პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)
პრიორიტეტის
დასახელება
კულტურა,
ახალგაზრდობის
ხელშეწყობა და
სპორტი

პროგრამის
კოდი

პროგრამის დასახელება

გასული წლის
პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

გასული წლის
საკასო შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

05 04

კულტურულსაგანმანათლებლო საქმიანობის
ხელშეწყობა

2 369 757

2 272 200

2 238 818

2 146 573

2 369 757

2 272 200

2 238 818

2 146 573

სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები

პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა
(ლარებში)
პროგრამის დასახელება

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი

05 04

პროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
გასული წლის
გეგმა

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

გასული წლის
ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

747 060

747 060

709 094

709 094

ფოლკლორის ხელშეწყობა

619 460

619 460

596 000

596 000

სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა (ენვერ ხაბაძის
სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი
„ბათუმი“, ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური
ანსაბლი)

20 500

20 500

7 390

7 390

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით
კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება

103 800

103 800

102 565

102 565

3 300

3 300

3 139

3 139

204 460

204 460

201 324

201 324

185 760

185 760

182 644

182 644

სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა (ჯაზ-ბიგ
ბენდი)

7 500

7 500

7 480

7 480

ჯაზ-ბიგ ბენდიის წევრების გასტროლი გერმნიაში

11 200

11 200

11 200

11 200

382 760

382 760

375 375

375 375

312 360

312 360

306 731

306 731

სასცენო კოსტუმების შეძენა

7 500

7 500

7 498

7 498

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით
კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება

62 900

62 900

61 146

61 146

ქალთა კამერული გუნდი (ლატვია) (მონაწილეთ
რაოდენობა)

55 000

55 000

55 555

55 555

ქალთა კამერული გუნდი (თბილისი) (მონაწილეთ
რაოდენობა)

7 900

7 900

5 591

5 591

65 000

65 000

38 917

38 917

საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილეთა
დაფინანსება

10 000

10 000

8 997

8 997

გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება

35 000

35 000

11 000

11 000

წლის ხელოვანი

20 000

20 000

18 920

18 920

970 477

872 800

914 107

821 863

პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები

ფოლკლორის ხელშეწყობა 05 04 01

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება
თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა 05 04 02

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა (შრომის
ანაზღაურება)

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა 05 04 03

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა

ხელოვანთა ხელშეწყობა 05 04 04

ა(ა)იპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის
საჯარო ბიბლიოთეკა 05 04 05

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვაადმინისტრირება

820 677

723 000

814 967

722 722

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიეროინფორმაციული ღონისძიებები

4 900

4 900

4 899

4 899

ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე ბიბლიოთეკის
სახურავის, სახანძრო კიბის, სახანძრო სიგნალიზაციის
და პანდუსის მოწყობა

86 900

86 900

37 152

37 152

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

58 000

58 000

57 089

57 089

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

2 369 757

2 272 080

2 238 818

2 146 573

დანართი 6
პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა
პრიორიტეტის
დასახელება

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის დასახელება

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი

05 04

პროგრამის
განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში
განხორციელდა ქვეპროგრამები:
1. ქვეპროგრამის „ფოლკლორის ხელშეწყობა“ ფარგლებში, წლის განმავლობაში, ა(ა)იპ
კულტურის ცენტრთან არსებული ფოლკლორული კოლექტივები აქტიურად არიან
ჩართულები და მონაწილეობას ღებულობენ ქალაქში მიმდინარე სხვადასხვა
ღონისძიებებში, ამ მიმართულებით ანსამბლებმა დაახლოებით 60–მდე ღონისძიებაში
მიიღეს მონაწილეობა.
ანსამბლის წევრები უზრუნველყოფილი იქნენ სასცენო კოსტიუმებით და ასევე
სარეპეტიციო ფეხსაცმელით, მუსიკოსებისათვის შესყიდული იქნა მუსიკალური
ინსტრუმენტი: ბას–გიტარა, დოლი.
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ არსებული ენვერ ხაბაძის სახელობის
სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი მიწვეული იყო სიცილიაში ქ. აგრიჯენტოს ნუშის
73-ე საერთაშორისო ფოლკლორის ფესტივალ-კონკურსში, სადაც ანსამლმა გრანპრი
მოიპოვა.
ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“–ს გასტროლი
უკრაინაში, ღონისძიებები 8 სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა. მოეწყო ხალხური სიმღერის
ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის გასტროლი ისრაელში.
შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით ჩატარდა 30 კონცერტი, მათ შორის:
2 თებერვალს გაიმართა ქორეოგრაფიული ანსამბლის კონცერტი ნუგზარ შალიკაშვილის
საიუბილეო საღამოზე მუსიკალური ცენტრში; 15 თებერვალს გაიმართა ვაჟთა ვოკალური
ანსამბლის კონცერტი ავღანეთში დაღუპულ მეომართა მემორიალის დადგმის
ცერემონიალზე იუსტიციის სახლთან;
17 თებერვალს გაიმართა ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ეგნატე ნინოშვილის
ბიუსტის გახსნის ცერემონიალზე, საზღვაო აკადემიის წინ;
7 მარტს ჩატარდა ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ქალთა საერთაშორისო დღის 8
მარტის აღსანიშნავად ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკასთან; 2 აპრილს ჩატარდა
ქორეოგრაფიული და ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ებრაელი ტურისტებისათვის მუსიკალური ცენტრში; 9 აპრილს გაიმართა ვაჟთა ხალხური სიმღერის ვოკალური
ანსამბლის გამოსვლა 9 აპრილის მემორიალთან ზღვისპირა პარკში; 14 აპრილს გაიმართა
ვაჟთა ხალხური სიმღერის ვოკალური ანსამბლის გამოსვლა იასონ გორდეზიანის ძეგლის
გახსნის ცერემონიალზე ზღვისპირა ბულვარის კოლონადებთან; 3 მაისს ჩატარდა ვაჟთა
ხალხური სიმღერის ანსამბლის კონცერტი ებრაული დელეგაციის წევრებისათვის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში; 13 მაისს ჩატარდა ქორეოგრაფიული ანსამბლის
კონცერტი რეზო სურმანიძის შემოქმედებით საღამოზე; ვოკალური ანსმაბლმა
მონაწილეობა მიიღო თამარობის დღესასწაულზე მიძღვნილ ღონისძიებაში მუსიკალურ
ცენტრში; 17 მაისს ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავის კვირეულის
ფარგლებში ვაჟთა ხალხური სიმღერის ანსამბლის კონცერტი - მემედ აბაშიძის
პროსპექტი/საჯარო ბიბლიოთეკის მიმდებარე სივრცეში;
25 მაისს გაიმართა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი მეგობრობის სახლის დაარსების 10
წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო საღამოზე;
26 მაისს ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საზეიმო კონცერტები, ფლეშ-მობი, გასართობი ატრაქციონები და სხვ.
7 ივნისს გაიმართა ქართული ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი
ნანა ახალაძის წიგნის „არ დაიკარგვის ამაგის“ მესამე ნაწილის პრეზენტაციაზე - მოსწავლე
ახალგაზრდობის სასახლეში;

28 ივნისს ჩატარდა ქორეოგრაფიული და ვაჟთა ხალხური სიმღერის ანსამბლების კონცერტი
საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის მე-6-ე საერთაშორისო სამედიცინო კონგრესის
მონაწილეთათვის - მუსიკალური ცენტრში; 8 აგვისტოს ვაჟთა ხალხური სიმღერის
ვოკალური ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო აგვისტოს ომის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილ
მემორიალურ ღონისძიებაში;
11 აგვისტოს ვაჟთა ხალხური სიმღერის ვოკალური ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო
შინდისის გმირების ხსოვნის აღსანიშნავ მემორიალურ ღონისძიებაში; 18 აგვისტოს
გაიმართა ქორეოგრაფიული ანსამბლის კონცერტი უცხოელი ტურისტებისათვის სასტომრო
შერატონში; 30 აგვისტოს გაიმართა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ბათუმის 130
წლისთავის აღსანიშნავ საღამოზე საჯარო ბიბლიოთეკაში; მონაწილეობა მიიღეს ასევე 26
მაისისადმი ბათომობისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში;
30 სექტემბერს გაიმართა ქორეოგრაფიული ანსამბლის კონცერტი ინტელიგენციის კლუბის
დაარსების 50-ე საიუბილეო საღამოზე;
7 ოქტომბერს გაიმართა ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი სოფლის მეურნეობის
ფესტივალის „განდაგანას“ ფარგლებში; 11 ოქტომბერს ჩატარდა ვაჟთა ვოკალური
ანსამბლის კონცერტი სასტუმრო ეუფორიაში;
3 ნოემბერს გაიმართა ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ბათუმის ბოტანიკური ბაღის
იუბილესთან დაკავშირებით; 9 დეკემბერს ჩატარდა პირველი საერთაშორისო სამედიცინო
ტურიზმის კონფერენციის მონაწილეთათვის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული შუალედური შედეგის მისაღწევად, ინდიკატორებად
განსაზღვრული იყო;
ა) ჩატარებული კონცერტები საქართველოში - სამიზნე მაჩვენებელი - 30;
ბ) ჩატარებული კონცერტები უცხოეთში - სამიზნე მაჩვენებელი - 3;
გ) კონცერტების ნახვები youtube.com-ზე - სამიზნე მაჩვენებელი - მინიმუმ 5 000.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი მიღწეულია.
2. ქვეპროგრამის „თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა“ ფარგლებში, წლის განმავლობაში,
ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების
მონაწილეობით გაიმართა 10-ზე მეტი ღონისძიება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში.
მათ შორის:
15 ივნისს ჩატარდა ჯაზ ბიგ ბენდის კონცერტი საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეთათვის
სასტუმრო შერატონში; 16 ივნისს ჯაზ ბიგ ბენდმა მონაწილეობა მიიღო ჭადრაკის
მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაში; 25 ივნისს
გაიმართა ჯაზ ბიგ ბენდის კონცერტი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღესთან
დაკავშირებით;
23 დეკემბერდ ჯაზ ბიგ ბენდმა და სიმებიანმა კვარტეტმა მონაწილეობა მიიღო წლის
ნომინაციების მინიჭების ცერემონიალზე სასტუმრო შერატონში; 5 ოქტომბერდ ჯაზ ბიგ
ბენდმა მონაწილეობა მიიღო ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატის დახურვის ცერემონიალში;
22 სექტემბერს გაიმართა ჯეო პლანეტის კონცერტი ანბანის კოშკთან; 23 სექტემბერდ
გაიმართა ჯაზ ბიგ ბენდის კონცერტი საერთაშორისო კინოფესტივალის ბიაფის დახურვის
ცერემონიალთან დაკავშირებით მუსიკალური ცენტრში; ასევე, ჯაზ ბიგ–ბენდმა
მონაწილეობა მიიღო,,ბათუმობისადმი“ მიძღვნილ ღონისძიებებში და ასევე ქალაქის
საახალწლო ღონისძიებებში 2018 წლის 31 დეკემბერს.
19-23 ივნისს ჯაზ ბიგ ბენდმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო მუსიკალურ
ფესტივალში. გერმანიის რესპუბლიკის ქალაქ ბერლინსა და პოსტდამში;
წლის განმავლობაში ჯაზ–ბიგ ბენდისთვის შესყიდული იქნა სასცენო
კოსტიუმები, ასევე სხვადასხვა მუსიკალური ინსტრუმენტი და აქსესუარები.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული შუალედური შედეგის მისაღწევად, ინდიკატორებად
განსაზღვრული იყო;

