
ქ. ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანების 

წლიური ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

                                                    2018-2019 weli 
 

ბიბლიოთეკა, სასწავლო პროცესის და კულტურული პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი 

ნაწილია.  ის  მუდმივი განათლების მცნებაა და ის ადგილია  რომელიც მკითხველს, არა 

მხოლოდ სასურველ ინფორმაციას, არამედ  საჯარო თავშეყრის სივრცეს, გუნდური მუაობისა 

და იდეების განხორციელების საშუალებას სთავაზობს. 

ბიბლიოთეკის მიზანია: მოსწავლე ახალგაზრდობის, სტუდენტობის და ყველა 

კატეგორიის მკითხველთათვის მრავალფეროვანი სერვისების შეთავაზებით მაქსიმალურად 

ხელმისაწვდომი და გამოყენებადი გახადოს საინფორმაციო რესურსები. 

დღეისათვის ბიბლიოთეკებში კომფორტული და მიმზიდველი გარემო შეიქმნა. 

უფრო მაღალი ხარისხის სერვისით_ახალი წიგნადი ფონდით, თანამედროვე 

ტექნოლოგიების უზრუნველყოფით, ბიბლიოთეკების მუშაობის პრიორიტეტი არის არა 

მხოლოდ ფონდების მართვა,  არამედ სერვისების მიწოდება საზოგადოებრივი 

მოთხოვნების გათვალისწინებით და ახალგაზრდებზე მორგებული სპეციალური  

საგანმანათლებლო_ შემეცნებითი პროგრამებით.  ქალაქში ფუნქციონირებს 4 ბიბლიოთეკა. 

 

                                              საბიბლიოთეკო ქსელი 
 

ა(ა)იპ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 
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centralur biblioTekaSi და ცენტრალურ საბავშვო ბიბლიოთეკაში 
xorcieldeba proeqti integrirebuli sabiblioTeko sistema “Ria biblioTeka”. 
biblioTekaSi dainerga kompiuteruli programa. am programis farglebSi xdeba 

შოთა რუსთაველის სახელობის   ცენტრალური                          

ბიბლიოთეკა 

                                       წმინდა ნინოს №6 

 

         №2 

ბიბლიოთეკა 

ფილიალი 

ბერდიანსკის 

№30 

№3 

ბიბლიოთეკა 

ფილიალი 

შავი ზღვის №2 

 



eleqtronuli katalogis warmoeba-wignebis Seyvana. dReisaTvis Seyvanilia 24 800 
wigni. fondi universaluria da Seadgens 141 449 egz. wigns. mkiTxvelTaTvis 
swrafi da efeqturi momsaxureobisaTvis igegmeba yvela biblioTeka-filialis 
CarTva am programaSi. sabiblioTeko gaerTianeba 2018 wels moemsaxura 4015   
mkiTxvels da mkiTxvelze gaica 20141 egz. wigni.   2019  წელს  მოემსახურა   4052 მკითხველს 

და   მკითხველზე გაიცა  22020  ეგზ. წიგნი. 
 
 

 
 

 
2018 წელს saCuqrad gadmogveca 89 cali wigni, SeZenil iqna 70 cali wigni (472 

lari), vauCerizaciis meSveobiT gadmogveca  51 cali wigni (450 lari). 
restavraciis ganyofilebis mier aRdgenil iqna 46 egz. wigni.  

2019 წელს საჩუქრად გადმოგვეცა  180 ცალი წიგნი, შეძენილ იქნა  61 ცალი წიგნი, ვაუჩერიზაციის 
მეშვეობით  გადმოგვეცა  47 ცალი წიგნი. რეტავრაციის განყოფილების მიერ აღდგენილ იქა  48 ეგზ. წიგნი. 

