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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 
ქვეყნების 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 ქვეყნების  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. ასოციაცია 
ფარავს მსოფლიოს 150-ზე მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიას. ჯამში ასოციაცია წარმოადგენს 
ოთხ 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

დაიბეჭდა ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ პოლიგრაფიულ ბაზაზე
მასალების გამოყენება გამომცემლის ნებართვის გარეშე აკრძალულია

ყველა უფლება დაცულია © 2017 
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გასული თვეების განმავლობაში ასოციაციამ განახორციელა აქტიური ღონისძიებები 
როგორც კოლექტიური მართვის საფუძველზე საავტორო და მომიჯნავე უფლებებით 
დაცული ნაწარმოებების გამოყენების ლიცენზირების, ჰონორარის შეგროვებისა და 
განაწილების, ასევე საგანმანათლებლო და სხვა საქმიანობის კუთხითაც:

ამერიკის მთავრობის კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის 
(Commercial Law Development Program) დაფინანსებით  და თანამშრომლობით, 
სექტემბერში, ქალაქ ბათუმში ჩატარდა სემინარები მოსამართლეებისა და 
ჟურნალისტებისთვის. სემინარებში მოწვეულები იყვნენ ამერიკელი მოსამართლეები. 
აღნიშნული ღონისძიება უკვე მეხუთე წელია წარმატებით ხორციელდება საქართველოში.

ასოციაციამ გაანახლა თანამშრომლობა მუსიკალური ნაწარმოებების დისტრიბუციის 
პროგრამის, CoSIS-ის მიმართულებით. შეძენილი იქნა პროგრამის განახლებული ვერსია 
და გაფორმებული იქნა ახალი ხელშეკრულება. აღნიშნული განახლებული პროგრამის 
დახმარებით ასოციაცია კიდევ უფორ მეტი სიზუსტით განახოციელებს ჰონორარის 
განახილებას მუსიკალური ნაწარმოებების უფლების მფლობელებზე. 

ივლისში, ევროპის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა ასოციაციის საზაფხულო 
სკოლის ფარგლებში გაიმართა კონფერენცია საავტორო უფლებების დაცვისა და 
კოლექტიური მართვის სფეროში, სადაც ლექციები წაეკითხათ, როგორც ქართველ, 
ასევე ევროპის სხვა ქვეყნების სტუდენტებს.

საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოებების საქართველოს ტერიტორიაზე 
ინტერნეტის სახით საჯარო გავრცელებისათვის ფორმდება ლიცენზია Yandex Music-
თან, რომელიც ბაზარზე 2018 წლიდან შემოდის. მოლაპარაკების პროცესი წარმატებით 
დასრულდა და მიდიმინარეობს ხელშეკრულების/ლიცენზიის პირობების საბოლოო 
შეთანხმება.



რუსუდან ფეტვიაშვილი
მხატვარი

საავტორო 
უფლებათა 
დაცულობის 
გარანტია 
მშვიდად მუშაობის 
საშუალებას იძლევა, 
რაც უაღრესად 
მნიშვნელოვანია 
შემოქმედისათვის!
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ასოციაციის წევრთა
რაოდენობა გაიზარდა

169 წევრით

ასოციაციაში გაწევრიანდა 
112 ავტორი და

57 შემსრულებელი

შეგროვდა
2 190 671.99

ლარის 
ჰონორარი 

გაიცა 
394 ლიცენზია

განაწილდა და
გადახდილი 

იქნა 525 992.12
ლარის ჰონორარი

სასამართლოში შევიდა 30
საქმე, საიდანაც 3 საქმე 
დასრულდა ასოციაციის 

სასარგებლოდ

7 საქმე დასრულდა 
მორიგებით

20 საქმე
კვლავ განხილვის 

პროცესშია
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ასოციაციის მუშაობა გასული თვეების 
განმავლობაში აქტიური იყო საერთაშორისო 
კავშირების გამყარების მიზნით როგორც 
საავტორო, ისე მომიჯნავე უფლებების 
კუთხით. 

