
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის 

სამინისტროს სსიპ “კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სააგენტოს” საქმიანობის კვარტალური ანგარიში



ჟურნალი „რიწა“

1. ჟურნალმა „რიწამ“ ბეჭდურთან ერთად 
ონლაინ სივრცეში გადაინაცვლა.

მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გახდა 
ჟურნალის გამოწერის სერვისი.

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2y

VCUMI-

WyXd_wd6zB_YDgNDNZycxNsjGMhSLzKHilldCXA/

viewform?fbclid=IwAR3Z0eN-

vUi0EEQbzYqFHinToqHxKGcKFTIp2TlHqysffON7uL

oWEdwVHU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2yVCUMI-WyXd_wd6zB_YDgNDNZycxNsjGMhSLzKHilldCXA/viewform?fbclid=IwAR3Z0eN-vUi0EEQbzYqFHinToqHxKGcKFTIp2TlHqysffON7uLoWEdwVHU


2. ჟურნალს  რუსთავი 2 _ის გადაცემა
„სხვა შუადღემ“  და „დილა უქმეებზემ“

ვრცელი სიუჟეტები  მიუძღვნა

 https://www.youtube.com/watch?v=BeGUP

HJn10s&t=59s

 https://www.youtube.com/watch?v=WTIUxy

vEMV4

3. სატელევიზიო და ონლაინ 
პლატფორმების ათვისების შედეგად: 
გაიზარდა ჟურნალის ცნობადობა 
საზოგადოებაში და გასულ წლებთან 
შედარებით საგრძნობლად იმატა 
მყიდველთა რაოდენობამ. 

https://www.youtube.com/watch?v=BeGUPHJn10s&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=WTIUxyvEMV4


„აფხაზეთობა“

1. „აფხაზეთობასთან“ დაკავშირებით , „მე ვარ აფხაზეთის“ პროექტის ფარგლებში, შეიქმნა

ორგანიზაციის ვიდეორგოლო სახელწოდებით „მოგონებები ომამდელ აფხაზეთზე“.

 https://www.youtube.com/watch?v=fhL7_qc2t7s

 ვიდეო რგოლის რეჟისორი ბასა ფოცხიშვილი,მუსიკის ავტორი დათო ევგენიძე

https://www.youtube.com/watch?v=fhL7_qc2t7s


2.ექსკლუზიურად „კულტურის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა

სააგენტოსთვის“ შეიქმნა Instagram ფილტრი, რომლის მეშვეობითაც

მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა ვირტუალურად იმოგზაუროს აფხაზეთში.

 ფილტრის შექმნიდან 24 
საათში,გამომწერთა 
ოდენობამ  42 ათასს 

გადააჭარბა



3. „აფხაზეთობის“ დღესასწაულსა და

კლიპის პრეზენტაციას მიეძღვნა

ვრცელი სიუჟეტი ტელეკომპანია

„იმედის“ გადაცემა „იმედის დღეში“.

აგრეთვე რუსთავი 2 ზე,

გადაცემაში „დილა უქმეებზე“



https://www.imedi.ge/ge/video/5526

7/apkhazetoba--zeimi-romelits-tsels-

ganskhvavebulad-

aginishneba#!?type=2&page=2

https://www.imedi.ge/ge/video/55267/apkhazetoba--zeimi-romelits-tsels-ganskhvavebulad-aginishneba


სატელევიზიო სივრცეში გასულ სიუჟეტებთან ერთად ვიდეორგოლის 

შესახებ დაიწერა ონლაინ გამოცემებსა თუ ჟურნალ-გაზეთებში

 Nargis Magazine -
https://nargismagazine.ge/ka/article

/459-siyvaruli-monatreba-da-gulsi-

dagrovebuli-tkivili-dres-

afxazetobaa/?fbclid=IwAR3lqKDvFcq

1kNEajUpyQwooeOhnlJZIIRW2aM6D

H2E5iJSs-00wDe-XqbE

 AT -
https://at.ge/2020/05/22/afkhazet

oba/

https://nargismagazine.ge/ka/article/459-siyvaruli-monatreba-da-gulsi-dagrovebuli-tkivili-dres-afxazetobaa/?fbclid=IwAR3lqKDvFcq1kNEajUpyQwooeOhnlJZIIRW2aM6DH2E5iJSs-00wDe-XqbE
https://at.ge/2020/05/22/afkhazetoba/


 City Magazine Georgia -

https://www.facebook.com/Cit

ymagazineGeorgia/videos/813

671585706625

 Beaumonde -

https://www.beaumonde.ge/in

dex.php/varskvlavebi/6871-

dges-

apkhazetobaa?fbclid=IwAR1VF

zigNtdkW5ENKsdUgrqVxeLRjCx

_5Fx2387ZhB4mpTCbX9E-

9rvrUH8

https://www.facebook.com/CitymagazineGeorgia/videos/813671585706625
https://www.beaumonde.ge/index.php/varskvlavebi/6871-dges-apkhazetobaa?fbclid=IwAR1VFzigNtdkW5ENKsdUgrqVxeLRjCx_5Fx2387ZhB4mpTCbX9E-9rvrUH8


