
კულტურის 
მხარდაჭერა ძლიერი 
საქართველოსთვის

თანამშრომლობა კულტურის სფეროში საზოგადოებებს შორის კონტაქტებს აღრმავებს და ხელს უწყობს კულტურულ 
მრავალფეროვნებასა და კულტურათა შორის დიალოგს. ამავდროულად, კულტურული და შემოქმედებითი 
ინდუსტრიები, რეწვაზე დაფუძნებული მცირე და საშუალო საწარმოები და ტურიზმი ეხმარება ეკონომიკური ზრდის 
სტიმულირებას. ევროკავშირის საერთაშორისო და კულტურული ურთიერთობების სტრატეგიის თანახმად, ევროკავშირი 
საქართველოში მხარს უჭერს კულტურის დინამიკურ სექტორს, რომელშიც მოქალაქეები, სახელმწიფოსა და კულტურის 
წარმომადგენლები თანაბრად არიან ჩართული, რომელიც აძლიერებს სამოქალაქო საზოგადოებას და ზრდის ეკონომიკურ 
შესაძლებლობებს.

პოლიტიკის მხარდაჭერა
კულტურისა და შემოქმედების 
როლის წახალისება სოციალური და 
ეკონომიკური განვითარების  პროცესში 

შემოქმედებითი ევროპა
კულტურის სფეროში 
თანამშრომლობის მხარდაჭერა 
ევროკავშირის კულტურის 
პროგრამის ფარგლებში

საზღვარმკვეთი  თანამშრომლობა
საზღვარმკვეთი კულტურული, 
კულტურული მემკვიდრეობისა 
და ტურისტული პროექტების 
დაფინანსება 

კულტურა განვითარებისათვის
ადგილობრივი მოსახლეობის 
ჩართულობა შემოქმედებით 
ინდუსტრიებსა და კულტურულ 
მემკვიდრეობაში 
კულტურა დიალოგისთვის
კულტურა და შემოქმედება  
დიალოგისა და უფრო ძლიერი 
სამოქალაქო საზოგადოებისთვის 

რა კეთდება

ჩვენი მემკვიდრეობა: სადაც 
წარსული მომავალს ხვდება შემოქმედებითი ევროპა კულტურისა და შემოქმედების 

პროგრამა

#strongertogether

კულტურული მემკვიდრეობა 
შეიძლება იყოს მატერიალური 
(შენობები, მონუმენტები, ხელოვნების 
ნიმუშები, წიგნები), არამატერიალური 
(ცოდნა, უნარები, ტრადიციები, ენა), 
ბუნებრივი (ლანდშაფტი, ფლორა 
და ფაუნა), ან ციფრული (ციფრულ 
ფორმაში შექმნილი რესურსები ან 
მათი შენარჩუნების მიზნით ციფრულ 
ფორმატში გადაყვანილი). 
კულტურულ მემკვიდრეობას, 
ჩვენთვის, როგორც ინდივიდებისთვის, 
თემებისთვის და საზოგადოებისთვის, 
აქვს უნივერსალური ღირებულება. 
მნიშვნელოვანია მისი დაცვა და 
მომავალი თაობებისთვის გადაცემა. 
მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა 
მემკვიდრეობას „წარსულის ნაწილად“ 
ვთვლიდეთ, ის ჩვენ მონაწილეობასთან 
ერთად ვითარდება და გადამწყვეტ 
როლს ასრულებს მომავლის 
მშენებლობაში.

გაიგე მეტი:  
www.europa.eu/cutural-heritage/
european-year-cultural-heritage

საქართველო 2015 წელს შეუერთდა 
შემოქმედებითი ევროპის პროგრამას. 
ევროკავშირის აღნიშნული პროგრამა 
მხარს უჭერს კულტურულ, 
შემოქმედებით და აუდიოვიზუალურ 
სექტორებს. შეთანხმების საფუძველზე, 
ქართულ კულტურის ორგანიზაციებს 
შემოქმედებითი ევროპის კულტურის 
პროგრამაში სრული მონაწილეობა 
შეუძლიათ, რაც მხარს უჭერს პროექტებს 
შემდეგ სფეროებში:

• თანამშრომლობა კულტურის  
სფეროში
• ლიტერატურული თარგმანები 
• ქსელები კულტურის სფეროში
• პლატფორმები კულტურის სფეროს 
წარმომადგენლებისათვის ახალი 
არტისტების წარდგენის მიზნით

გაიგე მეტი:  
www.ec.europa.eu/programmes/     
creative-europe
შემოქმედებითი ევროპის დესკი 
საქართველოში  
www.creativeeurope.ge 
და ფეისბუქზე 
www.facebook.com/creativeeuropege/
 
 

2015 წლის თებერვლიდან 2018 წლის 
იანვრამდე აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
კულტურისა და შემოქმედების 
პროგრამამ შემოქმედების შეუწყო 
კულტურისა და შემოქმედების 
როლის გაძლიერებას სოციალური 
და ეკონომიკური განვითარების 
პროცესში. პროგრამა აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში, მათ 
შორის საქართველოში განხორციელდა. 
პროექტის ვებსაიტი და რესურსები 
ხელმისაწვდომია ონლაინ, მათ შორის:
• პროგრამის ფარგლებში 
ჩამოყალიბებული საკვანძო პოლიტიკის 
დოკუმენტები და ქვეყნების რესურსები
www.culturepartnership.eu/en/article/
list-of-publications 
• 14 ონლაინ ტრენინგ-კურსი           
www.culturepartnership.eu/en/
publishing/online-learning 
•აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
კულტურის ობსერვატორია, 
არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 
პროგრამის ფარგლებში მისი საქმიანობის 
გასაგრძელებლად დაფუძნდა
www.observatory.culturepartnership.eu