ამ პერიოდში გაფორმდა 7 ახალი 
ხელშეკრულება, რომელთაგანაც 6  
მომიჯნავე უფლებების სფეროს კოლექტიურ 
საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციებთან, 
ხოლო 1 ლიტერატურის სფეროში საავტორო 
უფლებების - რეპროდუცირების უფლების 
მიმართულებით დაიდო. მომიჯნავე 
უფლებების კუთხით გაფორმებულია 
ხელშეკრულებები შემდეგ ორგანიზაციებთან: 
AIS (ბოსნია და ჰერცოგოვინა), CPRA-ი 
Geidankyo (იაპონია), EEL-ი (ესტონეთი), 
PPL-ი (დიდი ბრიტანეთი), 
ROSVOIS-ი (რუსეთი) და ULASP-ი (უკრაინა). 
რეპროდუცრების სფეროში, გაფორმდა 
ხელშეკრულება რუსეთის ორგანიზაციასთან 
COPYRUS-ი. 

პარალელურად, აქტიურად მიმდინარეობს 
მოლაპარაკება აფრიკის ტერიტორიაზე 
მოქმედ კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის კუთხით. 
მოლაპარაკებების პროცესის დასრულება 
და ხელშეკრულებების გაფორმება იგეგმება 
უახლოეს თვეებში.

ასოციაცია გასულ თვეებში ინტენსიურად იყო 
ჩართული საერთაშორისო ღონისძიებებში, 
რაც საერთაშორისო ქოლგა და პარტნიორი 
ორგანიზაციების მიერ იყო ორგანიზებული. 
ასოციაციის თანამშრომლები მონაწილებდნენ 
კონფერენციებში, შეხვედრებსა და 
სემინარებში:

8-9 ივნისს,  საავტორო და მომიჯნავე 
უფლებების დამცველი ორგანიზაციების 
კონფედერაციათა  (CISAC-ი, BIEM-ი) 
გენერალურ ასამბლეაში, პორტუგალიაში, ქ. 
ლისაბონში;

12 ივლისს, „Кыргызпатент“-ის 
ორგანიზებით გამართულ რეგიონულ 
სემინარში («Авторское право. 

Международный опыт лицензирования 
в области частного копирования»), 
ყირგიზეთში, ქ. ბიშკეკში;

12-14 სექტემბერს, მომიჯნავე უფლებების 
ქოლგა ორგანიზაციის, SCAPR -ის (Societies’ 
Council for the Collective Management 
of Performers’ Rights) სამუშაო ჯგუფის 
შეხვედრაში, სერბეთში, ქალაქ ბელგრადში;

27-29 სექტემბერს, ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებათა ცენტრის, IPRC-ის 
(“Intellectual Property Rights Center”) 
ორგანიზებით გამართულ საერთშორისო 
კონფერენციაში: «ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  НАЦИОНАЛЬНОГО, 
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ХАРАКТЕРА», სომხეთში, ქალაქ ერევანში;

10-11 ოქტომბერს, CISAC-ის ორგანიზებით 
გამართულ სემინარში („Mechanical 
Right Day - Program), უნგრეთში, ქალაქ 
ბუდაპეშტში;

25-26 ოქტომბერს, CISAC-ის ორგანიზებით 
გამართულ შეხვედრაში (Dramatic, 
Literary and Audio-visual Works Technical 
Committee), კოლუმბიაში, ქ. ბოგოტაში;

6-9 ნოემბერს, ლიტერატურული 
ნაწარმოებების რეპროგრაფიული 
გამრავლების საერთაშორისო ქოლგა 
ორგანიზაციის IFRRO-ს (International 
federation of Reproduction Rights 
Organisations) მსოფლიო კონგრესში (IFRRO 
WORLD CONGRESS AND ANNUAL GENERAL 
MEETING 2017), იაპონიაში, ქ. ტოკიოში;

16-17  ნოემბერს, CISAC-ის ორგანიზებით 
გამართულ სემინარში („Collective 
management of rights - the ever evolving 
and innovative business model at the 
service of creators and other rights 
holders), უნგრეთში, ქალაქ ბუდაპეშტში;

21-23 ნოემბერს, SCAPR-ის სამუშაო ჯგუფის 
შეხვედრაში, ფინეთში, ქალაქ ჰელსინკში. 
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GCA რიცხვებში

საავტორო 
უფლების დაცვის 
მნიშვნელობა 
ყველაზე 
ზუსტად ცნობილ 
ანდაზაშია 
ასახული: 
“აქლემის და 
ნემსის ქურდი - 
ქურდია!”

