
 

 

რუსუდან კვარაცხელია   

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში კინოს 

მუზეუმის კურატორი; 

კავკასიის სერთაშორისო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, 

ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორი. 

განათლება: 

1987-1991 ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბელორუსია (ქ.მინსკი) დრამის 

რეჟისურა 

1991-1994 საქართველოს შოთა რუსთაველის სახ. თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი 

კინოფაკულტეტი კინომცოდნე (რედაქტორ-მეთოდისტი) 

2014 წელს  საქართველოს  შოთა  რუსთაველის  თეატრისა  და  კინოს  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის დოქტურანტურა კინომცოდნეობის სპეციალობით. 

2015 წელს დისერტაცია თემაზე - მეტაფორული ტენდენციები ХХ საუკუნის 60-80-ნი 

წლების ქართულ კინემატოგრაფში. 

სამუშაო გამოცდილება. 



1993 - 1994 მრავალდარგოვანი  შემოქმედებითი  ფირმა  „მთვარის  გლობუსი”. 

მეთოდისტი 

1994 - 1995  ნატო  ვაჩნაძის  სახელობის  ქართული  კინოს  აკადემია.   

1994 ხელოვანთა საღამო „სიმღერა ქართულ კინოში”. საორგანიზაციო ჯგუფი 1995 - 

1997 საქართველოს ტელევიზიის  I  არხის  კინორედაქცია.  გადაცემა „კინოთვალი”. 

(ავტორი და წამყვანი). 

1995 – სატელევიზიო ფესტივალი „მანას” (საქართველო) ნომინანტი. 

1996 - 1999 ქართული  კინოს ფესტივალი  „ნატო”.  ბოლო  წლების  (1990 - 1995) 

საუკეთესო  ქართული  ფილმების  (მხატვრული,  დოკუმენტური,  ანიმაციური) 

დაჯილდოვება. კინომცოდნე, საორგანიზაციო ჯგუფი. 

1997 – 1998  საქართველოს  შოთა  რუსთაველის  სახელობის  თეატრისა  და  კინოს 

უნივერსიტეტი. სალექციო კურსი – მხატვრის ხელოვნება კინოში. 

2010 - 2012 ტელეკომპანია ПИК-ი.  დოკუმენტური  ფილმების  ციკლის - „ДокФайлы“-

ს  პროდუსერი.  დოკუმენტური სერიალის „Судьба Красоты“-ს და „Загадки Грузии“-ს 

პროდუსერი. 

2013-დან დღემდე კავკასიის  სერთაშორისო  უნივერსიტეტში  მულტიმედია 

პროექტების პროდიუსერი 

2014-დან დღემდე კავკასიის  სერთაშორისო  უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ, 

სოციალურ  მეცნიერებათა,  ბიზნესისა  და  მართვის  ფაკულტეტზე აფილირებული, 

ასოცირებული პროფესორი 

2017 საერთაშორისო ჟურნალი „ცოდნის პარადიგმები“, სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 

მნიშვნელოვანი სამეცნიერო მიღწევები ბოლო 10 წლის განმავლობაში  

(სამეცნიერო პუბლიკაციები, კონფერენციები, სიმპოზიუმები) 

1. სახელოვნებო მეცნიერებათა  ძიებანი #3 (40), 2009/ მეტაფორის  ზოგადი 

კლასიფიკაცია. 

2. სახელოვნებო მეცნიერებათა  ძიებანი #1 (42),  2010/ დროისა  და  

კინემატოგრაფის ურთიერთდამოკიდებულება. 



3. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #1 (50), 2012 /მონტაჟის სახეობები. 

4. საერთაშორისო  პერიოდული  სამეცნიერო ჟურნალი - ინტელექტი  #3  (38) 2013/ 

ესთეტიკური პრინციპები ექსპერიმენტულ კინემატოგრაფში. 

5. სახელოვნებომეცნიერებათა  ძიებანი #2  (59),  2014/ მეტაფორული  

ტენდენციები 70 - იანი წლების კინოში. 

6. არტკვლევები #1, 2019 / პოეტური კინოს თეორიული საკითხები. 

7. არტკვლევები #2, 2020 / პოეტური და მეტაფორული კინოს შესახებ. 

1. 2010 ივ.ჯავახიშვილის  სახ.უნივერსიტეტის  ამერიკის  შესწავლის  ინსტიტუტი. 

ამერიკათმცოდნეობის ХI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „ამერიკა და 

ამერიკული  ღირებულებები“. თემა - ავანგარდული მიმდინარეობა ამერიკულ 

კინემატოგრაფში. 

