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პერსონალურიინფორმაცია 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

სახელი, გვარი: 
 

ლია ლურსმანაშვილი 

დაბადების თარიღი:    1956.  01. 09                
მოქალაქეობა:  საქართველოს მოქალაქე 
ოჯახური მდგომარეობა:  ქვრივი 
მისამართი: ი.აბაშიძის ქ. 44ა 
ტელეფონი: 593 61 93 76 
ელ.ფოსტა: l.lursmanashvili@yahoo.com 

 
პროფესიული მოვაწეობა 
 
სამეცნ./აკად.ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 
საუშაო ადგილი/ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
დაწესებულების მისამართი: ქ.თბილისი, კოსტავას 68 
თანამდებობა: პროფესორი 
  
საუშაო ადგილი/ორგანიზაცია:  აპ. ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო 

აკადემია 
დაწესებულების მისამართი:  ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. 22 
თანამდებობა:  მოწვეული პედაგოგი 
 
განათლება 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1976 – 1981 წწ. 
 

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მსუბუქი მრეწველობის 
ფაკულტეტი; სპეციალობა-სამკერვალო ნაკეთობათა ტექნოლოგია; 
კვალიფიკაცია - ინჟინერ ტექნოლოგი. 
 

1995-1999 წწ. აკადემიკოს ნ.ი. მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის 
სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა (მსუბუქი 
მრეწველობის ფაკულტეტი), მაძიებელი. „საქართველოს 
მართმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირთა სამოსში 
დაკარგული ქართული ელემენტებისა და გამოყენებული 
მასალების კვლევა“. 



 
სამუშაო გამოცდილება 
 
04.09.1981 
01.01.1982 

თბილისის N74 ტექნიკური სასწავლებელი 
საწარმოო სწავლების ოსტატი 

1985-1991 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი 
მსუბუქი მრეწველობის მანქანებისა და სამკერვალო ნაკეთობათა 
ტექნოლოგიის კათედრა, ასისტენტი საათური ანაზღაურების 
წესით 

01.09.1991 
10.07.1996 

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი 
სამკერვალო ნაწარმის ტექნოლოგიისა და მოდელირება-
კონსტრუირების კათედრა. ასისტენტი. 

10.07.1996 
01.09.1996 

ქუთაისის ნ.ი.მუსხელიშვილის სახ. ტექნიკური უნივერსიტეტის 
სამკერვალო ნაწარმის ტექნოლოგიისა და მოდელირება-
კონსტრუირების კათედრა. უფროსი მასწავლებელი, კონკურსით 
არჩეული. 

01.09.1998 
10.07.2006 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმთა ტექნოლოგიისა და 
კონსტრუირების კათედრა. უფროსი მასწავლებელი. 

18.09.2006 
31.07.2009 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი. 
მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტი. მსუბუქი მრეწველობის 
ნაკეთობათა ტექნოლოგიის მიმართულების მოწვეული 
სპეციალისტი ასოცირებული პროფესორი საათობრივი 
ანაზღაურებით. 

01.09.2009 
01.02.2013 
02.09.2013 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი. 
მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტი. მსუბუქი მრეწველობის 
ნაკეთობათა ტექნოლოგიის მიმართულების ასოცირებული 
პროფესორი კონკურსით არჩეული. 

16.09.2013 
16.09.2017 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი. 
პოლიგრაფიისა და მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.  

16.09.2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის  ფაკულტეტი. 
პროფესორი. 

2007.01.10 
დღემდე 

აპ. ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო 
აკადემია. დიზაინის ფაკულტეტი. მოწვეული პედაგოგი საათური 
ანაზღაურების წესით. 

 
მეცნიერული მიღწევები 
პუბლიკაციები: 

  

დასახელება 

რაოდენობა 
დანართი 

# 
2007  
წლის 

ჩათვლით 

2008-2017 
წლები 



მონოგრაფიები  
1. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო უნიფორმის 
დამუშავება -  მონოგრაფია 
ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ISBN 867-8841-432-89-7.  
2013წ.  184გვ. 
2. ქართული ეროვნული სამოსის კვლევა წერილობითი წყაროების, 
სამუზეუმო ექსპონატების და იკონოგრაფიული მასალების მიხედვით. აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2016 წ.  ISBN 978-
9941-417-24-5.  223 გვ.  
3. ქართული ეროვნული სამოსის კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური 
დაგეგმარება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა. 2017 წ.  ISBN 978-9941-459-24-5.  188 გვ. 
4. ქართული ეროვნული სამოსის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. შოთა 
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017 წ.   
ISBN 978-9941-459-48-1.  220 გვ. 
5. ქართული ეროვნული სამოსის ილუსტრირებული ცნობარი. აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდი.  2017 წ.   
ISBN 978-9941-455-24.  404 გვ.  

