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ირმა დოლიძე 

 

ხელოვნებათმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.  

 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი 

მეცნიერ-თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდმარე. 

 
საკონტაქტო ინფორმაცია:   

idolidze@tafu.edu.ge   /  irma_dolidze@yahoo.com 

 
 

განათლება  

 

1987-1992 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის                  

ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილება,  სპეციალობა – ხელოვნებათმცოდნეობა; 

 

1988-1991 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ 

პროფესიათა ფაკულტეტის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განყოფილება ფერწერის 

სპეციალობით. 

  

 

ძირითადი სამუშაო გამოცდილება 

 

- 2017 წლიდან - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის  

მეცნიერ-თანამშრომელი; 2019  წლიდან მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;  

 

- 2010 წლიდან  - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული   სააგენტოს  

სამუზეუმო მიმართულების კურატორი; სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს 

წევრი; 

 

- 2018 წლიდან - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი;  ამავე  უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს 
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წევრი;  დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის  სამეცნიერო 

საბჭოს თავმჯდომარე; 

 

- დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის  სამეცნიერო 

შრომების კრებულის  „ART კვლევევბი“ (I – 2019;  II – 2020; III - 2021)  შემდგენელ-

გამომცემელი; 

 

- სამეცნიერო სესია „ფიროსმანი დღეს“ - ავტორი და განმახორციელებელი;  კრებულის - 

„ფიროსმანი დღეს“  - შედგენელ-გამომცემელი (2019); 

 

- 2014 წლიდან - ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციის „მუზეუმი და კულტურული 

მემკვიდრეობა“ იდეის ავტორი და განამხორციელებელი. კონფერენციის მოხსენებათა 

კრებულის „მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა“ ( I -  2014;  II -2015;  III-2016;   IV -

2017;  V – 2018;  VI-VII – 2019-2020)  შემდგენელ-გამომცემელი  ე. კაჭარავასთან ერთად; 

 

- 2014 წლიდან - პროექტის - გამოცემათა სერია „მუზეუმი, ისტორია, არტეფაქტი“ - ავტორი და 

განმახორციელებელი (პროექტის ფარგლებში გამოიცა წიგნები: „გრემის მუზეუმი“,  2014;  

„ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმი“, 2015;  „ნიკო ფიროსმანის პირადი საქმე“, 

2015;. „დიდი მცხეთის არქეოლოგიური-სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალის კოლექციიდან“, 

2016;    სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი  - ალექსანდრე ყაზბეგი“, 2018); 

 

- 2011 წლიდან - შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში     

სალექციო კურსები:  „კულტურული მემკვიდრეობა - დაცვა და მართვა“,  „მუზეუმი და 

სამუზეუმო საქმის  მენეჯმენტი“; 

 

- 2010 წლიდან -  არაერთი სამუზეუმო კონცეფციის, მუზეუმის მუდმივი და დროებითი 

ექსპოზიციების ავტორი / თანაავტორი (გონიოს არქეოლოგიური მუზეუმის,  გრემის სამეფო 

სასახლე-კოშკის, ნაქალაქარ  გრემის ახალი მუზეუმის, უფლისციხის  მუზეუმის, მირზა 

გელოვანის სახლ-მუზეუმის, ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმის ექსპოზიციები 

და სხვ.); 

 

- 2006 - 2009  -  საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის   სამინისტროს 

კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის სტრატეგიული დაგეგმვისა და ევროპული 

თანამშრომლობის სამმართველოს უფროსი; 

 

- 2004 – 2006   -   საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს 

კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკისა 

და სტრატეგიული  დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი; 

 

- 1992 - 2007    - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სახვითი ხელოვნების  კათედრის პედაგოგი, დოცენტი  (2004 წლიდან). 

სალექციო კურსები: ქართული სახვითი ხელოვნების ისტორია, საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობა, აღმოსავლეთის ხელოვნების ისტორია, ანტიკური  ხელოვნების ისტორია; 

 

- 2003 – 2005   -  ტელეკომპანია იმედი, გიორგი თარგამაძის საავტორო პროგრამა „დროება“, 

რედაქტორი; 

 

- 2003 -  დაიცვა დისერტაცია თემაზე:  „სათეატრო არქიტექტურა საქრთველოში უძველესი  

დროიდან 1921 წლამდე“. 
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- 2002 – 2003  -   საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი,  მოძრავ ძეგლთა დაცვის 

სამმართველოს უფროსი; 

 

- 2001 - 2002   -   საქართველოს კულტურის სამინისტრო;  მოძრავ ძეგლთა აღრიცხვა-

პასპორტიზაციის სახელმწიფო პროგრამის კოორდინატორი; ნ. ფიროსმანაშვილის 

ავტორობის შემსწავლელი კომისიის წევრი; 

 

- 1995 – 2002 -  საქართველოს კულტურის სამინისტრო, ხელოვნებათმცოდნე-ექსპერტი. 

 

 

 

- ოცდაათზე მეტი  საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციის მომხსენებელი;  

- სამოცზე მეტი პუბლიკაციის ავტორი. მათ შორისაა მონოგრაფიები („სათეატრო 

არქიტექტურა საქართველოში“, 2005;  „იყო თუ არა თეატრი უფლისციხეში“, 2009; 

„ნარკვევები XIX საუკუნის სათეატრო არქიტექტურის ისტორიიდან“, 2020), წიგნები, 

კრებულები, სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული სტატიები სხვადასხვა 

გამოცემისთვის, ენციკლოპედიისთვის; 

- ათეულობით გამოცემის რედაქტორი, პასუხისმგებელი რედაქტორი, სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი; 

- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე სარეაბილიტაციო პროექტების 

სახელოვნებათცოდნეო კვლევევბის ავტორი; 

- არაერთი საერთაშორისო  პროექტის მონაწილე  (პოლონეთი - „კულტურა საზღვრებს მიღმა“; 

გერმანია, დიუსელდორფი - „ექსცენტრული მოდერნიზმის მიკროისტორიები“ - 

მოდერნიზმის გამოფენა; ესტონეთი, ტალინი - „ფიროსმანი - მარტოსული გენიოსის 

სამყარო“- ნ. ფიროსმანის გამოფენა; დანია -  თვინინგის პროექტი; ჰოლანდიის 

საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებათა  (SICA – Dutch  Centre for International  Activities)  

საერთაშორისო პროგრამა;  ირანის ისლამური რესპუბლიკა, ქ. თეირანი, პროექტი - 

ყაჯარული პერიოდის არქიტექტურა და ხელოვნება; ნორვეგია - მსოფლიო მემკვიდრეობისა 

და არქეოლოგიური საიტების მართვის  ნორვეგიული მოდელი; კაიროს აინ შამსის 

უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტი - კულტურული მემკვიდრეობის მართვა).  

 

 

       2013 წლიდან მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს (ICOM) წევრი.  

      

 

 

 

 

 

 
 

 


