პროგრამის განაცხადის ფორმა
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
05 03

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
პროგრამის დასახელება:
კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები
პროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2018-2021 წწ

პროგრამის მიზანი:
ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:
1. კულტურული ღონისძიებების მართვა;
2. 'ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები;
3. კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა;
4. საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა;
5. 'კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა.
პროგრამის ბიუჯეტი
დასახელება

სულ

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

კულტურული ღონისძიებების მართვა

4 396 520

1 096 520

1 100 000

1 100 000

1 100 000

ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული
კულტურული ღონისძიებები

3 338 000

788 000

800 000

875 000

875 000

288 000

63 000

63 000

81 000

81 000

1 850 000

410 000

480 000

480 000

480 000

680 000

150 000

150 000

180 000

200 000

10 552 520

2 507 520

2 593 000

2 716 000

2 736 000

კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა
საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა
კულტურის სფეროში თავისუფალი
ინიციატივების მხარდაჭერა
სულ ჯამი
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები
შედეგის ინდიკატორები
მოსალოდნელი შედეგი

2017 წელი
2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი
(საბაზისო)

ჩატარებული საერთაშორისო
ფესტივალების და
კულტურული ღონისძიებების
რაოდენობა

ხელშეწყობილია
ქალაქში კულტურული კულტურის სფეროში
ცხოვრების
დაფინანსებული
მრავალფეროვნება
თავისუფალი ინიციატივების
რაოდენობა

ეთნიკური უმცირესობების
ჯგუფების რაოდენობა,
რომელთა მიერ
ინიცირებულია კულტურული
პროეტები

15

13

14

15

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო ორგანიზაცია,
სამსახური)

მოგროვების
მეთოდი

16

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ს მერიის
რაოდენობა
განათლების,
კულტურის,
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
სამსახური

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია

მონიტორინგი

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია

მონიტორინგი

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერია

მონიტორინგი

25

15

15

18

20

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ს მერიის
განათლების,
რაოდენობა
კულტურის,
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
სამსახური

9

9

10

10

10

რაოდენობა

ა(ა)იპ „ბათუმის
კულტურის
ცენტრი“

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურული ღონისძიებების მართვა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

2018 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

999 620

სხვა წყარო

96 900
ჯამი

1 096 520

ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ტექნიკური უზრუნველყოფა, სცენისა და საზაფხულო თეატრის მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის კულტურის ცენტრი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, მათ
შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი
სანახაობის შეთავაზებას, კულტურის ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და
ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტების დამყარებას მათი შემოქმედების განვითარებისათვის, ქართული კულტურის
პოპულარიზაციას.

პროდუქტები

დასახელება
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

114

9 619

1 096 520

ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურება

45

8 122

365 500

შემოქმედებითი პერსონალის შრომის ანაზღაურება

10

9 180

91 800

სცენის ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება

37

9 211

340 800

მართვა-ადმინისტრირება

საზაფხულო თეატრის პერსონალის შრომის ანაზღაურება

6

8 400

50 400

მეგობრობის სახლის წევრების შრომის ანაზღაურება

4

4 680

18 720

კახაბრის კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება

5

4 440

22 200

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
ჯამი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

156 500
7

7 229

50 600
1 096 520

დასახელება
მართვა-ადმინისტრირება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ჩატარებულია ბათუმის კულტურის ცენტრის მიერ წლის განმავლობაში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

სამიზნე
მაჩვენებელი

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ჩატარებულია ბათუმის
კულტურის ცენტრის
მიერ წლის
განმავლობაში
დაგეგმილი
კულტურული
ღონისძიებები

ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა

8

რაოდენობა

ა(ა)იპ ბათუმის
კულტურის ცენტრი

წლის
განმავლობაში

ა(ა)იპ ბათუმის
კულტურის ცენტრი

ანგარიში

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:
ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2018 წელი
788 000

სხვა წყარო
ჯამი

788 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების აღნიშვნა
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი კულტურული აქტივობების ორგანიზება, როგორიცაა ქალაქისა და ქვეყნის
ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.
დღესასწაულები, რომელიც აღინიშნება ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიცავს სხვადასხვა მასშტაბისა და ტიპის კულტურული
ღონისძიებების ორგანიზებას. ეს ღონისძიებებია:
- 3 მარტი - დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
- 23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა;
- 9 აპრილი -საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს
ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება;
- 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
- 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
- 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
- 1-2 სექტემბერი - ბათუმობის ღონისძიებები;
- ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები.

