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ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა

შემუშავდა ეროვნული არქივის განვითარების 3 წლიანი სტრატეგია

მომზადდა

o ახალი ნორმატიული აქტის „სახელმწიფო საკუთრების დოკუმენტებთან დაშვების წესი“ პროექტი 

o „საქმისწარმოების ერთიანი წესის“ ძირითადი დებულებები 

დამტკიცდა

o „საქართველოს ეროვნული არქივის სისტემის თანამშრომლებისთვის  საპატიო წოდების მინიჭებისა და 
ჯილდოს გაცემის წესი“ 

o „დაწესებულებათა დოკუმენტების მოწესრიგებაზე დახარჯული დროისა და გამომუშავების ნორმები“



ეროვნული საარქივო ფონდი შეივსო:

o 12 ათასზე მეტი მმართველობითი საქმით 

o 145 კინოდოკუმენტით 

o 280 ფოტოდოკუმენტით

o 26 ფონოდოკუმენტით

აღიწერა:

o 20 ათასზე მეტი მმართველობითი დოკუმენტი

o 429 პირადი წარმოშობის დოკუმენტი

o 1500 ფოტოდოკუმენტი 

o 220 ფონოდოკუმენტი

გადამუშავდა 20 ათასზე მეტი შესანახი ერთეულის ანაწერები 

დამტკიცდა 40 ათასზე მეტი მმართველობითი და პირადი შემადგენლობის საქმის ანაწერი 

დაწესებულებებში მოწესრიგდა 30 ათასამდე მუდმივად შესანახი საქმე

ეროვნული საარქივო ფონდი



მოქალაქეთა საცნობარო მომსახურება

მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტის ფარგლებში –
38 ათასამდე ცნობა 

მიწის სპორადული რეგისტრაციის პროექტის ფარგლებში –
77 ათასი ცნობა

მოქალაქეებზე გაიცა 
16 ათასამდე ცნობა 



მკვლევართა მომსახურება

შესაძლებელი გახდა მკვლევრის განაცხადის 
დისტანციურად დარეგისტრირება და მკვლევართა 
დარბაზში ადგილის დისტანციურად დაჯავშნა 

მათ შორის უცხო ქვეყნის 
40 მოქალაქეს

სამკითხველო დარბაზები მოემსახურა 
1056 მკვლევარს 



დოკუმენტების რესტავრაცია

18-თვიანი მუშაობის შემდეგ 
დასრულდა XII საუკუნის ოთხთავის 

რესტავრაცია, რომელიც მესტიის 
მუნიციპალიტეტის ლახამულის თემის 

წმ. გიორგის ტაძარში ინახება.

სარესტავრაციო-საკონსერვაციო
სამუშაოები ჩაუტარდა არქივში 
დაცულ 17 ათასამდე ფურცელს



დიგიტალიზაცია

დოკუმენტების დედნების უკეთ დაცვისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით ციფრულ 
ფორმატში გადავიდა: 

წერილობითი დოკუმენტი – 1100 ათასი გვერდი 
კინოდოკუმენტი - 440 
ფოტო - 3 ათასამდე 

აუდიო ჩანაწერი - 207 

დაიწყო 1935-2005 წლების საკომლო წიგნების გაციფრულება და ანოტირება



ელექტრონული არქივაცია

შემუშავდა:

 დაკომპლექტების წყარო-ორგანიზაციათა რეესტრისა და 
მათთან დაცული საარქივე ელექტრონული დოკუმენტების 
აღრიცხვის სისტემა

 ელექტრონული დოკუმენტების შინაარსობრივი ანოტირების 
სტანდარტები

მიმდინარეობს:

 დოკუმენტების ელექტრონული არქივირების სტრატეგიის 
მომზადება

 ელექტრონული არქივირების არსებული პროგრამული 
უზრუნველყოფების შესწავლა და საერთაშორისო 
გამოცდილების გაზიარება



სამეცნიერო საქმიანობა
 ჩატარდა VI სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა –

