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1. შესავალი
აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს ქართული წიგნის ბაზრის კვლევის ანალიტიკურ ანგარიშს. აღნიშნული 
ანგარიში მომზადებულია „ეისითის“ მიერ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისთვის. 

კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება წიგნის ბაზრის ზოგადი შეფასებისა და არსებული პრობლემების 
დადგენის, წიგნის ბაზრის შემდგომი განვითარებისა და მკითხველის ბაზის გაფართოების სტრატეგიულ 
გეგმაზე მუშაობისათვის.

2. კვლე ვის დი ზა ი ნი

2.1 კვლე ვის მიზ ნე ბი

კვლე ვის მთა ვარ მი ზანს წარ მო ად გენ და 2013-2015 წლის სრუ ლი სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა წიგ-
ნის სეგ მენ ტის ყვე ლა კომ პო ნენ ტის შე სა ხებ წიგ ნის ბაზ რის ზო გა დი შე ფა სე ბი სა და არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის 
დად გე ნის, წიგ ნის ბაზ რის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბი სა და მკითხ ველ თა ბა ზის გა ფარ თო ე ბის სტრა ტე გი ულ 
გეგ მა ზე მუ შა ო ბი სათ ვის.

გარ და ამი სა, კვლე ვა მიზ ნად ისა ხავ და წიგ ნის ბაზ რის სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნას, რაც შე საძ ლე ბელს 
გახ დის მო ძი ე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე აღ ნიშ ნუ ლი სუს ტი მხა რე ე ბის აღ მოფხ ვ რის მიზ ნით 
კონ კ რე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბას. 

კვლე ვის ძი რი თა დი მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე გა ნი საზღ ვ რა კვლე ვის შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბი / ამო ცა ნე ბი:

 ► სა გა მომ ცემ ლო ბაზ რის აღ წე რა (2013-2015 წე ლი)

 ─ სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი გა მომ ცემ ლო ბე ბი, მა თი გა ნა წი ლე ბა სა წარ მოს ზო მის მი ხედ ვით

 ─ გა მომ ც მე ლო ბე ბის მი ერ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბი, შე მო სა ვა ლი გა ყი დუ ლი წიგ ნე ბი დან, ჯა მუ რი და 
სა შუ ა ლო ტი რა ჟი, ჟან რი, კა ტე გო რი ე ბი.

 ─ გა მომ ცემ ლო ბე ბის მარ კეტ ნ გუ ლი საქ მი ა ნო ბა

 ─ გა მომ ცემ ლო ბე ბის ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ფი კა დის ტ რი ბუ ტო რებ თან

 ─ სა დის ტ რი ბუ ციო არ ხე ბის გა ნა წი ლე ბა

 ─ კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სებ ლე ბე ბის სა გა მომ ცემ ლო საქ მი ა ნო ბა

 ─ გა მომ ცემ ლო ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბა წიგ ნის ბაზ რო ბებ ში, ლი ტე რა ტუ რულ პრე მი ებ სა და კონ კურ სებ ში

 ► წიგ ნის გა მო ცე მა 2013-2015 წლებ ში

 ─ სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის ჯა მუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2013-2015 წლებ ში

 ─ გა მო ცე მუ ლი და სა ხე ლე ბე ბის გა ნა წი ლე ბა მხატ ვ რუ ლი / არამ ხატ ვ რუ ლი, ქარ თუ ლი / თარ გ მ ნი ლი 
ლი ტე რა ტუ რის მი ხედ ვით

 ─ წიგ ნე ბის სა შუ ა ლო გა სა ყი დი ფა სი 2013-2015 წლებ ში

 ► სა დის ტ რი ბუ ციო ბაზ რის და ხა სი ა თე ბა

 ─ წიგ ნე ბის დის ტ რი ბუ ცია 2013-2015 წლებ ში

 ─ წიგ ნის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი, მა თი გა ნა წი ლე ბა კომ პა ნი ის ზო მის მი ხედ ვით

 ─ დის ტ რი ბუ ტო რე ბის გა მომ ცემ ლო ბებ თან და მა ღა ზი ებ თან ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ფი კა 

 ► სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბის კვლე ვა

 ► 2015 წლის ბეს თტსე ლე რე ბი

 ─ მხატ ვ რუ ლი / არამ ხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის კა ტე გო რი ებ ში

 ─ ქარ თუ ლი / თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რის კა ტე გო რი ებ ში
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 ► ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრე მი ე ბი 2013-2015 წლე ბი

 ► ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის ბა ზა რი 2013-2015 წლე ბი

 ─ ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის მა ღა ზი ე ბი

 ─ ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის ბაზ რის მო ცუ ლო ბა

 ─ ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის სა შუ ა ლო გა სა ყი დი ფა სი

 ─ ბეს თტსე ლე რე ბი ელექ ტ რო ნულ წიგ ნებს შო რის

 ► წიგ ნი ე რე ბის დო ნე 2015 წე ლი

 ─ მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლის წი ლი

 ─ წიგ ნის მყიდ ვე ლე ბის წი ლი

 ─ წიგ ნის ჟან რე ბის და კა ტე გო რი ე ბის უპი რა ტე სო ბე ბი

 ─ წიგ ნის მი ღე ბის წყა რო ე ბი

 ► სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ბიბ ლი ო თე კე ბი

 ─ ბიბ ლი ო თე კე ბის გა ნა წი ლე ბა ბიბ ლი ო თე კის ტი პის მი ხედ ვით

 ─ მკითხ ვე ლის რა ო დე ნო ბა

 ─ წიგ ნა დი ფონ დე ბის შევ სე ბის გზე ბი და სიხ ში რე

 ► ქარ თუ ლი წიგ ნის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი, 2014-2015 წლე ბი

 ─ ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ექ ს პორ ტი

 ─ ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა თარ გ მა ნებ ში, თარ გ მა ნე ბის სტა ტის ტი კა

2.2 კვლევის მეთოდოლოგია

ქარ თუ ლი წიგ ნის ბაზ რის ყვე ლა სეგ მენ ტის და კომ პო ნენ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის მიზ ნით კვლე ვის 
ფარ გ ლებ ში გა ნი საზღ ვ რა სა მიზ ნე სეგ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც მეტ - ნაკ ლე ბად მო ი ცავს წიგ ნის ბაზ რის ყვე ლა სეგ მენტს:

 ► სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი გა მომ ცემ ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც გა მოს ცე მენ მხატ ვ რულ / არამ ხატ ვ რულ 
ლი ტე რა ტუ რას

 ► სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი დის ტ რი ბუ ტო რე ბი

 ► სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი წიგ ნის მა ღა ზი ე ბი

 ► სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის მა ღა ზი ე ბი

 ► სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტ რე ბი, რომ ლე ბიც გა მოს ცე მენ ლი ტე რა ტუ რას კო-
მერ ცი უ ლი მიზ ნით

 ► სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ბიბ ლი ო თე კე ბი, სა ქარ თ ვე ლოს სა ბიბ ლი ო თე კო ასო ცი ა ცი ა, სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კა

 ► მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლი

მიზ ნი დან და ამო ცა ნე ბი დან, ასე ვე სექ ტო რის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე კვლე ვის ფარ გ ლებ ში მოხ და სხვა-
დას ხ ვა მე თო დო ლო გი ის კომ ბი ნი რე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბა:

 ► მე ო რა დი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა – კვლე ვის ფარ გ ლებ ში ACT-ის მი ერ მოხ და მე ო რა დი ინ ფორ მა ცი-
ის გა მოთხო ვა სხვა დას ხ ვა და წე სე ბუ ლე ბი დან, მათ შო რის: „საქართველოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
სამ სა ხუ რი“, „საქართველოს პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კა“, „საქართველოს სა ბიბ ლი ო თე-
კო ასო ცი ა ცი ა“, „ქართული წიგ ნის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი“. ასე ვე სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი უმაღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლე ბი, კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტ რე ბი, ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის მა ღა ზი ე ბი. 

 ► რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მე თო დი – სა ჭი რო სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის მიზ ნით კვლე-
ვის ფარ გ ლებ ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა შემ დე გი ტექ ნი კა:
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 ─ ნა  ხევ   რად სტრუქ   ტუ  რი  რე  ბუ  ლი ინ   ტერ   ვი  უ  ე  ბი ჩა  ტარ   და გა  მომ   ცემ   ლო  ბე  ბის, დის   ტირ   ბუ  ტო  რე  ბის 
და წიგ   ნის მა  ღა  ზი  ე  ბის წარ   მო  მად   გენ   ლებ   თან წი  ნას   წარ შე  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი კითხ   ვა  რის სა  შუ  ა  ლე  ბით. 

კვლევის მეთოდოლოგია

მეთოდი რაოდენობრივი კვლევა

ტექნიკა ნახევრად სტურქურირებული ინტერვიუ

სამიზნე ჯგუფი გამომცემლობები, დისტრიბუტორები და წიგნის მაღაზიები

ჩატარებული ინტერვიუების 
რაოდენობა

 ► გამომცემლობები – 34 ინტერვიუ
 ► დისტრიბუტორები – 4 ინტერვიუ
 ► მაღაზიები – 9 ინტერვიუ

შერჩევის მეთოდი ცენსუსი გამომცემლობების და დისტრიბუტორების 
შემთხვევაში. მიზნობრივი შემრჩევა მაღაზიების შემთხვევაში

კვლევის არეალი საქართველო

ინტერვიუს ხანგრძლივობა 35-40 წუთი

 ─ პი რის პირ ინ ტერ ვი უ ე ბი მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლებ თან წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
კითხ ვა რის სა შუ ა ლე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი კომ პო ნენ ტის მი ზანს წარ მო ად გენ და სა ქარ თ ვე ლოს დი დი 
ქა ლა ქე ბის მცხოვ რებ ლე ბის წიგ ნი ე რე ბის დო ნის და წიგ ნის კითხ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი უპი რა-
ტესობების გან საზღ ვა.

კვლევის მეთოდოლოგია

მეთოდი რაოდენობრივი კვლევა

ტექნიკა პირისპირ ინტერვიუ

სამიზნე ჯგუფი

15 წლის და უფროსი ასაკის საქართველოს დიდი 
ქალაქების მცხოვრებლები, რომლებსაც ბოლო ერთი წლის 
განმავლობაში წაკითხული ჰქონდათ ერთი წიგნი მაინც 
(მხატვრული ლიტერატურა). 

ჩატარებული ინტერვიუების 
რაოდენობა 700 დასრულებული ინტერვიუ

შერჩევის მეთოდი ორსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევა წინასწარი 
სტრატიფიკაციის მეთოდით

კვლევის არეალი თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, თელავი 

ინტერვიუს ხანგრძლივობა 30 წუთი 

3. კვლევის შედეგები

3.1 საგამომცემლო ბაზრის აღწერა

2015 წლის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში და ახ ლო ე ბით ასამ დე გა მომ ცემ ლო ბა იყო და რე გის ტ რი რე ბუ ლი. მათ გან 
კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მო ი ყო 55 აქ ტი უ რი გა მომ ცემ ლო ბა, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა მცი რე გა მომ ცემ ლო ბას 
წარ მო ად გენს, ხო ლო მსხვი ლი ზო მის და სა შუ ა ლო ზო მის გა მომ ცემ ლო ბე ბი მხო ლოდ მცი რე რა ო დე ნო ბით 
არი ან წარ მოდ გე ნი ლე ბი ქარ თუ ლი წიგ ნის სა გა მომ ცემ ლო ბა ზარ ზე1.

1. სა წარ მოს ზო მის დად გე ნა ხდე ბა კომ პა ნი ის ერ თი წლის ბრუნ ვის (დღგ-ს გა რე შე) და კომ პა ნი ა ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის კომ-
ბი ნა ცი ით სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მე თო დო ლო გი ის შე სა ბა მი სად
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გამომცემლობების ზომა 2014-2015

N-რაოდენობა %-წილი

მსხვილი გამომცემლობები 5 9%

საშუალო გამომცემლობები 5 9%

მცირე გამომცემლობები 45 82%

ჯამში 55 100%

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

კვლე ვის შე დე გად იკ ვე თე ბა, რომ სა გა მომ ცემ ლო საქ მი ა ნო ბა უმე ტეს წი ლად თბი ლის ში არის კონ ცენ ტ რი რე-
ბუ ლი – აღ ნიშ ნუ ლი 55 გა მომ ცემ ლობი დან უმ რავ ლე სო ბა თბი ლის ში არის და რე გის ტ რი რე ბუ ლი. 55-დან მხო-
ლოდ 4 წარ მო ად გენს რე გი ო ნა ლურ გა მომ ცემ ლო ბას, მათ გან 2 ბა თუმ ში ეწე ვა სა გა მომ ცემ ლო საქ მი ა ნო ბას. 

სა გა მომ ცემ ლო ბაზ რის აღ წე რის ფარ გ ლებ ში ვერ მო ხერ ხ და პე რი ო დუ ლი გა მომ ცემ ლო ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცი ის მო ძი ე ბა, ვი ნა ი დან გა მომ ცე მლობათა ნა წილ მა უარი გა ნაცხა და კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე, ხო ლო 
მე ო რა დი ინ ფორ მა ცია გა მომ ცემ ლო ბე ბის საქ მი ა ნო ბის პე რი ო დუ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით არ არ სე ბობს. 

სულ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 34-მა გა მომ ცემ ლო ბამ. კვლე ვამ მო იც ვა ბაზ რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო-
თა მა შე ე ბის უდი დე სი ნა წი ლი, ვი ნა ი დან პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო მსხვი ლი და სა შუ ა ლო გა მომ ცემ-
ლობე ბის უმ რავ ლე სო ბამ. 

კვლევაში მონაწილე გამომცემლობების ზომა 2015

N-რაოდენობა %-წილი

მსხვილი გამომცემლობები 4 12%

საშუალო გამომცემლობები 4 12%

მცირე გამომცემლობები 26 77%

ჯამში 34 100%

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; ნახევრად სტრუქტურირებული  
ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

კვლევაში მო ნა წი ლე გა მომ ცემ ლო ბე ბის (34 გა მომ ცემ ლო ბა) მი ერ 2015 წელს გა მო ცე მუ ლი და სა ხე ლე ბე ბის 
ჯა მუ რი რა ო დე ნო ბა 1491-ს უტოლ დე ბა – აქ შე დის ნე ბის მი ერ ჟან რის და კა ტე გო რი ის ლი ტე რა ტუ რა, რო მე ლიც 
წიგ ნის სა ხით გა მო ი ცა. ტენ დენ ცი ის სა ხით იკ ვე თე ბა, რომ 2013 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი წიგ ნე ბის გა მო ცე მის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ყო ველ წ ლი უ რად მა ტუ ლობს – თუ 2013 წელს გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის ჯა მუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 1363 
და სა ხე ლე ბა იყო, 2015 წლის თ ვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი უკ ვე 1491 და სა ხე ლე ბას უტოლ დე ბა2, რაც და ახ ლო ე ბით 
9%-იან მა ტე ბას გუ ლის ხ მობს.

2. აღ ნიშ ნუ ლი რიცხვი სა ვა რა უ დოდ ჩა მო უ ვარ დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ყვე ლა გა მომ ცემ ლობის მი ერ 2015 წელს გა მო ცე მუ ლი 
და სა ხე ლე ბე ბის ჯა მურ რა ო დე ნო ბას, ვი ნა ი დან კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ყვე ლა გა მომ ცემ ლო ბამ არ მი ი ღო. შე და რე ბის თ ვის მო ვიყ ვანთ 
პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის მი ერ აღ რიცხულ მო ნა ცემს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 2015 წელს ჯამ ში გა მო ი ცა 4173 და სა ხე ლე ბის 
წიგ ნი – თუმ ცა მათ შო რის არი ან რო გორც გა მომ ცემ ლო ბე ბი, ასე ვე ფი ზი კუ რი პი რე ბი და ინდ. მე წარ მე ე ბი. აღ ნიშ ნულ რიც ხვებზე უფ რო 
დე ტა ლუ რი სა უ ბა რი შე სა ბა მის ქვე თავ ში იქ ნე ბა წარ მოდ გე ნი ლი.
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კვლევაში მონაწილე გამომცემლობების ზომა 2015

გამოცემის წელი 2013 2014 2015

გამოცემული დასახელებების რაოდენობა ჯამში 1363 1458 1491

პირველადი გამოცემები 1054 1129 1090

ხელახალი გამოცემები 352 372 454

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში მოხ და Top 10 გა მომ ცემ ლო ბის გა მოვ ლე ნა მათ მი ერ 2015 წელს გა მო ცე მუ ლი წიგ ნის 
და სა ხე ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბე ბის მი ხედ ვით. ათე უ ლი შე ირ ჩა მხო ლოდ იმ 34 გა მომ ცემ ლო ბას შო რის, რომ ლე-
ბიც მო ნა წი ლე ობ დ ნენ კვლე ვა ში. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ის გა მომ ცემ ლო ბე ბი, რომ ლებ მაც უარი გა ნაცხა დეს 
კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე, თუმ ცა წიგ ნის ბა ზარ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან მო თა მა შე ებს წარ მო ად გე ნენ და მათ გან 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში სა ვა რა უ დოდ მოხ ვ დე ბოდ ნენ აღ ნიშ ნულ ათე ულ ში. ასე თი გა მომ ცემ ლო-
ბე ბია „დიოგენე“ და /ან „ ლო გოს პრე სი“.

TOP 10 გამომცემლობა გამოცემული დასახელებების რაოდენობის მიხედვით, 2015 წელი

გამომცემლობა
დასახელებების 

რაოდენობები (%)

პალიტრა L 27%

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 19%

ინტელექტი 13%

გაზეთი „საქართველოს მაცნე“ 7%

გამომცემლობა წიგნები ბათუმში 4%

არეტე 4%

გრიფონი 3%

არტანუჯი 2%

ნეკერი 2%

აჭარა 2%

სხვა გამომცემლობები 17%

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე გა მომ ცემ ლო ბე ბი 2013-2015 წლებ ში წიგ ნებს სა შუ ა ლოდ 1000-იანი ტი რა ჟით გა მოს ცემ-
დ ნენ. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ აღ ნიშ ნუ ლი რიცხ ვი არ შეც ვ ლი ლა 2013 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი. სა ინ ტე რე სო ა, 
რომ ქარ თულ ბა ზარ ზე წარ მოდ გე ნილ ნი არი ან ისე თი მსხვი ლი გა მომ ცემ ლო ბე ბიც, რომ ლებ საც მაქ სი მუმ 
7 500 ეგ ზემ პ ლა რი გა მო უ ცი ათ 2013 და 2015 წლებ ში. სა ქარ თ ვე ლო ში მი ნი მა ლუ რი ტი რა ჟი თი თო და სა ხე-
ლე ბის თ ვის 100 ეგ ზემ პ ლა რი ა.



9ქართული წიგნის ბაზრის კვლევა

ტირაჟი 2013-2015

წელი 2013 2014 2015

ჯამური ტირაჟი 3434274 2946773 3319666

საშუალო ტირაჟი (მედიანა) თითოეული 
დასახელებისთვის 925 575 1000

მაქსიმალური ტირაჟი თითოეული დასახელებისთვის 7 500 5 239 7 500

მინიმალური ტირაჟი თითოეული დასახელებისთვის 100 100 100

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

სა ინ ტე რე სო ა, რომ 2015 წელს გა მო ცე მუ ლი ჯა მუ რი ტი რა ჟის მი ხედ ვით გა მომ ცემ ლო ბე ბის ტოპ ათე უ ლის გა-
მოვ ლე ნი სას ლი დე რი პო ზი ცია ამ ჯე რად ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბას უკა ვია3 – კვლე ვა ში მო ნა წი ლე 
სხვა გა მომ ცემ ლო ბებ თან შე და რე ბით მან 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში წიგ ნე ბი ყვე ლა ზე დი დი ტი რა ჟით გა მოს ცა. 

ჯა მუ რი ტი რა ჟის მაჩ ვე ნებ ლე ბით ბაზ რის უდი დეს ნა წილს ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა და პა ლიტ რა 
L-ი ინა წი ლე ბენ – ჯამ ში სა გა მომ ცემ ლო ბა ზარ ზე გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის ჯა მუ რი ტი რა ჟის 78% სწო რედ მა თ 
ეკუთვნით.

TOP 6 გამომცემლობა ჯამური ტირაჟის მიხედვით, 2015 წელი

გამომცემლობა ჟამური ტირაჟი (%)

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 42%

პალიტრა L 36%

ინტელექტი 6%

გამომცემლობა წიგნები ბათუმში 3%

გაზეთი „საქართველოს მაცნე“ 2%

არეტე 2%

სხვაგა მომცემლობები 9%

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე გა მომ ცემ ლო ბა თა სა ერ თო შე მო სა ვალ მა გა ყი დუ ლი წიგ ნე ბი დან 2015 წლის თ ვის 
107072034 ლა რი შე ად გი ნა. შე მო სავ ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გა და მუ შა ვე ბის გზით შე საძ ლე ბე ლი გახ და 
ჯა მუ რი შე მო სავ ლის რიცხ ვის დად გე ნა არა მხო ლოდ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე 34 გა მომ ცემ ლობის თ ვის, ასე ვე 
მათ თ ვი საც, ვინც უარი გა ნაცხა და კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე. შე სა ბა მი სად, ზე მოთ მო ცე მულ 2015 წლის მო-
ნა ცემს მი ნი მუმ 2 266 995ლარი და ე მა ტე ბა და ჯა მუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 12974198 ლა რი იქ ნე ბა. 

კვლე ვის შე დე გად იკ ვე თე ბა, რომ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე გა მომ ცემ ლო ბე ბის მი ერ წიგ ნე ბის გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი 
წლი უ რი შე მო სა ვა ლი წლი დან წლამ დე მა ტუ ლობს, თუმ ცა გა ყი დუ ლი ეგ ზემ პ ლა რე ბის რა ო დე ნო ბა შემ ცი რე-
ბუ ლი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი შე საძ ლოა გან პი რო ბე ბუ ლი იყოს ბა ზარ ზე წიგ ნის ფა სის მა ტე ბით.

3. წიგ ნის ბა ზარ ზე სა უბ რი სას იგუ ლის ხ მე ბა ქარ თუ ლის წიგ ნის ბა ზარ ზე მოღ ვა წე ის 34 გა მომ ცემ ლო ბა, რომ ლებ მაც მო ნა წი ლე ო-
ბა მი ი ღეს კვლე ვა ში. აღ ნიშ ნუ ლი რიცხვი სა გა მომ ცემ ლო ბაზ რის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს მო ი ცავს, ვი ნა ი დან მსხვი ლი და სა შუ ა ლო 
ზო მის სა წარ მო ე ბის უმ რავ ლეს ნა წილს ფა რავს. მხო ლოდ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ბა ზარ ზე მოღ ვა წე მსხვი ლი გა მომ ცემ ლო ბა 
„დიოგენე“ და სა შუ ა ლო ზო მის გა მომ ცემ ლო ბა „ლოგოს პრე სი“ არ იღებ დ ნენ მო ნა წი ლე ო ბას კვლე ვა ში, რის გა მოც სხვა დას ხ ვა 
კრი ტე რი უ მე ბით Top გა მომ ცემ ლობე ბის გა მოვ ლე ნა მათ გა რე შე მოხ და, ხო ლო მა თი ზო მი დან გა მომ დი ნა რე, ისი ნი სა ვა რა უ დოდ და-
ი კა ვებ დ ნენ გარ კ ვე ულ პო ზი ცი ას შედ გე ნილ სი ებ ში.

4. აღ ნიშ ნუ ლი რიცხვის ცდო მი ლე ბა და ახ ლო ე ბით 1 000 000 – 700 000 ლა რის ფარ გ ლებ ში მერ ყე ობს, რაც ნიშ ნავს, რომ 34 გა მომ-
ცემ ლო ბის 2015 წლის შე მო სა ვა ლი გა ყი დუ ლი წიგ ნე ბი დან შე საძ ლოა იყოს რო გორც მაქ სი მუმ 11 707 203 ლა რი, ასე ვე მი ნი მუმ 9 
707 203 ლა რი. აღ ნიშ ნუ ლი ცდო მი ლე ბა გა მომ დი ნა რე ობს გა მომ ცემ ლო ბე ბის მი ერ შე მო სავ ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არ გა ცე-
მით.
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შემოსავალი გაყიდული წიგნებიდან 2013-2015

წელი 2013 2014 2015

გაყიდული ეგზემპლარები (ცალობით) 2989444 2596431 2469196

შემოსავალი გაყიდული წიგნებიდან (ლარში) 8153245 9361704 10707203

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მოვ ლინ და Top 10 გა მომ ცემ ლო ბა 2015 წელს მათ მი ერ გა ყი დუ ლი წიგ ნე ბი დან 
მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით. ამ პა რა მეტ რით წამ ყ ვან პო ზი ცი ა ზე კვლავ ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ-
ცემ ლო ბა იმ ყო ფე ბა. გარ და ამი სა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ სი ა ში სა ვა რა უ დოდ მოხ ვ დე ბოდ ნენ ისე თი გა მომ-
ცემ ლო ბე ბი, რო გო რე ბი ცაა ქარ ჩხა ძის გა მომ ცემ ლო ბა, გა მომ ცემ ლო ბა ლე ტა, დი ო გე ნე და ელ ფი მათ მი ერ 
სრულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცი ის მო წო დე ბის ან კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ში თან ხ მო ბის შემ თხ ვე ვა ში.

TOP 10 გამომცემლობა გაყიდული წიგნებიდან მიღებული შემოსავლის მიხედვით, 2015 წელი5

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

პალიტრა L

არეტე

ინტელექტი

გაზეთი „საქართველოს მაცნე“

არტანუჯი

გამომცემლობა წიგნები ბათუმში

სიესტა

წიგნიერი

მერიდიანი

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

TOP 10 გამომცემლობა გაყიდული წიგნებიდან მიღებული შემოსავლის მიხედვით, 2014 წელი

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

პალიტრა L

ინტელექტი

არტანუჯი

გაზეთი „საქართველოს მაცნე“

წიგნიერი

არეტე

იურისტთა სამყარო

მერიდიანი

გორგა

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

5. აღ ნიშ ნულ ცხრილ ში არ არის მი თი თე ბუ ლი top 10 გა მომ ცემ ლო ბი დან თი თო ე უ ლის წი ლი გა ყი დუ ლი წიგ ნე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-
ლე ბის მი ხედ ვით. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე ნის გან თა ვი შე ვი კა ვეთ, ვი ნა ი დან პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ნათ ლად აჩ ვე ნებს 
და მარ ტი ვად გა მოთ ვ ლადს ხდის თი თო ე უ ლი გა მომ ცემ ლო ბის 2015 წლის შე მო სა ვალს გა ყი დუ ლი წიგ ნე ბი დან. კვლე ვის ფარ გ ლებ ში 
გარ კ ვე ულ სირ თუ ლე ებს წა ვაწყ დით გა მომ ცემ ლობებ თან ურ თი ერ თო ბი სას რი გი ინ ფორ მა ცი ის მო წო დე ბის თვალ საზ რი სით, გა მომ ცემ-
ლო ბე ბის თ ვის გან სა კუთ რე ბით სენ სი ტი უ რი აღ მოჩ ნ და შე მო სავ ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო წო დე ბა. თუმ ცა, სა ბო ლოო 
ჯამ ში „ეისითისთან“ კონ ფი დენ ცი ა ლურო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის და კონ ფი დენ ცი ა ლურო ბის დაც ვის პი რო ბის მი ღე ბის შე დე გად ინ ფორ-
მა ცია მა ინც მოგ ვა წო დეს. იმის თ ვის, რომ შე ვას რუ ლოთ მათ თ ვის მი ცე მუ ლი პი რო ბა და შე სა ბა მი სად, შე ვი ნარ ჩუ ნოთ გა მომ ცემ ლო ბე ბის 
ნდო ბა ჩვენ მი მართ, რი თაც ასე ვე ვუზ რუნ ველ  ყოფთ მათ ჩარ თუ ლო ბას სა მო მავ ლოდ და გეგ მილ კვლე ვებ ში, გა დავ წყ ვი ტეთ და ვიც ვათ 
მა თი კონ ფი დენ ცი ა ლურო ბა აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თუნ დაც ირი ბად არ წარ მოდ გე ნის გზით.
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გა მომ ცემ ლობე ბის თ ვის ყვე ლა ზე შე მო სავ ლი ა ნი მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გა მო ცე მა და გა ყიდ ვაა – 2013-
2015 წლებ ში გა მომ ცემ ლობე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ყვე ლა ზე დი დი წი ლი სწო რედ მხატ ვ რუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რის გა ყიდ ვებ ზე მო დი ო და. ზო გი ერ თი გა მომ ცემ ლობის შემ თხ ვე ვა ში მოხ და სას კო ლო წიგ ნე ბის 
წი ლის საგ რ ძ ნო ბი შემ ცი რე ბა, რაც 2013 წელს სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის შე დე გი იყო, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
გა მომ ცემ ლობებს სას კო ლო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის გა მო ცე მის უფ ლე ბა ჩა მო ერ თ ვათ და მხო ლოდ ბეჭ დ ვის 
უფ ლე ბა მი ე ნი ჭა რამ დე ნი მე სტამ ბას. 

მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის შემ დეგ ყვე ლა ზე მომ გე ბი ა ნი გა მომ ცემ ლობე ბის თ ვის აკა დე მი  უ რი / პრო ფე სი უ ლი 
ლი ტე რა ტუ რის (20%), სა ბავ შ ვო ლი ტე რა ტუ რის (11%) და დამ ხ მა რე სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის (9%) გა მო ცე მა 
და გა ყიდ ვა ა. 

2015 წელს კვლე ვა ში მო ნა წი ლე გა მომ ცემ ლო ბე ბის 47%-ისთვის მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გა მო ცე მა შე მო-
სავ ლის მთა ვარ წყა როს (შემოსავლის 50%-ზე მე ტი წი ლის მო დის მხატ ვ რულ ლი ტე რა ტუ რა ზე)  წარ მო ად გენს. 
დარ ჩე ნი ლი 53%-ისთვის შე მო სავ ლის ძი რი თა დი წი ლი რიგ შემ თხ ვე ვებ ში აკა დე მი ურ / პრო ფე სი ულ ლი ტე-
რა ტუ რა ზე, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში დამ ხ მა რე სას კო ლო წიგ ნებ ზე / სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ებ ზე და რამ დე ნი მე შემ თხ-
ვე ვა ში სა ბავ შ ვო ლი ტე რა ტუ რა ზე მო დის. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 2014 წლი დან 2015 წლამ დე სა მიზ ნე 
სეგ მენ ტ ში წიგ ნის ჟან რის / კა ტე გო რი ის გა ნა წი ლე ბა შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით უმე ტეს წი ლად არ შეც ვ ლი ლა, 
9 გა მომ ცემ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი 2014 წელ თან 
შე და რე ბით მო მა ტე ბუ ლი ა, ხო ლო ერ თე ულ შემ თხ ვე ვებ ში მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი 
შე მო სა ვა ლი შემ ცი რე ბუ ლი ა. 

201320142015

სხვა (სამუსიკო ნოტები, რუკები, 
ლექსიკონები, ალბომები და ა.შ)

რელიგიური თემატიკის წიგნები

სურათებიანი წიგნები (გრაფიკული ნოველა)

დამხმარე სასკოლო წიგნები / სახელმძღვანელოები

სასკოლო წიგნები / სახელმძღვანელოები /
სასკოლო წიგნების კრებული

საბავშვო ლიტერატურა

აკადემიური / პროფესიული ლიტერატურა

მხატვრული ლიტერატურა 45% 40% 35%

20% 21% 18%

11% 14% 14%

2% 2% 6%

9% 5% 4%

0.1% 0.1% 2%

1% 2% 2%

4% 2% 1%

შემოსავალი გაყიდული წიგნებიდან კატეგორიის მიხედვით 2013-2015

შენიშვნა: გრაფიკზე მოცემულია 34 გამომცემლობის მიერ დასახელებული პასუხების საშუალო მაჩვენებლები

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მი-
ხედ ვით ლი დერ პო ზი ცი ებ ზე იმ ყო ფე ბი ან ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა, გა მომ ცემ ლო ბა არე ტე და 
გა მომ ცემ ლო ბა ინ ტე ლექ ტი.
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TOP 10 გამომცემლობა მხატვრული ლიტერატური გაყიდვით მიღებული  
შემოსავლის მიხედვით, 2015 წელი

გამომცემლობა
მხატვ. ლიტერატურიდან 

მიღებული შემოსავლების 
პროცენტრული განაწილება

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 26%

არეტე 17%

ინტელექტი 16%

პალიტრა L 11%

გაზეთი „საქართველოს მაცნე“ 9%

არტანუჯი 7%

გამომცემლობა წიგნები ბათუმში 5%

სიესტა 4%

შემეცნება 1%

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი 1%

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ არამ ხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის 
მი ხედ ვით გა მომ ცემ ლობე ბის გა და ნა წი ლე ბი სას სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბულ სუ რათს ვი ღებთ. ლი დე რი პო ზი ცია 
გა მომ ცემ ლო ბა „წიგნიერს“ უკა ვი ა. მას მოს დე ვენ გა მომ ცემ ლო ბე ბი „პალიტრა L“ და „არეტე“ თა ნა ბა რი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბით.6

TOP 10 გამომცემლობა არამხატვრული6 ლიტერატურის გაყიდვით მიღებული შემოსავლის 
მიხედვით, 2015 წელი

გამომცემლობა
არამხატვ. ლიტერატურიდან 

მიღებული შემოსავლების 
პროცენტრული განაწილება

წიგნიერი 30%

პალიტრა L 17%

არეტე 17%

იურისტთა სამყარო 11%

ინტელექტი 8%

მერიდიანი 6%

შემოქმედი ანგელოზი 4%

გამომცემლობა აზრი 2%

სიესტა 2%

ნეკერი 2%

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

6. არამ ხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის კა ტე გო რი ა ში არ შე დის სა ბავ შ ვო ლი ტე რა ტუ რა, სას კო ლო წიგ ნე ბი, სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი, სას კო ლო 
წიგ ნე ბის კრე ბუ ლე ბი, დამ ხ მა რე სას კო ლო წიგ ნე ბი, სუ რა თე ბი ა ნი წიგ ნე ბი, რე ლი გი უ რი თე მა ტი კის წიგ ნე ბი, სა მუ სი კო ნო ტე ბი, ლექ სი-
კო ნე ბი, ალ ბო მე ბი, რუ კე ბი.
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სა ბავ შ ვო ლი ტე რა ტუ რის გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა 
ბაზ რის7 ყვე ლა ზე გა მოკ ვე თილ ლი დერს წარ მო ად გენს. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ აღ ნიშ ნულ სი ა ში დი დი 
ალ ბა თო ბით მოხ ვ დე ბო და „ქარჩხაძის გა მომ ცემ ლო ბაც“.

TOP 11 გამომცემლობა საბავშვო ლიტერატურის გაყიდვით მიღებული შემოსავლის  
მიხედვით, 2015 წელი

გამომცემლობა
საბავშვო ლიტერატურიდან 
მიღებული შემოსავლების 

პროცენტრული განაწილება

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 86%

პალიტრა L 10%

გამომცემლობა წიგნები ბათუმში 2%

წიგნიერი 1%

შემეცნება 1%

სიესტა 0.4%

მერიდიანი 0.3%

აგორა 0.1%

გრიფონი 0.1%

შემოქმედი ანგელოზი 0.1%

ნეკერი 0.1%

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

2015 წლის თ ვის სა გა მომ ცემ ლო ბა ზარ ზე ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის და სა ხე ლე ბე ბი რა ო დე ნობ რი ვად შე და-
რე ბით მა ღა ლი წი ლით გა მო ი ცა – გა მო ცე მუ ლი და სა ხე ლე ბე ბი დან 55% მო დი ო და ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ზე, 
ხო ლო 45% თარ გ მ ნილ ზე. კვლე ვის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რის გა მო ცე მა გა აქ-
ტი უ რე ბუ ლია 2015 წელს წი ნა 2 წელ თან შე და რე ბით – კერ ძოდ კი, თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
გა ცი ლე ბით და ბა ლი იყო 2013 წელს (31%) და ასე ვე შე და რე ბით და ბა ლი იყო 2014 წელს (38%). 

გა მო კითხუ ლი 34 გა მომ ცემ ლო ბი დან 2015 წელს თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რა სა ერ თოდ არ გა მო უ ცია 14 
გა მომ ცე მლობას, მათ გან 3 გა მომ ცემ ლო ბას კი 2015 წელს არც ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა გა მო უ ცია და მოღ-
ვა წე ობ და მხო ლოდ 2013-2014 წლებ ში.

7. იგუ ლის ხ მე ბა ის სა გა მომ ცემ ლო ბა ზა რი, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ობ და კვლე ვა ში. იმ გა მომ ცემ ლობებ ზე კი, რომ ლებ მაც უარი გა ნაცხა-
დეს კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე, მე ო რა დი ინ ფორ მა ცი ის დახ მა რე ბი თაც კი შე უძ ლე ბე ლი გახ და ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა და სხვა დას ხ ვა 
კა ტე გო რი ის ლი ტე რა ტუ რის მი მარ თუ ლე ბით მათ პო ზი ცი ებ ზე მი ახ ლო ე ბი თი წარ მოდ გე ნის შექ მ ნა. თუმ ცა, აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
ვი ნა ი დან კვლე ვა მო ი ცავ და ბაზ რის თით ქ მის ყვე ლა მსხვილ მო თა მა შეს, ან გა რიშ ში მო ცე მუ ლი ტენ დენ ცია რე ა ლო ბას თან საკ მა ოდ ახ-
ლოს დგას. მი უ ხე და ვად ამი სა, სი ებ ზე სა უბ რი სას აუცი ლებ ლად უნ და იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა მომ ცემ ლო ბა „დიოგენე“ და „ელფი“, 
რომ ლებ მაც უარი გა ნაცხა დეს კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე.
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ქართული და თარგმნილი ლიტერატურა 2013-2015

წელი 2013 2014 2015

რაოდ. % რაოდ. % რაოდ. %

ქართული ლიტერატურა (დასახელებების 
რაოდენობა) 744 69% 681 62% 661 55%

თარგმნილი ლიტერატურა (დასახელებების 
რაოდენობა) 335 31% 424 38% 546 45%

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რის და სა ხე ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბის გა მო ცე მის კუთხით თით ქ მის მსგავ სი მაჩ ვე ნებ ლე-
ბით ლი დე რო ბენ ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა, პა ლიტ რა L და გა მომ ცემ ლო ბა ინ ტე ლექტი.

TOP 11 გამომცემლობა თარგმნილი ლიტერატურის გამოცემული დასახელებების  
რაოდენობის მიხედვით, 2015 წელი

გამომცემლობა
გამოცემული თარგმნილი 

ლიტ. დასახელებების 
პროცენტული მაჩვენებელი8

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 25%

პალიტრა L 23%

ინტელექტი 22%

გამომცემლობა წიგნები ბათუმში 9%

არეტე 7%

არტანუჯი 4%

აგორა 3%

წიგნიერი 1.3%

სიესტა 1.3%

ქარჩხაძის გამომცემლობა 0.9%

საგამომცემლო პროგრამა „ლოგოსი“ 0.9%

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

კვლე ვის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ გა მომ ცემ ლო ბე ბი ყვე ლა ზე ხში რად ინ გ ლი სუ რი დან თარ გ მ ნილ და სა ხე ლე-
ბებს გა მოს ცე მენ. ინ გ ლი სუ რის მე რე გა მო ცე მის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი აქვს გერ მა ნუ ლი, ფრან გუ ლი 
და რუ სუ ლი ენე ბი დან თარ გ მ ნი ლი და სა ხე ლე ბე ბის გა მო ცე მას.

8. ცხრილ ში წარ მოდ გე ნი ლია თი თე უ ლი გა მომ ცემ ლო ბის წი ლი 2015 წელს 34 გა მომ ცემ ლო ბის მი ერ გა მო ცე მუ ლი თარ გ მ ნი ლი და-
სა ხე ლე ბე ბის ჯა მუ რი რა ო დე ნო ბი დან.
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2015 წელს გამოცემული თარგმნილი წიგნები

ორიგინალი ენა
პროცენტული მაჩვენებელი 

20 გამომცემლობიდან

ინგლისური 65%

გერმანული 50%

ფრანგული 45%

რუსული 40%

თურქული 15%

ძველიბერძნული 10%

შვედური 5%

ნორვეგიული 5%

პოლონური 5%

ლატვიური 5%

ესპანური 5%

ჩეხური 5%

უნგრული 5%

არაბული 5%

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან

2014 წელს თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რა სა ერ თოდ არ გა მო უ ცია 34-დან 17 გა მომ ცემ ლო ბას, თუმ ცა, 5 მათ გა ნი 
არც ქარ თულ წიგნს გა მოს ცემ და, ხო ლო ერთ გა მომ ცემ ლო ბას 2014 წელს სა ერ თოდ არ ჰქონ და დაწყე ბუ ლი 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა. სა ინ ტე რე სო ა, რომ 2014 წელ თან შე და რე ბით მო მა ტე ბუ ლია ინ გ ლი სუ რი დან თარგმნილი წიგ-
ნე ბის გა მო ცე მის მაჩ ვე ნე ბე ლი (2015 – 63%; 2014 – 53%). იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას გერ მა ნუ ლი და ფრან გუ ლი 
ენე ბი დან თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რის გა მო ცე მის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე – ისი ნი მო მა ტე ბუ ლია 2014 წელ თან შე და რე ბით.

2014 წელს გამოცემული თარგმნილი წიგნები

ორიგინალი ენა
პროცენტული მაჩვენებელი 

17 გამომცემლობიდან

რუსული 56%

ინგლისური 56%

გერმანული 40%

ფრანგული 40%

შვედური 13%

ძველიბერძნული 13%

ნორვეგიული 7%

ესპანური 7%

ფინური 7%

იტალიური 7%

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 34 გამომცემლობასთან
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2013-2015 წლებ ში გა მომ ცემ ლობე ბი თარ გ მ ნილ წიგ ნებს შო რის ყვე ლა ზე დი დი წი ლით მხატ ვ რულ ლი ტე-
რა ტუ რას გა მოს ცემ დ ნენ (69%). 2015 წელს მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის შემ დეგ გა მომ ცემ ლობე ბი ყვე ლა ზე 
დი დი მაჩ ვე ნებ ლით სა ბავ შ ვო ლი ტე რა ტუ რას (14%) და აკა დე მი ურ / პრო ფე სი ულ ლი ტე რა ტუ რას (11%) გა-
მოს ცემ დ ნენ.

201320142015

სხვა (სამუსიკო ნოტები, რუკები,
ლექსიკონები, ალბომები და ა.შ)

რელიგიური თემატიკის წიგნები

სურათებიანი წიგნები (გრაფიკული ნოველა)

დამხმარე სასკოლო წიგნები / სახელმძღვანელოები

სასკოლო წიგნები / სახელმძღვანელოები /
სასკოლო წიგნების კრებული

საბავშვო ლიტერატურა

აკადემიური / პროფესიული ლიტერატურა

მხატვრული ლიტერატურა 69% 65% 77%

11% 13% 8%

14% 19% 13%

0.3% 1% 2%

5% 0.2%

1%

0.1% 0.1%

0.1% 0.2% 1%

თარგმნილი წიგნების პროცენტული განაწილება კატეგორიების მიხედვით 2013-2015

შენიშვნა: გრაფიკზე მოცემულია იმ გამომცემლობების შედეგები, რომლებმაც გამოსცეს თარგმნილი წიგნები 2013-2015 წლებში. 

წიგ ნის გა მომ ცემ ლო ბე ბის თ ვის მათ მი ერ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის დის ტ რი ბუ ცია / გა ყიდ ვა უმე ტეს წი ლად წიგ ნის 
გა მავ რ ცე ლე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის / დის ტ რი ბუ ტო რე ბის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა.2013-2015 წლებ ში გა მომ ცემ ლო-
ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა (2015 წელს 69%, 2014 წელს 63%, 2013 წელს 59%) გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის გა ყიდ ვის 
მიზ ნით დის ტ რი ბუ ტო რებ თან / წიგ ნის გა მავ რ ცე ლე ბელ კომ პა ნი ებ თან ურ თი ერ თობს. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
წლი დან წლამ დე მა ტუ ლობს დის ტ რი ბუ ტო რის გა რე შე პირ და პირ მა ღა ზი ას თან ურ თი ერ თო ბის პრაქ ტი კა – 
გა მომ ცემ ლო ბე ბის 56% ამ სა დის ტ რი ბუ ციო არ ხ საც მი მარ თავს 2015 წელს, მა შინ, რო დე საც 2013 წელს ეს 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 41%-ს უტოლ დე ბო და. 

კვლე ვის შე დე გად იკ ვე თე ბა, რომ 2013 წელ თან შე და რე ბით უფ რო მე ტი გა მომ ცე მ ლო ბა იყე ნებს აგენ ტებს / 
პრო მო უ ტე რებს, რო გორც სა დის ტ რი ბუ ციო არხს – 2013 წელს გა მო კითხულ თა მხო ლოდ 19% მი მარ თავ და 
აღ ნიშ ნულ პრაქ ტი კას, ხო ლო 2015 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 41%-ია. 

რაც შე ე ხე ბა ინ ტერ ნეტს, ბეჭ დუ რი წიგ ნე ბის გა ყიდ ვის მიზ ნით ამ არხს მი მარ თავს გა მო კითხულ თა 19%, რაც 
სამ ჯერ აღე მა ტე ბა ამა ვე არ ხის გა მო ყე ნე ბის 2013 წლის მაჩ ვე ნე ბელს (6%).

გა მომ ცე მ ლო ბა  თა ყვე ლა ზე მცი რე ნა წი ლი (9%) ასა ხე ლებს ად გი ლობ რი ვი წიგ ნის ბაზ რო ბებ სა და ფეს ტი ვა-
ლებს, რო გორც წიგ ნის გა ყიდ ვის არხს – ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი გაზ რ დი ლია 2013 წელ თან შე და რე ბით (3%). 

და ბო ლოს, გა მო კითხულ თა გან 3 გა მომ ცემ ლო ბა წიგ ნებს მხო ლოდ დამ კ ვე თის მეშ ვე ო ბით ჰყი დის – იღებს 
შეკ ვე თებს და გა მოს ცემს ეგ ზემ პ ლა რე ბის მხო ლოდ იმ რა ო დე ნო ბას, რო მე ლიც სჭირ დე ბა დამ კ ვეთს. 
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სადისტრიბუციო არხების გამოყენება 2013-2015

201320142015

ადგილზე რეალიზაცია

დამკვეთი

ადგილობრივი წიგნის ბაზრობები და ფესტივალები

ინტერნეტი – ელექტრონული წიგნების
გაყიდვა ვებგვერდების მეშვეობით

ინტერნეტი – ბეჭდური წიგნების გაყიდვა ინტერნეტის მეშვეობით

აგენტები / პრომოუტერები – კარდაკარის
პრინციპი, სატელეფონო გაყიდვები და ა.შ

წიგნის მაღაზიები (დისტრიბუტორის გარეშე)

დისტრიბუტორები / წიგნის გამავრცელებელი კომპანიები 69% 63% 59%

56% 47% 41%

41% 34% 19%

19% 13% 6%

16% 13% 9%

9% 6% 3%

9% 9% 9%

6% 6% 6%

შენიშვნა: გრაფიკზე წარმოდგენილია ამა თუ იმ სადისტრიბუციო არხის დასახელების მაჩვენებელი

სადისტრიბუციო არხების წილი 2014-2015

სადისტრიბუციო არხები
სადისტრიბუციო არხების პროცენტული 

განაწილება მათი მოხმარების მიხედვით

2015 2014

დისტრიბუტორები / წიგნის გამავრცელებელი 
კომპანიები 42% 39%

წიგნის მაღაზიები (წიგნების გაყიდვა ხდება 
დისტრიბუტორის გარეშე) 23% 19%

აგენტები / პრომოუტერები – კარდაკარის პრინციპი, 
სატელეფონო გაყიდვები და ა.შ 10% 8%

დამკვეთი 9% 9%

ადგილზე რეალიზაცია 6% 6%

ადგილობრივი წიგნის ბაზრობები და ფესტივალები 2% 1%

ინტერნეტი – ელექტრონული წიგნების გაყიდვა 
ვებგვერდების მეშვეობით 2% 3%

ინტერნეტი – ბეჭდური წიგნების გაყიდვა ინტერნეტის 
მეშვეობით 1% 1%

შენიშვნა: ცხრილში მოცემული პროცენტული მაჩვენებლები წარმოადგენს თითოეული სადისტრიბუციო არხისთვის ყველა 
გამომცემლობის მიერ დასახელებული პროცენტის ჯამურ საშუალოს 

გა	მომ	ცემ	ლო	ბე	ბის	მარ	კე	ტინ	გუ	ლი	აქ	ტი	ვო	ბე	ბი

გა მო კითხუ ლი გა მომ ცემ ლო ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა (68%) 2015 წელს ახორ ცი ე ლებ და მარ კე ტინ გულ აქ ტი ვო-
ბებს, ხო ლო გა მომ ცე მლობა თა მე სა მედს (32%) ამ კუთხით არ უაქ ტი უ რი ა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მარ კე ტინ გის 
მი მარ თუ ლე ბით გა მომ ცემ ლო ბა თა ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლი ფას დაკ ლე ბე ბის პრაქ ტი კას მი მარ თავს – რო გორც 
ზო გა დად არ სე ბულ პრო დუქ ცი ა ზე ფას დაკ ლე ბებს, ასე ვე ფას დაკ ლე ბებს წიგ ნე ბის ფეს ტი ვა ლე ბის ფარ გ ლებ ში 
ან სადღე სას წა უ ლო პე რი ოდ ში. გარ და ფას დაკ ლე ბე ბი სა, ბო ლო წლის გან მავ ლო ბა ში გა მომ ცემ ლობე ბი ახ-
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დენ დ ნენ პრო დუქ ცი ის რეკ ლა მი რე ბას ტე ლე ვი ზი ის, რა დი ოს, ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით. ასე ვე გა მო ი ყე ნე ბო და 
გა რე რეკ ლა მი რე ბის ისე თი სა შუ ა ლე ბე ბი, რო გო რე ბი ცაა ბილ ბორ დე ბი, ბრო შუ რე ბი და ფლა ე რე ბი. თუმ ცა 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ გა მომ ცემ ლობე ბი მარ კე ტინ გუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის თ ვის 
ძი რი თად შემ თხ ვე ვებ ში სა კუ თარ ვებ გ ვერდს ან ფე ის ბუქის გვერდს იყე ნე ბენ, რა საც სა ვა რა უ დოდ ხარ ჯ თ-ეფექ-
ტუ რო ბის მი ზე ზით ენი ჭე ბა უპი რა ტე სო ბა. 

კვლე  ვის შე  დე  გად გა  მოვ   ლინ   და, რომ გა  მომ   ცემ   ლო  ბე  ბის უდი  დე  სი ნა  წი  ლის მარ   კე  ტინ   გუ  ლი აქ   ტი  უ  რო  ბა წიგ  -
ნებ   ზე ფას   დაკ   ლე  ბე  ბით შე  მო  ი  ფარ   გ   ლე  ბა, ხო  ლო სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო არ   ხად მა  თი  ვე ვებ   -   გ   ვერ   დე  ბი და ფე  ის   ბუქ 
გვერ   დე  ბი გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა. თუმ ცა რამ დე ნი მე გა მომ ცემ ლო ბა მარ კე ტინ გუ ლად უფ რო აქ ტი უ რია და მომ ხ მა რე-
ბელ თან სა კო მუ ნი კა ცი ოდ გა ცი ლე ბით მრა ვალ ფე რო ვან ხერ ხებს მი მარ თავს. მათ შო რის არი ან შემ დე გი 
გა მომ ცემ ლო ბე ბი:

ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა – გარ და ფას დაკ ლე ბე ბი სა, ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბამ 2015 
წლის გან მავ ლო ბა ში მკითხ ველს სხვა დას ხ ვა ტი პის ღო ნის ძი ე ბე ბი, კონ კურ სე ბი და პრე ზენ ტა ცი ე ბი შეს თა-
ვა ზა. მა გა ლი თად, მათ შო რის იყო „ჯონ გრი ნის წიგ ნის მა ღა ზი ა“, „ბრმა პა ე მა ნი წიგ ნ თან“, წიგ ნის ვი დეო 
თრე ი ლე რი, სას კო ლო კონ კურ სე ბის პრო ექ ტი „ყველაზე წიგ ნი ე რი“ და ა.შ. 

გარ და სა კუ თა რი ვებ გ ვერ დი სა და ფე ის ბუ ქის გვერ დი სა, გა მომ ცემ ლო ბა ასე ვე იყე ნებ და სა ტე ლე ვი ზი ო, ბეჭ-
დურ, ინ ტერ ნეტ და გა რე რეკ ლა მი რე ბის სა შუ ა ლე ბებს სა კუ თა რი აქ ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი სა წო-
დებ ლად. გარ და ამი სა, გა მომ ცემ ლო ბის აქ ტი ვო ბე ბი შუქ დე ბო და ტე ლე ვი ზი ით, კეთ დე ბო და რე პორ ტა ჟე ბი. 
გა მომ ცემ ლო ბა მო ნა წი ლე ობ და სპონ სო რო ბა ში. 

პა ლიტ რა L – მარ კე ტინ გუ ლი აქ ტი უ რო ბით ასე ვე გა მო ირ ჩე ვა გა მომ ცემ ლო ბა პა ლიტ რა L. გარ და ფას დაკ ლე-
ბე ბი სა, ამ გა მომ ცემ ლო ბის მი ერ 2015 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბულ აქ ტი ვო ბებს შო რი საა რეკ ლა მის გა მო ყე ნე ბა 
სა ტე ლე ვი ზიო სივ რ ცე ში, ბეჭ დურ მე დი ა ში, ინ ტერ ნეტ ში, რა დი ო ში, გა რე სა რეკ ლა მო არ ხე ბის გა მო ყე ნე ბა 
(ბილბორდები, ბუკ ლე ტე ბი), რეკ ლა მა წიგ ნის მა ღა ზი ებ ში. 

გა მომ ცემ ლო ბა წიგ ნე ბი ბა თუმ ში – მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა გა მომ ცემ ლო ბა ზარ ზე აღ ნიშ ნუ ლი გა მომ-
ცემ ლო ბა შე და რე ბით ახა ლი ა, ის საკ მა ოდ აქ ტი უ რია მარ კე ტინ გის კუთხით. 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში ის 
მკითხ ველს სთა ვა ზობ და ფას დაკ ლე ბე ბის აქ ცი ებს, სპე ცი ა ლურ შე თა ვა ზე ბებს სხვა დას ხ ვა წიგ ნ ზე, წიგ ნე ბის 
გა თა მა შე ბებს, კონ კურ სებს. გა მომ ცემ ლო ბა ასე ვე აქ ტი უ რი იყო რეკ ლა მი რე ბის თვალ საზ რი სით, რის თ ვი საც 
იყე ნებ და სა ტე ლე ვი ზი ო, ინ ტერ ნეტ და რა დიო სივ რ ცე ებს. სა კო მუ ნი კა ცი ოდ ასე ვე იყე ნებ და გა რე რეკ ლა მის 
არხს (ბუკლეტები) და წიგ ნის მა ღა ზი ას. 

სი ეს ტა – ამ გა მომ ცემ ლო ბის მი ერ 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მარ კე ტინ გულ აქ ტი ვო ბებს 
შო რი საა წიგ ნის ფეს ტი ვალ ზე და წე სე ბუ ლი ფას დაკ ლე ბე ბი, აქ ცი ე ბი სო ცი ა ლურ ქსელ ში და ახა ლი გა მო ცე მე-
ბის პრე ზენ ტა ცი ე ბი. მკითხ ველ თან კო მუ ნი კა ცი ის თ ვის გა მომ ცემ ლო ბა მი მარ თავს სა ტე ლე ვი ზიო და რა დიო 
რეკ ლა მებს, გა რე რეკ ლა მას (ბროშურები / ბუკ ლე ტე ბი), ასე ვე სა კუ თარ ვებ გ ვერ დ სა და ფე ის ბუ ქის გვერდს. 

