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მკითხველთა კვლევა საქართველოში 

შედეგების საჯარო პრეზენტაცია და დისკუსია 

კონსალტინგისა და მარკეტინგის კომპანია ,,ექპსერტოს“ მიერ ჩატარებული კვლევის 

მიხედვით  

პროექტი ,,წიგნის პლატფორმა“ და ,,საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა 

ასოციაცია“ გეპატიჟებათ მკითხველთა კვლევის საჯარო პრეზენტაციასა და დისკუსიაზე. 

ღონისძიება გაიმართება  

4 მარტს 

16:00 საათზე 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის  

საკონფერენციო დარბაზში 

გუდიაშვილი ქუჩა 7 

პროექტ ,,წიგნის პლატფორმის’’ ფარგლებში ჩატარებული კვლევის თემაა: წიგნიერება და 

მკთხველთა ჩვევები საქართველოში. კვლევის შედეგები შემდეგ საკითხებს მოიცავს: როგორი 

წიგნებით ინტერესდებიან ქართველი მკითხველები, რამდენად ხშირად კითხულობენ ან 

ყიდულობენ წიგნებს, სად კითხულობენ და ასევე სად ყიდულობენ, რა ფაქტორები ახდენენ 

გავლენას არჩევანზე, შემოსავლის რა პროცენტს ხარჯავენ წიგნებზე, როგორია არჩევანი 

ელექტორნულ და ნაბეჭდ წიგნებს შორის, თარგმანსა და ორგინალს შორის და ა.შ. 

ღონისძირების განრიგი:  

მისასალმებელი სიტყვა: ქეთევან ჯაყელი 

ძირითადი შედეგების პრეზენტაცია: ,,ექსპერტოს“ წარმომადგენლები: ლუდოვიკ ჟირო და ნათია 

მელიქიძე 
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დისკუსია გიორგი კეკელიძესთან და მაშო სამადაშვილთან ერთად  

 

კვლევის ელექტრონული ვერსია ქართულ და ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ აქ .   

 

წიგნის პლატფორმა წარმოაგდენს ორგანიზაცია ,,ნექსთ ფეიჯის’’ პროექტს, რომელიც თანამშრომლობს 

შემდეგ ორგანიზაციებთან: საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია 

(საქართველო), გამომცემლების ეროვნული ასოციაცია (სომხეთი), გამომცემელთა ფორუმი (უკრაინა). 

პროექტის მხარდამჭერია ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის კულტურული პროგრამა.  

 

პროექტის იდეა აღმოსავლეთის პარტნიორობის კულტურული პროგრამის ზოგად მიზანს შეესატყვისება. 

შესაბამისად, პროექტი  ხელს უწყობს რეგიონის მდგრად განვითარებაში კულტურის როლის გაზრდას, 

აგრეთვე თანამშრომლობის გარღმავებას  აღმოსავლეთის პარტნიორობის რეგიონებსა  და ევროკავშირს 

შორის. პროექტის არსებობის ორნახევარი წლის მანძილზე სომხეთში, საქართველოსა და უკრაინაში წიგნის 

სექტორი დახმარების ხელს მიიღებს იმ გამოწვევების დაძლევაში, რომლის წინაშეც დგას მწერლობა, 

საგამომცემლო და მთარგმნელობითი საქმიანობა. 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ:  

 

ქეთევან ჯაყელი  

პროექტის ადგილობრივი მენეჯერი.  

წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია.  

ტელ: +995 570 101 601, +995 555 133068, 032 2 342390 

ან: 

EU დელეგაცია საქართველოში  

თამრიკო მიქაძე  

ელ – ფოსტა: tamriko.mikadze@ec.europa.eu            

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tp://eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_en.htm  

The European Commission is the EU’s executive body. 

 

“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to 

gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a 

period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy 

and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and 

individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements 

and its values with countries and peoples beyond its borders”. 
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