დასახელება

პროდუქტები
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

3 მარტი - დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

1

1 000

1 000

23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის
მებრძოლ გმირთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა

1

1 000

1 000

9 აპრილი -საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის
აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს ეროვნული
ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის
დაღუპულთა მოგონების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

1

1 000

1 000

9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

1

5 000

5 000

26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება

1

80 000

80 000

1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიებები

1

50 000

50 000

1-2 სექტემბერი - ბათუმობის ღონისძიებები

1

382 000

300 000

ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები

1

318 400

350 000

ჯამი

788 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

3 მარტი - დედის დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება

X

23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს
დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა
ხსოვნის დღის აღნიშვნა

X

2 კვარტალი

9 აპრილი -საქართველოს სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების
დღისა და საქართველოს ეროვნული ერთიანობის,
სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის
დაღუპულთა მოგონების დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება

X

9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება

X

26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

X

1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები

X

1-2 სექტემბერი - ბათუმობის ღონისძიებები
ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო
ღონისძიებები

4 კვარტალი

X
X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ჩატარებულია ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
დამატებითი ინფორმაცია

3 კვარტალი

X

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

სამიზნე
მაჩვენებელი

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ჩატარებულია ქალაქისა და
ქვეყნის ღირსშესანიშნავი
დღეებისადმი მიძღვნილი
ღონისძიებები

ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა

8

რაოდენობა

ა(ა)იპ ბათუმის
კულტურის ცენტრი

წლის
განმავლობაში

ა(ა)იპ ბათუმის
კულტურის ცენტრი

ანგარიში

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 03

ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2018 წელი
63 000

სხვა წყარო

0
ჯამი

63 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურული მრავალფეროვნების წახალისება, ბათუმის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკურ უმცირესობათა
ჩართულობა

ქვეპროგრამის აღწერა:
ქალაქის კულტურულ მრავალფეროვნებას აქვს უდიდესი ტრადიცია, ტოლერანტული თანაცხოვრებისა და
განვითარების პოზიტიური გამოცდილება. კულტურული მრავალფეროვნება წარმოადგენს ქალაქის სიმდიდრეს და
დემოკრატიული და სტაბილური განვითარების რესურსს.
ბათუმში ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული თვითმყოფადობა არის დაცული, თუმცა, ამავდროულად საჭიროა
ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის თვითმყოფადობის შემადგენელი ელემენტების – ენის, ტრადიციების,
შემოქმედების ნიმუშებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება და ქალაქის კულტურულ
ცხოვრებაში ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლების სრულფასოვანი მონაწილეობისათვის დამატებითი პირობების
შექმნა.
ამ მიზნით შეიქმნა ქვეპროგრამა „კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა“, რომელიც ითვალისწინებს
ბათუმში მოქმედი ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების კულტურული პროექტების (მათ შორის გამოფენა,
კონცერტი, საღამო, წიგნების გამოცემა, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი დღის აღნიშვნა) მხარდაჭერასა და
წახალისებას.
ბათუმში მოქმედი თითოეული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ წლის განმავლობაში წარმოდგენილი
პროექტების საერთო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 7 000 (შვიდი ათასი) ლარს.
პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს დადგენილი განაცხადის ფორმის შესაბამისად და მას უნდა ერთოდეს წერილი
ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის ცენტრის“ დირექტორის სახელზე პროექტის აღწერით. თანადაფინანსების მქონე
პროექტს უნდა ერთოდეს თანადაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
პროექტის განაცხადის ფორმა და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ა(ა)იპ „ბათუმის კულტურის
ცენტრის“ დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
პროდუქტები
დასახელება
რაოდენობა

