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სტრატეგიულისტრატეგიულისტრატეგიულისტრატეგიული მიმართულებებიმიმართულებებიმიმართულებებიმიმართულებები

� დოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტების დაცვისდაცვისდაცვისდაცვის პირობებისპირობებისპირობებისპირობების

გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება

� დოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტების ხელმისაწვდომობახელმისაწვდომობახელმისაწვდომობახელმისაწვდომობა დადადადა

სერვისებისსერვისებისსერვისებისსერვისების განვითარებაგანვითარებაგანვითარებაგანვითარება

� ელექტრონულიელექტრონულიელექტრონულიელექტრონული დოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტების არქივაციაარქივაციაარქივაციაარქივაცია� ელექტრონულიელექტრონულიელექტრონულიელექტრონული დოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტების არქივაციაარქივაციაარქივაციაარქივაცია

� ცენტრალიზაციაცენტრალიზაციაცენტრალიზაციაცენტრალიზაცია დადადადა ინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურის განვითარებაგანვითარებაგანვითარებაგანვითარება



ცვლილებებიცვლილებებიცვლილებებიცვლილებები საკანონმდებლოსაკანონმდებლოსაკანონმდებლოსაკანონმდებლო-ნორმატიულნორმატიულნორმატიულნორმატიულ ბაზაშიბაზაშიბაზაშიბაზაში

� ცვლილებებიცვლილებებიცვლილებებიცვლილებები:

� „ეროვნული საარქივო ფონდისა

და ეროვნული არქივის შესახებ’’ 

საქართველოს კანონში

� ეროვნული არქივის დებულებაში� ეროვნული არქივის დებულებაში

� მკლევართა მომსახურების

საფასურის განაკვეთებში



ცვლილებებიცვლილებებიცვლილებებიცვლილებები საკანონმდებლოსაკანონმდებლოსაკანონმდებლოსაკანონმდებლო-ნორმატიულნორმატიულნორმატიულნორმატიულ ბაზაშიბაზაშიბაზაშიბაზაში

� ნორმატიული აქტების მომზადება:

� ეროვნული საარქივო ფონდის სახელმწიფო საკუთრების დოკუმენტებთან

დაშვების წესი

� ეროვნული საარქივო ფონდის

დოკუმენტების დედნების საგამოფენო

მიზნით გამოყენების წესი

� რეგიონული და ადგილობრივი არქივების� რეგიონული და ადგილობრივი არქივების

სამოქმედო ტერიტორიების განსაზღვრა

� საქმისწარმოებისსაქმისწარმოებისსაქმისწარმოებისსაქმისწარმოების ერთიანიერთიანიერთიანიერთიანი წესიწესიწესიწესი ადმინისტრაციულადმინისტრაციულადმინისტრაციულადმინისტრაციულორგანოებშიორგანოებშიორგანოებშიორგანოებში

� რეგიონული, ადგილობრივი არქივებისა და ადგილობრივი

წარმომადგენლობების დებულებების შემუშავება

� ელექტრონულიელექტრონულიელექტრონულიელექტრონულიდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტების სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო-ტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიდამუშავებისადამუშავებისადამუშავებისადამუშავებისა დადადადა

მათიმათიმათიმათი ღირებულებისღირებულებისღირებულებისღირებულების ექსპერტიზისექსპერტიზისექსპერტიზისექსპერტიზის ჩატარებისჩატარებისჩატარებისჩატარების წესიწესიწესიწესი, ელექტრონულიელექტრონულიელექტრონულიელექტრონული

დოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტების არქივაციაარქივაციაარქივაციაარქივაცია



დოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდაცვადაცვადაცვადაცვა/შენახვისშენახვისშენახვისშენახვის გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება

� თბილისში მდებარე ცენტრალური

არქივის საცავებში კონდიცირება-

ვენტილაციის ავტომატური სისტემის

მოწყობა

� თბილისში მდებარე ცენტრალური არქივის� თბილისში მდებარე ცენტრალური არქივის

საცავებში ხანძარქრობის ავტომატური

სისტემის მოწყობა



დოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდაცვისადაცვისადაცვისადაცვისა დადადადა აღრიცხვისაღრიცხვისაღრიცხვისაღრიცხვის გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება

� დოკუმენტების მიზნობრივი შემფასებელი ექსპერტიზა, მათ შორის III 

კატეგორიის ფონდების

� დოკუმენტების საცავიდან გაცემა/მიღების აღრიცხვის

ელექტრონული პროგრამის შემუშავება და

დანერგვა

� ცენტრალური საფონდო კატალოგის� ცენტრალური საფონდო კატალოგის

სახელმწიფო ენაზე თარგმნა

� ფონდების ელექტრონული

კატალოგის შექმნა



დოკუმენტებითდოკუმენტებითდოკუმენტებითდოკუმენტებით დაკომპლექტებადაკომპლექტებადაკომპლექტებადაკომპლექტება