ტენდენციები და გამოწვევები“

 საგანმანათლებლო პროექტი სკოლის მოსაწავლეებისთვის „საქართველოს პირველი დემოკრატიული 
რესპუბლიკა“ განსხვავებული ფორმატით – ესეების კონკურსის სახით – გაიმართა 

 დაიწყო მუშაობა 5 სამეცნიერო კვლევით თემაზე

 „საქართველოს ფოსტასთან“ ერთად ჩატარდა წერილის წერის საერთაშორისო კონკურსი, რომლის 50 
საუკეთესო წერილი არქივში შეინახება



გამოფენები და გამოცემები/ელ. კატალოგები

შემუშავდა 3 ელექტრონული კატალოგი:

 ერეკლე მეორეს კატალოგი
 ხელნაწერთა კატალოგი

 კინოდოკუმენტების კატალოგი 

საგამოფენო პავილიონში 5 გამოფენა გაიმართა.

მომზადდა 3 გამოცემა: 

o „სამხედრო საბჭოს სხდომის ოქმები“
o „მეფე ერეკლე“ 
o „მარო თარხნიშვილის მოგონებები“ 



კინოდარბაზი

მოეწყო კინოჩვენებები: 

o პრემიერა ელდარ შენგელაიას მოკლემეტრაჟიანი ფილმისა „ჩიტები“

o შშმ პირების პროექტის ფარგლებში მხატვრული ფილმი „Cat Walk“

o დოკუმენტური ფილმი „ჭაბუა ამირეჯიბი 100“

o საერთაშორისო სააღდგომო მე-16 ფესტივალის ფარგლებში, გელა 
კანდელაკის ფილმი „ხმელეთი 0,047%“

o „ოსკარზე“ წარსადგენი ქართული მხატვრული ფილმების 
საკონკურსო ჩვენება

ეროვნულ კინოცენტრთან ერთად ჩატარდა 
რეტროსპექტივა „ქართული კინო 1920-1930“,
რომლის ფარგლებში ნაჩვენები იყო 
ეროვნული არქივში ციფრულად აღდგენილი 
21 ქართული მხატვრული ფილმი



დოკუმენტების პოპულარიზაცია

რკინიგზის ევროპულ წელთან დაკავშირებით, ევროპულ
საარქივო პორტალზე (APEx) გამოქვეყნდა დოკუმენტები
საქართველოს რკინიგზის თემატიკაზე

შეიქმნა ქართული ანბანის სამი სახეობის შრიფტები
კომპანია „ჯეპრასთან“ და გრაფიკოს დავით
მაისურაძესთან ერთად

ვებგვერდსა და ფეისბუქგვერდზე განთავსდა 5
ვირტუალური გამოფენა, 10 მულტიმედიური გვერდი
და 15 კოლექცია

მომზადდა 165 სატელევიზიო სიუჟეტი

344 ინტერნეტსტატია

47 საგაზეთო პუბლიკაცია

30 რადიოგადაცემა



საერთაშორისო ურთიერთობები
არქივების საერთაშორისო საბჭოსთან (ICA) თანამშრომლობით 9 ივნისი – არქივების საერთაშორისო დღე –
სხვადასხვა ონლაინღონისძიებით აღინიშნა

ეროვნულმა არქივმა საარქივო კვლევის საერთაშორისო ცენტრის (ICARUS) 26-ე ყრილობაზე საკუთარი 
პროექტები წარადგინა

ელექტრონული არქივირების მიმართულებით აქტიური თანამშრომლობა მიმდინარეობდა ბრიტანეთის, 
სლოვენიისა და ესტონეთის ეროვნულ არქივებთან 

მომზადდა ახალი ნომინაცია UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების საერთაშორისო 
რეესტრში წარსადგენად - პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური
ფილმი „აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში“ 



ინფრასტრუქტურა

ახალციხეში გაიხსნა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივის 
ახალი შენობა, რომელშიც უკვე განთავსდა ადიგენის, 

ასპინძის, ახალციხისა და ნინოწმინდის დოკუმენტები. 
2022 წელს მათ დაემატება ახალქალაქისა და ბორჯომის 

საბუთები



გმადლობთ ყურადღებისთვის!
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