
 1 

             
 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არსებული ვაკანტური 
თანამდებობებისათვის განკუთვნილი  საკონკურსო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 
 

1. ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის იურიდიული განყოფილების უფროსის 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია: 

 
 საგანმანათლებლო ხარისხი – მაგისტრი ან მაგისტრთან გათანაბრებული; 
 სპეციალობა – იურისტი; 
 სამუშაო გამოცდილება – საჯარო სამსახურში ან სპეციალობით მუშაობის 5 წლის 

სტაჟი; 
 სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

      ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
         ბ) საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”; 

გ) საქართველოს კანონი ”საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
შესახებ”; 

        დ) ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 
         ე) ,,საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“; 
         ვ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“; 
         ზ) საქართველოს კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“: 
         თ) საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“; 
          ი)  საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის  

დებულება. 
 ენების ცოდნა: 

                ა) სახელმწიფო ენა – ქართული; 
                ბ)  უცხო ენა – რუსული და ინგლისური.  

 კომპიუტერული პროგრამები: Windows, Ms. Word, ინტერნეტი. 
 მენეჯერული უნარები: ლიდერობა, გუნდის მართვა, პროექტებისა და პროცესების 

მართვა, თანამშრომლების განვითარება; 
 ორგანიზაციულ–ადმინისტრაციული მუშაობის ჩვევები; 
 მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
 პრინციპულობა და ობიექტურობა ხელქვეითებთან ურთიერთობაში; 
 მაღალი შინაგანი კულტურა; 
 ორგანიზებისა და დაგეგმვის უნარები; 
 კომუნიკაბელურობა; 
 გუნდური მუშაობის უნარი; 
 ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული; 
 სწრაფი და ანალიტიკური აზროვნება; 
 ინიციატივის გამოვლენის უნარი; 
 დოკუმენტზე მუშაობის მაღალი კულტურა. 
 

 
2. ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის დაცვისა და უსაფრთხოების 

განყოფილების სპეციალისტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია: 
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 საგანმანათლებლო ხარისხი – ბაკალავრი; 
 სამუშაო გამოცდილება – საჯარო სამსახურში ან სპეციალობით მუშაობის  2 წლის 

სტაჟი; 
 სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

            ა)  საქართველოს კონსტიტუცია; 
            ბ) საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”; 
            გ) საქართველოს კანონი ”საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ”; 

დ) საქართველოს კანონი ”საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
შესახებ”; 
ე) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 
ბიბლიოთეკის დებულება; 

 ენების ცოდნა: 
                  ა) სახელმწიფო ენა  – ქართული; 

 ბ) სასურველია ერთ–ერთი უცხო ენის ცოდნა. 
   კომპიუტერული პროგრამები: Windows, Ms. Word, ინტერნეტი. 
 კომუნიკაბელურობა; 
 გუნდური მუშაობის უნარი; 
 მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
 მაღალი შინაგანი კულტურა; 
 გაწონასწორებულობა; 
 სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი. 
 

3. მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის 
ქართველოლოგიის განყოფილების სპეციალისტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია: 
 საგანმანათლებლო ხარისხი – ბაკალავრი; 
 სამუშაო გამოცდილება – საჯარო სამსახურში ან სპეციალობით მუშაობის  2 წლის 

სტაჟი; 
 სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

               ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
               ბ) საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”; 
               გ) საქართველოს კანონი ”საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ”; 

დ) საქართველოს კანონი ”საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
შესახებ”; 
ე) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული  
ბიბლიოთეკის დებულება. 

 ენების ცოდნა: 
                    ა) სახელმწიფო ენა  – ქართული; 
                    ბ)  უცხო ენა – ინგლისური. 

 კომპიუტერული პროგრამები: Windows, Ms. Word, ინტერნეტი. 
 კომუნიკაბელურობა; 
 გუნდური მუშაობის უნარი; 
 მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
 ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის უნარი; 
 ანალიტიკური უნარები; 
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 მაღალი შინაგანი კულტურა. 
 
 

4. საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის პერიოდულ გამოცემათა დამუშავების 
განყოფილების სპეციალისტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია: 

 
 საგანმანათლებლო ხარისხი – ბაკალავრი; 
 სამუშაო გამოცდილება – საჯარო სამსახურში ან სპეციალობით მუშაობის  2 წლის 

სტაჟი; 
 სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

            ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
            ბ) საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”; 
            გ) საქართველოს კანონი ”საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ”; 

დ) საქართველოს კანონი ”საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
შესახებ”; 
ე) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 
ბიბლიოთეკის დებულება. 

 ენების ცოდნა:  
                   ა) სახელმწიფო ენა  – ქართული; 

 კომპიუტერული პროგრამები: Windows, Ms. Word, ინტერნეტი. 
 კომუნიკაბელურობა; 
 მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
 გუნდური მუშაობის უნარი; 
 მაღალი შინაგანი კულტურა; 
 ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის უნარი. 

 
 

5. საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დაკომპლექტების განყოფილების 
სპეციალისტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია: 

 
 საგანმანათლებლო ხარისხი – ბაკალავრი; 
 სამუშაო გამოცდილება – საჯარო სამსახურში ან სპეციალობით მუშაობის 2 წლის 

სტაჟი; 
 სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

                   ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
             ბ) საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”; 
             გ) საქართველოს კანონი ”საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ”; 

დ) საქართველოს კანონი ”საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
შესახებ”; 

         ე) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული  
ბიბლიოთეკის დებულება. 

 ენების ცოდნა:  
                   ა) სახელმწიფო ენა  – ქართული; 
                   ბ) უცხო ენა –  ინგლისური. 

  კომპიუტერული პროგრამები: Windows, Ms. Word, Ms. Excel, ინტერნეტი. 
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 კომუნიკაბელურობა; 
 მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
 გუნდური მუშაობის უნარი; 
 მაღლი შინაგანი კულტურა; 
 ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის უნარი. 
 

 
6.  საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის სანოტო და 

აუდიოვიზუალური გამოცემებით მომსახურების განყოფილების სპეციალისტის 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია: 

 საგანმანათლებლო ხარისხი – ბაკალავრი; 
 სპეციალობა – მუსიკალური განათლება (მუსიკალური სასწავლებელი); 
 სამუშაო გამოცდილება – საჯარო სამსახურში ან სპეციალობით მუშაობის  2 წლის 

სტაჟი; 
 სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

                   ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
             ბ) საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”; 
             გ) საქართველოს კანონი ”საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ”; 

დ) საქართველოს კანონი ”საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
შესახებ”; 

ე) საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 
ბიბლიოთეკის დებულება; 

 ენების ცოდნა:  
                  ა) სახელმწიფო ენა  – ქართული. 

 კომპიუტერული პროგრამები: Windows, Ms. Word, ინტერნეტი. 
 კომუნიკაბელურობა; 
 მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
 გუნდური მუშაობის უნარი; 
 მაღალი შინაგანი კულტურა; 
 ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის უნარი; 
 გაწონასწორებულობა. 

 
 
    