ლი	ტე	რა	ტუ	რულ	პრე	მი	ებ	სა	და	კონ	კურ	სებ	ში	მო	ნა	წი	ლე	ო	ბა

2015 წლის გან მავ ლო ბა ში გა მო კითხუ ლი გა მომ ცემ ლო ბე ბის (32%) მხო ლოდ 44%-ს მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა 
ლი ტე რა ტუ რულ კონ კურ სებ სა და პრე მი ებ ში – მათ მი ერ გა მო ცე მუ ლი რო მე ლი მე წიგ ნი ნო მი ნი რე ბუ ლი იყო 
ერ თხელ მა ინც, თუნ დაც ჯილ დოს მი ღე ბის გა რე შე. გა მო კითხულ თა 16%-ს9 მი უ ღია პრე მია / ჯილ დო მათ 
მი ერ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის თ ვის სხვა დას ხ ვა ნო მი ნა ცი ა ში 2015 წელს. 

გა მომ ცემ ლო ბე ბი უმე ტეს წი ლად ლი ტე რა ტუ რულ პრე მია „საბაში“ მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. 2015 წლის გან მავ-
ლო ბა ში გა მომ ცემ ლო ბებს მო ნა წი ლე ო ბა ასე ვე მი უ ღი ათ ლი ტე რა ტუ რულ კონ კურ სებ ში: „გალა“, „წერო“, 
ილი ა უ ნის პრე მი ა, „წინანდლის პრე მი ა“, „ბუკნაჭო“, „ემიგრანტის წე რი ლე ბი“, „ერთგულება“. კვლე ვის 
შე დე გად გა მოვ ლინ და გა მომ ცემ ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლე ბი 
აღ მოჩ ნ დ ნენ ლი ტე რა ტუ რუ ლი ჯილ დო ე ბის მო პო ვე ბის კუთხით:

ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა – მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ლი ტე რა ტუ რულ კონ კურ სებ ში: სა ბა, წი ნან დ ლის 
პრე მი ა, ილი ა უ ნის პრე მი ა. ჯილ დო მო ი პო ვა მის მი ერ გა მო ცე მულ მა და სა ხე ლე ბებ მა ნო მი ნა ცი ა ში წლის სა-
უ კე თე სო თარ გ მა ნი (საბა) და სა უ კე თე სო ესე ის ტი კა / დო კუ მენ ტუ რი პრო ზა (საბა). 

9. აღნიშნულ მონაცემში არ იგულისხმება გამომცემლობა „დიოგენე“, რომლის მიერ გამოცემულ წიგნს 2015 წელს აქვს აღებული 
ლიტერატურული პრემია.
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გა მომ ცემ ლო ბა აზ რი – 2015 წელს მო ნა წი ლე ობ და ლი ტე რა ტუ რულ კონ კურ ს ში სა ბა. მის მი ერ გა მო ცე მულ მა 
წიგ ნ მა ჯილ დო მი ი ღო ნო მი ნა ცი ა ში სა უ კე თე სო ლი ტე რა ტუ რუ ლი კრი ტი კა და წლის სა უ კე თე სო ლი ტე რა ტუ-
რუ ლი დე ბი უ ტი. 

გა მომ ცემ ლო ბა ინ ტე ლექ ტი – 2015 წელს მო ნა წი ლე ობ და ლი ტე რა ტუ რულ კონ კურ სებ ში სა ბა, გა ლა და სა გუ-
რა მოს ყო ველ წ ლი უ რი პრე მი ა. მის მა გა მო ცე მებ მა სა ბას კონ კურ ს ში ჯილ დო ე ბი მი ი ღეს ნო მი ნა ცი ებ ში წლის 
სა უ კე თე სო პრო ზა უ ლი კრე ბუ ლი, სა უ კე თე სო პო ე ტუ რი კრე ბუ ლი. ასე ვე სა გუ რა მოს პრე მი ის ნო მი ნა ცი ებ ში 
ათას წ ლე უ ლის სა უ კე თე სო ლი ტე რა ტუ რუ ლი მოვ ლე ნა, სა უ კე თე სო რო მა ნი და კრი ტი კა. 

გა მომ ცემ ლო ბა დი ო გე ნე – აღ ნიშ ნულ მა გა მომ ცემ ლო ბამ 2015 წელს მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ლი ტე რა ტუ რულ 
პრე მია სა ბა ში და მის მი ერ გა მო ცე მულ მა წიგ ნებ მა ჯილ დო ე ბი მი ი ღეს ნო მი ნა ცი ებ ში წლის სა უ კე თე სო რო-
მა ნი და წლის სა უ კე თე სო თარ გ მა ნი. 

წიგ	ნის	ბაზ	რო	ბებ	ში	მო	ნა	წი	ლე	ო	ბა

კვლე ვის შე დე გად ირ კ ვე ვა, რომ ქვეყ ნის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ და მას შ ტა ბურ წიგ ნის ბაზ რო ბას / ფეს ტი ვალს 
თბი ლი სის წიგ ნის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლი წარ მო ად გენს – მას ში 2013-2015 წლებ ში გა მომ ცემ ლობე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა მო ნა წი ლე ობ და ერ თხელ მა ინც, ხო ლო გა მო კითხულ თა 41% რე გუ ლა რუ ლად, ყო ველ წ ლი-
უ რად მო ნა წი ლე ობს აღ ნიშ ნულ ფეს ტი ვალ ში. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი აღე მა ტე ბა ნე ბის მი ერ სხვა მსგავ სი ტი პის 
ად გი ლობ რივ ღო ნის ძი ე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის მაჩ ვე ნე ბელს. 

გა მომ ცემ ლო ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბის შე და რე ბით და ბა ლი ხა რის ხი გა მოვ ლინ და ისე თი ად გი ლობ რი ვი წიგ ნის 
ბაზ რო ბე ბის თ ვის, რო გო რე ბი ცაა თბი ლი სის წიგ ნის დღე ე ბი, სა გა ზაფხუ ლო ფეს ტი ვა ლი – წიგ ნი და მუ სი კა, 
წიგ ნის სა ა ხალ წ ლო ფეს ტი ვა ლი, წიგ ნის სა შე მოდ გო მო ფეს ტი ვა ლი, თბი ლი სის წიგ ნე ბის გა მო ფე ნა- გა ყიდ ვა, 
წიგ ნის სა ა ხალ წ ლო ბაზ რო ბა, წიგ ნის სა ერ თა შო რი სო დღე. ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში გა მომ ცემ ლობებს ასე ვე 
მო ნა წი ლე ო ბა მი უ ღი ათ რე გი ო ნა ლურ ფეს ტი ვა ლებ ში. 

რაც შე ე ხე ბა სა ერ თა შო რი სო ბაზ რო ბებს, კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ გა მო კითხუ ლი გა მომ ცემ ლო ბე-
ბის მე სა მედს მო ნა წი ლე ო ბა მი უ ღია წიგ ნის სა ერ თა შო რი სო ბაზ რო ბებ სა და ფეს ტი ვა ლებ ში. მო ნა წი ლე ო ბის 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის კუთხით უნ და აღი ნიშ ნოს ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის ბაზ რო ბა – ის სა ქარ თ ვე ლო ში 
მოღ ვა წე გა მომ ცემ ლობე ბის თ ვის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ სა ერ თა შო რი სო წიგ ნის ბაზ რო ბას წარ მო ად გენს. 
მო ნა წი ლე ო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბით ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის ბაზ რო ბას ლონ დო ნის წიგ ნის ბაზ რო ბა მოს დევს, 
რო მელ შიც 2013-2015 წლებ ში 4 გა მომ ცემ ლო ბას მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა, მათ გან ორი კი ყო ველ წ ლი უ რად 
იღებს მო ნა წი ლე ო ბას აღ ნიშ ნულ ბაზ რო ბა ში. გა მომ ცემ ლო ბა თა ძა ლი ან მცი რე ნა წი ლი რე გუ ლა რუ ლად 
იღებს მო ნა წი ლე ო ბას ლა იფ ცი გის, ბო ლო ნი ის, ირა ნის, არა ბე თის, სტამ ბუ ლის წიგ ნის ბაზ რო ბებ ში. მხო ლოდ 
ერ თე ულ შემ თხ ვე ვებ ში და სა ხელ და ამე რი კის და მინ ს კის წიგ ნის ბაზ რო ბე ბი. 

წიგ ნის ბაზ რო ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბის სიხ ში რის კუთხით შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ გა მო ი ყოს გა მომ ცემ ლო ბა 
სი ეს ტა, ქარ ჩხა ძის გა მომ ცემ ლო ბა და ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა – ისი ნი რე გუ ლა რუ ლად იღე ბენ 
მო ნა წი ლე ო ბას რო გორც ად გი ლობ რივ, ისე სა ერ თა შო რი სო წიგ ნის ბაზ რო ბებ ში. ასე ვე, უნ და აღი ნიშ ნოს 
გა მომ ცემ ლო ბე ბი „არტანუჯი“ და „ინტელექტი“, რომ ლე ბიც უმე ტეს წი ლად სა ერ თა შო რი სო წიგ ნის ბაზ რო-
ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბენ, მათ შო რი საა ფრან კ ფურ ტის, ლონ დო ნის, ირა ნის და არა ბე თის წიგ ნის ბაზ რო ბე ბი. 

დის	ტ	რი	ბუ	ტო	რებ	თან	ურ	თი	ერ	თო	ბა

გა მო კითხუ ლი გა მომ ცემ ლობე ბის უმ რავ ლე სო ბა თა ნამ შ რომ ლობს დის ტ რი ბუ ტო რებ თან / წიგ ნის გა მავ რ ცე-
ლე ბელ კომ პა ნი ებ თან მათ მი ერ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის გავ რ ცე ლე ბის მიზ ნით. გა მომ ცე მლობა თა მე ოთხე დი 
(8 გა მომ ცემ ლო ბა) სა ერ თოდ არ თა ნამ შ რომ ლობს დის ტ რი ბუ ტო რებ თან, ვი ნა ი დან მათ მი ერ გა მო ცე მუ ლი 
წიგ ნე ბის გა სა ყი დად პირ და პირ წიგ ნის მა ღა ზი ებს მი მარ თავს, ყი დის ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით ან პირ და პირ 
შეკ ვე თებს ას რუ ლე ბენ. 

რაც შე ე ხე ბა გა მომ ცემ ლობე ბი სა და დის ტ რი ბუ ტო რე ბის ურ თი ერ თო ბის ფორ მებს, კვლე ვის შე დე გად გა მოვ-
ლინ და, რომ გა მომ ცემ ლობე ბი სათ ვის ყვე ლა ზე და მა ხა სი ა თე ბე ლია დის ტ რი ბუ ტო რე ბის თ ვის წიგ ნის ფიქ სი-
რე ბუ ლი გა სა ყი დი ფა სით მი წო დე ბა და ამ ფა სის ფარ გ ლებ ში დის ტ რი ბუ ტო რის თ ვის ფას დაკ ლე ბის შე თა ვა-
ზე ბა. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში გა მომ ცემ ლობის მი ერ დად გე ნი ლი სა ბო ლოო გა სა ყი დი ფა სი უც ვ ლე ლია და წიგ ნი 
მკითხ ვე ლამ დე ერ თი, ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სით მი დის, მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ რო მელ სა ვაჭ რო ობი ექ ტ ში შე ი ძენს 
ის წიგნს. დის ტ რი ბუ ტო რებ თან ამ ფორ მით ურ თი ერ თო ბე ბი სას გა მომ ცემ ლო ბე ბი უმე ტეს წი ლად ერ თ ნა ი რი 
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პი რო ბე ბით მუ შა ო ბენ სხვა დას ხ ვა დის ტ რი ბუ ტორ თან. თუმ ცა ერ თე ულ შემ თხ ვე ვა ში ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სით 
წიგ ნე ბის მი წო დე ბი სას გა მომ ცემ ლობე ბი სხვა დას ხ ვა ფას დაკ ლე ბას უკე თე ბენ სხვა დას ხ ვა დის ტ რი ბუ ტორს, 
ხო ლო ფას დაკ ლე ბის ოდე ნო ბა შეკ ვე თე ბის მო ცუ ლო ბა ზე, გა დახ დე ბის პი რო ბებ სა და დის ტ რი ბუ ტო რებ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბით გა ნი საზღ ვ რე ბა გა მომ ცემ ლობის მი ერ. 

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და დის ტ რი ბუ ტო რებ თან ურ თი ერ თო ბის სხვა ფორ მე ბიც. მა გა ლი თად, რამ-
დე ნი მე გა მომ ცემ ლო ბა გარ კ ვე ულ ფა სად აძ ლევს წიგ ნებს დის ტ რი ბუ ტო რებს, ხო ლო დის ტ რი ბუ ტო რე ბი ამ 
შემ თხ ვე ვა ში ან თა ვად ადე ბენ სა ბო ლოო გა სა ყიდ ფასს, ან სა ბო ლოო ფასს წიგ ნის მა ღა ზია გან საზღ ვ რავს. 
ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში წიგ ნის ფა სი შე საძ ლოა გან ს ხ ვავ დე ბო დეს სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბის მი ხედ ვით და მყიდ ველს 
სხვა დას ხ ვა მა ღა ზი ა ში წიგ ნი სხვა დას ხ ვა ფა სად დახ ვ დეს. 

და ბო ლოს, გა მომ ცემ ლო ბე ბის მცი რე ნა წილს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ურთიერთობის ფორ მე ბი აქვს სხვა დას ხ ვა 
დის ტ რი ბუ ტორ თან – ზო გი ერ თ თან ფიქ სი რე ბუ ლი სა ბო ლოო გა სა ყი დი ფა სით თა ნამ შ რომ ლობს, ხო ლო ზო გ 
დის ტ რი ბუ ტორს წიგ ნებს გარ კ ვე ულ ფა სად აძ ლევს და არ უსაზღ ვ რავს სა ბო ლოო გა სა ყიდ ფასს. 

კვლე ვის შე დე გად ირ კ ვე ვა, რომ გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბა ყვე ლა დის ტ რი ბუ ტორ თან ერ თ ნა ი რი პი რო-
ბე ბით თა ნამ შ რომ ლობს, რაც ნიშ ნავს, რომ ყვე ლას ერ თ ნა ირ ფას დაკ ლე ბას სთა ვა ზობს ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სის 
ფარ გ ლებ ში ან ყვე ლას ერ თ ნა ი რი ფა სით აწ ვ დის წიგ ნებს. რო გორც ზე მოთ უკ ვე აღი ნიშ ნა, გა მომ ცემ ლო ბა თა 
მცი რე ნა წილ ში გა მოვ ლინ და, რომ ისი ნი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პი რო ბე ბით თა ნამ შ რომ ლო ბენ სხვა დას ხ ვა დის-
ტ რი ბუ ტორ თან. დის ტ რი ბუ ტორ თან ურ თი ერ თო ბის ფორ მა და მო კი დე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა ფაქ ტო რებ ზე, მათ 
შო რის დის ტ რი ბუ ტო რის მი ერ გა კე თე ბუ ლი შეკ ვე თის მო ცუ ლო ბა ზე, დის ტ რი ბუ ტორ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ხან გ რ ძ ლი ვო ბა სა და პო ზი ტი ურ გა მოც დი ლე ბა ზე, პი რად ნაც ნო ბო ბა სა და მე გობ რო ბა ზე, ნდო ბა ზე, ლო გის-
ტი კურ სა კითხებ ზე, მა გა ლი თად ტრან ს პორ ტი რე ბის პი რო ბებ ზე და ა.შ. 

3.2 კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამოცემები

სა გა მომ ცემ ლო წიგ ნის ბა ზარ ზე გა მომ ცემ ლობე ბად ასე ვე გვევ ლი ნე ბი ან ისე თი კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ცენ ტ რე ბი, რო გო რე ბი ცაა სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტე ბი, მუ ზე უ მე ბი, კულ ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა ცენ ტ რე ბი და 
ა.შ. ისი ნი 2013-2015 წლებ ში, ასე ვე, გა მოს ცემ დ ნენ მხატ ვ რულ თუ არამ ხატ ვ რულ ლი ტე რა ტუ რას, რო მელ საც 
ჰქონ და კო მერ ცი უ ლი და ნიშ ნუ ლე ბა(ც), ანუ ხდე ბო და ამ წიგ ნე ბის მკითხ ველ ზე რე ა ლი ზე ბა. კვლე ვის ფარ გ-
ლებ ში ამ გ ვარ გა მო ცე მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა მოხ და შემ დე გი და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან10: 

 ► ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 ► კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 ► გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი

 ► კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი „კავკასიური სახლი“

 ► საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი უმე ტეს წი ლად არამ ხატ ვ რულ 
ლი ტე რა ტუ რას გა მოს ცე მენ – მათ მი ერ ჯამ ში გა მო ცე მუ ლი და სა ხე ლე ბე ბის მხო ლოდ 13%-ს თუ შე ად გენს 
მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რა. ბუ ნებ რი ვი ა, რომ გა მომ ცემ ლო ბებ თან შე და რე ბით მსგავ სი და წე სე ბუ ლე ბე ბი წიგ-
ნებს უფ რო და ბა ლი ტი რა ჟით გა მოს ცე მენ – ტი რა ჟის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი თი თო და სა ხე ლე ბის თ ვის 375 
ეგ ზემ პ ლა რის ტო ლი ა.

10. მიზ ნე ბი დან და ამო ცა ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე ან გა რიშ ში მო ცე მულ ანა ლიზ ში წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ ის კულ ტუ რულ - სა-
გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლებ საც 2013-2015 წლებ ში გა მო უ ცი ათ ლი ტე რა ტუ რა კო მერ ცი უ ლი და ნიშ ნუ ლე ბით.
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კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრების გამოცემები 2013-2015

წელი 2013 2014 2015

დასახელებების რაოდენობა (ცალობით)11 93 88 99

მხატვრული ლიტერატურის მაჩვენებელი (%) 14% 16% 10%

3.3 წიგნების გამოცემა 2013-2015

სა ქარ თ ვე ლო ში სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კა აწარ მო ებს ISBN კო დით ქვეყ ნის 
მას შ ტა ბით გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის აღ რიცხ ვას. ეს მო ნა ცემ თა ბა ზა, ასე ვე, ივ სე ბა სა ვალ დე ბუ ლო ეგ ზემ პ ლა-
რის წე სის შე სა ბა მი სად. აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცემ თა ბა ზის მი ხედ ვით, 2015 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში წიგ ნის 4 173 
და სა ხე ლე ბა გა მო ი ცა. ამ რიცხ ვ ში შე დის ნე ბის მი ე რი გა მომ ცემ ლო ბის, ინდ. მე წარ მის, ფი ზი კუ რი პი რის თუ 
სხვა ინ ს ტი ტუ ცი ის / კომ პა ნი ის მი ერ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნი. 

2013-2015 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში შე ი ნიშ ნე ბა გა მო ცე მუ ლი და სა ხე ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა – ამ წლებ ში 
2015 წელს ყვე ლა ზე მე ტი და სა ხე ლე ბის წიგ ნი გა მო ი ცა. 

2013-2015 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე დი დი წი ლით გა მო ი ცე მო და ქარ თუ ლი წიგ ნე ბი. გარ და ქარ თუ-
ლი წიგ ნე ბი სა, ასე ვე, გა მო ი ცე მა ქარ თულ ენა ზე თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რა, უცხო ე ნო ვა ნი ლი ტე რა ტუ რა და 
უცხო ენა ზე ნა თარ გ მ ნი ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა. 

წიგნების გამოცემა

წელი 2013 2014 2015

გამოცემული დასახელებების რაოდენობა 3, 745 2, 964 4, 173

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

2013 და 2014 წლებ ში გა მო ცე მულ ყვე ლა და სა ხე ლე ბას შო რის არამ ხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რა უფ რო დი დი 
წი ლით არის წარ მოდ გე ნი ლი – მხატ ვ რუ ლი და არამ ხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის პრო ცენ ტუ ლი შე ფარ დე ბა 
2013 წელს 41% / 59% ფიქ სირ დე ბო და, ხო ლო 2014 წელს გა ნა წი ლე ბა 39% / 61%-ზე მო დი ო და. ვი ნა ი დან 
პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის ISBN კო დი სა და სა ვალ დე ბუ ლო ეგ ზემ პ ლა რის მო ნა ცემ თა ბა ზა 
არ არის გა ნახ ლე ბუ ლი 2015 წლის აგ ვის ტო დან, ზუს ტი რიცვხების მოყ ვა ნა 2015 წლის თ ვის შე უძ ლე ბე ლი ა. 
2015 წლის იან ვა რი – ივ ლი სის მო ნა ცე მე ბით კი, მხატ ვ რუ ლი / არამ ხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის პრო ცენ ტუ ლი 
შე ფარ დე ბა 2013-2014 წლის ტენ დენ ცი ას იმე ო რებს და 39% / 61%-ია. 

მხატვრული და არამხატვრული ლიტერატურა

წელი 2013 2014 2015

მხატვრული 1536 1145   –*

არამხატვრული 2207 1819 –

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

*2015 წლის მონაცემი არ არის წარმოდგენილი, ვინაიდან საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ISBN კოდისა 
და სავალდებულო ეგზემპლარის საფუძველზე არსებული მონაცემთა ბაზა არ არის განახლებული 2015 წლის აგვისტოდან.

11. გა მო ცე მე ბის რა ო დე ნო ბე ბი ასე ვე მო ი ცავს იმ და წე სე ბუ ლე ბებს, რომ ლებ თა ნაც არ შედ გა თა ნამ შ რომ ლო ბა კვლე ვის თ ვის სა ჭი რო 
ინ ფორ მა ცი ის მო წო დე ბის თა ო ბა ზე. მსგავ სი და წე სე ბუ ლე ბე ბის გა მო ცე მე ბის რა ო დე ნო ბე ბი მო პო ვე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ-
ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის ISBN და სა ვალ დე ბუ ლო ეგ ზემ პ ლა რის ბა ზი დან. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი 
ბიბ ლი ო თე კის ბა ზა არ არის გა ნახ ლე ბუ ლი 2015 წლის აგ ვის ტო დან, შე სა ბა მი სად 2015 წლის მო ნა ცე მე ბი არას რულ ყო ფი ლი ა.
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2013 – 2014 წლებში ქვეყნის მასშტაბით გამოცემული დასახელებების უმეტესობა ქართული ლიტერატურაა – 
2013 წელს გამოცემული დასახელებების 84% და 2014 წელს გამოცემული დასახელებების 78% წარმოადგენს 
ქართულ წიგნს (ორიგინალი და ტექსტის ენა ქართულია). 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2013 წელს გამოცემული ქართული წიგნების 5% და 2014 წელს 7% წარმოადგენს 
ორ ან მეტ ენოვან გამოცემებს, რომელთა ორიგინალი ენაც ქართულია. 2015 წლის შემთხვევაშიც მსგავს 
ტენდენციასთან გვაქვს საქმე – ამ წლის იანვარი – ივლისში გამოცემული დასახელებების უმეტესი ნაწილი 
(77%) ქართული წიგნია, შემდეგ მოდის ქართულად თარგმნილი წიგნები (17%), უცხოენოვანი წიგნების 
პროცენტული მაჩვენებელი 5%-ია, ხოლო ყველაზე დაბალი წილით წარმოდგენილია უცხო ენაზე თარგმნილი 
ქართული წიგნები (2%).

ქართული და თარგმნილი ლიტერატურა

წელი 2013 2014 2015

ქართული  
(ორიგინალი ენა და ტექსტის ენა ქართული) 3152 2312   –*

ქართული ლიტერატურა უცხო ენაზე 34 47 –

თარგმნილი ლიტერატურა ქართულ ენაზე 352 435 –

უცხოური ლიტერატურა უცხო ენაზე 207 170 –

წყარო: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

*2015 წლის მონაცემი არ არის წარმოდგენილი, ვინაიდან საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ISBN კოდისა 
და სავალდებულო ეგზემპლარის საფუძველზე არსებული მონაცემთა ბაზა არ არის განახლებული 2015 წლის აგვისტოდან.

წიგნის	საშუალო	ფასი

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ 2015 წლი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში წიგ ნის სა შუ ა ლო გა სა ყი დი ფა სი 
11.75 ლა რი იყო. 2013 წლი დან 2015 წლამ დე წიგ ნის ბა ზარ ზე წიგ ნის გა სა ყი დი ფა სის მა ტე ბა შე ი ნიშ ნე ბა.

წიგნის საშუალო ფასი

წელი 2013 2014 2015

წიგნის გასაყიდი საბოლოო ფასი GEL  
საშუალო მაჩვენებელი 10.77 11.09 11.75

წიგნის გასაყიდი საბოლოო ფასი EUR12 
საშუალო მაჩვენებელი 4.05 4.17 4.42

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები გამომცემლობებთან, დისტრიბუტორებთან, წიგნების მაღაზიებთან (სულ 47 
ინტერვიუ)

12. ფა სი ევ რო ში დათ ვ ლი ლია 2016 წლის 30 მარტს და ფიქ სი რე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ვა ლუ ტის გაც ვ ლის ოფი ცი ა-
ლუ რი კურ სით 2.6602
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წიგნის საშუალო ფასი კატეგორიების მიხედვით

წელი 2013 2014 2015

ვალუტა GEL EUR GEL EUR GEL EUR

მხატვრული ლიტერატურა 10.4 3.9 10.76 4.04 12.11 4.55

აკადემიური / პროფესიული ლიტერატურა 14.41 5.42 14.11 5.30 16.12 6.06

საბავშვო ლიტერატურა 11.83 4.45 11.23 4.22 11.86 4.46

სასკოლო წიგნები / სახელმძღვანელოები / სასკოლო 
წიგნების კრებული 7.67 2.88 7.37 2.77 8.15 3.06

დამხმარე სასკოლო წიგნები / სახელმძღვანელოები 8.55 3.21 7.73 2.91 8.09 3.04

სურათებიანი წიგნები 16.38 6.16 18.1 6.80 16.75 6.30

რელიგიური თემატიკის წიგნები 9 3.38 10.87 4.09 14.22 5.35

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები გამომცემლობებთან, დისტრიბუტორებთან, წიგნების მაღაზიებთან  
(სულ 47 ინტერვიუ)

3.4 დისტრიბუცია / სადისტრიბუციო არხები

დისტრიბუტორები

სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 2014 წლის მო ნა ცე მე ბით, სულ სა ქარ თ ვე ლო ში ფიქ სირ-
დე ბა 83 ორ გა ნი ზა ცი ა, რომ ლე ბიც საქ მი ა ნო ბენ წიგ ნე ბით სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბის სფე რო ში (საბითუმო ვაჭ რო ბა 
სა კან ცე ლა რიო სა კუთ ნო ე ბით, წიგ ნე ბით, გა ზე თე ბი თა და სხვა პე რი ო დუ ლი გა მო ცე მე ბით). აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი შე საძ ლოა ეწე ოდ ნენ რო გორც მხატ ვ რუ ლი, ასე ვე, არამ ხატ ვ რუ ლი წიგ ნე ბი სა და სხვა დას ხ ვა სა კან-
ცე ლა რიო ნივ თე ბით სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბას. და საქ მე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და წლი უ რი ბრუნ ვის მი ხედ ვით 
ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი იყო ფა მცი რე, სა შუ ა ლო და მსხვილ კომ პა ნი ე ბად. სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 
მო ნა ცე მე ბით, მო ცე მუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 63% მცი რე ზო მი სა ა, ხო ლო სა შუ ა ლოდ ამ სხვი ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის წი ლი თით ქ მის თა ნა ბა რია და თი თო ე უ ლი მათ გა ნი მთლი ა ნი ბაზ რის 18%-19% შე ად გენს.

