო ფელ ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თ ვის გა მიზ ნუ ლი კამ პა ნია 
ორი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბით წა რი მარ თა: ერ თი მხრივ, სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე ბის და ინ ტე რე სე-
ბა კულ ტუ რის სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა კითხე ბით და მე ო რე მხრივ, ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცეს ში 
ახალ გაზ რ დე ბის მო ბი ლი ზე ბა და ჩარ თ ვა.

ამო ცა ნა # 1. სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე ბის და ინ ტე რე სე ბა კულ ტუ რის სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა
კითხე ბით და პო ზი ტი უ რი აზ რის ფორ მი რე ბა:

 ხელ მო წე რე ბის შეგ რო ვე ბა სოფ ლად კულ ტუ რის სახ ლის გა და ხურ ვის მოთხოვ ნით: 

პირ ველ ეტაპ ზე, 2011-2012 წწ. კულ ტუ რის სახ ლის გა და ხურ ვის მოთხოვ ნით სოფ ლად 400-მდე ხელ-
მო წე რა შეგ როვ და და შე სა ბა მის წე რილ თან ერ თად ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას წა რედ გი ნა. თუმ-
ცა ამ ფაქტს რე ა გი რე ბა არ მოჰ ყო ლი ა. გა მო უც დე ლო ბის გა მო ვერც სა თე მო კავ შირ მა „ნუკრიანი” 
მის დია საქ მეს ბო ლომ დე. 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

7  ანა მარგველაშვილი, მაგდა ცოცხალაშვილი, „კულტურის სახლი, როგორც სათემო განათლების რესურსი”; თანამშრომლობა 
ცვლილებებისათვის, სათემო განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიმოხილვა 2010-2012 წწ., გვ. 36.
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სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის აზ რის კვლე ვა:

პა რა ლე ლუ რად სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი და სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” კულ ტუ რის სახ-
ლის ბა ზა ზე სა სურ ვე ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის არა ფორ მა ლურ გა მო კითხ-
ვას ახორ ცი ე ლებ დ ნენ. გა მო კითხ ვა ორ ჯერ ჩა ტარ და. თუ კი 2013 წელს მას უფ რო ზო გა დი ხა სი ა თი 
ჰქონ და, 2015 წელს უკ ვე კონ კ რე ტუ ლი სერ ვი სე ბის არ ჩე ვას ეხე ბო და.

2013 წლის გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი8 

 

თემის შესაძლებლობების განვითარება

8  კვლევითი კომპონენტის ხელმძღვანელი ნინო სანადირაძე, კულტურის სახლთან, სოფლის ფესტივალთან და „ნუკრიანის 
სახელოსნოებთან” დაკავშირებით სოფლის 250 მაცხოვრებელი გამოიკითხა.

სქე მა 1 საჭიროა თუ არა სოფელნუკრიანში კულტურის სახლის არსებობა?

სქე მა 2 რას უნდა ემსახურებოდეს კულტურის სახლი?

სქე მა 3 რა უნდა ისწავლებოდეს კულტურის სახლში?

კი

კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება

ხალხური სიმღერა

არ მიფიქრია

არაფორმალური სასწავლო ცენტრი

ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი

სპორტული წრეები

არა

კულტურულ-გასართობი დაწესებულება

ქორეოგრაფიული ანსამბლი

არ ვიცი

გასართობი დაწესებულება

ხალხურ საკრავთა ანსამბლი

უცხო ენები

უფრო კი, ვიდრე არა

სასწავლო ცენტრი

ჭადრაკის წრე

სამჭედლო

სხვა

88%

2%
2% 2%

6%

42%

4%

37%

9%

8%

38%

14%8%
7%

4%
3%

15%

3%
8%
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2015 წლის გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი9 

2015 წლის გა მო კითხ ვა მხო ლოდ პო ტენ ცი ურ სერ ვი სებს შე ე ხე ბო და და გა მო კითხულ თა უმე ტე სო-
ბა ახალ გაზ რ დე ბი იყ ვ ნენ.10 

