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დამტკიცებულია: სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2020 წლის 21
დეკემბრის #11 სხდომის დადგენილება#3

სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა `კენტავრი~_ს დებულება

1. რეგულირების სფერო

1. სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო

უნივერსიტეტის გამომცემლობა `კენტავრის~ დებულება განსაზღვრავს

გამომცემლობის საქმიანობის წესსა და დასაქმებულთა ფუნქციებს.

2. დებულების მოქმედება ვრცელდება სსიპ საქართველოს შოთა

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

გამომცემლობა `კენტავრი~_ს თანამშრომლებზე.

2. გამომცემლობის საქმიანობა

1. გამომცემლობის საქმიანობა განეკუთვნება:

1.1. უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და პედაგოგების მიერ

მომზადებული წიგნების, სახელმძღვანელოების, სამეცნიერო სტატიების,

პუბლიკაციების დასაბეჭდად მომზადება ან/და ბეჭდვა;

1.2. უნივერსიტეტის ჟურნალისა და გაზითის დასაბეჭდად მომზადება ან/და

ბეჭდვა;

1.3. უნივერსიტეტსა და დამკვეთს შორის დადებული ხელშეკრულების

საფუძველზე მასალის დასაბეჭდად მომზადება ან/და ბეჭდვა;

1.4. უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მატარებელი

პირის მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დაკისრებული

ფუნქციის შესრულება.

3. გამომცემლობის საქმიანობის წესი
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1. უნივერსიტეტის გამომცემლობა „კენტავრის“ საქმიანობას მეთვალყურეობას

უწევს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო.

2. აკადემიური საბჭო ყოველი წლის დასაწყისში განიხილავს დასაბეჭდი

წიგნების თემატიკას და განსაზღვრავს ბეჭდვის საჭიროებას

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო ან/და კვლევითი საქმიანობისთვის.

3. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ან/და ფაკულტეტების მიერ

განცხადება წიგნის ბეჭდვის შესახებ აკადემიურ საბჭოს უნდა წარედგნოს

არაუგვიანეს კალენდარული წლის პირველი თვის ბოლომდე.

4. აკადემიური საბჭო განცხადებას წიგნის ბეჭდვის შესახებ დაუყოვნებლივ

უგზავნის გამომცემლობის დირექტორს წიგნის ფასის, ტირაჟისა და

შესრულების პერიოდის დასადგენად.

5. გამომცემლობის დირექტორი ვალდებულია განცხადებასთან

დაკავშირებით წარმოადგინოს დასკვნა განცხადების მიღებიდან

არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში.

6. აკადემიური საბჭო სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით განსაზღვრავს

გამომცემლობაში დასაბეჭდი და ელექტრონულად გამოსაცემი წიგნების

ნუსხას, რომლის რეალიზებაც  არსებული კანონმდებლობის შესამაბისად

მოხდება.

4. დასაბეჭდი წიგნის სარეალიზაციო ფასი და ტირაჟი

1. გამომცემლობისთვის შესაძენი მასალების წლიური ბიუჯეტი

განისაზღვრება საფინანსო დეპარტამენტის მიერ, წლიური ბიუჯეტის

პროექტის შედგენის დროს.

2. გამომცემლობის დირექტორის მიერ მოწოდებული ბეჭდვის კალკულაციის

და წიგნების თვითღირებულების დადგენილი წესის საფუძველზე,

დასაბეჭდი წიგნების სარეალიზაციო ფასსა და ტირაჟს განიხილავს და

ამტკიცებს უნივერსიტეტში შექმნილი გამომცემლობის სპეციალური

კომისია.
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3. უნივერსიტეტში შექმნილი გამომცემლობის სპეციალური კომისიის

გადაწყვეტილება აისახება  კომისიის ოქმში.

4. უნივერსიტეტში შექმნილი გამომცემლობის სპეციალური კომისიის ოქმის

საფუძველზე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით ხდება

გამოცემული წიგნების რეალიზაცია.

5. პროდუქციის სარეალიზაციო ფასი განისაზღვრება:

ა. მზა პროდუქციის თვითღირებულებით, რომელიც წარმოადგენს:

ა.ა. გახარჯული მასალის თვითღირებულებას.

ა.ბ. გახარჯულ ელექტროენერგიას (გახარჯული ნედლეულის ღირებულების

20%)

ა.გ. წიგნის ბეჭდვაზე პირდაპირი შრომითი ანაზღაურების თანხას.

