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თინათინ ჭაბუკიანი
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს მდივანი, 

სასწავლო ტელევიზიის პროდიუსერი

ქართული კინოსკოლა

საკვანძო სიტყვები: კინო ფაკულტეტი, სასწავლო პროგრამები, რეზო 
ჩხეიძე, გოგი დოლიძე, კინოფაკულტეტის გამოშვებები, სტუდენტური 
კინოფესტივალები, სტუდენტური ფილმების პრიზები, ბოლონიის 

პროცესში ჩართვა, სასწავლო ტელევიზია. 

ქართული სათეატრო და კინოხელოვნების პროფესიული აღზ
რდის უმაღლეს სასწავლებელს წარმოადგენს საქართველოს შო
თა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
რომელსაც 2022 წელს ასი წელი უსრულდება. ჩვენმა უნივერსი
ტეტმა გრძელი და საინტერესო გზა განვლო.

1922 წელს აკაკი ფაღავას ხელმძღვანელობით დაარსდა დრა
მატული სტუდია,რომლის საფუძველზეც 1923 წლის 10 ოქტომბერს 
სახალხო კომისართა საბჭოს დადგენილებით (ოქმი N 31) შეიქმნა 
„სასცენო ხელოვნების ინსტიტუტი“.ინსტიტუტის პირველი რექტო
რი იყო აკაკი ფაღავა.1939 წლის გაზაფხულზე თბილისში მოვლი
ნებულ იქნა საკავშირო სახელოვნებო კომიტეტის წარმომადგენე
ლი,რომელმაც გამოარკვია,რომ ჩვენ თეატრალური განათლების 
საქმე სათანადო დონეზე არ გვაქვს დაყენებული და ადგილობრივ 
ხელმძღვანელ ორგანოებთან მოლაპარაკების შედეგად გადაწყ
დაშექმნილიყო სპეციალური უმაღლესი თეატრალური სასწავ
ლებელი.

თეატრალური ინსიტუტის გახსნას პირველი რექტორი, პრო
ფესორი აკაკი ფაღავა შემდეგი სიტყვებით გამოეხმაურა:
„სოციალისტური კულტურის მშენებელი საბჭოთა არტისტი სრული 
შეიარაღებით უნდა წარსდგეს თავისი ხალხის წინაშე. იგი უნდა 
ფლობდეს კაცობრიობის მთელ კულტურას,როგორც ამას გენიო
სი ლენინი გვასწავლიდა.ჩვენი არტისტი უნდა იბრძოდეს საბჭოთა 
ხელოვნების გაღრმავებისთვის,იმ ხელოვნებისა,რომლის დროშა 
მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ხელოვნებათა დროშაზე მაღლა ფრი
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ალებს მშრომელი კაცობრიობის უბრძენესი ბელადისჩვენი საყ
ვარელი მასწავლებლის, დიდი სტალინის ხელმძღვანელობით“.1  
წლების შემდეგ ამ საკითხთან დაკავშირებით თეატრმცოდნე ნა
თელა არველაძე წერდა:„შემთხვევითი არ არის, რომ ქართველ 
ბერიკათა აღმზრდელი უმაღლესი სასწავლებელიც დიონისესა
ვით ორჯერ დაიბადა.პირველად 1923 წელს, ხოლო მეორედ1939
წელს.სპეციალისტები თვლიან,რომ ჩვენი უნივერსიტეტის დაბა
დების თარიღად უნდა ჩაითვალოს მაინც 1923 წელი“.2

შემდეგ წლებში ინსტიტუტი თანდათან გაფართოვდა. 1944
წელს მას დაემატება თეატრმცოდნეობის ფაკულტეტი,ხოლო 1956 
წელს სამსახიობო მუსიკალური განყოფილება.1965წელს გაიხსნა 
სარეჟისოროსაბალეტმეისტერო განყოფილება.1972წელს ამ ინს
ტიტუტში გაიხსნა კინომცოდნეობის სპეციალობა,რომელსაც ხელ
მძღვანელობდნენ კინომცოდნეები:ოლღა (ლალა) თაბუკაშვილი 
და კორა წერეთელი,ხოლო მოგვიანებით კინოსარეჟისორო სპე
ციალობაც,რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ცნობილი კინორეჟისორი 
თენგიზ აბულაძე.კინომცოდნე ო.თაბუკაშვილი მიუთითებდა:„არ 
შემიძლია არ გავიხსენო რეზო ჩხეიძის დამსახურება ქართული 
კინოსკოლის ჩამოყალიბების საქმეში XX საუკუნის70იან წლებ
ში. მაშინ საქართველოს სახელმწიფო თეატრალურ ინსტიტუტში 
კინოფაკულტეტის გახსნის იდეა რეალობად რეზო ჩხეიძის დიდმა 
ავტორიტეტმა და სახელმა აქცია“.3  

1974წელს მიღება შედგა ორ კინოსარეჟისორო ჯგუფში,რომ
ლებსაც ხელმძღვანელობდნენ რეჟისორებითენგიზ აბულაძე და 
ლანა ღოღობერიძე. ჩაირიცხა 18 სტუდენტი. მათ უმრავლესობას 
უკვე დამთავრებული ჰქონდა სხვა უმაღლესი სასწავლებელი.

სასწავლო გეგმა შედგებოდა შემდეგი კურსებისგან:კინოწარ
მოება,ფოტოგრაფია,ოპერატორის ოსტატობა, მსახიობის ოსტა
ტობა, მეტყველება, სასცენო მოძრაობა, ქართული კინოს ისტო
რია,საზღვარგარეთის კინოს ისტორია.ამასთანავე,ისწავლებო
და ქართული ლიტერატურა, საზღვარგარეთის ლიტერატურა და 
საზოგადოებრივპოლიტიკური განათლების საგნები. ძირითადი 
სასწავლო პროცესი შემოქმედებით სახელოსნოში მიმდინარეობ

1 გაზეთი „კომუნისტი“, 1939, 8 ივლისი. 
2 არველაძე ნ.  ჟურნალი „თეატრმცოდნეობითი და კინომცოდნეობითი ძიებანი“,  
№3 (22) , 2005, გვ. 3.
3 ღონღაძე ლ,  ჟურნალი „ხელოვნება“, 2008, გვ. 109.
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და.თ.აბულაძე სწორედ იმ პერიოდში იღებდა შემდგომში გახმაუ
რებულ ფილმს „ნატვრის ხეს“,ოპერატორ ლომერ ახვლედიანთან 
ერთად.იგი სტუდენტებთან გადიოდა მთელ შემოქმედებით პრო
ცესს,რასაც გადის ფილმი ლიტერატურული სცენარიდან რეჟისო
რულ სცენარად ტრანსფორმაციამდე.ამავდროულად,სტუდენტები 
ვალდებულები იყვნენ სწავლის პერიოდში ინსტიტუტის საწარმოო 
ბაზაზე ოსტატის ხელმძღვანელობით საკურსო, წინასადიპლომო 
და სადიპლომო ფილმები გადაეღოთ. ისინი ფილმებს 35 მმიან 
კინოფირზე იღებდნენ, ამონტაჟებდნენ, ახმოვანებდნენ, ასლის 
ბეჭდვას ადევნებდნენ თვალყურს.

