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საქართველოს (Georgian)
საავტორო უფლებათა (Copyright)

ასოციაცია (Association)

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია არის საავტორო და მომიჯნავე ქონებრივი 
უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მმართველი ორგანიზაცია. იგი შექმნილია „საავტორო 
და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 1999 წელს. 
ასოციაცია წარმოადგენს ავტორთა, შემსრულებელთა, ფონოგრამის და ვიდეოგრამის 
დამამზადებელთა გაერთიანებას და მას საქართველოს ტერიტორიაზე საავტორო და მომიჯნავე 
ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართვის მიზნით გააჩნია შემდეგი ძირითადი 
უფლებამოსილება:

საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების წარმოდგენა მესამე პირებთან 
ურთიერთობაში - საქართველოს მოქალაქე უფლების მფლობელების შემთხვევაში პირდაპირი 
ხელშეკრულებით, ხოლო უცხოელი უფლების მფლობელების შემთხვევაში შესაბამისი 
ქვეყნის ანალოგიურ, კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციებთან დადებული 
ურთიერთწარმომადგენლობითი ხელშეკრულებების მეშვეობით; 

საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა ობიექტების გამოყენებისათვის განაკვეთების დადგენა;

საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა ობიექტების გამოყენებისათვის ლიცენზიების გაცემა და 
ჰონორარის შეგროვება; 

შეგროვებული ჰონორარის საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელებზე განაწილება 
და გადახდა - საქართველოს მოქალაქე უფლების მფლობელებისთვის უშუალოდ, ხოლო 
უცხოელი უფლების მფლობელებისთვის შესაბამისი ქვეყნის კოლექტიურ საფუძველზე 
მმართველი ორგანიზაციების მეშვეობით. 

გარდა საავტორო და მომიჯნავე ქონებრივი უფლებების კოლექტიური წესით მართვის 
ძირითადი ფუნქციისა, ასოციაცია ნებაყოფლობით და არსებული რესურსის ფარგლებში ასევე 
ეწევა შემდეგ საქმიანობას: 

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროში საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების 
მიზნით აწარმოებს საინფორმაციო კამპანიებს, ახორციელებს საგანმანათლებლო და 
სოციალურ პროგრამებს, უწევს უფლების მფლობელებს კონსულტაციას და სადავო 
საკითხებში წარმოადგენს მათ ინტერესებს, აწარმოებს საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა 
გამოყენების მონიტორინგს, შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებთან ერთად იბრძვის საავტორო 
და მომიჯნავე უფლებათა დარღვევების წინააღმდეგ, საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა 
სფეროში სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმების გაუმჯობესების მიზნით შეიმუშავებს 
საკანონმდებლო წინადადებებს.   

ასოციაციაში გაწევრიანებულია 1700 ზე მეტი ადგილობრივი უფლების მფლობელი და 
მას გადაცემული აქვს უცხოელ უფლების მფლობელთა ქონებრივი უფლებების მართვის 
კომპეტენციაც, რომელიც ხორციელდება შესაბამისი ქვეყნების ანალოგიურ ორგანიზაციებთან 
გაფორმებული ურთიერთწარმომადგენლობის ხელშეკრულებების საფუძველზე. ასოციაციას 
გაფორმებული აქვს ასეთი 300 ზე მეტი ხელშეკრულება, რომელიც ფარავს მსოფლიოს 150-ზე 
მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიას. ჯამში ასოციაცია წარმოადგენს სამ მილიონზე მეტ საავტორო 
და მომიჯნავე უფლების მფლობელს მსოფლიოს მასშტაბით და ახორციელებს საქართველოს 
ტერიტორიაზე მათი ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართვას.  



