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შესავალი 

მაუწყებლის იდეა 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს, როგორც კანონით 

შექმნილი სამაუწყებლო ინსტიტუციის მიზანია, საზოგადოებას მიაწოდოს სამოქალაქო 

აქტივობის, სოციალური სოლიდარობისა და სხვა სამოქალაქო ღირებულებების, 

კულტურისა და განათლების ხელშემწყობი, პოლიტიკური და კომერციული გავლენისაგან 

თავისუფალი, მრავალფეროვანი პროგრამები. მაუწყებლის ორიენტირია საქართველოს 

ყველა მოქალაქე. გავრცელების არეალი - ქვეყნის მთელი ტერიტორია.  

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები (ტელევიზია, ბეჭდვითი მედია, რადიო, სოციალური 

ქსელი) დღეს წარმოადგენენ ძველი და ახალი მედიის სინთეზს, რაც გამოიხატება 

საზოგადოების სხვადასხვა ფენების მიერ დაუბრკოლებლად ინფორმაციის მიღებასა და 

გავრცელებაში. ახალი მედია ეხმარება ძველს პოპულარობის მოპოვებაში. საზოგადოების 

განვითარებასთან ერთად ეტაპობრივად განვითარდა მასობრივი ინფორმაციის 

გავრცელების საშუალებები. ჩვენ ვცხოვრობთ იმ დროში, როცა თითოეული ადამიანი 

გამოდის მასობრივი ინფორმაციის გავრცელების საშუალების წარმომადგენლად მაგ: 

როდესაც ჩვენს მიერ სოციალური ქსელის გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ან 

საკუთარი აზრი ხდება წამიერად ათასობით ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი. საუკუნის 

მონაპოვარი კი სოციალურ ქსელის და ინტერნეტის მეშვეობით განხორციელებული 

სხვადასხვა კამპანიები და დემოკრატიული მოძრაობებია დღეს ყველა მედია საშუალების 

პროდუქტი იქმნება იმის გათალისწინებით,რომ ის ადვილად აღქმადი და გავრცელებადი 

იყოს სოციალური ქსელების და ინტერნეტ რესურსების საშუალებით. დემოკრატიის 

განვითარებასთან ერთად აუცილებელი წინაპირობა არის მასმედიისთვის რეალური 

თავისუფლების მინიჭება.  

ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე შტოებს შორის ბალანსი 

კონსტიტუციით არის დადგენილი. აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო 

ხელისუფლება ურთიერთბოჭვის მექანიზმიდან გამომდინარე აკონტროლებენ ერთმანეთს. 

მასმედია ვერ იქნება კონსტიტუციური რეგულირების სფერო თუმცა მიგვაჩნია, რომ მას აქვს 

კონსტიტუციით გარანტირებული მექანიზმები, რომლითაც ის შეიძლება მოვიაზროთ 

„ხელისუფლების“ მსგავს წარმონაქმნად. პირველ რიგში მასმედიის კონსტიტუციური 

გარანტიები და ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები უნდა განვათავსოთ ერთ 

სიბრტყეზე. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები აძლევს მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებების მოქმედების ფართო არეალს, შეასრულოს ე.წ. „ვოჩდოგის“ ფუნქცია. 

სატელევიზიო სიუჟეტის მომზადების და საინფორმაციო გამოშვების ეთერში გაშვების 

პროცესში უნდა იყოს დაცული ჟურნალისტის, მოქალაქის და საზოგადოების უფლებები და 

თავისუფლებები. ჟურნალისტმა უნდა მოიპოვოს და შექმნას დაუბრკოლებლად სიუჟეტის 

მასალა. ამავდროულად ჟურნალისტი ვალდებულია დაიცვას რესპოდენტის უფლებები და 

არ დაარღვიოს მისი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. საზოგადოების უფლებაა 

მიიღოს ობიექტური და მიუკერძოებელი ინფორმაცია. შესაბამისად ამ სამი კომპონენტიდან 

ამოვარდნა მოგვცემს გამოუსწორებელ შედეგს, რაც გამოიხატება ადამიანის უფლებებისა 

და ძირითად თავისუფლებათა დარღვევაში. 
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რჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტების წესი განსაზღვრავს მის განსაკუთრებულ ინტერესს 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, ეკონომიკური და 

კულტურული პროცესებისადმი.  

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია დამოუკიდებელი უნდა იყოს ნებისმიერი 

პოლიტიკური პარტიის, მმართველის თუ ოპოზიციური ჯგუფის, კომერციული ან სხვა კერძო 

ინტერესის მქონე ორგანიზაციისა და რელიგიური გაერთიანებისაგან. არ უნდა ეწეოდეს 

კონკრეტული პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ რელიგიური შეხედულებების პროპაგანდას.  

ზემოაღნიშნული ამოცანებისა და მიზნების შესრულებაზე ორიენტირებული უნდა იყოს 

რასაკვირველია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 

კონცეფცია. 

   

ტელევიზია  

საინფორმაციო და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულება  

ახალი ამბები  

მიუკერძოებელი და ზუსტი ინფორმაციით საზოგადოების უზრუნველყოფა 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია. შესაბამისად, ინფორმაცია 

უნდა მოიცავდეს დღის მთავარ და მნიშვნელოვან თემებს, რომლებშიც მაუწყებლის 

მაყურებლის/მსმენელის მოლოდინის გათვალისწინებით, განსაკუთრებული ყურადღება 

უნდა დაეთმოს აჭარაში მიმდინარე ფაქტებსა და მოვლენებს. ზოგადეროვნული ხასიათის 

თემების გაშუქებისას უნდა შეირჩეს ძირითადად ის საკითხები, რომელთა ეფექტი. 

