დანართი 3
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის/ძეგლის სააღრიცხვო ბარათი
#
ფოტო/ვიდეო/აუდიო ფაილი (დაურთეთ თქვენი შეხედულებისამებრ ერთი თვალსაჩინოება)
1. მიუთითეთ ობიექტის სახელწოდება

2. აღნიშნეთ ობიექტის სახეობა
1 ზეპირი ტრადიცია და გამოხატვის ფორმა
2 საშემსრულებლო ხელოვნება
3 საზოგადოებრივი გამოცდილება
4 გარესამყაროსთან დაკავშირებული გამოცდილება
5 ხელოსნობის დარგი და ტექნოლოგია

3. აღნიშნეთ ობიექტის გავრცელების არეალი
1. ამჟამინდელი გავრცელების არეალი
2. ისტორიული გავრცელების არეალი
3. წარმოშობის ადგილი
4. კულტურული სივრცე

4. მიუთითეთ ობიექტის წარმოშობის დრო

5. ობიექტის ფუნქცია
თავდაპირველი

ამჟამინდელი

6. ობიექტის მატარებლები
1. თემები
2. ჯგუფები
3. ინდივიდები /ოჯახები
(სასურველია მიუთითოთ
რაოდენობრივი მაჩვენებელი,
კონკრეტული გვარ-სახელები)

7. ობიექტის პრაქტიცირებაში/დაცვაში/აღორძინებაში ჩართული (ან მასთან კავშირში მყოფი)
ინსტიტუციები, ორგანიზაციები და ა.შ.

8. ობიექტის აღწერა (არა უმეტეს 1000 სიტყვა)
აღწერეთ შემდეგი თანმიმდევრობით:
- ობიექტის წარმოშობის მოკლე ისტორია
- უშუალოდ ობიექტის აღწერა
- აღწერეთ ობიექტის სეზონურობა
- ობიექტის მატარებლების მახასიათებლები (გენდერული, ასაკობრივი, სპეციფიკური და ა.შ)
- ობიექტის თავდაპირველი და ამჟამინდელი სოციალური ასპექტები
- მატარებლის დამოკიდებულება ობიექტისადმი(რა თვალსაზრისით მიაჩნია ობიექტი საკუთარი
კულტურული იდენტობის გამომხატველად, ყოფის, კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელ
ნაწილად)
- აღწერეთ ობიექტის სწავლება-გადაცემის წესი

- აღწერეთ ობიექტის გავრცელების არეალი
- ჩამოთვალეთ/აღწერეთ ობიექტთან დაკავშირებული ხელსაწყოები, მასალები, სხვა აუცილებელი
ატრიბუტები

9. ობიექტის დღევანდელი მდგომარეობა
9.1 ზოგადი შეფასება
1. პრაქტიკაში ფართოდ გამოყენებადი
2. საშუალოდ გამოყენებადი
3. მინიმალურად გამოყენებადი
4. მივიწყებული
5. აღდგენის/აღორძინების პროცესში

9.2 ობიექტის დღევანდელი მდგომარეობის მოკლე აღწერა, მათ შორის ინფორმაცია ობიექტის
სახეცვლილების შესახებ(არა უმეტეს 500 სიტყვისა)

9.3 მოსალოდნელი რისკები, რომლებიც საფრთხეს შეუქმნის/უქმნის ობიექტს ( ჩამოაყალიბეთ და
დაასაბუთეთ ობიექტის საფრთხეები ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შემოგვთავაზეთ მათი
თავიდან აცილების ხედვა. არა უმეტეს 500 სიტყვისა)

10. ობიექტთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია (შენიშვნები, რეკომენდაციები,
წინადადებები)

11. ობიექტთან დაკავშირებულიდოკუმენტაცია და ბიბლიოგრაფია(დასახელება,რაოდენობა,
შენახვის ადგილი)
1.გრაფიკული მასალა
2.ფოტო, ვიდეო, მულტიმედია
3.ბიბლიოგრაფია
4. ობიექტთან დაკავშირებული სხვა
დოკუმენტაცია

12. სტატუსის მინიჭების ინიციატორი (მიუთითეთ საკონტაქტო ინფორმაცია)

13. ბარათის შემდგენელი (ასევე მიუთითეთ საკონტაქტო ინფორმაცია)

14. ბარათის შედგენაში მონაწილე (აკმ-ს)მატარებლები და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია

15. სააღრიცხვო ბარათის შედგენის თარიღი

16. სტატუსი და კატეგორია (ივსება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს მიერ)
1. სტატუსი
2. სტატუსის მინიჭების თარიღი

3. სტატუსის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია
4. დოკუმენტის #
5. კატეგორია
6. კატეგორიის მინიჭების თარიღი
7. კატეგორიის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია
8. დოკუმენტის #
9. რეეტრის #
10. რეესტრში შეტანის თარიღი