რა ო დე ნობ რი ვი შე ფა სე ბის გარ და შეგ როვ და სოფ ლის კულ ტუ რის სახ ლ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო გო-
ნე ბე ბიც, გთა ვა ზობთ რამ დე ნი მე მათ განს:

 „ამ კულ ტუ რის სახ ლის აშე ნე ბაც მახ სოვს. ხალ ხი აგურ ა გურ აშე ნებ და მას. მა მა ჩემს დიდ
ჯი ბი ა ნი ფარ თუ კი მის ცეს, ქვებს იწყობ და შიგ და ისე ეხ მა რე ბო და მუ შებს... მის დან გ რე ვა ში 
ხალ ხია დამ ნა შა ვე”

ვახ ტანგ გო გი ნაშ ვი ლი, 86 წლის

„მე მა შინ სიღ ნაღ ში, სამ კერ ვა ლო ფაბ რი კა ში ვმუ შა ობ დი. სა მუ შა ოს დას რუ ლე ბის მე რე მოვ
დი ო დი, ბავ შ ვებს გა მოვ პ რან ჭავ დი და მთე ლი დღის დაღ ლი ლი, დი დი სი ხა რუ ლით, მე ზობ
ლებ თან ერ თად ხან კი ნოს სა ყუ რებ ლად, ხან კონ ცერ ტ ზე, ხან სპექ ტაკ ლ ზე მივ დი ო დი. რომ 
ვერც ვი ოც ნე ბებ დი, ისე თი არ ტის ტე ბი ჩა მო დი ოდ ნენ აქ. სპე ცი ა ლუ რად კა ბებს ვი კე რავ დით 
კი ნო ში სა სი ა რუ ლოდ” 

თამ რი კო შალ ვაშ ვი ლი, 81 წლის

„კლუბი იყო ჩე მი სი ა მა ყე. ახ ლოს რომ გა ვივ ლი, ახ ლაც რა ღა ცა მე მარ თე ბა. მგო ნია სცე ნა ზე 
უნ და გა ვი დე. . . 15 სპექ ტაკ ლ ში მი ვი ღე მო ნა წი ლე ო ბა... ახ ლა რომ და მი ძა ხონ, სი ხა რუ ლით 
გა ვიქ ცე ვი და ვი თა მა შებ კი დე” 

ისა კო შარ მი აშ ვი ლი, 74 წლის

თემის შესაძლებლობების განვითარება

9  არაფორმალური გამოკითხვა „სცანის” ახალგზარდულმა ჯგუფმა ჩაატარა, სულ გამოიკითხა 150 ახალგაზრდა. ზეპირი მოგონებები 
სათემო კავშირის „ნუკრიანი” წარმომადგენელმა მაია ბიძინაშვილმა ჩაიწერა.

10  დასახელდა ასევე: კონცერტები, საგანმანათლებლო წრეები, ეროვნული გამოცდების მოსამზადებელი წრე, ეკოლოგია, 
მხარეთმცოდნეობა, სამოქალაქო განათლება, კომპიუტერი, ტექნიკური წრეები.

სქე მა 4 რა უნდა ისწავლებოდეს კულტურის სახლში?

ცეკვის წრე

სიმღერა

სახელობო წრეები

დრამწრე

სპორტი

კინოჩვენებები

ხატვა

მუსიკალური წრე

კულინარია

ფოლკლორი

ლიტ. კაფე

31

27

20
18

18

15

10

10

6

2 2
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ამო ცა ნა # 2 − ახალ გაზ რ დე ბის მო ბი ლი ზე ბა და ჩარ თ ვა კულ ტუ რის სახ ლის ად ვო კა ტი რე ბის პრო
ცეს ში