� გაეროს ჟენევის ოფისში დაცული ხარიტონ

შავიშვილის პირადი საარქივო ფონდის

ციფრული ვერსიის ეროვნულ არქივში ჩამოტანა

და დამუშავება

� უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის

დაკომპლექტება 15 ორგანიზაციის 42 500 საქმით

� ეროვნული არქივის აუდიოსტუდიაში თანამედროვე ავტორების ჩაწერა

� პრობლემაპრობლემაპრობლემაპრობლემა - ლიკვიდირებულილიკვიდირებულილიკვიდირებულილიკვიდირებული ორგანიზაციებისორგანიზაციებისორგანიზაციებისორგანიზაციების დოკუმენტებიდოკუმენტებიდოკუმენტებიდოკუმენტები



დოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტების დიგიტალიზაციადიგიტალიზაციადიგიტალიზაციადიგიტალიზაცია

� განსაკუთრებულადგანსაკუთრებულადგანსაკუთრებულადგანსაკუთრებულად ღირებულიღირებულიღირებულიღირებული ფონდებიფონდებიფონდებიფონდები:

� ქართულ ხელნაწერ წიგნთა კოლექცია - 800 შესანახი ერთეული

� ქუთაისის გუბერნიის თავადაზნაურთა საკრებულოს ფონდი - 300 საქმე

� ჰარვარდისა და ლევილის ფონდები - 3400 შესანახი ერთეული

� საქართველოს რევოლუციური კომიტეტი – 244 საქმე

� ხშირადხშირადხშირადხშირად მოთხოვნადიმოთხოვნადიმოთხოვნადიმოთხოვნადი ფონდებიფონდებიფონდებიფონდები:

� საქართველო-იმერეთის სინოდის კანტორა, 

მეტრიკული ჩანაწერები მიკროფირებიდან -

100 000 სლაიდი

� საკომლო წიგნები (ადგილობრივი და

რეგიონული არქივები, ქუთაისის, ლილოსა

და თბილისის არქივები) – 2 500 წიგნი

� მმაჩის არქივის სააქტო ჩანაწერები (1921-35 წლები) – 1500 საქმე



დოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტების დიგიტალიზაციადიგიტალიზაციადიგიტალიზაციადიგიტალიზაცია

� რუკები - 1200 

� განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში

მყოფი 40-50-იან წლებში შექმნილი

ფონოჩანაწერები - 30 საათი

� კინოდოკუმენტების (პარლამენტის

არქივი) VHS მატარებლიდან

ელექტრონულ მატარებელზე გადატანაელექტრონულ მატარებელზე გადატანა

137 შესანახი ერთეული

� ფოტოდოკუმენტები - 2000

� ფოტოალბომი -500 ფოტო

� ნეგატივი - 1500



დოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტებისდოკუმენტების რესტავრაციარესტავრაციარესტავრაციარესტავრაცია

ხელნაწერიხელნაწერიხელნაწერიხელნაწერი დოკუმენტებიდოკუმენტებიდოკუმენტებიდოკუმენტები:

� ძველი საბუთები - 750 ფურცელი

� ხელნაწერ წიგნთა კოლექცია (IX-XIX სს)

� ძველ საბუთთა დედნების კოლექცია

(XI-XIX სს)

� ძველ საბუთთა პირების კოლექცია

(XI-XIX სს)

� სპარსული საბუთების კოლექცია� სპარსული საბუთების კოლექცია

(1525-1863 წწ)

� დიდ ფორმატზე შესრულებული საბუთები -

85 ნახაზი

ნაბეჭდინაბეჭდინაბეჭდინაბეჭდიდოკუმენტებიდოკუმენტებიდოკუმენტებიდოკუმენტები:

� წერილობითი დოკუმენტები - 21 100 ფურცელი

� ქართულენოვანი ძველნაბეჭდი საეკლესიო წიგნები (XVIII-XIX სს) - 30 

� გაზეთები „საქართველოს რესპუბლიკა“ და „საქართველო“ 

(1918-21 წწ.) - 120 ნომერი

� აფიშები და რუკები - 50



მოქალაქეთამოქალაქეთამოქალაქეთამოქალაქეთა მომსახურებისმომსახურებისმომსახურებისმომსახურების გაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესებაგაუმჯობესება

� მკვლევარებისთვის ეროვნული არქივის დარბაზებში დოკუმენტების

გაცნობა საფასურის გარეშე, დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიების

