
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ვაკანტურ თანამდებობათა 

დასაკავებელი კონკურსის მეორე ეტაპის (ტესტირება სახელმწიფო ენასა და 

საქართველოს კანონმდებლობაში) შედეგები: 

 

კონკურსის მეორე ეტაპზე (ტესტირება სახელმწიფო ენასა და საქართველოს 

კანონმდებლობაში) დადებითი შეფასება მიიღეს და კონკურსის მესამე ეტაპზე 

(გასაუბრება) მონაწილეობის მიღების უფლება მოიპოვეს შემდეგმა კანდიდატებმა: 

 

ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის იურიდიული განყოფილების 

უფროსის ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

 

                                                          სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. ეკატერინე ბიძინაშვილი  43    46   

    

    
ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის დაცვისა და უსაფრთხოების 

განყოფილების სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

                                                           

                                                                სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. ირმა ირემაძე   36    41 

2. ლელა აბაშიძე   32    39   

    

 

მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის 

ქართველოლოგიის განყოფილების სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

                                                        

                                                     სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. მზია გელენავა   45    46 

2. ნუგზარ პაპუაშვილი  35    42 

3. თამარ არათანაშვილი  31    40 

        

 

საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის პერიოდულ გამოცემათა დამუშავების 

განყოფილების სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

 

                                                         სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. მარინე ბეწუაშვილი  44    45 

2. დალი მორგოშია   45    40 

3. ეთერ ქოთოლაშვილი  37    38 

4. თამთა მდორეული  32    43 

5. ნინო აღაპიშვილი  36    37 

6. ირმა კვირკვია   40    33 

7. ლია ფურცელაძე   35    32 

      

 



საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დაკომპლექტების განყოფილების 

სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

 

                                                         სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. მზია აფციაური   39    46 

2. თამარ იმნაძე   36    38 

3. დავით საძაგლიშვილი  38    36 

4. ნატო მჭედლიშვილი  34    36 

       

 

საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის სანოტო და 

აუდიოვიზუალური გამოცემებით მომსახურების განყოფილების სპეციალისტის 

ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

 

                                                         სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. თამარ ტოგონიძე   43    43 

2. ლიანა ჩუთლაშვილი  36    46 

3. მედეია ნასყიდაშვილი  36    39 

4. ნინო პერანიძე   34    38 

        

      

კონკურსის მეორე ეტაპზე (ტესტირება სახელმწიფო ენასა და საქართველოს 

კანონმდებლობაში) უარყოფითი შეფასება მიიღეს და კონკურსის მესამე ეტაპზე 

მონაწილეობის მიღების უფლება ვერ მოიპოვეს შემდეგმა კანდიდატებმა: 

 

 

ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის იურიდიული განყოფილების 

უფროსის ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

 

                                                         სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. ნაილი ფხიკიძე   28    36 

 

 
ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის დაცვისა და უსაფრთხოების 

განყოფილების სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

 

                                                         სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. ზაზა დუდაური   27    35 

2. ზურაბ პაპიაშვილი  21    32 

3. ირმა პატარიძე   26    26 

4. ალექსანდრე საღრიშვილი 29    43 

5. ბაქარ შირაძე   15    26 

6. დავით ცინცაძე   28    40 

7. ზაზა ჭრელაშვილი   22    26 

 



  

საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის პერიოდულ გამოცემათა დამუშავების 

განყოფილების სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

 

                                                         სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. რუსუდან ტატიშვილი  21    33 

2. თამარ ჩიქოვანი   27    44 

3. გალინა ჭელიძე   22    33 

4. ეთერ ჯაბანაშვილი  29    29   

   

 

საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დაკომპლექტების განყოფილების 

სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

 

                                                         სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. სოფიკო მაისურაძე  28    41 

2. მიხეილ ჩხიკვაძე   25    36   

     

 

საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის სანოტო და 

აუდიოვიზუალური გამოცემებით მომსახურების განყოფილების სპეციალისტის 

ვაკანტურ თანამდებობაზე: 

 

                                                         სახელმწიფო ენა               კანონმდებლობა 

1. ნინო გოგიძე   16    32 

2. ნინო ლალიაშვილი  36    26 

3. მაია ნათაძე–ბოლქვაძე  28    32     

    

 

 