შესაძლებელია, გავლენის მქონე იყოს აჭარის რეგიონის საზოგადოებრივი 

ცხოვრებისათვის. ახალი ამბები მნიშვნელოვნად უნდა ფოკუსირდეს საქართველოს 

რეგიონების ცხოვრებაზეც, რომელთა შორის პრიორიტეტული უნდა იყოს აჭარის მომიჯნავე 

მხარეები.  

ახალ ამბებში, გონივრული პროპორციით უნდა დაეთმოს ადგილი, მსოფლიოში მიმდინარე 

უმთავრესად იმ მნიშვნელოვან მოვლენებს, რომელთაც პირდაპირი ან ირიბი კავშირი აქვთ 

საქართველოსთან. განსაკუთრებით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასთან. 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავის საქმიანობაში უნდა იყოს თანმიმდევრული და 

ობიექტური.   

საგანგებო სიტუაციების დროს, როცა ბუნებრივმა მოვლენებმა, ტექნიკურმა ან 

ინდუსტრიულმა ავარიებმა, ფინანსურმა ან პოლიტიკურმა პროცესებმა, შესაძლებელია 

გავლენა იქონიონ ადამიანთა სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხოებაზე, ქონებრივ 

მდგომარეობაზე ან ცხოვრების ჩვეულ რიტმზე, მაუწყებელმა ოპერატიულად უნდა 

მიაწოდოს საზოგადოებას მიუკერძებელი და ზუსტი ინფორმაცია.  

საჭიროების შემთხვევაში მაუწყებელმა უნდა უზრუნველყოს საგანგებო და სპეციალური 

საინფორმაციო გამოშვებების ორგანიზება, დროისა და რეგლამენტის შეუზღუდავად.  
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მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის მნიშვნელოვანი წარმატებებისა და გამოწვევების 

გათვალისწინებით, მრჩეველთა საბჭო კიდევ უფრო მეტი ხაზგასმით უდგენს ამოცანებს 

მაუწყებელს, გასაკუთრებული პრინციპულობით დაიცვას პრიორიტეტებით განსაზღვრული 

შემდეგი მოთხოვნები:  

საზოგადოების ხარისხიანი და ამომწურავი ინფორმირებისათვის აუცილებელია მწვავე და 

აქტუალური საკითხები, რომლებიც აისახება მაუწყებლის საინფორმაციო საქმიანობაში და, 

რომელთა დაძლევისათვის ან განვითარებისათვის აუცილებელია გარკვეული დრო, 

გონივრული პერიოდულობით კვლავ უნდა გახდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

დაკვირვების საგანი. საზოგადოებას უნდა მიეწოდოს ცნობები პრობლემათა პოზიტიური ან 

ნეგატიური დინამიკის, მასში ჩართული საზოგადოების, ჯგუფების, პიროვნებებისა და 

გადაწყვეტილების მიმღები პირების ქცევათა შესახებ. აუცილებელია მაუწყებლის 

ცალკეული მიმართულება იცავდეს კოლეგიალობისა და სოლიდარობის პრინციპებს და 

თავიანთ საქმიანობაში გუნდები მხარს უჭერდნენ ერთმანეთს.   

 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტოკ-შოუები  

საზოგადოების წინაშე ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად, ამ 

გადაცემებმა მოქალაქეებს საშუალება უნდა მისცენ გაეცნონ და მკაფიო წარმოდგენა 

შეიქმნან საშინაო და მათ შორის საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე: საკანონმდებლო, 

აღმასრულებელი, სასამართლო ხელისუფლებების, ადგილობრივი თვითმმართველობების 

მუშაობაზე, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან შიდაპოლიტიკურ პროცესებზე, ძირითად 

ორიენტირებზე და გამოწვევებზე, იმ საერთაშორისო მოვლენებსა და ორგანიზაციებზე, 

რომლებიც ქვეყანასა და რეგიონში  მიმდინარე პროცესებთან კავშირშია ან გავლენას 

ახდენს მასზე. - განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭოს შიდა წარმოების ორიგინალურ 

ტოკ-შოუს, რომელიც განთავსდება პრაიმტაიმში.  გადაცემათა თემების შერჩევისას 

სახელმძღვანელო უნდა იყოს არა სხვა მედია საშუალებების დღის წესრიგი, არამედ 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს  პროგრამული პრიორიტეტები და 

მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხები /მაგ: განათლება, ჯანდაცვა, მიგრაცია და 

ემიგრანტები, დიასპორა, დევნილები, დასაქმება, ეკოლოგია, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირები, მიუსაფარი ბავშვები და მოხუცები, ძალადობისა და დისკრიმინაციის 

მსხვერპლები, და სხვა  

მაუწყებლის განსაკუთრებული ყურადღების საგანია არჩევნები. შესაბამისად ტელევიზიამ 

უნდა უზრუნველყოს წინასაარჩევნო პოლიტიკური დისკუსიის შესაძლებლობა ყველა 

საარჩევნო სუბიექტისთვის, რათა მაყურებელს მისცეს შესაძლებლობა კარგად გაერკვეს 

საარჩევნო პროგრამებსა და გეგმებში. წინასაარჩევნო დისკუსიები ამომრჩეველს უნდა 

დაეხმაროს საარჩევნო სუბიექტებისაგან შეთავაზებული პროგრამების რეალობასთან 

შესაბამისობის კრიტიკულ გააზრებაში.  
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სოციალურ - ეკონომიკური მიმართულების პროექტები  