მიწოდება

� მკვლევართა მომსახურების ელექტრონული პროგრამის შემუშავება

� მკვლევართა რეგისტრაცია

� მკვლევარების მიერ საქმეების გამოწერა� მკვლევარების მიერ საქმეების გამოწერა



სერვისებისსერვისებისსერვისებისსერვისების განვითარებაგანვითარებაგანვითარებაგანვითარება

� დოკუმენტების დასკანერება

� დოკუმენტების დამუშავება +

დასკანერება + ანოტირება + 

დედნების შენახვა

� გენეალოგიური კვლევები� გენეალოგიური კვლევები

� დოკუმენტების შენახვა
ლილოს არქივში -

2015 წლიდან



ადამიანურიადამიანურიადამიანურიადამიანური რესურსებისრესურსებისრესურსებისრესურსების მართვამართვამართვამართვა

� სამუშაო აღწერილობების დახვეწა და იუსტიციის სამინისტროს მიერ

დადგენილ სტანდარტთან თანხვედრა

� იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ერთიანი ბონუს სისტემის

მორგება ეროვნული არქივის თანამშრომლებზე (პერსონალის წახალისება, 

არამატერიალური მოტივაცია)

� სამეცნიერო-საგამომცემლო და ინფრასტრუქტურის განვითარების

განყოფილებების ჩამოყალიბებაგანყოფილებების ჩამოყალიბება

� ადგილობრივი წარმომადგენლების

დაკომპლექტება ადგილობრივი

კადრებით - 18 თანამშრომელი

� სამუშაო პირობების გაუმჯობესება

� უკუკავშირის კულტურის განვითარება

� სტაჟირების 6 თვიანი კურსის ჩატარება



თანამშრომელთათანამშრომელთათანამშრომელთათანამშრომელთა კვალიფიკაციისკვალიფიკაციისკვალიფიკაციისკვალიფიკაციის ამაღლებაამაღლებაამაღლებაამაღლება

ტრენინგები/სემინარები

� ეროვნული არქივის თანამშრომლებისთვის

� „საარქივო სერვისები“

� „ფონდებისდაკომპლექტება და აღრიცხვა“ 

� „კომპიუტერულიუნარები და დიგიტალიზაცია“

� „მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება“� „მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება“

� საერთაშორისოტრენინგი „წიგნისა და ქაღალდის კონსერვაცია-

რესტავრაციის ახალი მიდგომები”

� საუწყებო არქივების თანამშრომლებისთვის

� „უწყებაში დაცულიდოკუმენტების აღრიცხვა და პასპორტიზაცია“

� „საარქივოდა საქმისწარმოების სფეროში არსებული საკანონმდებლო

სიახლეების გაცნობა“



ცენტრალიზაციაცენტრალიზაციაცენტრალიზაციაცენტრალიზაცია დადადადა ინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურისინფრასტრუქტურის განვითარებაგანვითარებაგანვითარებაგანვითარება

� რუსთავისრუსთავისრუსთავისრუსთავის რეგიონული არქივის მშენებლობა

� თელავისთელავისთელავისთელავის რეგიონული არქივის შენობის

კაპიტალური შეკეთება

� ზუგდიდისზუგდიდისზუგდიდისზუგდიდის რეგიონული არქივის შენობის

კაპიტალური შეკეთება და საცავების მშენებლობა

� გორისგორისგორისგორის რეგიონული არქივის შენობის

კაპიტალური შეკეთება და საცავების მშენებლობა

� ახალციხისახალციხისახალციხისახალციხის რეგიონული არქივის შენობის� ახალციხისახალციხისახალციხისახალციხის რეგიონული არქივის შენობის

კაპიტალური შეკეთება და საცავების

მშენებლობა

� აბაშისაბაშისაბაშისაბაშის რეგიონული არქივის შენობის

კაპიტალური შეკეთება

� თბილისისთბილისისთბილისისთბილისის ცენტრალური არქივებისათვის

საცავების მშენებლობა

� რესტავრაციის ლაბორატორიის

თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა (მანქანა-დანადგარები: 

ელექტროგილიოტინა, ელექტროწნეხის აპარატი, თიმოლის კამერა)



ტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიულიტერიტორიული ორგანოებისორგანოებისორგანოებისორგანოების ცენტრალიზაციაცენტრალიზაციაცენტრალიზაციაცენტრალიზაცია



ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი წარმომადგენლობებიწარმომადგენლობებიწარმომადგენლობებიწარმომადგენლობები



ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული საარქივოსაარქივოსაარქივოსაარქივო ფონდისფონდისფონდისფონდის პოპულარიზაციაპოპულარიზაციაპოპულარიზაციაპოპულარიზაცია

� გამოფენებიგამოფენებიგამოფენებიგამოფენები /კინოჩვენებებიკინოჩვენებებიკინოჩვენებებიკინოჩვენებები