  
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

7 

სამეცნიეროსტატიები 13 36 7 
სახელმძღვანელოები,  
დამხმარე სახელმძღვანელოები,  
სხვასასწავლო-მეთოდურისაშუალებებიდალიტერატურა 

1 
2 
2 

1 
1 

 
7 

კონფერენციებში (კონგრესებში,სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა 5 16 7 
დაცულიდისერტაციების,  
სამაგისტრო (საკვალიფიკაციო) ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 
კონსულტანტობა 

 
5 

1 
3 
 

9 

კონფერენციებზეგამარჯვებული / 
წარმოდგენილისტუდენტურიმოხსენებისხელმძღვანელობა 

5  10 

 
სხვა აქტივობები: 

დასახელება ინფორმაცია აღნიშვნა დანართი 
# 

მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა    
სამეცნიეროწოდება ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი  2 
კონფერენციების საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრობა 

1. საერთაშორისო კონფერენცია  „მსუბუქი მრეწველობის 
პრობლემები“ სწავლული მდივანი. 1999.29-30/10  
2. საერთაშორისო კონფერენცია  „მსუბუქი მრეწველობის 
პრობლემები“ სწავლული მდივანი. 2003.14-15/10 
3. საერთაშორისო კონფერენცია  „ახალი  ტექნოლოგიები 
თანამდროვე მრეწველობაში“ სწავლული მდივანი. 
2010.29-30/04 
4. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული 
კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და 
გამოყენებითი დიზაინი“. 2011.19-20/05 
5.საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული 
კონფერენცია „მეცნიერება და ინოვაციური 
ტექნოლოგიები“. 27-28.10.2014 

  
 
 
 
 

7’ 



კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრეი–ნინგები, 
ვორქ-შოფები და სხვა) 

1. „პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების 
ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში მოდულური 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 
შემუშავების პროცესში მონაწილეობა. სერტიფიკატი. 
2014წ. 
2. „პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების 
ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში მოდულური 
საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის 
შემუშავების პროცესში მონაწილეობა. სერტიფიკატი. 
2015წ. 
3. „პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების 
ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში „ტანსაცმლის 
მხატვრული კონსტრუირების“ სახელმძღვანელოს 
შექმნა. სერტიფიკატი2015წ. 

 
 
 
 
 
 
 

11 

სამეცნიერო-კვლევითი 
საქმიანობისშედეგებისკომერციალიზაცია, 
დანერგვა 

საწარმოო დანერგვა „საქართველოს მართმადიდებელი 
ეკლესიის სასულიერო პირთა სამოსში დაკარგული 
ქართული ელემენტების კვლევა“ კვლევის შედეგად 
მიღებული შედეგების კომერციალიზაცია 
მიმდინარეობდა თბილისის წმინდა თამარ მეფის 
სახელობის ეკლესიასთან არსებულ საამქრო-სალონში. 
2009წ. 

 12 

რეალიზებული პროექტები ამერიკის ებრაელთა გაერთიანებული გამავრცელებელი 
კომიტეტის (JOINT)-ის მხარდაჭერითა და საქართველოს 
პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური 
კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა 
პროფესიული კავშირის მიერ განხორციელებული 
სასწავლო პროგრამა (ძირითადი შემსრულებელი). 

2006-2007 
 
2007-2008 

 
2008-2009 

12 

შემოქმედებითი კონკურსები, მათ შორის, 
საერთაშორისო 

   

სხვააქტივობა, მიღწევა, კვალიფიკაცია, 
გამოცდილებადადამსახურება 

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 4 
სადისერტაციო კომისიის წევრი. 
2. ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის 
საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის 4 
სადისერტაციო კომისიის წევრი.  
3. ტექსტილისა და ტყავის ნაწარმის სასწავლო-
სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო დარგის მენეჯერი. 
4. 7 სახელმძღვანელოს რეცენზენტი. 
 
5. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული 
ახალგაზრდული ცენტრის საექსპერტო კომისიის წევრი. 
6. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
ექსპერტი. 
7. აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის საინჟინრო 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აკადემიური 
თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული 2  
საკონკურსო კომისიის წევრი. 
8. აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის საინჟინრო 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტზე დოქტორის აკადემიური 
ხარისხის მოსაპოვებლად შესრულებული ნაშრომის 
რეცენზენტი.   
9. 2 საბაკალავრო და 1 პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამის ხელმძღვანელი 
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პრაქტიკული მოღვაწეობა (პროექტები და რეალიზებული ობიექტები) 



2006-2009წწ. ამერიკის ებრაელთა გაერთიანებული გამავრცელებელი კომიტეტის (JOINT)-ის მხარდაჭერითა და 
საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა 
პროფესიული კავშირის მიერ განხორციელებული სასწავლო პროგრამა (ძირითადი შემსრულებელი). 

