
                                                                                                                           

 

ጋዜጣዊ መግለጫ  
የባህል ማዕከላት ወጥ የሆነ መዋቅር እንዲኖር አሳሰቡ 

የባህል ማዕከላት ለሚያጋጥሟቸዉ ተግዳሮቶች መፍትሄ ሐሳቦች ቀርበዋል 
 

ሰኞ ሐምሌ 29 ቀን 2011 | ባህር ዳር - የባህል ማዕከላት ተግዳሮቶችን ለመለየት እና መፍትሄ ለመስጠት የታሰበ የምክክር መድረክ ትናንት በ ግራንድ 
ሪዞርት እና እስፓ ፤ ባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል ፡፡  
 
‹‹የባህል ማዕከል ተቋማት ሚናና ተግዳሮቶች ›› በሚል ርእስ በተካሄደው መድረክ ላይ ፤ የዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንቶች ፣ ዳይሬክተሮች ፣ 
የክልል ምክር ቤት ባህል ዘርፍ ተወካዮች እና አርቲስቶችን ጨምሮ ከ 80 በላይ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል ፡፡ 
 
በባህል መድረኩ ላይ በሃገራችን ውስጥ ስላሉ የባህል ተቋማት ሚናዎች እንዲሁም ውስንነት አጠቃላይ ማብራሪያ በ ባህር ዳር ዩንቨርስቲ የባህል 
ጥናት መምህር ዶ/ር ዋልተንጉስ መኮንን ቀርቧል::  
  
በአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ሀላፊ የሆኑት መምህር እንድሪስ አብዱ እንዳሉት:- 
 
“የዛሬው መድረክ በባህል ማዕከላት ውስጥ ለሚሰሩ ተዋናዮች ሁሉን አቀፍ መድረክ ከመሆኑ አንፃር የመጀመሪያው ሊባል ይችላል።” 
 
የምክክር መድረኩን ያዘጋጀው፤ በኢትዮጵያ እና በሌሎች ሃገራት በባህል ዕድገት ላይ የሚሠራው “ሰላም ኢትዮጵያ” የተሰኘ ዓለም-አቀፋዊ 
መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው፡፡ ሰላም-ኢትዮጵያ ካለፈው ዓመት ጀምሮ “ባህል መንገድን ይጠርጋል”/Culture Leads the Way (CLtW) 
የተሰኘ የሦስት ዓመት ፕሮጀክት በአዲስ አበባ እና በአራት የክልል ከተሞች እየተገበረ ሲሆን፤ የፕሮጀክቱ ዓላማም በሙዚቃ፤ በፊልም፤ በሚዲያ፣ 
እና በሰርከስ ላይ በንቃት እየተሳተፉ ያሉ የባህል ተዋናዮች እና ባለ-ተሰጥኦ ወጣቶች፤ ለባሕል ዕድገት የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ ለማበረታታት 
ብሎም የባህል ዘርፉ በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ዕድገት የሚያበረክተውን አስተዋፅኦ በጉልህ ለማሳየት የተቀረፀ ነው፡፡ 

 

በዋነኝነት የባህል ማዕከላት ተልእኮቻቸውን፣ ራዕያቸውን እና አቅማቸውን እንዳያሳድጉ የሚገታቸውን ቁልፍ ተግዳሮቶች መለየት ላይ ያተኮረ 
ውይይት የተካሄደ ሲሆን ፤ የበጀት እጥረት እና ግልጽ ያልሆነ ምደባ በዋነኝነት ይጠቀሳል::  

 

ከተጠቀሰው የበጀት እጥረት እና ግልጽ ያልሆነ ምደባ በተጨማሪ የባህል ማዕከሎች የሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶች:- 

• በ ባህል ማዕከላት ውስጥ ወጥ ያልሆነ መዋቅር መኖር 

• የሰው ኃይል / ባለሙያዎች እጥረት 

• የባህል ማዕከላት አመራሮች አና ህብረተሰብ ለ ባህል ማዕከላት ያላቸው የተሳሳተ ግንዛቤ 

• እንደ ሙዚቃ መሣሪያዎች ያሉ ቁሳቁሶች እና ዕውቀትን ለማሰራጨት የሚጠቅሙ ማተሚያዎች አለመኖር 

 

በባህል መድረኩ ላይ ከተጠቀሱት ተግዳሮቶች በተጨማሪ የ መፍትሄ ሐሳቦችም ቀርበዋል ፤ ከነዚህም ውስጥ:- 

• የተደራጀ እንዲሁም ወጥ የሆነ መዋቅር እንዲኖር ማስቻል 

• የባህል ተቋማት እርስ በእርሳቸው መማማር ሚችሉበትን መድረክ መፍጠር 

• የባህል ተቋማት ማድግ የሚችሉበትን አግባብ መፍጠር እንዲሁም ማሳደግ 

• ተመሳሳይ የባህል መድረኮችን በቀጣይነት ማዘጋጀት 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