აჭარის ტელევიზიამ საეთერო ბადეში განთავსებული გადაცემებით უნდა დაძლიოს 

რეგიონის ქალაქების ურბანული, სამშენებლო, ასევე სოფლის ცხოვრების, ტრადიციული 

სამეურნეო დარგებისა და ახალი კულტურების დაფუძნების, საგზაო, სატრანსპორტო, 

სამედიცინო და განათლებასთან დაკავშირებული თემები, როგორც სოციალური, ასევე 

ეკონომიკური ასპექტებით.  ყურადღება უნდა მიექცეს დასაქმების, განსაკუთრებით 

ახალგაზრდების შრომაში ჩართვის, თვითდასაქმების, ასევე დასაქმებაში სახელმწიფოსა 

და კერძო სექტორის მონაწილეობის ხარისხს. უნდა წარმოჩნდნენ სხვადასხვა  

   

თვითმმართველობა  

ამ მიმართულებით სათანადო პროგრამებმა უნდა შეძლონ ფართოდ და კვალიფიციურად 

გააშუქონ:  

ა) თვითთმმართველობის არსი და მნიშვნელობა დემოკრატიული სახელმწიფოსათვის;   

ბ) თემის თვითმმართველობის  ქართული ეთნოგრაფიული გამოცდილება;    

გ) მოქმედი თვითმმართველობის ხარისხის იურიდიული ანალიზი; შესაძლებლობებისა და 

პრობლემების კრიტიკული შეფასება.   

დ) პრობლემებისა და პერსპექტივების იდენტიფიცირება, აჭარის ცალკეული 

მუნიციპალიტეტებისა და თემების მაგალითზე.   

ე) თვითმმართველობის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამები. გადაწყვეტილების 

მიღების ფორმალური და რეალური პრაქტიკა.  

ვ) მოჩვენებითი ურბანიზაცია, სტიქიური და პროგრამული მიგრაცია. მთის 

მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის მკვეთრი შემცირება. დარჩენილი სამემკვიდრეო 

სათესი და სათიბი ფართობები; მოსალოდნელი პრობლემებისა და პერსპექტივების 

კრიტიკული ანალიზი, სოციალურ-ეკონომიკურ ჭრილში.   

ზ) ევროპული თვითმმართველობის გამოცდილება ქვეყნებისა და რეგიონების მიხედვით. 

მათ შორის, პოსტსოციალისტური ქვეყნების გამოცდილების ანალიზი.  

განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭოს შიდა წარმოების გადაცემას, (ტოკშოუს ან 

სატელევიზიო ჟურნალი)რომელიც განთავსდება პრაიმტაიმში და მიმართული იქნება 

მნიშვნელოვანი ადამიანური, მატერიალური და ფინანსური რესურსი.   

 

მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ტურიზმის(ეთნოგრაფია, გასტრონომია და ა.შ.) და 

ეკოლოგიის მიმართულებები 

ასევე უმნიშვნელოვანესია ახალი ტექნოლოგიების მხრივ განათლების ამაღლება  
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განათლება  

განათლება და მასთან დაკავშირებული ყოველი საკითხის ღრმა ანალიზი, 

მაუწყებლისათვის დასახული ერთერთი უმთავრესი ამოცანაა. რომლის წარმატებით 

გადაჭრისათვის აუცილებელია სათანადო ტელე/რადიო პროგრამებით წარმოჩნდეს:  

განათლების მიზანი;    

სახელმწიფოს საგანმანათლებლო პოლიტიკა. ეროვნული სასწავლო გეგმისა და 

საგანმანათლებლო  პროგრამების განათლების მიზანთან ადეკვატურობის ანალიზი;   

სკოლამდელი აღზრდა;  

სპორტული აღზრდა და ჯანმრთელობა;  

სასწავლო გრანტები და გადასახადების მოცულობა;  

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სამეცნიერო პოტენციალისა და მიღწევების გავლენა 

სოციალურ - ეკონომიკურ ცხოვრებაზე.  სამეცნიერო - კვლევითი მიმართულებების  

განსაზღვრის სტრატეგია და მიღწევათა ხელმისაწვდომობა / სარგებელი. სამეცნიერო 

პერიოდიკა და მისი ზოგადი ანალიზი.  პროფესორთა და სტუდენტთა უცხოურ სასწავლო და 

კვლევით დაწესებულებებში მივლინების, გაცვლითი პროგრამებისა და სტიპენდირების 

განსაზღვრის წესის/პრაქტიკის,  დახარჯული რესურსებისა და მიღწევების ანალიზი.  

პროფესიულ განათლებაზე დახარჯული რესურსებისა  და მიღებული შედეგების,  შრომის 

ბაზარზე დამკვიდრების პრობლემათა სოციალ - ეკონომიკური ანალიზი.   

ოჯახის, გარემოსა და სასწავლო დაწესებულებების გავლენა ბავშვთა და მოზარდთა 

ღირებულებების ჩამოყალიბების პროცესში. მოსწავლეთა უსაფრთხოების პრობლემები. 

ჩაგვრა. კრიმინალური სუბკულტურის გავლენის ანალიზი და უსაფრთხოების გზების ძიება.  

ახალი ტექნოლოგიები 

საბავშვო / მოზარდთა გადაცემები  

 

ევროპული სტანდარტებისა და ევროინტეგრაციის საკითხების პოპულარიზაცია  

„მაუწყებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის თანახმად, აჭარის მაუწყებლის 

ვალდებულებაა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების, მათ 

შორის, ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში და ევროკავშირში 

ინტეგრაციის პოპულარიზაცია.  