კვლევის/სამუშაოს სახე 
(გრანტი, პროექტი, ხელშეკრულება 

და სხვა, მათ შორის პირადი 
ინიციატივით შესრულებული) 

წწ. თემის/სამუშაოს დასახელება 

1. ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
სახელმწიფო გრანტი 

2008-
2009 

 

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირთა 
სამოსის დამუშავება ქართული ელემენტების 
აღდგენით.N247;31.03.2008. 

2. ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
სახელმწიფო გრანტი 

2008-
2009 

 

.საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო უნიფორმის 
დამუშავება.  N242;31.03.2008. 
 

3. საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 
სააგენტოს საგრანტო ტენდერი 
(SPA120026804-კვლევისა და 
დამუშავების დაპროექტება და 
განხორციელების მომსახურება). 

2012-
2013 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების 
ინვენტარიზაცია ქართული ეროვნული კოსტუმისა და ტექსტილის 
სფეროში. N3/489ტ 11.12.2012. 

4. საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 
სააგენტოს საგრანტო ტენდერი 
(CPV79140000-კვლევისა და 
დამუშავების დაპროექტება და 
განხორციელების მომსახურება). 

2013-
2014 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
მარეგულირებელი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება 

5. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
სამეცნიერო გრანტი AR176/-220/14 

2015-
2017 

ქართული ეროვნული სამოსის კვლევა ილუსტრირებული ცნობარისა 
და ნიმუშების დამუშავებით 

 
ენების ცოდნა 

 
ქართული მშობლიური 
რუსული კარგად 
გერმანული საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით 

 
კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 

კომპიუტერული პროგრამა: 

Windows Office, Internet, Powerpoint 

 
პედაგოგიური საქმიანობა 
ბაკალავრიატი   (სასწავლო კურს(ებ)ი) სასწავლო წელი 
სამრეწველო ნაწარმის მოდელირება 2013-17 
კულტურული მემკვიდრეობა და მოდური ტენდენციები 2016-17 
ქართული ეროვნული სამოსისა და ორნამენტის ისტორია 2016-17 
სერთიფიკაციისა და ხარისხის მართვის საფუძვლები 2015-17 
ნაწარმის მასალაში შესრულება 2016-17 
სამკერვალო ნაწარმის კონსტრუირების საფუძვლები - ანტროპომეტრია 2013-16 
სამკერვალო ნაწარმის დაწყებითი დამუშავება და პრაქტიკა 2013-16 
სამკერვალო ნაწარმის კონსტრუირება 2013-16 



სამკერვალო ნაწარმის ტექნოლოგიური პროცესების დაგეგმარება და პრაქტიკა 2013-16 
  

მაგისტრატურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა) - 
მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის კონსტრუირება ადს-ის ელემენტების გამოყენებით 2015-16 
მსუბუქი მრეწველობის საწარმოთა რაციონალური დაგეგმარება 2015-16 

  

დოქტორანტურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  

დ. ქორჩილავა,  

თ. კუდავა 

2009-2012 

2016- 

 
ინტერესების სფერო 
ხელოვნება, კულტურული 
მემკვიდრეობა, პოეზია. 

 

 
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 

 
2014წ. 
 

„პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის 
პროგრამის“ ფარგლებში მოდულური პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების პროცესში 
მონაწილეობა. სერტიფიკატი. 

2015წ. 
 

„პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის 
პროგრამის“ ფარგლებში მოდულური საგანმანათლებლო 
პროგრამის კურიკულუმის შემუშავების პროცესში მონაწილეობა. 
სერტიფიკატი. 

2015წ. „პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის 
პროგრამის“ ფარგლებში „ტანსაცმლის მხატვრული 
კონსტრუირების“ სახელმძღვანელოს შექმნა. სერტიფიკატი 

  
ოჯახური მდგომარეობა 
მეუღლე - ქვრივი. 
შვილი  - ირაკლი გოგიბერიძე, საერთაშორისო სამართალმცოდნე. შერიგებისა და 
სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური 
ოლქის სამმართველოს უფროსი (დაოჯახებული). 

 
ჰობი 
 
ეთნოგრაფიული მასალების მოძიება/შესწავლა, ქართული ეროვნული სამოსის კვლევა, 
ქართული საეკლესიო ჩაცმულობის კვლევა. 