3. ქვეპროგრამის „კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა“ ფარგლებში, 25-28 აპრილს ბათუმის
კულტურის ცენტრის ქალთა კამერულმა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო თბილისის საგუნდო
მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალში. მასში მონაწილეობას ღებულობენ ქართული და
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების კამერული გუნდები. ფესტივალმა უკვე მოიპოვა
საერთაშორისო აღიარება და მასში მონაწილეობა დიდი დამსახურებაა.
ბათუმის კულტურის ცენტრის ქალთა კამერული გუნდი მიმდინარე წლის 30 ივნისიდან 9
ივლისის ჩათლით ქ. რიგაში (ლატვია) „XXVI latvian song and the XVI dance 2018“
საერთაშორისო საგუნდო მუსიკის ფესტივალზე იმყოფებოდა. 2018 წელს ფესტივალს
საიუბილეო თარიღი ჰქონდა და მას 100 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღთან
დაკავშირებით ფესტივალზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან 40 000–მდე
პროფესიონალი საგუნდო მუსიკის კოლექტივი მონაწილეობდა. აღნიშნულ ფესტივალზე,
ქალთა კამერული გუნდი ერთხელ უკვე იმყოფებოდა 2012 წელს და სწორედ ეს გასტორლი
და ფესტივალში მონაწილეობა გახდა საწინდარი შემდგომი მჭიდრო თანამშრომლობისა და
ამჯერადაც სტუმრობის მიზეზი.
გასტროლის მსვლელობისას, ლატვიის დედაქალაქში გაიმართა ოთხი კონცერტი, მათ
შორის ორი საკონკურსო და ორი სოლო, ასევე კამერულმა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო
საზეიმო მსვლელობაში და არასაკონცერტო დღეს შედგა შეხვედრა, ფესტივალის
საორგანიზაციო ჯგუფთან, ასევე ქართულ სათვისტომოსა და საელჩოს
წარმომადგენლებთან.
კამერული გუნდისთვის შესყიდული იქნა კლასიკური სასცენო კოსტიუმები.
წლის განმავლობაში შემოქმედებითმა კოლექტივებმა 30-მდე კონცერტსა და ღონისძიებაში
მიიღეს მონაწილეობა, კერძოდ:
25-28 აპრილს ბათუმის კულტურის ცენტრის ქალთა კამერული გუნდმა მონაწილეობა
მიიღო თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალში, სადაც გაიმართა 2 სოლო
კონცერტი და მიიღეს ასევე მონაწილეობა გალა კონცერტში; 3 მაისს გაიმართა ქალთა
კამერული გუნდის კონცერტი ლუკა ასათიანის სტიპენდიანტებთან გამართულ
ღონისძიებაზე;
4 მაისს გაიმართა ქალთა კამერული გუნდისა და ტალინის /ესტონეთი/ წმ. კაარლის
ეკლესიის კამერული გუნდის „კანორუსი-ს“ კონცერტი - საზაფხულო თეატრის ფოიეში; 14
მაისს ქალთა კამერული გუნდმა მიიღო მონაწილეობა თამარობის სახალხო დღესასწაულზე
ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში; 21 ივლისს გაიმართა ქალთა კამერული გუნდის კონცერტი
ბიზნესფორუმის მონაწილეთათვის; გუნდმა მონაწილეობა მიიღო,,ბათუმობისადმი“
მიძღვნილ ღონისძიებებში და ასევე ქალაქის საახალწლო ღონისძიებებში 2018 წლის 31
დეკემბერს; 23 მარტს სასულე ორკესტრი მონაწლეობდა იუნკერთა ხსოვნის აღსანიშნავად
გამართულ ღონისძიებაში; 9 მაისს სასულე ორკესტრი მონაწილეობდა ფაშიზმზე
გამარჯვების დღის აღსანიშნავად გამართულ ღონისძიებაში; 17 მარტს სასულე ორკესტრი
მონაწილეობდა აშშ-ის საზღვაო ქვეითი ძალების გემის „OAK HILL’“ დახვედრის
ცერემონიალში. 13 მაისს სასულე ორკესტრი მონაწილეობდა მსოფლიო 43-ე საჭადრაკო
ოლიმპიადის სამზადისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში; 14 მაისს სასულე ორკესტრი
მონაწილეობდა ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის თამაზ
ცერიაშვილის საიუბილეო საღამოში; 17 მაისს გაიმართა საქართველოს
დამოუკიდებლობის 100 წლისთავის კვირეულის ფარგლებში სასულე ორკესტრის
კონცერტი; 25 ივნისს სასულე ორკესტრისა კონცერტები სასულე ორკესტრის კონცერტი;

30 ივნისს გაიმართა სიმებიანი კვარტეტის კონცერტი მედიკოსთა მსოფლიო კონგრესის
მონაწილეთათვის; 2 ივლისს გაიმართა სასულე ორკესტრის გამოსვლები ცეკვის
ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე საზაფხულო თეატრში; 20 ივლისს გაიმართა
სასულე ორკესტრის კონცერტი ფორუმის „სკაუტარიუმი აღმოვაჩინოთ ერთად’’
მონაწილეთათვის ზღვისპირა პარკში;
20-22 აგვისტოს გაიმართა სასულე ორკესტრის კონცერტები დამსვენებლებისათვის
ბულვარში (კოლონადები); 23 აგვიტოს გაიმართა სასულე ორკესტრის კონცერტი უცხოეთის
გემების /იტალია, ამერიკა/ეკიპაჟის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით - ბათუმის პორტი; 15
სექტემბერს გაიმართა სიმებიანი კვარტეტის კონცერტი ამერიკული სკოლის გახსნის
ცერემონიალზე; 17 ოქტომბერს სიმებიანი კვარტეტი მონაწილეობდა ქობულეთში,
დასვენების პარკში, ქანდაკების საერთაშორისო პლენერის გახსასთან დაკავშირებულ
ღონისძიებაში; 25 ოქტომბერს სიმებიანმა კვარტეტმა მონაწილეობა მიიღო ქართულლიეტური მეგობრობის საღამოში; 2 ნოემბერის ნატოს ხომალდების ჩამოსვლასთან
დაკავშირებით ბათუმის საზღვაო პორტში შესრულდა სასულე ორკესტრის მარშები; 19
დეკემბერს გაიმართა სიმებიანი კვარტეტის კონცერტი ბათუმის ხელოვნების მუზეუმის
დაარსების 20 წლისთავის იუბილეზე ხელოვნების მუზეუმში; 23 დეკემბერს სიმებიანმა
კვარტეტმა მონაწილეობა მიიღო წლის ნომინაციების მინიჭების ცერემონიალზე სასტუმრო
შერატონში;
ლატვიაში გასტროლის მსვლელობისას ლატვიის დედაქალაქში გაიმართა 5 კონცერტი.