სფერო: საბითუმო ვაჭრობა საკანცელარიო საკუთნოებით, წიგნებით, გაზეთებითა და სხვა პერიოდული 
გამოცემებით, 2014 წელი

N-რაოდენობა %-წილი

მსხვილი ორგანიზაციები 15 18%

საშუალო ზომის ორგანიზაციები 16 19%

მცირე ზომის ორგანიზაციები 52 63%

ჯამი: 83 100%

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 2014 წ

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში მოხ და 7 სა დის ტ რი ბუ ციო ორ გა ნი ზა ცი ის შერ ჩე ვა, რომ ლე ბიც საქ მი ა ნო ბენ მხატ ვ რუ-
ლი წიგ ნე ბით დის ტ რი ბუ ცი ის სფე რო ში. აღ ნიშ ნუ ლი 7 ორ გა ნი ზა ცი ი დან ეისი თიმ რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის 
ფარ გ ლებ ში ნახევრად სტრუქტურირებული ინ ტერ ვი უს ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბით გა მო კითხა 4 სა დის ტ რი ბუ ციო 
კომ პა ნი ა.
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გამოკითხული სადისტრიბუციო კომპანიების ჩამონათვალი

1. ბუქსთორი

2. ირიათონი

3. საქწიგნი

4. ლამპარი-99

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში სა დის ტ რი ბუ ციო კომ პა ნი ებ მა შე ა ფა სეს სა ქარ თ ვე ლო ში წიგ ნე ბის სა დის ტ რი ბუ ციო 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი და ის პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც დის ტ რი ბუ ტო რებს მა თი საქ მი ა ნო ბი სას 
აფერ ხებს. დის ტ რი ბუ ტო რე ბის შე ფა სე ბით და დე ბი თი ფაქ ტია ის, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო წლე ბის მან-
ძილ ზე წიგ ნის ბა ზა რი გა ფარ თოვ და – წიგ ნე ბის რე ა ლი ზა ცია ხდე ბა არა მხო ლოდ სპე ცი ა ლი ზე ბულ წიგ ნის 
მა ღა ზი ებ ში, ასე ვე, სხვა ტი პის სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ ში (მაგ: სუ პერ მარ კე ტე ბი, სა აფ თი ა ქო ქსელ ში და სხვა).

დის ტ რი ბუ ტო რე ბი სა დის ტ რი ბუ ციო სფე როს შე ფა სე ბი სას ყუ რადღე ბას მეტ წი ლად არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე 
ამახ ვი ლე ბენ. მა თი აზ რით, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი კრი ზი სის გა მო წიგ ნის მა ღა ზი ებს გა ე ზარ დათ ხარ ჯი და შე-
სა ბა მი სად, გა ი ზარ და წიგ ნის ფა სე ბი, შემ ცი რე ბუ ლია წიგ ნის გა ყიდ ვე ბი და მსყიდ ვე ლუ ნა რი ა ნო ბა. ფა სე ბის 
ზრდა შე ე ხო იმ პორ ტი რე ბულ წიგ ნებ საც, რაც ვა ლუ ტის კურ სის დე ვალ ვა ცი ას უკავ შირ დე ბა. ზო გა დად გარ თუ-
ლე ბუ ლია რე ა ლი ზე ბუ ლი თან ხე ბის ამო ღე ბა. დის ტ რი ბუ ტო რე ბის თ ვის საქ მი ა ნო ბის დროს ასე ვე პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენს ტენ დე რე ბის არ სე ბო ბა – ტენ დერ ში მო ნა წი ლე ო ბი სას დის ტ რი ბუ ტო რებს უკ ვე უნ და ჰქონ დეთ 
შე ძე ნი ლი წიგ ნე ბი, თუმ ცა შე საძ ლოა სა ბო ლო ოდ ვერ გა ი მარ ჯ ვონ. 

დის ტ რი ბუ ტო რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში უფ რო ხში რად უნ და იმარ თე ბო დეს წიგ ნის ბაზ რო ბე ბი 
და ფეს ტი ვა ლე ბი, ვი ნა ი დან მსგავს ღო ნის ძი ე ბებ ზე წიგ ნის რე ა ლი ზა ცია უფ რო დი დი ოდე ნო ბით ხდე ბა. 

სა	დის	ტ	რი	ბუ	ციო	საქ	მი	ა	ნო	ბა

სა დის ტ რი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბი 2013, 2014 და 2015 წლებ ში წიგ ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ას ახორ ცი ე ლებ დ ნენ შემ დე გი 
არ ხე ბის მეშ ვე ო ბით: წიგ ნის მა ღა ზი ე ბი, ბი თუ მად მო ვაჭ რე ე ბი, ინ ტერ ნე ტი, გა მო ფე ნა- გა ყიდ ვა და ქოლ - ცენ-
ტ რი. აღ ნიშ ნუ ლი გა ყიდ ვის არ ხე ბი დან ბო ლო 3 წლის მან ძილ ზე წიგ ნე ბის რე ა ლი ზა ცია ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
წი ლით წიგ ნის მა ღა ზი ებ ში ხდე ბო და.

კვლე ვი დან ჩანს, რომ 2013, 2014 და 2015 წლებ ში კვლე ვა ში მო ნა წი ლე დის ტ რი ბუ ტო რებ მა მო ახ დი ნეს 
23200 და სა ხე ლე ბის წიგ ნის რე ა ლი ზა ცი ა. იკ ვე თე ბა წლი დან წლამ დე რე ა ლი ზა ცი ა ში არ სე ბუ ლი და სა ხე ლე ბე-
ბის რა ო დე ნო ბე ბის კლე ბის ტენ დენ ცი ა, რაც შე საძ ლოა გა მომ ცემ ლო ბე ბის მხრი დან პირ და პირ მა ღა ზი ებ თან 
ურ თი ერ თო ბის პრაქ ტი კით იყოს გან პი რო ბე ბუ ლი.

წიგნების გაყიდული რაოდენობა დასახელებების მიხედვით  
2013-2015 წლებში

წელი 2013 2014 2015 ჯამში

რეალიზაციაში არსებული დასახელებების 
რაოდენობა 8 150 7 950 7 100 23 200

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 4 დისტრიბუტორთან

2013, 2014 და 2015 წლებ ში დის ტ რი ბუ ტო რე ბის მი ერ მი ღე ბულ შე მო სავ ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ირ კ ვე ვა, რომ 
ყვე ლა ზე შე მო სავ ლი ა ნია მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გა მო ცე მე ბის რე ა ლი ზა ცი ა. სხვა კა ტე გო რი ებ თან შე-
და რე ბით ასე ვე მეტ ნაკ ლე ბად შე მო სავ ლი ა ნია სა ბავ შ ვო ლი ტე რა ტუ რის გა მო ცე მე ბის რე ა ლი ზა ცი ა. 

კვლე ვის შე დე გად გა ირ კ ვა, რომ დის ტ რი ბუ ტო რე ბი, გარ და წიგ ნე ბი სა, ასე ვე, ახორ ცი ე ლე ბენ სა კან ცე ლა რიო 
პრო დუქ ცი ი სა და ჟურ ნალ - გა ზე თე ბის რე ა ლი ზა ცი ას, თუმ ცა, მა თი შე მო სავ ლე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი წი ლი 
წიგ ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ა ზე მო დის.
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გა	მომ	ცემ	ლო	ბებ	თან	ურ	თი	ერ	თო	ბა

ქარ თუ ლი წიგ ნის ბა ზარ ზე წიგ ნის დის ტ რი ბუ ტო რე ბი სხვა დას ხ ვა გა მომ ცემ ლო ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბენ და 
ახ დე ნენ მა თი გა მო ცე მე ბის დის ტ რი ბუ ცი ას. ზო გი ერ თი მათ გა ნი 30-ზე მეტ გა მომ ცემ ლო ბა საც კი ასა ხე ლებს. 

რო გორც ირ კ ვე ვა, ბო ლო სა მი წლის მან ძილ ზე დის ტ რი ბუ ტო რე ბი წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 20-მდე გა მომ-
ცემ ლო ბას თან თა ნამ შ რომ ლობ დ ნენ. 

გამომცემლობების რაოდენობა, რომლებთანაც ურთიერთობენ დისტრიბუტორები 

წელი 2013 2014 2015

გამომცემლობების საშუალო რაოდენობა 18 19 19

გამომცემლობების მინიმალური რაოდენობა 2 5 8

გამომცემლობების მაქსიმალური რაოდენობა 30 30 30

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 4 დისტრიბუტორთან

გა მომ ცემ ლო ბებ თან ურ თი ერ თო ბის ფორ მე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა, თით ქ მის თა ნაბ რად ხდე ბა გა მომ ცემ ლო ბე-
ბის მი ერ წიგ ნის რო გორც ფიქ სი რე ბულ გა სა ყიდ ფა სად, ასე ვე, არა ფიქ სი რე ბულ გა სა ყიდ ფა სად მი წო დე ბა 
დის ტ რი ბუ ტო რე ბის თ ვის. ტი პი უ რია შე რე უ ლი ქცე ვაც, იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ერ თი დის ტ რი ბუ ტო რი რამ-
დე ნი მე გა მომ ცემ ლო ბას თან თა ნამ შ რომ ლობს, მათ სხვა დას ხ ვა გა მომ ცემ ლო ბებ თან სხვა დას ხ ვა პი რო ბე ბით 
მუ შა ო ბა უწევთ.  

დის ტ რი ბუ ტო რე ბის მი ერ გა მომ ცემ ლო ბებ თან ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ანაზღა უ რე ბაც სხვა დას ხ ვა ფორ-
მით ხდე ბა. დის ტ რი ბუ ტო რე ბის ნა წი ლი გა მომ ცემ ლო ბას თან ანაზღა უ რე ბას წიგ ნე ბის ჩა ბა რე ბის თა ნა ვე ახ დენს, 
ნა წი ლი კი წიგ ნე ბის სა ვაჭ რო ობი ექ ტ ში ჩა ბა რე ბის შემ დეგ. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც გა მომ ცემ ლო ბის თ ვის 
თან ხის ანაზღა უ რე ბა ყო ველ თ ვი უ რად ხდე ბა. ამას თან, იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ერ თი დის ტ რი ბუ ტო რი 
სხვა დას ხ ვა გა მომ ცემ ლო ბას თან თა ნამ შ რომ ლობს, სხვა დას ხ ვა პი რო ბე ბით უწევს წიგ ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 
ანაზღა უ რე ბაც. 

თა ვის მხრივ, დის ტი ბუ ტო რე ბი წიგ ნე ბის მა ღა ზი ე ბი დან თან ხებს წიგ ნე ბის სა ბო ლოო გა ყიდ ვის შემ დეგ იღე ბენ. 
სწო რედ სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ ში წიგ ნე ბის ჩა ბა რე ბის ეტაპ ზე მა თი გავ რ ცე ლე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი 
წარ მო ად გენს დის ტ რი ბუ ტო რე ბის შე მო სავ ლე ბის დიდ ნა წილს.

თა ვის მხრივ, დის ტ რი ბუ ტო რე ბის ქცე ვა კონ კ რე ტუ ლი წიგ ნის ჩა ბა რე ბას თან და კავ ში რე ბით, ძი რი თა დად ტი-
პი უ რია – ერ თი და იგი ვე და სა ხე ლე ბის წიგნს ერ თი და იმა ვე ფა სით აბა რე ბენ სხვა დას ხ ვა ობი ექ ტ ში, ამას თან, 
იცი ან კონ კ რე ტუ ლი ობი ექ ტი / მა ღა ზია რა ფა სად ახ დენს წიგ ნის რე ა ლი ზე ბას მკითხ ველ ზე. 

3.5 წიგნის მაღაზიები

სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 2014 წლის მო ნა ცე მე ბით 2014 წლის თ ვის 50-მდე წიგ ნის 
მა ღა ზია იყო და რე გის ტ რი რე ბუ ლი, მათ გან უმ რავ ლე სო ბა მცი რე ზო მის კომ პა ნი ას წარ მო ად გენს. კერ ძოდ, 
მათ გან მცი რე ზო მის მა ღა ზი ა თა რა ო დე ნო ბა 41-ს შე ად გენს, ხო ლო მსხვილ მა ღა ზი ა თა კა ტე გო რი ა ში მხო-
ლოდ ერ თი „ბიბლუსი“ ხვდე ბა. 

რო გორც წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ წიგ ნე ბის ბა ზარ ზე ბო ლო ორი წლის მან ძილ ზე 
ძი რი თა დად ნე გა ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი ა, რაც წიგ ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის შემ ცი რე ბა ში გა მო ი ხა ტე ბა. გა მო კითხულ თა 
ნა წი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ წიგ ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის შემ ცი რე ბა შე საძ ლოა გან პი რო ბე ბუ ლი იყოს ერ თი მხრივ, 
წიგ ნებ ზე მა ღა ლი ფა სე ბით (ფასების ზრდით) და მე ო რე მხრივ, კონ კუ რენ ცი ის გამ ძაფ რე ბით და მხო ლოდ 
ერ თი კონ კუ რენ ტის მი ერ მო ნო პო ლი ზი რე ბულ მდგო მა რე ო ბის გამ ყა რე ბის მცდე ლო ბით.

მა ღა ზი ე ბის ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, გა ყი დუ ლი ეგ ზემ პ ლა რე ბის რა ო დე ნო ბამ წი ნა წლებ თან შე და რე-
ბით, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იკ ლო 2015 წელს. თუ 2014 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 180 892 წიგნს შე ად გენ და, 2015 
წელს თით ქ მის 15 000 წიგ ნით არის შემ ცი რე ბუ ლი და 165 543 ეგ ზემ პ ლარს შე ად გენს. 
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რეალიზებული წიგნების (დასახელებები და ეგზემპლარები) საშუალო მაჩვენებელი ერთ მაღაზიაზე / 
წლების მიხედვით 2013-2015 წლებში

წელი 2013 2014 2015

დასახელებების რაოდენობა 3570 3482 3404

გაყიდული ეგზემპლარების რაოდენობა 183 488 180 892 165 543

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 9 მაღაზიასთან

გა ყი დუ ლი წიგ ნე ბის კა ტე გო რი ის გა ნა წი ლე ბა ბო ლო წლე ბის მან ძილ ზე არ იც ვ ლე ბა. 2013-2015 წლებ ში 
გა ყი დუ ლი წიგ ნე ბის და ახ ლო ე ბით 33%-35% მხატ ვ რუ ლი ტე რა ტუ რა ა, თით ქ მის ამ დე ნი ვეა სა ბავ შ ვო ლი-
ტე რა ტუ რა, გა ყი დუ ლი ეგ ზემ პ ლა რე ბის რე ი ტინ გ ში მე სა მე ად გილს იკა ვებს სას კო ლო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი 
(საშუალოდ 10%-13%).

ტენ დენ ცი ის სა ხით შე იძ ლე ბა აღი ნიშ ნოს, რომ ბო ლო სა მი წლის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ქარ თულ ენა ზე 
ნა თარ გ მ ნი უცხო უ რი ლი ტე რა ტუ რა ორ ჯერ უფ რო დი დი რა ო დე ნო ბით იყი დე ბა, ვიდ რე ქარ თუ ლი ლი ტე რა-
ტუ რა ან უცხო უ რი ლი ტე რა ტუ რა უცხო ე ნა ზე. 

ქარ თუ ლი წიგ ნის ბა ზარ ზე წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია წიგ ნე ბის გარ და სხვა, ისე თი პრო დუქ-
ცი ით ვაჭ რო ბაც, რო გო რი ცა ა: სა კან ცე ლა რიო ნივ თე ბი, გა ზე თე ბი/ ჟურ ნა ლე ბი, თუმ ცა, ბუ ნებ რი ვია მა ღა ზი ე ბის 
გა ყიდ ვე ბის დი დი წი ლი – სა შუ ა ლოდ 80% – წიგ ნებ ზე მო დის, ხო ლო სხვა და მა ტე თი პრო დუქ ცი ით მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბი მთლი ა ნი ბრუნ ვის სა შუ ა ლოდ 18-20%-ს შე ად გენს. 

წიგ ნის მა ღა ზი ე ბი ძი რი თა დად გა მომ ცემ ლო ბე ბი დან იღე ბენ / ყი დუ ლო ბენ წიგ ნებს შემ დ გო მი რე ა ლი ზა ცი ის 
მიზ ნით. თუმ ცა მა ღა ზი ე ბის მი ერ შე ძე ნი ლი და რე ა ლი ზე ბუ ლი წიგ ნე ბის სა შუ ა ლოდ 20% დის ტ რი ბუ ტო რებ ზე 
მო დის. მა ღა ზი ე ბი მხო ლოდ იშ ვი ათ და გა მო ნაკ ლის შემ თხ ვე ვებ ში ყი დუ ლო ბენ წიგ ნებს ბი თუ მად მო ვაჭ რე 
ობი ექ ტებ ში. 

კვლე ვამ ცხად ყო, რომ წიგ ნის მა ღა ზი ე ბი მეტ - ნაკ ლე ბად ჩარ თუ ლე ბი არი ან სხვა დას ხ ვა სა ხის მარ კე ტინ გულ 
აქ ტი ვო ბებ ში, მო ნა წი ლე ო ბენ გა მო ფე ნებ ში, აქვთ სხვა დას ხ ვა დღე სას წა ულ თან და კავ ში რე ბუ ლი ფას დაკ ლე-
ბე ბი, ზო გი ერ თი მათ გა ნი აწყობს შეხ ვედ რებს მწერ ლებ თან, აწყო ბენ კონ კურ სებ სა და გა თა მა შე ბებს. მსგავ სი 
ტი პის მარ კე ტინ გუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის სა ინ ფორ მა ციო წყა როდ კი ძი რი თა დად ინ ტერ ნეტს იყე ნე ბენ – სა კუ თარ 
ვებგვერ დ სა და ფე ის ბუქის გვერ დებს. 

მა ღა ზი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ინ ფორ მა ცი ით სა ქარ თ ვე ლო ში ძი რი თა დად ორი მსხვი ლი გა მომ ცე მ ლო-
ბაოპე რი რებს. ბაზ რის ლი დე რე ბად მი იჩ ნე ვი ან პა ლიტ რა L და ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა, ასე ვე, 
რიგ შემ თხ ვე ვებ ში და სა ხელ და დი ო გე ნე და ინ ტე ლექ ტი.

2015	წლის	ყვე	ლა	ზე	გა	ყიდ	ვა	დი	წიგ	ნე	ბი

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში დის ტ რი ბუ ტო რე ბი სა და მა ღა ზი ე ბის მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მოვ ლინ და 2015 წლის 
ყვე ლა ზე გა ყიდ ვა დი წიგ ნე ბი რო გორც ჯა მუ რად, ასე ვე, ჟან რი სა და კატეგორიის მი ხედ ვით. დის ტ რი ბუ ტო რე ბი 
და მა ღა ზი ე ბი ასა ხე ლებ დ ნენ მა თი მო ნა ცე მე ბით ყვე ლა ზე გა ყიდ ვად ავ ტო რებ სა და წიგ ნებს, რო მელ თა ტოპ 
სა მე უ ლის შე ჯე რე ბით გა მოვ ლინ და თი თო ე ულ კა ტე გო რი ა ში წამ ყ ვა ნი ნა წარ მო ე ბე ბი. 
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ცალ კე უ ლი კა ტე გო რი ის თ ვის ყვე ლა ზე გა ყიდ ვა დი წიგ ნე ბის ნუს ხა იხი ლეთ ქვე მოთ მო ცე მულ ცხრი ლებ ში:

ყველაზე გაყიდვავდი წიგნები / ყველა ტიპის ნაწარმოები, 2015 წელი

1 ზაზა ბურჭულაძე – მინერალური ჯაზი – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

2 გაბრიელ გარსია მარკესი – იცხოვრე, რომ მოჰყვე – ინტელექტი

3 გიორგი კეკელიძე – გურული დღიურები – სიესტა

4 დენიელ კიზი – ყვავილები ელჯერნონისთვის – გამომცემლობა წიგნები ბათუმში

5 კახა ბენდუქიძე – სხვა არჩევანი არ გვაქვს – ტაბულა

6 ჯონ გრინი – ქაღალდის ქალაქი – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

7 კასანდრა კლერი – ძვლების ქალაქი – გამომცემლობა წიგნები ბათუმში

8 ჯონ გრინი – ბედის ვარსკვლავის ბრალია – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

9 ჰარპერ ლი – ნუ მოკლავ ჯაფარას – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

10 ჯეიმზ დაშნერი – ლაბირინთში მორბენალი – პალიტრა L

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 4 დისტრიბუტორთან და 9 მაღაზიასთან. დასახელებები არ არის 
წარმოდგენილი რიგითობის მიხედვით.

ყველაზე გაყიდვავდი წიგნები / მხატვრული ლიტერატურა, 2015 წელი

1 ზაზა ბურჭულაძე – მინერალუ რიჯაზი – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

2 გაბრიელ გარსია მარკესი – იცხოვრე, რომ მოჰყვე – ინტელექტი

3 გიორგი კეკელიძე – გურული დღიურები – სიესტა

4 დენიელ კიზი – ყვავილები ელჯერნონისთვის – გამომცემლობა წიგნები ბათუმში

5 ჯეიმზ დაშნერი – ლაბირინთში მორბენალი – პალიტრა L

6 ერიკ ემანუელ შმიდტი – ოსკარი და ვარდისფერი ქალბატონი – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

7 ჯონ გრინი – ქაღალდის ქალაქი – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

8 ჰარპერ ლი – ნუ მოკლავ ჯაფარას – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

9 ჯონ გრინი – ბედის ვარსკვლავის ბრალია – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

10 კასანდრა კლერი – ძვლების ქალაქი – გამომცემლობა წიგნები ბათუმში

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 4 დისტრიბუტორთან და 9 მაღაზიასთან. დასახელებები არ არის 
წარმოდგენილი რიგითობის მიხედვით.
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ყველაზე გაყიდვავდი წიგნები / არამხატვრული ლიტერატურა, 2015 წელი

1 ერნსტ გომბრიხი – მსოფლიოს მოკლე ისტორია – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

2 თამარ და ისიდორე გვარჯალაძეები – ლექსიკონი – გაზეთი „საქართველოს მაცნე“

3 ფრიც რიმანი – შიშის ძირითადი ფორმები – გამომცემლობა „წიგნიერი“

4 კახა ბენდუქიძე – სხვა არჩევანი არ გვაქვს – ტაბულა

5 ავტორთა ჯგუფი – არქეოლოგიური საგანძური – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

6 რუსუდან გორგაძე (შემდგენელი) – ფოტოალბომი „საქართველო“ – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 4 დისტრიბუტორთან და 9 მაღაზიასთან. დასახელებები არ არის 
წარმოდგენილი რიგითობის მიხედვით.

ყველაზე გაყიდვავდი წიგნები / ქართული ლიტერატურა, 2015 წელი

1 ზაზა ბურჭულაძე – მინერალური ჯაზი – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

2 გიორგი კეკელიძე – გურული დღიურები – სიესტა

3 ნინო ხარატიშვილი – ჟუჟა – ინტელექტი

4 მარიამ წიკლაური – ქართული ანბანი – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

5 დათო ტურაშვილი – ტყეების მეფე – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

6 კახა ბენდუქიძე – სხვა არჩევანი არ გვაქვს – ტაბულა

7 დათო ტურაშვილი – ჯინსების თაობა – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

8 გელა ჩარკვიანი – ინტერვიუ მამასთან – არტანუჯი

9 ჭაბუა ამირეჯიბი – დათა თუთაშხია – კერძო გამოცემა

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 4 დისტრიბუტორთან და 9 მაღაზიასთან. დასახელებები არ არის 
წარმოდგენილი რიგითობის მიხედვით.

ყველაზე გაყიდვავდი წიგნები / თარგმნილი ლიტერატურა, 2015 წელი

1 ჟან-პოლ სარტრი – გულისრევა – ალეფი

2 გაბრიელ გარსია მარკესი – იცხოვრე, რომ მოჰყვე – ინტელექტი

3 დენიელ კიზი – ყვავილები ელჯერნონისთვის – გამომცემლობა წიგნები ბათუმში

4 ჯეიმზ დაშნერი – ლაბირინთში მორბენალი – პალიტრა L

5 ერიხ მარია რემარკი – სამი მეგობარი – არეტე

6 ფრედერიკ ბეგბედერი – 99 ფრანკი – პალიტრა L

7 ჯონ გრინი – ბედის ვარსკვლავის ბრალია – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

8 ჰარპერ ლი – ნუ მოკლავ ჯაფარას – ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

9 კასანდრა კლერი – ძვლების ქალაქი – გამომცემლობა წიგნები ბათუმში

წყარო: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები 4 დისტრიბუტორთან და 9 მაღაზიასთან. დასახელებები არ არის 
წარმოდგენილი რიგითობის მიხედვით.
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3.6 ელექტრონული წიგნის მაღაზიები

ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის ბა ზარ ზე დღეს დღე ო ბით ორი ყვე ლა ზე დი დი და შე და რე ბით ხან გ რ ძ ლი ვი ის ტო რი ის 
მქო ნე ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის მა ღა ზია ოპე რი რებს: saba.com.ge და lit.ge. გარ და ამ მა ღა ზი ე ბი სა, ელ. 
წიგ ნე ბის ბა ზარ ზე ფუნ ქ ცი ო ნი რებს რამ დე ნი მე ახა ლი ვებ გ ვერ დი, სა დაც მკითხელს ასე ვე შე უძ ლია შე ი ძი ნოს 
წიგ ნე ბი ელექ ტ რო ნულ ფორ მატ ში. ესე ნი ა: www.ebooks.ge, www.ibooks.ge, www.readerwill.com. 

saba.com.ge – ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის მა ღა ზია „საბა“ 2012 წლი დან არ სე ბობს და იგი  თი ბი სი ბან კის 
პრო ექტს წარ მო ად გენს. დღეს დღე ო ბით ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლია 2900-ზე მე ტი და სა ხე ლე ბის რო გორც 
მხატ ვ რუ ლი, ისე არამ ხატ ვ რუ ლი წიგ ნი. ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის მა ღა ზი ის ვებ გ ვერ დ ზე წარ მოდ გე ნი ლი ელექ-
ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის მაქ სი მა ლუ რი გა სა ყი დი ფა სია 20 ლა რი, ხო ლო მი ნი მა ლუ რი 0.25 ლა რი. მკითხ ველს 
ასე ვე შე საძ ლებ ლო ბა აქვს გად მო წე როს უფა სო ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბიც. 

lit.ge – ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის ინ ტერ ნეტ - მა ღა ზია ბა ზარ ზე 2011 წლი დან მოღ ვა წებს. ამ ჟა მად მის ვებ გ ვერ-
დ ზე მკითხ ველს შე უძ ლია 2550-ზე მე ტი და სა ხე ლე ბის წიგ ნის შე ძე ნა / გად მო წე რა. ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი 
წიგ ნე ბის მი ნი მა ლუ რი ფა სი 0.20 ლა რი ა, ხო ლო მაქ სი მა ლუ რი ფა სი 19.30 ლარს აღ წევს. ვებ გ ვერ დ ზე წარ-
მოდ გე ნი ლია უფა სო ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბიც. მა ღა ზი ა ში მო ცე მუ ლია სხვა დას ხ ვა ჟან რის და კა ტე გო რი ის 
წიგ ნე ბი, მათ შო რის მხატ ვ რუ ლი და არამ ხატ ვ რუ ლი, ქარ თუ ლი, თარ გ მ ნი ლი და უცხო ე ნო ვა ნი ლი ტე რა ტუ რა. 

ebook.ge – აღ ნიშ ნუ ლი ვებგ ვერ დი გა მომ ცემ ლო ბა პა ლიტ რა L-ისა და ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის მა ღა ზია 
www.lit.ge-ს ერ თობ რილ პრო ექტს წარ მო ად გენ ს .ის 2015 წლი დან ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის 
ბა ზარ ზე და მკითხ ველს გა მომ ცემ ლო ბა პა ლიტ რა L-ის 495 და სა ხე ლე ბის ელექ ტ რო ნულ წიგნს სთა ვა ზობს. 
ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი წიგ ნე ბის მი ნი მა ლუ რი ფა სია 1 ლა რი, ხო ლო მაქ სი მა ლუ რი ფა სი 9.90 ლა რი ა. 

ibooks.ge – ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის ონ ლა ინ მა ღა ზი ა, რო მე ლიც მომ ხ მა რებ ლებს სთა ვა ზობს არა მხო ლოდ 
წიგ ნე ბის შე ძე ნას, არა მედ მათ გა მოქ ვეყ ნე ბას, შე სა ბა მი სად გა ყიდ ვა საც. ნე ბის მი ე რი ფი ზი კუ რი თუ იური დი უ ლი 
პი რი რე გის ტ რირ დე ბა გამომცემლობად და აქ ვეყ ნებს მის თ ვის სა სურ ველ წიგნს. ვებ გ ვერ დ მა 2014 წლი დან 
და იწყო მუ შა ო ბა და ამ ჟა მად 128 და სა ხე ლე ბის წიგ ნი აქვს გან თავ სე ბუ ლი. წიგ ნე ბის მი ნი მა ლუ რი ფა სი 0.37 
ლა რი ხო ლო მაქ სი მა ლუ რი ფა სი 4.44 ლა რი ა. სა იტ ზე წარ მოდ გე ნი ლია მხატ ვ რუ ლი და არამ ხატ ვ რუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რა, მათ შო რის ქარ თუ ლი, თარ გ მ ნი ლი და უცხო ე ნო ვა ნი წიგ ნე ბი. 

readerwill.com – ვებ გ ვერ დი 2013 წლი დან ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, თუმ ცა ამ ჟა მად მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გა-
ყიდ ვას აღარ ახორ ცი ე ლებს. 

