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პირადი ინფორმაცია 

დაბ. თარიღი: 08.05.1988 

ტელ. ნომ: +995593421855 

e-mail: n.dzvelishvili@gmail.com 

 

 

 აღმასრულებელი დირექტორი- 

საქართველოს ჟურნალისტური 

ეთიკის ქარტია 

 სამეურვეო საბჭოს წევრი - 

სამართლიანი არჩევნებისა და 

დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოება (ISFED) 

 მოწვეული ლექტორი – შავი 

ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

 

სამუშაო სფეროები  

მედიის თვითრეგულირების 

სისტემები, მედიასტანდარტები, ახალი 

მედია, მონაცემთა გადამოწმება 

მედიაწიგნიერება, ციფრული 

მაუწყებლობა, მედიამონიტორინგი, 

რუსული პროპაგანდა.  

ამ თემებზე მომზადებული აქვს 

რამდენიმე კვლევა როგორც 

ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო 

ორგანიზაციების დაკვეთით. 

ჩატარებული აქვს არაერთი ტრენინგი 

ხელმძღვანელობს მედიაკრიტიკის 

პლატფორმას mediachecker.ge, აგრეთვე 

ქარტიის მიერ ჩამოყალიბებულ 

სტუდენტებით დაკომპლექტებულ 

„ლიბცენტრს“. 2012 წლიდან 

ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის 

მედიამონიტორინგებს, 2015 წლიდან 

კი ხელმძღვანელობს ამგვარ 

დაკვირვებას მედიაზე.  

 

                             CV 

nata ZveliSvili 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samuSao gamocdileba 

2015- დღემდე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 

აღმასრულებელი დირექტორი 

2016- დღემდე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

სალექციო კურსი: არჩევნების გაშუქება 

მოწვეული ლექტორი 

2014 -  2016  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 

ინსტიტუტი (IDFI)  

სამუშაო სფეროები: 

 ციფრული მაუწყებლობა, ღია მმართველობის 

პარტნიორობა, ნეპოტიზმი საჯარო სექტორში 

ანალიტიკოსი 

2015  საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 

პროექტი: mediachecker.ge 

ჟურნალისტი 

2013 – 2015  საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 

პროექტის კოორდინატორი 

2010-2014 ინტერნიუსი-საქართველო,  

პროექტი www.media.ge 

ჟურნალისტი 

 

2014 Kavshirebi.ge /მონაცემთა ჟურნალისტურად 

დამუშავების ცენტრი 

რეპორტიორი 

2013 „ორგანიზებული კრიმინალისა და კორუფციის 

კვლევის პროექტი“  (Organized Crime and Corruption 

Reporting Project)  

ანალიტიკოსი 

2012-2014 ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 

მედიამონიტორი 

http://www.media.ge/
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ganaTleba 

2013 - 2015 მასკომუნიკაციისა და მედიის კვლევების მაგისტრი,  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

სამაგისტრო თეზისი: ეთიკური პრობლემები ონლაინ მედიაში სოციალური ქსლების 

გამოყენებისას. ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://bit.ly/1KmLA1v  

2005-2009 ბაკალავრი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

პირველადი სპეციალობა - ჟურნალისტიკა, მეორადი სპეციალობა -       ფსიქოლოგია 

2005-2006 თსუ, PR (საზოგადოებასთან ურთიერთობა) 

 

gavlili kursebi 

2017 

ივნისი - 

ივლისი 

ანენბერგისა და ოქსფორდის მედია პოლიტიკის საზაფხულო სკოლა - ოქსფორდის 

უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი 

2016 

აპრილი-

ნოემბერი 

არამომგებიანი ორგანიზაციის მართვის სასწავლო პროგრამა - ტრენინგისა და 

კონსულტაციის ცენტრი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროექტი  

2014- 

მაისი-

ნოემბერი 

„ჟურნალისტები მომავალი გამოწვევებისთვის“, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის 

ტრენინგი, რიგაში სტოკჰოლმის ეკონომიკის სკოლისა (SSER) და „ორგანიზებული 

კრიმინალისა და კორუფციის კვლევის პროექტი”  (OCCRP) რიგა, ლატვია 

2012 -2014 General English (B2), ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში, British Petrolium-ისა და ფონდი 

„ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით 

2011  „ეკონომიკური ჟურნალისტიკის ევროპული სკოლა“, სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპული 

თანამშრომლების ინიციატივა, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი 

2010 

ივნისი 

ივლისი 

 „ახალი მედიის სერთიფიცირებული კურსი“ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 

(GIPA)  

 

konferenciebi, kvlevebi 

2017 ტელეაუდიტორიის კვლევა და საზოგადოებრივი მაუწყებელი, თანაავტორი 

2015 “Country report on the laws and practice with respect to filtering, blocking and take-down of 

illegal content on the Internet with regard to Georgia”,  Swiss Institute of Comparative Law, 

Council of Europe, თანაავტორი. ხელმისაწვდომია ბმულზე http://bit.ly/1XIHKuW  
2015 ჟურნალისტური გამოხატვა სოციალურ ქსელში - საქართველოს მაგალითზე (Journalistic 

Expression in Social Networks: The case of Georgia) -  MALTEPE UNIVERSITY 

COMMUNICATION FACULTY JOURNAL,  Vol 2, No 2 (2015)  http://bit.ly/1tkYnAl  

http://bit.ly/1KmLA1v
http://bit.ly/1XIHKuW
http://bit.ly/1tkYnAl
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2015 

19-20 

მარტი  

„ჟურნალისტური გამოხატვა სოციალურ ქსელში“ (Journalistic Expression in Social 

Networks), - კომუნიკაციის სტუდენტთა მე-3 საერთაშორისო კონგრესი, მალტეპეს 

უნივერსიტეტი, სტამბოლი, თურქეთი 

  

2015 ივნისი „რუსული გავლენა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედიაზე“, 

თანაავტორი.  ქართული ვერსია ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://bit.ly/1FSECzx  

2015 მაისი 

 

„რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში“ თანაავტორი 

ქართული ვერსია ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://bit.ly/1LDemLv  

2015 

თებერვალი 

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხარჯებისა და შემოსავლების 

მონიტორინგი (2014 წლის ანგარიში), თანაავტორი ხელმისაწვდომია ბმულზე 

http://bit.ly/1Jc7frv  

2014 

3-4 აპრილი 

 

„ეთიკური საკითხები ქართულ ონლაინ მედიასა და სოციალურ ქსელებში“ (Ethical Issues 

of Georgian Social Networks and Online Media) - კომუნიკაციის სტუდენტთა მე-2 

საერთაშორისო კონგრესი, მალტეპეს უნივერსიტეტი, სტამბოლი, თურქეთი 

http://bit.ly/1FSECzx
http://bit.ly/1LDemLv
http://bit.ly/1Jc7frv