აქ მაქვს ტელე-ხიდის განხორციელების იდეა, რომელიც ვფიქრობ საინტერესო იქნება 

ყველა ქართულენოვანი მაყურებლისათის, განუღცევლად იმისა,იმყოფება ის ქვეყანაში 

ამჟამად თუ არა. 
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კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამები  

ისტორიის, რელიგიის, ლიტერატურის, მუსიკის, ფოლკლორის, კინოს, თეატრის, ფერწერისა და 

არქიტექტურის თემები, როგორც ისტორიული, ასევე თანამედროვე და აქტუალური რაკურსით. 

ასევე, უნდა მომზადდეს გადაცემები ან მინი-ფილმები იმ ადამიანების შესახებ, რომლებმაც 

რეგიონის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს.  

 

სპორტი  

აჭარის ტელევიზიამ მნიშვნელოვანი საეთერო დრო უნდა დაუთმოს სპორტს. მსოფლიო და 

ქართულ პროფესიულ სპორტთან ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს 

სამოყვარულო და ბავშვთა სპორტს. ზოგადად მოზარდთა ჩართულობას სპორტულ 

ცხოვრებაში. ადგილობრივ - საქალაქო და მუნიციპალურ სპორტულ ტურნირებს, მიღწევებს, 

წარმატებებს, პრობლემებსა და გამოწვევებს ამ მიმართულებით. აჭარის ტელევიზია თავისი 

სპორტული პროგრამებით, ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ფართო გაშუქებითა და 

მხარდაჭერით, წარმატებული მოზარდების წარმოჩენით შეიძლება იქცეს არამხოლოდ 

მხარდამჭერი, არამედ ინიციატორიც ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და 

ბავშვთა სპორტულ აღზრდაში. ამასთანავე, ყურადღება უნდა გამახვილდეს სპორტული 

მედიცინის საკითხებზეც. მაუწყებლის სადისკუსიო თემატიკის ნაწილია ტოკ-შოუ სპორტულ 

საკითხებზეც. აჭარის ტელევიზიამ თავისი ტექნიკური შესაძლებლობების შესაბამისად უნდა 

იზრუნოს რეგიონისათვის მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიებების ტრანსლაციაზე.  
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რადიო  

 

რადიო არის მნიშვნელოვანი და აბსოლიტურად განსხვავებული მედია საშუალება. ადამიანს არ 

სჭირდება მისი სმენისთვის განსაკუთრებული ძალისხმევა. რადიოს მოსმენა შესაძლებელია 

მაშინაც, როცა სუბიექტი პარარელურად სხვა საქმიანობით არის დაკავებული. აჭარის რადიო 

არის უძველესი და დიდი არქივის მქონე ორგანიზაცია. დღევანდელი რადიო პირობითად 

იყოფა სამ მიმართულებად: ახალი ამბები, გადაცემები და მუსიკა. რადიო უნდა იყოს 

დაბალანსებული. ამ სამი მიმართულების სრულფასოვანი სინთეზი მოგვცემს უპირობოდ 

მაღალ რეიტინგულ რადიო არხს. რეგიონში მცირე რესურსის მქონე რადიო არხები უფრო 

პოპულარულები არიან მსმენელებში ვიდრე რადიო აჭარა. მნიშვნელოვანია სწორი 

მენეჯმენტის განხორციელება პოპულარობის ზრდისთვის. 

სოციალური ქსელის „ლაივ სტრიმი“ მნიშვნელოვნად ზრდის რადიოს პოპულარობას. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ინტერნეტ ტრანსლირება. რადიოს ახალი ამბებისთვის უნდა 

იქნეს გამოყენებული სხვადასხვა სოციალური ქსელი (fecebook, Instragram, Twitter). ფოტო 

ამბებად უნდა იქნას წარმოდგენილი რადიოს სიახლეები. უნდა მოხდეს ყოველი ახალი 

გადაცემისთვის წინასწარი საანონსო პოსტერის დამზადება და სოციალურ ქსელებში მისი 

ჩაშვება. 

აუცილებელია შეძლებისდაგვარად არსებულ მიმართულებებთან ერთად ახლის განვითარება 

ახალი ამბები  

საზოგადოებრივ -პოლიტიკური მიმართულება  

თვითმმართველობა  

ეკოლოგია 

ტურიზმი 

სტარტაპები, გრანტები, კრაუფტგანდინგი და ა.შ. 

კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამები  

სპორტი  

შემეცნებით-გასართობი პროდუქცია  

მუსიკა  

არქივი  
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ონლაინ მედია  

ვებ-გვერდის დახმარებით, მომხმარებელს უნდა მიეცეს საშუალება მიიღოს ახალი 

ინფორმაცია, გაეცნოს მიმდინარე მოვლენებს და მოისმინოს ეთერში გასვლამდე ან უკვე 

გასული მასალა. ,,გუგლისანალიტიკსის’’ საშუალებით შესაძლებელი იქნება ვებ-გვერდზე 

განთავსებული მასალების რეიტინგის გამოვლენა და მომავალში პროგრამული 

პრიორიტეტების განსაზღვრა აუდიტორიის მოთხოვნის შესაბამისად.  

ვებ-გვერდით მომხმარებელს ასევე უნდა შესთავაზონ უწყვეტი აუდიო მაუწყებლობა (ლაივ-

სტრიმი). ასევე სოციალური ქსელით უზრუნველყონ სხვადასხვა გადაცემის პირდაპირი ეთერი. 

(მაგ: Facebook-ვიდეოლაივი). ფოტოების და აუდიო მასალის გავრცელება მუდმივად უნდა 

ხდებოდეს ორივე პლატფორმაზე.  

სოციალურ ქსელში გადაცემების დადება, გაზიარება გადაცემების თემების შერჩევა მცირე 

გამოკითხვით, დისტანციური კომუნიკაციის გააქტიურება, რაც გულისხმობს კომენტარებსა და 

კითხვებზე სწრაფად პასუხის გაცემას.  