ერთ. საშ.
ფასი

სულ (ლარი)

ებრაული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული
პროექტების დაფინანსება

7000

აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ
ინიცირებული პროექტების დაფინანსება

7000

უკრაინული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული
პროექტების დაფინანსება

7000

რუსული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული
პროექტების დაფინანსება

7000

სომხური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული
პროექტების დაფინანსება

7000

იეზიტური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული
პროექტების დაფინანსება

7000

თურქული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული
პროექტების დაფინანსება

7000

ბერძნული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული
პროექტების დაფინანსება

7000

გერმანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ ინიცირებული
პროექტების დაფინანსება

7 000

ჯამი

63 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

x

x

x

x

x

x

x

x

უკრაინული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის
მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება

x

x

x

x

რუსული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ
ინიცირებული პროექტების დაფინანსება

x

x

x

x

სომხური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ
ინიცირებული პროექტების დაფინანსება

x

x

x

x

იეზიტური ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ
ინიცირებული პროექტების დაფინანსება

x

x

x

x

თურქული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ
ინიცირებული პროექტების დაფინანსება

x

x

x

x

ბერძნული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ
ინიცირებული პროექტების დაფინანსება

x

x

x

x

ებრაული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის მიერ
ინიცირებული პროექტების დაფინანსება
აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობის
ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების
დაფინანსება

გერმანული ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფის
მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
წახალისებულია კულტურული მრავალფეროვნება და ხელშეწყობილია ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული
აქტივობები
დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები -

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

წახალისებულია
კულტურული
ეთნიკური
მრავალფეროვნება და
უმცირესობის
ხელშეწყობილია
ჯგუფების, რაოდენობა
ეთნიკურ
რომელთა პროექტები
უმცირესობათა
დაფინანსდა
კულტურული
აქტივობები

სამიზნე
მაჩვენებელი

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

9

რაოდენობა

ა(ა)იპ „ბათუმის
კულტურის ცენტრი“

კვარტალში
ერთხელ

ა(ა)იპ „ბათუმის
კულტურის ცენტრი“
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ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 04

ქვეპროგრამის დასახელება:
საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2018 წელი
410 000

სხვა წყარო

0
ჯამი

410 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
საერთაშორისო ფესტივალების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის აღწერა:
უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში, ქალაქი, ფართო რეგიონული მასშტაბით, ეტაპობრივად ყალიბდება როგორც
მნიშვნელოვანი ტურისტული და კულტურული ცენტრი.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია კულტურული ტურიზმის განვითარებაზე
და ქალაქში კულტურული აქტივობების მრავალფეროვნებაზე. ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების
განხორციელება ხელს უწყობს არა მხოლოდ ხელოვნების და კულტურის პოპულარიზაციას, ქალაქისა და ქვეყნისა
პოპულარიზაციას, არამედ განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს კულტურული ტურიზმის განვითარებაში. აღნიშნულის
საუკეთესო დასტური კი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული ფესტივალებია, რომლებიც უამრავ
ადგილობრივ და უცხოელ მაყურებელსა და მსმენელს იზიდავს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა ფესტივალები, რაც ხელს შეუწყობს ხელოვანების შემოქმედებით
ზრდას, რეგიონში კულტურული ცხოვრების გააქტიურებას და კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის
გაზრდას.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია;
1. კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი;
2. მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი;
3. საავტორო კინოს ბათუმის XIII საერთაშორისო ფესტივალი;
4. ბათუმის ანიმაციური ფილმების X საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა;
5. გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი.

კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი ფესტივალი ყოველწლიურად მასპინძლობს ცნობილ მუსიკოსებს მსოფლიოს ქვეყნებიდან, რაც ბათუმისათვის
მნიშვნელოვანია, როგორც კულტურული, ასევე ტურისტული პოტენციალის ზრდის მიმართულებით. ფესტივალი ლიანა
ისაკაძის, ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი ქართველი ხელოვანის, დაფუძნებულია და მისი უშუალო პატრონაჟით
ხორციელდება. ფესტივალი გამოირჩევა იმით, რომ მისი ორკესტრი არა უბრალო მუსიკოსებით, არამედ მხოლოდ
სოლისტებით და უდიდესი ცნობადობის არტისტებითაა დაკომპლეკტებული მთელი მსოფლიოდან, რასაც ანალოგი არ
აქვს. ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება 50-მდე ქართველი და უცხოელი კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი,
რომელთა მიერ შესრულდება ცნობილი და პოპულარული ნაწარმოებები.

მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი ფესტივალი ემსახურება თანამედროვე დრამატურგიის განვითარებას, ხელს უწყობს ბათუმში ახალბედა რეჟისორების,
დრამატურგებისა და მსახიობების შემოქმედებით ზრდას. ფესტივალის ფარგლებში დადგმული სპექტაკლები წარმატებით
იდგმება სხვადასხვა თეატრების სცენებზე.
იმის გათვალისწინებით, რომ ფესტივალი საერთაშორისოა, ყოველწლიურად იზრდება უცხოეთიდან ფესტივალში
მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობა. ფესტივალს გააჩნია ახალგაზრდა ბათუმელი მოხალისეების დიდი რესურსი,
რომელთა რაოდენობა ასევე იზრდება.
ფესტივალის ფარგლებში, საწყის ეტაპზე, შეირჩევა დრამატურგები, რომლებიც დაწერენ მონო-პიესებს სპეციალურად მონოფესტივალისთვის. დრამატურგების მიერ დასახელდება რეჟისორები, რომლებიც თავის მხრივ შეარჩევენ მსახიობებს.
ბათუმის სხვადასხვა ალტერნატიულ სივრცეში, თანმიმდევრულად ერთი კვირის განმავლობაში, გაიმართება
სპექტაკლების ჩვენება, რაც ხაზს გაუსვამს ალტერნტიული თეატრალური გარემოს აუცილებლობას და სიახლის
ელემენტების შეტანას თანამედროვე თეატრალურ სამყაროში.

საავტორო კინოს ბათუმის XIII საერთაშორისო ფესტივალი ბათუმის კინოფესტივალი არსებობის მანძილზე მნიშვნელოვან საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებად ჩამოყალიბდა.
ფესტივალი ხელს უწყობს კინემატოგრაფისტთა შორის კულტურული ურთიერთობების დამყარებას, საავტორო კინოს
პროპაგანდას, ტურისტული სეზონის გაგრძელებას და ნაკლებადაქტიურ პერიოდში ტურისტების მოზიდვას,
განსაკუთრებით კი შიდა ტურიზმის სტიმულირებას - ფესტივალს ჰყავს უკვე თავისი ერთგული მაყურებელი, რომლის
რაოდენობაც ყოველწლიურად იზრდება. ფესტივალს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ბათუმის კულტურული ცხოვრების
გააქტიურებისთვისაც - კინომოყვარულებს საშუალება აქვთ დიდ ეკრანზე იხილონ თანამედროვე კინოს სიახლეები,
შეხვდნენ და დაესწრონ ცნობილი კინოხელოვანების მასტერკლასებს და პრეზენტაციებს.
ფესტივალის ფარგლებში განვითარდა ინდუსტრიული პლატფორმა (ინოვაციური კინოპროექტების ხელშეწყობა, ცნობილი
უცხოელი პროდუსერების და რეჟისორების მიერ ჩატარებული ვორქშოფები), რაც კიდევ უფრო ზრდის ფესტივალის
სტატუსს, ინტერესს მის მიმართ და ხელს შეუწყობს ბათუმის პოპულარიზაციას თანამედროვე კინოსამყაროში, როგორც
კინოგადაღებისთვის საინტერესო ლოკაციას.
კინოფესტივალის პროგრამა შედგება შემდეგი სექციებისგან:
- მხატვრული, დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო კონკურსები;
- არასაკონკურსო სექცია: რეტროსპექტივები (დიდი რეჟისორების ფილმების კრებული), დიდოსტატთა კოლექცია
(გამოჩენილი რეჟისორების უახლესი ნამუშევრები), ქართული პანორამა (ქართული კინოს უახლესი ნამუშევრები) და
ევროპის კინოაკადემიის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კოლექცია (წლის საუკეთესო ევროპული მოკლემეტრაჟიანი
ფილმები);
- სპეციალური პროგრამა: მასტერკლასები, ვორკშოპები და ფოტოგამოფენები.
2018 წელს მე-13 კინოფესტივალზე სხვადასხვა სექციებში წარმოდგენილი იქნება დაახლოებით 50 სრულმეტრაჟიანი და 80
მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, მსოფლიოს 50 ქვეყნიდან.