2016 წლის თ ვის ელ. წიგ ნე ბის ბა ზარ ზე ჯამ ში 6073 და სა ხე ლე ბის წიგ ნი გან თავ ს და ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის 
ვებ გ ვერ დებ ზე13. მა თი ნა წი ლის მი ღე ბა მკითხ ველს უფა სოდ შე ეძ ლო. 2013-2016 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის ვებ გ ვერ დებ ზე გან თავ სე ბუ ლი და სა ხე ლე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა, კერ ძოდ 
კი 60% ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რას წარ მო ად გენ და, ხო ლო 39% – თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რა იყო. ელ. წიგ ნის 
მა ღა ზი ე ბი მომ ხ მა რე ბელს უცხო ე ნო ვან ლი ტე რა ტუ რას ძა ლი ან მცი რე რა ო დე ნო ბით სთა ვა ზო ბენ – მი სი წი-
ლი მხო ლოდ 1%-ს შე ად გენ და. 

უცხოენოვანი, 1%

თარგმანი, 44%

ქართული, 62%

2013-2016 წლებში ელ. წიგნების ვებგვერდებზე განთავსებული დასახელებების განაწილება 
ქართული / თარგმნილის მიხედვით

13. სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ამ რიცხ ვ ში არ მო ი აზ რე ბა წიგ ნე ბის უნი კა ლუ რი და სა ხე ლე ბე ბი. 6073 და სა ხე ლე ბა მო ი ცავს ყვე ლა იმ და სა ხე-
ლე ბას ჯამ ში, რო მე ლიც გან თავ ს და სხვა დას ხ ვა ელ. წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის ვებ გ ვერ დებ ზე გა სა ყი დად ელექ ტ რო ნულ ფორ მატ ში. შე სა ბა-
მი სად, სხვა დას ხ ვა და სა ხე ლე ბა შე საძ ლოა მე ორ დე ბო დეს სხვა დას ხ ვა ელ. წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის თ ვის.
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რაც შე ე ხე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის კა ტე გო რი ებს, კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 2013-2016 წლებ ში ელ . წიგ ნე ბის 
მა ღა ზი ე ბი საკ მა ოდ მა ღა ლი წი ლით სა კუ თარ ვებ გ ვერ დებ ზე მხატ ვ რულ ლი ტე რა ტუ რას ათავ სებ დ ნენ – ამ 
წლებ ში გან თავ სე ბუ ლი და სა ხე ლე ბე ბი დან 77% მხატ ვ რულ ლი ტე რა ტუ რა ზე მო დის, ხო ლო დარ ჩე ნი ლი 
22% – არამ ხატ ვ რულ ზე. 

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ 2013 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის ბა ზარ ზე წარ მოდ-
გე ნი ლი ახა ლი და სა ხე ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბა წლი დან წლამ დე მა ტუ ლობს. 2013 წელს უკ ვე არ სე ბულ ბა ზარს 
1040 ახა ლი და სა ხე ლე ბა და ე მა ტა და გან თავ ს და ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის ვებ გ ვერ დ ზებ ზე, 2014 წლის თ ვის ეს 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 1409 და სა ხე ლე ბას უტოლ დე ბო და, ხო ლო 2015 წლის თ ვის ის 2145 იყო14. აღ ნიშ ნუ ლი ერ თის 
მხრივ ბა ზარ ზე ახა ლი ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის მა ღა ზი ე ბის წარ მოქ მ ნით არის გან პი რო ბე ბუ ლი, ხო ლო მე-
ო რეს მხრივ უკ ვე არ სე ბუ ლი ელ. წიგ ნე ბის მა ღა ზი ე ბის მი ერ უფ რო მე ტი რა ო დე ნო ბის ახა ლი და სა ხე ლე ბე ბის 
და მა ტე ბით. 

ელ.წიგნების დასახელებების რაოდენობა 2013 – 2015

წელი 2013 2014 2015

დამატებული დასახელებების რაოდენობა 1040 1409 2145

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში მოხ და 2015 წლის ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნის სახ ლე ბის ბესტსე ლე რე ბის გა მოვ ლე ნა რო-
გორც ქარ თულ, ასე ვე თარ გ მ ნილ ლი ტე რა ტუ რას შო რის. ქვე მოთ მო ცე მულ ცხრი ლებ ში წარ მოდ გე ნი ლია სა ბას 
და lit.ge-ის ბესტსე ლე რე ბის შე ჯე რე ბუ ლი ვა რი ან ტი. რაც შე ე ხე ბა შე და რე ბით ახალ ელ. წიგ ნე ბის მა ღა ზი ებს, 
მათ 2015-2016 წლის ბესტსე ლე რებს შო რის მოხ ვ დ ნენ ისე თი წიგ ნე ბი, რო გო რე ბი ცაა ლევ ტოლ ს ტო ის „ივან 
ილი ჩის სიკ ვ დი ლი“, „ცხოვრება მე ფეთ მე ფი სა და ვი თი სი“, აგა ტა კრის ტის „მივიწყებული მკვლე ლო ბა“, 
ერიხ მა რია რე მარ კის „ტრიუმფალური თა ღი“, ჩარლზ ბუ კოვ ს კის „მაკულატურა“, დი მიტ რი უჩა ნე იშ ვი ლის 
„In homo“და ა.შ.

2015 წლის ბესტსელერი ქართულ ელექტრონულ წიგნებს შორის

სამოსელი პირველი – გურამ დოჩანაშვილი

ჯინსების თაობა – დათო ტურაშვილი

კაგდატა ინ ჯორჯია – აკა მორჩილაძე

ყვარყვარე თუთაბერი – პოლიკარპე კაკაბაძე

გურჯი-ხათუნი და თერთმეტი მოთხრობა – დათო ტურაშვილი

გურული დღიურები – გიორგი კეკელიძე

77/50-ზე – თეკლა იორდანიშვილი

100 კითხვა ინტელექტის ასამაღლებლად – გიორგი თოდაშვილი

სხვა ამსტერდამი (თავი II) – დათო ტურაშვილი

დევის ცოლის სიცილი – ლია ლიქოკელი

ჩემი თავის დღე – ლია ლიქოკელი

სხვა არჩევანი არ გვაქვს – კახა ბენდუქიძე

თბილისს ვტოვებ ალიონზე – კახა სულუაშვილი

შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია „საბას“ და lit.ge-ის 2015 წლის ქართული ლიტერატურის ბესტსელერები. დასახელებები არ 
არის წარმოდგენილი რიგითობის მიხედვით. 

14. და სა ხე ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბებ ში არ იგუ ლის ხ მე ბა უნი კა ლუ რი და სა ხე ლე ბე ბი. ეს ციფ რე ბი მო ი ცავს ყვე ლა და სა ხე ლე ბას ჯამ ში, 
რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა ელ. წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის ვებ გ ვერ დებ ზე გა სა ყი დად ელექ ტ რო ნულ ფორ მატ ში. შე სა ბა მი სად, სხვა დას ხ ვა და სა ხე-
ლე ბა შე საძ ლოა მე ორ დე ბო დეს სხვა დას ხ ვა ელ. წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის თ ვის.
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2015 წლის ბესტსელერი თარგმნილ ელექტრონულ წიგნებს შორის

ორმოცდაათი ელფერით მუქი – ე. ლ. ჯეიმზი

გრეის ორმოცდაათ იელფერი – ე.ლ. ჯეიმზი

თავისუფლების ორმოცდაათი ელფერი – ე.ლ. ჯეიმზი

გარდასახვა – ფრანც კაფკა

პროცესი – ფრანც კაფკა

იდიოტი – ფიოდორ დოსტოევსკი

დიდი გეტსბი – ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი

მივიწყებული მკვლელობა – აგატა კრისტი

ოსტატი და მარგარიტა – მიხაილ ბულგაკოვი

ალი და ნინო – ყურბან საიდი

ანა ფრანკის დღიური – ანა ფრნაკი

წითელი და შავი – სტენდალი

დიდი სახლის პატარა დიასახლისი – ჯეკ ლონდონი

შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია „საბას“ და lit.ge-ის 2015 წლის თარგმნილი ლიტერატურის ბესტსელერები. დასახელებები 
არ არის წარმოდგენილი რიგითობის მიხედვით. 

3.7 ლიტერატურული კონკურსები 2013-2015 წელი

ლიტერატურული	პრემია	„საბა“

www.saba.com.ge

ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრე მია „საბა“ და არ ს და 2003 წელს და ტარ დე ბა ყო ველ წ ლი უ რად. პრე მი ის მი ზა ნია წლის 
სა უ კე თე სო წიგ ნე ბი სა და ავ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნა. პრე მი ა ზე „საბა“ გა ნი ხი ლე ბა გა სულ წელს გა მო ცე მუ ლი 
ყვე ლა ორი გი ნა ლუ რი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბი, უცხო უ რი ნა წარ მო ე ბის ქარ თუ ლი თარ გ მა ნი, ასე ვე, 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი კრი ტი კი სა და დო კუ მენ ტუ რი პრო ზის ნი მუ შე ბი.

ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრე მია „საბა“ გა ი ცე მა ნო მი ნა ცი ებ ში წლის სა უ კე თე სო რო მა ნი, წლის სა უ კე თე სო პო ე ტუ რი 
კრე ბუ ლი, წლის სა უ კე თე სო პრო ზა უ ლი კრე ბუ ლი, წლის სა უ კე თე სო პი ე სა, წლის სა უ კე თე სო ლი ტე რა ტუ რუ-
ლი დე ბი უ ტი, წლის სა უ კე თე სო ლი ტე რა ტუ რუ ლი კრი ტი კა, წლის სა უ კე თე სო ეს სე ის ტი კა და დო კუ მენ ტუ რი 
პრო ზა, უცხო უ რი ნა წარ მო ე ბის სა უ კე თე სო ქარ თუ ლი თარ გ მა ნი, ქარ თუ ლი ნა წარ მო ე ბის სა უ კე თე სო უცხო უ-
რი თარ გ მა ნი, სა უ კე თე სო ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნი, პრე მია „საბა“ ლი ტე რა ტუ რის გან ვი თა რე ბა ში შე ტა ნი ლი 
გან სა კუთ რე ბუ ლი წვლი ლი სათ ვის. 

გა მარ ჯ ვე ბულ ავ ტო რებს, სპე ცი ა ლურ პრიზ თან ერ თად გა და ე ცე მათ ფუ ლა დი პრე მი ე ბი. საპ რე მიო ფონ დი 52 
ათას ლარს შე ად გენს.

1. წლის სა უ კე თე სო პო ე ტუ რი კრე ბუ ლი – ლია სტუ რუა „დავიწყების დღე“ (ჩვენი მწერ ლო ბა), 2013; ეკა 
ქე ვა ნიშ ვი ლი „სახლის გა ყიდ ვა“ (საუნჯე), 2014; პა ა ტა შა მუ გი ა, „შიზოგადოება“ (ინტელექტი), 2015

2. წლის სა უ კე თე სო პრო ზა უ ლი კრე ბუ ლი – ირაკ ლი სამ სო ნა ძე „შემკრთალი ქუ ჩა“ (ინტელექტი), 
2013; არ ჩილ ქი ქო ძე „ჩიტის და კა ცის ამ ბა ვი“ (სიესტა), 2014; გო გი ჩა გე ლიშ ვი ლი, „მხატვარი“ 
(ინტელექტი), 2015

3. წლის სა უ კე თე სო რო მა ნი – ნა ი რა გე ლაშ ვი ლი „მე ის ვარ“ (კავკასიური სახ ლი), 2013; ზვი ად კვა-
რაცხე ლია „ფორმა #100“ (ინტელექტი), 2014; აბო იაშა ღაშ ვი ლი, „როიალ-მერი“ (დიოგენე) 2015

4. წლის სა უ კე თე სო ლი ტე რა ტუ რუ ლი დე ბი უ ტი – მა რი ნა ელ ბა ქი ძე „გაცვლა“ (დიოგენე), 2013; ლია 
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ლი ქო კე ლი „დევის ცო ლის სი ცი ლი“ (საუნჯე); Toresa Mossy „სიბრძნე სიც რუ ი სა“ (პალიტრა L), 
2014; გი ორ გი წიკ ლა უ რი, პი ტერ აკ რო ი დის „ლონდონი“ (აზრი), 2015

5. წლის სა უ კე თე სო პი ე სა – ალექს ჩიღ ვი ნა ძე „ქალაქის მე რის ცო ლის საყ ვა რე ლი“ (სიესტა), 2013; 
და ვით გა ბუ ნია „პიესები“ (დიოგენე), 2014; 

6. წლის სა უ კე თე სო თარ გ მა ნი – ზა ზა ჭი ლა ძე, იული ამ ფოლ კ ნე რის „დროშები მტვერ ში“, (დიოგენე), 
2013; გი ორ გი გო კი ე ლი, ლუ ის კე რო ლის „ელისის თავ გა და სა ვა ლი სა ოც რე ბა თა ქვე ყა ნა ში“ (ბაკურ 
სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა), 2014; ლე ლა დუმ ბა ძე, ვირ ჯი ნია ვულ ფის „გზა შუ ქუ რის კენ“ (ბაკურ 
სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა), 2015

7. წლის სა უ კე თე სო ლი ტე რა ტუ რუ ლი კრი ტი კა – „ელგუჯა თავ ბე რი ძე – კო ლიმ გ რა ფი“ (საგამომცემლო 
ცენ ტ რი), 2013; თა მაზ კვა ჭან ტი რა ძე „განსჯანი“ (ილიელი), 2014; მალ ხაზ ხარ ბე დი ა, „ტექსტი და 
სი მარ თ ლე“ (აზრი), 2015

8. წლის სა უ კე თე სო ეს სე ის ტი კა და დო კუ მენ ტუ რი პრო ზა – გი ორ გი მა ი სუ რა ძე „დაკარგული კონ ტექ ს-
ტე ბი“ (ბაკურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა), 2013; გო გი გვა ხა რია „ცრემლიანი სათ ვა ლე“ (ბაკურ 
სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა), 2014; ირაკ ლი მა ხა რა ძე, „დიადი მუნ ჯი – ქარ თუ ლი მუნ ჯი კი ნოს ის-
ტო რი ა“ (ბაკურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა), 2015

9. ქარ თუ ლი ნა წარ მო ე ბის სა უ კე თე სო უცხო უ რი თარ გ მა ნი – ნა თია მი ქე ლა ძეს, თამ თა მე ლაშ ვი ლის 
„გათვლის“ გერ მა ნულ ენა ზე თარ გ მ ნი სათ ვის, 2013; დო ნალდ რე ი ფილ დი, ოთარ ჭი ლა ძის რო მა-
ნის „აველუმი“ ინ გ ლი სურ ენა ზე თარ გ მა ნის თ ვის, 2014; კრის ტი ა ნე ლიხ ტენ ფელ დი, ოთარ ჭი ლა ძის 
რო მა ნის „გზაზე ერ თი კა ცი მი დი ო და“ გერ მა ნულ ენა ზე თარ გ მა ნის თ ვის; 2015

10. პრე მია “საბა” ლი ტე რა ტუ რის გან ვი თა რე ბა ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის – ზუ რაბ კიკ ნა ძე, 2013; 
და ვით წე რე დი ა ნი, 2014; ბე სიკ ხა რა ნა უ ლი, 2015. 

ილი	ა	უ	ნის	ლი	ტე	რა	ტუ	რუ	ლი	კონ	კურ	სი

www.iliauni.edu.ge

ილი ა უ ნის ლი ტე რა ტუ რულ კონ კურ სი 2010 წელს და არ ს და ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის მი ერ და 
ყო ველ წ ლი უ ად ტარ დე ბა. პრე მია გა ი ცე მა სა უ კე თე სო რო მა ნის თ ვის და მი სი მი ზა ნია ხე ლი შე უწყოს რო მა ნის 
გან ვი თა რე ბას სა ქარ თ ვე ლო ში. პრე მია 2014 წლამ დე ხუთ ნო მი ნან ტ ზე გა ი ცა. 2010 წელს პრი ზი აიღო აკა 
მორ ჩი ლა ძემ რო მა ნი სათ ვის „მამლუქი“, ხო ლო 2011 წელს – ზა ზა ბურ ჭუ ლა ძემ რო მა ნი სათ ვის „გასაბერი 
ან გე ლო ზი“. 2012 წელს პრე მია არ გა ცე მუ ლა, ხო ლო 2013 წელს პრე მია აიღეს ანა კორ ძა ი ა- სა მა დაშ ვილ მა 
რო მა ნი სათ ვის „ვინ მოკ ლა ჩა ი კა“ და ჯა ბა ზარ ქუ ამ რო მა ნი სათ ვის „მკითხველი უნ და მოკ ვ დეს“. 

2014 წელს ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის აკა დე მი ურ მა საბ ჭომ მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ყო ველ ხუთ 
წე ლი წად ში ერ თხელ პრე მია გა ი ცეს უცხო ე ნო ვა ნი რო მა ნის სა უ კე თე სო თარ გ მა ნი სათ ვის. გა მარ ჯ ვე ბუ ლი შე-
ირ ჩა 2010-2014 წლებ ში გა მო ცე მუ ლი თარ გ მა ნე ბი დან და და ჯილ დოვ და ზა ზა ჭი ლა ძე უილი ამ ფოლ კ ნე რის 
რო მა ნის „დროშები მტვერ ში“ თარ გ მა ნის თ ვის.

კონ კურ სის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე დი დი ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრე მი ით – 10 000 ლა რით ჯილ-
დოვ დე ბა.

წი	ნან	დ	ლის	პრე	მია

www.zurabzhvania.ge

„წინანდლის პრე მი ა“ 1998 წელს და არ ს და და რამ დე ნი მეწ ლი ა ნი წყვე ტის შემ დეგ 2014 წელს გა ნახ ლ და. 
ის გან კუთ ვ ნი ლია ახალ გ ზარ და (18-30 წლის) მეც ნი ერ თა და შე მოქ მედ თ თა ვის და მი სი მი ზა ნი ახალ გაზ რ და 
მეც ნი ერ თა და შე მოქ მედ თა პო პუ ლა რი ზა ცი ა, წა ხა ლი სე ბა და ხელ შეწყო ბა ა. „წინანდლის პრე მი ის” ლა უ რე ა-
ტე ბის გა მოვ ლე ნა ხდე ბა 8 გან საზღ ვ რუ ლი ნო მი ნა ცი ის მი ხედ ვით: თე ატ რა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბა, კი ნო ხე ლოვ ნე ბა, 
მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რა (პროზა), მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რა (პოეზია), მუ სი კა, ფო ტოგ რა ფი ა, სახ ვი თი ხე ლოვ-
ნე ბა, სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბა. პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის პატ რო ნა ჟით.

დარ გე ბის მი ხედ ვით შერ ჩე ულ 3 ნო მი ნანტს გა და ე ცე მა სპე ცი ა ლუ რი სი გე ლი, ხო ლო გა მარ ჯ ვე ბუ ლი კან დი-
და ტი ჯილ დოვ დე ბა დიპ ლო მით, პრი ზი თა და ფუ ლა დი პრე მი ით 5 000 ლა რის ოდე ნო ბით.
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ლი	ტე	რა	ტუ	რუ	ლი	კონ	კურ	სი	„წერო“	

ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ კურ სი „წერო“ სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს მხარ და ჭე-
რით ხორ ცი ელ დე ბა. კონ კურ სის ორ გა ნი ზა ტო რი ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის მა ღა ზია Lit.ge და ფარ მა ცევ ტუ ლი 
კომ პა ნია GPC-ია.

კონ კურ სი 2006 წლის შე მოდ გო მა ზე და იწყო. მი სი მი ზა ნია თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის პო პუ ლა-
რი ზა ცია და ქარ თულ მწერ ლო ბა ში ახა ლი ავ ტო რე ბის წარ მო ჩე ნა.

კონ კურ სი ტარ დე ბა Lit.ge-ზე ორ ეტა პად და მას ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა შე უძ ლია ნე ბის მი ერ მსურ ველს. 
პირ ველ ეტაპ ზე, სა კონ კურ სო ნა წარ მო ე ბებს არ ჩევს სპე ცი ა ლუ რად მოწ ვე უ ლი ჟი უ რი, ხო ლო მე ო რე ეტაპ ზე, 
ჟი უ რის მი ერ შერ ჩე უ ლი ნა წარ მო ე ბე ბი დან მკითხ ველ თა შე ფა სე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ვლინ დე ბა გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი.

2015 წლის თ ვის პირ ველ ად გილ ზე გა სუ ლი ნა წარ მო ე ბის ავ ტო რის თ ვის და წე სე ბუ ლი ჯილ დო 4 000 ლარს, 
მე ო რე ზე გა სუ ლი ავ ტო რის თ ვის 2 000 ლარს, ხო ლო მე სა მე ად გილ ზე გა სუ ლი ავ ტო რის თ ვის 1000 ლარს 
შე ად გენს. გარ და ამი სა, ჟი უ რის მი ერ შერ ჩე უ ლი სა უ კე თე სო სა კონ კურ სო ნა წარ მო ე ბე ბი კრე ბუ ლის სა ხით 
გა მო ი ცე მა.

2015 წელს პირ ვე ლი ად გი ლის და ვერ ცხ ლის წე როს მფლო ბე ლი ლია ლი ქო კე ლი გახ და მოთხ რო ბის თ ვის 
„ხეების გამ ტყა ვე ბე ლი სა ნა დი როდ მი დის“. რაც შე ე ხე ბა მე ო რე და მე სა მე ად გი ლებს, ისი ნი ნა თია როს ტი აშ-
ვილ მა და ანი გი გაშ ვილ მა და ი კა ვეს, ნა წარ მო ე ბე ბით: „სუნთქვის შემ გ რო ვე ბე ლი“ და „დედაჩემი ლო ცუ ლობს“.

2014 წლის გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი: 

1. პრე მია “წერო” ლია ლი ქო კელს მოთხ რო ბის თ ვის “წყლის პი რას, მურ ყ ნის ჭა ლა ში” გა და ე ცა.

2. ჯა ბა ზარ ქუ ას გა და ე ცა მოთხ რო ბის თ ვის – “დახურული ქარ ხ ნე ბის სინ დ რო მი“

3. მი შა ბახ სო ლი ანს გა და ე ცა მოთხ რო ბის თ ვის “სასაუზმე ბუ და პეშ ტი“.

2013 წლის გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი: 

1. პირ ვე ლი ად გი ლის და ვერ ცხ ლის წე როს მფლო ბე ლია ნა თია როს ტი აშ ვი ლი, მოთხ რო ბი სათ ვის 
“ჭაღის ან გე ლო ზი”. 

2. ტა რი ელ ნა მო რა ძეს მოთხ რო ბი სათ ვის “კალია”

3. რუ სუ დან რუ ხა ძეს – “ადა და ევა”. 

ლი	ტე	რა	ტუ	რუ	ლი	კონ	კურ	სი	„ემიგრანტის	წე	რი	ლი“	

ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ კურ სის „ემიგრანტის წე რი ლე ბი“ პირ ვე ლად 2016 წელს იმარ თე ბა. მი სი მი ზა ნი ა, ხე-
ლი შუწყოს სა ქარ თ ვე ლოს ფარ გ ლებს გა რეთ მცხოვ რე ბი ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ავ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნას, მათ 
წარ მო ჩე ნა სა და პო პუ ლა რი ზა ცი ას.

კონ კურ სის ძი რი თა დი ამო ცა ნაა უცხო ეთ ში მცხოვ რე ბი ავ ტორ თა ნა წარ მო ე ბე ბის მო ძი ე ბა- შეკ რე ბა და მა თი 
ქარ თულ, ლი ტე რა ტუ რულ სივ რ ცე ში დამ კ ვიდ რე ბა, ქარ თულ ენა ზე შექ მ ნი ლი სა უ კე თე სო მხატ ვ რუ ლი ნა წარ-
მო ე ბე ბის გაც ნო ბა ქარ თ ვე ლი მკითხ ვე ლი სათ ვის, მა თი ბეჭ დუ რი და ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის სა ხით გა მო ცე მა 
და გავ რ ცე ლე ბა.

კონ კურ სი იმარ თე ბა სამ ნო მი ნა ცი ა ში: პო ე ზი ა, პრო ზა და ესე. ასე ვე, გა მოვ ლინ დე ბა სა უ კე თე სო ნორ ჩი ავ ტო რი 
(ერთი ნო მი ნა ცი ა), სა უ კე თე სო არა ქარ თ ვე ლი ავ ტო რი (ერთი ნო მი ნა ცი ა), მკითხ ველ თა რჩე უ ლი (თითო-თითო 
წა მა ხა ლი სე ბე ლი პრი ზი სა მი ვე ნო მი ნა ცი ა ში), ფი ნა ლის ტე ბი (წამახალისებელი სი გე ლე ბი ნო მი ნა ცი ა ში სა უ-
კე თე სო ათე ულ ში მოხ ვედ რილ ავ ტორ თათ ვის). 

ჟი უ რი ავ ლენს 5-10 ფი ნა ლისტს თი თო ნო მი ნა ცი ა ში. სა მი სა უ კე თე სო ნა წარ მო ე ბი (თითო ნო მი ნა ცი ა ში თი თო) 
ჯილ დოვ დე ბა ფუ ლა დი პრე მი ით, ორ -ო რი ნა წარ მო ე ბი თი თო ნო მი ნა ცი ა ში კი ფა სი ა ნი სა ჩუქ რე ბით ცალ - ცალ-
კე. სა უ კე თე სო ნა წარ მო ე ბე ბი შე დის კონ კურ სის ფარ გ ლებ ში გა მო ცე მულ კრე ბულ ში, რო მე ლიც და ი ბეჭ დე ბა 
არა ნაკ ლებ 500 ტი რა ჟი სა. კონ კურ სის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე და ის ტამ ბე ბა სპე ცი ა ლუ რი კრე ბუ ლი, რო მელ შიც 
შე ვა ორი ვე ნო მი ნა ცი ის სა უ კე თე სო ათე ულ ში მოხ ვედ რი ლი ნა წარ მო ე ბე ბი.
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ლი	ტე	რა	ტუ	რუ	ლი	კონ	კურ	სი	„მერანი“	

ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ კურ სი „მერანი“ 2009 წლი დან თბი ლი სის საკ რე-
ბუ ლოს, მე რი ი სა და თბი ლი სის მე რი ის კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ე ბა თა ცენ ტ რის მხარ და ჭე რით ყო ველ წ ლი უ რად 
იმარ თე ბა. კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბა შე უძ ლი ათ 16-დან 35 წლამ დე ახალ გაზ რ და პო ე ტებს.

კონ კურ ს ში გა მარ ჯ ვე ბუ ლი სა უ კე თე სო ლექ სე ბის ავ ტო რის თ ვის და წე სე ბუ ლია პირ ვე ლი პრე მია „მერანი“. 
პრი ზის მფლო ბე ლი 1000 ლარს მი ი ღებს, ასე ვე, და წე სე ბუ ლია ოთხი წა მა ხა ლი სე ბე ლი პრე მია 500-500 ლა-
რის ოდე ნო ბით. ჟი უ რის მი ერ მო წო ნე ბუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბი კრე ბულ ში „მერანი“ და ი ბეჭ დე ბა.