სა თე მო კავ შირ თან „ნუკრიანი” არ სე ბუ ლი ახალ გაზ რ დუ ლი არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რი 
„სცანი” (საგანმანათლებლო ცენ ტ რი ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის − ნუკ რი ა ნი) 2013 წლი დან მოქ მე დებს. 
ახალ გაზ რ დე ბის ჩარ თუ ლო ბა სოფ ლის კულ ტუ რის სახ ლის მოვ ლა- პატ რო ნო ბა სა და ად ვო კა ტი რე-
ბის პრო ცეს ში ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ამო ცა ნა იყო. ახალ გაზ რ დუ ლი ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, პირ-
ველ რიგ ში, სოფ ლად ძვე ლი სა ო ჯა ხო ფო ტო -არ ქი ვე ბი შეგ როვ და, რომ ლე ბიც სოფ ლის კულ ტუ რის 
წარ სულს ასა ხავ დ ნენ. 

პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შა ოს გარ და აღ ნიშ ნუ ლი კომ პო ნენ ტი საკ მა ოდ ინ ტენ სი ურ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
აქ ტი ვო ბებ საც მო ი ცავ და: ტრე ნინ გე ბი, კონ სულ ტა ცი ე ბი, სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი ისეთ თე მებ ზე, რო-
გო რი ცა ა:

 სოფ ლის არ ქი ვე ბი, სა ო ჯა ხო ფო ტო- დო კუ მენ ტა ცია და მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა;
 ფო ტო ე ბის და მუ შა ვე ბა;
 კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა და მი სი აღ წე რა;
 გუნ დუ რი მუ შა ო ბა და სხვა.

თე ო რი უ ლი სას წავ ლო კომ პო ნენ ტის პა რა ლე ლუ რად, ახალ გაზ რ დუ ლი ჯგუ ფი პრაქ ტი კულ საქ მი ა ნო-
ბა შიც იყო ჩარ თუ ლი. სწო რედ მა თი ძა ლის ხ მე ვით გახ და შე საძ ლე ბე ლი სო ფელ ში სა ო ჯა ხო არ ქი ვე-
ბი დან სოფ ლის კულ ტუ რის ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტო- დო კუმ ნე ტა ცი ის შეგ რო ვე ბა. ფო ტო მა სა ლა 
2013 წლის სოფ ლის ფეს ტი ვალ ზე გა მო ი ფი ნა იმ მიზ ნით, რომ სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე ბის თ ვის შეგ ვეხ-
სე ნე ბი ნა, თუ რა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ეკა ვა მოქ მედ კულ ტუ რის სახლს სოფ ლის კულ ტუ რულ - სა გან-
მა ნათ ლებ ლო ცხოვ რე ბა ში და თე მა უფ რო პრი ო რი ტე ტუ ლი გამ ხ და რი ყო სოფ ლი სათ ვის.

2013 წლის ნუკ რი ა ნის ფეს ტი ვა ლის თ ვის სოფ ლის ახალ გაზ რ დებ მა ნა გავ საყ რე ლად ქცე უ ლი ყო ფი-
ლი კულ ტუ რის სახ ლი და ა სუფ თა ვეს და ერ თ -ერთ და ზი ა ნე ბულ ოთახ ში სა ფეს ტი ვა ლოდ მო აწყ ვეს 
კა ფე თან მ ხ ლე ბი გა მო ფე ნით – „კულტურის სახ ლი გუ შინ, დღეს. ხვალ?” გა მო ფე ნის მი ზა ნი სოფ-
ლის მცხოვ რებ ლე ბის თ ვის ახ ლო წარ სუ ლის შეხ სე ნე ბა და სოფ ლად კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სერ ვი სე ბის არ სე ბო ბის და ხელ მი საწ ვ დო მო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის წა მო წე ვა იყო.

პრო ცე სის შე დე გე ბი

2015 წელს კულ ტუ რის სახ ლის ერ თ -ერ თი ფლი გე ლის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია მრა ვალ მ ხ რი ვი, მრა-
ვალ პ რო ფი ლი ა ნი, დარ გობ რი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბის და წლე ბის მან ძილ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მუ შა-
ო ბის შე დე გი ა. დღეს იქ სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რი11 ფუნ ქ ცი ო ნი რებს და სოფ ლის მაცხოვ რებ ლებს 
200-ზე მეტ სა მო ქა ლა ქო სერ ვისს სთა ვა ზობს.