პროგრამით და
ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები, მათი
აღწერა, წარმატებები და
წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

4. ქვეპროგრამის „ხელოვანთა ხელშეწყობა“ ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი
ღონისძიებები:
ა). „საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილე პირთა დაფინანსება“ - საანგარიშო
პერიოდში დაფინანსდა 17 ბენეფიციარი, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა
ქვეყნებში დაგეგმილ საერთაშორისო პლენერში.
ბ) „გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება“- ღონისძიების ფარგლებში, საანგარიშო
პერიოდში დაფინანსდა 2 კონკურსანტი: აა(ა)იპ „ცხოველთა სამყარო“ - პროექტი „გრაჩ
სეჩენიანის გამოფენა ქ. ახალციხეში“ და ინდ. მეწარმე კახაბერ ფირცხალაიშვილი პროექტი „აჭარის საბავშვო ხელოვნების მარათონი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში“.
გ) „წლის ხელოვანი“ - ღონისძიების ფარგლებში დაჯილდოვდნენ ხელოვანები, რომლებმაც
მიაღწიეს მნიშვნელოვან - თვალსაჩინო, განსაკუთრებულ და გამორჩეულ პროფესიულ
წარმატებებს ქალაქის, რეგიონის, ქვეყნის თუ მის ფარგლებს გარეთ და პირადი წვლილი
შეიტანეს ეროვნული კულტურის განვითარებაში და პოპულარიზაციაში, წარმოჩენაში,
აღიარებაში. ჩატარდა საზეიმო ღონისძიება, სადაც გაიმართა დაჯილდოების ცერემონია.
კერძოდ კი დაჯილდოვდნენ: ნომინაცია „რჩეული ხელოვანი“ - ზაზა ხალვაში,
ნომინაცია „წლის ხელოვანი“ - ტიტე კომახიძე, როინ აბუსელიძე, ირაკლი კახიძე, ირაკლი
კახიძე, მაია ცეცხლაძე, ნიმინაცია „წლის დებიუტანტი“ - თემურ ბაკურიძე, ნომინაციაზე
„დიდასკალოსი“ - ნინო საკანდელიძე, მანუჩარ შერვაშიძე, ნოდარი შავაძე, ინგა ბოცვაძე,
ვახტანგ გორდაძე.

ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები, მათი
აღწერა, წარმატებები და
წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი არსებითად მიღწეულია. ამასთან, უნდა აღინიშნოს,
რომ ღონისძიება „საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილე პირთა
დაფინანსება“ ითვალისწინებდა 15 ბენეფიციარის დაფინანსებას, თითოეულზე არაუმეტეს
1 000 ლარის ოდენობით. იმის გათვალისწინებით, რომ თითოეულის მიერ წარმოდგენილი
ხარჯები სრულად არ შეადგენდა 1000 ლარს, აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში
შესაძლებელი გახდა დაფინანსებულიყო 19 ბენეფიციარი; ასვე
ღონისძიება „წლის ხელოვანი“ ითვალისწინებდა 10 ხელოვანის დაჯილდოებას.
ღონისძიების ფარგლებში შქმნილი კომისიის რეკომენდაციის გათვალისწინებით, ქ.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამის
,,ხელოვანთა ხელშეწყობა’’ ღონისძიება ,,წლის ხელოვანი’’-ს ფარგლებში წარმატებული
ხელოვანების შესარჩევად კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულებაში
განხორციელდა ცვლილება და ნაცვლად 10 ხელოვანისა დაჯილდოვდა 11 ხელოვანი.
აღასანიშნავია ის გარემოება რომ აღნიშნულ ცვლილება არ საჭიროებდა ბიუჯეტის
ცვლილებას.
ქვეპროგრამის შესრულებასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია ასევე ის გარემოება, რომ
ღონისძიების„ გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება“ფარგლებში პროგრამით
გათვალიწინებული ნაცვლად 5 პროექტისა დაფინანსდა 2 პროექტი. აღნიშნული
განპირობებულია იმით, რომ პროეტების შერჩევა ხორციელდებოდა კონკურსის წესით.
საკონკურსო პირობები ხელმისაწვდომი იყო ყველა დაინტერესებული პირისთვის, მაგრამ
ფინანსური ანგარიშსწორების წესი მათთვის არ აღმოჩნდა მისაღები, რის გამოც კონკურსში
მონაწილე ბენეციართა რაოდენობა იყო მცირე, შესაბამისად აღნიშნული ღონისძიების
შედეგი არ იქნა სრულად მიღწეული და ის შესრულდა ნაწილობრივ.

5. ქვეპროგრამის (ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა“
ფარგლეში საანგარიშო წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუნიციპალური
ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება - საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება
საბიბლიოთეკო ფონდი გაიზარდა 9022 ერთეულით; აღირიცხა, დამუშავდა და
ფორმატების მიხედვით ახალ საინვენტარო წიგნში გატარდა ახალმიღებული და არსებული
6287 ცალი წიგნი და მათზე დაიწერა 47903 ცალი საკატალოგო ბარათი; მომზადდა 14
თემატური, 6 პერსონალური და 159 საორიენტაციო ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული
მიმოხილვა, 19 სარეკომენდაციო საძიებელი, 3 ახალმიღებული წიგნების საინფორმაციო
ბიულეტენი, მწერლების საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით 4 მოკლე
სარეკომენდაციო საძიებელი, გაიხსნა ახალი რუბრიკები, რედაქტირება გაუკეთდა და
ახალი მასალებით შეივსო თემატური, პერსონალური, ჟურნალ-გაზეთების სტატიებისა და
სამხარეთმცოდნეო კარტოთეკები, დაიწერა 13295 ბარათი და გაიცა 2304 ზეპირი
ბიბლიოგრაფიული ცნობა; მომზადდა და მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში განთავსდა
ბიბლიოთეკაში დაცული აჭარაში გამოცემული გაზეთების 18029 სტატიის ანალიტიკური
აღწერილობა; შეიქმნა ბიბლიოთეკაში დაცული ქართული და უცხოური წიგნების 2758
ელექტრონული კატალოგი, ქართული გაზეთების 80485 ელექტრონული კატალოგი,
უცხოური კომპაქ-დისკის 34 ელექტრონული კატალოგი; გაციფრდა და ინტერნეტში
აიტვირთა 32 წიგნი და 536 ძველი ფოტო; მოეწყო 83 თემატური და კალენდარული
გამოფენა და განახლდა 8 მუდმივმოქმედი გამოფენა. ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა
(ჩაეწერა) 7392 მკითხველი, დამსწრეთა რაოდენობამ შეადგინა 175304 მკითხველი და
მათზე გაცემულია ბეჭდური გამოცემების 429891 ერთეული, „ამერიკული კუთხე“-ს და
„კომპუტერული ცენტრი“-ს 1362 მომხმარებელმა 17965-ჯერ ისარგებლა კომპიუტერით
(ინტერნეტით) და 9273-ჯერ აუდიო-ვიდეო მასალით;

მეთოდურ პრაქტიკული დახმარება გაეწიათ აჭარის მუნიციპალიტეტების და ბათუმის
სამედიცინო აკადემიის ბიბლიოთეკარებს; უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკაში არსებული
ტექნიკური და კომპიუტერული მოწყობილობების, კომპიურეტული ქსელის და ქსელური
აპარატურების ფუნქციონირება; ბიბლიოთეკაში დაცული საბიბლიოთეკო ფონდების,
კატალოგების, კარტოთეკების, ელექტრონული რესურსების, ტექნიკური საშუალებების და
ინტერნეტის საყოველთაო ხელმისაწვდომობ;, საქართველოს და საზღგარგარეთის
საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობა; ბიბლიოთეკის ვებ-საიტზე
და ოფიციალურ ფეისბუკზე აიტვირთა ახალი ინფორმაციები; ბიბლიოთეკა
უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სახის საბიბლიოთეკო პროდუქციით, ანტივირუსული და
სხვა პროგრამებით, კომპიუტერული მოწყობილობების მარაგებით, ინტერნეტით, სახანძრო
უსაფრთხოების მოწყობილობებით და სამეთვალყურეო კამერებით, ჰიგიენური,
საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლით; საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოებდა
საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.
საანგარიშო წლის განმავლობაში ჩატარდა 77 ღონისძიება, მათ შორის: 75 დაფინანსებით
(დაგეგმილი) და 2 დაფინანსების გარეშე (დაუგეგმავი), კერძოდ: 1. უსინათლო
მოქალაქეებისათვის კომპიუტერის სწავლების შემსწავლელი კურსები (ორ თვიანი); 2.
პედაგოგებისათვის ტრენინგ-კურსი `პრაქტიკის კვლევა~ (ერთ თვიანი); 3. წიგნის საჯაროდ
კითხვის მსოფლიო დღე; 4. წმ. ვალენტინის დღისადმი მიძღვნილი საღამო; 5. პოეზიის
საღამო ,,ლექსების აკიდო ყველაზე პატარებისათვის’’; 6. ოთარ წულუკიძის წიგნის „ჟამთა
წუხილი“ წარდგენა; 7. ამერიკის პრეზიდენტის დღისადმი მიძღვნილი საღამო ;

8. დიალოგი ,,ახალგაზრდების თვალით დანახული სამყარო’’- გერმანელი რეჟისორისა და
დრამატურგის ბერტოლდ ბრეხტის პიესების მიხედვით; 9. თენგიზ ცეცხლაშვილის
წიგნების `ალი სამსონია~ და `ბათუმის აკადემია~ წარდგენა; 10. შემეცნებითი დიალოგი
`სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკების სიბრძნე~; 11. დედისა და ქალთა საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი საღამო; 12. ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო;
13. შეხვედრა წინანდლის პრემიის ლაურეატთან პოეტ როინ აბუსელიძესთან; 14. შეხვედრა
პოეტ ნინო გაბუნიასთან; 15. ახალი წიგნების წარდგენა „რანაირადაც მეგობარს ირჩევ,
მწერალიც ისე ამოირჩიე“; 16. ოთარ ჭილაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი
საღამო; 17. საუბარი „რომანტიზმი და ჯორჯ ბაირონი“; 18. ფრანკოფონიის საერთაშორისო
დღე; 19. დიალოგი „მსგავსება შვედი საბავშვო მწერლის ანა კატერინა ვესტლის გმირებსა და
ქართველი მხატვრის ნინო ჩაკვეტაძის ილუსტრაციებს შორის“; 20. ნიაზ ზოსიძის წიგნის
„ნეტაი, ადრე მოსულიყავით...“; 21 დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი შეხვედა `დედამიწა
ჩვენი სახლია~; 22. წიგნის `79 ამბავი – ზვიად გამსახურდია“ წარდგენა; 23. საბავშვო წიგნის
საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საუბარი მწერალ მაკა ლდოკონენთან `თანამედროვე
საბავშვო ლიტერატურა“; 24. დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პოეზიის საღამო; 25. ახალი
საბავშვო წიგნების წარდგენა; 26. შეხვედრა პოეტ და მხატვარ თამარ ლომიძესთან; 27. იოსებ
ნონეშვილის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო; 28. `ბიბლიოთეკის კვირეულის"
გახსნა, წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ზურაბ გორგილაძის დაბადებიდან
პოეზიის საღამო;