2016 წელს ნო მი ნა ცი ა ში “საუკეთესო პო ე ზი ა” გა მარ ჯ ვე ბუ ლი გახ და თე მურ ელი ა ვა, ხო ლო ნო მი ნა ცი ა ში 
“საუკეთესო პრო ზა” მთა ვა რი პრი ზი მწე რალ მა ირაკ ლი შა მა თა ვამ აიღო. ნო მი ნა ცი ა ში “საუკეთესო პო ე ტუ-
რი თარ გ მა ნი” გა მარ ჯ ვე ბუ ლად ნი კო ლოზ შა მუ გია და სა ხელ და, ხო ლო ნო მი ნა ცი ა ში “საუკეთესო პრო ზა უ ლი 
თარ გ მა ნი” პრე მია თა თია მთვა რე ლი ძემ აიღო.

სა	ბავ	შ	ვო	ლი	ტე	რა	ტუ	რუ	ლი	კონ	კურ	სი	„ბუკნაჭო“

სა ბავ შ ვო ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ კურ სი „ბუკნაჭო“ პირ ვე ლად 2015 წელს ჩა ტარ და. კონ კურ სის მი ზა ნია სა შუ-
ა ლე ბა მის ცემს ავ ტო რებს შექ მ ნან ახა ლი ლექ სე ბი და კი დევ უფ რო გა ამ დიდ რონ სა ბავ შ ვო ლი ტე რა ტუ რა. 
ლი ტე რა ტუ რულ კონ კურ ს ში „ბუკნაჭო” მო ნა წი ლე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბა აქვს ნე ბის მი ერ ავ ტორს, ქვეყ ნის 
მას შ ტა ბით. ავ ტორ თა ასა კი, ნა წარ მო ე ბის თე მა ტი კა და მო ცუ ლო ბა შეზღუ დუ ლი არ არის. 

კონ კურ სის ფარ გ ლებ ში სა მი სა უ კე თე სო ნა წარ მო ე ბი და ჯილ დოვ დე ბა ფუ ლა დი პრე მი ით და ფა სი ა ნი სა ჩუქ-
რე ბით. სა უ კე თე სო ლექ სე ბი შე ვა კონ კურ სის ფარ გ ლებ ში გა მო ცე მულ კრე ბულ ში, რო მე ლიც და ი ბეჭ დე ბა 
არა ნაკ ლებ 200 ტი რა ჟი სა და სა ჩუქ რად გა და ე ცე მა რო გორც ავ ტო რებს, ასე ვე ბიბ ლი ო თე კებს, კულ ტუ რულ 
ცენ ტ რებს, სა ხე ლოვ ნე ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს. ნა წარ მო ე ბებს შე ა ფა სებს კომ პე ტენ ტუ რი ჟი უ რი.

გო	დერ	ძი	 ჩო	ხე	ლის	 სა	ხე	ლო	ბის	 ლი	ტე	რა	ტუ	რუ	ლი	 კონ	კურ	სი	 მი	ნი	ა	ტუ	რის	 ჟან	რ	ში	
„ერთგულება“

2014 წელს, სა ერ თა შო რი სო ინ კორ პო რა ცია – ქარ თულ -ა მე რი კუ ლი კულ ტუ რის ცენ ტ რ მა „ამირანი“, კულ-
ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს პატ რო ნა ჟით და “სარეა”-ს პარ ტ ნი ო რო ბით და ა ფუძ ნა გო დერ ძი 
ჩო ხე ლის სა ხე ლო ბის ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ კურ სი „ერთგულება“. კონ კურ სის მი ზა ნია – გა მო ავ ლი ნოს წლის 
სა უ კე თე სო მი ნი ა ტუ რა/ ჩა ნა ხა ტი და კი დევ ერ თხელ წარ მო ა ჩი ნოს ლი ტე რა ტუ რა ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ძლი-
ე რი, სა ინ ტე რე სო და, ამა ვე დროს, რთუ ლი ჟან რი.

 პრე მია გა ი ცე მა ყო ველ წ ლი უ რად. პრე მია „ერთგულება“ გა და ე ცე მა სა მი სა უ კე თე სო მი ნი ა ტუ რის / ჩა ნა ხა ტის 
ავ ტორს. პრე მია წარ მო ად გენს სპე ცი ა ლურ პრიზს 1 სა უ კე თე სო მი ნი ა ტუ რი სათ ვის / ჩა ნა ხა ტი სათ ვის და სამ ფუ-
ლად ჯილ დოს. 2015 წლი დან კონ კურსს ატა რებს ფონ დი “ კულ ტუ რა თა დი ა ლო გი” კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა 
დაც ვის სა მი ნის ტ როს პატ რო ნა ჟით.

რე	ვაზ	ინა	ნიშ	ვი	ლის	სა	ხე	ლო	ბის	„ერთი	მოთხ	რო	ბის“	კონ	კურ	სი

ლი ტე რა ტუ რულ ჟურ ნალ „ანეულთან“ არ სე ბუ ლი „ერთი მოთხ რო ბის კონ კურ სი“ ემ სა ხუ რე ბა ქარ თულ ლი-
ტე რა ტუ რულ სივ რ ცე ში სა უ კე თე სო ნა წარ მო ე ბე ბი სა და ავ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნას, ნი ჭი ერ ახალ გაზ რ და ავ ტორ-
თა შე მოქ მე დე ბის წარ მო ჩე ნას და მა თი ნა წარ მო ე ბე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას. კონ კურ სის ამო ცა ნა ა, ქარ თუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რით მკითხ ველ თა ფარ თო ფე ნე ბის, ახალ გაზ რ და თა ო ბის და ინ ტე რე სე ბა, რე ვაზ ინა ნიშ ვი ლის 
შე მოქ მე დე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა.

კონ კურ სის ფარ გ ლებ ში გა ი ცე მა სა მი ფუ ლა დი პრე მი ა: პირ ვე ლი პრე მია – 500 ლა რის, მე ო რე პრე მია – 300 
ლა რის და მე სა მე პრე მია – 200 ლა რის ოდე ნო ბით. გარ და სა მი პრე მი ი სა, ოთხი მო ნა წი ლე და ჯილ დოვ დე ბა 
სპე ცი ა ლუ რი პრი ზით და დიპ ლო მით.

2015 წლის გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი გახ დ ნენ ლა შა ბი ბი ჩა ძე – „ჯარისკაცის დე და“ (პირველი ად გი ლი), ან ზორ 
სიფ რაშ ვი ლი – „ფესვი ვა ზი სა“ (მეორე ად გი ლი), თი ნა თინ სიყ მაშ ვი ლი – „შიში“ (მესამე ად გი ლი). პრი ზე ბი 
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გა და ე ცათ: ზუ რაბ ჯო ხა რი ძეს – „პრიმუსი“, თე მურ ცერ ც ვა ძეს – „საქორწილო მუ სი კით გა მას ვე ნეთ“, ნი ნო 
ჭინ ჭა რა ულს – „შიშის მა ტა რე ბე ლი“, ლე ვან ლო რი ას – „მე და დუ დუ“. 

3.8 მკითხველი

წიგნის	მკითხველთა	წილი

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში შეს წავ ლილ იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს ოთხი ქა ლა ქი – თბი ლი სი, ბა თუ მი, ქუ თა ი სი და თე ლა-
ვი. ჯა მურ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, აღ მოჩ ნ და, რომ ქა ლა ქე ბის მო სახ ლე ო ბის თით ქ მის ნა ხე ვარს (49,2%) 
ბო ლო ერ თი წლის მან ძილ ზე წა უ კითხავს რა ი მე სა ხის ლი ტე რა ტუ რა, მხატ ვ რუ ლი (33,6%) ან არამ ხატ ვ რუ ლი 
(25,6%). იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ კვლე ვის სა მიზ ნე სეგ მენტს წარ მო ად გენ დ ნენ მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ-
რის მკითხ ვე ლე ბი, ან გა რი შის მო ცე მუ ლი ქვე თა ვი სწო რედ აღ ნიშ ნულ სეგ მენ ტ ზე იქ ნე ბა გან ზო გა დე ბუ ლი. 

სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ცი ე ბი გა მოვ ლინ და ქა ლა ქე ბის ჭრილ ში. კერ ძოდ, წიგ ნის ყვე ლა ზე მე ტი მკითხ ვე ლი დე-
და ქა ლაქ ში აღ მოჩ ნ და (51,4%), ხო ლო ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად წიგნს ქუ თა ი ს ლე ბი კითხუ ლო ბენ (37,8%). 

წიგნის კითხვის პრაქტიკა / რეგიონალური ჭრილი

თბილისი ქუთაისი ბათუმი თელავი
ჯამური 
სურათი

საერთოდ არ წაუკითხავს არც ერთი 48,6% 62,2% 51,5% 58,1% 50,8%

არამხატვრული ლიტ. 26,9% 13,6% 31,0% 24,1% 25,6%

მხატვრული ლიტ. 35,2% 29,0% 29,0% 22,8% 33,6%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

კვლე ვამ ცხად ყო, რომ მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით ქალ ბა ტო ნე ბის გა ცი ლე ბით დი დი ნა წი ლი  კითხუ ლობს წიგნს 
(ქალები – 58%, მა მა კა ცე ბი – 38%), ამას თან მა მა კა ცე ბის თა ნა ბა რი ნა წი ლი  კითხუ ლობს მხატ ვ რულ (22%) 
და არამ ხატ ვ რულ (22%) ლი ტე რა ტუ რას, მა შინ რო ცა, ქალ ბა ტო ნე ბი ძი რი თა დად მხატ ვ რულ ლი ტე რა ტუ რას 
ეც ნო ბი ან (მხ. ლიტ – 42,4%, არამ ხატ ვ რუ ლი – 28,3%).

წიგნის კითხვის პრაქტიკა / სქესის ჭრილი

ქალი კაცი

საერთოდ არ წაუკითხავს არც ერთი 42,0% 62,0%

არამხატვრული ლიტერატურა 28,3% 22,2%

მხატვრული ლიტერატურა 42,4% 22,3%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

ბუ ნებ რი ვი ა, წიგ ნის კითხ ვის პრაქ ტი კის თვალ საზ რი სით კვლე ვამ ასა კობ რი ვი სხვა ო ბე ბი გა მო ავ ლი ნა. რა  მე 
სა ხის ლი ტე რა ტუ რის გაც ნო ბის პრაქ ტი კა მა ღა ლია შე და რე ბით ახალ გაზ რ და რეს პონ დენ ტებ ში. ასა კის მა-
ტე ბას თან ერ თად წიგ ნის კითხ ვის პრაქ ტი კა კლე ბუ ლობს. ამას თან, 16-24 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში არამ ხატ-
ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის კითხ ვის პრაქ ტი კა გა ცი ლე ბით მა ღა ლია (39%).
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წიგნის კითხვის პრაქტიკა / ასაკის ჭრილი

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

საერთოდ არ წაუკითხავს არც ერთი 35,9% 46,4% 49,5% 56,3% 64,4% 61,2%

არამხატვრული ლიტ. 39,0% 28,0% 25,1% 23,2% 18,8% 12,7%

მხატვრული ლიტ. 37,1% 37,2% 33,6% 29,6% 26,6% 34,9%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

წიგ	ნის	შე	ძე	ნა

რო გორც ურ ბა ნუ ლი მო სახ ლე ო ბის კვლე ვამ ცხად  ყო, წიგ ნებ თან და კავ ში რე ბულ სხვა დას ხ ვა ობი ექ ტებს შო რის 
მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლი ყვე ლა ზე დი დი წი ლით წიგ ნის მა ღა ზი ებს სტუმ რო ბენ – უმ რავ ლე სო-
ბა (67%) ამა თუ იმ სიხ ში რით მა ინც სტუმ რობს წიგ ნის მა ღა ზი ებს ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, ხო ლო 
დარ ჩე ნი ლი ერ თი მე სა მე დი (33%) ბო ლო ერ თი წლის მან ძილ ზე სა ერ თოდ არ ყო ფი ლა წიგ ნის მა ღა ზი ა ში. 

ბევ რად ნაკ ლე ბია წიგ ნის ბაზ რო ბებ ზე (19%) და ფეს ტი ვა ლებ ზე (12%) დამ ს წ რე თა წი ლი. რაც შე ე ხე ბა ბიბ-
ლი ო თე კებს, მათ გა მოკ ვ ლე უ ლი ქა ლა ქე ბის მკითხ ველ თა 16% სტუმ რობს. ბუ ნებ რი ვი ა, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ახალ გაზ რ და ასაკ ში გა ცი ლე ბით მა ღა ლია და ასა კის მა ტე ბას თან ერ თად იკ ლებს – მა გა ლი თად, 16-24 წლის 
შუ ა ლედ ში მკითხ ველ თა 39% ბიბ ლი ო თე კას სტუმ რობს, იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი 45-65 წლის რეს პონ დენ ტებ ში 
12%-ს შე ად გენს, ხო ლო 65+ ასა კობ რივ შუ ა ლედ ში 2%-ს უტოლ დე ბა. 

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ქა ლა ქე ბის ჭრილ შიც. წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის, ფეს ტი ვა ლე ბი სა 
და ბაზ რო ბე ბის სტუმ რო ბის თვალ საზ რი სით მე ტი აქ ტი უ რო ბა შე ი ნიშ ნე ბა დე და ქა ლაქ ში, ხო ლო რე გი ო ნა ლუ რი 
ქა ლა ქე ბი (ბათუმი და თე ლა ვი) ბიბ ლი ო თე კე ბის სტუმ რო ბით გა მო ირ ჩე ვა. დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია იხი ლეთ 
ქვე მოთ წარ მოდ გე ნილ ცხრილ ში:

სხვადასხვა ობიექტების / ადგილების ვიზიტის მაჩვენებელი 

თბილისი ქუთაისი ბათუმი თელავი
ჯამური 
სურათი

წიგნის მაღაზია 66,6% 64,1% 73,3% 65,0% 66,9%

წიგნის ბაზრობა 21,3% 10,2% 7,5% 6,3% 18,7%

წიგნის ფესტივალი 14,2% 1,9% 7,1% 1,2% 12,2%

ბიბლიოთეკა 14,9% 10,7% 29,1% 25,9% 15,8%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, გა მო კითხუ ლი ქა ლა ქე ბის მკითხ ველ თა 15,8% ბო ლო ერ თი წლის მან ძილ ზე 
ნამ ყო ფია / ან და დის ბიბ ლი ო თე კა ში. ბიბ ლი ო თე კის სტუმ რო ბის მი ზე ზად ყვე ლა ზე ხში რად წიგ ნის გა მო ტა ნა 
(61%) და / ან წიგ ნის ად გილ ზე წა კითხ ვა (46%) სა ხელ დე ბა. მცი რე ნა წი ლი ბიბ ლი ო თე კას სი ახ ლე ე ბის გაც-
ნო ბის (14%) ან მე გობ რებ თან შეხ ვედ რის მიზ ნი თაც სტუმ რობს (10%).
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ინფორმაციის მოსაპოვებლად

კაფის მომსახურების მიღების მიზნით

საქმიანი შეხვედრის მიზნით

უფასო ინტერნეტის სარგებლობის მიზნით

პრეზენტაციაზე

პროფესიული ლიტერატურის მოსაძიებლად

ბავშვის თანმხლებად

ჟურნალ/გაზეთების გამოსატანად

თანმხლებად

ჟურნალების, გაზეთების წასაკითხად

მეგობართან, ახლობელთან, კოლეგასთან შესახვედრად

სიახლეების გასაცნობად, წიგნების დასათვალიერებლად

წიგნის წასაკითხად

წიგნის გამოსატანად 61%

46%

14%

10%

7%

6%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

ბიბლიოთეკაში ვიზიტის მიზნობრიობა N=132

შენიშვნა: გრაფიკზე მოცემული პროცენტული მაჩვენებლების ჯამი აღემატება 100%-ს, რადგან დასაშვები იყო ერთზე მეტი პასუხი. 

მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლის მხო ლოდ 64% შე უ ძე ნია რა მე ტი პის ლი ტე რა ტუ რა ბო ლო ერ თი 
წლის გან მავ ლო ბა ში, რაც ნიშ ნავს, რომ მკითხ ვე ლის დარ ჩე ნი ლი 36% ლი ტე რა ტუ რას კითხუ ლობს, თუმ ცა 
სა კუ თარ ბიბ ლი ო თე კას არ აახ ლებს. წიგ ნის შე ძე ნის პრაქ ტი კა ქა ლა ქებს შო რის მეტ - ნაკ ლე ბად თა ნა ბა რი ა. 
რაც შე ე ხე ბა ასა კობ რივ ჯგუ ფებს, ბუ ნებ რი ვი ა, რომ ახალ გაზ რ დე ბი უფ რო მე ტად ყი დუ ლო ბენ წიგ ნებს, ვიდ-
რე შე და რე ბით უფ რო სი ასა კის მო სახ ლე ო ბა – ასა კის ზრდას თან ერ თად იკ ლებს წიგ ნის შე ძე ნის პრაქ ტი კა.

ჯამური სურათი
65 წ. და მეტი

55-64 წწ.

45-54 წწ.

35-44 წწ.

25-34 წწ.

18-24 წწ.

შეუძენია წიგნი

წიგნის შეძენის ბოლო ერთი წლის მაჩვენებელი  N=700

70.4%

71.4%

67.7%

60.0%

54.3%

51.0%

64.4%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

კვლე ვის შე დე გად იკ ვე თე ბა, რომ წიგ ნე ბის მყიდ ვე ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა ასე ვე წიგ ნე ბის აქ ტი ურ მკითხ ველს 
წარ მო ად გენს – წიგ ნის მყიდ ვე ლე ბის 66% წიგ ნებს იმა ვე ან უფ რო მე ტი რა ო დე ნო ბით კუთხუ ლობს, რა საც 
ყი დუ ლობს. წიგ ნე ბის მყიდ ვე ლე ბის მე სა მე დი კი (34%) უფ რო მე ტას შე ძე ნის ქცე ვას ახორ ცი ე ლებს, ვიდ რე 
კითხ ვის – 34%-ია ისე თი, ვინც უფ რო მეტ წიგნს ყი დუ ლობს, ვიდ რე კითხუ ლობს.
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წიგნის მყიდველები, რომლებიც წიგნებს 
უფრო ნაკლები რაოდენობით 
კითხულობენ, ვიდრე ყიდულობენ

წიგნის მყიდველები, რომლებიც წიგნებს 
იმავე ან უფრო მეტი რაოდენობით 
კითხულობენ, რასაც ყიდულობენ

მყიდველების და მკითხველის განაწილება N=430

66%

34%

დი დი ქა ლა ქე ბის მცხოვ რებ ლე ბი ყვე ლა ზე დი დი წი ლით სა ბავ შ ვო / საყ მაწ ვი ლო კატეგორიის ლი ტე რა ტუ რას 
ყი დუ ლო ბენ (24%), ასე ვე მა ღა ლი ინ ტე რე სით გა მო ირ ჩე ვა სა თავ გა და სავ ლო (22%) და ის ტო რი უ ლი კატე-
გორია (20%). აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მკითხ ვე ლი ძი რი თა დად პრო ზას იძე ნს, ნაკ ლე ბად ხდე ბა ისე თი 
წიგ ნე ბის შე ძე ნა, რომ ლე ბიც პო ე ზი ის ჟანრს გა ნე კუთ ვ ნე ბა. 

სხვა (სამუსიკო ნოტების, ალბომების, კულინარიული)

სამეცნიერო ნაშრომი / კვლევა / მონოგრაფია

რელიგიური თემატიკის ლიტერატურა

სამეცნიერო, აკადემიური ლიტერატურა

პროფესიული და დარგობრივი ლიტერატურა

საბავშვო არამხატვრული ლიტერატურა

ენციკლოპედიები / ლექსიკონები

სასკოლო წიგნები / სასწავლო ლიტერატურა

მისტიკა (პოეზია)

სატირა / პაროდია (პოეზია)

სურათებიანი / გრაფიკული

სატირული (იუმორისუტული, კომედიური)

ფოლკლორული

მისტიკა / საშინელება / თრილერი

ფანტასტიკა / ფენტეზი

სამოგზაურო (მოგზაურობისას გაკეთებული ჩანაწ.)

სარაინდო / სასიყვარულო (პოეზია)

ესეები, წერილები

ბიოგრაფია / მემუარები

საბავშვო / საყმაწვილო (პოეზია)

დეტექტიური

სასიყვარულო

ისტორიული

სათავგადასავლო

საბავშვო / საყმაწვილო

შეძენილი წიგნების ჟანრი (N=458 მათგან, ვისაც შეუძენია)

24%

22%

20%

18%

14%

8%

7%

4%

4%

4%

4%

4%

2%

2%

1%

1%

0%

9%

6%

6%

6%

5%

5%

3%

2%

შენიშვნა: გრაფიკზე მოცემული პროცენტული მაჩვენებლების ჯამი აღემატება 100%-ს, რადგან დასაშვები იყო ერთზე მეტი პასუხი.
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შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის და თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რის შე ძე ნის პრაქ ტი კა მკითხ-
ველ ში მსგავ სია – წიგ ნის მკითხ ვე ლის თით ქ მის ნა ხე ვარს (48%) ბო ლო წლის მან ძილ ზე შე უ ძე ნია ამა თუ იმ 
კატეგორიის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა, ასე ვე, ნა ხე ვარს (48%) შე უ ძე ნია თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რა. სა ინ ტე-
რე სო ა, რომ ერ თი წლის მან ძილ ზე 6 წიგ ნ ზე მე ტი თით ქ მის არა ვის შე უ ძე ნი ა. 

უცხო ურ ენა ზე წიგ ნე ბის შე ძე ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ცი ლე ბით და ბა ლია – წიგ ნის მკითხ ვე ლის მხო ლოდ 12,8%-ს 
შე უ ძე ნია სხვა დას ხ ვა ჟან რის ლი ტე რა ტუ რა უცხო ურ ენა ზე. 

წიგნების შეძენის მაჩვენებელი N=700

ქართული 
ლიტერატურა

ქართულად 
თარგმნილი 

ლიტერატურა

უცხოენოვანი 
ლიტერატურა

არ უყიდია 52,0% 52,0% 87,2%

1-6 წიგნი 47,2% 46,4% 12,6%

7 წიგნი და მეტი 0,8% 1,7% 0,2%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

ბო ლო ერ თი წლის მან ძილ ზე შე ძე ნი ლი მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ჟანრიდან პო პუ ლა რო ბით რო მა ნი (64%) 
და მოთხ რო ბა (49%) გა მო ირ ჩე ვა. ასე ვე, საკ მა ოდ პო პუ ლა რუ ლი ჟანრია ზღაპ რე ბი / თქმუ ლე ბე ბი (36%). 

ჰა გი ოგ რა ფია (2%), ეპო სი (1%) და ბა ლა და (1%) კი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად შე ძე ნა დი ჟანრია. 

ბალადა / თქმულება 

ეპოსი (მაგ. ილიადა)

ჰაგიოგრაფია

ეპოსი / საგა

პოემა

ეპისტოლარული 

ესეისტიკა

დღიური

დრამატურგია (ტრაგედია, კომედია)

იგავ-არაკი

ლექსი

ნოველა

ზღაპარი / თქმულება

მოთხრობა

რომანი

მხატვრული ლიტერატურის ჟანრი N=413

36%

49%

64%

20%

18%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

შენიშვნა: გრაფიკზე მოცემული პროცენტული მაჩვენებლების ჯამი აღემატება 100%-ს, რადგან დასაშვები იყო ერთზე მეტი პასუხი. 

კვლე ვა ში ასე ვე შეს წავ ლილ იქ ნა წიგ ნის შე ძე ნის ძი რი თა დი ად გი ლე ბი. წიგ ნის შე ძე ნის ყვე ლა ზე ტი პი ურ ად-
გი ლად წიგ ნის მა ღა ზია გა მოვ ლინ და (86%). უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ წიგ ნის შე ძე ნის ად გი ლის თვალ საზ რი სით 
სხვა ო ბე ბი გა მოვ ლინ და ქა ლა ქებს შო რის. მა გა ლი თად, თუ თე ლავ ში წიგნს თით ქ მის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ-
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ლე სო ბა (97%) წიგ ნის მა ღა ზი ა ში იძენს, სხვა რე გი ო ნა ლურ ქა ლა ქებ ში წიგ ნის შე ძე ნა მეტ - ნაკ ლე ბად მა ინც 
ხდე ბა წიგ ნის ბაზ რო ბებ სა და ფეს ტი ვა ლებ ზე (შესაბამისად, ბა თუ მი 7% და 9%, ქუ თა ი სი – 9% და 3%). ამას-
თან, წიგ ნის შე ძე ნის ად გი ლად წიგ ნის ბაზ რო ბა და ფეს ტი ვა ლი თბი ლის ში გა ცი ლე ბით ხში რად და სა ხელ და, 
ვიდ რე რე გი ო ნა ლურ ქა ლა ქებ ში (ბაზრობა – 21%, ფეს ტი ვა ლი – 12%). ზო გა დად, წიგ ნის შე ძე ნის არ ხე ბის 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბით ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად თე ლა ვი გა მო ირ ჩე ვა.

წიგნის შეძენის ადგილი (N=458 მათგან, ვისაც შეუძენია)

თბილისი ქუთაისი ბათუმი თელავი
ჯამური 
სურათი

წიგნის მაღაზია 86% 89% 85% 97% 86%

წიგნის ბაზრობა 21% 9% 7% 3% 18%

წიგნის ფესტივალი 12% 3% 9% 0% 11%

ბუკინისტები 12% 0% 3% 0% 10%

ინტერნეტ-გამოწერა 9% 6% 10% 1% 9%

კარდაკარ პრინციპი 7% 9% 2% 0% 7%

სხვა ტიპის სავაჭრო ობიექტი 6% 7% 10% 5% 7%

წიგნის გამომცემლობა 0% 2% 1% 0% 1%

N= 265 63 66 64 458

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

კითხვითი	ჩვევები

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში წიგ ნის მკითხ ვე ლ ში გა მოვ ლინ და მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის კითხ ვის 
სიხ ში რე. რო გორც კვლე ვამ აჩ ვე ნა, მკითხ ვე ლის თით ქ მის ნა ხე ვა რი საკ მა ოდ აქ ტი უ რად კითხუ ლობს მხატ ვ-
რუ ლი ლი ტე რა ტუ რას (48% კითხუ ლობს კვი რა ში ერ თხელ ან უფ რო ხში რად). მკითხ ვე ლის 19% აღ ნიშ ნუ ლი 
ტი პის წიგ ნებს თვე ში 1-2-ჯერ კითხუ ლობს, ხო ლო 30%-ს კი მხატ ვ რულ ლი ტე რა ტუ რულ ნა წარ მო ე ბებს 3 თვე ში 
ერ თხელ ან უფ რო იშ ვი ა თად კითხუ ლობს.

არ ვიცი/მიჭირს პასუხი

3 თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად

თვეში 1-2 ჯერ

კვირაში ერთხელ ან უფრო ხშირად

მხატვრული ლიტერატურის წაკითხვის სიხშირე (2015 წელს) N=700

30%

19%

48%

3%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის კითხ ვის სიხ ში რე გან ს ხ ვავ დე ბა ასა კე ბის მი ხედ ვით. რო გორც ირ კ ვე ვა, ასა კის 
მა ტე ბას თან ერ თად წიგ ნე ბის კითხ ვის სიხ ში რე მა ტუ ლობს. წიგ ნე ბის კითხ ვის ყვე ლა ზე მა ღა ლი სიხ ში რე უფ-
რო სი ასა კის მკითხ ვე ლს ახა სი ა თებს (65 წლის და მე ტი ასა კის მკითხ ვე ლე ბის 75% წიგ ნებს კვი რა ში ერ თხელ 
ან უფ რო ხში რად კითხუ ლობს).
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წიგნის კითხვის პრაქტიკა / ასაკის ჭრილი

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

კვირაში ერთხელ ან უფრო ხშირად 40% 46% 42% 45% 46% 75%

თვეში 1-2-ჯერ 30% 21% 15% 10% 26% 12%

3 თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად 30% 30% 38% 41% 26% 10%

არ ვიცი / მიჭირს პასუხი 1% 3% 5% 3% 2% 3%

N= 180 157 129 94 71 69

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლში გა მოვ ლინ და წიგ ნე ბის შერ ჩე ვის კრი ტე რი უ მე ბი. რო გორც აღ მოჩ ნ და, 
მკითხ ვე ლის ნა ხე ვარ ზე მე ტი წიგ ნის შერ ჩე ვი სას ახ ლობ ლე ბი სა და მე გობ რე ბის რე კო მენ და ცი ით ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლობს (53%). მკითხ ვე ლის დი დი ნა წი ლი წიგ ნებს ავ ტო რის მი ხედ ვით არ ჩევს (44%). კვლე ვის შე დე გად 
აღ მოჩ ნ და, რომ მკითხ ვე ლის 25%-28% იმ წიგნს არ ჩევს წა სა კითხად, რომ ლის შე სა ხე ბაც (წიგნის ან ავ ტო-
რის შე სა ხებ) სმე ნია და დე ბი თი შე ფა სე ბე ბი. მკითხ ვე ლის 18% იმ წიგ ნებს არ ჩევს წა სა კითხად, რომ ლე ბიც 
მი აჩ ნი ა, რომ აუცი ლებ ლად წა სა კითხი ა.