2014 წლი დან სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი სა და სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ-
ლი ო თე კის დი რექ ტო რის გი ორ გი კე კე ლი ძის შუ ამ დ გომ ლო ბით მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბა და იწყო 
სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ას „ნუკრიანი”, სო ფელ ნუკ რი ა ნის ბიბ ლი ო თე კა სა და სა ქარ თ ვე ლოს ბიბ ლი ო-
თე კე ბის ასო ცი ა ცი ას შო რის. 

სწო რედ სა ქარ თ ვე ლოს ბიბ ლი ო თე კე ბის ასო ცი ა ცი ის დახ მა რე ბით გახ და შე საძ ლე ბე ლი სო ფელ 
ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის ჩარ თ ვა პრო ექ ტ ში „საზოგადოებრივი ცენ ტ რე ბის გან ვი თა რე ბა”, 
რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო სა და სა-
ქარ თ ვე ლოს ბიბ ლი ო თე კე ბის ასო ცი ა ცი ის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა12.

თემის შესაძლებლობების განვითარება

11 საზოგადოებრივი ცენტრების პროგრამის შესახებ, დეტალურად იხ. http://sda.gov.ge/ka-ge/Community-Center/

12 http://sda.gov.ge/?page_id=5555
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რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, 2014 წლის და საწყი სი დან ზაფხუ ლამ დე სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” აქ-
ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობ და ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კე ბის ასო ცი ა ცი ა სა და სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი-
ის სა მი ნის ტ როს სერ ვი სე ბის გა ცე მის სამ სა ხურ თან – ბიბ ლი ო თე კის, რო გორც სა თე მო გა ნათ ლე ბის 
ცენ ტ რის მო დე ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბის და ამი სათ ვის სა ბიბ ლი ო თე კო სივ რ ცის გაზ რ დის და გა რე მონ-
ტე ბის თა ო ბა ზე. სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რი სო ფელ ნუკ რი ან ში 2015 წელს გა იხ ს ნა. სოფ ლის ბიბ-
ლი ო თე კის სრუ ლი მო დერ ნი ზე ბის გარ და, გა რე მონ ტ და შე ნო ბის ერ თი ნა წი ლიც, სა დაც ნუკ რი ა ნი სა 
და მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბის მაცხოვ რებ ლებს 200-ზე მე ტი სა მო ქა ლა ქო სერ ვი სის მი ღე ბა შე უძ ლი ათ.

კულ ტუ რის სახ ლის ნა წილ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რის გახ ს ნამ წლე ბის წინ დაწყე ბუ ლი კულ ტუ-
რის სახ ლის წი ნამ დე ბა რე სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცე სი და აჩ ქა რა. 2015 წლის ივ ნის ში მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ რე ა ბი ლი ტი რე ბუ ლი სკვე რი გა იხ ს ნა და დღეს ის სოფ ლის ახალ გაზ რ დე ბის 
თავ შეყ რის ად გი ლი ა. სკვე რის გახ ს ნამ სა თე მო კავ შირს „ნუკრიანი” შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა, არა-
ფორ მა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი, სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი და გა სარ თო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბი სკვე-
რის ტე რი ტო რი ა ზე გა და ე ტა ნა.

2015 წე ლი − ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბი, ახა ლი ხედ ვა 

კულ ტუ რის სახ ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა

სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რის გახ ს ნამ და შე ნო ბის პრობ ლე მის ნა წი ლობ რივ მა მო წეს რი გე ბამ დღის 
წეს რიგ ში კულ ტუ რის სახ ლის დარ ჩე ნი ლი ავა რი უ ლი ფარ თის გა დარ ჩე ნი სა და ფუნ ქ ცი უ რი დატ-
ვირ თ ვის სა კითხიც და ა ყე ნა. ამ ჟა მად სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რი სა და ბიბ ლი ო თე კის გარ და შე-
ნო ბა ში გან თავ სე ბუ ლია სა მუ სი კო სკო ლა, სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” და სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო 
„ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი”. 

