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ნინო გელოვანი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სატელევიზიო სერიალი – 

გართობის წყარო, თუ?..

თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში ტე ლე ვი ზია კულ ტუ რას თან მჭიდ რო
დაა და კავ ში რე ბუ ლი. სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტი უ რა ში ის მა სობ რი
ვი კულ ტუ რის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად გა ნი ხი ლე ბა. „საზოგადოების 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ელი ტის მხრი დან ზედ მეტ კრი ტი კას იწ ვევს ტი
რა ჟი რე ბუ ლი, კო პი რე ბუ ლი, მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის არ ხებ ზე 
გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრო დუქ ცი ა, რო მელ საც ჯერ კი დევ ეჭ ვ ქ ვეშ აყე
ნებს ზო გი ერ თი თე ო რი ტი კო სი“, – წერს კი ნომ ცოდ ნე ნეია ზორ
კაია.1 

ნა თე ლი ა, რომ მა სობ რი ვი კულ ტუ რის ამ მოვ ლე ნას (ტელე
ვიზიას), არც თუ იშ ვი ა თად, უკავ ში რე ბენ სამ სა ხი ო ბო ხე ლოვ ნე ბის 
შე დევ რებს, მხატ ვ რულ ფილ მებ სა და ტე ლე გა და ცე მებს. გა მო დის, 
რომ კულ ტუ რა, რო მე ლიც ხვდე ბა ტე ლე ვი ზი ა ში, კარ გავს თა ვის 
ელი ტა რულ ბრწყინ ვა ლე ბას და ეკ რან ზე  ვხვდე ბით არა ხე ლოვ ნე
ბის მა ღალ ნა წარმს, არა მედ მას თან ხე ლოვ ნუ რად მიმ ს გავ სე ბულ 
სა ტე ლე ვი ზიო პრო დუქტს. 

მა სობ რი ვი კულ ტუ რა გარ კ ვე უ ლი ეტა პია ახა ლევ რო პუ ლი 
კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ში. ის გავ რ ცელ და XIXXX სა უ კუ ნე ე ბის 
გა სა ყარ სა და, გან სა კუთ რე ბით, XX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ ში, 
რო დე საც ის ტო რი ულ სცე ნა ზე გა მო ვი და ადა მი ან თა ერ თო ბა _ მა
სა. კულ ტუ რის ამ გ ვა რი სა ხე წარ მარ თავ და მა სე ბის ცხოვ რე ბას. 
თუმ ცა, მა სობ რივ კულ ტუ რას შეს წევს ძა ლა, იყოს „სოციალური 
სიმ შ ვი დის გა რან ტი“. 

თა ვის მხრივ, ტე ლე ვი ზია სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის ინ ტეგ
რა ცი ა სა და ორ გა ნი ზე ბას ახ დენს და წარ მო ად გენს „კლიპური 
სა ნა ხა ო ბის“ სპონ ტა ნურ ნა კადს. ის  რთუ ლი სინ ქ რო ნი ზა ციაა და 
ერ თ დ რო უ ლად რჩე ბა რო გორც კულ ტუ რად, ისე მა სობ რი ვი კო
მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბად, სო ცი ა ლურ  პო ლი ტი კურ ინ ს ტი ტუ ტად და 

1 Зоркая Н. М. Уникальное и тиражированное. 1981. 
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ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბას თან ადაპ ტი რე ბის მე ქა ნიზ მად. 
არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ „სულიერი კულ ტუ რა“ სრუ ლი ად 

ემ თხ ვე ვა მხო ლოდ შე მოქ მე დე ბით მოღ ვა წე ო ბას და არა ნა ი რი 
კავ ში რი არ აქვს თა ვად სუ ლი ე რე ბას თან, მე ტიც, მი სი ან ტი პო დიც 
კი ა. შე უძ ლე ბე ლია და ვე თან ხ მოთ ამ დე ბუ ლე ბას, ვი ნა ი დან ადა მი
ა ნი სწო რედ ყო ველ დღი უ რო ბა ში ხვდე ბა მა ტე რი ა ლურ, ფა სე ულ 
და სუ ლი ერ კულ ტუ რას. ტე ლე ვი ზია კი ის „შუამავალია“, რო მე ლიც 
ამ შეხ ვედ რას უზ რუნ ველ ყოფს, ვი ნა ი დან სწო რედ ის ავ რ ცე ლებს 
მა ყუ რე ბელ ში სუ ლი ერ ფა სე უ ლო ბებს. სწო რედ მა სობ რი ვი ინ
ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, თუ რო მე ლი ფა სე
უ ლო ბე ბი შე ვა კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში. მარ თ ლაც, დღე ვან დელ 
კულ ტუ რა ში, რო მელ საც სო ცი ა ლურ მა ფსი ქო ლოგ მა აბ რა ამ მოლ
მა „მოზაიკური“ უწო და, „ცოდნა ფორ მირ დე ბა, ძი რი თა დად, არა 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მით, არა მედ მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა
ლე ბე ბით“. ეს კულ ტუ რა კი „ყოველდღიურობის შე დე გი ა“.