1979წლის პირველი გამოშვების სტუდენტის,გოდერძი ჩოხე
ლის საკურსო ფილმმა „ადგილის დედამ“ობერჰაუზენის საერთა
შორისო კინოფესტივალზე „გრანპრი“ მოიპოვა. „ობერჰაუზენის 
კინოფესტივალმა დევიზად აირჩია „გზა მეზობლებისაკენ“და მრა
ვალფეროვან პროგრამაში „ადგილის დედამ“თავისი სიტყვა თქვა 
ცხოვრებისეული სააზრისის შესახებ,შეძლო მეზობლისაკენ გაეკ
ვალა გზა“.1 

ნანა ჯორჯაძის სადიპლომო ფილმი „მოგზაურობა სოპოტში“
ასევე ობერჰაუზენის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების XXXIII საერ
თაშორისო კინოფესტივალზე „გრანპრით“დაჯილდოვდა,ხოლო 
თემურ ბაბლუანის „ბეღურების გადაფრენამ“კიევის ახალგაზრდა 
კინემატოგრაფისტთა XI საკავშირო კინოფესტივალის სპეციალუ
რი პრიზი მოიპოვა.

ინსტიტუტის ბაზაზე ქართული კინოსკოლის ჩამოყალიბებაში 
თენგიზ აბულაძისა და რეზო ჩხეიძესთან ერთად მონაწილეობდ
ნენ ცნობილი რეჟისორები:ლანა ღოღობერიძე, ელდარ შენგე
ლაია, გიორგი შენგელაია, ირაკლი კვირიკაძე, ომარ გვასალია,
გია ჭუბაბრია,იოსებ ჩხაიძე,რამაზ ხოტივარი,გელა კანდელაკი,
თამაზ გომელაური,კინომცოდნეები:გოგი დოლიძე,ოლღა თაბუ
კაშვილი,ირინა კუჭუხიძე,ნათია ამირეჯიბი,სცენარისტი ერლომ 
ახვლედიანი,კინოოპერატორი ლევან პაატაშვილი და სხვ.

1980 წელს გამოშვებული ნაკადიდან განსაკუთრებით გახმა
ურდა:ტატო კოტეტიშვილის „ანემია“,დათო ჯანელიძის „დედუნა“,
დიტო ცინცაძის ფილმები„ზღვარზე“,„დაკარგული მკვლელები“
და სხვ.

1 მდივანი ი, გაზეთი „ახალი ფილმები“, №9-10. 1982, გვ. 9.
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1981 წელს ინსტიტუტმა პირველი ანიმაციური რეჟისურის ჯგუფი 
გამოუშვა (გელა კანდელაკის და თამაზ გომელაურის სახელოს
ნო).ესენი იყვნენ:ვლადიმერ (ლადო) სულაქველიძე,დათო სიხა
რულიძე,ლევან ჭყონია,რეზო გვარლიანი და დავით თაყაიშვილი.
ეს იყო თაობა,რომელმაც სულ სხვა საფეხურზე აიყვანა ქართული 
ანიმაცია.თუმცა მათ შორის საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს დავით 
თაყაიშვილის ანიმაციური ფილმი „ჭირი“, რომელმაც 1984 წელს 
კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის „გრანპრი“დაიმსახურა.

1982 წელს ინსტიტუტი დაამთავრა პირველი კინოდოკუმენ
ტალისტების ჯგუფმა (ხელმძღვანელი  გ. ჭუბაბრია),რომელშიც 
შედიოდნენ: ვაჟა ზუბაშვილი, ალექსანდრე ქოქრაშვილი, კახა 
მელითაური,ნუგზარ ყიფიანი და სხვ.ამ ჯგუფიდან გამოსაყოფია 
ვ.ზუბაშვილის საკურსო დოკუმენტური ფილმი „მთაწმინდა“,რო
მელმაც 1981 წელს კიევის ახალგაზრდული ფილმების რესპუბლი
კურ ფესტივალზე „მოლოდოსტ“დიპლომით დაჯილდოვდა.

1978 წ. 1114 სექტემბერს თბილისის კინოს სახლში ჩატარდა 
კინემატოგრაფისტთა I რესპუბლიკური სტუდენტური ფესტივალი 
„ამირანი78“(ჟიურის თავმჯდომარე,კინორეჟისორი ოთარ იოსე
ლიანი). ამავე წელს კინოსტუდიაში „ქართულ ფილმი“ შეიქმნა 
ახალგაზრდობის ექსპერიმენტული შემოქმედებითი გაერთიანება 
„დებიუტი“. მისი ფილმები რესპუბლიკის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
ხარჯზე იქმნებოდა და უდიდეს როლს ასრულებდა  იგი ახალ
გაზრდა რეჟისორებს ექსპერიმენტებისა და საკუთარი ხელწერის 
კვლევაძიების საშუალებას აძლევდა.

1980 წელს თეატრალური ინსტიტუტის კინოფაკულტეტის დეკა
ნად დაინიშნა კინომცოდნე გოგი დოლიძე. სწორედ მის სახელს 
უკავშირდება კინოფაკულტეტის,ანუ ქართული კინოსკოლის შემ
დგომი განვითარება.

1981 წელს პირველი კინოსაოპერატორო ჯგუფი ცნობილმა 
ოპერატორმა ლევან პაატაშვილმა აიყვანა. აღსანიშნავია, რომ 
ქართული კინოსკოლა კადრებით საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყ
ნებსაც ამარაგებდა. სხვადასხვა წელს თეატრალურ ინსტიტუტში 
ჩრდილო კავკასიის,შუა აზიის,ლიტვისა და სხვა რეგიონების სტუ
დენტები მათთვის სპეციალურად შექმნილ კინოსარეჟისორო ჯგუ
ფებში სწავლობდნენ.

