
კონკურსის ჩატარების წესი 
 

1. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსი ტარდება  3 ეტაპად. 

2. I ეტაპი მოიცავს საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის მიერ 
აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევას.  

3. II ეტაპი ტარდება წერითი (ფურცლოვანი) კომპლექსური  ტესტირების 
ფორმით, ტესტირების ორგანიზების განმახორციელებელი სპეციალური 
ორგანიზაციის მიერ. საგამოცდო ტესტების პაკეტი მოიცავს 100 
შეკითხვას: 

ა) სამართლებრივი აქტები - 50 შეკითხვა (10 შეკითხვა საქართველოს 
კონსტიტუციიდან, 15 შეკითხვა  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს კანონიდან, 8 შეკითხვა „საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან, 7 
შეკითხვა ,,საქართველოს პარლამენტის  ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ეროვნული ბიბლიოთეკის დებულებიდან“, 10 შეკითხვა კონკურსის 
პროგრამით გათვალისწინებული სხვა სამართლებრივი აქტებიდან; 
ბ) სახელმწიფო ენა – 50 შეკითხვა. 
თითოეული შეკითხვა აგებულია მრავლობითი არჩევანის 
პრინციპით - მოცემულია რამდენიმე სავარაუდო პასუხი, 
რომელთაგან კონკურსანტი შეარჩევს 1 სწორ პასუხს. ყოველი სწორი 
პასუხი ფასდება 1 ქულით. 
ტესტირების საშუალებით მოწმდება: 

 კონკურსის პროგრამით გათვალისწინებული სამართლებრივი 
აქტების ცოდნა; 

 სახელმწიფო ენის ცოდნა, სახელდობრ: ლექსიკური მარაგი 
(ქართული ლექსიკა), ორთოგრაფია, პუნქტუაცია. 

ტესტებზე პასუხების გასაცემად გათვალისწინებულია 4 საათი. 
4. III ეტაპი  ტარდება გასაუბრების ფორმით. გასაუბრება გაიმართება იმ  

კანდიდატებთან, რომლებსაც კონკურსის II ეტაპის შედეგების 
მიხედვით აქვთ საუკეთესო მაჩვენებელი, არანაკლებ 30 ქულა  
საკანონმდებლო აქტებში ტესტირებისა  და არანაკლებ 30 ქულა 
სახელმწიფო ენაში ტესტირების შედეგად.  

5. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ეცნობა კანდიდატის Curriculum 
Vitae (CV)-ს და მის მიერ II ეტაპის გავლის შედეგებს. კანდიდატი 
უპასუხებს კომისიის წევრთა შეკითხვებს დასაკავებელი 
თანამდებობისათვის წაყენებული მოთხოვნის შესაბამისად,  მათ შორის 
უცხო ენის ცოდნის შემოწმების მიზნით და შეკითხვებს, რომლებიც 
დასაკავებელი თანამდებობის სპეციფიკიდან გამომდინარეობს. 

6.  საკონკურსო–საატესტაციო კომისია კანდიდატებთან გასაუბრების 
შემდეგ თავის სხდომაზე, მათ დაუსწრებლად აფასებს ყოველი 
კანდიდატის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დადგენილ 
მოთხოვნებთან შესაბამისობას და იღებს გადაწყვეტილებას 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 



7. გადაწყვეტილების მისაღებად საკონკურსო-საატესტაციო კომისია 
ატარებს ღია კენჭისყრას. თითოეულ ვაკანტურ თანამდებობაზე 
კონკურსში მონაწილე ყოველ კანდიდატს კენჭი ცალკე ეყრება.  

8. საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება ღია 
კენჭისყრით, დამსწრე კომისიის წევრთა ხმების უბრალო 
უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია 
სხდომის თავმჯდომარის ხმა. 

9. კონკურსის შედეგების მიხედვით საკონკურსო–საატესტაციო კომისია 
თითოეულ ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად წარადგენს ერთ 
კანდიდატს ან უარს აცხადებს კანდიდატის წარდგენაზე. 

10. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გადაწყვეტილების მიღებიდან 
არაუგვიანეს 5 დღისა წერილობით აცნობებს ყოველ კანდიდატს მის 
შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას, ხოლო გენერალურ დირექტორს – 
კომისიის მიერ კანდიდატის წარდგენის ან კანდიდატის წარდგენაზე 
უარის თაობაზე. 

11. საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის მიერ თანამდებობაზე დასანიშნად 
წარდგენილი კანდიდატი ინიშნება თანამდებობაზე, თუ იგი კომისიის 
მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 კვირის განმავლობაში 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურ 
დირექტორს წარუდგენს თანამდებობაზე დანიშვნისათვის 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ დოკუმენტებს. 

12. თუ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიამ უარი განაცხადა ვაკანტურ 
თანამდებობაზე დასანიშნად კანდიდატის წარდგენაზე ან ამ 
თანამდებობაზე არ იქნა მიღებული არცერთი განცხადება, აღნიშნულ 
თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაშლილად ითვლება.  

13.  კონკურსანტს უფლება აქვს მიმართოს საპრეტენზიო კომისიას 
კონკურსის თითოეული ეტაპის შედეგების გამოცხადებიდან არა 
უგვიანეს 2 დღისა. საპრეტენზიო კომისიის სახელზე შეტანილი 
განცხადება განიხილება არა უმეტეს 3 დღეში. მიღებული 
გადაწყვეტილების თანახმად შედგება ოქმი გამოვლენილი ხარვეზის 
შესახებ და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად წარედგინება 
საკონკურსო–საატესტაციო კომისიას. საბოლოო გადაწყვეტილებას 
იღებს საკონკურსო–საატესტაციო კომისია საპრეტენზიო კომისიის 
გადაწყვეტილების გათვალისწინებით. საკონკურსო–საატესტაციო 
კომისიას უფლება აქვს, საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიოს 
გაფართოებული სხდომა საპრეტენზიო კომისიის წევრთა მონაწილებით. 

14. II ეტაპთან (ტესტირება საკანონმდებლო აქტებსა და სახელმწიფო ენაში) 
დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში 
კონკურსანტი განცხადებით მიმართავს ტესტირების ორგანიზების 
განმახრციელებელ სპეციალურ ორგანიზაციას. 

 
 


