
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 

განცხადება  

 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 
ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით აცხადებს ღია და 
დახურულ კონკურსს პროფესიული საჯარო მოხელეების ვაკანტური თანამდებობების 
დასაკავებლად. 

კონკურსი ტარდება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „საჯარო 
სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 
21 აპრილის №204 დადგენილების შესაბამისად. 

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს საქართველოს ქმედუნარიან 
მოქალაქეს, რომელიც აკმაყოფილებს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის 27-ე და 29-ე მუხლებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. 

განცხადებები მიიღება : 

2019 წლის 18 მარტიდან 27 მარტის  ჩათვლით პროფესიული საჯარო მოხელის შემდეგ 
ვაკანტურ თანამდებობებზე: 

  ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების 
უფროსი - 1 საშტატო ერთეული (ღია კონკურსი); 

  ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების I 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული (ღია კონკურსი); 

  ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების III 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული (ღია კონკურსი); 

  მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის 
ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და სტანდარტების განყოფილების I კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული (დახურული კონკუსი); 

  მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის 
ქართველოლოგიის განყოფილების I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 1 
საშტატო ერთეული (ღია კონკურსი); 
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კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ 
ელექტრონულად, სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული 
ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით; 

კანდიდატს უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილება გაკეთებულ განაცხადში საჯარო 
დაწესებულების მიერ განაცხადის წარდგენისათვის განსაზღვრული ვადის 
ამოწურვამდე; 

კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია 
საკონკურსო მოთხოვნებთან დაკავშირებით. 

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე 
(www.hr.gov.ge)  კანდიდატმა  შესაბამის  ველებში  უნდა  ატვირთოს: 

1. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი); 

2. მოთხოვნის შემთხვევაში სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი, სათანადოდ 
გაფორმებული დოკუმენტი − შრომის    წიგნაკი  (არსებობის შემთხვევაში) ან 
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული იქნება 
სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღები და დაკავებული 
თანამდებობა; 

3. დახურული კონკურსის შემთხვევაში, კანდიდატმა დამატებით უნდა ატვირთოს 
დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება, რომ კანდიდატი არის  მოქმედი პროფესიული 
საჯარო მოხელის სტატუსის მქონე პირი ან შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული 
პირი, რომელიც  არანაკლებ 1 წელი მუშაობს საჯარო სამსახურის სისტემაში. 

დოკუმენტები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი 
დოკუმენტის შემთხვევაში, საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის 
წარდგენა). დოკუმენტების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, კანდიდატი 
კონკურსის II ეტაპზე არ დაიშვება. 

კონკურსი ტარდება 2 ეტაპად: 

ა) I ეტაპი გულისხმობს კანდიდატის განაცხადის ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის დადგენას, რაც გულისხმობს გამოცხადებული ვაკანსიისათვის 
დადგენილ ძირითად, სპეციალურ და დამატებით მოთხოვნებთან კანდიდატის მიერ 
წარდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობის შემოწმებას; 

კონკურსის მომდევნო ეტაპამდე 7 კალენდარული დღით ადრე საკონკურსო კომისია 
ელექტრონულად აცნობებს კანდიდატს მის მიერ წარდგენილი განაცხადის ძირითად 
ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესახებ; 
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ბ) II ეტაპი გულისხმობს კანდიდატის შეფასებას ვაკანტური თანამდებობისათვის 
დადგენილი სპეციალური და დამატებითი საკვალიფიკაციო  მოთხოვნების 
შესაბამისად. კანდიდატის შეფასება ხდება: ა) ზეპირი დავალებით; ბ) გასაუბრებით. 

კონკურსის II ეტაპი გაიმართება  საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 
(მისამართი: ქ. თბილისი, ლადო  გუდიაშვილის ქუჩა №7) 

საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება საკონკურსო კომისიის მიერ ხმათა უმრავლესობით, 
განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა.  

საკონკურსო კომისია შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 
კალენდარული დღისა თითოეულ კანდიდატს ელექტრონულად აცნობებს მის მიმართ 
მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ. 

 