არ ვიცი/მიჭირს პასუხი

ვკითხულობ წინასიტყვაობას

ვარჩევ ყდის მიხედვით/დიზაინის მიხედვით

კონსულტანტის რჩევით

მაღაზიაში შევარჩიე, კონსულტანტმა შემარჩევინა

ვნახე რეკლამა

ვარჩევ გამომცემლობის მიხედვით

მიმაჩნია, რომ აუცილებელი წასაკითხია

დადებითი შეფასებები მსმენია ავტორზე

დადებითი შეფასებები მსმენია წიგნზე

ვარჩევ ავტორის მიხედვით 

მეგობრის/ახლობლის რჩევა

წიგნის შერჩევის კრიტერიუმები N=700

28%

44%

53%

25%

18%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა



42ქართული წიგნის ბაზრის კვლევა

კვლე ვის შე დე გად სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ცია გა მოვ ლინ და ახა ლი და ძვე ლი გა მო ცე მე ბის წა კითხ ვის კუთხით. 
რო გორც ირ კ ვე ვა, მკითხ ვე ლის ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლი თა ნა ბარ უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს რო გორც ახა ლი, 
ასე ვე ძვე ლი გა მო ცე მე ბის კითხ ვას (60%). თუმ ცა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ტენ დენ ცია გა მოვ ლინ და დარ ჩე ნილ 40%-
ში – ისი ნი უპი რა ტე სო ბას კლა სი კის კითხ ვას ანი ჭე ბენ – მკითხ ვე ლის მე ხუ თედ ზე ოდ ნავ მე ტი მხო ლოდ კლა-
სი კურ ნა წარ მო ე ბებს კითხუ ლობს (22%), ხო ლო ახალ გა მო ცე მებს / თა ნა მედ რო ვე ავ ტო რებს მხო ლოდ 7% 
კითხუ ლობ ს .ა თი დან ერ თი მკითხევ ლი აცხა დებს, რომ წიგ ნის შერ ჩე ვა და მო კი დე ბუ ლია წიგ ნის და სა ხე ლე ბა ზე 
და ავ ტორ ზე (11%).

არ ვიცი/მიჭირს პასუხი

დამოკიდებულია ავტორზე და დასახელებაზე

ვკითხულობ როგორც ძველ, ასევე ახალ გამოცემებს

ძირითადად ვკითხულობ ახალ გამოცემებს
(თანამედროვე ავტორები)

ვკითხულობ მხოლოდ კლასიკას (ძვ. გამოცემები, ავტორები)

ახალი გამოცემები VS. კლასიკა N=700

60%

7%

22%

11%

1%

ახა ლი და ძვე ლი წიგ ნე ბის წა კითხ ვის ქცე ვა გან ს ხ ვავ დე ბა მკითხ ვე ლის ასა კობ რივ ჭრილ ში. რო გორც ირ-
კ ვე ვა, მხო ლოდ კლა სი კუ რი ნა წარ მო ე ბე ბის კითხ ვის ქცე ვა მეტ წი ლად უფ რო სი (55 წლის და მე ტი) ასა კის 
მკითხ ვე ლს ახა სი ა თებს, ხო ლო თა ნა მედ რო ვე ავ ტო რებს კი უფ რო ახალ გაზ რ დე ბი კითხუ ლო ბენ (16-24 წლის 
და 25-34 წლის).

ახალი და ძველი გამოცემების წიგნების წაკითხვის ქცევა ასაკის ჭრილში 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

მე ვკითხულობ მხოლოდ კლასიკას (ძველი 
გამოცემები, ავტორები) 11% 14% 22% 21% 26% 51%

მე ძირითადად ვკითხულობ ახალ გამოცემებს 
(თანამედროვე ავტორები) 9% 11% 7% 6% 0% 2%

ვკითხულობ როგორც ძველ, ასევე ახალ 
გამოცემებს 69% 61% 65% 59% 59% 37%

რა წიგნს წავიკითხავ დამოკიდებულია 
ავტორზე და დასახელებაზე 11% 14% 7% 13% 15% 7%

არ ვიცი / მიჭირს პასუხი 0% 1% 0% 1% 0% 3%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა
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წიგნის	ჟანრისა	და	კატეგორიის	უპირატესობები	

კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი დან ირ კ ვე ვა, რომ მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლის დიდ ნა წილს ყვე ლა ზე მე-
ტად მოს წონს სა თავ გა და სავ ლო (59%), სა სიყ ვა რუ ლო (54%), დე ტექ ტი უ რი (48%) და ის ტო რი უ ლი (47%) 
კატეგორიის ლი ტე რა ტუ რის კითხ ვა.

სხვა 

მისტიკა (პოეზია)

საბავშვო არამხატვრული ლიტერატურა

სურათებიანი / გრაფიკული

სატირა / პაროდია (პოეზია)

სასკოლო წიგნები / სასწავლო ლიტერატურა

ენციკლოპედიები / ლექსიკონები

საბავშვო / საყმაწვილო (პოეზია)

სატირული 

სამეცნიერო ნაშრომი / კვლევა / მონოგრაფია

რელიგიური თემატიკის ლიტერატურა

ფოლკლორული (პოეზია)

მისტიკა / საშინელება / თრილერი

საბავშვო / საყმაწვილო

სამეცნიერო, აკადემიური ლიტერატურა

პროფესიული და დარგობრივი ლიტერატურა

ფანტასტიკა / ფენტეზი

ესეები, წერილები

სამოგზაურო 

სარაინდო / სასიყვარულო (პოეზია)

ბიოგრაფია / მემუარები

ისტორიული

დეტექტიური

სასიყვარულო

სათავგადასავლო

ყველაზე მოწონებადი წიგნის კატეგორია N=700

47%

48%

54%

59%

15%

12%

12%

11%

8%

8%

8%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

0%

1%

შენიშვნა: გრაფიკზე მოცემული პროცენტული მაჩვენებლების ჯამი აღემატება 100%-ს, რადგან დასაშვები იყო ერთზე მეტი პასუხი.

სხვა დას ხ ვა ჟან რის მი მართ უპირატესობები გან ს ხ ვავ დე ბა ასა კობ რივ ჭრილ ში. რო გორც კვლე ვამ აჩ ვე ნა, გარ-
და ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი 4 კატეგორიისა, 16-24 წლის მკითხ ვე ლებს ასე ვე მოს წონთ ფან ტას ტი კუ რი კატეგორიის 
ლი ტე რა ტუ რის კითხ ვა (16%). 25-34 წლის მკითხ ვე ლებს ასე ვე იზი დავთ მის ტი კუ რი (12%) და ბი ოგ რა ფი უ ლი 
(12%) კატეგორიის ნა წარ მო ე ბე ბი. 35-44 წლის მკითხ ვე ლებ ში ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი კატეგორიის გარ და, ასე ვე 
მო წო ნე ბა დი აღ მოჩ ნ და ბი ოგ რა ფი უ ლი (11%) და სა მოგ ზა უ რო კატეგორიის ლი ტე რა ტუ რის წა კითხ ვა. ხო ლო 
45 წლის და უფ რო სი ასა კის მკითხ ვე ლის თ ვის კი მიმ ზიდ ვე ლია ბი ოგ რა ფი უ ლი ტი პის ნა წარ მო ე ბე ბი.
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ყველაზე მოწონებადი წიგნის კატეგორია ასაკის ჭრილში 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +

სათავგადასავლო 70% 57% 56% 48% 62% 57%

სასიყვარულო 57% 56% 59% 54% 52% 42%

დეტექტიური 50% 46% 41% 52% 53% 50%

ისტორიული 35% 31% 46% 51% 71% 71%

ბიოგრაფია / მემუარები 10% 12% 11% 20% 20% 25%

სარაინდო / სასიყვარულო (პოეზია) 10% 9% 9% 17% 10% 21%

სამოგზაურო 12% 9% 12% 13% 15% 12%

ესეები, წერილები 11% 11% 8% 12% 12% 13%

ფანტასტიკა / ფენტეზი 16% 11% 5% 3% 6% 6%

პროფესიული და დარგობრივი ლიტერატურა 6% 11% 7% 13% 9% 5%

სამეცნიერო, აკადემიური ლიტერატურა 6% 7% 7% 13% 10% 6%

საბავშვო / საყმაწვილო 5% 8% 8% 6% 5% 12%

მისტიკა / საშინელება / თრილერი 9% 12% 8% 2% 4% 0%

ფოლკლორული 2% 3% 8% 5% 7% 6%

რელიგიური თემატიკის ლიტერატურა 2% 7% 4% 4% 5% 5%

სამეცნიერო ნაშრომი / კვლევა / მონოგრაფია 1% 6% 4% 5% 6% 6%

სატირული (იუმორისტული, კომედიური) 4% 3% 7% 3% 5% 2%

საბავშვო / საყმაწვილო (პოეზია) 1% 2% 4% 4% 4% 3%

ენციკლოპედიები / ლექსიკონები 5% 1% 1% 4% 9% 0%

სასკოლო წიგნები / სასწავლო ლიტერატურა 6% 0% 0% 2% 4% 0%

სატირა / პაროდია (პოეზია) 1% 1% 1% 3% 0% 2%

სურათებიანი / გრაფიკული 1% 1% 1% 3% 0% 0%

საბავშვო არამხატვრული ლიტერატურა 0% 0% 0% 2% 4% 0%

მისტიკა (პოეზია) 1% 0% 0% 1% 0% 0%

სხვა 0% 1% 1% 1% 1% 3%

ბაზა: კონკრეტული ასაკობრივი კატეგორიის 
მკითხველი N=180 N=157 N=129 N=94 N=71 N=69

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში წიგ ნე ბის კატეგორიასთან ერ თად ასე ვე გა მოვ ლინ და ყვე ლა ზე მო წო ნე ბა დი ჟანრი. 
რო გორც აღ მოჩ ნ და, მკითხ ვე ლის თ ვის ყვე ლა ზე მე ტად მო სა წო ნია რო მა ნის ჟანრის ნა წარ მო ე ბე ბის კითხ ვა 
(89%). მკითხ ვე ლის 58%-ს მოს წონს მოთხ რო ბე ბის კითხ ვა, ხო ლო მე სა მე ყვე ლა ზე მო წო ნე ბა დი ჟანრი ნო-
ვე ლე ბია (32%).
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ჰიმნოგრაფია

ბალადა / თქმულება

ეპოსი (პოეზია)

ეპოსი / საგა

იგავ-არაკი

ჰაგიოგრაფია

პოემა

ეპისტოლარული 

ესეისტიკა

დრამატურგია 

ზღაპარი / თქმულება

დღიური

ლექსი

ნოველა

მოთხრობა

რომანი

ყველაზე მოწონებადი წიგნის ჟანრი N=700

32%

58%

89%

12%

18%

6%

8%

7%

4%

4%

3%

3%

2%

1%

1%

0.4%

შენიშვნა: გრაფიკზე მოცემული პროცენტული მაჩვენებლების ჯამი აღემატება 100%-ს, რადგან დასაშვები იყო ერთზე მეტი პასუხი.

წიგნების	კითხვა	ჟანრისა	და	კატეგორიის	მიხედვით	

კვლე ვის შე დე გე ბი დან ირ კ ვე ვა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ურ ბა ნულ მო სახ ლე ო ბა ში, მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 
მკითხ ვე ლის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას ბო ლო წლის მან ძილ ზე წა უ კითხავს პრო ზა უ ლი ტი პის ნა წარ მო ე ბე ბი 
(99%). აღ ნიშ ნულ სეგ მენ ტ ში ასე ვე მა ღა ლია პო ე ზი ის კა ტე გო რი ის ლი ტე რა ტუ რის კითხ ვის გა მოც დი ლე ბა (83%).

კვლე ვის შე დე გად აღ მოჩ ნ და, რომ მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის მკითხ ვე ლის მე სა მედს ბო-
ლო წლის მან ძილ ზე არამ ხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბიც წა უ კითხავს (32%). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
არამ ხატ ვ რუ ლი ჟან რის ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლი მეტ წი ლად წარ მოდ გე ნილია აჭა რა ში (42%) და თბი ლის ში 
(33%). ხო ლო კა ხეთ სა და იმე რეთ ში აღ ნიშ ნუ ლი ჟან რის ლი ტე რა ტუ რის კითხ ვა ნაკ ლე ბად გავ რ ცე ლე ბუ ლია 
(კახეთი – 24%; იმე რე თი – 19%).

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მოვ ლინ და წიგ ნე ბის ის კატეგორია და ჟანრი, რომ ლებ საც ყვე ლა ზე მე ტად კითხუ-
ლო ბენ გა მო კითხულ ქა ლა ქებ ში. ბუ ნებ რი ვი ა, რომ კვლე ვის მი ხედ ვით სწო რედ იმ ჟან რის და კა ტე გო რი ის 
წიგ ნე ბია ყვე ლა ზე მე ტად წა კითხ ვა დი, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე მე ტად მოს წონს მკითხ ველს. რო გორც ირ კ ვე ვა, 
წიგ ნის მკითხ ვე ლში, მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბი დან ყვე ლა ზე მე ტად გავ რ ცე ლე ბუ ლია სა-
სიყ ვა რუ ლო (54%), სა თავ გა და სავ ლო (50%), ის ტო რი უ ლი (42%), დე ტექ ტი უ რი (37%) და ბი ოგ რა ფი უ ლი 
(18%) კატეგორიის ნა წარ მო ე ბე ბის წა კითხ ვა. 

არამ ხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რი დან კი ბო ლო 1 წლის მან ძილ ზე მეტ წი ლად კითხუ ლო ბენ სა მეც ნი ე რო აკა დე-
მი ურ ლი ტე რა ტუ რას (12%), პრო ფე სი ულ - დარ გობ რივ ლი ტე რა ტუ რას (10%) და რე ლი გი უ რი კატეგორი ის 
ლი ტე რა ტუ რას (9%). რო გორც კვლე ვი დან ირ კ ვე ვა, მკითხ ვე ლე ბი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად კითხუ ლო ბენ სა ტი რულ 
(2%), მის ტი კურ (1%) და სუ რა თე ბი ან / გ რა ფი კულ კატეგორიის ლი ტე რა ტუ რას (1%).
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სხვა

სურათებიანი / გრაფიკული

მისტიკა (პოეზია)

სატირა / პაროდია (პოეზია)

საბავშვო არამხატვრული ლიტერატურა

ფოლკლორული

სამეცნიერო ნაშრომი / კვლევა / მონოგრაფია

საბავშვო / საყმაწვილო (პოეზია)

სატირული 

ენციკლოპედიები / ლექსიკონები

სასკოლო წიგნები / სასწავლო ლიტერატურა

მისტიკა / საშინელება / თრილერი

სამოგზაურო 

ფანტასტიკა / ფენტეზი

რელიგიური თემატიკის ლიტერატურა

პროფესიული და დარგობრივი ლიტერატურა

სარაინდო / სასიყვარულო (პოეზია)

ესეები, წერილები

საბავშვო / საყმაწვილო

სამეცნიერო-აკადემიური

ბიოგრაფია / მემუარები

დეტექტიური

ისტორიული

სათავგადასავლო

სასიყვარულო

წიგნების კითხვის გამოცდილება კატეგორიის მიხედვით N=700

37%

42%

50%

54%

18%

12%

12%

11%

10%

10%

9%

8%

7%

7%

7%

7%

5%

5%

5%

5%

3%

2%

1%

1%

2%

შენიშვნა: გრაფიკზე მოცემული პროცენტული მაჩვენებლების ჯამი აღემატება 100%-ს, რადგან დასაშვები იყო ერთზე მეტი პასუხი.

წიგ ნის მკითხ ვე ლის დიდ ნა წილს ბო ლო წლის მან ძილ ზე წა უ კითხავს ამა თუ იმ კატეგორიის ქარ თუ ლი ლი-
ტე რა ტუ რა (75%), ამა ვე რა ო დე ნო ბას წა უ კითხ ვას თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რაც, რაც იმის თქმის სა ფუძ ველს 
გვაძ ლევს, რომ მკითხ ვე ლებს თა ნაბ რად მოს წონთ რო გორც ქარ თუ ლი, ისე თარ გ მ ნი ლი წიგ ნე ბი. რო გორც 
ქარ თუ ლი, ასე ვე თარ გ მ ნი ლი ლი ტე რა ტუ რის შემ თხ ვე ვა ში გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბას 1-6 წიგ ნამ დე აქვს 
წა კითხუ ლი, უფ რო მეტ წიგნს გა მო კითხულ თა ძა ლი ან მცი რე ნა წი ლი კითხუ ლობს (3%). 

წიგ ნე ბის მკითხ ვე ლე ბის მხო ლოდ 18%-ს წა უ კითხავს სხვა დას ხ ვა კატეგორიის ლი ტე რა ტუ რა უცხო ურ ენა ზე. 
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ქართული / თარგმნილი ლიტერატურის კითხვის მაჩვენებელი

ქართული 
ლიტერატურა

ქართულად 
თარგმნილი 

ლიტერატურა

უცხოენოვანი 
ლიტერატურა

არ წაუკითხავს 25% 25% 82%

1-6 წიგნი 72% 72% 18%

7 წიგნი და მეტი 3% 3% 0%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მოვ ლინ და წიგ ნის ის ჟანრი, რომ ლებ საც კითხუ ლობ დ ნენ გა მო კითხულ ქა ლა ქებ ში 
ბო ლო 1 წლის მან ძილ ზე. რო გორც კვლე ვამ აჩ ვე ნა, მხატ რ ვუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლში მეტ წი ლად 
გავ რ ცე ლე ბუ ლია რო მა ნის (88%), მოთხ რო ბის (52%), ნო ვე ლი სა (23%) და ლექ სის (14%) ჟანრის მხატ ვ-
რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის კითხ ვა. ხო ლო სხვა დას ხ ვა ჟანრიდან ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად გავ რ ცე ლე ბუ ლია შემ დე გი 
ჟან რის ნა წარ მო ე ბე ბის კითხ ვა: ჰა გი ოგ რა ფი უ ლი 2%, ბა ლა დე ბი 1%, ეპო სი 2% და ჰიმ ნოგ რა ფი უ ლი 0.4%. 

ჰიმნოგრაფია

ეპოსი (პოეზია)

ბალადა / თქმულება

ეპოსი / საგა (პროზა)

ჰაგიოგრაფია

იგავ-არაკი

პოემა

ეპისტოლარული 

ესეისტიკა

დრამატურგია 

ზღაპარი / თქმულება

დღიური

ლექსი

ნოველა

მოთხრობა

რომანი

წიგნების კითხვის გამოცდილება ჟანრის მიხედვით N=700

23%

52%

88%

9%

14%

5%

9%

6%

4%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

0.2%

შენიშვნა: გრაფიკზე მოცემული პროცენტული მაჩვენებლების ჯამი აღემატება 100%-ს, რადგან დასაშვები იყო ერთზე მეტი პასუხი.

წიგნის	წყარო

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლში გა მოვ ლინ და ის ზო გა დი და ძი რი თა დი წყა რო-
ე ბი, რო მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც იღე ბენ / კითხუ ლო ბენ სხვა დას ხ ვა ტი პის წიგ ნებს. მკითხველის უმ რავ ლე სო ბა 
წიგ ნებს პი რა დი ან ოჯა ხის ბიბ ლი ო თე კი დან კითხუ ლობს (74%). აღ ნიშ ნუ ლი წიგ ნის მი ღე ბის ძი რი თად წყა როს 
წარ მო ად გენს მკითხველის ნა ხე ვარ ზე მე ტის თ ვის (53%). წიგ ნე ბის მი ღე ბის მე ო რე ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
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წყა რო წიგ ნე ბის შე ძე ნაა (42%). აღ ნიშ ნულ წყა როს ძი რი თად წყა როდ მი იჩ ნევს მკითხველის ერ თი მე ხუ თე დი 
(19%). წიგ ნე ბის მი ღე ბის მე სა მე ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი წყა რო სა სურ ვე ლი წიგ ნის მე გობ რე ბის გან / კო ლე გე-
ბის გან თხო ვე ბაა (34%). აღ ნიშ ნუ ლი წყა რო ძი რი თა დია მკითხველის 19%-ისთვის. მკითხველის 10% წიგ ნებს 
ელექ ტ რო ნუ ლად კითხუ ლობს (11%). ინ ტერ ნე ტი, რო გორც წიგ ნე ბის წა კითხ ვის ძი რი თა დი წყა რო მკითხველის 
მხო ლოდ 4%-ში სახელდება. სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კა მკითხველის მხო ლოდ 7%-ისთვის არის წიგ ნის წა კითხ ვის 
ზო გა დი წყა რო. ამ წყა როს სა სურ ვე ლი წიგ ნის წა კითხ ვის ძი რი თად წყა როდ მიიჩნევს მკითხველის მხო ლოდ 2%. 

ძირითადად
ზოგადად

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

სკოლის ბიბლიოთეკა

საჩუქრის სახით

კერძო ბიბლიოთეკა

ლიცენზირებული (ფასიანი) ჩამოტვირთვა

საჯარო ბიბლიოთეკა

ინტერნეტი (ელექტრონული წიგნი)

მეგობრებისგან/ახლობლებისგან თხოვება

შეძენა

პირადი/ოჯახის ბიბლიოთეკა

42%

53%
74%

34%

19%

4%
11%

8% 19%

2%
7%

3%
1%

2%
1%

2%
1%

1%
0%

0%

0.4%

წიგნის წყარო  N=700

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

კვლე ვის შე დე გად, გა მოვ ლინ და ტოპ ხუ თი წიგ ნი და ტოპ ხუ თი ავ ტო რი, რო მე ლე ბიც წა უ კითხავთ მხატ ვ რუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რის მკითხ ვე ლს ბო ლო 1 წლის მან ძილ ზე.

სამოსელი პირველი

ჯეინ ეარი

დავით აღმაშენებელი

დათა თუთაშხია

ტრიუმფალური თაღი

ტოპ 5 წიგნის დასახელება N=700

4%

4%

3%

3%

3%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა
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თეოდორ დოსტოევსკი

ლევან სანიკიძე

დავით ტურაშვილი

ერიხ მარია რემარკი

კონსტანტინე გამსახურდია

ტოპ 5 ავტორის დასახელება N=700

7%

6%

5%

5%

5%

წყარო: მკითხველის გამოკითხვა

3.9 ბიბლიოთეკები

2015 წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის ინი ცი ა ტი ვით პრო ექ ტი „ინტერნეტი ყვე ლა სოფ ლის ბიბ ლი ო თე-
კას“ მიმ დი ნა რე ობს. პრო ექ ტის მთა ვარ მი ზანს წარ მო ად გენს ქვეყ ნის სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში სოფ ლის ბიბ-
ლი ო თე კე ბის თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებ ზე გა დაყ ვა ნა, მა თი მა ტე რი ა ლურ - ტექ ნი კუ რი ბა ზის გა უმ ჯო ბე სე ბა, 
თა ნამ შ რო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა და თა ნა მედ რო ვე სერ ვი სე ბის და ნერ გ ვა, ბიბ ლი ო თე კე ბი სათ ვის 
კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კის შე ძე ნა, ინ ტერ ნე ტით უზ რუნ ველ ყო ფა, თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის კომ პი უ ტე რი სა და ინ-
ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის სწავ ლე ბა (მათ შო რის თა ნა მედ რო ვე სო ცი ა ლუ რი ტექ ნო ლო გი-
ე ბის Skype, Facebook და ა.შ.), სა ერ თა შო რი სო და ქარ თულ ელექ ტ რო ნულ ბა ზებ ზე წვდო მა და ა.შ. პრო ექ ტის 
ფარ გ ლებ ში 45 ბიბ ლი ო თე კა უკ ვე აღი ჭურ ვა კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კით, ხო ლო ბიბ ლი ო თე კარ თა ნა წილ მა 
გა ი ა რა კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლე ბე ბი კურ სე ბი. ამ ჟა მად პრო ექ ტის “ინტერნეტი ყვე ლა სოფ ლის ბიბ ლი ო-
თე კი სათ ვის“ მე ო რე ეტა პი ხორ ცი ელ დე ბა – „თანამედროვე ინ ტერ ნეტ სერ ვი სე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლე ბის 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის”. სა ბიბ ლი ო თე კო ასო ცი ა ცია ფონ დის და ფი ნან სე ბით სა ქარ თ ვე ლოს საზღ ვ რის პი რა 
რე გი ო ნებ ში 70 სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კის ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბას გეგ მავს. პრო ექ ტის მთა ვა რი 
კო ორ დი ნა ტო რია სა ქარ თ ვე ლოს სა ბიბ ლი ო თე კო ასო ცი ა ცი ა, ხო ლო პრო ექტს მხარს უჭერს სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კა. პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა პრე ზი დენ ტის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით. 

ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს 2014 წელს პრე ზი დენ ტის ფონ დის და ფი ნან სე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტი „წიგნი 
ყვე ლა სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კას“, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სოფ ლის ყვე ლა ბიბ ლი ო თე კა ზე გა მო ი ყო 500 ლა-
რი ა ნი ვა უ ჩე რი. აღ ნიშ ნუ ლი თან ხით სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კებს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ო დათ შე ე ძი ნათ მათ თ ვის 
სა სურ ვე ლი წიგ ნე ბი და შე ევ სოთ წიგ ნა დი ფონ დე ბი. სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კე ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლის თ ვის 
აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი წიგ ნა დი ფონ დე ბის შევ სე ბის ერ თა დერთ წყა როს წარ მო ად გენ და.

საჯარო ბიბლიოთეკების რაოდენობა საქართველოში, 2015 წელი 

საჯარო ბიბლიოთეკები სოფლებში 621 ბიბლიოთეკა

საჯარო (მთავარი) ბიბლიოთეკები რეგიონებსა და ქალაქებში 67 ბიბლიოთეკა

მათგან საჯარო ბიბლიოთეკები თბილისში 37 ბიბლიოთეკა

საჯარო (მთავარი, საქალაქო, თბილისის, სასოფლო, საბავშვო) ჯამში 725 ბიბლიოთეკა

წყარო: საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია
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ბიბლიოთეკების რაოდენობა საქართველოში ტიპების  
მიხედვით, 2015 წელი 

საჯარო ბიბლიოთეკები 725 ბიბლიოთეკა

საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკები 2 085 ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკები 50 ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბიბლიოთეკები 101 ბიბლიოთეკა

სხვა ტიპის ბიბლიოთეკები15 625 ბიბლიოთეკა

ჯამში 3 586 ბიბლიოთეკა

წყარო: საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

მკითხველების რაოდენობა 2014-201516

წელი 2014 2015

მკითხველის ჯამური მაჩვენებელი17 76 081 94 361

მკითხველის საშუალო მაჩვენებელი თბილისის ბიბლიოთეკებისთვის 1266 1439

მკითხველის საშუალო მაჩვენებელი რეგიონალური 
ბიბლიოთეკებისთვის (რეგიონის, მუნიციპალიტეტის, სოფლის) 214 267

წყარო: საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

კვლე ვის  შე დე გად ირ კ ვე ვა, რომ სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კე ბი წიგ ნა დი ფონ დე ბის შე სავ სე ბად ან სა კუ თა რი სახ-
ს რე ბით ყი დუ ლო ბენ ან სა ჩუქ რად იღე ბენ წიგ ნებს. ბიბ ლი ო თე კებს წიგ ნებს ავ ტო რე ბი, მკითხ ვე ლე ბი, სხვა 
კერ ძი პი რე ბი, კუ ლუ ტურ ლ - სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტ რე ბი, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მარ თ ვე ლო ბე ბი ჩუქ ნი ან. გარ და ამი სა, წიგ ნა დი ფონ დე ბის შევ სე ბის ერ თ -ერთ უმ თავ რეს წყა როს 2014 
წლის გან მავ ლო ბა ში პრე ზი დენ ტის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მი ღე ბუ ლი ვა უ ჩე რე ბი იყო. 

