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აბსტრაქტი 

 

სამაგისტრო ნაშრომში წარმოდგენილია ილიაუნის თეატრის ცნობადობის ამაღლების 

ოთხთვიანი კამპანია.  თეატრი საზოგადოების კულტურული განვითარების 

უმნიშვნელოვანესი საშუალებაა, რაც  ადამიანებს  რეალობის სწორად შეფასებაში 

ეხმარება, თუმცა, ახალგაზრდებში თეატრის მნიშვნელობა, ტექნოლოგიური 

საშუალებების განვითარების ფონზე, ნაკლებად აღიქმება. პრობლემის აქტუალობიდან 

გამომდინარე, წინამდებარე ნაშრომის მიზანია, გამოარკვიოს, როგორია თბილისის 

თეატრების საზოგადოებასთან ურთიერთობის მუშაობის სპეციფიკა, გამოკვეთოს 

სტუდენტების პასიურობის მიზეზები, ასევე, რა კეთდება თეატრებში ახალგაზრდების 

დასაინტერესებლად და რაზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება ილიაუნის თეატრის 

ხელმძღვანელობამ იმისათვის, რომ სტუდენტების მაქსიმალური რაოდენობა მოიცვას. 

ნაშრომში გამოყენებულ იქნა კვლევის რაოდენობრივი (კითხვარი) და თვისებრივი 

(სიღრმისეული ინტერვიუ) მეთოდები. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა თეატრების 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მუშაობის მიმართულებები და გამოწვევები, 

ილიაუნის თეატრის პრობლემები სტუდენტების ინფორმირებულობის კუთხით. 

სამაგისტრო ნაშრომი შედგება შესავლის, ძირითადი ნაწილისა და რეკომენდაციებისგან. 

შესავალში თემის აქტუალობა იკვეთება, ძირითადი ნაწილში კი კვლევის 

მეთოდოლოგია და შედეგებია აღწერილი. ნაშრომის დასასრულს  მკვლევართა ჯგუფის 

მიერ რეკომენდაციები არის  შემოთავაზებული.  

სამაგისტრო ნაშრომში წარმოდგენილი ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები  

ემსახურება სტუდენტებში ილიაუნის თეატრის ცნობადობის ამაღლებას. 

საძიებო სიტყვები:  თეატრი, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, კამპანია, სიღრმისეული 

ინტერვიუ. 
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Abstract 

 

 

The Master's Thesis presents the four-month campaign strategy for the Iliauni Theatre. Theatre 

is an important tool for cultural development of society that helps people in proper assessment 

of reality, however, the importance of theatre in youth is less perceived because of advance of 

technological means.  Due to the importance of the problem, the present thesis aims to identify 

specifics of the public relations of the theatres, the reasons for the passivity of students, as well 

as what is done in the theatres to attract young people and on what should the theater's 

management focus to include the maximum number of students in theatre activities.  

The thesis employs quantitative (questionnaires) and qualitative (in-depth interviews) methods 

for the research. The research shows the challenges and issues for the Iliauni theatre in relation 

to the students' awareness about the theatre 

The master's thesis consists of an introduction, the main part and the recommendations. The 

main part of the research describes methodology and results of the survey. Finally, 

recommendations based on the findings of the research are offered by the authors  

The main findings and the recommendations presented in the masters’ work serve to increase 

awareness of the Iliauni Theatre in students. 

Keywords: theatre, public relations, theatre, students, awareness, campaign, questionnaire, in-

depth interview. 