სარჩევი

გამომცემელი: საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია
საქართველო, 0171 თბილისი, კოსტავას ქ. 63 

www.gca.ge
contact@gca.ge 

გრაფიკული დიზაინი: ნუცა ნადირაძე
ფოტო: გიორგი ცაავა
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მასალების გამოყენება გამომცემლის ნებართვის გარეშე აკრძალულია
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საავტორო უფლებებთან ერთად 
ასოციაცია გააქტიურებულია მომიჯნავე 
უფლებების სფეროში მოსარგებლეთა 
ლიცენზირების კუთხითაც. გარდა 
ლიცენზირებისა, დაწყებულია მომიჯნავე 
უფლებების მფლობელებისათვის 
ჰონორარის გადახდის პროცესიც. 
აღნიშნული პროცესის მიმდინარეობისას 
ხორციელდება რეპერტუარის 
ურთიერთგაცვლა უცხოეთის ქვეყნების 
კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ 
ორგანიზაციებთან.

დასრულდა ევროკავშირის დაფინანსებით 
„ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის“ 
და „საქართველოს რეფორმების 
ასოციაციის“ ორგანიზებული პროექტი 
„ეროვნული კონვენცია ევროკავშირზე 
საქართველოში“, რომელიც 
ხორციელდებოდა ევროპის ფონდის 
დაფინანსებითა და  სლოვაკეთის საგარეო 
პოლიტიკის ასოციაციის კვლევით 
ცენტრთან (SFPA) თანამრომლობით. 
პროექტი ეხებოდა „ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 
სივრცის ხელშეკრულების“ (DCFTA) 
მოთხოვნების დაცვას საავტორო 
უფლებებისა და საბაჟო სფეროში. 
პროექტის მუშაობაში აქტიურად იყო 
ჩართული ასოციაცია.

საავტორო უფლებებით დაცული 
ნაწარმოებების საქართველოს 
ტერიტორიაზე ინტერნეტის სახით საჯარო 
გავრცელებისათვის ფორმდება ლიცენზია 
YouTube-თან. აღნიშნული პროცესი 
დასრულების ფაზაშია და ლიცენზიის 
საბოლოო სახეც ყალიბდება. YouTube 
ასოციაციასთან სამ წლიან ლიცენზიას 
გააფორმებს, შემდგომი გაგრძელების 
პერსპექტივით.

ტელევიზიების ლიცენზირებიდან 
შემოსული ჰონორარის ზუსტი 
განაწილების კუთხით დაინერგა ესპანური 
კომპანია BMAT-ის მიერ შექმნილი 
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა 
VERICAST-ი. პროგრამა უზრუნველყოფს 
11 ქართული ტელეარხის ეთერში 
გასული მუსიკალური ნაწარმოებების 
ამოცნობას და აღნიშნულ ინფორმაციაზე 
სისტემატიზირებულ წვდომას. ამ ეტაპზე 
მიმდინარეობს აღნიშნული ინფორმაციის 
დამუშავება, რის საფუძველზეც 
განხორციელდება ქართველ და უცხოელ 
ავტორებზე კუთვნილი ჰონორარის ზუსტი 
განაწილება.

ასოციაციაში მზადდება გაწეული 
სამუშაოების წლიური ანგარიში, რომელიც 
„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 
თანახმად ყოველწლიურად წარედგინება 
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ 
ცენტრს - საქპატენტს. ანგარიში 
წარედგინება სართაშორისო ქოლგა 
ორგანიზაციებსაც, რომელთა წევრიც არის 
ასოციაცია. იგი გამოიცემა ბეჭდური სახით 
და გადაეცემა ასოციაციის წევრებს, ასევე 
თავსდება ელექტრონულად ასოციაციის 
ვებ გვერდზე. 

მიმდინარეობს მუშაობა ახალი 
სეგმენტების ათვისების მიმართულებით, 
მათ შორის აუდიოვიზუალურ 
ნაწარმოებებზე ქონებრივი უფლებების 
კოლექტიურად მართვის სამუშაოების 
გააქტიურების მიმართულებით. 
საერთაშორისო გამოცდილების 
გათვალისწინებით, იგეგმება 
აღნიშნული სეგმენტის ლიცენზირების 
თანმიმდევრული სტრატეგია.
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დათო ტურაშვილი
მწერალი

ძლიერი 
სახელმწიფო 
არის იქ,
სადაც 
საავტორო 
უფლებებს 
იცავენ!
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GCA რიცხვებში