გია ყანჩელი
კომპოზიტორი
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თანაავტორობა

როდესაც ნაწარმოების ორიგინალზე ან ასლზე პირი აღნიშნულია ნაწარმოების 
ავტორად, ივარაუდება, რომ ეს პირი წარმოადგენს ამ ნაწარმოების ავტორს, გარდა 
იმ შემთხვევისა, თუ არსებობს საწინააღმდეგო დასაბუთება. იგივე წესი გამოიყენება 
ნაწარმოების ფსევდონიმით გამოქვეყნებისას, მაშინ როცა ავტორი ამ ფსევდონიმით 
საყოველთაოდ ცნობილია. სხვა შემთხვევაში, როდესაც ნაწარმოები ქვეყნდება 
ფსევდონიმით ან ანონიმურად, გამომცემელი, რომლის სახელი ან დასახელებაც 
სათანადო წესით აღნიშნულია ნაწარმოებზე, ითვლება ავტორის წარმომადგენლად, 
თუ არ არსებობს საწინააღმდეგო დასაბუთება. აღნიშნულ გამომცემელს, როგორც 
წარმომადგენელს, უფლება აქვს დაიცვას ავტორის უფლებები და უზრუნველყოს მათი 
განხორციელება. ეს დებულება გამოიყენება მანამ, სანამ ასეთი ნაწარმოების ავტორი 
არ გაამჟღავნებს თავის ვინაობას.

როდესაც ნაწარმოები იქმნება ორი ან მეტი პირის ერთობლივი 
ინტელექტუალურშემოქმედებითი საქმიანობის შედეგად, ასეთი ნაწარმოები ითვლება 
თანაავტორობით შექმნილ ნაწარმოებად. მასზე საავტორო უფლებები ერთობლივად 
ეკუთვნით თანაავტორებს, ანუ ზემოაღნიშნულ პროცესში ერთობლივი საქმიანობის 
განმახორციელებელ პირებს. ეს დებულება მოქმედებს იმის მიუხედავად ნაწარმოები 
წარმოადგენს ერთ განუყოფელ მთლიანობას, თუ შედგება ნაწილებისაგან, 
რომელთაგან თითოეულს დამოუკიდებელი მნიშვნელობა აქვს. თანაავტორთა 
ურთიერთობა განისაზღვრება ავტორთა შორის დადებული ხელშეკრულებით. არც ერთ 
თანაავტორს არა აქვს უფლება, აკრძალოს ნაწარმოების გამოყენება საამისოდ საკმაო 
საფუძვლების არსებობის გარეშე. თანაავტორთა შეთანხმებით ნაწარმოების გამოცემა 
ან საჯარო გაცნობა შეიძლება განხორციელდეს ერთობლივი ფსევდონიმით. ყოველ 
თანაავტორს აქვს უფლება, გამოიყენოს ნაწარმოების ის ნაწილი, რომელიც მის მიერ 
არის შექმნილი და რომელსაც დამოუკიდებელი მნიშვნელობა აქვს, თუ მათ შორის 
ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თანაავტორობით შექმნილი 
ნაწარმოების ნაწილი ჩაითვლება დამოუკიდებელი მნიშვნელობის მქონედ, თუ იგი 
შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნაწარმოების სხვა ნაწილების გარეშეც.

GCA ლექსიკონი

ავტორობის პრეზუმფცია
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არის ავტორის არაქონებრივი უფლება, რომლითაც მას გააჩნია უფლება 
აღიარებულ იქნას ნაწარმოების ავტორად და მოითხოვოს ასეთი აღიარება 
ნაწარმოების ყოველ ეგზემპლარზე ან/და ნებისმიერი სახით გამოყენებისას, 
სათანადო წესით, ავტორის სახელის მითითების მოთხოვნის უფლების ჩათვლით.