 Tormeti-
https://tormeti.com

/2020/05/23/%e1

%83%90%e1%83%

a4%e1%83%ae%e1

%83%90%e1%83%

96%e1%83%94%

https://tormeti.com/2020/05/23/%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%ae%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%94%


აღნიშნული ვიდეორგოლი ოთხი დღის განმავლობაში  თბილისში, 

ბათუმსა და ზუგდიდში, ცენტრალურ ადგილებში განთავსებულ 

მონიტორებზე გაშუქდა



1 ივნისი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე

1. 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე

რუსლან აბაშიძემ აფხაზეთის №2 სკოლის მოსწავლეებს საჩუქრები

გადასცა.

2. გამოცხადდა სსიპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა

სააგენტოს“ და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სსიპ

„ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ სინფორმაციო ცენტრის“ ერთობლივი

ლიტერატურული კონკურსი სახელწოდებით : „შემოქმედებითი

ზაფხული“



აღნიშნული აქტივობები გაშუქდა სხვადასხვა ტელევიზიების

საინფორმაციო გამოშვებებში.

1. ლიტერატურულ 

კონკურსს ვრცელი 

სიუჟეტი მიუძღვნა 

ტელეკომპანია იმედის 

გადაცემა „იმედის დღემ“ 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=BNjUhPeD3us&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=BNjUhPeD3us&t=6s


2. ტელეკომპანია „რუსთავი 2“, 

საინფორმაციო გამოშვება 

„კურიერი“

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=XOntKUTkDGM

3. ტელეკომპანია 

„პალიტრანიუსი“ 

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=AnKNt1MpHys

https://www.youtube.com/watch?v=XOntKUTkDGM
https://www.youtube.com/watch?v=AnKNt1MpHys


4. საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის 

საინფორმაციო 

გამოშვება „მოამბე“

 https://www.youtube.com

/watch?v=d38lGboSo7w

5. ტელეკომპანია „იმედის“ 

საინფორმაციო გამოშვება 

„ქრონიკა

6. ტელეკომპანია 

„მაესტროს“ 

საინფორმაციო გამოშვება

https://www.youtube.com/watch?v=d38lGboSo7w


სატელევიზიო სივრცის გარდა ლიტერატურული კონკურსი

„შემოქმედებითი ზაფხულის“ შესახებ დაიწერა სტატიები სხვადასხვა

საინფორმაციო პორტალებზე

 Interpressnews.ge -

https://www.interpressne

ws.ge/ka/article/60246

4-apxazetidan-devnili-

axalgazrdebistvis-

temebze-me-evropeli-da-

momavlis-apxazeti-

shemokmedebiti-

konkursi-cxaddeba

 Frontnews.eu -

http://frontnews.eu/new

s/ge/65774

https://www.interpressnews.ge/ka/article/602464-apxazetidan-devnili-axalgazrdebistvis-temebze-me-evropeli-da-momavlis-apxazeti-shemokmedebiti-konkursi-cxaddeba
http://frontnews.eu/news/ge/65774


 Imedinews.ge -

https://imedinews.ge/ge/

kultura/145667/apkhazet

idan-devnili-

akhalgazrdebistvis-

shemoqmedebiti-konkursi-

me-evropeli-da-momavlis-

apkhazeti-tskhaddeba

 Pia.ge -

https://pia.ge/ka/news/s

ociety/aphkhazetidan-

devnili-akhalgazrdebistvis-

shemokmedebiti-konkursi-

tskhaddeba/

https://imedinews.ge/ge/kultura/145667/apkhazetidan-devnili-akhalgazrdebistvis-shemoqmedebiti-konkursi-me-evropeli-da-momavlis-apkhazeti-tskhaddeba
https://pia.ge/ka/news/society/aphkhazetidan-devnili-akhalgazrdebistvis-shemokmedebiti-konkursi-tskhaddeba/


 Accentnews.ge -

https://accentnews.ge/ka/article/19084-

apxazetidan-devnili-axalgazrdebistvis-temebze-

m

https://accentnews.ge/ka/article/19084-apxazetidan-devnili-axalgazrdebistvis-temebze-m


 ლიტერატურული 
კონკურსი 
„შემოქმედებითი 
ზაფხულის“ 
ფარგლებში 
მთავრობის 
თავმჯდომარე 
რუსლან აბაშიძე 
აფხაზეთის №5 და 
სოფელ 
ფოცხოეწერის №15 
სკოლას ეწვია.

 მოსწავლეებს 
სხვადასხვა სახის 
საჩუქრები 
გადაეცათ.