ასოციაციის წევრთა
რაოდენობა გაიზარდა

76 წევრით

განაწილდა 1 519 979.99 
ლარის ჰონორარი, საიდანაც 

361 216.58 ლარი გადახდილი 
იქნა 440 ადგილობრივი 

წევრისთვის და 1 158 763.41 
ლარი უცხოეთის პარტნიორი 

ორგანიზაციებისთვის

სასამართლოში შევიდა 34 
საქმე, საიდანაც 14 საქმე 
დასრულდა ასოციაციის 

სასარგებლოდ

ასოციაციაში გაწევრიანდა 
39 ავტორი და

37 შემსრულებელი

გაიცა 152 ლიცენზია

4 საქმე დასრულდა 
მორიგებით

16 საქმე კვლავ განხილვის 
პროცესშია

შეგროვდა 1 250 809.37 
ლარის ჰონორარი 

გასული სამი თვის განმავლობაში ასოციაციის 
საქმიანობა რიცხვებში შემდეგნაირად გამოიყურება:



რომ ასოციაცია უცხო ქვეყნის 
ტერიტორიაზე არ ახორციელებს 
ლიცენზიის გაცემას, აღნიშნული 
საქმიანობა განხორციელდა ავტორის 
განცხადების საფუძველზე, როგორც 
ინდივიდუალური დახმარება. შედეგად 
დასრულების პროცესშია მოლაპარაკებები 
სულხან ცინცაძის, რევაზ ლაღიძის 
და პეტრე გრუზინსკის ნაწარმოებების 
გამოყენებაზე.

ასოციაციის თანამშრომლები 
ბრაზილიის პარტნიორი ორგანიზაციის 
AMAR SOMBRÁS-ის მოწვევით 
იმყოფებოდნენ რიო დეჟანეიროში 
და გამართეს შეხვედრები ბრაზილიის 
კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ 
ორგანიზაციებთან. განხილული იქნა 
როგორც მომავალი თანამშრომლობა, 
ასევე იმ ორგანიზაციებთან 
ურთიერთწარმომადგენლობითი 
ხელშეკრულებების გაფორმება, ვისთანაც 
ამ ეტაპზე ასოციაციას ხელშეკრულება არ 
გააჩნია. ვიზიტი შედგა 9-18 იანვარს.  
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ასოციაცია კვლავ აგრძელებს 
საერთაშორისო კავშირების მხარდაჭერას 
და მათ გაფართოებას. გაფორმდა 
ორი ახალი ხელშეკრულება უკრაინულ 
მომიჯნავე უფლებების დაცვის  
საზოგადოებასთან - Ukrainian Legue 
of Copyright and Neighboring Rights  
- ULASP, ასევე მომიჯნავე უფლებების 
ქოლგა ორაგანიზაციის, SCAPR-ის 
ფარგლებში განახლა თანამშრომლის 
გაფართოების მიმართულება და უკვე 
დაიგეგმა ხელშეკრულების გაფორმება 
იაპონურ ორგანიზაციასთან  - CPRA 
-  Center for Performer’s Rights 
Administration. 

ასოციაციის რეპერტუარს მიკუთვნებული 
რამდენიმე ნაწარმოების უცხოეთში 
გამოყენების თაობაზე ასოციაციამ 
გაუწია კონსულტაცია წევრ უფლების 
მფლობელებს და დაეხმარა 
ხელშეკრულების შედგენასა და 
მოლაპარაკებაში. იქიდან გამომდინარე, 
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ავტორი
უნდი იყოს 
დაცული
კანონის 
შესაბამისად!

