
გიორგი ბარათაშვილი  

 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

2010-2012 _ საქართველოს  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი   

2009-2010 _ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოადგილე 

ტექნიკურ დარგში  

2008-2009 _ საქართველოს  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  

2006-2008 _ საქართველოს  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტექნიკური დირექტორის მოადგილე 

2005-2006 _  საქართველოს  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელე-მაუწყებლობის სამსახურის უფროსი  

2004-2005 _ საქართველოს ტელევიზიის „პირველი არხის“ შემოქმედებითი გაერთიანება “დღის” 

აღმასრულებელი პროდიუსერი 

2002-2004  _ ტელეკომპანია „იბერიას“ საინფორმაციო სამსახურის მთავარი რეჟისორი 

2001-2002  - მედია ჰოლდინგი „ჯორჯიან თაიმსის“  სარეკლამო სამსახურის მენეჯერი  

2000-2001  _ აჭარის ტელევიზიის საეთერო მაუწყებლობის რეჟისორი 

1998-2000 _ ტელეკომპანია “მეცხრე არხის” საინფორმაციო სამსახურის მთავარი რეჟისორი 

1997_1998 _ ,,სტუდია აუდიენცია”- ტელე ოპერატორი 

1996-1997 _ სტუდია ,,მწვანე კუნძული” - ტელე ოპერატორი 

1992-1994 _ საქართველოს ტელევიზიის  ,,მეორე არხი”  - ტელე ოპერატორი 

1992-1993 _ საქართველოს ტელევიზიის  ,,პირველი არხი” - ტელე ოპერატორის ასისტენტი 

 

მსხვილი პროექტები 

2012 _ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქუთაისის ოფისის ტექნიკური პროექტის 

შემუშავება,  დანერგვა და ექსპლუატაციაში გაშვება  

 

დაბადების თარიღი: 21/12/1975 

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი 

ეროვნება: ქართველი 

E-mail: baratashvili@gpb.ge 
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2012 _ საქართველოს პარლამენტის ახალი შენობის  ტელე ტრანსლირებისთვის საჭირო  ტექნიკური 

პროექტის შემუშავება,  დანერგვა და ექსპლუატაციაში გაშვება  

2010 _ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოძრავი სატელევიზიო სადგურის ტექნიკური 

პროექტის შემუშავება, დანერგვა და ექსპლუატაციაში გაშვება  

2011 _საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე არხის (PIK) ტექნიკური პროექტის 

შემუშავება,  დანერგვა და ექსპლუატაციაში გაშვება  

2011 _ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ტექნიკური 

გადაიარაღების პროექტის შემუშავება,  დანერგვა და ექსპლუატაციაში გაშვება 

 

დამატებითი აქტივობები  

2009–2010 _ USAID – სასამართლოების მართვის ადმინისტრირების რეფორმის პროექტი (Judicial 

Administration Management Reform) – კონსულტანტი   

2007–2012 _ Eurovision - პროექტის ტექნიკური ხელმძღვანელი (შიდა შესარჩევი  კონკურსების  

ტექნიკური ხელმძღვანელი; ფინალურ კონკურსებზე  საქართველოს წარმომადგენელი ტექნიკურ 

დარგში) 

2007–2012 _  Junior Eurovision - პროექტის ტექნიკური ხელმძღვანელი (შიდა შესარჩევი  კონკურსების  

ტექნიკური ხელმძღვანელი; ფინალურ კონკურსებზე  საქართველოს წარმომადგენელი ტექნიკურ 

დარგში) 

 

კვალიფიკაცია 

BBC, EBU, Sony, Panasonic, Avid, Haris და სხვ. - სასერთიფიკაციო ტრეინინგები და სემინარები 

მაუწყებლობის, ტელეკომუნიკაციის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში.    

NAB, IBC, Broadcast Asia, TRK Ukraine და სხვ. - სატელევიზიო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მიმართულებით  საერთაშორისო კონფერენციების მონაწილე)  

 

უცხო ენები  

რუსული 

ინგლისური 

ესპანური 

 

განათლება 



1992-1998 _ ქ. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი, საფინანსო საბანკო 

საქმიანობის მენეჯერის სპეციალობა – ბაკალავრის სტატუსი.  

 

 

 