29. ,,ბიბლიოთეკის კვირეულის" ფარგლებში ამერიკელი მწერლის სკოტ ფიცჯერალდის
ნაწარმოების `დიდი გეთსბი~-ს მიმოხილვა; 30. ,,ბიბლიოთეკის კვირეული’’-ს ფარგლებში
ტიციან ტაბიძის პოეზიის საღამო; 31. ,,ბიბლიოთეკის კვირეულის დახურვა;
ბიბლიოთეკარის დღისადმი მიძღვნილი შეხვედრა საჯარო ბიბლიოთეკის მოამაგეებთან და
ერთგულ მკითხველებთან; აჭარის საბიბლიოთეკო სფეროს მუშაკთა მეთხუთმეტე
კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოება; 32. ჟაზი – თავისუფლების მუსიკა ამერიკიდან;
33. რამაზ სურმანიძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საღამო; 34. კონსტანტინე
გამსახურდიას დაბადებიდან 125 წლისადმი მიძღვნილი საღამო; 35. მწერალ ჯემალ
ჯაყელის დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საღამო ; 36. საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის 100 წლისადმი მიძღვნილი საზეიმო
საღამო, თემატური წიგნებისა და ფოტოების გამოფენა; 37. დიალოგი ,,გიორგი ლეონიძე –
ქართული მწერლობის ნატვრისთვალი’’; 38. ვარდო დევაძის წიგნის `უკვდავების წყარო~
წარდგენა; 39. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი
მიძღვნილი საღამო; 40. შეხვედრა მწერალ ზეინაბ მეტრეველთან; 41. ბავშვთა დაცვის
საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გასართობ-შემეცნებითი შეხვედრა ნორჩ
მკითხველებთან; 42. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შეხვედრა
ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლის მოსწავლეებთან; 43. მწერალ გენრიეტა
ქუთათელაძის დაბადებიდან 75 წლისადმი მიძღვნილი საღამო; 44. ლიტერატურული
საუბარი ახალგაზრდობასთან ,,ვაჟა-ფშაველას დამოკიდებულება ადათ - წესებისა და
ტრადიციების მიმართ~; 45. შეხვედრა პუბლიცისტ ნიაზ ზოსიძესთან `ჩვენი ფერეიდანი...~;
46. პროექტის `ცოცხალი წიგნები~ ფარგლებში შეხვედრა თანამედროვე მწერლების
მობილურ ჯგუფთან; 47. რევაზ ფევაძის წიგნი-ალბომის `...შენი განდაგანა, ...რერო
ოდელია... წარდგენა;

48. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან მარიამ ნათაძის ტრენინგი-შეხვედრა
`პოზიტიური აზროვნების ხელოვნება~ 49.ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე: 50.მწერალ
მიხეილ ღანიშაშვილის წიგნის "ყველაზე დიდი გულის" წარდგენა: 51.საღამო- "ბათუმი ჩემი
ბედია, ის ჩემთვის ქალაქზე მეტია" :52. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2001 წლის 11
სექტემბერს განხორციელებულ ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებული საღამო:
53.ლიტერატურული საღამო "წერილები აფხაზეთს": 54 მაკა კანდელაკის წიგნის
"უსამშობლოდ დაკარგულები" წარდგენა: 55. პროექტების "ეკვილიბრიუმი" და
"წიგნი,ავტორი,მკითხველი" წარდგენა . 56.მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი საჯარო
ლექცია ,,გზა სკოლიდან ბიბლიოთეკამდე‘‘. 57.შეხვედრა ,,მკითხველთა და კრიტიკოსთა
კლუბის‘‘ წევრებთან. 58. მსახიობის და პოეტის სოფო ღლონტის წიგნის ,,გოლგოთის ღამე‘‘
წარდგენა. 59. შეხვედრა ეთერ თათარაიძესთან და ამირან არაბულთან. 60. დიალოგი
,,თანამედროვე ქართველი და ილიას სიბრძნე''. 61. ჰელოუინი. 62. შეხვედრა-საუბარი
,,ფრანგული ხელოვნება''. 63. დისკუსია `მემედ აბაშიძე - ქართველთა ერთიანობისთვის
მებრძოლი~. 64. საბიბლიოთეკო ასოციაციის ტრეინინგი ,,თანამედროვე ბიბლიოთეკარი“.
65. შეხვედრა საქართველოს დამსახურებულ ჟურნალისტთან ბატონ დავით ჭელიძესთან.
66. 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შთაბეჭდილებები მაკა დიდებულიძესთან
ერთად. 67. ლიტერატურული საღამო `გერმანელი კლასიკოსები~. 68. მადლიერების დღე
ამერიკაში. 69. პოეზიის საღამო `ვკითხულობთ მსოფლიო პოეზიის მარგალიტებს~. 70.
საუბარი ახალგაზრდობასთან - `ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა~. 71.
საუბარი მკითხველებთან ,, კითხვის დრო ინგასთან ერთად“. 72. ფოტოკონკურსის ,,
ბიბლიოთეკა ჩემი სავანეა “ გამარჯვებულთა დაჯილდოება. 73. მხიარული ვიქტორინა
,,სად ცხოვრობს თოვლის ბაბუა?~. 74. შეხვედრა ,,ახალი წელი საფრანგეთში“.

75. საშობაო-საახალწლო ზეიმი-კარნავალი. 76. საახალწლო ზეიმი ნორჩ მკითხველებთან.
77. საახალწლო ზეიმი-კარნავალი ბიბლიოთეკის თანამშრომლებთან და მკითხველებთან.
ასევე მოეწყო 181 საკლუბო შეხვედრა.
'საანგარიშო წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკის საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილების
შენობაში (ჯავახიშვილის ქ #72) დასრულდა სარემონტო სამუშაოები (მთლიანად
შეიცვალა შენობის სახურავი, მოეწყო მეორე სართულიდან საევაკუაციო გასასვლელი და
კიბე, ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაცია და პანდუსი).
საანგარიშო წლის განმავლობაში:
●კონსოლიდირებული ტენდერით შეძენილია 6 ცალი პერსონალური კომპიუტერი 7134
ლარის ღირებულების.
●
ელექტრონული ტენდერით შეძენილია 2543 ერთეული წიგნი 40 000 ლარის ღირებულების
და 5098 ერთეული ჟურნალ-გაზეთი 9125,40 ლარის ღირებულების.
● შეძენილია 1 ცალი კედლის კონდენციონერი 829,99 ლარის ღირებულების.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული შუალედური შედეგის მისაღწევად, ინდიკატორებად
განსაზღვრული იყო;
ა) საბიბლიოთეკო ფონდის რაოდენობის ზრდა - სამიზნე მაჩვენებელი - 9600;
ბ) რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა - სამიზნე მაჩვენებელი -7000;
გ) საბიბლიოთეკო ფონდის ბეჭდური გამოცემებით სარგებლობის რაოდენობა - სამიზნე
მაჩვენებელი - 370 000;
დ) საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული რესურსებით (აუდიო-ვედეო მასალა და
ინტერნეტი) სარგებლობის რაოდენობა - სამიზნე მაჩვენებელი - 20 000:

ე) საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული კატალოგების რაოდენობის ზრდა - სამიზნე
მაცვენებელი - 100 000;
ვ) საბიბლიოთეკო ფონდის წიგნების და ფოტოების გაციფრების რაოდენობის ზრდა სამიზნე მაჩვენებელი - 500;
ზ) ჩატარებული კულტურულ- საგანმანათლებო და სამეცნიერო– ინფორმაციული
ღონისძიებები - სამიზნე მაჩვენებელი - 75.
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი არსებითად მიღწეულია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ
ქვეპროგრამით საბიბლიოთეკო ფონდის ბეჭდური გამოცემების ზრდა დაგეგმილი იყო 9600
ერთეულით, ხოლო მიღებულია 9022 ერთეული. რაც გამოწვეულია გამომცემლობების მიერ
დაგეგმილი ჟურნალ-გაზეთების გამოცემის რაოდენობების შემცირებით.
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ხელშეწყობილია კულტურულსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
საქმიანობა და გაზრდილია ბათუმელ
ხელოვანთა ცნობადობა
დაგეგმილი

პროგრამის საბოლოო
შედეგის ინდიკატორები

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული
კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა 58
ხელოვანები, რომლებიც მონაწილეობას
მიიღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო და
ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში 15

