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განათლება: 

 

2014 − 2018 

 

 

 

2012 − 2014 

 

 

 

2008 − 2012 

 

 

 

2005 − 2008 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი − 

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.  

 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი − 

ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი. 

 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი − ჰუმანიტარული 

მეცნიერებების ბაკალავრი. 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი − სატელევიზიო 

ჟურნალისტიკა (პროფესიული დიპლომი). 

 

გიორგი რაზმაძე 

 
საკონტაქტო ინფორმაცია: 

მიცკევიჩის #15, თბილისი 1094, საქართველო 

მობ.: +995 571 011 077 

ელ-ფოსტა: giorgi.razmadze@gmail.com      
grazmadze@tafu.edu.ge  
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სამუშაო გამოცდილება: 

 

2021/09 − 

 

 

 

 

2021/04 − 2021/10 

 

 

 

2020/02 − 2022/01 

 

2019/09 − 

 

 

 

 

 

 

 

2018/11 − 

 

 

 

 

2018/02 − 2018/04 

 

 

 

 

 

 

2017/09 − 

 

2015/06 − 2017/11 

 

 

2015 

 

2014/03 − 2014/11 

 

   

 

 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი ჯანელიძის 

სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი − 

ასისტენტ-მკვლევარი 

 

საქართველოს ეროვნული კინოცენტრისა და Creative 

Europe-ის პროექტი "კინო სკოლაში" − კინოგანათლების 

ექსპერტი. 

 

ჟურნალი "კინო" − მთავარი რედაქტორი. 

 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი − მოწვეული ლექტორი 

(მოდულები: "კინოენისა და კინოინდუსტრიის 

ფორმირების პერიოდი", "მეორე მსოფლიო 

ომისშემდგომი დასავლური კინოს ისტორია", 

"კონტრკულტურა, პოპკულტურა, პოსმოდერნიზმი და 

თანამედროვე კინემატოგრაფი"). 

 

თსუ მედიისა და ტელეხოვნების საზოგადოებრივი 

კოლეჯი − მოწვეული ლექტორი (მოდულები: "რადიოსა 

და ტელევიზიის ისტორია", "ეკრანული ნაწარმოების 

კომპონენტური ანალიზი"). 

 

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა 

და შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ერთობლივი ექსპერიმენტული 

ვორქშოპი "ახალგაზრდები ახალგაზრდებისთვის" − 

ტრენერი (სასწავლო კურსი: "კომუნიკაციის მოდელები 

თანამედროვე კინოში"). 

 

ჟურნალი "ამარტა" − კრიტიკოსი. 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი − მოწვეული 

ლექტორი (მოდული: "მხატვრული კინოს ისტორია"). 

 

ჟურნალი Filmprint − ზამთრის ნომრის რედაქტორი.  

 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკვირაო სკოლა − 

მასწავლებელი (საგანი: "კინოს ისტორია"). 
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2014/15/16   

                   

  

2014/07 − 2014/09 

 

2011/03 − 2011/07 

 

 

2010/12 − 2011/07 

 

 

2009/04 − 2009/08 

 

2006/08 − 2006/12 

თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი "პრომეთე" − 

კითხვა-პასუხის ფასილიტატორი. 

 

ღია კინოთეატრი Greenema − არტ-მენეჯერი. 

 

ტელეკომპანია "ახალი არხი" − გადაცემა "Popcorn" − 

რეპორტიორი. 

 

სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2" − გადაცემა 

"ვაკანსია" − რეპორტიორი. 

 

საინფორმაციო სააგენტო "GHN" − რეპორტიორი. 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი "პირველი არხი" − 

გადაცემა "ადრე" − რეპორტიორი. 

 

 

 

სხვა აქტივობა: 

 

Certificate of online training course of Lappeenranta-Lahti University of Technology 

− "Digital Teaching in University Environment".  
3 თებერვალი − 28 თებერვალი, 2022 

 

თბილისის სრუდენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის 

საკონკურსო პროგრამის ჟური წევრი (3-6 ნოემბერი, 2020). 

 

რეცენზენტი სახელმძღვანელოსი: ლელა ოჩიაური, თანამედროვე ქართული 
მხატვრული კინოს ტენდენციები, თბილისი: “კენტავრი”, 2020. 

 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრი. იხ. 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, თბილისი: “კენტავრი”, 2020, #1 (82). 

 

წინანდლის პრემიის კინოს სექციის სელექციონერი (2016/2017/2018/2019). 
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ზამთრის სკოლა "ფილოსოფია და სოციალური თეორია ფაშიზმის პირისპირ" − 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურის კვლევების 

ინსტიტუტი და ფონდი "ღია საზოგადოება − საქართველო". 
თელავი, საქართველო 
26 თებერვალი - 6 მარტი, 2016. 
 

კინო სამოქალაქო აქტივიზმისთვის − გაეროს ასოციაცია საქართველოში 

(UNAG). პროგრამის მოწვეული ტრენერი. 
მცხეთა, ჟინვალი, საქართველო 
22-24 სექტემბერი, 2015. 