აღნიშნული ვიზიტის შესახებ დაიწერა სტატიები სხვადასხვა საინფორმაციო 
პორტალებზე

 Interpressnews.ge -

https://www.interpressnews.

ge/ka/article/603143-

ruslan-abashizem-apxazetis-

 Region.ge -

http://region.ge/21121-

ruslan-abashidzem-af

https://www.interpressnews.ge/ka/article/603143-ruslan-abashizem-apxazetis-
http://region.ge/21121-ruslan-abashidzem-afkhazethis-5-sajaro-skolis-pedagogebsa-da-mostsavleebs-sachuqrebi-gadasca.html?fbclid=IwAR1G_erWflSRfFYpnLyxXdhGbLSODtfereezh5A8BxVcyef4oxXxQrJiSPw


 Frontnews.eu -

http://frontnews.eu

/news/ge/65999?f

bclid=IwAR3j

 accentnews.ge -

https://accentnews.ge/k

a/article/19369-ruslan-

abashizem-apxazetis-no-

 Timer.ge -

https://www.timer.ge/ru

slan-abashidzem-

apkhazethis-

http://frontnews.eu/news/ge/65999?fbclid=IwAR3j
https://accentnews.ge/ka/article/19369-ruslan-abashizem-apxazetis-no-
https://www.timer.ge/ruslan-abashidzem-apkhazethis-%E2%84%965-sajaro-skolis-pedagogebsa-da-mostsavleebs-sachuqrebi-gadasca/?fbclid=IwAR3vJxFLgoDCKzZsmshEciGfK9nb_hdxuZe1RFaUpEORwmkNnqh5h0qxfYs


გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით წალენჯიხის 
რაიონ სოფელ ფოცხოეწერში დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში 

დასუფთავების აქცია ჩატარდა.



ბავშვებს საჩუქრად მაისურები და კეპები გადაეცათ 



დასუფთავების აქცია გაშუქდა სხვადასხვა სატელევიზიო 
სივრცის საინფორმაციო გამოშვებებში. 



აგრეთვე დაიწერა სტატიები სხვადასხვა საინფორმაციო 
სააგენტოებში 

 Frontnews.eu -

http://frontnews.

eu/news/ge/660

47?fbclid=IwAR3

-

 interpressnews.ge 

https://www.inter

pressnews.ge/ka/

article/603350-

garemos-dacvis-

 Pia.ge -

https://pia.ge

/ka/news/so

ciety/photskh

oetsershi-

 Region.ge-

http://region.g

e/21163-

garemos-

dacvis-m

http://frontnews.eu/news/ge/66047?fbclid=IwAR3-
https://www.interpressnews.ge/ka/article/603350-garemos-dacvis-msoplio-dgestan-dakavshirebit-pocxoecershi-dasuptavebis-akcia-gaimarta?fbclid=IwAR1yRTBQtyBKrS8aanzSqUlhAAPrKh9hmXUuwXaRGdDp0W7PIYObwyDYe8I
https://pia.ge/ka/news/society/photskhoetsershi-dasuphtavebis-aktsia-gaimarta/?fbclid=IwAR0OMrgJpK_q7CjlxaPZOs-VQ2AQTNqG2K81HPGzYcG-oEGgqCGrpXFqzyk
http://region.ge/21163-garemos-dacvis-msoflio-dghesthan-dakavshirebith-fockhoetsershi-dasufthavebis-aqcia-gaimartha.html?fbclid=IwAR3ThcCvk6mZKLqFrNHmTCSl6l053zlhz9wjXxZ4nA8aHqiVFhfhpwVMwmU


„იალქანი“

 3 ივნისს გამოვიდა 

ჟურნალ „იალქნის“ 

საიუბილეო 45-ე ნომერი. 

 „იალქანთან“ ერთად 

გამოდის „აფქიოც“, კონა-

კრებული სკოლამდელი 

ასაკის ბავშვებისათვის.



ჟურნალის საიუბილეო ნომრის პრეზენტაცია შედგა, 
როგორც სოციალურ ქსელში, აგრეთვე  ტელეკომპანია 

„იმედის“ საინფორმაციო გამოშვება „ქრონიკაში“



სოციალური ქსელის მეშვეობით ჩატარდა აქცია : „წაიკითე 
ამონარიდები ჟურნალ „იალქნის“ საიუბილეო ნომრიდან“, 

რომელშიც მონაწილეობდნენ ტელეწამყვანები და 
მსახიობები

ნანიკო ხაზარაძე -
ტელეწამყვანი

ეკო ფანგანი -
ტელეწამყვანი 

კახა მიქიაშვილი -
მსახიობი



პროექტ "შემოქმედებითი ზაფხულის ფარგლებში" წყნეთში 
დასუფთავების აქცია გაიმართა



 სსიპ „კულტურის,სპორტის და 

ახალგაზრდულ საქმეთა 

სააგენტომ“ დაიწყო ონლაინ 

შეხვედრების სერია წარმატებულ 

ქართველ სპორტსმენებთან.

 შეხვედრების სერიის პირველი 

სტუმარი, ყველასათვის 

ცნობილი და საერთაშორისო 

ასპარეზზე აღიარებული 

ქართველი კალათბურთელი, 

თორნიკე შენგელია გახლდათ. 
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