ელდარ შენგელაია
რეჟისორი
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ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე 
მმართველი ორგანიზაცია

ნაწარმოები
შედგენილი ნაწარმოები

საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების მიერ, საკუთარი ქონებრივი 
უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართვის მიზნით შექმნილი ორგანიზაცია. 
კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციას გააჩნია ოთხი ძირითადი ფუნქცია: 
1. წარმოადგინოს უფლების მფლობელები: ადგილობრივი უფლების მფლობელები 
უშუალოდ, წევრობის ხელშეკრულების საფუძველზე, ხოლო უცხოელები, უცხო 
ქვეყნის კოლექტიურ საფუძველზე მმრთველ ორგანიზაციებთან გაფორმებული 
ურთიერთწარმომადგენლობის ხელშეკრულებების საფუძველზე; 2. დაადგინოს საავტორო 
და მომიჯნავე უფლებების ობიექტებით სარგებლობისთვის განაკვეთები 3. გასცეს 
ლიცენზიები მოსარგებლეებზე და შეაგროვოს შესაბამისი ჰონორარი. 4. გაანაწილოს 
შეგროვებული ჰონორარი და გადაუხადოს უფლების მფლობელებს: ადგილობრივ 
უფლების მფლობელებს უშუალოდ და უცხოელების შემთხვევაში, შესაბამის კოლექტიურ 
საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციებს, ვინც წარმოადგენენ აღნიშნულ უფლების 
მფლობელებს. საქართველოში კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციას 
წარმოადგენს საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია, რომელსაც გაფორმებული 
აქვს 300-ზე მეტი ურთიერთწარმომადგენლობის ხელშეკრულება უცხოეთის ანალოგიურ 
კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციებთან და ფარავს 150-ზე მეტი ქვეყნისა 
და ტერიტორიის რეპერტუარს.

ფიზიკური პირის მიერ შექმნილი 
ინტელექტუალურშემოქმედებითი 
საქმიანობის შრომის შედეგი, რომელიც 
გამოხატულია რაიმე ობიექტური ფორმით, 
მიუხედავად მისი დანიშნულებისა, 
ავკარგიანობისა, ჟანრისა, მოცულობისა, 
გამოხატვის ფორმისა და საშუალებისა. 
ნაწარმოები არ შეიძლება იყოს იდეა, 
მეთოდი, პროცესი, სისტემა, საშუალება, 
კონცეფცია, პრინციპი, აღმოჩენა და ფაქტი, 
მაშინაც კი, თუ ისინი გამოხატულია და 
აღწერილია ნაწარმოებში. ნაწარმოები 
სხვადასხვა სახისაა, მაგალითად: 
მუსიკალური ნაწარმოები, აუდიოვიზუალური 
ნაწარმოები, დრამატული ნაწარმოები, 
ფოტოგრაფიული ნაწარმოები, სკულპტურის, 
ფერწერის, გრაფიკის, ლითოგრაფიის, 
სახვითი ხელოვნების ნაწარმოები, 
არქიტექტურული ნაწარმოები, დიზაინი და 
სხვა ნაწარმოები.

ნაწარმოები, რომელიც შედგება 
სხვადასხვა მასალისგან, რომელიც 

ცალკე აღებული შეიძლება იყოს ან არ 
იყოს ნაწარმოები. ამ სახის ნაწარმოების 

დამახასიათებელი თავისებურება 
არის ის, რომ მისი ინტელექტუალური 

ღირებულება დამყარებულია 
მასალის შერჩევასა და განლაგებაზე. 

მაგალითისთვის, შედგენილი 
ნაწარომებია ენციკლოპედია. თუ 

შედგენილი ნაწარმოები თავად 
შედგება ნაწარმოებებისგან, შემავალი 

ნაწარმოები ისევ რჩება დამოუკიდებელ 
ნაწარმოებად და მისი ცალკე დაცვის 

გარანტიები არ იზღუდება.
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შეკვეთით შექმნილი ნაწარმოები

გადამუშავებული ნაწარმოები

სამსახურებრივი ნაწარმოები

ნაწარმოები, რომელიც იქმნება შეკვეთის საფუძველზე წერილობითი ხელშეკრულებით. 
შეკვეთით შექმნილ ნაწარმოებზე საავტორო ქონებრივი უფლებები ეკუთვნის შემკვეთს, 
თუ ხელშეკრულებით სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული. პირადი უფლებები რჩება 
ნაწარმოების ავტორს და ისინი არ გადადის შემკვეთზე. ბათილია ხელშეკრულების 
ის პირობა, რომელიც ზღუდავს ავტორის უფლებას მომავალში შექმნას ნაწარმოები 
განსაზღვრულ თემაზე ან განსაზღვრულ დარგში. 