 

სწავლებისა და ლიბერალური განათლების თეორია − საქართველოს 

ეროვნული კინოცენტრი (პროექტი "კინო სკოლაში"). 
თბილისი, საქართველო 
1-4 მარტი, 2014. 

 

ეფექტიანი კომუნიკაცია − იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. 
თბილისი, საქართველო 
21 მაისი - 8 ივნისი, 2012. 
 

სტუდენტური კინოფესტივალის "ამირანის" ჟიურის წევრი. 
17-21 მაისი, 2011. 

 

"The Role of Media in Election Campaign − Georgia's Journalists Training" −  Lithuanian 

Journalists Union, School of Communication and GORBI (The Georgian Opinion 

Research Business International). 
Tbilisi, Georgia 
April 01-05, 2008. 
 

სერტიფიკატი სალექციო კურსში "ფული და თავისუფლების ფილოსოფია" − 

ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი და FEE (foundation for economic education). 

თბილისი, საქართველო 
21-29 მარტი, 2007. 

 

საჯარო ლექციები: 

 

ყალბი ინფორმაციის გავლენა ხელოვნებაში − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 2021 წლის 5 დეკემბერი, თბილისი. 

 

თანამედროვე კრიტიკის გამოწვევები საქართველოში − თანამედროვე 

ქართული თეატრის კვლევის ცენტრი. 2020 წლის 4 თებერვალი, თბილისი. 
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„ახალი კინოს“ დრამატურგია − თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის 

ცენტრი. 2020 წლის 23 ოქტომბერი, თბილისი. 

 

კინოში სივრცის ორგანიზების კვლევა ედვარდ სოჯას თეორიების მიხედვით − 

თბილისის სოციალური კვლევების სკოლა. 2020 წლის 4 მაისი, თბილისი. 

 

სოციალური ფონის კვლევა თანამედროვე (ქართულ) კინოში − თბილისის 

სოციალური კვლევების სკოლა. 2019 წლის 20 ნოემბერი, თბილისი. 

 

აფხაზეთის და ოკუპაციის თემა ქართულ კინოში − თბილისის სოციალური 

კვლევების სკოლა. 2019 წლის 13 ივლისი, თბილისი. 

 

სიუზან კენედის ვიზუალური თეატრი − თანამედროვე ქართული თეატრის 

კვლევის ცენტრი. 2019 წლის 13 მაისი, თბილისი. 

 

წიგნების ავტორი: 

 

რედაქტორი: ქართული კინო: დამოუკიდებლობის 30 წელი, თბილისი: 

კენტავრი, 2021. 

 

თანაავტორი: 1920-იანი წლების ქართული კინო, თბილისი: საქართველოს 

კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი, 2021. 

 

მონოგრაფიის ავტორი: ქართული კინომცოდნეობა ისტორიულ კონტექსტში, 

თბილისი: კენტავრი, 2020. 

 

სახელმძრვანელოს თანაავტორი: უახლესი ქართული მხატვრული კინო, 

თბილისი: კენტავრი, 2018. 

 

თანაავტორი: ქართული ხელოვნების ისტორია, თბილისი: EL CETERA, 2018.  

 

 

პუბლიკაციები და რჩეული სამეცნიერო კონფერენციები:  

 

იხ. დანართი #1. 
 

ენები: 

ქართული − მშობლიური; ინგლისური − B2; რუსული − თავისუფლად.
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დანართი #1: 

ინვაირონმენტალისტური კინო და სამართლიანი საზოგადოების პრინციპები − სეუ-ს 

საერთაშორისო კონფერენცია „ევროპის მწვანე შეთანხმება და მისი პოლიტიკური, 

სამართლებრივი და ეკონომიკური ზეგავლენა საქართველოზე“, 2022 წლის 10-11 

თებერვალი, თბილისი. 

 

ვინ არის „ახალი ადამიანი“ კინოში 

 

პოსტმოდერნისტული ინსტრუმენტები კინოში, ხელოვნება და თანამედროვეობა, 

თბილისი: კენტავრი, #1 (11), 2021, გვ. 132-136. 
 

Postmodernist Instruments in Cinema, Art and Modernity, Tbilisi: “kentavri”, #1 (11), 2021, pp. 

137-140. 
 

When Georgia Met Europe, Europe and European Cinema at Times of Change, Debrecen: 

Debrecen University Press, 2001, pp. 197-208. 

 

For Comprehension of Nazi Period Cinema, Cultural artifacts of Kazakhs in the world research 

space, Almaty: T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts, 2020, pp. 312-315. 

 

For Comprehension of Nazi Period Cinema – Modernization of national consciousness in the 

context Modernization of National Consciousness in the Context of the Formation of an 

Intellectual Nation – Conference at the T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts. 

Almaty, Kazakhstan 

April 14, 2020 

 

გაადგილოვებრივობის მოტივი პოკაჰონტასის მითის ეკრანიზაციებში, 

ამერიკისმცოდნეობის 21-ე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 

თბილისი: თსუ-ს გამომცემლობა, 2020, გვ. 234-240. 