1986 წლიდან თეატრალურ ინსტიტუტში გაიხსნა კინოთეატრი 
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„სტუდენტური“.როგორც ერთერთი კინომცოდნეობის ფაკულტე
ტის სტუდენტი წერდა:„ეს კინოთეატრი,ჯერჯერობით,ერთადერ
თია ჩვენს ქვეყანაში...სწორედ ამ მიზნით გადავწყვიტეთ მჭიდრო 
კავშირი დაგვემყარებინა საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქალაქის 
თეატრალური ინსტიტუტის კინოფაკულტეტებთან.საშუალება მოგ
ვეცა მაყურებლისათვის გაგვეცნო არა მარტო ქართველი,არამედ 
სხვა ეროვნების ახალგაზრდების შემოქმედება“.1 

ფაკულტეტის დეკანი, გოგი დოლიძე აცხადებდა: „1988 წლი
დან უკვე ოფიციალურად გავედით საზღვარგარეთ სტუდენტურ 
კინოფესტივალებზე. იუნესკოს ეგიდით მომუშავე საზოგადოება 
„სილექტმა“ (რომლის აბრევიატურა ასე იშიფრება: კინოტელეს
კოლების საერთაშორისო ასოციაცია)ქართული კინოსკოლა (ასე 
უწოდებენ ჩვენს ფაკულტეტს უცხოეთში) 1988 წლის აგვისტოში 
ასოცირებულ წევრად,1990ში კი ნამდვილ წევრად მიიღო“.2 

დაიდო ხელშეკრულება მიუნჰენის კინოსკოლასთან, კონტ
რაქტი შედგა ბრიუსელის კინოსკოლასთანაც.

1990იანი წლებიდან ქვეყანაში გარდამტეხი მოვლენები განვი
თარდა,რომელმაც სრულიად შეცვალა საბჭოთა სოციალისტური 
საქართველოს ისტორია. დაიწყო რთული პოლიტიკურეკონო
მიკური გარდატეხის ეპოქა.რიგი მიზეზების გამო კინოფესტივალ 
„ამირანის“ჩატარება შეწყდა.ინგრეოდა ძველი საბჭოთა სოცია
ლისტური სისტემა.ქვეყანაში დაიწყო ე.წ.გარდამავალი პერიოდი.
როგორი უნდა ყოფილიყო ახალი დამოუკიდებელი საქართველო,
ბუნდოვანი იყო.გამონაკლისს არც თეატრალური ინსტიტუტი წარ
მოადგენდა.უნდა დასრულებულიყო საბჭოთა სწავლების სტრუქ
ტურა და დაწყებულიყო ახალი,თუმცა ეს ხანა საკმაოდ დიდხანს,
თითქმის 16 წელი,გაგრძელდა. 

1990 წლის 128 თებერვალს ფესტივალ „ოფიულს90“ (გფრ) 
საინფორმაციო ჩვენებისთვის შეირჩა ახალგაზრდა ქართული 
კინოსკოლის კურსდამთავრებულების ნამუშევრები: „ანემია“
(რეჟ.ტ.კოტეტიშვილი),„მამა, შვილი და ნიავი“(რეჟ.დ.ცინცაძე),
„გამოუსწორებელი“ (რეჟ. გ. ჭყონია) და სხვ. ამასთან დაკავში
რებით კინომცოდნე ო.თაბუკაშვილი წერდა: „ეს იყო ქართული 
კინოს ე.წ.პირველი დამოუკიდებელი გასვლა საერთაშორისო ას

1 ლევანიძე მ, გაზეთი „ქართული ფილმი“, № 2, 1988, გვ. 70.
2 დოლიძე გ, გაზეთი „ქართული ფილმი“, 1995, გვ. 1.
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პარეზზე. ყოველ საღამოს ეწყობოდა ფილმების განხილვა, რო
მელიც პროფესიული საუბრის ჩარჩოს სცილდებოდა. კინომარა
თონი ხშირად პოლიტიკურ დისკუსიაში გადადიოდა და საქართ
ველოს ეროვნულგანმანთავისუფლებელი მოძრაობისადმი ინტე
რესი ლეიტმოტივად გასდევდა შეხვედრებს“.1 

ამ დისკუსიების დროს საფუძველი ჩაეყარა მომავალ კონტაქ
ტებს გფრის, აშშის და საფრანგეთის კინემატოგრაფისტებთან.

1991 წლის ნოემბერში,მიუნჰენში ჩატარდა სტუდენტური ფილ
მების XI საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელშიც მესამედ 
მონაწილეობდა „სილექტის“ნამდვილი წევრიქართული კინოს
კოლა.მიუნჰენის ფესტივალის ერთერთი ჯილდო,რომელიც და
წესებული ჰქონდა ლონდონის ტელევიზიის IV არხს, წილად ხვდა 
ქართული კინოსკოლის სტუდენტის,ლევან ღლონტის სატელევი
ზიო ფილმს „დღე“.

1991 წლის დეკემბერში, კიევში უკრაინის XXI ღია კინოფეს
ტივალზე „მოლოდოსტ 91“ წარდგენილი იყო პაატა მილორავას 
„ვირთხა“,ლევან ღლონტის „დღე“,თემურ ცაავას „ზიგზაგი“.პრი
ზები ქალისა და მამაკაცის როლების საუკეთესო შესრულებისათ
ვის ჟიურიმ ერთსულოვნად მიანიჭა ქართველ მსახიობებს,ნინელი 
ჭანკვეტაძესა და ირაკლი ხიზანიშვილს ფილმისათვის „ვირთხა“.

პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში 1992 
წლის 1926 სექტემბერს თბილისში ჩატარდა შავი ზღვის აუზის 
ქვეყნების I საერთაშორისო კინოფესტივალი „ოქროს არწივი“,
რომელმაც თავი მოუყარა ბოლო სამი წლის განმავლობაში შექ
მნილ ფილმებს.ქართული კინოსკოლის კურდამთავრებულთაგან 
დაჯილდოვდნენ:რეჟ.თ.ბაბლუანი ფილმისათვის „უძინართა მზე“
(„გრანპრი“),რეჟ.პ.მილორავა ფილმისათვის „ვირთხა“ (პრიზი 
საუკეთესო დებიუტი),რეჟ.ა.ცაბაძე ფილმისათვის „ღამის ცეკვა“
(პრიზი ძიებისთვის), რეჟ. დ. ცინცაძე ფილმისათვის „სტუმრები“
(სპეციალური პრიზი ორიგინალური რეჟისურისთვის). ფესტივა
ლის ბოლო პრესკონფერენციაზე ჟიურის თავმჯდომარემ რ.ჩხე
იძემ განაცხადა:„ქართული კინოს ახალი თაობა უკვე ჩვენ მიერ 
არის აღზრდილი, ქართულ ინსტიტუტში. წინა თაობის უმრავლე
სობა „ვგიკის“ სტუდენტები ვიყავით. ახლა კი, ამ ფესტივალზე,

1 თაბუკაშვილი ო, ჟურნალი „კინო“-№2, „საარის მხარე მასპინძლობს ქართულ 
კინოს“, 1990, გვ. 84-88.
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თითქმის ყველა ჩვენი ინსტიტუტის კურსდამთავრებულია. მათ 
ფილმებში შეიძლება ითქვას,კინო შეხვდა ხალხს, კინო გახდა უფ
რო მოქალაქეობრივი,მებრძოლი,დახვეწილი.მე დარწმუნებული 
ვარ, რომ ასევე გაგრძელდება“.1

1992 წელს თეატრალურ ინსტიტუტს თეატრისა და კინოს სა
ხელმწიფო ინსტიტუტი ეწოდა.