პროგრამის განხორციელების შედეგად ხელშეწყობილია ხელშეწყობილ

ფაქტობრივი
70

19

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა
პროგრამის დასახელება

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება

ფოლკლორის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კოდი

05 04 01

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი
წლის განმავლობაში ქვეპროგრამაში გაერთიანებული შემოქმედებითი კოლექტივები
აქტიურად არიან ჩართულები და მონაწილკეობას ღებულობენ ქალაქში მიმდინარე
სხვადასხვა ღონისძიებებში, ამ მიმართულებით ანსამბლებმა დაახლოებით 60–მდე
ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა.
ანსამბლის წევრები უზრუნველყოფილი იქნენ სასცენო კოსტიუნებით და ასევე
პროგრამით და ქვეპროგრამებით
სარეპეტიციო ფეხსაცმელით, მუსიკოსებსათვის შესყიდული იქნა მუსიკალური
გათვალისწინებული ღონისძიებები, ინსტრუმენტი: ბას–გიტარა, დოლი.
მათი აღწერა, წარმატებები და
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრთან“ არსებული ენვერ ხაბაძის სახელობის
წარმოქმნილი დაბრკოლებები
სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი მიწვეული იყო სიცილიაში ქ. აგრიჯენტოს ნუშის
73-ე საერთაშორისო ფოლკლორის ფესტივალ-კონკურსში, სადაც ანსამლმა გრანპრი
მოიპოვა.
ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“–ს გასტროლი
უკრაინაში, ღონისძიებები 8 სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა.
მოეწყო ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის გასტროლი ისრაელში.
საქართველოში ჩატარებული 30 კონცერტი:
2 თებერვალი ქორეოგრაფიული ანსამბლის კონცერტი ნუგზარ შალიკაშვილის საიუბილეო
საღამოზე მუსიკალური ცენტრი
15 თებერვალი ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ავღანეთში დაღუპულ მეომართა
მემორიალის დადგმის ცერემონიალზე იუსტიციის სახლთან
17 თებერვალი ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ეგნატე ნინოშვილის ბიუსტის
გახსნის ცერემონიალზე საზღვაო აკადემიის წინ
7 მარტი ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ქალთა საერთაშორისო დღის 8 მარტის
აღსანიშნავად ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
პროგრამით და ქვეპროგრამებით
2 აპრილი ქორეოგრაფიული და ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ებრაელი
გათვალისწინებული ღონისძიებები,
ტურისტებისათვის - მუსიკალური ცენტრი
მათი აღწერა, წარმატებები და
9 აპრილი ვაჟთა ხალხური სიმღერის ვოკალური ანსამბლის გამოსვლა 9 აპრილის
წარმოქმნილი დაბრკოლებები
მემორიალთან ზღვისპირა პარკში
14 აპრილი ვაჟთა ხალხური სიმღერის ვოკალური ანსამბლის გამოსვლა იასონ
გორდეზიანის ძეგლის გახსნის ცერემონიალზე ზღვისპირა ბულვარის კოლონადებთან
3 მაისი - ვაჟთა ხალხური სიმღერის ანსამბლის კონცერტი ებრაული დელეგაციის
წევრებისათვის - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13 მაისი - ქორეოგრაფიული ანსამბლის კონცერტი რეზო სურმანიძის შემოქმედებით
საღამოზე.
ვოკალური ანსმაბლის მონაწილეობა თამარობის დღესასწაულზე მიძღვნილ ღონისძიებაში
მუსიკალურ ცენტრში.

17 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავის კვირეულის ფარგლებში
ვაჟთა ხალხური სიმღერის ანსამბლის კონცერტი - მემედ აბაშიძის პროსპექტი/საჯარო
ბიბლიოთეკის მიმდებარე სივრცე/
25 მაისი ვოკალური ანსამბლის კონცერტი მეგობრობის სახლის დაარსების 10
წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო საღამოზე
26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო
კონცერტები, ფლეშ-მობი, გასართობი ატრაქციონები და სხვ.
7 ივნისი – ქართული ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ნანა
ახალაძის წიგნის ‘“არ დაიკარგვის ამაგის“ მესამე ნაწილის პრეზენტაციაზე - მოსწავლე
პროგრამით და ქვეპროგრამებით
ახალგაზრდობის სასახლე
გათვალისწინებული ღონისძიებები, 28 ივნისი – ქორეოგრაფიული და ვაჟთა ხალხური სიმღერის ანსამბლების კონცერტი
მათი აღწერა, წარმატებები და
საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის მე-6-ე საერთაშორისო სამედიცინო კონგრესის
წარმოქმნილი დაბრკოლებები
მონაწილეთათვის - მუსიკალური ცენტრი
8 აგვისტო - ვაჟთა ხალხური სიმღერის ვოკალური ანსამბლის მონაწილეობა აგვისტოს ომის
10 წლისთავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ ღონისძიებაში
11 აგვისტო ვაჟთა ხალხური სიმღერის ვოკალური ანსამბლის მონაწილეობა შინდისის
გმირების ხსოვნის აღსანიშნავ მემორიალურ ღონისძიებაში
18 აგვისტო ქორეოგრაფიული ანსამბლის კონცერტი უცხოელი ტურისტებისათვის
სასტომრო შერატონში
30 აგვისტო –ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ბათუმის 130 წლისთავის აღსანიშნავ
საღამოზე საჯარო ბიბლიოთეკაში
მონაწილეობა მიიღეს ასევე 26 მაისისადმი ბათომობისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში.
30 სექტემბერი –ქორეოგრაფიული ანსამბლის კონცერტი ინტელიგენციის კლუბის
დაარსების 50-ე საიუბილეო საღამოზე
7 ოქტომბერი – ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი სოფლის მეურნეობის ფესტივალის
პროგრამით და ქვეპროგრამებით
‘განდაგანას“ ფარგლებში
გათვალისწინებული ღონისძიებები,
11 ოქტომბერი ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი სასტუმრო ეუფორიაში
მათი აღწერა, წარმატებები და
3 ნოემბერი – ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი ბათუმის ბოტანიკური ბაღის
წარმოქმნილი დაბრკოლებები
იუბილესთან დაკავშირებით
9 დეკემბერი – პირველი საერთაშორისო სამედიცინო ტურიზმის კონფერენციის
მონაწილეთათვის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის კონცერტი.
დაგეგმილი მდგომარეობა
ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგები

გაზრდილია ქართული ხალხური
ფოლკლორული ანსამბლების ცნობადობა
დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის
ინდიკატორები

ფაქტობრივი მდგომარეობა
გაზრდილია ქართული ხალხური
ფოლკლორული ანსამბლების ცნობადობა
ფაქტობრივი

ჩატარებული კონცერტები საქართველოში 30

30

ჩატარებული კონცერტები უცხოეთში - 3

3

კონცერტების ნახვები youtube.com-ზე
(მინიმუმ 5000 ნახვა)
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი
საბიუჯეტო ორგანიზაციის
არგუმენტაცია:

მიღწეულია

არსებითად
მიღწეულია

5000-მდე
ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პროგრამის დასახელება

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კოდი

05 04 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი
19-23 ივნისს ჯაზ ბიგ ბენდმა მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ
ფესტივალში გერმანიის რესპუბლიკის ქალაქ ბერლინსა და პოსტდამში.
ჯაზ–ბიგ ბენდისთვის შესყიდული იქნა სასცენო კოსტიუმები, ასევე სხვადასხვა
მუსიკალური ინსტრუმენტი და აქსესუარები.

ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები, მათი
აღწერა, წარმატებები და
წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

წლის განმავლობაში საქართველოში ჩატარდა 10-ზე მეტი ღონისძიება, მათ შორის:
15 ივნისი ჯაზ ბიგ ბენდის კონცერტი საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეთათვის –
სასტუმრო შერატონი;
16 ივნისი - ჯაზ ბიგ ბენდმა მიიღო მონაწილეობა ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატის
გახსბნასთან დაკავშირებით – პიაცა;
25 ივნისი ჯაზ ბიგ ბენდის კონცერტი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღესთან
დაკავშირებით;
23 დეკემბერი – ჯაზ ბიგ ბენდმა და სიმებიანმაკვარტეტმა მონაწილეობა მიიღო წლის
ნომინაციების მინიჭების ცერემონიალზე სასტუმრო შერატონში;
5 ოქტომბერი- ჯაზ ბიგ ბენდმა მიიღო მონაწილეობა ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატის
დახურვის ცერემონიალში;
22 სექტემბერი – ჯეო პლანეტის კონცერტი ანბანის კოშკთან;
23 სექტემბერი – ჯაზ ბიგ ბენდის კონცერტი საერთაშორისო კინოფესტივალის ბიაფის
დახურვის ცერემონიალთან დაკავშირებით (მუსიკალური ცენტრი);
5 ოქტომბერი- ჯაზ ბიგ ბენდმა მიიღო მონაწილეობა ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატის
დახურვის ცერემონიალში;
23 დეკემბერი ჯაზ ბიგ–ბენდმა მონაწილეობა მიიღო წლის ნომინაციების მინიჭების
ცერემონიალზე სასტუმრო შერატონში;
ჯაზ ბიგ–ბენდმა მონაწილეობა მიიღო,,ბათუმობისადმი“ მიძღვნილ ღონისძიებებში და
ასევე ქალაქის საახალწლო ღონისძიებებში 2018 წლის 31 დეკემბერს;
19-23 ივნისს ჯაზ ბიგ ბენდმა მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ
ფესტივალში. გერმანიის რესპუბლიკის ქალაქ ბერლინსა და პოსტდამში;
დაგეგმილი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის შუალედური გაზრდილია ბათუმის კულტურის
ცენტრთან არსებული თანამედროვე
შედეგები
მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლების
ცნობადობა
დაგეგმილი

