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gvari, saxeli, mamis saxeli: 
 

lleellaa  nniinnooSSvviillii  ggiiaass  aassuullii  
 
 
 

dabadebis ricxvi, Tve, weli da 

adgili: 

q.Tbilisi. 01.08.87 

 

sacxovrebeli misamarTi: q.Tbilisi, 0177, v.fSavelas 26  bina  6/7 

saxlis telefoni/mobiluri:  (+995 32) 2 39 38 41     (+995 ) 595 63 63 61  

el-fosta leloninoshvili@gmail.com    
 

 

# saswavleblis 
dasaxeleba 

swavlebis wlebi fakulteti kvalifikacia  

1 Sveicaria, lugano.   -
Sveicariis universteti 
the Univversity of Applied 
Sciences of Sauthern 
Switzerland (SUPSI). 

2011 
Tebervali - maisi 

DEPT. ENVIRONMENT, 
CONSTRUCTION AND 
DESIGN, INSTITUTE 
OF MATERIALS AND 
CONSTRUCTIONS 

magistri 

2 italia, romi. romis 
universteti ‘’la sapienza’’ 

2010 prima facolta di 
architettura 
“ludovico  quaroni” 
arqiteqturis 
restavraciisa da 
menejmentis 
fakulteti.  

magistri 

3 q.Tbilisi apolon 
quTaTelaZis saxelobis 
saxelmwifo samxatvro 
akademia 

2009 – 2010 restavraciis 
xelovnebis 
istoriisa da 
Teoriis 
fakulteti, qvisa 
da monumenturi 
mxatvrobis 
restavracia - 
konservacia 

magistri 

4 .Tbilisi apolon 
quTaTelaZis saxelobis 
saxelmwifo samxatvro 
akademia 

2004 – 2008  restavraciis 
xelovnebis 
istoriisa da 
Teoriis 
fakulteti 

bakalavri 
 

     

 
 
 
 

fotosur 

aTi 

ganaTleba 



2 
 

 

 

 

# treiningis dasaxeleba treiningis Catarebis 
adgili, periodi 

organizaciis dasaxeleba (vis 
mier iyo organizebuli) 

 

1 
ქვის კონსერვაციის 

საერთაშორისო სემინარი 
 
 

Sveicaria, lugano.   -
Sveicariis universteti 
the Univversity of Applied 
Sciences of Sauthern 
Switzerland (SUPSI). 2011 w 

Sveicariis universteti 
the Univversity of Applied Sciences of 
Sauthern Switzerland (SUPSI). 

2 jvris monastris 

reliefebis kvleva - 
konservacia 

 მცხეთის წმ jvris 
monasteri 
2011 w 

saqarTvelos kulturuli 
memkvidreobis dacvis erovnuli 
saagento, saimon varaki 
(ICCROM) 
 

3 gelaTis monasteri, 
wminda giorgis taZris  
samSeneblo masalis da 
safasado qvis fizikuri 
mdgomareobis Seswavla 
da gadaudebeli 
konservacia -
restavracia 
 
Research and education for  
the conservation of cultural 
heritage in Georgia 
(monastry of GELATI, St 
george church) 
Project Granted by Swiss 
National Faundation 

 

q.quTaisi, 
gelaTis monasteri  

2010-2011 w 

Sveicariis universteti 
the Univversity of Applied Sciences of 
Sauthern Switzerland (SUPSI).  
Tbilisi saxelmwifo samxatvro 
akademia, restavraciis 
xelovnebis istoriisa da 
Teoriis fakulteti 

 Zalisas arqeologiuri 
nakrZalis 
winasakonservacio 
kvleva 

Zalisas arqeologiuri 

nakrZali, 2011 w 

saqarTvelos erovnuli muzeumi 
_ qarTul italiuri proeqti 
Analiza Zaratinni 
 

 xelnaweris restavracia q.Tbilisi. xelnawerTa 
erovnuli centri.  

 2008 w 

Tbilisis xelnawerTa 
erovnuli centri. 
organizatori: buba kudava 

 evropuli, dazguri 
ferweris teqnikisa da 
teqnologiis 
Semswavleli erT Tviani 
kursi 

a.quTaTelaZis 
saxelmwifo samxatvro 
akademia, 2007 w  

a.quTaTelaZis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 
samxatvro akademia/H 
 Lucia Scalisi  

 evropuli, dazguri 
ferweris teqnikisa da 
teqnologiis 
Semswavleli erT Tviani 
kursi 

a.quTaTelaZis 
saxelmwifo samxatvro 
academia, 2006 w 

a.quTaTelaZis saxelmwifo 
samxatvro akademia/H 
 Helen Glanville 

 
 
 
 

kvalifikaciis asamaRlebeli kursebi (treiningebi) 
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ucxo enebi ucxo enebis codna 

 inglisuri  sustad  saSualod  kargad  Zalian kargad 

 rusuli 
 

 sustad  saSualod  kargad  Zalian kargad 

 franguli 
 

 sustad  saSualod  kargad  Zalian kargad 

 germanuli  sustad  saSualod  kargad  Zalian kargad 

 sxva (miuTiTeT 
romeli) 

italiuri 

 sustad  saSualod  kargad  Zalian kargad 

 

 
programebi 

 
programebis codnis done 

internet explorer  
sustad 

 saSualod  kargad  Zalian kargad 

photoshop  
sustad 

 saSualod  kargad  Zalian kargad 

autocad  
sustad 

 saSualod  kargad Zalian kargad 

Microsoft office  
sustad 

 saSualod  kargad  Zalian kargad 

illustrator  
sustad 

 saSualod kargad  Zalian kargad 

1C  
sustad 

 saSualod  kargad  Zalian kargad 

 

 

# organizaciis dasaxeleba სამუშაოს აღწერილობა muSaobis 
wlebi 

 ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი 

ადგილების საკითხების 

საერთაშორისო საბჭოს 

საქართველოს ეროვნული კავშირი 

(ICOMOS საქართველი) 

ზუგდიდი დადიანების სასახლეთა 

კომპლექსი. 