თე ო რე ტი კო სე ბის აზ რით, ტე ლე ვი ზია არის ერის სუ ლი ე რი ღი
რე ბუ ლე ბის ჩა მომ ყა ლი ბე ბე ლი ძა ლა. დრო სა და სივ რ ცის გა და
ლახ ვი სას, ის არა მარ ტო ით ვი სებს, ტი რა ჟი რე ბას უწევს, აგ რო ვებს 
წარ სუ ლის კულ ტუ რულ ფა სე უ ლო ბებს, არა მედ ქმნის ახალ საც, 
რის ხარ ჯ ზეც თა ვა დაც ხდე ბა კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბა. 

დღე ვან დე ლო ბა ში წარ მოქ მ ნი ლი რი გი გა რე მო ე ბე ბის მი უ
ხე და ვად, რაც ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, ტე ლე
ვი ზია თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბა ში მა ინც დიდ ად
გილს იკა ვებს. „ადამიანი, რო მე ლიც ცხოვ რობს ჩარ თულ ტე ლე
ვი ზორ თან, რე ა ლო ბას თან კავ შირს გრძნობს“, – წერს ჟურ ნალ 
,,კინოხელოვნების“ რე დაქ ტო რი და ნილ დონ დუ რე ი.1 

სა ტე ლე ვი ზიო ხე ლოვ ნე ბის კრი ტი კოს მა ვლა დი მირ სა პაკ მა 
ტე ლე მა უწყებ ლო ბა ში კულ ტუ რის ახა ლი ფა ზა და მო მავ ლის ხე
ლოვ ნე ბა და ი ნა ხა. „ტელემაუწყებლობა დგას ზღვარ ზე, რომ იყოს 
ახა ლი ხა რის ხი ა ნი ეს თე ტი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბა“. თავ და პირ ვე
ლად სა კითხს იგი  სიფ რ თხი ლით ეკი დე ბო და. კითხ ვა ზე – იქ ნე ბა 
თუ არა ტე ლე მა უწყებ ლო ბა ხე ლოვ ნე ბა? – გა დაჭ რით პა სუ ხობს 
„დიახ!“ თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ხე ლოვ ნე ბას წარ მო ად
გენს არა თა ვად ტე ლე ვი ზი ა, არა მედ მი სი ესა თუ ის სეგ მენ ტი.2 

1 Дондурей Д. Б. Язык табуирует жизнь, 2012. 
2 Саппак В. С. Телевидение и мы. 1988.
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კულ ტუ რულ ის ტო რი უ ლი თვალ საზ რი სით, ტე ლე სე რი ა ლე ბის 
პო პუ ლა რო ბი სა და წარ მა ტე ბის მი ზეზს გა ნა პი რო ბებს არა მხო
ლოდ სა ინ ტე რე სო სცე ნა რი, რე ჟი სუ რა ან მსა ხი ო ბე ბი, არა მედ თა
ნა მედ რო ვე მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის მჭიდ რო კავ
ში რი ტრა დი ცი ულ კულ ტუ რას თან. 

წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში დას მულ სა კითხ თა აქ ტუ ა ლუ რო ბას ის 
აძ ლი ე რებს, რომ, ად გი ლობ რივ თუ სა ერ თა შო რი სო კვლე ვებ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით, გა ვარ კ ვი ოთმ კონ კ რე ტუ ლი სო ცი უ მის მი ერ ტე ლე
ვი ზი ის ყუ რე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი დრო ის რა ნა წი ლი ეთ მო ბა სა
ტე ლე ვი ზიო სე რი ა ლებს. 