ფაქტობრივი მდგომარეობა
გაზრდილია ბათუმის კულტურის
ცენტრთან არსებული თანამედროვე
მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლების
ცნობადობა
ფაქტობრივი

ქვეპროგრამის შუალედური ჩატარებული კონცერტები საქართველოში შედეგის ინდიკატორები
10
ქვეპროგრამის შუალედური
მიღწეულია
შედეგი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის
არგუმენტაცია:

არსებითად
მიღწეულია

10
ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა
პროგრამის
დასახელება

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის
დასახელება

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კოდი 05 04 03

ქვეპროგრამის
ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი
განმახორციელებელი
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში, 25-28 აპრილს ბათუმის კულტურის ცენტრის ქალთა
კამერულმა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო
ფესტივალში. მასში მონაწილეობას ღებულობენ ქართული და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების
კამერული გუნდები. ფესტივალმა უკვე მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და მასში
მონაწილეობა დიდი დამსახურებაა.
ბათუმის კულტურის ცენტრის ქალთა კამერული გუნდი მიმდინარე წლის 30 ივნისიდან 9
ივლისის ჩათლით ქ. რიგაში (ლატვია) „XXVI latvian song and the XVI dance 2018“ საერთაშორისო
საგუნდო მუსიკის ფესტივალზე იმყოფებოდა. 2018 წელს ფესტივალს საიუბილეო თარიღი
ჰქონდა და მას 100 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფესტივალზე
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან 40 000–მდე პროფესიონალი საგუნდო მუსიკის კოლექტივი
მონაწილეობდა. აღნიშნულ ფესტივალზე, ქალთა კამერული გუნდი ერთხელ უკვე იმყოფებოდა
2012 წელს და სწორედ ეს გასტორლი და ფესტივალში მონაწილეობა გახდა საწინდარი
შემდგომი მჭიდრო თანამშრომლობისა და ამჯერადაც სტუმრობის მიზეზი.
გასტროლის მსვლელობისას, ლატვიის დედაქალაქში გაიმართა ოთხი კონცერტი, მათ შორის
ორი საკონკურსო და ორი სოლო, ასევე კამერულმა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო საზეიმო
მსვლელობაში და არასაკონცერტო დღეს შედგა შეხვედრა, ფესტივალის საორგანიზაციო
ჯგუფთან, ასევე ქართულ სათვისტომოსა და საელჩოს წარმომადგენლებთან.
კამერული გუნდისთვის შესყიდული იქნა კლასიკური სასცენო კოსტიუმები. წლის
განმავლობაში შემოქმედებითმა კოლექტივებმა მიიღეს დაახლოებით 30-მდე კონცერტსა და
ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა, კერძოდ:
25-28 აპრილი ბათუმის კულტურის ცენტრის ქალთა კამერული გუნდმა მონაწილეობა მიიღო
თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალში სადაც გაიმართა 2 სოლო კონცერტი
და მიიღეს ასევე მონაწილეობა გალა კონცერტში

პროგრამით და
ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები, მათი
აღწერა, წარმატებები
და წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

3 მაისს ქალთა კამერული გუნდის კონცერტი ლუკა ასათიანის სტიპენდიანტებთან გამართულ
ღონისძიებაზე - ბათუმი, ლუკა ასათიანის ბიუსტთან
4 მაისს ქალთა კამერული გუნდისა და ტალინის /ესტონეთი/ წმ. კაარლის ეკლესიის კამერული
გუნდის „კანორუსი-ს“ კონცერტი - საზაფხულო თეატრის ფოიე
14 მაისს ქალთა კამერული გუნდმა მიიღო მონაწილეობა თამარობის სახალხო დღესასწაულზე
ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში
21 ივლისი ქალთა კამერული გუნდის კონცერტი ბიზნესფორუმის
მონაწილეთათვის/შვეიცარიის ეგიდით
გუნდმა მონაწილეობა მიიღო,,ბათუმობისადმი“ მიძღვნილ ღონისძიებებში და ასევე ქალაქის
პროგრამით და
საახალწლო ღონისძიებებში 2018 წლის 31 დეკემბერს.
ქვეპროგრამებით 23 მარტი – სასულე ორკესტრის სამგლოვიარო მარშები იუნკერთა ხსოვნის აღსანიშნავად –
გათვალისწინებული დრამატული თეატრის მიმდებარე ტერიტორია;
ღონისძიებები, მათი 9 მაისი - სასულე ორკესტრის მარშები ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად, დიდების
აღწერა, წარმატებები ხეივანში
და წარმოქმნილი 17 მარტი სასულე ორკესტრის კონცერტი აშშ-ის საზღვაო ქვეითი ძალების გემის „OAK HILL’“
დაბრკოლებები
დახვედრის ცერემონიალზე – ბათუმის პორტში.
13 მაისი სასულე ორკესტრის კონცერტი მსოფლიო 43-ე საჭადრაკო ოლიმპიადის სამზადისადმი
მიძღვნილ ღონისძიებაზე „პირველი სვლა ბათუმში“ ევროპის მოედანი
14 მაისი სასულე ორკესტრის კონცერტი ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორის თამაზ ცერიაშვილის საიუბილეო საღამოზე - ხელოვნების უნივერსიტეტი.
17 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავის კვირეულის ფარგლებში სასულე
ორკესტრის კონცერტი - მემედ აბაშიძის პროსპექტი/საჯარო ბიბლიოთეკის მიმდებარე სივრცე.

25 ივნისი სასულე ორკესტრისა კონცერტები მეზღვაურთა საერთაშორისო დღესთან
დაკავშირებით
30 ივნისი – სიმებიანი კვარტეტის კონცერტი მედიკოსთა მსოფლიო კონგრესის
მონაწილეთათვის - სასტუმრო შერატონი
2 ივლისი – სასულე ორკესტრის გამოსვლები ცეკვის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე
საზაფხულო თეატრში
20 ივლისი სასულე ორკესტრის მარშები ფორუმის „სკაუტარიუმი აღმოვაჩინოთ ერთად’’
მონაწილეთათვის – ზღვისპირა პარკში
20,21,22 აგვისტო – სასულე ორკესტრის კონცერტები დამსვენებლებისათვის ბულვარში
(კოლონადები)
23 აგვიტო - სასულე ორკესტრის კონცერტი უცხოეთისგემების /იტალია, ამერიკა/ეკიპაჟის
ჩამოსვლასთან დაკავშირებით - ბათუმის პორტი
15 სექტემბერი – სიმებიანი კვარტეტის კონცერტი ამერიკული სკოლის გახსნის ცერემონიალზე
17 ოქტომბერი – სიმებიანი კვარტეტი მონაწილეობდა ქობულეთში, დასვენების პარკში,
ქანდაკების საერთაშორისო პლენერის გახსნაზე;
25 ოქტომბერი სიმებიანი კვარტეტმა მონაწილეობა მიიღო ქართულ-ლიეტური მეგობრობის
საღამოზე მუსიკალურ ცენტრში;
2 ნოემბერი– ნატოს ხომალდების ჩამოსვლასთან დაკავშირებით ბათუმის საზღვაო პორტში
შესრულდა სასულე ორკესტრის მარშები;
19 დეკემბერი –სიმებიანი კვარტეტის კონცერტი ბათუმის ხელოვნების მუზეუმის დაარსების 20
წლისთავის იუბილეზე (ხელოვნების მუზეუმი);
23 დეკემბერი სიმებიანმა კვარტეტმა მონაწილეობა მიიღო წლის ნომინაციების მინიჭების
ცერემონიალზე სასტუმრო შერატონში;
ლატვიაში გასტროლის მსვლელობისას ლატვიის დედაქალაქში გაიმართა 5 კონცერტი.
დაგეგმილი მდგომარეობა
ქვეპროგრამის
შუალედური
შედეგები
ქვეპროგრამის
შუალედური
შედეგის
ინდიკატორები

გაზრდილია ბათუმის კულტურის ცენტრთან
არსებული კლასიკური მუსიკის
შემსრულებელი ანსამბლების ცნობადობა
დაგეგმილი
ჩატარებული კონცერტი საქართველოში - 10

ფაქტობრივი მდგომარეობა
გაზრდილია ბათუმის კულტურის ცენტრთან
არსებული კლასიკური მუსიკის
შემსრულებელი ანსამბლების ცნობადობა
ფაქტობრივი
30-მდე კონცერტი და ღონისძიება

ჩატარებული კონცერტი საზღვარგარეთ - 1
ქვეპროგრამის
მიღწეულია
შუალედური შედეგი
საბიუჯეტო
ორგანიზაციის
არგუმენტაცია:

არსებითად
მიღწეულია

როგორ აქვს ასეთი შესრულება, რის საფუძველზე

1
ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა
პროგრამის დასახელება

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის
დასახელება

ხელოვანთა ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კოდი

05 04 04

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები და
აქტივობები, მათი
აღწერა, წარმატებები და
წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

