
       საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების  კონცეფცია 

 

  „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს მოქმედი კანონი საზოგადოებრივ 

მაუწყებელს ავალდებულებს საზოგადოებას   პოლიტიკური და კომერციული 

გავლენისაგან თავისუფალი, საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისი, 

მრავალფეროვანი პროგრამები,  (მუხლი 15) და ამავე კანონის მე-16 მუხლში კი 

მოცემულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შინაარსობრივი ვალდებულებები 

კონკრეტული ჩამონათვალის სახით.  

საზოგადოებრივი მაუწყებელი  საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, რომლის 

დაფინანსება ხდება მოქალაქეთა საშემოსავლო გადასახადების საშუალებით და 

ამიტომაც ის მოქალაქეების, საზოგადოების წინაშეა ანგარიშვალდებული. ამიტომაც 

ვალდებულება გააჩნია იყოს მიუკერძოებელი და ობიექტური. საქმიანობაც 

ხელშეწყობილ უნდა იყოს პოლიტიკური ელიტისაგან, განსაკუთრებით 

ხელისუფლებისაგან-მმართველი პოლიტიკური ძალებისაგან. 

ჩვენს მძიმე დროში ინფორმატიული ველის  გაზრდილი მოთხოვნილების შესაბამისად  

მაყურებლისა და მსმენელისათვის  ხელშეწყობილ უნდა იქნას სწრაფად და 

ოპერატიულად ინფორმაციის და სიახლეების მიწოდება. 

შესაბამისად საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიზანიც მოქალაქეთა ინტერესების 

შესწავლა და არსებული გამოწვევების შესაბამისი განსხვავებული, მრავალფეროვანი 

პროგრამების და გადაცემების შექმნაა.  

მოქალაქეთა გადასახადებიდან დაფინანსებულ მედია სივრცეს ვალდებულება გააჩნია 

იყოს სანდო და ობიექტური.  

 მომეცა შესაძლებლობა შემოგთავაზოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების 

კონცეფცია, რომელიც  მოიცავს, 

სისტემატიურად მედია ბაზრის სიღრმისეულ კვლევას (ჩაღრმავებული ინტერვიუების 

გამოყენებით). კვლევებზე დაყრდნობით, ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთება 

განსხვავებული თაობების და სხვადასხვა ფენის ინტერესები და შემუშავდება 

სტრატეგიული ხედვა, რომელმაც უნდა გაზარდოს აქტიურ  მაყურებელთა და 

მსმენელთა რიცხოვნება. 

რეალობაა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი მაყურებელთა რიცხოვნებით ჩამორჩება 

კერძო ტელევიზიებს, ამიტომაც საჭიროებს პირველ რიგში ნდობის  აღდგენასა და 

გაზრდას, რაც მოხდება მხოლოდ მაშინ, როცა განსხვავებული თაობისა და 



განსხვავებული ხედვების ადამიანებს ამ  მედია ტრიბუნის გამოყენების 

შესაძლებლობა მიეცემა. 

ამიტომაცაა მნიშვნელოვანი პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრა, 

საქართველოს ყველა მხარის,  რეგიონის,  თვითმმართველი ქალაქისა თუ 

მუნიციპალური დაქვემდებარების ქალაქის,  სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ 

ჩართულობას და მათი ხედვების გათვალისწინებას.  

სამწუხარო და საშინელი რეალობაა, გვაქვს რუსეთის მიერ   ოკუპირებული 

ტერიტორიები და მის მიმდებარედ დასახლებული სოფლები მძიმე სოციალური თუ 

ეკონომიკური მდგომარეობით. ჩემმა საქმიანობამ წლების მანძილზე ოკუპირებული 

ტერიტორიის მიმდებარე სოფლებში დამანახვა მათი ხედვების განსხვავებულობა და 

მათ მიერ  რეალობის სხვადასხვა რაკურსში წარმოდგენა და ცვლილებებზე 

აქცენტირებულობა. აუცილებელია მათზე გადაცემები,მარტო გატაცებებზე და 

გადაყვანაზე კი არ უნდა  გადიოდეს ინფორმაცია, არამედ პატარა გამონათებასავით 

არსებული წარმატებული ისტორიები და მათი მდგომარეობისა და ხედვების 

მაყურებლამდე მიტანა.  