 
 
biblioTekas emsaxureba 24 kvalificirebuli TanamSromeli.      

sabiblioTeko garTianebaSi axali teqnologiebis danergvam, mkiTxvelebisadmi 
Tanamedrove servisebis SemoTavazebam is sainformacio centrad aqcia. 
biblioTekaSi funqcionirebs kompiuteruli momsaxirebis kabineti, ucxo enis 
kabineti, “bavSvTa oTaxi”, unarSezRudulTa da pensionerTa momsaxurebis oTaxi, 
axalgazrda SemoqmedTa klubi, “wignis moyvarulTa klubi”, wignis restavraciis 
ganyofileba.literaturuli saloni ,,gulis samelne”, mini bavSvTa Teatri, 

შემოქმედებითი laboratoria. 
 
biblioTekebis muSaobaSi erT-erTi mimarTulebaTagania bavSvTa sabiblioTeko 
momsaxureoba. am kategoriis mkiTxvelTa sabiblioTeko momsaxureobas 
uzrunvelyofs niko nikolaZis saxelobis sabavSvo biblioTeka #2 da #3 
biblioTeka/filialebi., centraluri biblioTeka qmediT daxmarebas uwevs 
abiturientebs, studentebs uwyveti swavlebis miRebaSi. adgilobrivi 
momsaxureobis garda am procesSi warmatebiT iyeneben distanciuri swavlebis 
meTodebs. sabiblioTeko teqnologiebis ganviTarebam TiToeul mkiTxvels misca 
informaciis didi raodenobiT miRebis saSualeba. biblioTekaSi Zireulad 
Seicvala informaciis mopovebis, miRebis, damuSavebisa da analizis meTodebi, 
iseve rogorc masze xelmisawvdomobis saSualebebi. 

 

 
 



 
dReisaTvis biblioTeka mkiTxvels 
Semdegi saxis servisebiT emsaxureba: 
 

 ufaso registracia 

 biblioTekidan wignebis garkveuli vadiT gatana 

 samkiTxvelo darbaziT sargebloba 

 sacnobaro – bibliografiuli momsaxureba 

 sabavSvo literaturiT uzrunvelyofa 

 ucxoenovani literaturiT uzrunvelyofa 

 internetTan wvdoma _ ufaso 

 biblioTekarebis mkiTxvelTan momsaxureoba eleqtronuli komunikaciis 

saSualebebiT: el. fosta, internetiT sargebloba, pres-relizis momzadeba, soc. 

qselebSi muSaoba 

 audio – video saSualebebi, xmovani wignebi 

 perioduli gamocemebiT uzrunvelyofa (Jurnal-gazeTebi) 

 Tematuri RonisZiebebi 

 wignis prezentaciebi 

 literaturuli saRamoebi 

 mwerlebTan, poetebTan da xelovan adamianebTan Sexvedrebi 

 kinoCvenebebi, foto-gamofenebi 

 saganmanaTleblo da SemecnebiTi proeqtebi 

 saqvelmoqmedo proeqtebi 

 skolis  biblioTekebSi eqskursiebis organizeba 

ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზი აქტიურად გამოიყენება სხვადასხვა ღონისძიებების 

ჩასატარებლად მიმდინარე წელს სულ ჩატარდა 120 სხვადასხვა ღონისძიება და აქტივობა- 

ყველა სახის აქტივობა ასახულია ბიბლიოთეკის ფეისბუქ- გვერდზე საბიბლიოთეკო 

გაერთიანება 

 
2018  mimdinare wlis sabiblioTeko sistemis Catarebuli RonisZiebebisa da 
aqtivobebis statistikuri monacemebi Semdegia: 
 
wignis prezentacia 4 

წიგნის განხილვა 12 

საგანმანათლებლო აქტივობები 20 

musikalur-literaturuli კომპოზიცია 6 
foto-gamofena 4 
Teatralizebuli sanaxaoba 5 
leqcia-seminari 4 



შეხვედ რა  მწერლებთან და პოეტებთან 10 

შეხვედრა ინტელიგენციასთან 4 

წიგნის კვირეულის ფარგლებში ჩატარებლი ღონისძიებები  6 

შემეცნებით - საგანმანათლებლო ღონისძიებები 5 

SemoqmedebiTi laboratoria (salonuri Sეxvedrebi)  35 
konferencia 4 
 
 
2019  mimdinare wlis sabiblioTeko sistemis Catarebuli RonisZiebebisa da 
aqtivobebis statistikuri monacemebi Semdegia: 
 
wignis prezentacia 3 

წიგნის განხილვა 5 

საგანმანათლებლო აქტივობები 24 

musikalur-literaturuli კომპოზიცია 20 
foto-gamofena 4 
Teatralizebuli sanaxaoba 7 
leqcia-seminari 4 