აღ ნიშ ნულ ორ გა ნი ზა ცი ებს, ძი რი თა დად, შე ნო ბის ერ თი ფლი გე ლი უკა ვი ათ, ხო ლო და ნარ ჩე ნი ნა-
წი ლი სას წ რა ფო გა და ხურ ვას და დრო ე ბით და ხურ ვას სა ჭი რო ებს, რა თა შე ნო ბის ღი ად დარ ჩე ნი ლი 
ოთა ხე ბის შემ დ გო მი გა ნად გუ რე ბის პრო ცე სი შე ჩერ დეს.

და ზი ა ნე ბუ ლი სა ხუ რა ვი დან წყა ლი არა მარ ტო ყო ფილ თე ატ რა ლურ დარ ბაზ ში ჩა დის, არა მედ სხვა 
ოთა ხებ შიც და სი ტუ ა ცი ის გა მო უს წო რებ ლო ბამ შე საძ ლო ა, სა მო მავ ლოდ საფ რ თხე მთლი ა ნად შე-
ნო ბას და მათ შო რის, რე ა ბი ლი ტი რე ბულ ნა წილ საც შე უქ მ ნას.

კულ ტუ რის სახ ლის მარ თ ვი სა და და ფი ნან სე ბის სა კითხე ბი

კულ ტუ რის სახ ლი სა და იქ გან თავ სე ბუ ლი კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე ბე ბის დაქ ვემ დე ბა რე ბა- და ფი-
ნან სე ბის სის ტე მა მე ნეჯ მენ ტის კუთხით ოპ ტი მა ლუ რი არ არის:

1) კულ ტუ რის სახ ლის შე ნო ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ა(ა )იპ სა ხე ლოვ ნე ბო ცენ ტ რის ბა ლან ს ზეა და ჰყავს 
ხელ ფა სი ა ნი კო ორ დი ნა ტო რი − ბუნ დო ვა ნი ფუნ ქ ცი ე ბით;

2) ამა ვე შე ნო ბა ში გან თავ სე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტ რი და ბიბ ლი ო თე კა − მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ა(ა )იპ სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ხე ლოვ ნე ბო და სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რის 
დაქ ვემ დე ბა რე ბა შია და მის მი ერ ფი ნან ს დე ბა;

3) სა მუ სი კო სკო ლა ექ ვემ დე ბა რე ბა მუ ნი ცი პა ლურ ა(ა )იპ -ის − სა მუ სი კო სკო ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბას 
და, შე სა ბა მი სად, მის მი ერ ფი ნან ს დე ბა;

4) სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” და მის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყო ფი „ნუკრიანის სა ხე ლოს ნო ე ბი” იჯა-
რით იღებს რამ დე ნი მე ოთახს, თუმ ცა კულ ტუ რის სახ ლის სა ერ თო მდგო მა რე ო ბა ზე, ძი რი თა დად, 

თემის შესაძლებლობების განვითარება
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სწო რედ სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი” ზრუ ნავს; რომ არა აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა დას ვ ლა 
კულ ტუ რის სახ ლ ში 2011 წელს, შე ნო ბა, სა ვა რა უ დოდ, დღე საც გა ურ კ ვე ველ ვი თა რე ბა ში იქ ნე ბო და.

არ სე ბუ ლი მო დე ლის პი რო ბებ ში მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ერთ კონ კ რე ტულ შე ნო ბას თან შე ხე ბა სამ 
სხვა დას ხ ვა მუ ნი ცი პა ლურ ა(ა )იპ -ის აქვს, მა ინც გა ურ კ ვე ვე ლი რჩე ბა კულ ტუ რის სახ ლის ერ თი ა ნი 
მე ნეჯ მენ ტის და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი.

არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 2011-2012 წლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი კულ ტუ რის სახ ლის 
გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის გა და ხედ ვა 2015 წელს მოხ და – სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რის, სა თე-
მო კავ ში რის „ნუკრიანი” და პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თუ დარ გობ რი ვი ექ ს პერ ტე ბის მი ერ სა-
მუ შაო შეხ ვედ რა ზე „მუნიციპალური კულ ტუ რის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და სა თე მო გა ნათ ლე ბის ცენ ტ-
რე ბის გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვა”. სა მუ შაო შეხ ვედ რას ეს წ რე ბოდ ნენ სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ-
ტ რის (CDC), კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რის (CTC), სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” (CUN), 
რე გი ო ნუ ლი კი ნოს ასო ცი ა ცი ის, პრო ექ ტის „ბოლნისი − თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის ქა ლა ქი”, ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის: „სამოქალაქო ინი ცი ა ტი ვა”, „კულტურული მემ კ ვიდ რე ო ბის არა სამ თავ რო ბო მო ნი-
ტო რინ გი” და  სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო გან ვი თა რე ბის ასო ცი ა ცი ის (SAGA) წარ მო მად გენ ლე ბი.

შეხ ვედ რის მი ზა ნი:  სოფ. ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის მა გა ლით ზე ყო ფი ლი კულ ტუ რის სახ ლე-
ბი სა და კულ ტუ რის სხვა და წე სე ბუ ლე ბე ბის მარ თ ვის ეფექ ტუ რი მო დე ლის შე მუ შა ვე ბა; სა თე მო გა-
ნათ ლე ბის ცენ ტ რის შექ მ ნა/ გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვა შემ დე გი სა კითხე ბის  გათ ვა ლის წი ნე ბით: 

− კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე სხვა დას ხ ვა სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა;   

− ცენ ტ რის და ფი ნან სე ბი სა და მე ნეჯ მენ ტის ოპ ტი მა ლუ რი მო დე ლის შე მუ შა ვე ბა.

დის კუ სია შემ დეგ სა კითხებს შე ე ხო:

− რა და მა ტე ბი თი სერ ვი სე ბი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახლს და რა ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სია სა ჭი რო ამ სერ ვი სე ბის მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბი სათ ვის მი სა წო დებ ლად;

− ნუკ რი ა ნის სა თე მო გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რის მარ თ ვი სა და და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მი;

− სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” რო ლი.

მო საზ რე ბე ბი და მა ტე ბით სერ ვი სებ თან და კავ ში რე ბით:

 სა მო ქა ლა ქო კლუ ბი, ქალ თა კლუ ბი;
 პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ა; 
 ახალ გაზ რ დუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი;
 მო ხა ლი სე ო ბის პროგ რა მა ზრდას რულ თათ ვის;
 წლის ნო მი ნა ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით მო სახ ლე ო ბის სტი მუ ლი რე ბა;
 სოფ ლის კრე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბა;
 ზღაპ რე ბის წრე;
 ტრა დი ცი უ ლი ფეს ტი ვა ლი, რო გორც ცენ ტ რის სერ ვი სი;
 ტრე ნინ გე ბი: სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, მე ფუტ კ რე ო ბა და სხვა თე მა ტუ რი;
 ინ ტერ ნეტ კურ სი: ვებ - გ ვერ დის დამ ზა დე ბა;
 გა მო ფე ნე ბი სა და ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ღა მო ე ბის ორ გა ნი ზე ბა; ლი ტე რა ტუ რუ ლი კლუ ბი;
 კი ნოკ ლუ ბი;
 სა ხე ლოვ ნე ბო წრე ე ბი;
 სა ხე ლოს ნო ე ბის მა ღა ზი ა;
 და სარ ჩე ნი სივ რ ცე − არტ რე ზი დენ ცი ის იდე ა;
 ვე ტე რან თა/ ხან დაზ მულ თა კლუ ბი: ჭად რა კი, ნარ დი /ფანჩატური სკვერ ში ;
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 სა დის კუ სიო სივ რ ცე /ე ზო;
 სოფ ლის არ ქი ვი / სოფ ლის მუ ზე უ მი.