ტე ლე ვი ზი ის თავ და პირ ვე ლი ფუნ ქ ცია ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა 
იყო. ტე ლე გა და ცე მე ბი დან ადა მი ა ნი თა ვი სუ ფა ლი დრო ის ყვე ლა ზე 
მეტ წილს უთ მობ და და უთ მობს „საპნის ოპე რას“. სე რი ა ლი მა ყუ
რე ბელს სთა ვა ზობს კი ნოს თან მი ახ ლო ე ბულ, დრა მა ტურ გი უ ლად 
გა მარ თულ აუდი ო ვი ზუ ა ლურ პრო დუქტს. კომ პ ლექ სურ მა სო ცი
ო ლო გი ურ მა გა მო კითხ ვამ აჩ ვე ნა, რომ ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც საპ
ნის ოპე რებს რე გუ ლა რუ ლად უყუ რე ბენ, ბედ ნი ე რე ბის ე.წ მა ღა ლი 
ხა რის ხით გა მო ირ ჩე ვი ან, ვიდ რე ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც სე რი ა ლებს 
ნაკ ლე ბად უყუ რე ბენ. 

ტე ლე ვი ზია ადა მი ა ნის პი რა დი ცხოვ რე ბის, თა ვი სუ ფა ლი 
დრო ის უფ რო დიდ ნა წილს მო ი ცავს, ვიდ რე სხვა რო მე ლი მე საქ
მი ა ნო ბა (ინტერნეტს თუ არ ჩავ თ ვ ლით). მა გა ლი თად, ქა ლე ბი 
(დიასახლისები) ტე ლე გა და ცე მებს დღე ში, სა შუ ა ლოდ, 4,75 და მა
მა კა ცე ბი 3,75 სა ათს უთ მო ბენ. რო გორც ჩანს, ტე ლე გა და ცე მე ბის 
ყუ რე ბა სი ა მოვ ნე ბის მომ გ ვ რე ლი ა, თუმ ცა, რო გორც კვლე ვებ მა 
აჩ ვე ნა, შე ფა სე ბუ ლი არა ა, რო გორც კმა ყო ფი ლე ბის მომ გ ვ რე ლი 
ძი რი თა დი წყა რო, რო მელ საც თა ვად ტე ლე გა და ცე მე ბი სა და საპ
ნის ოპე რე ბის ყუ რე ბა იწ ვევს. 

ამე რი კა ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით, ჯ. რო ბინ სონ მა 
შე ნიშ ნა, რომ ტე ლე გა და ცე მე ბი „დიდ კმა ყო ფი ლე ბას“ ამე რი კე
ლე ბის მხო ლოდ 17 პრო ცენ ტ ში იწ ვევს. რა საკ ვირ ვე ლი ა, მო ცე მუ
ლო ბა არ არის ტე ლე ვი ზი ის ყუ რე ბის მყი სი ე რი შე დე გი და არც ის, 
რომ, რად გან სა ტე ლე ვი ზიო პროგ რა მე ბის უმე ტე სო ბა მხი ა რუ ლი 
და გა სარ თო ბი ა, მო სა ლოდ ნე ლი უნ და იყოს მა ყუ რე ბელ თა პო ზი
ტი უ რი გან წყო ბა. თუმ ცა, მა ყუ რებ ლის დი დი ნა წი ლის თ ვის ტე ლეპ
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რო დუქ ტი კმა ყო ფი ლე ბა სა და ბედ ნი ე რე ბის  გან ც დას თან ასო ცირ
დე ბა. ბედ ნი ე რე ბის, კმა ყო ფი ლე ბი სა და გარ თო ბის წყა რო ა.

ბო ლო წლებ ში „საპნის ოპე რა“ მთელ მსოფ ლი ო ში მა ყუ რებ
ლის  გან სა კუთ რე ბულ ინ ტე რესს იწ ვევს. მიმ დი ნა რე კვლე ვა ში სა
ინ ტე რე სო იყო რე გუ ლა რუ ლი მა ყუ რებ ლის აზ რი – რა ტომ არის 
სე რი ა ლი ასე თი პო პუ ლა რუ ლი. გან ვი ხი ლოთ რამ დე ნი მე მო ცე მუ
ლო ბა:
1. საპ ნის ოპე რე ბი ასა ხა ვენ იმ პრობ ლე მებს, რომ ლე ბიც ყო ველ

დღი ურ ცხოვ რე ბა ში, გვხვდე ბა. მა გა ლი თად, რო გო რე ბი ცა ა: 
რა სიზ მი, უმუ შევ რო ბა, მრუ შო ბა, გა უ პა ტი უ რე ბა, ალ კო ჰო ლიზ
მი და ნარ კო ტი კე ბი.