ბათუმის ანიმაციური ფილმების X საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“ ქ. ბათუმში პირველად 2009 წელს გაიმართა და
მნიშვნელოვან სიახლეებსა და ურთიერთობებს დაუდო სათავე. 9 წლის განმავლობაში ფესტივალმა დაიმკვიდრა თავი და
გადაიქცა ანიმაციურ ფილმების ტრადიციულ საერთაშორისო ფესტივალად და გახდა ქალაქის კულტურული ცხოვრების
განვითარების ერთ-ერთი სიმბოლო. ამ წლების განმავლობაში უამრავმა ფილმმა მიიღო მონაწილეობა ფესტივალში
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ფესტივალის მსვლელობისას იმართება სხვადასხვა გასართობ-შემეცმნებითი
ღონისძიებები, როგორებიცაა: უახლესი ქართული და უცხოური ანიმაციური ფილმების კინოჩვენებები, ვორქშოპები სადაც ანიმაციით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს პროფესიონალი ანიმატორები აცნობენ ანიმაციის წარმოების პროცესებს
და ეხმარებიან მათ საკუთარი პატარა ანიმაციის შექმნაში, ახალგაზრდა ანიმატორების პროექტების პრეზენტაციები,
მასტერკლასები - რომლებსაც ფესტივალზე სპეციალურად სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული პროფესიონალები მართავენ,
თოქ-შოუ - რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებს საშუალება აქვთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიიღონ სხვადასხვა ინფორმაცია
წარმატებული კინოხელოვნებისგან და ა.შ., საქმიანი შეხვედრები - რომლის დროსაც ქართველი ანიმატორები, რეჟისორები
და სცენარისტები საქმიან გარემოში ხვდებიან ქართველ/უცხოელ პროდუსერებს და ანიმაციური სტუდიების
წარმომადგენლებს.
2018 წელი „თოფუზისთვის“ მნიშვნელოვანი წელია, რადგან ფესტივალი 10 წლის ხდება. საიუბილეო თარიღთან
დაკავშირებით გაიზრდება ფესტივალის მასშტაბები, რაც გამოიხატება საფესტივალო ღონისძიებების რაოდენობის და
მრავალფეროვნების ზრდაში, კერძოდ, მოხდება ვორქშოპებზე ახალი ტექნიკების დამატება, ამასთანავე მოწვეული
ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების მიერ სხვადასხვა საგანმანათლებლო სესიების ჩატარება ანიმაციით
დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის და შეხვედრების დაგეგმვა ავტორებსა და სტუდიების ხელმძღვანელებთა შორის,
რათა დამწყებ ანიმატორებს მიეცეთ თავიანთი იდეების განხორციელების საშუალება.

გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი მუსიკალური ფოლკლორი და სასულიერო მუსიკა ქართული კულტურის სავიზიტო ბარათია. ამიტომ მისი შენარჩუნება,
თანამედროვე კულტურულ პროცესებში ჩართვა მნიშვნელოვანი აუცილებლობაა. ეს მოვლენა ემსახურება ქართული
მრავალხმიანობის პოპულარიზაციას საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორც საშემსრულებლო, ასევე სამეცნიერო
თვალსაზრისით. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს საშუალება ეძლევათ გაეცნონ ფოლკლორულ
ტრადიციებს და ამ ტრადიციების თანამედროვე ხედვას სამეცნიერო კონფერენციებით. საგულისხმოა ისიც, რომ ამ
ფესტივალის ფარგლებში ჩვენი რეგიონის ბევრი საშემსრულებლო ჯგუფი ავთენტური ტრადიციით შესრულების მანერას
დაუბრუნდა.
ფესტივალი 2018 წელს მესამეტედ ჩატარდება ჩვენს ქალაქში. ფესტივალის ფარგლებში მუშაობს სამეცნიერო კონფერენცია.
ფესტივალის მიზანია ქართული ხალხურის სიმღერის და სასულიერო მუსიკის ტრადიციების შენარჩუნება, მასტერკლასების მეშვეობით რეპერტუარის გამდიდრება, უახლესი სამეცნიერო კვლევების გაცნობა, ქართველი მეცნიერების
ინტეგრირება ფოლკლორის კვლევის საერთაშორისო პროგრამებში. ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება კონცერტები,
გამოიცემა სამეცნიერო სტატიებისაგან შემდგარი კრებული. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებს ფოლკლორული
(ავთენტური) ანსამბლები და საეკლესიო გუნდები. ფოლკლორული და საეკლესიო მუსიკის საშემსრულებლო
პრობლემებისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს ქართველი და უცხოელი მეცნიერები.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
პროდუქტები
დასახელება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი

1

120 000

120 000

მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი

1

30 000

30 000

საავტორო კინოს ბათუმის XIII საერთაშორისო ფესტივალი

1

200 000

200 000

ბათუმის ანიმაციური ფილმების X საერთაშორისო ფესტივალის
არასაკონკურსო პროგრამა

1

40 000

40 000

გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო
მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი

1

20 000

ჯამი

20 000
410 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო
ფესტივალი

x

მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი

x

საავტორო კინოს ბათუმის XIII საერთაშორისო
ფესტივალი

x

4 კვარტალი

ბათუმის ანიმაციური ფილმების X
საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო
პროგრამა

x

გიორგი გარაყანიძის სახელობის
ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის
ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
ჩატარებულია საერთაშორისო ფესტივალები
დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი
შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

ჩატარებული
ფესტივალების
რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

5

გაზომვის ერთეული

მონაცემთა წყარო

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
განათლების, კულტურის,
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
სამსახურის განათლებისა
და კულტურის
განყოფილება

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
განათლების, კულტურის,
სპორტისა და
ახალგაზრდობის
სამსახურის განათლებისა
და კულტურის
განყოფილება

ჩატარებულია
საერთაშორისო
ფესტივალები
ფესტივალების
ფარგლებში
არანაკლებ 10
გამართული
ვორკშოპი/მას
ვორკშოპების/მასტე
ტერკლასი
რკლასების
რაოდენობა