ნაწარმოები, რომელიც იქმნება 
არსებული ნაწარმოების სახეცვლილების 
შედეგად. მაგალითისათვის, მუსიკალური 
ნაწარმოების მელოდიის, ტექსტის 
ცვლილება. აღნიშნული ნაწარმოების 
შექმნისათვის აუცილებელია ორიგინალური 
ნაწარმოების ავტორის ნებართვა, გარდა 
იმ შემთხვევისა, როდესაც ორიგინალური 
ნაწარმოები დაუცველია და/ან მასზე 
გასულია საავტორო უფლებების დაცვის 
ვადა. გადამუშავების შედეგად შექმნილი 
ახალი ნაწარმოები დამოუკიდებელია 
ორიგინალური ნაწარმოებისგან და 
მასზე პირადი და ქონებრივი საავტორო 
უფლებების განხორციელება ხდება 
დამოუკიდებლად.

ნაწარმოები, რომელიც იქმნება 
სამსახურებრივი მოვალეობის 

შესრულების ფარგლებში. იმისათვის, 
რომ ნაწარმოები ჩაითვალოს 

სამსახურებრივად, აუცილებელია 
დამსაქმებელსა და დასაქმებულს 

შორის წერილობითი ხელშეკრულების 
არსებობა. სამსახურებრივ ნაწარმოებზე 

საავტორო ქონებრივი უფლებები 
ეკუთვნის დამსაქმებელს, თუ 

ხელშეკრულებით სხვაგვარად არ არის 
განსაზღვრული. პირადი უფლებები 

რჩება ნაწარმოების ავტორს და ისინი 
არ გადადის დამსაქმებელზე.
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აუდიოვიზუალური ნაწარმოები 

ნაწარმოების დეპონირება

ვიდეოგრამა

ნაწარმოები, რომელიც შედგება თანმიმდევრული გამოსახულებებისგან ხმის თანხლებით 
ან/და უამისოდ, ქმნის მოძრაობის შთაბეჭდილებას და შეიძლება აღქმული იქნას 
მხედველობით ან/და სმენით. აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებს შეიძლება ჰყავდეს ოთხი 
თანაავტორი: რეჟისორი, სცენარის ავტორი, დიალოგების ავტორი და სპეციალურად 
ამ ნაწარმოებისთვის შექმნილი მუსიკალური ნაწარმოების ავტორი. უდიოვიზუალური 
ნაწარმოებია: კინოფილმი, ანიმაციური ფილმი, მუსიკალური ვიდეოკლიპი და ა.შ.

„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
შესახებ“ საქართველოს კანონი იცნობს 
ნაწარმოების რეგისტრაციას, ანუ 
დეპონირებას, რომელიც ხორციელდება 
საქპატენტში. აღნიშნული პროცედურა 
სავალდებულო არ არის და არ ადასტურებს 
საავტორო უფლების წარმოშობის 
ფაქტს, რადგან ნაწარმოებზე საავტორო 
უფლებები წარმოიშობა მისი შექმნის 
მომენტიდან. დეპონირება წარმოადგენს 
მხოლოდ მტკიცებულების ერთ-ერთ 
სახეს, რაც შეიძლება გაბათილდეს სხვა 
მტკიცებულებით.

გამოსახულებათა თანამიმდევრობის 
ჩანაწერი, რომელიც გამოსახულია 

რაიმე ობიექტური ფორმით, ხმის 
თანხლებით ან უამისოდ. ვიდეოგრამა 

შეიძლება იყოს აუდიოვიზუალური 
ნაწარმოებიც. ვიდეოგრამა არის 

მომიჯნავე უფლებით დაცული ობიექტი 
და მასზე უფლებებს ახორციელებს 

ვიდეოგრამის დამამზადებელი.

