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ვაშინგტონი, ამერიკის შეერთებული შტატები; ტელ: + 1 571 236 8936; ელ-ფოსტა: lgirsiashvili@yahoo.com; 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

სამაუწყებლო კომპანია „ამერიკის ხმა“, ვაშინგტონი, აშშ              2009 წ. ნოემბ – დღემდე 

რედაქტორი, ჟურნალისტი, წამყვანი 
• ახალი ამბების მომზადება, რედაქტირება, რადიო და ტელემონტაჟი; 

• რადიო და ტელეინტერვიუები, სიუჟეტები; 

• ვებ-გვერდის რედაქტირება; 

• პირდაპირი რადიოეთერის წამყვანი; 

• ყოველკვირეული სატელევიზიო გადაცემის  „ვაშინგტონი დღეს“ პროდიუსერი; 

 

გაზეთი „24 საათი“                    2007 წ. ივლ – 2009 წ.მაისი 

მმართველი რედაქტორი 
• ჟურნალისტთა გუნდის ხელმძღვანელობა; 

• ყოველდღიური ამბების გაშუქება; 

• საერთაშორისო მოვლენების გაშუქება და ანალიზი; 

 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი, „მოამბე“                   2007 წ. თებ. -2007 წ. ივნ 

ჟურნალისტი 
 

• უცხოეთის ამბების განყოფილება 

 

საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახური                                                          2004 წ. ივლ. - 2006 წ, სექტ 

ანალიზის და ინფორმაციის სამმართველოს უფროსი 
• ინფორმაციის  ანალიზის პროცესის ხელმძღვანელობა; 

• ეროვნული უშიშროების საბჭოს უწყებათაშორისი ანალიტიკური ჯგუფის წევრი. 

 

გაზეთი „24 საათი“                                     2002 წ. მაისი – 2004 წ. ივლ 

ჟურნალისტი, საერთაშორისო მიმომხილველი 
• საერთაშორისო ამბების გაშუქება და ანალიზი; 

• ყოველკვირეული რუბრიკა „სპეცსამსახურები“ 

 

საგარეო დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტი                                           1998 წ. მარტი - 2002 წ. მაისი 

განყ. უფროსი, საინფორმაციო-ანალიტიკური სამმართველო  
• ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი 

 

 

 

განათლება 

 

სტრატეგიის და საერთაშორისო კვლევების ფონდი,                   2000-2001 

თბილისი, საქართველო 
ეროვნული უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის ანალიზის ერთწლიანი კურსი, 

“RAND CORPORATION” -ის პარტნიორობით 
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ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი                                    1993-1998 

თბილისი, საქართველო          

საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი 

 

არასამთავრობო სექტორი 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაცია                   2009 წ. ივნ- ივლ 

მიწვეული ლექტორი, უსაფრთხოების საკითხების კურსი 

 

პოლიტიკის კვლევის ცენტრი        1998-2002 

ჟურნალი „ახალი აზრი“ 

 

პოლიტიკური განვითარების ცენტრი   

ჟურნალი „გეოპოლიტიკა“        1995-1996 

 

 

საერთაშორისო პროექტები 

 

ევროკავშირის ჟურნალიზმის ქსელი       2008-2009 

მედია-ტრენინგები: ბრიუსელი, სოფია, პრაღა; 

 „ბიბისის“ და „ტომსონის“ ფონდის ორგანიზებით 

 

აშშ-ს საპრეზიდენტო არჩევნების გაშუქება                                   2008 წ. ოქტ-ნოემბ 

ვაშინგტონი, აშშ; სახელმწიფო დეპარტამენტის პროექტი 

 

საერთაშორისო ვიზიტორის პროგრამა                                 2007 წ. სექტ-ოქტ 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში       

 

საერთაშორისო კონფერენცია: საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება               2001 წ. აპრილი 

მიუნხენი, გერმანია; მარშალის ფონდი 

 

საერთაშორისო კონფერენცია: ევროპის უსაფრთხოების არიტექტურა                1997. მარტი 

კოპენჰაგენი, დანია 

 

ესპანური ენის და კულტურის პროგრამა                   1996 წ ივნ-ივლ 

მალაგა, ესპანეთი; ევროპის საბჭოს მიწვევით 

 

 

პროფესიული ტრენინგები 

 

ვიდეო-ოპერატორი,          2012 

„ამერიკის ხმა“; ვაშინგტონი, აშშ 

 

Final Cut Pro - ვიდეომონტაჟი;  

„ამერიკის ხმა“; ვაშინგტონი, აშშ        2011 

 

უცხო ენები: 

 

ინგლისური, რუსული, 