ვებ-გვერდზე სხვადასხვა რუბრიკის და გადაცემის განთავსება, რომელიც მომხმარებელის 

ინტერაქტიულ ჩართულობას გულისხმობს.   

რადიოს ონლაინ არხი ,,soundcloudze’’-ზე.  

რეპორტაჟების ტრანსკრიპტის განთავსება ვებგერდზე, რაც საშუალებას მისცემს 

მომხმარებელს, მსმენელს გაეცნოს და წაიკითხოს აუდიო და ვიდეო მასალის სრული ვერსია  

 

 

 

 

 

ვფირქობ ზოგადად ტელევიზიისა და რადიოს მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები 

სრულად შეესაბამება გამოწვევებს, მაგრამ ამ ეტაპზე მთავარია, რომ გაცხადებული 

პრიორიტეტები და რეალური აქტივობები ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოდიდეს. 
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როგორც დამოუკიდებელ სცენარისტს რამდენიმე სატელევიზიო გადაცემის სცენარის 

შედგენის გამოცდილება მაქვს 2013-2016 წლებში, რომელთა ნაწილობრივ 

განხორციელება შესაძლებელია საინტერესო აღმოჩნდეს ტელევიზიისათის დღესაც. 

 

 

 

 

 

 

 

დანართების სახით გთავაზობთ სატელევიზიო პროექტების ვერსიებს: 

- ისტორიული ონლაინ შოუ „10 მნათი“ (2013) 

- დილის ტალღა (2014) 

- სამოგზაურო ალმანახი მგზავრის წერილები (2015) 
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მულტიმედიური პროექტი-კონკურსი „10 მნათი“ 

 

პარნტიორები:  

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, აჭარის კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, აჭარის ტელევიზია, რადიო აჭარა, საქართველოს 

პირველი საზოგადოებრივი არხი, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება, 

ჟურნალ „National Geographic”-ის საქართველოს ოფისი, რეგიონული ტელევიზიები. 

ინტერნეტ პროვაიდერი. 

 

პროექტის დონორები: 

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები და ფონდები, 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. 

 

პროექტის მიზანი: 

ჩვენი ქვეყნისადმი, როგორც საერთაშორისო და შიდა ტურიზმის ობიექტისადმი 

ინტერესის ზრდა და მხარდაჭერა. პროექტით დაინტერესებულ პირთა და 

მაყურებელთა ინფორმირება საქართველოში არსებული უნიკალური გეოგრაფიული, 
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არქიტექტურული და ისტორიული ობიექტების შესახებ. რეგიონებსა და დიდ 

ქალაქებში ახალი, „გეოპატრიოტიზმის“ ტალღის ჩამოყალიბება. 

პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია და მიზანია საქართველოს, როგორც 

უმდიდრესი კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის უნიკალური ქვეყნის 

იმიჯის ჩამოყალიბება. უდიდესი არქიტექტურული და ბუნებრივი ძეგლების 

პოპულარიზაცია საშუალებას მოგვცემს გაზი გავუსვათ საქართველოს 

მრავალმხრივობას და თვითმყოფადობას. პროექტის მიზანია - საყოველთაო 

კენჭისყრის საშუალებით საქართველოს ათი ახალი ვიზუალური სიმბოლოს არჩევა. 

კონკურსში მონაწილეობისათვის, საქართველოს რეგიონებში ჩატარებული წინასწარი 

კენჭისყრით გამოვლენილ იქნება 300-მდე ობიექტი - ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მნათი 

ბუნების, არქიტექტურული და კულტურული ძეგლი. საქართველოს ყველა რეგიონი 

წარმოადგენს კონკურსისათვის საუკეთესო, საინტერესო და საყურადღებო ძეგლებს.  

კონკურსში მონაწილეობის რეგლამენტი წინასწარ იქნება ცნობილი და განთავსდება 

პროექტის ვებ-გვერდზე. ხმისმიცემის პროცესის ორგანიზატორები მოხარული 

იქნებიან იხილონ ოფიციალურ პორტალზე დაინტერესებული პირების მიერ 

გამოგზავნილი, კონკურსის მომაწილე ობიექტებთან დაკავშირებული 

ფოტომასალები. 

პროექტის განხორციელების პროცესში შეგროვებული მასალა შემდგომში 

გამოყენებულ იქნება „საქართველოს ლანდშაფტური პარკის“ შექმნაში. 
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კონკურსის რეგლამენტი: 

1. კონკურსის ჩატარების თარიღი: 2013 წლის 15 სექტემბერი - 30 დეკემბერი 

2. კონკურსის ჩატარების ეტაპები და ვადები: 

• 1 ეტაპი:  ინტერნეტში და SMS-ებით ხმის მიცემის პროცესის ჩატარება საქართველოს 

მთელს ტერიტორიაზე (internet portal & სატელევიზიო დაიჯესტი). 300 ნომინანტი 

ობიექტის გამოვლენა.  

15 სექტემბერი- 31 ოქტომბერი. 

• 2 ეტაპი: 300 ობიექტიდან 30 ნომინანტის არჩევა განურჩევლად რეგიონალური 

კუთვნილებისა.  

1 ნოემბერი- 30 ნოემბერი 

• ფინალი: 30 არჩეული ობიეტის სატელევიზიო პრეზენტაცია, მოწვეული სტუმრების 

მიერ.  გამარჯვებული ათეულის გამოვლენა. (მე11 ადგილზე გასული ნომინანტის 

სპეციალური პრომოუშენი) 

1 დეკემბერი - 30 დეკემბერი. 