1993 წელს კიევის საერთაშორისო ფესტივალზე „მოლო
დოსტ93“,სადაც მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან70ფილმი იყო 
წარდგენილი, რეჟისორ გიორგი (გიო) მგელაძის ფილმმა „არა, 
მეგობარო“მიიღო პრიზი საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი მხატვრუ
ლი ფილმისთვის,ხოლო მსახიობმა ლევან აბაშიძემ ჟიურის სპე
ციალური დიპლომი მამაკაცის როლის შესრულებისათვის ამავე 
ფილმში.

1993 წელს ლოკარნოს 46ე საერთაშორისო ფესტივალზე 
დიმიტრი (დიტო) ცინცაძის ფილმმა „ზღვარზე“ მთავარი პრიზი,
„ვერცხლის ლეოპარდი“დაიმსახურა.

1994წლის აპრილში ობერჰაუზენის საერთაშორისო კინოფეს
ტივალზე გიორგი (გიო) მგელაძის ფილმმა „არა, მეგობარო“უმაღ
ლესი ჯილდო,„გრანპრი“მიიღო.

1995 წელს კიევში გამართულ სტუდენტური ფილმების I საერ
თაშორისო კინოფესტივალზე „პროლოგი“წარმატებით გამოვიდა 
ქართული კინოსკოლა.ქართველი სტუდენტის,ლაშა ოთხმეზურის 
ნამუშევარს „ბეობახტერი“მიენიჭა პრიზი საუკეთესო რეჟისური
სათვის.იგივე ფილმი ფესტივალზე,რომელიც მიეძღვნა კინოს 100 
წლის იუბილეს და ჩატარდა სლოვაკიის ქალაქ ტრანჩასტკე ტეპ
ლიცაში, საუკეთესო სტუდენტურ ფილმად აღიარეს. 1995 წელს 
მიუნჰენის საერთაშორისო სტუდენტურ კინოფესტივალზე პრი
ზი საუკეთესო კინოსკოლისათვის მიენიჭა ქართული კინოსკო
ლის პროგრამას.გ.დოლიძე აღნიშნავდა:„მიუნჰენის ფესტივალი 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქართული კინოს მომავალი კად
რების აღზრდაში,მან გადამწყვეტ ეტაპზე აღმოგვიჩინა ნამდვილი 
მეგობრულკოლეგიალური დახმარება და მორალურადაც მუდამ 
გვერდში გვიდგას“.2 

1996 წელს ობერჰაუზენის კინოფესტივალზე ვახტანგ კუნცევ

1 ჟურნალი „ეკრანი“, №32, 1992, გვ. 1. 
2 დოლიძე გ, გაზეთი „ქართული ფილმი““№ 6 (704) 7 მარტი., 1997, გვ. 4.  
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გაბაშვილის სტუდენტურმა ფილმმა „დილის რომანსი“ ჟიურის
სპეციალური პრიზი დაიმსახურა.1997 მიუნჰენის საერთაშორისო
კინოფესტივალზე მაია არჩვაძის ფილმი „ნეტავ აღარ იწვიმოს“
ფესტივალისდიპლომითდაჯილდოვდა.

კინოფაკულტეტზემნიშვნელოვანიცვლილებებიმიმდინარე
ობდა.გოგიდოლიძედაინიშნაინსტიტუტისპრორექტორადკინოს
მიმართულებით,ხოლოკინოფაკულტეტისდეკანადზურაბმანა
გაძე. 1997წლიდანფაკულტეტიორად სახელმწიფოდაფასიან
სექტორებადდაიყო.

1999 წლისთვის კინოფაკულტეტისთვის შეიძინეს VHS–ის სა
მონტაჟომაგიდა,კასეტებიდავიდეოაპარატურა.შემდეგიგიჩა
ანაცვლაMINI DVის ვიდეოაპარატურამ. სტუდენტური საკურსო,
წინასადიპლომო და სადიპლომო ნამუშევრები უკვე ახალ ციფ
რულმატარებელზემზადდებოდა. ახალმატექნოლოგიებმაფუნ
დამენტურად შეცვალა წარმოების ხერხები. სტუდენტები სოლი
დურიეკონომიკურისაშუალებების გარეშეც ახერხებდნენთავის
გამოჩენას.

1998 წელს კიევის სტუდენტური ფილმების ფესტივალზე საუ
კეთესოფილმისათვისმთავარიპრიზიმიენიჭარეჟისორგიორგი
ხარებავასკინოსურათს„უნამუსო“,ხოლო2000წელსიმავეფეს
ტივალზე საუკეთესო დოკუმენტური ფილმისთვის დაჯილდოვდა
რეჟისორიმიხეილკეკელიძეფილმისთვის„ელდარმამედზადე“.

მიუხედავადქვეყანაშიმიმდინარესაბაზროეკონომიკისგარ
დამავალი პერიოდის სიძნელეებისა, 200120022003 წელს თბი
ლისში,კლუბ„სარდაფში“ჩატარდასტუდენტურიფილმებისფეს
ტივალი, რომელსაც სხვადასხვა წლებში დახმარებას უწევდნენ
იტალიისრესპუბლიკისადა ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო
ები.ფესტივალსხელმძღვანელობდაკინორეჟისორიდავითჯანე
ლიძე.

2002 წელს ინსტიტუტი გარდაიქმნა უნივერსიტეტად. შეიქმნა
წესდება, დამტკიცდა ფაკულტეტების სპეციალობების კვალიფი
კაციის ნუსხა. კინოფაკულტეტის სარეჟისორო მიმართულებით
ჩამოყალიბდაშემდეგისპეციალობები:მხატვრულიფილმისრე
ჟისორი,დოკუმენტურიფილმისრეჟისორი,სამეცნიეროპოპულა
რულიფილმისრეჟისორი,ანიმაციურიფილმისრეჟისორი,სატე
ლევიზიოვიდეოფილმისრეჟისორი,ტელედადგმებისრეჟისორი,
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კლიპებისრეჟისორი,ტელეგადაცემისრეჟისორი,რეჟისორორ
განიზატორი,რეჟისორმემონტაჟე,დუბლირებისადააღდგენითი
ფილმისრეჟისორი.საოპერატორომიმართულებით:კინოოპერა
ტორი,ტელევიდეოოპერატორი,ხმისრეჟისოროპერატორი.ასე
ვე იყო  კინოსცენარისტის, კინომენეჯერის, პროდიუსერმენეჯე
რისსპეციალობები.