მონაცემთა ბაზა

სისტემური ან მეთოდური წესით განლაგებული ნაწარმოებების ან/და სხვა მონაცემებისა და 
მასალის კრებული, რომელიც ინდივიდუალურად ხელმისაწვდომია ელექტრონული ან სხვა 
საშუალებებით. ტერმინი არ გულისხმობს კომპიუტერულ პროგრამას, რომელიც გამოიყენება 
მონაცემთა ბაზის შექმნისა და გამოყენების დროს. „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, მონაცემთა ბაზა, არც საავტორო და არც 
მომიჯნავე უფლებების მკაფიო რეგულირების ქვეშ არ ექცევა და ის ერთგვარად ცალკე, 
დამოუკიდებელი უფლებით დაცული ობიექტია.
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ნაწარმოების საჯარო
შესრულება 

ნაწარმოების წარმოდგენა დეკლამაციის, 
თამაშობის, სიმღერის, ცეკვის ან სხვა 
სახით, უშუალოდ (ცოცხალი შესრულება) 
ან ნებისმიერი მოწყობილობის მეშვეობით, 
ადგილზე, სადაც საჯარო შესრულება 
შეიძლება აღქმულ იქნას საჯარო გადაცემის 
აუცილებლობის გარეშე და სადაც 
ესწრებიან ან შეიძლება ესწრებოდნენ 
პირები, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან 
ოჯახის ან ოჯახის ახლობელთა წრეს. 
აუდიოვიზუალური ნაწარმოების 
საჯარო შესრულებად ითვლება 
ნაწარმოების გამოსახულებათა ჩვენება 
თანამიმდევრობით. ნაწარმოების საჯარო 
შესრულების მაგალითია მუსიკალური 
ნაწარმოების კონცერტზე შესრულება 
მომღერლის მიერ.

ნაწარმოების
საჯარო გადაცემა

ნაწარმოების პირველი ან/და ხელახალი 
გადაცემა ეთერში, კაბელით ან სხვა 

საშუალებით ისე, რომ გადაცემის 
გამოსახულება ან/და ხმა შესაძლებელია 

აღიქვან პირებმა, რომლებიც არ 
მიეკუთვნებიან ოჯახის ან ოჯახის 
ახლობელთა წრეს, იმ ადგილზე 

(ადგილებზე), რომელიც იმდენადაა 
დაშორებული გადაცემის ადგილიდან, 

რომ ასეთი გადაცემის გარეშე 
გამოსახულება ან/და ხმა არ შეიძლება 

აღქმულ იქნას მიღების ადგილზე 
(ადგილებზე), მათ შორის, გადაიცეს ისე, 

რომ ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერი 
პირისათვის მის მიერ არჩეულ დროსა 
და ადგილიდან. ნაწარმოების საჯარო 
გადაცემის მაგალითია ტელევიზიის ან 

რადიოს მიერ ნაწარმოების ეთერში 
გადაცემა.

ნაწარმოების 
რეპროდუცირება

ნაწარმოების ან მისი ნაწილის, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ერთი ან ერთზე მეტი 
ასლის დამზადება ნებისმიერი საშუალებითა და ფორმით, მათ შორის, ხმისა და 
ვიდეოჩანაწერის ფორმით. რეპროდუცირებად ითვლება ასევე ჩაწერა დროებითი 
ან მუდმივი შენახვისათვის, ელექტრონული (ციფრულის ჩათვლით), ოპტიკური ან 
მანქანით წაკითხვადი სხვა ფორმით. რეპროდუცირებას აგრეთვე წარმოადგენს 
რეპროგრაფიული გამრავლება ასლგადამღები საშუალებით.



ნიკა მაჩაიძე
კომპოზიტორი

ჩემი
ნაწარმოები
არის ჩემი 
ნაწილი! 
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“მარია მალიბრანის“ მეექვსე საერთაშორისო ვოკალურ კონკურსში, რომელიც ქალაქ მილანში 
გაიმართა, მონაწილეობას სხვადასხვა ქვეყნის კონკურსანტები იღებდნენ. მათ შორის ბათუმის 
სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის საოპერო დასის ახალგაზრდა სოლისტი, ბაჩო ნაკაშიძე. მან 
ლაურიატის წოდება მოიპოვა და მესამე პრემიის მფლობელი გახდა.