დამოუკიდებელ საქართველოში დაბადებული ახალგაზრდობა ბევრად განსხვავდება 

წინა თაობებისაგან ამიტომაც მათზე გადაცემები (არის, მაგრამ მცირეა), მათი 

მონაწილეობით არაპოლიტიკური მრავალფეროვანი გადაცემათა ბადის შექმნა და 

რეგიონის ახლაგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა. ფაქტია ახალგაზრდობისაგან 

იცლება ეს სოფლები სხვადასხვა პრობლემათა გამო, ამიტომაც მათვე უნდა ისაუბრონ 

პრობლემებზე და ერთობლივად თვითონვე დასახონ გადაწყვეტის გზები. მათი ხმა 

სულ უნდა ესმოდეს ხელისუფლებას და საზოგადოების ფართო სპექტრს. ასეთი 

გადაცემები ერთერთი ხელშემწყობი უნდა გახდეს ახლაგაზრდების საკუთარ მიწებზე 

დარჩენისა და გადინების  შეჩერებისა. 

პანდემიის დროს ტელესკოლამ დიდი როლი შეასრულა რეგიონებში და სოფლად 

მცხოვრები ბავშვებისათვის,  მის მიმართ მოთხოვნილება დიდი იყო კოვიდის 

პირობებში, ამიტომაც უკეთესია მისი გაფართოება   და  შემეცნებით-ინტელექტუალური 

გადაცემების დამატება საგნობრივი მიმართულებებით, რაც მოსწავლეებში ინტერეს 

აღძრავს და დატოვებს ამ არხის მაყურებლად. 

ისევე როგორც ადამიანის უფლებები უმთავრესია ჩვენს  სამყაროში, ასევე 

მნიშვნელოვანია ჟურნალისტის უფლებები და მისი საქმიანობის ხელის არ შეშლა. 

დუმილით არ უნდა შევხვდეთ მათი უფლებების დარღვევასა თუ განაცხადს 

დარღვეულ უფლებებზე პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას. ასეთ დროს 

აუცილებელია ინფორმაციის სრულყოფილად ფლობა და შესაბამისი რეაგირება 

სამოქალაქო საზოგდოებისა და ხელისუფლების ჩაურევლობის უზრუნველყოფა. 



საზოგადოებრივი მაუწყებლის  ეკრანიდან არ ისმის პოლიტიკური თოქშოუების 

ხმები, არადა ჩვენს პოლარიზებულ საზოგადოებაში ობიექტური გადაცემები ძალიან 

გაზრდიდა მაყურებელს რიცხოვნებაში და აამაღლებდა ნდობას არხის მიმართ.. 

საგამოძიებო ჟურნალისტიკის დაბრუნება პოლარიზებულ მედია სივრცეს დროთა 

განმავლობაში კონკურენტულ სივრცედ გადააქცევდა და მაყურებლის კულტურას 

გაზრდიდა.  

არსებული დაფინანსება საშუალებას იზრდება მეტი ისტორიული გადაცემების ბადის 

შექმნას, რაც საგანმანათლებლო ბადეს გაზრდის და ეფექტურს გახდის. 

შედეგები დგება საზოგადოებასთან და საკანონმდებლო ორგანოსთან აქტიური და 

ქმედითი ნაბიჯებით,  სამეურვეო  საბჭოს საქმიანობის საფუძველი უნდა გახდეს.  

ჩემი აზრით ესა  გზაა  საზოგადოებრივი მაუწყებლიობის დასახული მისიის 

შესარულებლად. 

 

  არინა თავაქარაშვილი 

 