ფასიანისექტორისადა20მდესპეციალობისდანერგვამკინო
ფაკულტეტზესტუდენტთარაოდენობამეტადგაზარდა.20042005
სასწავლოწლისთვისუნივერსიტეტშისახელმწიფოსექტორზე431,
ხოლოფასიანსექტორზე1142სტუდენტისწავლობდა.აქედან500
მდესტუდენტიკინოფაკულტეტზეირიცხებოდა.

გარდაუვალი გახდა განათლების სისტემის ცვლილებაც. ყვე
ლაზე ოპტიმალური ვარიანტი ბოლონიის პროცესთან შეერთება
იყო,რაცგულისხმობდაუმაღლესიგანათლებისერთიანიევრო
პული სივრცის ჩამოყალიბებასდა საერთაშორისო პრინციპებზე
აგებულიკონკურენტუნარიანობისგაზრდას.საქართველოაღნიშ
ნულპროცესს2005წელსშეუერთდა.თეატრისადაკინოსსახელ
მწიფოუნივერსიტეტშიდაიწყორეორგანიზაცია.გარდამავალპე
რიოდშირექტორისმოვალეობისშემსრულებელადგიორგიმარ
გველაშვილიდაინიშნა.დაინიშნენაგრეთვედეკანისმოვალეობის
შემსრულებლები,რომლებიცპასუხისმგებელიიყვნენამრეფორ
მისჩატარებაზე.

ქართულ კინოსკოლას, იმხანად, ოფიციალურად უკვე ერქვა
კინოტელეფაკულტეტი, რომლის დეკანი იყო კინომცოდნე, მაია
ლევანიძე.პირველეტაპზეშემუშავდაახალისასწავლოკურიკუ
ლუმები,საათობრივისისტემიდანმოხდაგადასვლაკრედიტების
დაგროვების სისტემაზე, მოქმედი გარდამავალი კანონმდებლო
ბისსაფუძველზეშემუშავდაფაკულტეტებისდებულებებიდასხვა
დოკუმენტაციები.ჩამოყალიბდასასწავლოკინოსტუდიადაახალი
ტექნოლოგიებისლაბორატორია,რომლისბაზაზეცისწავლებოდა
კომპიუტერულიმონტაჟი,გრაფიკადასხვ.

ფაკულტეტზე ფუნქციონირებდა სამი კათედრა: კინოხელოვ
ნების,კინომცოდნეობისადატელეხელოვნებისკათედრები.2005
წელსფაკულტეტს გამოეყო კინომცოდნეობის სპეციალობა,რო
მელიცგადაიტანესსოციალურმეცნიერებათაფაკულტეტზე.

2006წლისათვისფაკულტეტზერეჟისურასასწავლიდნენ:რე
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ზოჩხეიძე,რეზოესაძე,ლევანზაქარეიშვილი,ლევანანჯაფარიძე,
დავითნაცვლიშვილი,ბასაფოცხიშვილიდასხვ.,საოპერატორო
ხელოვნებას  ირაკლი ონოფრიშვილი და მიხეილ მედნიკოვი,
ხოლომულტიპლიკაციასბონდოშოშიტაიშვილიდამამიამალა
ზონია.

2007 წელს ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებ
ლადდაინიშნადავითჯანელიძე.მისიინიციატივით2007წელსაღ
დგაკინოფესტივალი“ამირანი“.კინოფესტივალმაყოველწლიური
სახე მიიღო და დღესდღეობით მასში ათობით ქვეყანა მონაწი
ლეობს.ამავდროულადფაკულტეტმააღადგინათავისიწევრობა
CILECTშიც(2007).

2007 წლის 916 ნოემბერსთურქეთის ქალაქ ყარსში გაიმარ
თაევროპულიკინოსსაერთაშორისოფესტივალი„ბორბლებზე“.
ჩვენი უნივერსიტეტის ინიციატივით, ფესტივალის ფარგლებში
განხორციელდა ერთობლივი სტუდენტური პროექტი. საქართ
ველოს მხრიდან პროექტში ოთხი სტუდენტი მონაწილეობდა: ა.
ჩერქეზიშვილი,ვ.კირკიტაძე,დ.ჩიტაია,ა.ხარანაული.წარმოების
შესახებგადასაღებიფილმისთემა სტუდენტებს ადგილზევეშეს
თავაზეს.მათუნდაგაეკეთებინათფილმიადგილობრივიყველის
წარმოებისშესახებ.ჯგუფისამიდღისგანმავლობაშიიღებდადა
პარალელურრეჟიმშიამონტაჟებდაფილმს.ჯგუფსხელმძღვანე
ლობდაკინოოპერატორი,პროფესორიგიაგერსამია.14ნოემბერს
ფილმი„ყველი“მზადიყო.მისიჩვენებაკიფესტივალისსაზეიმო
დახურვაზეშედგა15ნოემბერს.

20002006წლებშიკინორეჟისურისსტუდენტებმასაერთაშო
რისოკინოფესტივალებზე,სხვადასხვანომინაციებში27პრიზიმო
იპოვეს.მათშორისგამოსაყოფია:რუსუდანჭყონიასფილმი„მათ
სახელიარგააჩნიათ“,რომელიც5სხვადასხვაკინოფესტივალზე
დაჯილდოვდა სომხეთში, ჩეხეთში, ლუქსემბურგში, გერმანიაში,
რუსეთში.აღსანიშნავია,თამარსულამანიძისანიმაციურიფილმი
„პარადამური“,რომელმაცრუსეთსადააზერბაიჯანშიგამართულ
კინოფესტივალებზეაიღოპრიზებიდასხვ.

2007წლისდეკემბერში,თბილისშიფონდ„ინტერნიუსის“ფი
ნანსური მხარდაჭერით ჩატარდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონე
ბისფარგლებში შექმნილიდოკუმენტურიფილმებისფესტივალი
„გზაჯვარედინზე“. „გზაჯვარედინზე მდგომმა მომავალმა ხელო
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ვანებმათანმშრომლობისადამეგობრობისმყარიხიდებიგადეს,
ყოველგვარი პოლიტიკური ამბიციებისა და ზოგ ქვეყანას შო
რისდღესარსებულიდაპირისპირებისმიუხედავად...სხვადასხვა
ეროვნების42ავტორმაოცდაერთი7წუთიანიფილმისაქართვე
ლოში,აზერბაიჯანსადასომხეთშიგადაიღოდაერთობლივინა
მუშევრებიწარმოადგინა“.1 

საპრიზო ადგილები ქართული კინოსკოლის სტუდენტებმა
მოიპოვეს: ფილმებისათვის: „შვიდი წუთი ბოშებთან ერთად“ ა.
ჩერქეზიშვილმა(თანაავტორიორხანაგაზადეაზერბაიჯანიდან),
„არაფორმალები“ლ.ჯობავა(თანაავტორიადელიასულეიმანო
ვააზერბაიჯანიდან);„გარიყული“ დ.ჩიტაია(თანაავტორიმურად
მურადოვიაზერბაიჯანიდან).