შეხვედრა  მწერლებთან და პოეტებთან 6 

წიგნის კვირეულის ფარგლებში ჩატარებლი ღონისძიებები 9 

შემეცნებით - საგანმანათლებლო ღონისძიებები 4 

SemoqmedebiTi laboratoria (salonuri Sეxvedrebi)  34 

Kმკითხველთა   კonferencia  3 
 
 
 
 
 
 
 

  2018 წელს შესრულებული სარემონტო_სამუშოთა ნუსხა:   

1. ცენტრალური  ბიბლიოთეკის შენობის საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება._1000 

ლარი. 

2. მეთოდ- კაბინეტისა  და  ლიტერატურული სალონის ოთახების მიმდინარე 

რემონტი.(კედლისა და იატაკის შეღებვა)_ 400 ლარი 

3.  სამკითხველო დარბაზში კარ-ფანჯრების შეცვლა (9 ფანჯარა, 2 კარი)_3800 ლარი 

4. ფანჯრებზე ვერტიკალური ჟალუზების დამონტაჟება _1247 ლარი 

5. საბავშვო ბიბლიოთეკის 2 ოთახში მიმდინარე რემონტის ჩატარება (შეიღება კედლები, 

შეკეთდა ჭერი) 1500 ლარი 

6. შეძენილ იქნა 20 სკამი და 1 სავარძელი _1150 ლარი 

 

 

  2019 წელს შესრულებული სარემონტო_სამუშოთა ნუსხა:   

 

1. ცენტრალური ბიბლიოთეკის მეორე სართულზე გამოიცვალა 5 ფანჯარა. 

2. გაიხსნა ლიტერატურის კაბინეტი 50 კაცზე (ჩატარდა შიდა სამუშაოები). 

3. შეძენილ იქნა რბილი ავეჯი. (ტახტი, სავარძელი)  ორი კონდიციონერი, ერთი პლაზმური 

ტელევიზორი. სამზარეულოში იატაკზე  ნინოლიუმი. 

4. დამონტაჟდა სამ ფანჯარაზე ვერტიკალური ჟალუზები. 

 



 
 
 

- აღსანიშნავია 3 ძირითადი prioritetuli problema: 
 

 - გაერთიანების ბიუჯეტის სიმცირე, რაც მოქმედებს ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკურ 

ბაზასა და პროფესიულ განათლებაზე. 

 - თანამშრომელთა დაბალი ანაზღაურება. (მათი ოჯახის და პირადი ბიუჯეტი საკმაოდ 

მწირეა.) 

 - ბიბლიოთეკარების წახალისება და საზოგადოების მხრიდან მეტი ყურადღბა და  

დაფასება. 
 
 

სამომავლოდ: 
 

biblioTekis muSaobis ZiriTad principad რჩება aqsioma - mkiTxvels wigni unda 
gadaeces maSin, rodesac esaWiroeba, iq sadac esaWiroeba da is, romelic mas 

esaWiroeba. erT-erT umTavreი prioritetი, biblioTekebis eleqtronuli wignebiT 

aRWurvaა . skverebsa da axalgazrdebis TavSeyris adgilebSi, moZravi mobiluri 

biblioTekebis mowyobaა. დღეისათვის  აქტიურად ვმუშაობთ საბიბლიოთეკო საიტის  შექმნაზე,  
 
https://www.facebook.com/sabiblioteko.gaertianeba 
 
sabiblioteko.gaertianeba@mail.ru 
 

დირექტორი:  ნუნუ ჭელიძე 
 

2019 წელ  ი 
 
 
 

https://www.facebook.com/sabiblioteko.gaertianeba