2. გარ თო ბა და მე ოც ნე ბე ო ბა – შე გიძ ლი ათ ცო ტა რო მა ნის, გლა
მუ რის, ვნე ბის, სიყ ვა რუ ლი სა და სი ძულ ვი ლის გან ც და.

3. პერ სო ნა ჟი, რო გორც რე ა ლუ რი სამ ყა როს ნა წი ლი – დრო თა 
გან მავ ლო ბა ში პერ სო ნა ჟე ბი რე ა ლურ ადა მი ა ნე ბად იქ ცე ვი ან 
და ჩვენ გან ვიც დით, თუ რო გორ იქ ნე ბი ან ისი ნი.

4. სა გან მა ნათ ლებ ლო თვალ საზ რი სი – შეგ ვიძ ლია სა კუ თა რი 
ცხოვ რე ბა სი ტუ ა ცი ას და ვუ კავ ში როთ და ხან და ხან, სა კუ თა რი 
პრობ ლე მე ბი პერ სო ნაჟ თა მოქ მე დე ბე ბის მი ხედ ვით და ვა ხა
რის ხოთ; 

5.  ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის ნა წი ლი – ყუ რე ბის დაწყე ბი დან 
რამ დე ნი მე ხან ში სე რი ა ლი ჩვე ნი ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის 
ნა წი ლად იქ ცე ვა. სამ სა ხუ რი დან სახ ლ ში დავ ბ რუნ დით, ვსა დი
ლობთ, ჩვე ულ საქ მე ებს ვა კე თებთ, ვრთავთ ტე ლე ვი ზორს და 
მო დის ჩვე ნი სე რი ა ლის სა ე თე რო დრო.

6. ემო ცი უ რი გა მოც დი ლე ბა – საპ ნის ოპე რის ყუ რე ბი სას შეგ ვიძ
ლია გა მოვ ცა დოთ სხვა დას ხ ვა ემო ცი ა: ბრა ზი, იმედ გაც რუ ე ბა, 
რწმე ნა, მხი ა რუ ლე ბა. 

7. კრი ტი კუ ლი დის ტან ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა – ადა მი ა ნი უყუ რებს სე
რი ალს და იცის, რომ რე ა ლუ რი ცხოვ რე ბა ასე თი არა ა. ამის 
მი უ ხე და ვად, მოგ ვ წონს ამ ამ ბავ ში ჩარ თ ვა. 

8. ზო გა დად, ტე ლე გა და ცე მე ბი სა და, კონ კ რე ტუ ლად, საპ ნის ოპე
რის ყუ რე ბას ბედ ნი ე რე ბის გან ც და მო აქვს.
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სა კითხი ა, თუ ვინ არის მა ყუ რე ბე ლი? არ

სე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს სო ცი ა ლურ კლასს. რო გორც ზე მოთ 
აღ ვ ნიშ ნეთ, ტე ლე ვი ზორს ქა ლე ბი უფ რო ხში რად უყუ რე ბენ, ვიდ
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რე მა მა კა ცე ბი. ასე ვე გავ ლე ნა აქვს ინ დი ვი დუ ა ლურ გან ს ხ ვა ვე
ბებს. მარ ტო ხე ლა ადა მი ა ნე ბის 21 პრო ცენ ტი ტე ლე ვი ზორს დღე ში 
5 სა ათს უყუ რებს. 

გა და ცე მე ბის ყუ რე ბის ერ თ ერ თი თე ო რია ხა სი ა თის  კონ ტ
როლს უკავ შირ დე ბა. საპ ნის ოპე რას პირ და პი რი გავ ლე ნა აქვს 
ადა მი ა ნის პი როვ ნე ბა ზე. პროგ რა მე ბის ყუ რე ბა შე იძ ლე ბა ჩა ით
ვა ლოს „პარასოციალურ“ საქ მი ა ნო ბად, ანუ მე ო რე ულ სო ცი ა ლურ 
საქ ცი ე ლად. ინ ტ რო ვენ ტე ბი და და ბა ლი სო ცი ა ლუ რი შე საძ ლებ
ლო ბე ბის ადა მი ა ნე ბი ხში რად უყუ რე ბენ სხვა დას ხ ვა თე მა ტი კის 
სა ტე ლე ვი ზიო სე რი ალს. 