ქართული ბავშვთა გუნდი „პატარა 
გეორგიკა“ საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო 
ფესტივალზე, Grand prix of Nations Ber-
lin 2017, ოქროსა და ბრინჯაოს მედლების 
მფლობელი გახდა. 

1-5 თებერვალს, ბერლინის ფილარმონიის 
კამერული მუსიკის დარბაზში გამართულმა 
ფესტივალმა მსოფლიოს 15 ქვეყნიდან 
30 საუკეთესო მოყვარულ და პროფესიულ 
ვოკალურ გუნდს მოუყარა თავი. ნინო 
ქუმსიშვილის დირიჟორობით, „პატარა 
გეორგიკამ“ ფესტივალზე  ქართული 
საეკლესიო საგალობელი და ქვეყნის 
სხვადასხვა კუთხის ხალხური სიმღერები 
შეასრულა. არაპროფესიონალ მონაწილეთა 
შორის ფოლკლორის კატეგორიაში გუნდმა 
პირველი ადგილი დაიკავა და ოქროს 
მედლის მფლობელი გახდა. კონკურსის 
წესების თანახმად, გუნდს, რომელიც ოქროს 

ბაჩო ნაკაშიძის
წარმატება
მილანში 

„პატარა გეორგიკა“ ბერლინის ფესტივალზე 

მედლის მფლობელი ხდება, ავტომატურად 
ენიჭება შემდგომი ხუთი წლის მანძილზე, 
ორგანიზატორის ეგიდით გამართულ ხუთ 
საერთაშორისო სარეიტინგო კონკურსში, 
წინასწარი შესარჩევი ეტაპების გავლის 
გარეშე, მონაწილეობის უფლება.

01

02
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03
20-31 იანვარს, ირანის დედაქალაქ თეირანში 
გამართულ 35-ე საერთაშორისო თეატრალურ 
ფესტივალზე Fadjr-ი (Fadjr International 
Theater Festival) ორი ქართული სპექტაკლი 
წარდგა - დავით დოიაშვილის „ფსკერზე“ 
და მაკა ნაცვლიშვილის „ფსიქოზი 4.48“. 
სპექტაკლში „ფსკერზე“, ნანა ბუთხუზმა 
ვასილისა კარპოვნას როლი შეასრულა და  
ნომინაციაში „ქალის საუკეთესო როლი“ 
გაიმარჯვა. 

ნანა ბუთხუზი დაიბადა 1977 წელს. 1994 
წელს დაამთავრა ვახტანგ ჭაბუკიანის 
სახელობის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი, 
1998 წელს კი შოთა რუსთაველის სახელობის 
თეატრისა და კინოს თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სამსახიობო ფაკულტეტი. 
2009 წლიდან ვასო აბაშიძის სახელობის 
მუსკომედიისა და დრამის სახელმწიფო 
თეატრის მსახიობია. 

ნანა ბუთხუზი საერთაშორისო 
თეატრალურ ფესტივალზე 
FADJR-ი ქალის საუკეთესო 
როლის შესრულებისთვის 
დააჯილდოვეს
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ვაჟა მანიას ნიუ-იორკში 
სპეციალური პრიზი მიენიჭა. 

საერთაშორისო ჯაზ-კონკურსზე, MADE IN 
NEW YORK JAZZ COMPETITION-ი, ვაჟა 
მანიას კვარტეტს სპეციალური პრიზი მიენიჭა. 
კვარტეტში გაერთიანებული არიან ვაჟა მანია 
- ვოკალი, გიორგი კაპანაძე - დასარტყამი 
ინსტრუმენტი, პაპუნა შარიქაძე - ფორტეპიანო 
და გიორგი კიკნაძე - კონტრაბასი. ისინი 
იმ შემსრულებელთა სიაში მოხვდნენ, ვინც 
ყველაზე მეტი ხმა დააგროვა. ჟიურიმ მათ 
სპეციალური პრიზი დადასცა. ვაჟა მანია 

05

და პაპუნა შარიქაძე მიწვეულები არიან 20 
მაისს, ნიუ-იორკში, კონკურსის შემაჯამებელ 
გალა-კონცერტზე, სადაც მსოფლიოს ჯაზის 
სხვა ვარსკვლავებთან ერთად მიიღებენ 
მონაწილეობას. 

