
 1 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, პროფესორი გიორგი მარგველაშვილი 

 

დავიბადე:  1958 წლის  25 მარტს   ქ. ქუთაისში 

 

განათლება:  

1975 წ. – დავამთავრე თბილისის 51-ე საშუალო სკოლა; 

1975 წ. – ჩავაბარე საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალურ 

ინსტიტუტში დრამის ხელოვნების ფაკულტეტზე; 

1980 წ. – დავამთავრე საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური 

ინსტიტუტის დრამის ფაკულტეტი დრამის რეჟისორის სპეციალობით. დიპლომი-

247978; კვალიფიკაცია დრამის რეჟისორი; 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

ტელევიზია და თეატრები: 

1983–1984 წ. წ. – საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის კომიტეტი. 

ახალგაზრდული გადაცემების მთ. რედაქცია – რეჟისორი; 

1984–2001 წ. წ. – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრის 

დამდგმელი რეჟისორი; 

2001–2005 წ. წ. –  ამავე თეატრის მთავარი რეჟისორი; 

2005–2009 წ. წ. – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრის 

სამხატვრო ხელმძღვანელი; 

2009 წ. – ა. გრიბოედოვის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მთავარი 

რეჟისორი; 

 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი: 

1984–1989 წ. წ. – მსახიობის ოსტატობის კათედრა – ასისტენტი; 

1989–1997 წ. წ. – მსახიობის ოსტატობის კათედრა – უფრ.მასწავლებელი; 

1997–2000 წ. წ. – მსახიობის ოსტატობის კათედრა – დოცენტი თანამდებობა; 

2000 წ. – დოცენტი – სამეცნიერო-პედაგოგის წოდება (დრამის რეჟისურის კათედრა); 

2004–2005 წ. წ. – დრამის რეჟისურის კათედრის გამგის მოადგილე; 

2005 წ. – დღემდე – დრამის ფაკულტეტი – სრული  პროფესორი; 

2005–2007 წ. წ. – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი (საქართველოს 

პრეზიდენტის განკარგულება # 67 14.02.2006 წ.); 

2007–2011 წლის დეკემბრამდე – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი; 

2011 წლის დეკემბრიდან – 2012 წლის მარტამდე – საქართველოს შოთა რუსთაველის 

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის 

შემსრულებელი; 
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2012 წლის  ოქტომბრიდან  -2014  თებერვლამდე –  საქართველოს შოთა რუსთაველის 

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის 

შემსრულებელი; 

2014  თებერვლიდან –დღემდე – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი; 

 

პროფესიული პრემიები: 

1994 წ. – პრიზი საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევრისათვის (საქართველოს თეატრის 

მოღვაწეთა კავშირი) 

1996 წ. – პრიზი საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევრისათვის (რუსთავის 

საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი) 

2001 წ. – პრიზი საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევრისათვის (საქართველოს თეატრის 

მოღვაწეთა კავშირი) 

2004 წ. – პრიზი საუკეთესო რეჟისურისათვის (რუსთავის საერთაშორისო 

თეატრალური ფესტივალი) 

2004 წ. – პრიზი საუკეთესო ექსპერიმენტული ნამუშევრისთვის (რუსთავის 

საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი) 

 

კონფერენციები და მოხსენებები: 

1. ATEC 6th International Forum – “A History and present of the Shota Rustaveli Theatre and 

Film Georgian State University” – 2011 Y. 

2. ATEC 7th International Forum – “Theatre – Globalization and Localization” – 2012 Y. 

3. ATEC 8th International Forum – Contemporary Approaches to Staging Classical Works in 

Relation to Drama School Teaching & Training – 2013 Y. 

4. ATEC 9th International Forum –2014 Y. 

 

სხვა გამოცდილება: 

2002–2004 წ. წ. – ფონდ ,,ღია საზოგადოება-საქართველო”-ს ხელოვნებისა და 

კულტურის ეროვნული პროგრამების  საექსპერტო კომისიის წევრი. 

2009 წ. – თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მრჩეველთა საბჭოს 

თავმჯდომარე. 

2010 -2011 წ.    -  საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ხელოვნებისა და 

მეცნიერების დარგებში შოთა რუსთაველის სახელობისა და საქართველოს 

ეროვნული პრემიების  კომისის წევრი. 

 

ენები: 

ქართული - მშობლიური 

რუსული - სრულყოფილად 

 

მყავს მეუღლე და ორი შვილი.  

 


