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ბრძანება

ზ. ფალიაშვილი დაბადებიდან 150 წლისთავთან დაკავშირებით სამუშაო
ჯგუფის შექმნის შესახებ
საქართველოს კანონის ”უმაღლესი განათლების შესახებ” 22-ე მუხლის, საქართველოს კულტურისა
და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 07 ივლისის N05/90 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების მე-14 მუხლის
მე-9 და მე-12 პუნქტების, სსიპ თბვილისის ვანო სარაჯიშვბილის სახელობის სახლემწიფო
კონსერვატორისა და ააიპ „მუზეუმების გაერთიანება“-ს შორის 2020 წლის 21 იანვარს დადებული
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და 2020 წლის 31 იანვარს დადებული შეთანხმების
საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1.

შეიქმნას ზ. ფალიაშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავის 2021 წელს აღნიშვნის მიზნით
ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
სსიპ თბვილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახლემწიფო კონსერვატორიიდან:
- ნ. შარიქაძე
- მ. ნადარეიშვილი
- ქ. ბაქრაძე
- რ. წურწუმია
- მ. ქავთარაძე
ააიპ „მუზეუმების გაერთიანებიდან“:
- ნ. სანადირაძე

2. სამუშაო ჯგუფის წევრებს დაევალოს „მესა“-ს გამოცემის კონცეფციის ჩამოყალიბება.
3. სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახლეობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მხრიდან ჯგუფის
წევრებს დაევალოს ზ. ფალიაშვილის „მესა“-ს გამოცემის მომზადება.
4. ააიპ მუზეუმების გაერთიანების სამუშაო ჯგუფის წევრს დაევალოს გამოცემის უზრუნველყოფა
2020 წლის დეკემბერში.
5. პასუხისმგებლობა სამუშაო ჯგუფის მუშაობაზე დაეკისროს გამომცემლობის ხელმძღვანელს
ქ. ბაქრაძეს.
6. სამუშაო ჯგუფს დაევალოს განსაზღვროს სამეცნიერო-კლვლევითი მიმართულების ფართო
ტექსტუალურ ნაწილში და სანოტო მასალის თანდართული კომენტარების ავტორების ვინაობა და
უზრუნველყოს მათი ინფორმირება.
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7. გამომცემლობის

ხელმძღვანელს ქ. ბაქრაძეს დაეცვალოს ბიუჯეტის შექმნა ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელთან კოორდინირებით
8. კვლევების დეპარტამენტის უფროსს მარიკა ნადარეიშვილს დაევალოს თანადამფინანსებლის
მოძიება საგამომცემლო ფაილის მომზადების პროცესისათვის (სხვადასხვა პროექტის მომზადების
კუთხით).
9. ბრძანების კონსერვატორიის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს კონსერვატორიის
ვებ გვერდის ადმინისტრატორს.
10. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს კონსერვატორიის
კანცელარიას.
11. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
12. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მის: დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6)

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი
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