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სახელი.  გვარი      merab kasraZe             
 

 

დაბადების თარიღი:    01/12/1952  

დაბადების ადგილი:       თბილისი 

პირადი №: 01009002767     

misamarTi: თბილისი  არ. ქურდიანის ქ. N4  

ტელ:   234 66 04;  599 747  787;   597  747  787; 
Email: e-mail   --  meonunu @mail.ru  

 

 

 

 

 

განათლება და სამეცნიერო ხარისხი:       
 

 

განათლება:   უმაღლესი - თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, 

არქიტექტურის ფაკულტეტი, რესტავრაციის განყოფილება.  1969-1975 წწ. 

 

პროფესია:   არქიტექტორ-რესტავარატორი.  

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

1969  თბილისის  #18 ქალაქის პროფესიულ ტექნიკური სასწავლებლის 

წარმოების ოსტატი. 

1970-1980  ვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის მხატვარ არქიტექტორი. 

1974-1976  ნოქალაქევის არქეოლოგიური ექსპედიციის არქიტექტორი. 

1975-1978  სპეციალური სამეცნიერო სარესტავრაციო საწარმოო სახელოსნოს  

არქიტექტორ-რესტავრატორი. 

1978-1981 ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართელოს უფროსი არქიტექტორ-

რესტავრატორი. 

1981-1987  სპეციალური სამეცნიერო სარესტავრაციო საწარმოო სახელოსნოს 

პროექტის მთავარი არქიტექტორი. 

1987-1990  სპეციალური სამეცნიერო სარესტავრაციო საწარმოო სახელოსნოს 

საპროექტო ბიუროს მთავარი არქიტექტორი. 



1990-1996  კოოპერატივ ’’ბალავარის“ სარესტავრაციო-საპროექტო 

განყოფილების გამგე. 

1996-2012  არქიტექტურული ფირმის შპს ’’ფავნისის“ არქიტექტორი. 

2003-2005  BP-ს მიერ ვალესა და აწყურში ჩატარებული არქეოლოგიური 

ექსპედიციების არქიტექტორი. 

2008-2012; 2014  გრაკლიანი გორის  არქეოლოგიური ექსპედიციის 

არქიტექტორი 

2013   ბოლნისის არქეოლოგიური ექსპედიციის არქიტექტორი. 

2014 ლესალეს ციხის დაზვერვითი არქეოლოგიური ექსპედიციის 

არქიტექტორი.  

 

 

 

 

მნიშვნელოვანი პროექტები: 

 

1974-1976 ნოქალაქევი: 

1. ანტიკური პერიოდის აღმოსავლეთ კარიბჭის ნაშთების კონსერვაცია,      

I ეტაპი.   (პროექტი, საავტორო ზედამხედველობა) 

2. ანტიკური პერიოდის აბანოს კონსერვაცია. (პროექტი, საავტორო 

ზედამხედველობა) 

3. ადრეფეოდალური ხანის სამრეკლოს კონსერვაცია, ნაწილობრივი 

რესტავრაცია. (პროექტი, საავტორო ზედამხედველობა) 

4. გალავნის ფრაგმეტი სამხრეთით.  (პროექტი, საავტორო 

ზედამხედველობა) 

1976 - მცხეთა. „არაგვის კარი“     (ვ.ცინცაძე,    მ.კასრაძე,    პროექტი, 

საავტორო ზედამხედველობა); 

1977 – „სვეტიცხოველი“ გადახურვებისა და მზიდი კონსტრუქციების 

რეაბილიტაცია.   (ვ.ცინცაძე,    მ.კასრაძე    საავტორო ზედამხედველობა); 

1977 -  „გელათის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი“  გადახურვებისა და 

მზიდი კონსტრუქციების რეაბილიტაცია.   (ვ.ცინცაძე,    მ.კასრაძე    

საავტორო ზედამხედველობა); 

1977 - მარტყოფი-ნორიო წმ. მამა ანტონის ეკლესია. (ნ.მინდორაშვილი, 

მ.კასრაძე   პროექტი.); 

1978 - მცხეთის წმინდა  სტეფანე პირველმოწამის ეკლესია, ანტიოქია.  

(ნ.გელაშვილი, მ.კასრაძე  პროექტი,  ნ.გელაშვილი საავტორო 

ზედამხედველობა); 

1978 - სოფ. სიმონეთი  დ. კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმი.   (ო.თორთლაძე,  

ნ.მინდორაშვილი  მ.კასრაძე  პროექტი,  ო.თორთლაძე საავტორო 

ზედამხედველობა); 

1979 – 1989  ხიდები მდ. აჭარისწყალზე: 



1. დანდალო.         (პროექტი, საავტორო ზედამხედველობა); 

2. მახუნცეთი.       (პროექტი, საავტორო ზედამხედველობა); 

3. ფურტიო.           (პროექტი, საავტორო ზედამხედველობა); 

 

1979 - 1980  რაჭა. ცაგერის რ-ნი,  გონის მთავარანგელოზის ეკლესია.   