2. 2011 ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ხელოვნების  სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი. მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა საერთაშორისო 

კონფერენცია. თემა- მეტაფორის სემანტიკა კინოხელოვნებაში. 

3. 2014 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. მაგისტრანტთა და 

დოქტორანტთა საერთაშორისო კონფერენცია.  თემა - კინოს გავლენა საზოგადოებაზე 

ტოტალიტარული სახელმწიფოებრიობის პირობებში. 

4. 2015 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. მაგისტრანტთა და 

დოქტორანტთა მეორე საერთაშორისო  კონფერენცია. „მედიაპროპაგანდა:  

ისტორიული  რაკურსი  და თანამედროვეობა“. თემა-ვიზუალური კომუნიკაციები და 

გარემო. 

5. 2018 ქ.პაფოსი. კვიპროსი. h International Conference for Cultural Tourism in Europe. 

თემა - Ancient Georgian architecture’s role in tourism 

6. ჯავახიშვილის  სახ.  თბილისის სახელმქიფო  უნივერსიტეტი. II International 

Symposium for Young Scholars in the Humanities. თემა - Metaphor in the Georgian Cinema 

of the 20 th Century. 



7. 2019 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.  თანამედროვე  

მედიაგანათლების გამოწვევები და პერსპექტივები. მონაწილე/მომხსენებელი. 

8. 2020 საერთაშორისო  კონფერენცია  არქივთმცოდნეობა  და  წყაროთმცოდნეობა 

- ტენდენციები და გამოწვევები. თემა - ქართული პოეტური კინო (1920-1930). 

9. 2020 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. მერვე საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია. საბჭოს წევრი. 

მნიშვნელოვანი პედაგოგიური მიღწევები 

2012-დან  კავკასიის საერთაშორისო  ინუვერსიტეტში  ჟურნალისტიკის  ფაკ.-ის 

სალექციო კურსები - „სატელევიზიო პრაქტიკა“ და სატელევიზიო სცენარზე მუშაობა“. 

2013 - კავკასიის  საერთაშორისო  უნივერსიტეტის  მულტიმედია  ცენტრის 

პროდიუსერი. 

2013 - საყმაწვილო სატელევიზიო კონკურსის „ჩემი სამშობლო ჩემი უბნიდან იწყება“ 

ჟიურის წევრი. 

2016 - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში, ჟურნალისტიკის ტრენინგ- 

კურსის კოორდინატორი. 

2017 - სალექციო კურსი „მსოფლიო კინოს ისტორია“ (სილაბუსის ავტორი) 2018 - 

სალექციო კურსი კსუ-ში „ფოტოჟურნალისტიკა“ (სილაბუსის ავტორი) 

2018 - სალექციო  კურსი  კსუ-ში „პროდიუსერის  ხელოვნება  და  პროდიუსინგი“; 

(სილაბუსის ავტორი) 

2017 - ასევე კს უნივერსიტეტის კინოკლუბის ორგანიზატორი და ხელმძღვანელი. 

2015 - ვიზუალური  მედიის საერთაშორისო სტუდენტური ფესტივალი „ზუმი- 

თბილისი". ჟიურის სპეციალური  პრიზი  სიუჟეტისათვის „მშრალი  ხიდი“(ავტ. 

ხ,გოგოხია,  პედაგოგი  და  პროდიუსერი  რ.კვარაცხელია); პრიზი საუკეთესო 

ტელესიუჟეტისათვის „შვიდქალა" (ავტ. შ. მამუკაშვილი, პედაგოგი და პროდიუსერი 

რ.კვარაცხელია) 

2016 - ვიზუალური მედიის საერთაშორისო სტუდენტური ფესტივალი „ზუმი- 

თბილისი“. პრიზი საუკეთესო რეპორტაჟისათვის (ავტ.მ. ანჯაფარიძე, პედაგოგი და  



პროდიუსერი რ. კვარაცხელია); პრიზი საუკეთესო ტელესიუჟეტისათვის (ავტ. 

შ.ღვაჩლიანი,პედაგოგი და პროდიუსერი რ.კვარაცხელია). 

ამერიკის სახელმწიფო მედიაგანათლების პროექტის (MEP) კურსდამთავრებული, 

საგრანტო პროექტის გამარჯვებული და პროექტის აქტიური მონაწილე.  

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

577- 138 - 386  

rusudankvaratskhelia@gmail.com 

 

 


