ტელერადიოკომპანია "ოდიში"
ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ:
შ.პ.ს. დამოუკიდებელი ტელერადიოკომპანია „ოდიში“ მოღვაწეობს 1989 წლიდან. 2015
წლამდე სატელევიზიო ეთერში გადიოდა დეციმეტრულ დიაპაზონზე, ანალოგურ ტალღით.
2015 წლის მაისიდან წარმატებით განახორციელა პარალელურ რეჟიმში ციფრულ
მაუწყებლობაზე გადასვლა. სათანადო კონსულტაციების და გამოკვლევების შედეგად
შეიძინა ამერიკული HARRIS -ის ფირმის ციფრული გადამცემი. ამავე წელს შევიძინეთ
სატელევიზიო ციფრული აპარატურის ნაწილი, განვაახლეთ ტელევიზიის ტექნიკური ბაზა
და ხარისხის ასამაღლებლად გამოვიყენეთ შიდა ოპტიკური კავშირი. „ოდიში“ფლობს
საერთო რადიომაუწყებლობის ლიცენზიას ზუგდიდში.
ტელეკომპანია ორიენტირებულია თავისი გადაცემები გათვლილი იყოს და მოიცვას
აუდიტორიის ფართო სპექტრი. გასათვალისწინებელია რომ ზუგდიდი წარმოადგენს
კონფლიქტურ–საძღვრისპირა რეგიონს და ‘ოდიში“ წარმოადგენს ერთადერთ რეგიონულ
ტელეკომპანიას რომლის მაუწყებლობაც ვრცელდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
აუდიტორიის მიახლოებითი სიდიდე და მახასიათებლები:
რიცხობრივად აუდიტორია აღწევს 210. 000. მათგან 120.000 - ადგილობრივი მოსახლეობა,
60.000 - დევნილი მოსახლეობა (აფხაზეთიდან), 30.000 - მოსახლეობა ადმინისტრაციული
საზღვრის მიღმა (აფხაზეთი, გალის რაიონი)
ბოლო 3 წლის მანძილზე "ოდიშმა" საკუთარი ძალებით განახორციელა
1) დაასრულა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა(2015 წლის მაისი)
2) დაასრულა ოფისის რეკონსტრუქცია (2015 წლის აგვისტო)
3) გააფართოვა რადიო "ოდიში+"-ის გავრცელების არეალი (სენაკი, წალენჯიხა, ჯვარი)
4) შეიქმნა საინფორმაციო ინტერნეტპორტალი odishinews.ge
წარმოებული ყველა პროგრამა, რომელიც ამჟამად გადის ეთერში:
1) „დრო" საინფირმაციო გადაცემა, ქრონომეტრაჟი 15-25 წუთი. 22.00, 24.00,10.00 დილით განმეორება) ყველა ტრანსლაცია ჩანაწერის სახით.
2) „ინფოლენტი“ მოკლე მიმოხილვა(ინტერნეტით მოპოვებული საინფორმაციო კოლაჟი.
ყოველ სრულ საათზე 12.00 დან 21.00 მდე, ქხანგრძლივობა 5 წუთი, ჩანაწერის სახით.
3) „მართლმადიდებლური საუბრები", 30 წუთი, ყოველ შაბათს, ჩანაწერის სახით.
4) „სპორტნიუსი“ ყოველ ორშაბათს 22.30 ხანგრძლივობა 45 წუთი, ჩანაწერის სახით.
5) „შეხვედრის ადგილი“ შემეცნებით–გასართობი პროგრამა, 20 წუთი, ყოველ შაბათს,
ჩანაწერის სახით.
10) "აფხაზეთის ხმა" – მომწოდებელი "საზოგადოებრივი მაუწყებელი"
6)
სერიალი - მომწოდებელი GARB (საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა
ასოციაცია)
7) მრავალკუთხედი - მომწოდებელი GARB
8) ციფრული დაიჯესტი – მომწოდებელი GARB
9) ამერიკის ხმა – მომწოდებელი GARB

„ოდიში“ ორიენტირებულია ადგილობრივი, რეგიონული და მთლიანად ქვეყანაში
მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენების ობიექტურ გაშუქებაზე.
ტელე-რადიო კომპანია "რიონი" არ გამოხატავს არც ერთი პოლიტიკური პარტიისა და
დაჯგუფების ინტერესებს, ხელმძღვანელობს თავისუფალი მედიის პრინციპებით და
ემსახურება ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას, ადამიანის უფლებების
პატივისცემაზე დამყარებული ფასეულობების პოპულარიზაციას, ტოლერანტობის
კულტურის დანერგვას.
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