1. „საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილე პირთა დაფინანსება“ - საანგარიშო
პერიოდში დაფინანსდა 17 ბენეფიციარი, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა
ქვეყნებში დაგეგმილ საერთაშორისო პლენერში.
2. „გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება“- გამოფენებისა და გასტროლების
დაფინანსების“ ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2 კონკურსანტი: აა(ა)იპ
„ცხოველთა სამყარო“ - პროექტი „გრაჩ სეჩენიანის გამოფენა ქ. ახალციხეში“ და ინდ. მეწარმე
კახაბერ ფირცხალაიშვილი პროექტი -„აჭარის საბავშვო ხელოვნების მარათონი საქართველოს
სხვადასხვა კუთხეში“.
3. „წლის ხელოვანი“ - მიმდინარე წელს კულტურის დარგში დაჯილდოვდნენ ხელოვანები
რომლებმაც მიაღწიეს მნიშვნელოვან - თვალსაჩინო, განსაკუთრებულ და გამორჩეულ
პროფესიულ წარმატებებს ქალაქის, რეგიონის, ქვეყნის თუ მის ფარგლებს გარეთ და პირადი
წვლილი შეიტანეს ეროვნული კულტურის განვითარებაში და პოპულარიზაციაში,
წარმოჩენაში, აღიარებაში. ჩატარდა საზეიმო ღონისძიება, სადაც გაიმართა დაჯილდოების
ცერემონია. კერძოდ კი დაჯილდოვდნენ: ნომინაცია „რჩეული ხელოვანი“ - ზაზა ხალვაში,
ნომინაცია „წლის ხელოვანი“ - ტიტე კომახიძე, როინ აბუსელიძე, ირაკლი კახიძე, ირაკლი
კახიძე, მაია ცეცხლაძე, ნიმინაცია „წლის დებიუტანტი“ - თემურ ბაკურიძე, ნომინაციაზე
„დიდასკალოსი“ - ნინო საკანდელიძე, მანუჩარ შერვაშიძე, ნოდარი შავაძე, ინგა ბოცვაძე,
ვახტანგ გორდაძე;
დაგეგმილი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის
შუალედური შედეგები

ქ. ბათუმში მოღვაწე ხელოვანები
მონაწილეობენ ადგილობრივ და
საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში
დაგეგმილი

ქვეპროგრამის
შუალედური შედეგის
ინდიკატორები

ქვეპროგრამის
შუალედური შედეგი

ფაქტობრივი მდგომარეობა
უზრუნველყოფილია ქ. ბათუმში მოღვაწე
ხელოვანების მონაწილეობა ადგილობრივ და
საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში.
ფაქტობრივი

დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა 15

19

დაჯილდოებულ ნომინანტთა რაოდენობა - 10

11

სრულად მიღწეულია

მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

საბიუჯეტო
ორგანიზაციის
არგუმენტაცია:

ღონისძიება „საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილე პირთა დაფინანსება“,
ითვალისწინებდა 15 ბენეფიციარის დაფინანსებას, თითოეულზე არაუმეტეს 1 000 ლარის
ოდენობით. იმის გათვალისწინებით, რომ მათ მიერ წარმოდგენილი ხარჯები სრულად არ
შეადგენდა 1000-1000 ლარს, აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში შესაძლებელი გახდა
დაფინანსებულიყო 19 ბენეფიციარი,
ღონისძიება „წლის ხელოვანი“ ითვალისწინებდა 10 ხელოვანის დაჯილდოებას. კომისიის
რეკომენდაციის გათვალისწინებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით
დამტკიცებული ქვეპროგრამის ,,ხელოვანთა ხელშეწყობა’’ ღონისძიება ,,წლის ხელოვანი’’-ს
ფარგლებში წარმატებული ხელოვანების შესარჩევად კონკურსის ჩატარების წესისა და
პირობების შესახებ დებულებაში განხორციელდა ცვლილება და ნაცვლად 10 ხელოვანისა
დაჯილდოვდა 11 ხელოვანი. აღასანიშნავია ის გარემოება რომ აღნიშნულ ცვლილება არ
საჭიროებდა ბიუჯეტის ცვლილებას.
ღონისძიების „ გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება“ფარგლებში, პროგრამით
გათვალიწინებული ნაცვლად 5 პროექტისა დაფინანსდა 2 პროექტი. აღნიშნული
განპირობებულია იმით, რომ პროეტების შერჩევა ხორციელდებოდა კონკურსის წესით.
საკონკურსო პირობები ხელმისაწვდომი იყო ყველა დაინტერესებული პირისთვის, მაგრამ
ფინანსური ანგარიშსწორების წესი მათთვის არ აღმოჩნდა მისაღები, რის გამოც კონკურსში
მონაწილე ბენეციართა რაოდენობა იყო მცირე, შესაბამისად აღნიშნული ღონისძიების შედეგი
არ იქნა სრულად მიღწეული და ის შესრულდა ნაწილობრივ.

დანართი 1
ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა
პროგრამის დასახელება

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის კოდი

05 04 05

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება - საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება - საბიბლიოთეკო
ფონდი გაიზარდა 9022 ერთეულით; აღირიცხა, დამუშავდა და ფორმატების მიხედვით ახალ საინვენტარო წიგნში
გატარდა ახალმიღებული და არსებული 6287 ცალი წიგნი და მათზე დაიწერა 47903 ცალი საკატალოგო ბარათი;
მომზადდა 14 თემატური, 6 პერსონალური და 159 საორიენტაციო ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული
მიმოხილვა, 19 სარეკომენდაციო საძიებელი, 3 ახალმიღებული წიგნების საინფორმაციო ბიულეტენი, მწერლების
საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით 4 მოკლე სარეკომენდაციო საძიებელი, გაიხსნა ახალი რუბრიკები,
რედაქტირება გაუკეთდა და ახალი მასალებით შეივსო თემატური, პერსონალური, ჟურნალ-გაზეთების სტატიებისა
და სამხარეთმცოდნეო კარტოთეკები, დაიწერა 13295 ბარათი და გაიცა 2304 ზეპირი ბიბლიოგრაფიული ცნობა;
მომზადდა და მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში განთავსდა ბიბლიოთეკაში დაცული აჭარაში გამოცემული
გაზეთების 18029 სტატიის ანალიტიკური აღწერილობა; შეიქმნა ბიბლიოთეკაში დაცული ქართული და უცხოური
წიგნების 2758 ელექტრონული კატალოგი, ქართული გაზეთების 80485 ელექტრონული კატალოგი, უცხოური
კომპაქ-დისკის 34 ელექტრონული კატალოგი; გაციფრდა და ინტერნეტში აიტვირთა 32 წიგნი და 536 ძველი
ფოტო; მოეწყო 83 თემატური და კალენდარული გამოფენა და განახლდა 8 მუდმივმოქმედი გამოფენა.
ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა (ჩაეწერა) 7392 მკითხველი, დამსწრეთა რაოდენობამ შეადგინა 175304 მკითხველი და
მათზე გაცემულია ბეჭდური გამოცემების 429891 ერთეული, „ამერიკული კუთხე“-ს და „კომპუტერული ცენტრი“-ს
1362 მომხმარებელმა 17965-ჯერ ისარგებლა კომპიუტერით (ინტერნეტით) და 9273-ჯერ აუდიო-ვიდეო მასალით;
მეთოდურ პრაქტიკული დახმარება გაეწიათ აჭარის მუნიციპალიტეტების და ბათუმის სამედიცინო აკადემიის
ბიბლიოთეკარებს; უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკაში არსებული ტექნიკური და კომპიუტერული
მოწყობილობების, კომპიურეტული ქსელის და ქსელური აპარატურების ფუნქციონირება; ბიბლიოთეკაში
დაცული საბიბლიოთეკო ფონდების, კატალოგების, კარტოთეკების, ელექტრონული რესურსების, ტექნიკური
საშუალებების და ინტერნეტის საყოველთაო ხელმისაწვდომობ;, საქართველოს და საზღგარგარეთის
საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობა; ბიბლიოთეკის ვებ-საიტზე და ოფიციალურ
ფეისბუკზე აიტვირთა ახალი ინფორმაციები; ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სახის საბიბლიოთეკო
პროდუქციით, ანტივირუსული და სხვა პროგრამებით, კომპიუტერული მოწყობილობების მარაგებით,
ინტერნეტით, სახანძრო უსაფრთხოების მოწყობილობებით და სამეთვალყურეო კამერებით, ჰიგიენური,
საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლით; საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოებდა საერთაშორისო სტანდარტების
და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები კულტურულ-საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება ჩატარდა 77 ღონისძიება, მათ
შორის: 75 დაფინანსებით (დაგეგმილი) და 2 დაფინანსების გარეშე (დაუგეგმავი), კერძოდ: 1. უსინათლო
მოქალაქეებისათვის კომპიუტერის სწავლების შემსწავლელი კურსები (ორ თვიანი); 2. პედაგოგებისათვის ტრენინგკურსი `პრაქტიკის კვლევა~ (ერთ თვიანი); 3. წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე; 4. წმ. ვალენტინის
დღისადმი მიძღვნილი საღამო; 5. პოეზიის საღამო ,,ლექსების აკიდო ყველაზე პატარებისათვის’’; 6. ოთარ
წულუკიძის წიგნის `ჟამთა წუხილი~ წარდგენა; 7. ამერიკის პრეზიდენტის დღისადმი მიძღვნილი საღამო ; 8.
დიალოგი ,,ახალგაზრდების თვალით დანახული სამყარო’’- გერმანელი რეჟისორისა და დრამატურგის ბერტოლდ
ბრეხტის პიესების მიხედვით; 9. თენგიზ ცეცხლაშვილის წიგნების `ალი სამსონია~ და `ბათუმის აკადემია~
წარდგენა; 10. შემეცნებითი დიალოგი `სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკების სიბრძნე~; 11. დედისა და ქალთა
საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო; 12. ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო; 13.
შეხვედრა წინანდლის პრემიის ლაურეატთან პოეტ როინ აბუსელიძესთან; 14. შეხვედრა პოეტ ნინო გაბუნიასთან; 15.
ახალი წიგნების წარდგენა „რანაირადაც მეგობარს ირჩევ, მწერალიც ისე ამოირჩიე“; 16. ოთარ ჭილაძის
დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საღამო; 17. საუბარი „რომანტიზმი და ჯორჯ ბაირონი“; 18. ფრანკოფონიის
საერთაშორისო დღე; 19. დიალოგი „მსგავსება შვედი საბავშვო მწერლის ანა კატერინა ვესტლის გმირებსა და
ქართველი მხატვრის ნინო ჩაკვეტაძის ილუსტრაციებს შორის“; 20. ნიაზ ზოსიძის წიგნის „ნეტაი, ადრე
მოსულიყავით...“; 21 დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი შეხვედა `დედამიწა ჩვენი სახლია~; 22. წიგნის `79 ამბავი –
ზვიად გამსახურდია~ წარდგენა; 23. საბავშვო წიგნის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საუბარი მწერალ მაკა
ლდოკონენთან `თანამედროვე საბავშვო ლიტერატურა~; 24. დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პოეზიის საღამო; 25.
ახალი საბავშვო წიგნების წარდგენა; 26. შეხვედრა პოეტ და მხატვარ თამარ ლომიძესთან; 27. იოსებ ნონეშვილის 100
წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო;
ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები, მათი
აღწერა, წარმატებები და
წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