ძი რი თა დი რე კო მენ და ცი ე ბი:

1) კულ ტუ რის სახ ლის მარ თ ვის მო დე ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა -ოპ ტი მი ზა ცია და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ-
ვის კონ კ რე ტუ ლი მო დე ლე ბის შე თა ვა ზე ბა; კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე მუ ნი ცი პა ლურ და ად გი-
ლობ რივ სა თე მო კავ შირს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის მო დე ლის გან ვი თა რე ბა;

2) შე ნო ბის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის მიზ ნით სხვა დას ხ ვა ინ ტე რეს თა ჯგუფ თან მჭიდ რო თა ნამ შ რომ-
ლო ბა (მაგ. თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის სფე რო ში მოღ ვა წე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და არ ტის ტე ბი და სხვ.) 

3) პრი ო რი ტე ტუ ლი და მა ტე ბი თი სერ ვი სე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და და ნერ გ ვა – კულ ტუ რის სახ ლის ბა-
ზა ზე სა თე მო კავ ში რის „ნუკრიანი” მი ერ და მა ტე ბი თი სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბა და და ფი ნან სე ბის 
სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა; სა მუ შაო პრო ცეს ში გა მოთ ქ მუ ლი იდე ე ბის პროგ რა მად ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე და სა ხულ ამო ცა ნებ ზე დაყ რ დ ნო ბით სა თე მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი, სა თე-
მო კავ ში რი „ნუკრიანი” და პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 2015 წლი დან სოფ ლის კულ ტუ რის სახ ლის 
გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კამ პა ნი ის მე ო რე ეტაპს და იწყე ბენ.

შე ჯა მე ბა

ზე მოთ აღ წე რი ლი მა გა ლი თი ნათ ლად აჩ ვე ნებს სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ჩარ თუ ლო-
ბის მეშ ვე ო ბით ამა თუ იმ პრობ ლე მის (დანგრევის პი რას მი სუ ლი, უფუნ ქ ცი ოდ დარ ჩე ნი ლი სოფ-
ლის კულ ტუ რის სახ ლი) ნა წი ლობ რივ მოგ ვა რე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ში 
ახა ლი იმ პულ სე ბის შე ტა ნის შე საძ ლებ ლო ბას. ამ მხრივ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა:

 კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში; ამ გ-
ვა რი პრო ექ ტე ბი ქმნის არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სა ფუძ ველს, რაც, თა-
ვის მხრივ, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქვა კუთხე დი ა. ამის კარ გი მა გა ლი-
თია სო ფელ ნუკ რი ან ში წლე ბის მან ძილ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბი, მი მარ თუ ლი სხვა დას ხ ვა მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის კენ; 

 მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტებ ში სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს შო რის მჭიდ რო 
თა ნამ შ რომ ლო ბა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა. ნუკ რი ა ნის კულ ტუ რის სახ ლის ბა ზა ზე სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ცენ ტ რის (ადგილზე ორას ზე მე ტი სერ ვი სის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა) ამოქ მე დე ბა და 
შე ნო ბის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია ამ გ ვა რი თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გი ა;

 მუ ნი ცი პა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ნე ბა – კრი ტი კუ ლად გა ი აზ როს კულ ტუ რის სფე როს მარ თ ვის არ-
სე ბუ ლი მო დე ლი და და ფი ნან სე ბის სქე მა; ხე ლი შე უწყოს კულ ტუ რის სერ ვი სე ბის გამ რა ვალ ფე-
როვ ნე ბა სა და ხელ მი საწ ვ დო მო ბას.

თემის შესაძლებლობების განვითარება