3. პირველი ტურის ჩატარების წესები: პირველი ტურის ამოცანაა - საყოველთაო ხმის მიცემის 

პროცესით, ყველა რეგიონში ობიექტების გამოვლინება, რომელებიც მიიღებენ მონაწილეობას 

მეორე ტურში. პირველ ტურში შერჩევა მოხდება თითოეული რეგიონის მიხედვით.  
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ხმის მიცემის პროცესი პირველ ტურში განხორციელდება პროექტის ოფიციალური ვებ-

გვერდის (www.10mnati.ge) საშუალებით და  SMS-ებით. ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია 

რეგისტრაციის გარეშე შევიდეს პროექტის ვებ-გვერდზე და მიიღოს მონაწილეობა 

კენჭისყრაში. 24 საათის განმავლობაში ერთი IP მისამართიდან შესაძლებელი იქნება სამჯერ 

ხმის მიცემა. იკრძალება ხმის მიცემის პროცესში კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

საშუალებით სხვადასხვა „შემოვლითი“ მეთოდების გამოყენება, როგორებიცაა CAPTCHA-ს 

ავტომატური შეყვანა, „სკრიპტები“ ხმის მიცემისათვის და ა.შ. ასეთი ხერხებით მიღებული 

ხმები იქნება ანულირებული. 

4. მეორე ტურის ჩატარების წესები: მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებს 120 ობიექტი - 10 

ობიექტი თითოეული რეგიონიდან პლიუს თბილისი. პირველ ტურში მიღებული ხმები 

განულდება. მეორე ტურის ამოცანაა საყოველთაო ხმის მიცემის პროცესით 30 ნომინანტის 

შერჩევა, განურჩევლად რეგიონალური კუთვნილებისა. სწორედ ეს 30 ობიექტი იქნება 

პროექტის ფინალის მონაწილე. ხმის მიცემის პროცესი პირველ ტურში განხორციელდება 

პროექტის ოფიციალური ვებ-გვერდის (www.10mnati.ge) საშუალებით და  SMS-ებით.  

ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია რეგისტრაციის გარეშე შევიდეს პროექტის ვებ-გვერდზე 

და მიიღოს მონაწილეობა კენჭისყრაში. 24 საათის განმავლობაში ერთი IP მისამართიდან 

შესაძლებელი იქნება სამჯერ ხმის მიცემა. იკრძალება ხმის მიცემის პროცესში 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების საშუალებით სხვადასხვა „შემოვლითი“ მეთოდების 

გამოყენება, როგორებიცაა CAPTCHA-ს ავტომატური შეყვანა, „სკრიპტები“ ხმის 

მიცემისათვის და ა.შ. ასეთი ხერხებით მიღებული ხმები იქნება ანულირებული. 

SMS-ებით ხმის მიცემის წესები: თითოეული ობიექტი მიიღებს ინდივიდუალურ ნომერს, 

რომლის SMS სტრიქონში აკრებით და გაგზავნით, მომხმარებელს ეძლევა ხმის მიცემის 

შესაძლებლობა. SMS-ებით ხმის მიცემაში არ იქნება შეზღუდვები. საერთოდ მიღებული 

ხმების რაოდენობა დაითვლება SMS და ინტერნეტ ხმების ჯამით. 

 

5. ფინალის ჩატარების წესები: ფინალში მონაწილეობს 30 ობიექტი განურჩევლად 

ტერიტორიალური კუთვნილებისა. განვლილ ტურებში მიღებული ხმები განულდება. 

ფინალის ამოცანაა საყოველთაო ხმის მიცემის პროცესით 10 ნომინანტის შერჩევა, 

განურჩევლად რეგიონალური კუთვნილებისა. სწორედ ეს 10 ობიექტი იქნება პროექტის 

ფინალის გამარჯვებული. ხმის მიცემის პროცესი პირველ ტურში განხორციელდება 

პროექტის ოფიციალური ვებ-გვერდის (www.10mnati.ge) საშუალებით და  SMS-ებით.  

ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია რეგისტრაციის გარეშე შევიდეს პროექტის ვებ-გვერდზე 

და მიიღოს მონაწილეობა კენჭისყრაში. 24 საათის განმავლობაში ერთი IP მისამართიდან 

შესაძლებელი იქნება სამჯერ ხმის მიცემა, ამასთან იმისათის, რომ ხმის მიცემა დაფიქსირდეს, 

მომხმარებელმა უნდა აირჩიოს მოცემული სიიდან ხუთი ობიექტი, რომელიც მათი აზრით 

იმსახურებს საბოლოო ათეულში ყოფნას.  იკრძალება ხმის მიცემის პროცესში 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების საშუალებით სხვადასხვა „შემოვლითი“ მეთოდების 

http://www.10mnati.ge/
http://www.10mnati.ge/
http://www.10mnati.ge/
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გამოყენება, როგორებიცაა CAPTCHA-ს ავტომატური შეყვანა, „სკრიპტები“ ხმის 

მიცემისათვის და ა.შ. ასეთი ხერხებით მიღებული ხმები იქნება ანულირებული. 

SMS-ებით ხმის მიცემის წესები: თითოეული ობიექტი მიიღებს ინდივიდუალურ ნომერს, 

რომლის SMS სტრიქონში აკრებით და გაგზავნით, მომხმარებელს ეძლევა ხმის მიცემის 

შესაძლებლობა, მაგრამ მეორე ტურისგან განსხვავებით ფინალში მომხმარებლებმა უნდა 

აკრიფონ 5 ობიექტის ინდივიდუალური ნომერი, რომელიც მათი აზრით იმსახურებს 

საბოლოო ათეულში ყოფნას. ნომრები უნდა აიკრიფოს დაშორებებით.  SMS-ებით ხმის 

მიცემაში არ იქნება შეზღუდვები. საერთოდ მიღებული ხმების რაოდენობა დაითვლება. 