2008წელსკინემატოგრაფისტთაკავშირთანარსებულიკომპა
ნია„სინეტექსისა“დაკომპანია„კოდაკის“ინიციატივითსტუდენ
ტებისათვისგანხორციელდასასწავლოპროექტიზაფხულისკი
ნოსკოლა,რომლისმიზანიიყო10სტუდენტურიმოკლემეტრაჟიანი
ფილმისშექმნასაერთოდევიზით„მშვიდობითიარაღო“.

2009წელსფაკულტეტისდეკანადაირჩიესპროფესორი,დავით
ჯანელიძე,ხოლო2011წელსფაკულტეტისხარისხისუზრუნველყო
ფისსამსახურისხელმძღვანელად ასოცირებულიპროფესორი,
თინათინჭაბუკიანი.უნივერსიტეტშიწარმატებითდაინერგაყველა
ის ძირითადი ასპექტი, რომელსაც ბოლონიის პროცესი მოიცავს
–კანონმდებლობაშიგაიწერაბოლონიისმთავარიმოთხოვნები:
ხარისხისერთიანისისტემისდანერგვადასაგანმანათლებლოსა
ფეხურებისგანსაზღვრა(ბაკალავრიატი,მაგისტრატურა,დოქტო
რანტურა),რისსაფუძველზეცსაქართველოსსაგანმანათლებლო
სისტემა ერთიანი ევროპული სისტემის წევრად იქცა, ხოლო აქ
მიღებულიუმაღლესი განათლების აღიარებაშესაძლებელია ევ
როპულქვეყნებში.კრედიტებისსისტემისდანერგვამშესაძლებე
ლიგახადასტუდენტებისადააკადემიურითუადმინისტრაციული
პერსონალის მობილობა, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმე
ბის დანერგვა სახელმწიფო და საუნივერსიტეტო დონეზე აკრე
დიტაციაავტორიზაციისსისტემისადაუნივერსიტეტებშიხარისხის
უზრუნველყოფისსამსახურებისამოქმედებით.

20112012სასწავლოწელსუნივერსიტეტისსასწავლოპროგრა

1გაზეთი„დურუჯი“,№16(22),2007,გვ.2.
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მამდააკმაყოფილაევროპულისტანდარტებიდაწარმატებითგა
იარააკრედიტაცია.

20102015წლებშისაერთაშორისოკინოფესტივალებზეჩვენმა
სტუდენტების28ფილმიდაჯილდოვდა.მათშორისაღსანიშნავია,
გიორგიქობალიასფილმი„უსახელომცენარე“(რეზოესაძისჯგუ
ფი),რომელსაც2010წელსსაერთაშორისოფესტივალ„ამირანზე“
მიენიჭაპრიზისაუკეთესომხატვრულიფილმისათვის.გ.ქობალია
იმავეწელსბაქოს(აზერბაიჯანი)სტუდენტურიფილმებისსაერთა
შორისოფესტივალზესაუკეთესოსტუდენტურიფილმისთვისმთა
ვარიპრიზითდაჯილდოვდა.

2010 წელს ნათია ნიკოლაშვილის (ვ. სულაქველიძის ჯგუფი)
ანიმაციურიფილმი„ამომავალიმზისქვეყანა“ბათუმისსაერთა
შორისო კინოფესტივალზე „თოფუზი“ დაჯილდოვდა საუკეთესო
სტუდენტურიფილმისთვის.

2011 წელსლოძის (პოლონეთი) საერთაშორისო კინოფესტი
ვალზე მარგალიტა ზუბაშვილის (თ. ჭაბუკიანის ჯგუფი)  ფილმი
„ოლიმპია“ჟიურისსპეციალურიპრიზითდაჯილდოვდა.

2012 წელს მ. ზუბაშვილი საერთაშორისო კინოფესტივალ
„ამირანზე“დაჯილდოვდაპრიზით„სტუდენტიკრიტიკოსებისრჩე
ული“.

2013 წლის ოქტომბერში ალმაატაში (ყაზახეთი) გამართულ
III საერთაშორისოსტუდენტურფესტივალზე„ბასტაუ“ლევანსი
ხარულიძის (ლ. თუთბერიძის ჯგუფი) სადიპლომო ფილმმა „აქ
ოდესღაცზღვაიყო“მიიღოფესტივალისმთავარიჯილდო.

მომდევნო2014წელს, სტუდენტსალომე ვეფხვაძის (დ. ჯანე
ლიძის ჯგუფი)ფილმმა  „მე, ისინიდა მამა“ ალმაატაში IV სა
ერთაშორისო სტუდენტურ ფესტივალზე „ბასტაუ“ მიიღო პრიზი
საუკეთესორეჟისურისთვის,ხოლო2015წელსიგივენამუშევარი
სოფიაში(ბულგარეთი)IIსტუდენტურფესტივალზე„NEWWAVE”
დაჯილდოვდაპრიზითსაუკეთესოუცხოენოვანიფილმისათვის.

2015წელს IXსაერთაშორისოკინოფესტივალ„ამირანზე“50
მდექვეყნის კინოსკოლის500ზე მეტიფილმიწარადგინეს. ჟიუ
რი დაკომპლექტებული იყო სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი კი
ნოსასწავლებლების წარმომადგენლებით. მათ შორის იყო ქსიე
ფეი  კინორეჟისორი და პეკინის კინოაკადემიის პროფესორი.
„ფესტივალმა უკვე თავი დაიმკვიდრა საერთაშორისო ფესტივა
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ლებსშორის,რასაცცხადყოფსშემოსულიგანცხადებებისსიმრავ
ლე,სტუმრადჩამოსულისტუდენტები,ჟიურისწევრებიდაის,რომ
მსოფლიოსსხვადასხვაწერტილშიფესტივალისჯილდოსსაპატიო
ადგილიუჭირავს“.1 

ამ კინოფესტივალზე საუკეთესო მხატვრული ფილმის პრი
ზი მიიღოსალომე ვეფხვაძის კინოსურათმა „მე, ისინიდა მამა“,
ხოლო საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის პრიზით დაჯილდოვ
და ბაქარ ჩერქეზიშვილის (ა. ვახტანგოვის ჯგუფი) ნამუშევარი 
„ტოროლებიდაბუები“.