კვლე ვის შე დე გად ირ კ ვე ვა, რომ 2014 წლის გან მავ ლო ბა ში სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კე ბის წიგ ნა დი ფონ დე ბის 
შევ სე ბის უმ თავ რეს, და ზოგ შემ თხ ვე ვებ ში, ერ თა დერთ გზას სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი წარ მო ად გენ და18. 
2014 წელს, გან ს ხ ვა ვე ბით 2013 და 2015 წლე ბის გან ხდე ბო და სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კე ბის მი ერ წიგ ნე ბის 
ყვე ლა ზე დი დი რა ო დე ნო ბით მი ღე ბა. 2014-2015 წლებ ში სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კე ბი წიგ ნა დი ფონ დე ბის შევ-
სე ბას, ასე ვე, სა კუ თა რი სახ ს რე ბით წიგ ნე ბის საკ მა ოდ მცი რე რა ო დე ნო ბით შე ძე ნის გზით ახერ ხებ დ ნენ. უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ სოფ ლის ბიბ ლი ო თე კე ბი წიგ ნად ფონ დებს ძი რი თად შემ თხ ვე ვებ ში წე ლი წად ში ერ თხელ ან 
მაქ სი მუმ ორ ჯერ ანახ ლე ბენ. 

თბილისში არ სე ბუ ლი სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კე ბის19 მი ერ 2013, 2014 და 2015 წელს რე გუ ლა რუ ლად ხდე ბო და 
წიგ ნა დი ფონ დე ბის შევ სე ბა, თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ წი ნა წლებ თან შე და რე ბით 2015 წელს მი ღე ბუ ლი 
ახა ლი წიგ ნე ბის რა ო დე ნო ბა შემ ცი რე ბუ ლია (2015 წელს მი ღე ბუ ლია 12056, ხო ლო 2014 წელს 23450 წიგ ნი). 
თბი ლი სის სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კე ბი ძი რი თა დად წიგ ნე ბის შე ძე ნის გზით ავ სე ბენ წიგ ნად ფონ დებს. ასე ვე ბიბ-
ლი ო თე კე ბის თ ვის წიგ ნე ბის ჩუ ქე ბა მკითხ ვე ლე ბის გან და ავ ტო რე ბის გან ხდე ბა, ბიბ ლი ო თე კე ბის თ ვის წიგ ნე ბი 
უჩუ ქე ბია სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეროვ ნულ ბიბ ლი ო თე კას და სხვა დას ხ ვა სას წავ ლო- სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებს. ბიბ ლი ო თე კე ბის მი ერ წიგ ნა დი ფონ დე ბის შევ სე ბა წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 10-20-ჯერ ხდე ბა.

15. ამ კა ტე გო რი ა ში შე დი ან კერ ძო სკო ლე ბის, ინ ს ტი ტუ ტე ბის, კო ლე ჯე ბის, კერ ძო და წე სე ბუ ლე ლე ბის, არა სამ თავ რო ბო და სხვა ტი პი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი, სხვა დას ხ ვა ასო ცი ა ცი ე ბის და სხვა ბიბ ლი ო თე კე ბი.

16. მო ნა ცე მი დათ ვ ლი ლია 206 სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კის თ ვის

17. ვი ნა ი დან მო ნა ცე მე ბის მოგ რო ვე ბა მოხ და 206 სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კის თ ვის, ხო ლო სა ქარ თ ვე ლო ში და ახ ლო ე ბით 725 სა ჯა რო 
ბიბ ლი ო თე კა ფუნ ქ ცი ო ნი რებ ს , მ კითხ ვე ლე ბის ჯა მუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი ყვე ლა ბიბ ლი ო თე კის თ ვის სა ვა რა უ დოდ აღე მა ტე ბა ცხრილ ში წარ-
მოდ გე ნილ ციფ რებს

18. ქვე თავ ში წარ მოდ გე ნი ლი ანა ლი ზი ეფუძ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა ბიბ ლი ო თე კო ასო ცი ა ცი ის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა ჯა რო ბიბ ლი ო-
თე კე ბის გან კვლე ვის ფარ გ ლებ ში მო პო ვე ბულ ინ ფორ მა ცი ას

19. თბილისის 3 მთავარი ბიბლიოთეკა, მთავარი ბიბლიოთეკის ფილიალები, 2 მედიათეკა
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3.10 ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი

ქარ თუ ლი წიგ ნის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი შე იქ მ ნა სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს 
მი ერ. ცენ ტ რი ემ სა ხუ რე ბა ქარ თუ ლი წიგ ნი სა და ლი ტე რა ტუ რის საზღ ვარ გა რეთ პო პუ ლა რი ზა ცი ის მი მარ თუ-
ლე ბით სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბას, კერ ძოდ, ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის და უცხო უ რი ლი-
ტე რა ტუ რის თარ გ მ ნის პრო ცე სის გან ვი თა რე ბას, ლი ტე რა ტუ რის მეშ ვე ო ბით კულ ტუ რათ შო რი სო დი ა ლო გის 
გაღ რ მა ვე ბას და სა ერ თა შო რი სო ლი ტე რა ტუ რულ და სა გა მომ ცემ ლო სივ რ ცე ში სა ქარ თ ვე ლოს მრა ვალ სა უ-
კუ ნო ვა ნი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი რე სურ სის წარ მო ჩე ნას.

ქარ	თუ	ლი	ლი	ტე	რა	ტუ	რა	თარ	გ	მა	ნებ	ში

ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის უცხო ენებ ზე თარ გ მ ნი სა და პო პუ ლა რი ზა ცი ის ხელ შეწყო ბის კუთხით შე მუ შავ და 
სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რით და ინ ტე რე სე ბუ ლი უცხო ე ლი 
გა მომ ცემ ლე ბის თ ვის მთარ გ მ ნე ლო ბი თი და სა გა მომ ცემ ლო სუბ სი დი ე ბის გა ცე მას. 

2011-2014 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს მხრდა ჭე რით 45-მდე სა ერ-
თა შო რი სო პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. ქარ თუ ლი წიგ ნის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის და ფუძ ნე ბის შემ დ გომ, 2014-2015 
წლებ ში, თარ გ მა ნე ბის ხელ შეწყო ბის მი მარ თუ ლე ბით, 55-მდე პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 
მთარ გ მ ნე ლო ბი თი პროგ რა მის თ ვის გა მო ყო ფი ლი ბი უ ჯე ტი ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბა ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ-
რით და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო სა გა მომ ცემ ლო სექ ტო რის მზარ დი მოთხოვ ნე ბის პა რა ლე ლუ რად.

თარ	გ	მა	ნე	ბის	სტა	ტის	ტი	კა

2015 წელს 47 და სა ხე ლე ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ითარ გ მ ნა და გა მო ი ცა უცხო ენა ზე, რაც 2011-2015 
წლებ ში ყვე ლა ზე დი დი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 2011 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი უცხო ენა ზე თარ გ მ ნი ლი და გა მო ცე მუ ლი 
ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მაჩ ვე ნე ბე ლი საგ რ ძ ნობ ლად მა ტუ ლობს.

ქართული ლიტერატურა უცხო ენებზე 2013-2015

წელი 2011 2012 2013 2014 2015

გამოცემების რაოდენობა 4 6 15 28 47

ბიუჯეტი 50 000 
GEL

90 000 
GEL

150 000 
GEL

240 000 
GEL

400 000 
GEL

წყარო: ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი
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2011-2015 წლებ ში, და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი დან, ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ითარ გ მ ნა 21 უცხო ენა ზე, მათ 
შო რის:

ენა გამოცემების რაოდენობა
გამოცემების რაოდენობა 

2014-2015 წლებში

გერმანული 19 14

ინგლისური 18 9

იტალიური 8 7

სომხური 6 6

შვედური 5 2

მაკედონიური 5 5

რუსული 4 3

აზერბაიჯანული 4 4

უკრაინული 4 4

არაბული 4 4

თურქული 4 4

პოლონური 3 2

ფრანგული 3 1

ალბანური 3 3

ხორვატიული 2 1

ბულგარული 2 2

ნიდერლანდული 1 0

ბერძნული 1 1

ესპანური 1 1

სლოვაკური 1 1

ებრაული 1 1

წყარო: ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი

მთარ გ მ ნე ლო ბი თი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ყვე ლა ზე დი დი რა ო დე ნო ბით პრო ზა ითარ გ მ ნე ბა. და ფი ნან სე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბის გა ნა წი ლე ბა ჟან რის მი ხედ ვით შემ დეგ ნა ი რი ა:

პროზა პოეზია
არამხატვრული 
ლიტერატურა

საბავშვო 
ლიტერატურა

84 10 5 1

წყარო: ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი
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ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის უცხო ენებ ზე თარ გ მა ნე ბის არ სე ბუ ლი და მო სა ლოდ ნე ლი დი ნა მი კა 2018 წლის 
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წყარო: ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი

4. რეკომენდაციები
ქარ თუ ლი წიგ ნის ბაზ რის კვლე ვის ფარ გ ლებ ში მი ღე ბულ შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით შე საძ ლე ბე ლია შემ დე გი 
დას კ ვ ნე ბის და რე კო მენ და ცი ე ბის გა კე თე ბა:

 ► კვლე ვის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი სა გა მომ ცემ ლო ბაზ რის შეს წავ ლას და და ხა სი ა თე ბას 
მო ი ცავ და. იმის თ ვის, რომ კვლე ვის აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის თ ვის მიგ ვეღ წი ა, აუცი ლე ბე ლი იყო სა ქარ თ ვე-
ლო ში მოქ მე დი აქ ტი უ რი გა მომ ცემ ლო ბე ბი ჩარ თუ ლიყ ვ ნენ კვლე ვა ში და თა ნამ შ რომ ლო ბა გა ე წი ათ 
სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მო წო დე ბის თვალ საზ რი სით. სა ბო ლოო ჯამ ში, გა მომ ცემ ლო ბა თა გა მოხ მა უ-
რე ბის დო ნემ სა შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა წარ მოგ ვედ გი ნა ეს ან გა რი ში და პა სუ ხი გაგ ვე ცა ყვე ლა დას მუ ლი 
კითხ ვის თ ვის, თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ წარ მოდ გე ნი ლი შე დე გე ბი რე ა ლო ბას სრუ ლად  ვერ ასა ხავს 
ბაზ რის რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მომ ცემ ლო ბის კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე უარის და ზო გი ერ თი 
გა მომ ცემ ლო ბის გან არას რულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი დან გა მომ დი ნა რე. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტე-
ბი ცხად ყოფს, რომ წიგ ნის ბა ზარ ზე მოღ ვა წე კერ ძო, კო მერ ცი უ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი, ამ შემ თხ ვე ვა ში 
გა მომ ცემ ლო ბე ბი, მეტ წი ლად ჩა კე ტი ლი სტრუქ ტუ რე ბი ა, ისი ნი ნაკ ლე ბად ხა სი ათ დე ბი ან ღი ა ო ბით და 
თა ნამ შ რომ ლო ბის თ ვის მზად ყოფ ნით. ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ სეგ მენ ტ ში და ბა ლია ზო გა დად 
კვლე ვე ბის მი მართ ნდო ბა, ვერ ხე და ვენ მა თი ვე საქ მი ა ნო ბის სფე როს სრულ ყო ფი ლი კვლე ვის სა ჭი-
რო ე ბას და ნაკ ლე ბად გა მო ხა ტა ვენ ინ ტე რესს ამ უკა ნას კ ნე ლის მი მართ. იგი ვე დას კ ვ ნე ის გა კე თე ბა 
რე ლე ვან ტუ რია წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის და დის ტ რი ბუ ტო რე ბის მი მარ თაც. 

ზე მოთქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, რე კო მენ დი რე ბუ ლია სა გა მომ ცემ ლო სექ ტორ მა გა და ხე დოს მის 
პო ლი ტი კას ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მას თან და ღი ა ო ბას თან და კავ ში რე ბით, გა მო ავ ლი ნოს მე ტი ნდო ბა 
კვლე ვი თი კომ პა ნი ე ბის და ზო გა დად კვლე ვე ბის მი მართ და გა აც ნო ბი ე როს მა თი სფე როს შე სა ხებ 
სრულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცი ის გე ნე რი რე ბის, ანა ლი ზის, კვლე ვის აუცი ლებ ლო ბა – კვლე ვის სრულ ყო-
ფი ლი შე დე გე ბი გა მომ ცემ ლობებს ნათ ლად და ა ნა ხებს მათ პო ზი ცი ებს კონ კუ რენ ტებ თან მი მარ თე ბა ში, 
გა მო ავ ლენს მკითხ ველ თა სა ჭი რო ე ბებს და უპირატესობებს, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს გა მომ ცემ ლო-
ბებს შე სა ბა მი სად და გეგ მონ მა თი სა მო მავ ლო საქ მი ა ნო ბა, სწო რი გათ ვ ლე ბი გა ა კე თონ და უფ რო 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნე ბი გახ დ ნენ წიგ ნის ბა ზარ ზე. მე ო რე მხრივ კი, სა გა მომ ცემ ლო სექ ტო რის მე ტი 
ჩარ თუ ლო ბა, ღი ა ო ბა და თა ნამ შ რომ ლო ბა ხელს შე უწყობს კვლე ვის ორ გა ნი ზა ტო რებ ს  მი ა წო დონ 
სრულ ყო ფი ლი და რე ა ლო ბას თან მაქ სი მა ლუ რად მი ახ ლო ე ბუ ლი შე დე გე ბი ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ 
მხა რეს. მსგავ სი კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით კი პა სუ ხის მ გე ბე ლი მ ხა რე ე ბი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღე ბი  პი რე ბი, ასე ვე სექ ტო რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი  მო თა მა შე ე ბი ზუს ტად გან საზღ ვ რა ვენ სა გა მომ ცემ-
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ლო სექ ტორ ში არ სე ბულ პრობ ლე მებს, სა ჭი რო ე ბებს, შე სა ბა მი სად კი და გეგ მა ვენ სა გა მომ ცემ ლო 
სექ ტო რის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბის სწორ სტრა ტე გი ას. 

 ► წიგ ნის ბაზ რის კვლე ვის ფარ გ ლებ ში მე თო დო ლო გი ის ერ თ -ერთ შე მად გე ნელ ნა წილს მე ო რა დი 
ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა წა მო ად გე ნა, რაც ხშირ შემ თხ ვე ვა ში სხვა დას ხ ვა და წე სე ბუ ლე ბი დან მო ნა ცემ-
თა ბა ზე ბის გა მოთხო ვას გუ ლის ხ მობ და. ამ კუთხით გარ კ ვე ულ სირ თუ ლე ებთს წა ვაწყ დით, კერ ძოდ 
კი იყო მო ნა ცემ თა მო უ წეს რი გე ბე ლი, არას რულ ყო ფი ლი ბა ზე ბი, ან იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც 
„კომპანია“ არ აწარ მო ებ და მო ნა ცემ თა ბა ზას, შე სა ბა მი სად მის მი ერ ინ ფორ მა ცი ის მო წო დე ბა ვერ 
მოხ და. სა მომ ვა ლოდ სა სურ ვე ლი ა, რომ წიგ ნის ბაზ რის ყვე ლა სეგ მენ ტ მა რე გუ ლა რუ ლად აწარ მო ოს 
აღ რიცხ ვი ა ნო ბა და მო ახ დი ნოს ბა ზე ბის აქ ტუ ა ლი ზა ცი ა, რაც ხელს შე უწყობს ამ სფე რო ში სა მო მავ-
ლოდ და გეგ მი ლი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას და ოპე რა ტი უ ლო ბას.

 ► სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო ცე მუ ლი წიგ ნის და სა ხე ლე ბე ბი სხვა დას ხ ვა პა რა მეტ რე ბით აღი რიცხე ბა სა ქარ-
თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვ დო მია 
ნე ბის მი ე რი მსურ ვე ლის თ ვის ბიბ ლი ო თე კის ვებ  გ ვერ დ ზე. და სა ხე ლე ბე ბის და რე გის ტ რი რე ბა ISBN კო-
დის მი ნი ჭე ბის სა შუ ა ლე ბით, ასე ვე სა ვალ დე ბუ ლო ეგ ზემ პ ლა რის გზით ხდე ბა. შე სა ბა მი სად, იმის გა მო, 
რომ აღიშ ნუ ლი მო ნა ცემ თა ბა ზა შე საძ ლოა ერ თ -ერთ სა უ კე თე სო წყა როდ მი ვიჩ ნი ოთ სა ქარ თ ვე ლო ში 
გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის შე სა ხებ სტა ტის ტი კუ რი და სხვა ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად, გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა, რომ მი სი მო წეს რი გე ბა და აღ რიცხ ვი ა ნო ბა მაქ სი მა ლუ რად ზუს ტად და სრულ-
ყოფ ლად წა რი მარ თოს. ამ კუთხით , ერ თი მხრივ რე კო მენ დი რე ბუ ლია გა მომ ცემ ლო ბებ მა მათ მი ერ 
გა მო ცე მულ ყვე ლა და სა ხე ლე ბას მი ა ნი ჭონ უნი კა ლუ რი ISBN კო დი და არ გა მო ი ყე ნონ ერ თი კო დი 
რამ დე ნი მე და სა ხე ლე ბის თ ვის. ასე ვე მაქ სი მა ლუ რად შე ას რუ ლონ სა ვალ დე ბუ ლო ეგ ზემ პ ლა რის გა და-
ცე მის  წე სი. მე ო რეს მხრივ, კი რე კო მენ დი რე ბუ ლია თა ვად პარ ლა მენ ტის ბიბ ლი ო თე კის შე სა ბა მის მა 
გან ყო ფი ლე ბამ მაქ სი მა ლუ რად იზ რუ ნოს ბა ზე ბის აქ ტუ ა ლი ზე ბა ზე, რა თა ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ 
მხა რეს შე ეძ ლოს ზუს ტი ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა და ვებ გ ვერ დი დან ჩა მოტ ვირ თ ვა.

 ► კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ უმე ტეს შემ თხ ვე ვებ ში გა მომ ცემ ლო ბე ბი დის ტ რი ბუ ტო რებს 
წიგ ნებს ფიქ სი რე ბუ ლი გა სა ყი დი ფა სით აწ ვ დი ან, შე სა ბა მი სად ფა სის გაზ რ და ან შემ ცი რე ბა არც 
დის ტ რი ბუ ტორს და არც სა ვაჭ რო ობი ექტს არ შე უძ ლი ა. თუმ ცა, რი გი გა მომ ცემ ლო ბე ბის თ ვის გა მოვ-
ლინ და შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ისი ნი წიგ ნე ბის დის ტ რი ბუ ტო რებ ზე გა სა ყიდ ფასს ად გე ნენ, ხო ლო 
დის ტ რი ბუ ტო რი / სა ვაჭ რო ობი ექ ტი შემ დეგ თა ვად წყვეტს, რა ფა სით ჩა ა ბა როს / გა ყი დოს წიგ ნი. ეს 
ნიშ ნავს, რომ მომ ხ მა რე ბე ლი ერ თი და იმა ვე გა მომ ცემ ლო ბის ერ თი და იგი ვე წიგნს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ფა სით ყი დუ ლობ დეს სხვა დას ხ ვა სა ვაჭ რო ობი ექ ტ ში, რა მაც მომ ხ მა რებ ლებ ში შე საძ ლოა ნე გა ტი უ რი 
აღ ქ მე ბი და უნ დობ ლო ბა გა ა ჩი ნოს გა მომ ცემ ლო ბე ბის მი მარ თ . მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
შემ თხ ვე ვე ბი არ წარ მო ად გენს ტენ დენ ცი ას, რაც ნიშ ნავს, რომ ბაზ რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო თა მა შე ე ბი 
ნაკ ლე ბად მი მარ თა ვენ ამ პრაქ ტი კას, მყიდ ვე ლის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით რე კო მენ დი რე ბუ ლია 
გა მომ ცემ ლო ბებ მა შეც ვა ლონ დის ტ რი ბუ ტო რებ თან ურ თი ერ თო ბე ბის ფორ მე ბი, გა და ხე დონ წიგ ნებ ზე 
ფა სე ბის და წე სე ბის პო ლი ტი კას და წიგ ნებ ზე და ა წე სონ ფიქ სი რე ბუ ლი გა სა ყი დი ფა სე ბი. შე სა ბა მი სად, 
კონ კ რე ტუ ლი გა მომ ცემ ლო ბის წიგ ნე ბი ერ თი და იმა ვე ფა სით გა ი ყი დე ბა ყვე ლა ობი ექ ტ ში, შე დე გად 
მკითხ ვე ლი / მყიდ ვე ლი და ცუ ლი იქ ნე ბა მა ღა ზი ე ბის მხრი დან ფა სე ბის თვით ნე ბუ რი გაზ რ დის გან, ხო ლო 
გა მომ ცემ ლო ბა და ცუ ლი იქ ნე ბა მის მი მართ უნ დობ ლო ბის ან ნე გა ტი უ რი იმი ჯის ჩა მო ყა ლი ბე ბის გან. 

 ► მკითხ ვე ლის გა მო კით ვის და მა თი უპირატესობების შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო 
დას კ ვ ნის გა კე თე ბაა შე საძ ლე ბე ლი, რომ ლე ბიც სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბო და გა მომ ცემ ლო ბე ბის თ ვის და 
წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის თ ვის:

 ─ მკითხ ვე ლი წიგ ნებს არ არ ჩე ვს გა მომ ცემ ლო ბე ბის მი ხედ ვით. წიგ ნის შერ ჩე ვის ქცე ვა სპე ცი ფი უ-
რი ა, აქ გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ახ ლობ ლე ბის გან მი ღე ბულ რჩე ვენს, წიგ ნ ზე მოს მე ნილ / 
წა კითხულ და დე ბით შე ფა სე ბებს ენი ჭე ბა. გარ და ამი სა, მნიშ ვ ნე ლო ვან კრი ტე რი უ მად წარ მოგ ვიდ-
გე ბა წიგ ნის ავ ტო რი – ხშირ შემ თხ ვე ვა ში მკითხ ვე ლი წიგ ნებს სწო რედ ავ ტო რის მი ხედ ვით არ ჩე ვს. 

 ─ მკითხ ვე ლი უპი ა ტე სო ბას ანი ჭე ბს რო მა ნის კითხ ვას, ხო ლო კატეგორიის მხრივ გა მო არ ჩე ვს სა-
თავ გა და სავ ლო, სა სიყ ვა რუ ლო, დე ტექ ტი უ რი და ის ტო რი უ ლი კატეგორიის წიგ ნებს. 

 ─ მკითხ ვე ლის თ ვის წიგ ნის მი ღე ბის ძი რი თად წყა როს პი რა დი / ოჯა ხის ბიბ ლი ო თე კა წა რო ად გენს, 
ხო ლო სა კუ თა რი ბიბ ლი ო თე კის შემ დეგ წიგ ნე ბის შე ძე ნა წარ მო ად გენს წიგ ნის მი ღე ბის მე ო რე 
ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბად წყა როს. რე კო მენ დი რე ბუ ლი ა, რომ მკითხ ვე ლში გა ი ზარ დოს 
წიგ ნის შე ძე ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი, ხო ლო ეს გამომცემლობების მხრიდან ახალი გამოცემების უფ რო 
მე ტი პოპულარიზაციის გზით შეიძლება მოხდეს. 
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ზო გა დად რე კო მენ დი რე ბუ ლი ა, რომ გა მომ ცემ ლო ბე ბი / წგი ნის მა ღა ზი ე ბი გა ეც ნონ კვლე ვის აღ ნიშ-
ნულ კომ პო ნენტს და სა კუ თა რი მარ კე ტინ გუ ლი თუ სხვა ტი პის აქ ტი ვო ბე ბი და გეგ მონ მკითხ ველ თა 
უპირატესობების, სა მომ ხ მა რებ ლო ქცე ვის და კითხ ვის ჩვე ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

 ► სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კე ბის შეს წავ ლის ფარ გ ლებ ში დად გინ და, რომ სოფ-
ლის ბიბ ლი ო თე კე ბი სა ქა ლა ქო თუ მუ ნი ცი პა ლურ ბიბ ლი ო თე კებ თან შე და რე ბით გან სა კუთ რე ბით 
ცუდ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბი ან წიგ ნა დი ფონ დე ბის შევ სე ბის სიხ შ რის და მი ღე ბუ ლი წიგ ნე ბის 
რა ო დე ნო ბე ბის კუთხით. უმე ტეს შემ თხ ვე ვებ ში მათ მი ერ წიგ ნა დი ფონ დე ბის შევ სე ბა სა ხელ მ წი ფო 
პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში თუ ხდე ბა, ხო ლო სა კუ თა რი ბი უ ჯე ტით შე ძე ნი ლი წიგ ნე ბის რა ო დე ნო ბა 
და სიხ ში რე მი ზე რუ ლი ა. ამ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით რე კო მენ დი რე ბუ ლი ა, რომ გა ი ზარ დოს და-
ინ ტე რე სე ბა სა სოფ ლო ბიბ ლი ო თე კე ბის მი მართ და შე სა ბა მის მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა / სტრუქ ტუ რებ მა 
იზ რუ ნონ მა თი წიგ ნა დი ფონ დე ბის გამ დიდ რე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი ორი მი მარ თუ ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია 
რომ წა რი მარ თოს – 1. გა და იხ დე ოს ბიბ ლი ო თე კე ბის ბი უ ჯე ტი. ბიბ ლი ო თე კის თა ნამ შ რომ ლე ბის კვა-
ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა მოხ დეს არ სე ბუ ლი ან გაზ რ დი ლი ბი უ ჯე ტის უფ რო ეფექ ტი ა ნად გან კარ გ ვის 
კუთხით. 2. და ი გეგ მოს და გან ხორ ცი ელ დეს უფ რო მე ტი სა ხელ მ წი ფო თუ სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ექ-
ტი, რო მე ლიც ბიბ ლი ო თე კე ბის დახ მა რე ბა ზე იქ ნე ბა მი მარ თუ ლი. ამ კუთხით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა 
სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რო ბა და ჩარ თუ ლო ბა, რო მე ლიც შე მო წი რუ ლო ბე ბის სა შუ ა ლე ბით გარ კ ვე ულ 
წვლილს შე ი ტანს წიგ ნა დი ფონ დე ბის გამ დიდ რე ბის საქ მე ში. 
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კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი დახ მა რე ბის თ ვის და მხარ და ჭე რი სათ ვის „ე ი სი თის“ გუნ დი 
მად ლო ბას უხ დის ქარ თუ ლი წიგ ნის ეროვ ნულ ცენტრს, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეროვ-
ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის სა ბიბ ლი ო თე კო რე სურ სე ბის დე პარ ტა მენტს, სა ქარ თ ვე ლოს სა ბიბ ლი ო-
თე კო ასო ცი ა ცი ას, სა ქარ თ ვე ლოს წიგ ნის გა მომ ცე მელ თა და გა მავ რ ცე ლე ბელ თა ასო ცი ა ცი ას. 
„ეისითის“ გუნ დი ასე ვე მად ლო ბას უხ დის ყვე ლა იმ გა მომ ცემ ლო ბას, სა დის ტ რი ბუ ციო კომ პა-
ნი ას, სა ვაჭ რო ობი ექტს, კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბას და ელექ ტ რო ნუ ლი 
წიგ ნე ბის მა ღა ზი ას, რომ ლებ მაც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს და თა ნამ შ რომ ლო ბა გაგ ვი წი ეს აღ ნიშ-

ნუ ლი კვლე ვის ფარ გ ლებ ში.


