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საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ვაკანტურ 

თანამდებობათა დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის                                           

III ეტაპზე (გასაუბრება) დაშვებულ კონკურსანტთა სია და გასაუბრების 

ჩატარების განრიგი 

 

 

ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის იურიდიული განყოფილება 

განყოფილების უფროსის ვაკანსია 

 
II ეტაპზე მიღებულ ქულათა 

რაოდენობა 
 
# 

 

გვარი, სახელი 
სახელმწიფო 

ენა 

კანონმდებლობა 

 

თარიღი 

III ეტაპის 

(გასაუბრება) 

დაწყების 

დრო 

1. ეკატერინე ბიძინაშვილი 43 46 27.12.2013 1100 სთ 

 

 

ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის დაცვისა და უსაფრთხოების 

განყოფილება 

სპეციალისტის ვაკანსია 

 
II ეტაპზე მიღებულ ქულათა 

რაოდენობა 
 
# 

 

გვარი, სახელი 
სახელმწიფო 

ენა 

კანონმდებლობა 

 

თარიღი 

III ეტაპის 

(გასაუბრება) 

დაწყების 

დრო 

1. ირმა ირემაძე 36 41    27.12.2013 1100 სთ 

2. ლელა აბაშიძე 32 39 27.12.2013 1100 სთ 

 

მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის 

ქართველოლოგიის განყოფილება 

სპეციალისტის ვაკანსია 

 
II ეტაპზე მიღებულ ქულათა 

რაოდენობა 
 
# 

 

გვარი, სახელი 
სახელმწიფო 

ენა 

კანონმდებლობა 

 

თარიღი 

III ეტაპის 

(გასაუბრება)  

დაწყების 

დრო 

1. მზია გელენავა 45 46 27.12.2013 1100 სთ 
2. ნუგზარ პაპუაშვილი 35 42 27.12.2013 1100 სთ 
3. თამარ არათანაშვილი 31 40 27.12.2013 1100 სთ 

 

 

საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის პერიოდულ გამოცემათა 

დამუშავების განყოფილება 

სპეციალისტის ვაკანსია 

 
II ეტაპზე მიღებულ ქულათა 

რაოდენობა 
 
# 

 

გვარი, სახელი 
სახელმწიფო 

ენა 

კანონმდებლობა 

 

თარიღი 

III ეტაპის 

(გასაუბრება)   

დაწყების 

დრო 
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1. მარინე ბეწუაშვილი 44 45 27.12.2013 1100 სთ 

2. დალი მორგოშია 45 40 27.12.2013 1100 სთ 

3. ეთერ ქოთოლაშვილი 37 38 27.12.2013 1100 სთ 

4. თამთა მდორეული 32 43 27.12.2013 1100 სთ 

5. ნინო აღაპიშვილი 36 37 27.12.2013 1500 სთ 

6. ირმა კვირკვია 40 33 27.12.2013 1500 სთ 

7. ლია ფურცელაძე 35 32 27.12.2013 1500 სთ 

 

საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დაკომპლექტების 

განყოფილება 

სპეციალისტის ვაკანსია 

 
II ეტაპზე  მიღებულ ქულათა 

რაოდენობა 
 
# 

 

გვარი, სახელი 
სახელმწიფო 

ენა 

კანონმდებლობა 

 

თარიღი 

III ეტაპის 

(გასაუბრება)    

დაწყების 

დრო 

1. მზია აფციაური 39 46 27.12.2013 1500 სთ 

2. თამარ იმნაძე 36 38 27.12.2013 1500 სთ 

3. დავით საძაგლიშვილი 38 36 27.12.2013 1500 სთ 

4. ნატო მჭედლიშვილი 34 36 27.12.2013 1500 სთ 

 

 

 

საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის სანოტო 

და აუდიოვიზუალური გამოცემებით მომსახურების განყოფილება 

 სპეციალისტის ვაკანსია 

 
II ეტაპზე მიღებულ ქულათა 

რაოდენობა 
 
# 

 

გვარი, სახელი 
სახელმწიფო 

ენა 

კანონმდებლობა 

 

თარიღი 

III ეტაპის 

(გასაუბრება)    

დაწყების 

დრო 

1. თამარ ტოგონიძე 43 43 27.12.2013 1500 სთ 
2. ლიანა ჩუთლაშვილი 36 46 27.12.2013 1500 სთ 
3. მედეია ნასყიდაშვილი 36 39 27.12.2013 1500 სთ 

4. ნინო პერანიძე 34 38 27.12.2013 1500 სთ 
 