არის ავტორის არაქონებრივი უფლება, რომელიც მას ანიჭებს უფლებას მიუთითოს 
ფსევდონიმი სახელის ნაცვლად და მოითხოვოს ასეთი მითითება ნაწარმოების 
ყოველ ეგზემპლარზე ან/და ნებისმიერი სახით გამოყენებისას, სათანადო წესით, 
აგრეთვე უარი თქვას სახელის აღნიშვნაზე.

არის ავტორის არაქონებრივი უფლებაა და მისი გამოყენება გულისხმობს ავტორის 
უფლებას ნება დართოს სხვა პირებს შეიტანონ ცვლილებები როგორც თვით 
ნაწარმოებში, ისე მის სახელწოდებაში (სათაურში) და ავტორის სახელში, აგრეთვე 
წინ აღუდგეს მისი თანხმობის გარეშე ნაწარმოებში ცვლილებების შეტანას.

არის ავტორის არაქონებრივ უფლებაა, რომლითაც იგი უფლებამოსილია დაიცვას 
ნაწარმოები ყოველგვარი დამახინჯებისაგან ან სხვაგვარი ხელყოფისაგან, 
რომელმაც შეიძლება შელახოს ავტორის პატივი, ღირსება ან საქმიანი რეპუტაცია.

GCA ლექსიკონი

ავტორობის უფლება

სახელის უფლება

ნაწარმოების ხელშეუხებლობის უფლება

რეპუტაციის პატივისცემის უფლება
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ნაწარმოების გამოხმობის უფლება

გავრცელების უფლება

იმპორტის უფლება

გაქირავება

არის ავტორის არაქონებრივი უფლება და ითვალისწინებს ავტორის უფლებას 
მოითხოვოს ნაწარმოების გამოყენების შეწყვეტა. ამ შემთხვევაში, ავტორი ვალდებულია 
საჯაროდ განაცხადოს გამოხმობის შესახებ. ნაწარმოების გამოხმობის უფლება არ 
ვრცელდება სამსახურებრივ ნაწარმოებზე.

ავტორის ქონებრივი უფლებაა და მისი გამოყენება გულისხმობს განახორციელოს, ნება 
დართოს ან აკრძალოს ნაწარმოების ორიგინალის ან ასლების გავრცელება გაყიდვის ან 
საკუთრების სხვა ფორმით გადაცემის გზით.

არის ავტორის ქონებრივი უფლება, რომლითაც იგი უფლებამოსილია განახორციელოს, 
ნება დართოს ან აკრძალოს ნაწარმოების ასლების იმპორტირება გაყიდვის ან 
გაქირავების ან/და საკუთრების ან მფლობელობის სხვა ფორმით გადაცემის მიზნით, იმ 
ასლების ჩათვლით, რომლებიც დამზადებულია ავტორის თანხმობით.

ნაწარმოების ან მომიჯნავე უფლების ობიექტის ორიგინალის ან ასლის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დროის განსაზღვრულ პერიოდში 
სარგებლობისათვის მოგების მიღების სანაცვლოდ.

GCA ლექსიკონი
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საჯარო ჩვენება

საჯარო გაცნობა

გამოცემა

არის ავტორის ქონებრივი უფლება და ითვალისწინებს  ნაწარმოების ორიგინალის 
ან ასლის დემონსტრირებას უშუალოდ ან ეკრანზე ფირის, სლაიდის, კადრის ან სხვა 
ტექნიკური საშუალების მეშვეობით, რასაც ესწრებიან ან შეიძლება ესწრებოდნენ 
პირები, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ოჯახის ან ოჯახის ახლობელთა წრეს. 
აუდიოვიზუალური ნაწარმოების შემთხვევაში, საჯარო ჩვენებად ჩაითვლება მხოლოდ 
ცალკეული კადრების ჩვენება თანამიმდევრობის გარეშე, წინააღმდეგ შემთხვევაში 
თანმიმდევრული ჩვენება წარმოადგენს საჯარო შესრულებას. ეს უფლება არ 
გამოიყენება, თუ საჯარო ჩვენება არის სამოქალაქო ბრუნვაში გაშვებული ნაწარმოების 
კანონიერი შესყიდვის შედეგი.

