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ბაკურ სვანიძე 

  

საკონტაქტო ინფორმაცია : 

ქ.თბილისი, ვაზისუბანი, 2მრ. 12კ. ბ-11 

(+995) 577 762 001 

(+995) 322 781 654 

bakuris76@gmail.com 

  

დაბადების თარიღი:  20 იანვარი 1976წ. 

  

განათლება:  

  

1992- 1997 წ.წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, “შრომის, ბიზნესისა და საინჟინრო ფსიქოლოგიის” სპეციალობით 

  

1993- 1996 წ.წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეორადი 

სპეციალობების ფაკულტეტი, პრესის ჟურნალისტის  სპეციალობით 

  

  

1996 წ. აშშ-ს ჯორჯიას შტატის Pგაზეთ  “THE NEWV AND OBSERVER”-ის მთავარი რედაქტორის 

დეივ ჯონსის პროფესიონალ ჟურნალისტთა მომზადებისა და სერთიფიცირების საერთაშორისო 

სემინარი.  პროფესიონალი  ჟურნალისტის საერთაშორისო სერთიფიკატი 

  

 

  

 სამუშაო გამოცდილება: 



 

 

 

2012 წლიდან –  საინფორმაციო სააგენტო-ვიდეოპორტალი “ინფო9”. ტექნიკური დირექტორი. 

 

2010-2011 წლები მედია ჰოლდინგ “ალიას” ყოველკვირეული გაზეთი ,,კვირის ქრონიკა,, 

საავტორო გვერდი ,,სატირული ანალიტიკა,, 

 

2010-2011  წლები- (პარალელურად) მედიაკავშირ “ობიექტივის” რადიომაუწყებლობის გადაცემა 

“ბაკურ სვანიძის საათი”. ავტორი და წამყვანი. (სატირული ანალიტიკა) 

 

2008 წლიდან –შპს „ბიეს სტუდია“ დამფუძნებელი, დირექტორი.  

 

2007-2008  წელს- სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის გასართობი პროგრამების 

დეპარტამენტის მთავარი პროდიუსერი 

  

2006-2007  წლები- საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის გასართობი მიმართულების 

მთავარი პროდიუსერი. (საავტორო გადაცემა “მხიარული რინგი”) 

  

2003-2006  წლები- სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა “გაიღიმეთ, ფარული კამერაა”. 

პროექტის ავტორი და პროდიუსერი 

 

2002-2003  წლები- მედია ჰოლდინგ “ი-მედიას” ბეჭდური გამოცემების (“მთავარი გაზეთი”) 

გაერთიანებული რედაქციის მთავარი რედაქტორის მოადგილე.  

 

2002-2003  წლები- (პარალელურად) ტელეკომპანია ,,პირველი სტერეო,, სტუდია ,,მაესტრო,, 

გადაცემა ,,ბუდარია,,. პროექტის ავტორი და პროდიუსერი 

 



2002-2003 წლები- (პარალელურად) ყოველკვირეული გაზეთი ,,ყველა ნიუანსი,, დამფუძნებელი 

და მთავარი რედაქტორი  

 

2001-2002 წლები- ყოველდღიური გაზეთი ,,ტრიბუნა,, ოპერატიული განყოფილების 

რედაქტორი. 

 

2001-2002  წლები- (პარალელურად) საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხი. გადაცემა 

“ოქტაგონი”. სცენარისტი და წამყვანი. 

 

2000-2002  წლები- გაზეთი “ახალი ეპოქა” პოლიტიკური სატირის გვერდის ,,მ.ო.გვერდი,,-ს 

ავტორი და რედაქტორი, პოლიტიკის განყოფილების კორესპონდენტი.  

 

2001-2002  წლები- (პარალელურად) ტელეკომპანია ,,202,, გადაცემა ,,ბუდარია,,. პროექტის 

ავტორი და პროდიუსერი 

 

2001-2002  წლები-  (პარალელურად) საღამოს გაზეთი ,,6 საათზე,, მთავარი რედაქტორის 

მოადგილე. 

 

1998-2000  წლები-  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინსპექტორი. 

პოლიციის ლეიტენანტი.  

 

1995-2000  წლები- (პარალელურად) ტელეკომპანია “მეორე არხი”. გადაცემა “ბუდარია”. 

Pპროექტის ავტორი და პროდიუსერი 

  

1996-1998  წლები- ყოველდღიური გამოცემა ,,დილის გაზეთი,, საზოგადოებისა და სამართლის 

განყოფილების კორესპონდენტი  

  

1993-1995 წლები- ტელეკომპანია “იბერვიზია”. გადაცემა “ბუდარია”. პროექტის ავტორი და 

სცენარისტი.  

 



1993-1994  წლები-  (პარალელურად) ჟურნალი ,,პირიმზე,, მთავარი რედაქტორის თანაშემწე, 

კურიერი. 

 

ენები: ქართული (მშობლიური) რუსული (სრულად) ინგლისური (ცუდად)  

  

ოჯახური მდგომარეობა:  მყავს ორი შვილი 

  

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:  MS WINDOWS OFICCE, ADOBE PREMIERE  (სრულყოფილად) 

  

ინტერესები:  პოეზია, მხატვრული ლიტერატურა, ადამიანებთან ურთიერთობა 