აქ ვე დავ ძენთ, რომ შე საძ ლე ბე ლი ა, ექ ს ტ რა ვერ ტე ბი მე ტად 
უყუ რებ დ ნენ საპ ნის ოპე რას, რა თა მე ტი სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბა გა
ნი ცა დონ. 

კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე და ვად გი ნეთ, რომ უფ რო მეტ მა ინ ტ
რო ვერ ტ მა აღ ნიშ ნა საპ ნის ოპე რა და პა რა სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბა, 
ვიდ რე ექ ს ტ რა ვერ ტ მა, რომ ლებ მაც უპი რა ტე სო ბა რე ა ლურ სო ცი ა
ლურ აქ ტი ვო ბებს მი ა ნი ჭეს. 

ერ თ ერ თ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის 
ჯგუ ფის წევ რე ბი მეტ სე რი ალს უყუ რე ბენ, რა თა შე ის წავ ლონ, თუ 
რო გორ მო იქ ც ნენ ამა თუ იმ სი ტუ ა ცი ა ში. 

სხვა კვლე ვა ში აღ მო ვა ჩი ნეთ, რომ კონ ტაქ ტუ რო ბა, რო
გორც პერ სო ნა ლუ რი თვი სე ბა, მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი რო
გორც ეთი კურ ექ ს ტ რა ვერ სი ას თან, ასე ვე სო ცი ა ლურ უნა რებ თან. 
Aაქტიური სო ცი ა ლუ რი მა ყუ რე ბე ლი ხში რად უყუ რებს სე რი ალს, 
რა თა გა ნი ცა დოს მხი ა რუ ლე ბა და სო ცი ა ლუ რი პროგ რე სი.

სა ინ ტე რე სო ა, ზო გა დად, ტე ლე ვი ზი ის მა ყუ რებ ლე ბი სა და, კონ
კ რე ტუ ლად, სე რი ა ლე ბის მა ყუ რებ ლე ბის შე და რე ბა. გა ნას ხ ვა ვებს 
თუ არა ტე ლეპ როგ რა მე ბი სა და საპ ნის ოპე რე ბის მა ყუ რებ ლებს 
ისე თი პი რა დი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რე ბი ცა ა: სქე სი, ასა კი, სა მუ შაო 
სტა ტუ სი, პი რა დი მენ ტა ლუ რი დო ნე (მაგალითად, ბედ ნი ე რე ბა)?

 აშ შ  ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით, რეს პონ დენ ტე ბი რო
ბინ სონ მა ოთხ ჯგუ ფად და ყო – ტე ლე ვი ზი ი სა და სე რი ა ლის ყუ რე
ბის მაჩ ვე ნებ ლის შე სა ბა მი სად. 

სო ცი ა ლუ რი კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ პირ ვე ლი 
ჯგუ ფი რე გუ ლა რუ ლად უყუ რებ და ტე ლე გა და ცე მებ საც და სე რი ა
ლებ საც, მე ო რე ჯგუ ფი ხში რად უყუ რებ და ტე ლე გა და ცე მებს და იშ
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ვი ა თად – საპ ნის ოპე რებს. მე სა მე ჯგუ ფი იშ ვი ა თად უყუ რებ და ტე
ლე გა და ცე მებს და ხში რად – სე რი ა ლებს, მე ოთხე ჯგუ ფი იშ ვი ა თად 
უყუ რებ და სე რი ა ლებ საც და ტე ლე გა და ცე მებ საც.  

მთა ვა რი აღ მო ჩე ნა ისა ა, რომ ზო გა დად ტე ლე ვი ზი ი სა და საპ
ნის ოპე რის მა ყუ რებ ლებს შო რის მკა ფიო ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან
ს ხ ვა ვე ბა ა. ტე ლე ვი ზი ის აქ ტი უ რი მა ყუ რებ ლო ბის ფაქ ტო რი გან
საზღ ვ რუ ლია ასა კი თა და სა მუ შაო სტა ტუ სით და ნაკ ლე ბად – ინ
ტ რო ვერ სი ით. საპ ნის ოპე რის პა თო ლო გი ურ მა ყუ რებ ლებს უფ რო 
მე ტი მა ხა სი ა თებ ლე ბი აქვთ: მდედ რო ბი თი სქე სი, ექ ს ტ რა ვერ ტო ბა 
და ბედ ნი ე რე ბის შეგ რ ძ ნე ბა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ საპ ნის ოპე
რა გათ ვ ლი ლია მდედ რო ბი თი სქე სის მა ყუ რე ბელ ზე და სე რი ა ლი 
ხდე ბა ქა ლის ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის ნა წი ლი. პერ სო ნა ჟებ თან 
ერ თად ისი ნი გა ნიც დი ან სე რი ალ ში გად მო ცე მულ რო მან ტი კულ 
ურ თი ერ თო ბებს, მათ ყო ველ დღი უ რო ბას იმა ზე მე ტად, ვიდ რე პო
ლი ტი კას, ეკო ნო მი კა სა და სხვა. 