ნებისმიერი მოქმედება, გარდა ნაწარმოების გამოქვეყნებისა, როდესაც ნაწარმოები, 
შესრულება, ფონოგრამა, ვიდეოგრამა, მაუწყებლობის ორგანიზაციის გადაცემა ან 
მონაცემთა ბაზა საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი გახდა უშუალოდ ან ტექნიკური 
საშუალებით.

საავტორო ან/და მომიჯნავე უფლების მფლობელის თანხმობით ნაწარმოების, 
ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან მონაცემთა ბაზის ასლების სამოქალაქო ბრუნვაში 
გაშვება გაყიდვის ან გაქირავების ან/და ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან 
მონაცემთა ბაზის ასლებზე საკუთრების ან მფლობელობის სხვა ფორმით გადაცემის 
გზით იმ რაოდენობით, რომელიც აკმაყოფილებს საზოგადოების გონივრულ 
მოთხოვნებს.

GCA ლექსიკონი



ტარიელ ჭანტურია
პოეტი

პოეზიაში
მოპარვა 
იოლია, მაგრამ 
მოპარულის 
დამალვა 
შეუძლებელი!
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„ჩემი ბედნიერი 
ოჯახი“ პრიზების 
მოპოვებას 
განაგრძობს

ოდესის საერთაშორისო 
კინოფესტივალზე ნანა 
ექვთიმიშვილისა და სიმონ 
გროსის ფილმის, „ჩემი ბედნიერი 
ოჯახი“, სამსახიობო ანსამბლმა 
პრიზი საუკეთესო სამსახიობო 
შესრულებისთვის მიიღო. საუკეთესო 
სარეჟისორო ნამუშევრისთვის კი პრიზი 
ნანა ექვთიმიშვილს და სიმონ გროსს 
გადაეცათ.

„მანდარინების“ 
კიდევ ერთი 
წარმატება

ოსკარისა და ოქროს გლობუსის 
ნომინანტი ფილმი, “მანდარინები”, 
იტალიაში კიდევ ერთი პრესტიჟული 
პრემიის მფლობელი გახდა. 
„მანდარინები“ იტალიაში საუკეთესო 
ფილმად აღიარეს. ფილმს 
San-Fedele-ს პრემია მიენიჭა. 

1

2
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გორის ქალთა 
გუნდის გამარჯვება

„სხვისი 
სახლის“ 
კიდევ ერთი 
აღიარება

ბრიტანეთში მოღვაწე 
ქართველმა მომღერალმა, 
ქეთი მელუამ და გორის ქალთა 
გუნდმა ბერლინის ფესტივალზე 
გამარჯვება მოიპოვეს. 
ერთობლივმა ნამუშევარმა 
Perfect World-ი (სრულყოფილი 
მსოფლიო) პირველი ადგილი 
დაიკავა. Perfect World-ი ქეთი 
მელუას ახალ ალბომში
In Winter არის შეტანილი.

ქართველი რეჟსორის, რუსუდან 
გლურჯიძის ფილმმა, „სხვისი 
სახლი“, ქალაქ პულაში გამართულ 
საერთაშორისო კინოფესტივალზე 
ორი პრიზი დაიმსახურა. 
ეს ფილმისთვის პირველი 
საერთაშორისო წარმატება არ არის. 
2016 წელს, ფილმი რამდენიმე 
საერთაშორისო კინოფესტივალის 
გამარჯვებული გახდა. 2017 
წელს „სხვისი სახლი“ რუსეთის 
კინოფესტავალის „окно в европу-ს 
გამარჯვებულიცაა. 

4

3
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Friendly Mosquito 
საერთაშორისო 
კონკურსის 
გამარჯვებულია„ჯიბის კაცი“ 

საუკეთესო 
საბავშვო ფილმია

ქართული მუსიკალური ჯგუფი, Friendly 
Mosquito, საერთაშორისო მუსიკალური 
კონკურსის, Yamaha E-Band Compe-
tition 2017-ის გამარჯვებული გახდა. 
ქართული ბენდის სოლისტი, მაკო 
კვიტაიშვილი კონკურსის საუკეთესო 
ვოკალისტად აღიარეს.