 

6. პროექტის გამარჯვებულებად ითვლებიან 10 ობიექტი, რომლებიც SMS და ინტერნეტით 

ხმის მიცემის პროცესში დააგროვებენ ხმების მახსიმალურ რაოდენობას.    
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შემეცნებით - გასართობი სატელევიზიო პროგრამის პროექტი: 

 

დილის გადაცემის სახელწოდება - „დილის ტალღა“ 

 

შემეცნებით-გასართობი პროგრამა “დილის ტალღა” გადის შაბათ-კვირას, დილის 10 საათიდან 12 

საათამდე. ის დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში მაყურებელს მათთვის მნიშვნელოვან 

აქტუალურ და საინტერესო საკითხებზე ესაუბრება, აგრეთვე აძლევს მაყურებელს საშუალებას მიიღონ 

სასარგებლო რჩევები, გაზარდონ საკუთარი თვალსაწიერი ჟურნალისტების მიერ სხვადასხვა 

თემატიკით მომზადებული საინტერესო სიუჟეტების საშუალებით.  

 

პროგრამის მიზანია გამოაფხიზლოს, გაართოს მაყურებელი, ამასთანავე, მიაწოდოს საჭირო და 

აუცილებელი ინფორმაცია. დილის მაუწყებლობის თავისებურებების გათვალისწინებით, პროგრამის 

რუბრიკები ისეთ საკითხებს მოიცავს, რომელთა მაყურებლისთვის გაცნობა დილით არის 

მიზანშეწონილი.  

 

პროგრამა „დილის ტალღის“ რუბრიკების ნაწილი ინტერაქტიულია. რუბრიკები აძლევენ მაყურებელს 

საშუალებას მიიღონ პასუხები სასურველ ნებისმიერ კითხვაზე კომპეტენტური სტუმრებისგან.  

დილის ტალღის სტუდია უნდა იძლეოდეს სრულ დასწრებადობის ეფექტს, მაქსიმალურად უნდა 

იყოს გამოყენებული ინტერაქტიული კომუნიკაციების საშუალებები, რათა მაყურებლებისთვის 

გადაცემაში შეიქმნას თანამონაწილეობის შეგრძნება. სტუდიაში გაკეთდება კუთხე, რომელიც იქნება 

ინტერაქტივისთვის გამოყენებული (მუსიკალური ინსტრუმენტები, მოლბერტი, პლანშეტი და ა.შ. ) 

გადაცემა დაიყოფა რამდენიმე სეგმენტად , ძირითადი ხაზი იქნებამოწვეულ  სტუმრებთან დიალოგი 

მთავარ თემაზე, მუდმივი რუბრიკები და აქტუალური სიუჟეტები, რომლებიც დამტკიცდება 

კრეატიული ჯგუფის საერთო შეკრებაზე.  

____________ 

გადაცემის მომზადების პროცესში მონაწილეობას მიიღებენ ადმინისტრაციული ჯგუფის 

წარმომადგენლები და კრეატიული ჯგუფი, რომელიც ძირითადად დაკომპლექტდება გადაცემაზე 

მომუშავე რეჟისორი, პროდიუსერი, რედაქტორი, ჟურნალისტები და ოპერატორებისგან. 

გადაცემაში დაგეგმილი რუბრიკები: 

გადაცემის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის ჟურნალისტების მიერ მომზადებული 

სიუჟეტები სხვადასხვა თემებზე, ინტერნეტში შეიქმნება არქივი (facebook, youtube), რომელიც 

საშუალებას მოგვცემს გავზარდოთ ეთერში უკვე გასული სიუჟეტების აუდიტორია.  

რუბრიკა „ცნობილი ადამიანები“ - ჩვენი ჟურნალისტი მაყურებელს შეახვედრებს ბათუმში მცხოვრები 

ქართული კულტურის, სპორტის, მეცნიერების და სხვა სფეროების ცნობილ სახეებს. ზაფხულის 

პერიოდში მოწვეული სტუმრების გეოგრაფია შესაბამისად გაიზრდება. 
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რუბრიკა „ჩვენი ქალაქი“, რაც გულისხმობს სიუჟეტების მომზადებას ბათუმის თემაზე, მის 

ისტორიულ და თანამედროვე ნაგებობებზე, ცნობილ ადამიანებზე ბათუმში, ხიდებზე, ბაღებსა და 

სკვერებზე, ქუჩებზე, მოედნებზე, გამწვანებაზე და ა.შ.  

რუბრიკა ტალღა.GE - გასული კვირის ყველზე პოპულარული ინტერნეტ სიახლეები, ბმულები, 

ვიდეოები, სტატუსები სოციალურ ქსელებში. აგრეთვე სხვა ინტერნეტ სიახლეები. ინტერნეტ 

კურიოზები და სახალისო რეკლამები. 

ტალღა.ჯე-ს შემდეგ გაკეთდება ჩანახატი, „იცით თუ არა რომ“ ან wiki-მედია- ამ რუბრიკაში 

ჟურნალისტი წარადგენს 1 ინფორმაციას, რომელიცმაყურებლისთვის უცნობია, მაგრამ საინტერესო. 

ჩანახატი ჩაიწერება სტუდიაში, ფონად ექნება თემატური გრაფიკა 

პრეს- ბულვარი: გასული კვირის სიუჟეტი, სტატია 

ბიბლიომეტრი: რეპორტაჟი წიგნის მაღაზიიდან( წიგნები ბათუმში) - ცნობილ ბათუმელ ადამიანთან 

ერთად მისი საყვარელი წიგნის განხილვა, აგრეთვე ახალი გამოცემის პოპულარიზაცია. 