გაიგე მეტი: 
www.culturepartnership.eu 

2018 წელი 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
ევროპული წელია

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2075_en.htm
http://www.europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage
http://www.europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-cooperation-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-cooperation-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-cooperation-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node/174_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-networks_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-networks_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
http://www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe
http://www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe
http://www.creativeeurope.ge
https://www.facebook.com/creativeeuropege/
http://www.facebook.com/ www.europacreativa.md 
http://www.culturepartnership.eu/en/article/list-of-publications
http://www.culturepartnership.eu/en/article/list-of-publications
http://www.culturepartnership.eu/en/publishing/online-learning
http://www.culturepartnership.eu/en/publishing/online-learning
http://www.observatory.culturepartnership.eu/
http://www.culturepartnership.eu/


რომენ გარი, კარლ ფროდე ტილერი, იტალო 
კალვინო, კატრი ლიპსონი, დანიელ პენაკი... 
ეს მხოლოდ ნაწილია იმ 20 ევროპელი ავტორისა, 
რომელთა ნაწარმოებები ქართულად ითარგმნება 
ევროკავშირის „შემოქმედებითი ევროპის“, კერძოდ 
კი მისი ლიტერატურული თარგმანების მხარდაჭერის 
პროგრამის დახმარებით. აღნიშნულის შედეგად, 
ქართველ მკითხველს ევროპული ლიტერატურის 
მნიშვნელოვანი ნაწარმოებების გაცნობის საშუალება 
ეძლევა.

ფაბულები ძალაუფლების, შიმშილისა და 
საზღვრების შესახებ: ამბავი, თუ როგორ მოიპოვა 
„შემოქმედებითი ევროპის“ €100,000 გრანტი 
თეატრალურმა პროექტმა საქართველოდან, 
ფრანგ, პორტუგალიელ, ბოსნიელ და მაროკოელ 
პარტნიორებთან ერთად... პროექტი „ქორო“ 
აერთიანებს თეატრალურ ჯგუფებს კასაბლანკადან, 
ლიონიდან, სარაევოდან, პორტოდან, ხოლო 
საქართველოდან -  თბილისის, ბათუმისა და 
წეროვანის დასახლებებიდან, სადაც იძულებით 
გადაადგილებული მოსახლეობა ცხოვრობს. 
პროექტი თეატრს მოქალაქეების დიალოგში ჩართვის 
მიზნით იყენებს, რათა წარმოაჩინოს სოციალური 
პრობლემები და კონფლიქტური სიტუაციები.

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა 
პროექტმა „ტრადიციული რეწვის ინიციატივა 
საქართველოსთვის“ 2017 წელს  “ევროპა ნოსტრას” 
კულტურული მემკვიდრეობის ჯილდო მიიღო 
განათლების, ტრენინგისა და ცნობიერების 
ამაღლების კატეგორიაში. ინიციატივის მიზანია 
საქართველოს უნიკალური ტრადიციული რეწვის 
დაცვა, ხელოვანების ახალი თაობებისათვის რეწვის 
ოსტატობის გადაცემის უზრუნველყოფა რეწვის 
ოსტატებსა და ახალგაზრდა მოსწავლეებს შორის 
კავშირების შექმნით. პროდუქციის ვარგისიანობისა 
და მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, პროექტის 
ფარგლებში ასევე ჩატარდა ტრენინგები პროდუქციის 
მენეჯმენტის, ხარისხის სტანდარტისა და 
მარკეტინგის შესახებ.

გაიგე მეტი: 
www.creativeeurope.ge 

გაიგე მეტი: 
www.europeanheritageawards.eu/winners/
heritage-crafts-initiative-georgia/  

„წიგნებზე საქართველოში 
დიდი მოთხოვნაა. მაგრამ 
როგორც გამომცემლობა, 

ვერ შევძლებდით მუშაობას 
„ლიტერატურული თარგმანების 

მხარდაჭერის“ მსგავსი პროგრამების 
გარეშე. ჩვენს გამომცემლობას 

მკითხველისთვის ორი ან სამი ახალი 
თარგმანის შეთავაზება შეეძლო, მაგრამ 
პროექტის მხარდაჭერით მათ 10 ახალ 

ავტორს ვთავაზობთ“. 
მარინა ბალავაძე, გამომცემლობა 

„აგორას“ დირექტორი 

„პროექტის შემოქმედებითი 
იდეები ამ ქალაქების მოსახლეობას 
უნდა წარვუდგინოთ, ჩვენ უნდა 
ვილაპარაკოთ, ვიმოქმედოთ და 

მოვისმინოთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ 
მაყურებლისგან, ისევე როგორც 

მაყურებლებმა უნდა 
ისწავლონ ჩვენგან“. 

ლევან ხეთაგური, პროექტ „ქოროს“ 
საქართველოს კოორდინატორი

ლიტერატურა საზღვრებს მიღმა

შემოქმედებითი საქართველო

კულტურა განვითარებისათვის

„ქართული ტრადიციების 
გამოყენებით პროექტმა წვლილი 
შეიტანა ქვეყნის ეკონომიკურ და 

სოციალურ, მათ შორის რელიგიური 
და ეთნიკური უმცირესობებით 

დასახლებული და მაღალმთიანი 
რეგიონების, განვითარებაში.“ 

„ევროპა ნოსტრას“ ჟიური 

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/literature-across-borders-translating-culture-build-connections-between
https://www.culturepartnership.eu/en/article/levan-khetaguri-choros
http://www.creativeeurope.ge/
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/sustainable-development/successstories/azerbaijan-rural-women-break-the-cycle-of-poverty.html
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/heritage-crafts-initiative-georgia/
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/heritage-crafts-initiative-georgia/
http://www.triplee.info 