(პროექტი); 

1980 -1981  ქ. თბილისში ანჩისხატის ეკლესიის ეზოში მდებარე 

საცხოვრებელი სახლის რესტავრაცია-ადაპტაცია.    (ა.ფავლენიშვილი  

მ.კასრაძე   პროექტი, საავტორო ზედამხედველობა); 

1980-1981  აბაშის რ-ნი, კადარის ეკლესია.      (მ.ჩოდრიშვილი   მ.კასრაძე  

პროექტი); 

1980-1981 აბაშის რ-ნი, კახათის ეკლესია.   (მ.ჩოდრიშვილი   მ.კასრაძე  

პროექტი); 

1980-1981  ჭიათურის რ-ნი, დარკვეთის წმ. გიორგის ეკლესია.    

(მ.ჩოდრიშვილი   მ.კასრაძე  პროექტი); 

1979-1981  ვანის ნაქალაქარი. კარიბჭის კომპლექსი.  (პროექტი, საავტორო 

ზედამხედველობა. სარესტავრაციო სამუშაოები შესრულებულია 

ნაწილობრივ); 

1979-1981  ვანის ნაქალაქარი. ნაგებობა ქვედა ტერასაზე.   (პროექტი) 

1979-1982  ნეკრესი, სასახლე.  (პროექტი); 

1979-1984 ნეკრესი, VI ს-ის  ეკლესია. (რ.ცხადაძე  მ.კასრაძე  პროექტი, 

საავტორო  ზედამხედველობა); 

1983-1985  ჩოხატაურის რ-ნი, ერკეთის ღვთისმშობლის ეკლესია.    

(პროექტი, საავტორო  ზედამხედველობა); 

1984-1986  ჩეჩნო-ინგუშეთის ა.ს.ს.რ. ტყობა-ერდოს ეკლესია.  (მ.ანდრიაძე   

მ.კასრაძე   პროექტი); 

1990-1991; 2006-1007;  სოფ. თხინვალას წმ. გიორგის სახ. ეკლესია   

(ა.ფავლენიშვილი  მ.კასრაძე  პროექტი); 

2005  -  ტანას ხეობაში,  ვერეს ღვთისმშობლის  ეკლესია.  (ა.ფავლენიშვილი  

მ.კასრაძე  პროექტი); 

2006-2007  სოფ.  ხაშმი  კაწარეთის სამება.   (ა.ფავლენიშვილი  მ.კასრაძე  

პროექტი); 

2006   ვანის ნაქალაქარი. მრგვალი ტაძრის გადახურვის რეკონსტრუქცია 

(პროექტი ბ.სურგულაძე მ.კასრაძე) 

2011-2013  თელავის სასახლის გრაფიკული რეკონსტრუქციის პროექტი.  

(ზ.მეღვინეთუხუცესი,  მ.კასრაძე)   

2012-2014  სოფ. ანთოკში მარნის რესტავრაციის პროექტი  

(ზ.მეღვინეთუხუცესი,  მ.კასრაძე) 

2013  ბოლნისის რ-ნი, აბულმუგის ტერიტორიაზე  არსებული ყორღანის 

გრაფიკული  რეკონსტრუქციის პროექტი  (მ.კასრაძე   თ.ფიცხელაური) 



1970-1990  წინასწარი აზომვითი კვლევითი სამუშაოები  200-ზე მეტ 

ძეგლზე. 

 
   

 

გამოქვეყნებული სტატიები 
    

 

1983-1990 საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა      

ტ. 5; ტ. 2;  (27 აღწერილობა) 

1988  03.  06. – „რადიკალური ზომების მიღებაა საჭირო“  „ლიტერატურული 

საქართველო“.   (ძეგლთა დაცვის სისტემის რეორგანიზაციის აუცილებლობის 

შესახებ) 

2004  07.  02. – „ერთად, ცოდნით, პატიოსნად დავიბრუნოთ საქართელო.“   

(ძეგლთა დაცვის სისტემის რეორგანიზაციის აუცილებლობის შესახებ.) 
    

 

სამეცნიერო კონფერენციები, სიმპოზიუმები: 
    

 

1979 - წყალტუბოს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:  ინფორმაცია 

ვანის არქეოლოგიური ძეგლების მდგომარეობის შესახებ. 

1980 - ერევნის საერთაშორისო სიმპოზიუმი: მოხსენება „ვანის ნაქალაქარის 

კარიბჭის კომპლექსის რესტავრაცია-კონსერვაციის საკითხის შესახებ“. 

 

 

 

ენები 
    

 

რუსული; ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





საქართველოს არქეოლოგიური ასოციაცია 
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