 

 რუბრიკა სასარგებლო რჩევები, რომელიც დღეს არსებულ ფორმატს გააერთიანებს სხვა 

მიმართულებებთან - „მწვანე აფთიაქი“, „შინაური ცხოველების მოვლა“, „ჯანსაღი კვება“ „დილის 

ვარჯიშები“, „იაფად და სწრაფად“, „რემონტის სკოლა“ და ა.შ.. ეს არის შემეცნებითი რუბრიკა და 

მოიცავს რჩევებს, როგორ ვიცხოვროთ უფრო მარტივად, ჯანმრთელად და სასარგებლოდ 

გამოვიყენოთ დრო. 

ერთ-ერთი მიმართულება იქნება ბავშვების აღზრდის, ჯანმრთელობის, განათლების 

პრობლემატიკაზე გაკეთებული სიუჟეტები და რჩევები. იქნება ინტერვიუ სპეციალისტთან და ა.შ. 

 

რუბრიკა „ჰიტი“ ინტერაქტიულია, მაყურებელმა უნდა გასცეს პასუხი მუსიკალურ ნომრებთან 

დაკავშირებულ შეკითხვებს. აგრეთვე წამყვანების ან მოწვეული სტუმრის მიერ მომზადებული 

უსიკალური ჩანახატი იქნება წარდგენილი 

 

ასევე შაბათს უნდა დაემატოს სპორტის ბლოკი - „ტაიმი“, რომელიც წარადგენს კვირის ბოლოს 

დაგეგმილ ყველაზე საინტერესო სპორტულ მოვლენებს, თამაშებს, სიახლეებს, ტრანსლიაციებს და 

პროგნოზებს. ინტერნეტ სივრცეში უნდა გამოცხადდეს კონკურსი მატჩების ზუსტ პროგნოზზე, 

გამარჯვებულს გადაეცემა 2 ბილეთი ჩემპიონთა ლიგის მატჩზე. 

 

რუბრიკა „აფიშა“, სადაც მიმოვიხილავთ აჭარაში და მის ფარგლებს გარეთ კულტურასა და 

ხელოვნებაში მიმდინარე მოვლენებს. კულტურული ცხოვრების აფიშის საშუალებით კი მაყურებლის 

შეეძლება დაგეგმოს კულტურული ცხოვრების დღე.  

 

პროგრამაში დარჩება ამინდის პროგნოზის და ჰოროსკოპის რუბრიკები.  
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პროგრამას დასაწყისიდან ბოლომდე გაჰყვება მორბენალი სტრიქონი, სადაც გარდა აუცილებელი 

ინფორმაციისა: ამინდი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი, აფიშა და სხვ. განთავსდება პროგრამის 

ძირითადი სიუჟეტების მოკლე ტექსტები.  

 

პროგრამა უმასპინძლებს ორ სტუმარს აქტუალურ თემაზე.  

 

მნიშვნელოვანი სიახლე ამ სეზონში- ეს არის პირდაპირი ჩართვები ეთერში. ეს ჩართვები იქნება 

საინტერესო ადგილებიდან. ახალ სეზონში ჩვენ გავაგრძელებთ აჭარის რეგიონების ცხოვრების 

ამსახველი სიუჟეტების მომზადებასაც და რეგიონებიდან სტუმრების მოწვევასაც.  

აგრეთვე რეგულარულად, თვეში ერთხელ გაკეთდება რუბრიკა ვიდეობლოგი - “ტელეხიდი“, ამ 

რუბრიკაში გამოყენებული იქნება თანამედროვე კომუნიკაციის საშუალებები, რათა ჩაიწეროს 

დიალოგი დიასპორის წარმომადგენლებთან სხვადასხვა ქალაქებში. უცხოეთში მცხოვრები 

წართველები ჩაწერენ ვიდეო არტს, რომელშიც ისინი გააკეთებენ მათ ირგვლის ქართველების ჯგუფის 

პრეზენტაციას, ხოლო შემდეგ გაკეთდება ინტერვიუ სკაიპის ან ვიდეო კომფერენციის საშუალებით. 

რუბრიკა ტელე-გიდი - სიახლეები ტურისტული სექტორიდან, ტურისტული პროფესიები, 

მარშრუტები, ეროვნული პარკები, ფლორა და ფაუნა, მუზეუმები, ფოტო ნადირობა, სამზარეულო და 

ა.შ.  

ფოტო-კლასი - სატელევიზიო გაკვეთილები ფოტოგრაფიაში, საუკეთესო ფოტოების განხილვა. 

სეზონურად გაკეთდება ფოტოფესტივალი, რომელშიც მიიღებენ მონაწილეობას გადაცემის 

მაყურებლები. მოეწყობა ინტერნეტში გამარჯვებული ფოტოების გამოფენა. 

ნაკლები რეგულარულობით, მაგრამ საჭიროებისამებრ გადაცემაში ჩავსვათ რუბრიკებს ისეთ 

თემატიკაზე, როგორიც არის უნარშეზღუდულთა უფლებები და შესაძლებლობები, ეკო-სტუდია 

(ეკოლოგიასთან დაკავშრებული საკითხები), ვიდეო-არტები, სიცილის ოთახი (იუმორისტული 

ეტიუდები) 

გადაცემის პარტნიორების მიერ იქნება წარდგენილი დამატებითი რუბრიკა, ან არსებული 

რუბრიკებიდან რომელიმეს წარდგენა მოხდება, როგორც პარტნიორის მხარდაჭერით მომზადებული 

სიუჟეტის. 

 

 

 

 