გათვალისწინებული
ღონისძიებები, მათი
აღწერა, წარმატებები და
წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

28. `ბიბლიოთეკის კვირეულის" გახსნა, წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ზურაბ გორგილაძის
დაბადებიდან პოეზიის საღამო; 29. ,,ბიბლიოთეკის კვირეულის" ფარგლებში ამერიკელი მწერლის სკოტ
ფიცჯერალდის ნაწარმოების `დიდი გეთსბი~-ს მიმოხილვა; 30. ,,ბიბლიოთეკის კვირეული’’-ს ფარგლებში ტიციან
ტაბიძის პოეზიის საღამო; 31. ,,ბიბლიოთეკის კვირეულის დახურვა; ბიბლიოთეკარის დღისადმი მიძღვნილი
შეხვედრა საჯარო ბიბლიოთეკის მოამაგეებთან და ერთგულ მკითხველებთან; აჭარის საბიბლიოთეკო სფეროს
მუშაკთა მეთხუთმეტე კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოება; 32. ჟაზი – თავისუფლების მუსიკა ამერიკიდან;
33. რამაზ სურმანიძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საღამო; 34. კონსტანტინე გამსახურდიას
დაბადებიდან 125 წლისადმი მიძღვნილი საღამო; 35. მწერალ ჯემალ ჯაყელის დაბადებიდან 90 წლისადმი
მიძღვნილი საღამო ; 36. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის 100 წლისადმი
მიძღვნილი საზეიმო საღამო, თემატური წიგნებისა და ფოტოების გამოფენა; 37. დიალოგი ,,გიორგი ლეონიძე –
ქართული მწერლობის ნატვრისთვალი’’; 38. ვარდო დევაძის წიგნის `უკვდავების წყარო~ წარდგენა; 39.
საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საღამო; 40. შეხვედრა
მწერალ ზეინაბ მეტრეველთან; 41. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გასართობშემეცნებითი შეხვედრა ნორჩ მკითხველებთან; 42. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრა ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლის მოსწავლეებთან;

43. მწერალ გენრიეტა ქუთათელაძის დაბადებიდან 75 წლისადმი მიძღვნილი საღამო; 44. ლიტერატურული
საუბარი ახალგაზრდობასთან ,,ვაჟა-ფშაველას დამოკიდებულება ადათ - წესებისა და ტრადიციების მიმართ~; 45.
შეხვედრა პუბლიცისტ ნიაზ ზოსიძესთან `ჩვენი ფერეიდანი...~; 46. პროექტის `ცოცხალი წიგნები~ ფარგლებში
შეხვედრა თანამედროვე მწერლების მობილურ ჯგუფთან; 47. რევაზ ფევაძის წიგნი-ალბომის `...შენი განდაგანა,
...რერო ოდელია...~ წარდგენა; 48. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან მარიამ ნათაძის ტრენინგიშეხვედრა `პოზიტიური აზროვნების ხელოვნება~ 49.ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე: 50.მწერალ მიხეილ
ღანიშაშვილის წიგნის "ყველაზე დიდი გულის" წარდგენა: 51.საღამო- "ბათუმი ჩემი ბედია, ის ჩემთვის ქალაქზე
მეტია" :52. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2001 წლის 11 სექტემბერს განხორციელებულ ტერორისტულ აქტთან
დაკავშირებული საღამო: 53.ლიტერატურული საღამო "წერილები აფხაზეთს": 54 მაკა კანდელაკის წიგნის
"უსამშობლოდ დაკარგულები" წარდგენა: 55. პროექტების "ეკვილიბრიუმი" და "წიგნი,ავტორი,მკითხველი"
წარდგენა . 56.მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი საჯარო ლექცია ,,გზა სკოლიდან ბიბლიოთეკამდე‘‘.
57.შეხვედრა ,,მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბის‘‘ წევრებთან. 58. მსახიობის და პოეტის სოფო ღლონტის
წიგნის ,,გოლგოთის ღამე‘‘ წარდგენა. 59. შეხვედრა ეთერ თათარაიძესთან და ამირან არაბულთან. 60. დიალოგი
,,თანამედროვე ქართველი და ილიას სიბრძნე''. 61. ჰელოუინი. 62. შეხვედრა-საუბარი ,,ფრანგული ხელოვნება''. 63.
დისკუსია `მემედ აბაშიძე - ქართველთა ერთიანობისთვის მებრძოლი~. 64. საბიბლიოთეკო ასოციაციის ტრეინინგი
,,თანამედროვე ბიბლიოთეკარი“. 65. შეხვედრა საქართველოს დამსახურებულ ჟურნალისტთან ბატონ დავით
ჭელიძესთან. 66. 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შთაბეჭდილებები მაკა დიდებულიძესთან ერთად. 67.
ლიტერატურული საღამო `გერმანელი კლასიკოსები". 68. მადლიერების დღე ამერიკაში. 69. პოეზიის საღამო
`ვკითხულობთ მსოფლიო პოეზიის მარგალიტებს~. 70. საუბარი ახალგაზრდობასთან - `ივანე ჯავახიშვილის
ცხოვრება და მოღვაწეობა~. 71. საუბარი მკითხველებთან ,, კითხვის დრო ინგასთან ერთად“. 72. ფოტოკონკურსის ,,
ბიბლიოთეკა ჩემი სავანეა “ გამარჯვებულთა დაჯილდოება. 73. მხიარული ვიქტორინა ,,სად ცხოვრობს თოვლის
ბაბუა?~. 74. შეხვედრა ,,ახალი წელი საფრანგეთში“. 75. საშობაო-საახალწლო ზეიმი-კარნავალი. 76. საახალწლო
ზეიმი ნორჩ მკითხველებთან. 77. საახალწლო ზეიმი-კარნავალი ბიბლიოთეკის თანამშრომლებთან და
მკითხველებთან. ასევე მოეწყო 181 საკლუბო შეხვედრა.

ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე ბიბლიოთეკის სახურავის, სახანძრო კიბის, სახანძრო სიგნალიზაციის და
პანდუსის მოწყობა
•ბიბლიოთეკის საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილების შენობაში (ჯავახიშვილის ქ #72) დასრულდა სარემონტო
სამუშაოები (მთლიანად შეიცვალა შენობის სახურავი, მოეწყო მეორე სართულიდან საევაკუაციო გასასვლელი და
კიბე, ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაცია და პანდუსი).

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება
●კონსოლიდირებული ტენდერით შეძენილია 6 ცალი პერსონალური კომპიუტერი 7134 ლარის ღირებულების.
● ელექტრონული ტენდერით შეძენილია 2543 ერთეული წიგნი 40 000 ლარის ღირებულების და 5098 ერთეული
ჟურნალ-გაზეთი 9125,40 ლარის ღირებულების.
●
შეძენილია 1 ცალი კედლის კონდენციონერი 829,99 ლარის ღირებულების.
დაგეგმილი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის საბოლოო
შედეგი

უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი
ფუნქციონირება, გაზრდილია ბეჭდვითი და
ელექტრონული საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები
დაგეგმილი

უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი
ფუნქციონირება, გაზრდილია ბეჭდვითი და
ელექტრონული საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები
დაგეგმილი

ფაქტობრივი

საბიბლიოთეკო ფონდის რაოდენობის ზრდა

9600

9022

რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა

7000

7392

370000

429891

საბიბლიოთეკო ფონდის ბეჭდური გამოცემებით
სარგებლობის რაოდენობა
ქვეპროგრამის საბოლოო
შედეგის ინდიკატორები

ფაქტობრივი მდგომარეობა

ქვეპროგრამის საბოლოო
შედეგის ინდიკატორები

ქვეპროგრამის საბოლოო
შედეგი

საბიუჯეტო ორგანიზაციის
არგუმენტაცია:

საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული რესურსებით
(აუდიო-ვედეო მასალა და ინტერნეტი) სარგებლობის
რაოდენობა

20000

27238

საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული კატალოგების
რაოდენობის ზრდა

100000

101306

საბიბლიოთეკო ფონდის წიგნების და ფოტოების
გაციფრების რაოდენობის ზრდა

500

568

ჩატარებული კულტურულ-საგანმანათლებო და
სამეცნიერო– ინფორმაციული ღონისძიებები

75

77

ნაწილობრივ მიღწეულია

მიუღწეველია

სრულად მიღწეულია

არსებითად მიღწეულია

