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Abstract 

Human is often introduced to the world of cinema by animation, which later assists us on our 

journey of understanding a world around us. The study of animated film - its styles, 

techniques, and approaches - is important for its development. Unfortunately, Georgian 

animation is not used to such studies. 

This thesis aims to study the development of Georgian animation since Soviet period (when it 

was first introduced) to modern days, to understand the challenges that it's facing today and 

prospect that it has for the future. The research is carried out through studying old and modern 

Georgian animated films, analysing articles and books on the topic and interviewing Georgian 

animators and directors. 

The research proved, that despite many success that Georgian animation has achieved lately, 

it is still facing many challenges, such as financial problems, absence of animation studios and 

technical equipment. The study has also shown, that there are some problems in the field of 

education, that can cause shortage of professional animators and animation directors. 

It is important to focus on public and private sector and initiate their involvement in the 

process of developing Georgian animation and it's strategic business vision for the future. In 

addition, promoting the achievements and future projects of Georgian directors can help 

Georgian animation establish its place in the international market. 

Keywords: animated films, Georgian animated films, children, Animation Development Fund, 

"Tofuzi", "Nikozi", Georgian animators. 

 

 

 

 

 

 


