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აბსტრაქტი 

ნაშრომი მიმოიხილავს სახელმწიფოსა და ინდივიდს შორის ურთიერთობის 

პროცესში ტექნოლოგიების როლს ისტორიული, სოციალური და კულტურული 

კონტექსტის გათვალისწინებით. კერძოდ, სახელმწიფოს და ინდივიდს შორის 

ურთიერთობა განხილულია თბილისის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და 

გამგეობების მაგალითზე და ამ პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლზე. ამ 

სამი აქტორის - სახელმწიფოს, ტექნოლოგიების და მოქალაქის - ურთიერთმიმართების 

საკითხი შესწავლილია იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც ქვეყანაში საბჭოთა 

სისტემიდან კაპიტალისტურ სისტემაზე გადასვლას სდევდა თან.  

კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ საცხოვრის სფეროში შეზღუდულია 

ელექტრონული საშუალებების გამოყენება და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებიც ჯერ 

ისევ არ წარმოადგენს მოქალაქეთა ჩართულობის აქტიურ ფორმას. საცხოვრისის დონეზე 

სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის ურთიერთობის პროცესში თანამედროვე 

საინფორმაციო ტექნოლოგიური საშუალებების აქტიური გამოყენება ვერ ხერხდება 

სხვადასხვა მიზეზებით. მაგალითად, გაუმართავია ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების ვებ-საიტები, ასევე, დაბალია მოქალაქეთა ციფრული წიგნიერება და 

საკითხით დაინტერესება სოციალური ფონიდან გამომდინარე. საბჭოთა სისტემიდან 

ახალ მმართველობით სისტემაზე გადასვლის პროცესში შეცვლილი პოლიტიკური 

ონტოლოგია კი, აქტიური მოქალაქის იდეით, ჯერ კიდევ არ წარმოადგენს 

ადამიანებისთვის ბუნებრივ მდგომარეობას.  ჩემი დაკვირვებით, საცხოვრისის სფეროში 

კერძო სექტორი უფრო ახერხებს მოქალაქეებთან თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების საშუალებით კომუნიკაციას, ვიდრე სახელმწიფო, რომელიც უფრო 

მეტად სოციალური ქსელების მეშვეობით ცდილობს სახელმწიფო პროცესის წარმოებას 

და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებიც თვითორგანიზების პროცესში სწორედ ამ 

ელექტრონულ საშუალებას იყენებენ.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ტექნოლოგია, ინფრასტრუქტურა, ტექნოკრატია, აქტიური 

მოქალაქე, ელექტრონული მმართველობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები. 