ეკატერინეს სასახლის სამშენებლო მასალის 

კვლევა და საკონსერვაციო პროექტის 

შედგენა 

2014-2015 

 ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი 

ადგილების საკითხების 

საერთაშორისო საბჭოს 

საქართველოს ეროვნული კავშირი 

(ICOMOS საქართველი) 

თბილისი, მაჩაბლის ქ.#13 „საქართველოს 

მწერალთა სახლი“ კერამიკული იატაკის 

რესტავრაციის პროექტის მონაწილე 

2014 

 ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი 

ადგილების საკითხების 

საერთაშორისო საბჭოს 

საქართველოს ეროვნული კავშირი 

(ICOMOS საქართველი) 

პროექტის “რეგიონული თანამშრომლობა 

კულტურული მემკვიდრეობის 

განვითარებისათვის ” ასისტენტი 

2012-

დღემდე 

ucxo enebi  

kompiuteruli programebis codna 

SromiTi saqmianoba  
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 სამშენებლი სარესტავრაციო 

კომპანია „დავითი“ 

ქ. თბილიში მაჩაბლი #17 მდებარე 

საცხოვრებელი სახლის ორი სადარბაზოს 

ინტერიერის დეკორის რესტავრაციის 

პროექტის ავტორი, რესტავრატორი 

2013 

 მწერალთა სახლი პირველი სართულის ინტერიერის და 

შესასვლელი ვესტიბიულის მხატვრობის 

რესტავრაციის პროექტის   რესტავრატორი 

2010-2012 

 Zveli Tbilisis ganviTarebis 
fondi 

ქ. თბილის, თეატრალური უნივერსიტეტის 

შენბის  safasado ornamentuli 
dekoris restavracia/konservacia 

2012 

 saqarTvelos kulturuli 
memkvidreobis dacvis erovnuli 
saagento. 
saxelmwifo samxatvro akademia 
 

nikorwmindis wm. nikolozis 
saxelobis taZari. 
kedlis mxatvrobis 

კონსერვაცია,კედლის მხატვრობის 

რესტავრატორი

2011 

 saqarTvelos kulturuli 
memkvidreobis dacvis erovnuli 
saagento 
 

tabakini wm giorgis eklesia. kedlis 

mxatvrobis     konservacia. კედლის 

მხატვრობის რესტავრატორი 
 

2010 

 saqarTvelos kulturuli 
memkvidreobis dacvis erovnuli 
saagento 
 

mcxeTa, samTavros dedaTa monasteri. 

wm. ninos ეკლესიის kedlis mxatvrobis 

konservacia. კედლის მხატვრობის 

რესტავრატორი

2009 

 .საქართველოს ისტორიული 

ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის 

ფონდი 

adigeni. Wulevis wm. giorgis taZari. 
kedlis mxatvrobis konservacia 

კედლის მხატვრობის რესტავრატორი 

2009 

 .საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა 

დაცვისა და გადარჩენის ფონდი 
 

WiaTura –mRvimevis RvTismSoblis 
saxelobis taZris kedlis 
mxatvroba konservacia. 

2009 

 xelovnebis saeTaSoriso 
centri, the getty conservation 
institute  
saxelmwifo samxatvro akademia 

martvili , RvTismSoblis saxelobis 
taZris  

kedlis mxatvrobis კონსერვაცია. 

კედლის მხატვრობის რესტავრატორი 

2008 

 

 
  

 

2011 wels monawileoba miviRe საქართველოს  erovnuli muzeumis da  საერთაშორისო იკომოსის 

ქვის სამეცნიერო კომიტეტის – is erTobliv proeqtSi - 

qvis დაზიანების ილუსტრირებული teqnikuri leqsikonis Targmana 
 
 
2005 wlidan dRemde monawileoba maqvs miRebuli sxvadasxva gamofenebSi (ferwera grafika) 
 

 
 

პრეტენდენტის 

 უფლებამოსილი წარმომადგენელი: lia bokuCava 

 saqarTvelos kulturuli 
memkvidreobis dacvis erovnuli 
saagento. 
saxelmwifo samxatvro akademia 

zarzmis RvTismSoblis saxelobis  
taZris kedlis mxatvrobis kvleva 

konservacia. კედლის მხატვრობის 

რესტავრატორი 

2007 

 saxelmwifo samxatvro akademia. 

.საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა 

დაცვისა და გადარჩენის ფონდი 

 

xaragauli, vanis RvTismSoblis 
saxelobis taZris kedlis mxatvrobis 
kvleva konservacia. 

. კედლის მხატვრობის რესტავრატორი 

2006 

damatebiTi informacia Tqvens Sesaxeb.