20172018 სასწავლოწელსუნივერსიტეტმა წარმატებითგაია
რაავტორიზაცია.დღეისათვისკინოტელეფაკულტეტზესაშემსრუ
ლებლოშემოქმედებითი ხელოვნება საბაკალავრო პროგრამის
ორიდამტკიცებულიკონცენტრაციამოქმედებს:კინოტელეოპერა
ტორიდააუდიოვიზუალურირეჟისურა,ამუკანასკნელშიჩაშლი
ლიახუთისპეციალობა:მხატვრულიკინოსრეჟისურა,დოკუმენ
ტურიკინოსრეჟისურა,ტელერეჟისურა,ანიმაციურიკინოსრეჟი
სურადახმისრეჟისურა.სწავლებაისევსახელოსნოსპრინციპით
მიმდინარეობს.თუკიადრემიღებაყველასპეციალობაზეყოველ
წლიური იყო, დღეისათვის ეს პროცესი ხდება ორ წელიწადში
ერთხელ. შემცირდა მისაღები სტუდენტების კონტიგენტი  ადრე
ჯგუფში10სტუდენტიირიცხებოდა,ხოლოდღეისათვისმხოლოდ5
სტუდენტია.მისაღებიგამოცდებიორეტაპადხორციელდება.პირ
ველეტაპზეაბიტურიენტებიგადიანშემოქმედებითტურზე,რომე
ლიცშედგებაწერისადაზეპირიგამოცდებისგან,სადაცსახელოს
ნოს(ჯგუფის)ხელმძღვანელი,კომისიისწევრებთანერთად,არკ
ვევსაბიტურიენტისშემოქმედებითმონაცემებსადაპოტენციალს.
შემოქმედებითიტურების გადალახვის შემდეგ (დადგენილია ქუ
ლათარაოდენობა)აბიტურიენტიგადადისეროვნულგამოცდებ
ზე,სადაცბარდებაქართულიენადალიტერატურა,უცხოენა,ის
ტორიაანმათემატიკა.სასწავლოპროგრამებიშედგებაროგორც
პრქტიკული, ასევევ თეორიული სასწავლო კურსებისგან, რომე
ლიც შესაბამისობაშია ევროპულ სააკრედაციო სტანდარტებთან.
კურსდამთავრებულებსენიჭებათაუდიოვიზუალურიხელოვნების
ბაკალავრისკვალიფიკაცია.

1 ხელაია თ, გაზეთი „დურუჯი“ №6 (96), 2015, გვ 3.
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საშემსრულებლოშემოქმედებითი ხელოვნების (თეორიისა
დაპრაქტიკისანალიზი)სამაგისტროპროგრამაშიმოქმედებსსა
მიკონცენტრაცია:1.აუდიოვიზუალურირეჟისურათეორიისადა
პრაქტიკისანალიზი(მხატვრულიკინოსრეჟისურა,დოკუმენტური
კინოსრეჟისურა,ხმისრეჟისურა,ტელერეჟისურა),2.კინოტელე
ოპერატორითეორიისადაპრაქტიკისანალიზი;3.კინოტელედ
რამატურგიათეორიისადაპრაქტიკისანალიზი.მაგისტრატურა
შიმიღებაშიდაშემოქმედებითიტურებისშედეგადმიმდინარეობს.
ფუნქციონირებს სწავლების მესამე საფეხური დოქტორანტურა
პრაქტიკოსებისათვის.საშემსრულებლომიმართულებითნაშრო
მიშედგებაროგორცთეორიული,ასევეპრაქტიკულიკომპონენ
ტებისაგან.დადგენილიასადოქტორონაშრომისპარამეტრებიც.

2013 წელს ჩატარდა საზაფხულო უორქშოპი „მსოფლიო გა
თენებიდან დაღამებამდე“, 2017 წელს  ზამთრის კინოსკოლა
„ბათუმის ერთი დღე“, 2018 წელს საერთაშორისო უორქშოპი
„TAFUDOCNomads“საზაფხულოკინოსკოლა,ხოლო2019წელს
საერთაშორისოუორქშოპი„TAFULodzNFS“ზამთრისკინოსკო
ლა. ამ პროექტებში მონაწილეობდნენ ქართველი და უცხოელი
სტუდენტები. მათ ხელმძღვანელობდნენ როგორც ჩვენი, ასევე
მსოფლიოში აღიარებული პროფესორმასწავლებლები. პროექ
ტებმა ბევრი სასიკეთო შედეგი მოუტანა ქართულ კინოსკოლას,
დოკუმენტური,მხატვრული,ხმისსარეჟისოროდაკინოსაოპერა
ტორომიმართულებების სტუდენტებს. პროექტის ყველა მონაწი
ლე ამ პროცესში, პროფესიულითვალსაზრისით, საგრძნობლად
გაიზარდა.

მნიშვნელოვანია ერთობლივი მუშაობის შედეგად მიღებული
პროდუქტისსაერთაშორისოდონეზეწარმოჩენაც.სტუდენტების
თვისესარისუნიკალურიშესაძლებლობა,დაამყარონურთიერ
თობა მსოფლიოში აღიარებულრეჟისორებთან, მიიღონ გამოც
დილება,მიეცეთთავისწარმოჩენისსაშუალება,რათამომავალი
კარიერულიწინსვლისგზაზეკიდევერთინაბიჯიგადადგან.კინო
ტელეფაკულტეტთანაგრეთვეფუნქციონირებსკინოკლუბი,სადაც
სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება, აკადემიური სწავლებისაგან
თავისუფალ სივრცეში საკუთარი ნამუშევრები გააცნონ დაინტე
რესებულმაყურებელს,მიიწვიონმათთვისსაინტერესოქართვე
ლი ან უცხოელი კინორეჟისორები დამატებითი გამოცდილების
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მისაღებად. კინოკლუბისმიზანიასტუდენტების კინოგანათლების
ამაღლება.

წარჩინებულისტუდენტებითავისუფლდებიანსწავლისგადა
სახადისაგან. სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის უზრუნველყო
ფისმიზნითფუნქციონირებსსასწავლოკინოსტუდია(პავილიონი
დასამონტაჟოები).შეძენილიაახალიაპარატურადასამონტაჟო
მაგიდები,მიმდინარეობსპრაქტიკულიდასალექციომუშაობა,ის
წავლებაფოტოგრაფია,კინოტელეოპერატორისოსტატობა,რეჟი
სორისოსტატობა,კინოტელეგადაღებისტექნიკა,კომპიუტერული
მონტაჟი,ფირისმონტაჟი,ფოტოშოპი.ხმისჩამწერსტუდიაშიტარ
დება სალექციო და პრაქტიკული კურსი ხმის რეჟისურაში (ხმის
მონტაჟი,გახმოვანება).საბაკალავრო,სამაგისტროდასადოქტო
როპროგრამისსტუდენტებიუზრუნველყოფილიარიანსათანადო
აპარატურითადა მინი გადაღების მოედნით. ტექნიკური უზრუნ
ველყოფისგარდასტუდენტურინამუშევრებიგარკვეულითანხი
თაცფინანსდება.