ბ. ღირებულების ფასნამატით, რომელიც განისაზღვრება თვითღირებულების

50 %-ით.

6. უნივერსიტეტში შექმნილი გამომცემლობის სპეციალური კომისია

უფლებამოსილია არსებული საბაზრო კონკურენციის გაწევის მიზნით.

განსაზღვროს ფასნამატის განსხვავებული პროცენტი.

7. პირველი მუხლის მე-10 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისას

დამკვეთსა და გამომცემლობას შორის ფორმდება ხელშეკრულება,

რომლითაც განისაზღვნება საბაზრო წესით მისაღები შემოსავლის

ღირებულება და მომსახურების მიწოდების ვადა.

8. გამომცემლობაში არსებული ნაშთების შემოწმება ხდება ყოველ სამ თვეში

ერთხელ.

9. საქართველოს კანონის „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“ 33-ე მუხლის

მოთხოვნის შესამაბისად  გამომცემლობის მიერ  დაბეჭდილი ყველა წიგნის

3 ეგზემპლარი გადაეცემა გრანტის სახით ეროვნულ ბიბლიოთეკას.

10. გამომცემლობა „კენტავრსა“ და სსიპ შოთა რუსთაველის თეატრისა და

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის არსებული ხელშეკრულების

საფუძველზე 10 ეგზემპლარი გადაეცემა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას.

11. წიგნის ავტორს (ან ავტორებს) გადაეცემა გამოცემული წიგნების

ეგზემპლარები ტირაჟის 6% -ის ოდენობით, არაუმეტეს 10 წიგნისა.
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12. დაბეჭდილი წიგნების რეალიზაცია წარმოებს უნივერსიტეტის მეორე

კორპუსიდან სალარო-აპარატის მეშვეობით, ან გადმორიცხვით

უნივერსიტეტის შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე.

13. პირველი მუხლის მე-16 ნაწილით განსაზღვრული წესი, არ ვრცელდება

საბაზრო წესით მიღებულ შეკვეთებზე, რომლებიც ფორმდება პირველი

მუხლის მე-11 ნაწილით განსაზღვრული ხელშეკრულებით, სადაც

დამკვეთი იხდის მზა პროდუქციის მთლიან თანხას და გადაეცემა მისი

განკარგვის სრული  უფლება.

5. გამომცემლობის სტრუქტურა

1. გამომცემლობის სტრუქტურას წარმოადგენს:

1.1. დირექტორი;

1.2. სპეციალისტები;

1.3. განსაზღვრული ფუნქციის შესასრულებლად მოწვეული

სპეციალისტები.

2. გამომცემლობის დასაქმებულებთან შრომითი ურთიერთობის დაწყება,

შეჩერება და შეწყვეტა მიეკუთვნება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელის უფლებამოსილებას.

6. გამომცემლობაში დასაქმებულთა ფუნქციები

1. გამომცემლობას ხელმძღვანელობს დირექტორი, ხოლო მისი დავალებით

ან/და არყოფნის ან უფლებამოსილების შესრულების შეუძლებლობის

შემთხვევაში _ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების

მატარებელი პირის დავალებით _ ერთ-ერთი სპეციალისტი.

2. დირექტორის უფლებამოსილებაში შედის:

2.1. გამომცემლობის ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა

უნივერსიტეტის სხვა სტრუქტურული ერთეულების ან/და

თანამდებობის პირების წინაშე;

2.2. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ორგანიზება;
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2.3. საგამომცემლო მომსახურების მიმღები დამკვეთების მოძიება.

3. დირექტორს უფლება აქვს მის უფლებამოსილებაში შემავალი საკითხების

ტექნიკური მომზადება დააკისროს გამომცემლობაში დასაქმებულ

ნებისმიერ პირს.

4. სპეციალისტების უფლებამოსილებაში შედის:

4.1. მიღებული მასალის აღრიცხვა, დასაბეჭდად მომზადება და ბეჭდვა;

4.2. ელექტრონული ვერსიის არ არსებობის შემთხვევაში, მასალის

ელექტრონული ვერსიის შექმნა;

4.3. მასალის რედაქტირება;

4.4. მასალის დაკაბადონება;

4.5. გამომცემლობის დირექტორის მიერ დაკისრებული ფუნქციის

შესრულება.

5. სპეციალისტებს შორის ფუნქციის განაწილებას ახდენს გამომცემლობის

დირექტორი.

7. ძალაში შესვლა

დებულება ძალაში შედის დამტკიცებისთანავე.