ማስታወሻ ለአዘጋጆች፡-  

‹‹ሰላም›› በ1989 ዓ.ም በስዊድን የተቋቋመ ዓለም አቀፋዊ፣ መንግሥታዊ ያልሆነ፣ እና ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው፡፡ 

የባህል ዕድገት ለኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ እና ለማኅበራዊ ዕድገቶች ወሳኝ አስተዋጽኦ የሚያበረክት እንደመሆኑ፤ ‹‹ሰላም›› ለባህል ዕድገት 

የሚያግዝ አመቺ ሥርዓት እና ምኅዳር ለመፍጠር የሚሠራ ድርጅት ነው፡፡ ‹‹ሰላም›› የዓለም ሙዚቃን፤ እንዲሁም ልዩ ልዩ ብዝሐ-

ባህሎችን በዓለም ዙሪያ በማስተዋወቅ አንጋፋ ዝና ያተረፈ ድርጅት ነው፡፡  

ድርጅታችን ከ2005 ዓ.ም. ወዲህ ‹‹ሰላም-ኢትዮጵያ›› በሚባለው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቱ አማካኝነት፤ በባህል ዘርፉ የሚከተሉትን 

ዐበይት ትግባራት እያከናወነ ይገኛል፡-  

• የዘርፉን መዋቅራዊ ለውጥ ማሳለጥ - በባህል ዘርፍ ውስጥ ያሉ ችግሮች እንዲታወቁ እና መፍትሔ እንዲበጅላቸው፤ ብሎም የዘርፉ 

ልዩ ልዩ ባለድርሻዎች እርስ በእርስ የሚቀራረቡበትን እና ሐሳብ የሚለዋወጡበትን መንገድ በመቀየስ፤ ላለፉት 10 ዓመታት የዘለቀ 

‹‹ሰላም የባህል መድረክ›› የተሰኘ ተከታታይ የውይይት መድረኮች እያካሄደ ይገኛል፡፡ እያንዳንዱ መድረክ በባህል ዘርፍ ውስጥ ባሉ 

የተለያዩ ጭብጦች ላይ ያተኮረ ሲሆን፤ የዛሬው መድረክም ከተከታታይ ዝግጅቶቹ አንዱ ነው፡፡  

• የባህል ልውውጥን ማሳለጥ - በልዩ ልዩ ኩነቶች፤ በተለይም የሙዚቃ ፌስቲቫሎችን በኢትዮጵያ፣ ስዊድን፣ ኩባ፣ እና ሌሎች ሃገሮች 

ውስጥ በማዘጋጀት፤ የባህል-ለባህል ልውውጥን በማካሄድ ሲሆን፤ በተጓዳኝም ለታዳጊ የኪነ-ጥበብ ባለሞያዎች መድረክ እና አጋጣሚ 

በማመቻቸት ለዕድገታቸው አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል፡፡ በአዲስ አበባ በየዓመቱ የሚዘጋጀው ስመ-ጥሩው ‹‹ሰላም ፌስቲቫል 

አዲስ›› አንዱ ኩነት ነው፡፡  

• የዕውቀት ቅብብል - ለኢትዮጵያ ሙዚቀኞች፣ የድምጽ ኢንጂነሮች፣ ከያንያን፣ ተዋንያን፣ ፊልም ሠሪዎች፣ እና ሌሎች ባለሙያዎችን 

አቅም የሚገነቡ ትምህርታዊ ጉብኝቶችን፤ እንዲሁም ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎችን በማስመጣት የክህሎት 
ሥልጠናዎችን እየሰጠ ይገኛል፡፡   

በአሁኑ ወቅት ሰላም-ኢትዮጵያ፤ “ባህል መንገድን ይጠርጋል”/Culture Leads the Way (CLtW) የተሰኘ የሦስት ዓመት 

ፕሮጀክት በአዲስ አበባ እና አራት የክልል ከተሞች እየተገበረ ሲሆን፤ የፕሮጀክቱ ዓላማም በሙዚቃ፤ ፊልም፤ ሚዲያ፣ እና ሠርከስ ላይ 

በንቃት እየተሳተፉ ያሉ የባህል ተዋናዮች እና ባለ-ተሠጥኦ ወጣቶች እና ሴቶች፤ ለባሕል ዘርፍ ዕድገት የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ 

ለማበረታታት ያለመ ነው፡፡   

 

ለተጨማሪ መረጃ:- 

ሔለን እሸቱ - የኮሚዩኒኬሽን አስተባባሪ             ወይም           ሲሳይ መንግሥቴ -  ፕሮግራም ማናጀር   

     

      ሞባይል፡0920-83-27-71                                       ሞባይል፡0912-07-22-62  

           ኢ-ሜይል፡ helen@selam.se                  ኢሜይል፡sisay@selam.se 
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