 

აფხაზეთის საკითხი 2010-ინი წლების ქართულ კინოში, აფხაზეთის კულტურულ-
ისტორიული წარსული და თანამედროვეობა, თბილისი, 2019, გვ. 71-82. 

 
The Problem of Abkhazia in the Georgian Film of the 2010s, Cultural-historical past and present 
of Abkhazia, Tbilisi, 2019, pp. 210-220. 

 
Вопрос Абхазии в грузинском кино в 2010-е годы, Культурно-историческое прошлое и 
настоящее Абхазии, Тбилиси, 2019, ст. 347-358. 

 

ქართული კინომცოდნეობის საწყისებთან, სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 

თბილისი: “კენტავრი”, 2019, #3 (80), გვ. 72-79. 
 

Terrible Dystopia of Terrence Malick – International Conference UTOPIA AND THE NEW 

WORLD – Charles University (Center for Ibero-American Studies), Autonomous University of 

Madrid (Transatlantic Network of Utopian Studies). 
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Prague, Czech Republic 
5-6 November, 2019. 

 

სატელევიზიო კინემატოგრაფის კრიტიკისათვის, კულტურა და ხელოვნება 
თანამედროვეობის კონტექსტში, ბათუმი: “ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი”, 2019, გვ. 237-242. 

 

მცდარი იდენტობები, კინო და ფსიქოანალიზი, თანამედროვე 
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება, ქუთაისი: აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2019, გვ. 396-404. 

 

აფხაზეთის საკითხი 2000-იანი წლების ქართულ კინოში − კონფერენცია “აფხაზეთის 

კულტურულ-ისტორიული წარსული და თანამდროვეობა”. 

თბილისი, საქართველო 
26 სექტემბერი, 2019. 
 

თეორია, პოსტთეორია და პოსტსიმართლე: კინომცოდნეობის მომავალი, 

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, თბილისი: “კენტავრი”, 2019, #2 (79), გვ. 147-162; 
 

Georgian Film Studies: History of Relations Between Criticism and Censorship, The materials of 

the International Scientific and practical conference “Modernization of Humanitarian 

Education: Science, Culture, Art”, Almaty: T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts, 

2019, pp. 259-264. (in Russian) 

 

Georgian Film Studies: History of Relations Between Criticism and Censorship – International 

Scientific and practical conference “Modernization of Humanitarian Education: Science, Culture, 

Art”.  

Almaty, Kazakhstan 

April 15-19, 2019. 
 

When Georgia Met Europe – Representation of Europe and Europeanism in Eastern European 

Cinema. ZOOM conferences at the University of Debrecen. 

Debrecen, Hungary. 

December 7-8, 2018. 

 

“ქართული კინომცოდნეობის საწყისებთან” − მეცნიერებისა და ინოვაციების 

საერთაშორისო ფესტივალის სემინარი “კულტურული მემკვიდრეობა − ქართული 

კინო 110 წლის”. 

თბილისი, საქართველო  
27 სექტემბერი, 2018. 
 

სოცრეალიზმის მითებთან ბრძოლა ქართულ კინომცოდნეობაში, XX საუკუნის 
ხელოვნება: მითის ინტერპრეტაცია ხელოვნებაში, თბილისი: “კენტავრი”, 2018, გვ. 

128-136; 

 

“უკვდავყოფის მექანიზმები ფოტოგრაფიასა და კინემატოგრაფში: მსგავსებები და 
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განსხვავებები” − საქართველოს ფოტოგრაფ-მოყვარულთა საზოგადოება. 

თბილისი, საქართველო  
24-25 მაისი, 2017. 
 

ავტორის კონცეფცია პირველ კინოსტუდიებში, კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და 
მართვა, ბათუმი: “ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი”, 

2017, გვ.  248-252; 

 

სტალინის უკონფლიქტობის თეორია და ქართული კინომცოდნეობის გამოწვევები, 

თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება, ქუთაისი: 
“აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტი”, 2017, გვ. 499-504; 
 

მსჯელობა კინოსა და რეალობის შესახებ, სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 

თბილისი: “კენტავრი”, 2017, #1(70), გვ. 81-92; 
 

ფილმური თუ ფოტოგენური? სემიოტიკა, თბილისი: “სემიოტიკის კვლევითი 

ცენტრი”, 2016, ტ. XVI, გვ. 233-241; 

 

“(პოსტ)სტრუქტურალიზმი ამერიკულ კინომცოდნეობაში: “ინტელექტუალებისა” და 

“ანტიინტელექტუალების” კამათი” − ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

თბილისი, საქართველო 
19-21 მაისი, 2016. 
 

ოცდაათი წელი მონანიების გარეშე, სტუდენტური ნარკვევები: საქართველოს 
სტუდენტთა VII  სამეცნიერო კონფერენციის რჩეული მასალები, 2014, თბილისი: 

კენტავრი, გვ.46-54 