გამოცემა GRAMOPHONE.CO.UK-მა, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო კლასიკურ მუსიკას 
მიმოიხილავს, ქართველი მევიოლინეს ალბომს, იანვრის თვეში, საუკეთესო ალბომების 
რეიტინგში პირველი ადგილი მიანიჭა. ქართველმა მუსიკოსმა ალბომი ფრანგ დირიჟორთან და 
პიანისტთან, დანიელ ბარენბოიმთან და ბერლინის სახელმწიო კაპელასთან ერთად ჩაწერა. 
ლიზა გერმანიაში ცხოვრობს და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მართავს კონცერტებს ცნობილ 
დირიჟორებთან და წამყვან ორკესტრებთან ერთად. 

ლიზა ბათიაშვილის
ალბომი საუკეთესოდ
აღიარეს

04
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სალომე კორკოტაშვილი 
ამერიკული კონკურსის 
გამრჯვებულია

ხატია ბუნიათიშვილი საფრანგეთის პირველმა 
არხმა (TF1) 2016 წლის საუკეთესო მუსიკოს 
ქალად დაასახელა. მან Q d’Or-ის ოქროს 
პრიზი მიიღო. ფრანგულმა ტელევიზიამ 
სპეციალური ყოველწლიური დაჯილდოვება 
9 დეკემბერს გამართა. ცერემონიაზე  
ხატიას „პიანინოს ვირტუოზი“ უწოდეს. 
ხატია ბუნიათიშვილმა ასევე გერმანული 
მუსიკის ინდუსტრიის ასოციაციის ჯილდო, 
ECHO Klassik 2016 მიიღო. აღნიშნულ 
დაჯილდოვებაზე ვირტუოზი, ცნობილი 
ბრიტანული ბენდის Coldplay-ს სოლისტმა 
კრის მარტინმა წარადგინა.

მომღერალი სალომე კორკოტაშვილი დიდი 
ხანია საქართველოს ფარგლებს გასცდა. 
ის თავის შემოქმედებას ამერიკელ და 
ევროპელ მსმენელს უზიარებს. სალომე 
მუსიკალურ წრეებში SALIO-ს ფსევდონიმით 
არის ცნობილი. მან მერილენდის შტატის 
ქალაქ კატონსვილში მდებარე ხმის 
ჩამწერი სტუდიის, SongBuilder Studios 
მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მიიღო 
მონაწილეობა, რომელშიც უამრავი მუსიკოსი 
და შემსრულებელი მონაწილეობდა. სტუდიის 
მფლობელები არიან სტივენ ჯოზეფ ანტონელი 
და ნეიტ ლანზინო. მომღერალმა კონკურსზე 
სიმღერა Wayside წარადგინა და გამარჯვებაც 
მოიპოვა.

საფრანგეთში ხატია ბუნიათიშვილი
წლის მუსიკოსად დაასახელეს.
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იტალიის 23-ე Corto Imola Festival-ის 
გამარჯვებული, რეჟისორ რატი წითელაძის 
ფილმი „დედა“გახდა. ფილმმა ფესტივალზე 
შესული 1587 ხმიდან ყველაზე მეტი ხმა 
დააგროვა. ფილმი, ასევე საერთაშორისო 
ფესტივალების, 5th Tetova International Film 
Festival, მაკედონია. 20th Faludi Filmszem-
le, უნგრეთი. V Mostra de Curtmetratges 
per la Identitat, ესპანეთი, ოთხი მთავარი 
პრიზის მფლობელიც არის. ფილმში ასახულია 
მარტოხელა დედა, რომელიც იძულებულია 
დამალოს საკუთარი შვილის არსებობა 
საზოგადოების კრიტიკისგან. 

მხატვრული ფილმი 
„დედა“ იტალიის 
საერთაშორისო 
ფესტივალის 
გამარჯვებულია.
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