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

წელიწადში
ორჯერ

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

მონიტორინგი

წელიწადში
ორჯერ

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

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 05

ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2018 წელი
150 000

სხვა წყარო

0
ჯამი

150 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურისა და ხელოვნების განვითარებაზე ორიენტირებული ინიციატივების მხარდაჭერა
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურის სფეროში იურიდიული და გადასახადის გადამხდელად
რეგისტრირებული ფიზიკური პირის მიერ შემოსული პროექტების (თავისუფალი ინიციატივები) მხარდაჭერას.
კონკურსის წესით შეირჩევა საუკეთესო ინიციატივები, რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს ხელოვნებისა და
კულტურის განვითარებას.
ქვეპროგრამა მხარს დაუჭერს ინოვაციურ, აქტუალურ და ანალიტიკურ პროექტებს. განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმობა შემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეებისა და ხელოვნების ახალი სახეობების მხარდაჭერას. აღნიშნული
ხელს შეუწყობს ხელოვნების და ხელოვანთა თვითმყოფადობის, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების
უზრუნველყოფას, ასევე, ხელოვნებისა და კულტურის პროექტების მეშვეობით, საზოგადოებაში სამოქალაქო
ღირებულებების დამკვიდრებას და კულტურულ ღონისძიებებში მოქალაქეების მონაწილეობისათვის ახალი
შესაძლებლობების შექმნას, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს მიმართ საზოგადოების ინტერესის გაზრდას.
პროექტები უნდა განხორციელდეს და დასრულდეს 2018 წლის განმავლობაში და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს.

კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების მიღება, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების განხილვა.
დოკუმენტების მიღებას აწარმოებს მერიის აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება. დოკუმენტაცია შემდეგ გადაეცემა
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურს, რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას
განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის
თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების დეტალური განხილვა.
შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება ის კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს
მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტს წარმოადგენს
კომისიის თავმჯდომარის პოზიცია.

განაცხადების მიღება იწარმოებს ყოველი თვის პირველი სამუშაო დღიდან თვის ბოლო სამუშაო დღის ჩათვლით 09
საათიდან - 18 საათამდე, 2018 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე.
ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებასთან ერთად უნდა
წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა) შევსებული განაცხადის ფორმა: ბ) ავტობიოგრაფია (CV) - თუ განმცხადებელი გადასახადის გადამხდელად
რეგისტრირებული ფიზიკური პირია; გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლი და გადასახადის გადამხდელთა
საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) მოწმობა - თუ განმცხადებელი გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული
ფიზიკური პირია, ხოლო თუ განმცახედებელი იურიდიული პირია - ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, დ) პორტფოლიო (შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი
აუდიო-ვიზუალური მასალა ასეთის არსებობის შენთხვევაში) ე) სარეკომენდაციო წერილი, ვ) თანადაფინანსების
შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი.
კომისია შემოსულ განაცხადებს განიხილავს და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს აცნობებს
განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
კონკურსის ჩატარების წესი, შეფასების კრიტერიუმები და სხვა დამატებითი პირობები განისაზღვრება ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი
პროდუქტები

დასახელება
კონკურსში გამარჯვებულ პირთა დაფინანსება

რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

15

10 000

150 000

ჯამი

150 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
კომისიის შექმნა
და დებულების
დამტკიცება
კონკურსში გამარჯვებულ
პირთა დაფინანსება

განაცხადების
მიღება
განაცხადების
განხილვა
დაფინანსება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)
მხარდაჭერილი და განხორციელებულია კულტურისა და ხელოვნების სფეროში ინიციატივები
დამატებითი ინფორმაცია
ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 15 პირის
დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების
დაცვით 15 პირზე მეტის დაფინანსება.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის
ინდიკატორები

პროექტებში ჩართულ
პირთა რაოდენობა

სამიზნე
მაჩვენებელი

7500

გაზომვის ერთეული

15

სიხშირე

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის განათლების,
კულტურის, სპორტისა
წელიწადში
და ახალგაზრდობის
ორჯერ
სამსახურის
განათლებისა და
კულტურის
განყოფილება

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

რაოდენობა

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
მერიის განათლების,
კულტურის, სპორტისა
წელიწადში
და ახალგაზრდობის
ორჯერ
სამსახურის
განათლებისა და
კულტურის
განყოფილება

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

მხარდაჭერილი და
განხორციელებულია
კულტურისა და
ხელოვნების სფეროში
ინიციატივები
დაფინანსებულ პირთა
(პროექტების)
რაოდენობა

მონაცემთა წყარო