ანა ჩუბინიძის ანიმაციურმა ფილმმა, 
,,ჯიბის კაცი“, კანადაში, Rimouski Film 
Carrousel-ის ფესტივალზე ჯილდო 
მოიპოვა. „ჯიბის კაცი“ საუკეთესო 
საბავშვო ფილმად დასახელდა. 

6

5
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Let The
Summer
Never Come 
Again
დებიუტი

„8 წუთი“ 
საუკეთესო 
მოკლემეტრაჟიანი 
ფილმია

ქართველი რეჟსორი, სანდრო 
კობერიძე, სადებიუტო ფილმით, 
Let The Summer Never Come 
Again, ვალდივას საერთაშორისო 
კინოფესტივალზე ჟიურის პრიზის 
მფლობელი გახდა. ფილმმა, 
ჩილეში გამარჯვებამდე, მარსელის 
საერთაშორისო კინოფესტივალზეც 
მოიპოვა გამარჯვება. 

გიორგი გოგიჩაიშვილის და დავით 
აბრამიშვილის მოკლემეტრაჟანი 
ფილმი, „8 წუთი“, მანჰეტენის 
კინოფესტივალის გამარჯვებული 
გახდა. ფილმმა მთავარი პრიზი, 
ოქროს მედალი მიიღო. ფილმი 
შესაძლოა ოსკარის ნიმინანტიც 
გახდეს. „8 წუთი“ ასევე რუმინეთის 
საერთაშორისო მოკლემეტრაჟიანი 
ფილმების ფესტივალის გამარჯვებულია 
საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში. 
ავსტრალიაში, სიდნეის ინდი ფილმების 
საერთაშორისო ფესტივალზე კი ფილმი 
საუკეთესო სამეცნიერო-ფანტასტიკური 
ტიტულის მფლობელი გახდა.

7

8
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„დედე“ გრან-პრის
მფლობელი გახდა

მარიამ ხაჭვანის ფილმი, „დედე“, კანში, 
კინემატოგრაფიის 30-ე შეხვედრაზე 
ფესტივალის ჟიურის გრან-პრის 
მფლობელი გახდა. „დედემ“ ასევე 
მოიპოვა აზიური ოსკარი აზია-წყნარი 
ოკეანის კინოდაჯილდოვებაზე, 
იუნესკოს ნომინაციაში „კულტურული 
მრავალფეროვნება“. ამ მნიშვნელოვან 
წარმატებას კი წინ უსწრებდა 
ხორვატიაში, ავანტურას საერთაშორისო 
კინოფესტიფალზე გრან-პრის და 
კარლოვი ვარის საერთაშორისო 
კინოფესტიფალზე ჟიურის პრიზის 
მიღება. 

„საშიში დედა“ 
კინოფესტივალების 
გამარჯვებულია

ანა ურუშაძის ფილმმა, „საშიში 
დედა“, სხვადასხვა საერთაშორისო 
კინოფესტიფალზე წარმატებას მიაღწია. 
ფილმმა ლოკარნოს, სარაევოს, ელ 
გუნას და ანატალიის საერთაშორისო 
კინოფესტივალებზე მთავარი პრიზები 
მიიღო. ასევე გრან-პრი დაიმსახურა აზია-
წყნარი ოკეანის კინოდაჯილდოვებაზე, 
სადაც სამ ნომინაციაში იყო წარდგენილი. 
ამავე დაჯილდოვებაზე ნატა 
მურვანიძემ ქალის საუკეთესო როლის 
შესრულებისთვის აზიური ოსკარი აიღო.

სერგო 
ფარაჯანოვი - 
ლირიული კინოს 
ფუძემდებელია

სერგო ფარაჯანოვი, ბრიტანულმა 
გამოცემა Varsity-მ საუკეთესო 
რეჟისორად დაასახელა. სტატიაში 
ფარაჯანოვი ლირიული კინოს 
ფუძემდებლად არის აღიარებული.

9
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