მსოფლიოში განვითარებული „კოვიდ19“ პანდემიის პირო
ბებშითეატრისადაკინოსსახელმწიფოუნივერსიტეტშიშეიქმნა
სასწავლოპროცესისმართვისახალიწესი.ელექტრონული(დის
ტანციური) სწავლებისათვის დადგინდა ზოგადი დებულებები და
მოქმედების სფერო, ამოქმედდა ელექტრონულიპლატფორმები,
დაიგეგმადისტანციურისწავლებისადმინისტრირება,განისაზღვ
რაასეთპირობებშიხარისხისუზრუნველყოფისსამსახურისსაქ
მიანობა. ამავედროს,ჩამოყალიბდასაბაკალავრო,სამაგისტრო
საკვალიფიკაციო ნაშრომებისონლაინდაცვის პარამეტრები სა
ფაკულტეტოკონცეფციითადადარგისთავისებურებებისგათვა
ლისწინებით, დადგინდა პროფესორმასწავლებელთა და სტუ
დენტისუფლებებიდავალდებულებები.

დისტანციური სწავლება საშემსრულებლო მიმართულებით,
განსაკუთრებულადწარმატებითკინოტელეფაკულტეტზეგანხორ
ციელდა.დოკუმენტურიკინოსსარეჟისოროფაკულტეტისსტუდენ
ტის, ანა ბარჯაძის (ვ. ზუბაშვილის ჯგუფი) ნამუშევარი „პანდემია
2020“ საერთაშორისო ინტერნეტფესტივალზე „დიოგენე“ ჟიურის
სპეციალურიპრიზით„პანდემიისორიგინალურიგაშუქებისთვის“
აღინიშნა.

2020წლიდანუნივერსიტეტშიფუნქციონირებადაიწყოთანა
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მედროვეტექნოლოგიებითაღჭურვილმასასწავლოტელევიზიამ,
რომელიც კიდევ უფრო მეტადდაეხმარება ქართული კინოსკო
ლისსტუდენტებსპროფესიულიუნარჩვევებისგამომუშავებაში.1 

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 გაზეთი „კომუნისტი“,8ივლისი.1939.
•	 ნათელა არველაძე, ჟურნალი „თეატრმცოდნეობითი და 

კინომცოდნეობითი ძიებანი“№3(22).,2005.გვ.3.
•	 ლამარა ღონღაძე, ჟურნალი „ხელოვნება“,თბილისი, 2008, გვ.109.
•	 ირინე მდივანი, „ახალი ფილმები“,№910.1982
•	 მაია ლევანიძე, გაზეთი „ქართული ფილმი“№2,1988.
•	  გიორგი დოლიძე, გაზეთი „ქართული ფილმი“,22.VI.1995
•	 ოლღა თაბუკაშვილი, „საარის მხარე მასპინძლობს ქართულ კინოს“,

ჟურნალი „კინო“,№2,1990.,გვ.8488.
•	 ჟურნალი „ეკრანი“,1992,№32, გვ.1.
•	 გოგი დოლიძე, გაზეთი „ქართული ფილმი“,№6(704)7მარტი,1997.
•	  გაზეთი „დურუჯი“№16(22),14დეკემბერი,2007.
•	 თამარ ხელაია, გაზეთი „დურუჯი“№6(96),გვ.3,29ივნისი,2015.

1 სტა ტი ა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი-
ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის, კი ნო ტე ლე ფა კულ ტე ტის სა არ ქი ვო და უნი-
ვერ სი ტე ტის კი ნოს მუ ზე უ მის მთა ვა რი სპე ცი ა ლის ტის, ლა ლი გორ გას ლი ძის მი ერ 
მო წო დე ბუ ლი მა სა ლე ბი. აგ რეთ ვე რი გი სა კითხე ბი და თა რი ღე ბი აღ დ გე ნი ლია 
იმ მოვ ლე ნე ბის უშუ ა ლო მო ნა წი ლე თა ინ ტერ ვი უ ე ბის სა ფუძ ველ ზე, ესე ნი არი-
ან: რე ჟი სო რი ზუ რაბ ინაშ ვი ლი, რე ჟი სო რი ვა ჟა ზუ ბაშ ვი ლი, რე ჟი სო რი და ვით 
ჯა ნე ლი ძე, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი მაია ლე ვა ნი ძე, ხე ლოვ ნე ბათ მ-
ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი გი ორ გი ღვა ლა ძე, მუ ზე უ მის დი რექ ტო რი პა ა ტა იაქაშ ვი ლი 
და სხვ.
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ANNIVERSARY DATE

Tinatin Tchabukiani
Shota Rustaveli Theater and Film Georgia State University

GEORGIAN CINEMATOGRAPHY SCHOOL

Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University 
is higher professional education institution of Georgian theater 
and cinematography. In 2022 university will celebrate its 100 Th 
anniversary. Article “Georgian cinematography school” briefly relates 
to the establishment of higher professional education institution of 
Georgian theater and cinematography and its development stages 
from its beginning to present. In the article is directly emphasized 
the issue of establishment Georgian cinematography school and 
processes of its development. 

In 1972 at this institute was established specialty of film studies 
managed by film experts: Olga (Lala) Tabukashvili and Kora Tsereteli, 
but later there was also established specialty of film direction led 
by famous film director Tengiz Abuladze. Though, as it is known the 
idea of opening film faculty was realized by Rezo Chkheidze’ great 
authority and name. 

In the article is clearly provided as to how educational structure 
and programs had been changing together with the social and 
political changes taken place in the country. Establishment of Soviet 
Socialist Republic was ruining together with the system of soviet 
studies. There began so called transitional period that lasted for 16 
years and accordingly it ad an impact on educational processes.

Change of educational system also became inevitable in 
independent Georgia. The most optimal option was joining with the 
process of Bolonia considering establishment of united European 
space of higher education and increase of competitiveness based 
on international principles. In 2005 Georgia joined aforesaid process. 
In 2011-2012 academic years  the academic program of our university 
met European standards and successfully obtained accreditation.

The article represents a half-century history of Georgian 
cinematography school: academic structures and academic 
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programs, professors and teachers and the groups educated by them, 
successful students, whose films gained great prizes at important 
international festivals and due to this reason our university became 
celebrated.