� პირველის მსოფლიო ომი - 100 

(თბილისი, კრაკოვი, ერევანი)

� ლეილა აბაშიძე - 85

� ვანო სარაჯიშვილი - 135

� გრიგოლორბელიანი - 210

� „იმერული ესკიზები“ – 35 

(ექსპოზიცია და კინოჩვენება)

� „ჯარისკაცის მამა“ - 50 

(ექსპოზიცია და კინოჩვენება)

� ძმები მიულსების სამრეწველო

საქმიანობა საქართველოში

� კახეთის ეკლესია-მონასტრების XIX საუკუნის

ფოტოდოკუმენტების გამოფენა

� „ ვედექინდი და საქართველო“  

� საქართველოს პირველი დემოკრატიული

რესპუბიკის მასალების გამოფენა



ეროვნულიეროვნულიეროვნულიეროვნული საარქივოსაარქივოსაარქივოსაარქივო ფონდისფონდისფონდისფონდის პოპულარიზაციაპოპულარიზაციაპოპულარიზაციაპოპულარიზაცია
� გამოცემებიგამოცემებიგამოცემებიგამოცემები:

� საისტორიო არქივის ფონდების მეგზური

(ქართულ, ინგლისურდა რუსულ ენებზე)

� ქუთაისის არქივის ფონდების მეგზური

� საეროდა სასულიერო პირთა ხელრთვების

კატალოგი (ისტორიული საბუთების მიხედვით)

� ვახტანგ VI-ის და თეიმურაზის II-ის ისტორიული

საბუთები

� კავკასიის რუკების ალბომი - ეროვნულ არქივში� კავკასიის რუკების ალბომი - ეროვნულ არქივში

დაცული XVIII-XX საუკუნეების რუკების მიხედვით

� საქართველოს წარმომადგენლობის რეპორტები პარიზის

საზავო კონფერენციიდან - გამოცემა და საჯაროლექცია

� ინჟინერ მამაცაშვილის დღიური, 1921 წლის ბრძოლის

ყოველდღიურობასთან დაკავშირებით (რუსულდა ქართულ

ენებზე)

� „ქალები-უახლესი ისტორიის არქივის პირად ფონდებში“ –

ბროშურა

� ჟურნალი „საისტორიო მოამბე“

� 2015 წლის კალენდარი



პროექტებიპროექტებიპროექტებიპროექტები

�ეროვნულ არქივში დაცულითეატრალური ესკიზების, 

ქართველი მეფეების საბუთებისა და უძველესი

ხელნაწერების UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების

რეესტრში შესატანად წარდგენა

�საზაფხულო სკოლა „პირველიდემოკრატიული

რესპუბლიკა“

� საზაფხულო სკოლა „ქართული� საზაფხულო სკოლა „ქართული

ემიგრანტულილიტერატურა“

� ეროვნული არქივის დოკუმენტების

განთავსება არქივების ევროპულ

პორტალზე (APEx)

� ეროვნული არქივის კინო

მედიათეკის შექმნა



პროექტებიპროექტებიპროექტებიპროექტები

ელექტრონულიელექტრონულიელექტრონულიელექტრონული კატალოგებიკატალოგებიკატალოგებიკატალოგები:

� 100  ხელნაწერი წიგნის აღწერა თანამედროვე ევროპული

სტანდარტებით (ლედსის უნივერსიტეტში (ბრიტანეთი) მიღებული

სტანდარტები,ასევე, სინას მთის ხელნაწერთა კატალოგის პრინციპები)

� უცხოური კაპიტალი საქართველოში XX საუკუნის 20-იან წლებში

� ეროვნულიუმცირესობები საქართველოში 20-30-იან წლებში

� გენეალოგიური მონაცემების კატალოგი� გენეალოგიური მონაცემების კატალოგი

� კარტოგრაფიული (საკადასტრო) 

დოკუმენტების კატალოგი და

გეოგრაფიული საინფორმაციო

სისტემა

� კინოფოტოფონოდოკუმენტების

კატალოგი



საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო თანამშრომლობათანამშრომლობათანამშრომლობათანამშრომლობა

� ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება
საბერძნეთის, თურქეთისა და ბოსნიის ეროვნულ არქივებთან

� შეთანხმების გაფორმება არქივების ევროპულ

პორტალთან (APEx) და საარქივოდოკუმენტების

განთავსება

� პოლონეთის სახელმწიფო არქივისა და მალტის

ეროვნული არქივის ხელმძღვანელების ვიზიტებიეროვნული არქივის ხელმძღვანელების ვიზიტები

ეროვნულ არქივში

� არქივების საერთაშორისო საბჭოს (ICA) ყოველწლიურ კონფერენციაში
მონაწილეობათემაზე „არქივები და კულტურული ინდუსტრია“
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