რა ტომ უყუ რე ბენ სა ტე ლე ვი ზიო სე რი ა ლებს უფ რო ხში რად ექ
ს ტ რა ვერ ტე ბი? პა სუ ხი მარ ტი ვია – ექ ს ტ რა ვერ ტებს უყ ვართ სო ცი ა
ლუ რი ცხოვ რე ბა და ურ თი ერ თო ბე ბი რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში. თუმ
ცა ექ ს ტ რა ვერ ტე ბი, ზო გა დად, ტე ლე ვი ზორს ნაკ ლე ბად უყუ რე ბენ 
(არატრენდულია). 

ინ გ ლი სე ლი მკვლევ რე ბის აზ რით, ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 
დიდ ხანს უყუ რე ბენ ტე ლე ვი ზორს, ნაკ ლე ბად ბედ ნი ე რე ბი არი ან, 
თუმ ცა ისი ნი, რომ ლე ბიც რე გუ ლა რუ ლად უყუ რე ბენ სე რი ა ლებს, 
სხვა ხალ ხ თან შე და რე ბით, ბედ ნი ე რე ბის მა ღა ლი ხა რის ხით გა
მო ირ ჩე ვი ან.  

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი მხო ლოდ სტა ტის ტი კურ კო რე ლა ცი ას 
არ ეყ რ დ ნო ბა. მა ყუ რებ ლე ბის ნე გა ტი უ რი გან წყო ბის ახ ს ნა შე საძ
ლე ბე ლია პი რო ბი თად აქ ტი უ რი მა ყუ რებ ლე ბის მა გა ლით ზე. 

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ქა ლე ბი, ახალ გაზ რ დე ბი და მო ხუ ცე ბი, 
ავად მ ყო ფე ბი, დი ა სახ ლი სე ბი, უმუ შევ რე ბი და მარ ტო ხე ლე ბი, და
ბა ლი სო ცი ა ლუ რი კლა სის წარ მო მად გენ ლე ბი ტე ლე ვი ზი ას სა შუ ა
ლო ზე ხში რად უყუ რე ბენ. 

შეგ ვიძ ლია და ვას კ ვ ნათ, რომ ტე ლე ვი ზი ას შე უძ ლია გარ კ ვე
უ ლი და დე ბი თი ეფექ ტის მოხ დე ნა. პო ზი ტი უ რი კავ ში რი საპ ნის 
ოპე რა სა და ბედ ნი ე რე ბას შო რის შე იძ ლე ბა გან პი რო ბე ბუ ლი იყოს 
ვიწ რო სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის ფსევ დო წევ რო ბით, სა დაც ხალ ხი სა
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კუ თარ თავს პა რა სო ცი ა ლუ რი თე ო რი ის ჯგუ ფის წევ რად მი იჩ ნევს. 
გან მარ ტე ბის მე ო რე ნა წი ლი შე იძ ლე ბა ეყ რ დ ნო ბო დეს საპ ნის 
ოპე რის ღია ტექ ს ტის ას პექტს. 
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TV SERIES – A SOURCE OF 

ENTERTAINMENT OR ...?

Summary

Based on local or international studies, it is possible to find out 
what part of the time spent by a particular society for watching TV is 
devoted to TV series.

The original function of television was to provide information. 
The analysis showed that women who regularly watch soap operas 
have a higher degree of happiness than those women who watch 
less soap operas. 

When watching TV, a person spent and spends most of his/her 
free time watching the “soap opera”. The TV series offers to its 
audience a dramatic audiovisual product that is close to the cinema.

In this work, based on the research, I have discussed the habits 
of TV series viewers, the dependence of their free time and quality 
of happiness on these factors.
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