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ალექსანდრა მარგველაშვილი 

დაბადების თარიღი და ადგილი: 15. 11. 1951, თბილისი, საქართველო 

ეროვნება: ქართველი 

მისამართი: სერგო მესხის ქ. №11 

ტელეფონი: 899215718 

ელ-ფოსტა: m_lali@maol.ru 

 

განათლება: 

1957-1968 - თბილისის №1 გახანგრძლივებული დღის საშუალო სკოლა 

1968-1971 - თბილისის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული სასწავლებელი. სპეციალობა:  

                     ბალეტის და ანსამბლის მოცეკვავე; ბალეტის ისტორია და თეორია. ბალეტის 

                     პედაგოგი. 

1969-1974 - თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, ხელოვნებათმცოდნეობის 

                      ფაკულტეტი. სპეციალობა: ხელოვნების თეორია და ისტორია, რესტავრაცია.  

                      ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი 

1988-1989 - საქართველოს ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სახელმწიფო  

                     ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი - სამკურნალო ფიზკულტურა, 

                     მასაჟი, აკუპუნკტურა; ფიზიკური კულტურისა და სპორტის  

                     ინსტრუქტორთა მოსამზადებელი კურსები - საერთო ფიზმომზადება და  

                      ჯანმრთელობა. 

1990-1991 - ასოციაცია ”სინათლის” მასაჟისა და მანუალური თერაპიის კურსები 

2003-2007 - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თეოლოგიის, ფილოსოფიის,  

                     კულტურისა და ისტორიის ინსტიტუტი  -  თეოლოგის ბაკალავრი 

 

პროფესიული გამოცდილება: 

1971-1972 -  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  ისტოტიული გეოგრაფიის  

                       ინსტიტუტის რაჭის ექსპედიციის მხატვარ-არქიტექტორი 

1974-1975 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

                      ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კოლხეთის 

                      არქეოლოგიური ექსპედიციის მხატვარ-არქიტექტორი 

1978-1986 -  საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის უმცროსი მეცნიერ- 

                      თანამშრომელი, არქეოლოგი. 

1977-1986 - საქართველოს შ. რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო  

                    ინსტიტუტის თეატრის ისტორიისა და თეორიის კათედრის მოწვეული  
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                     თანამშრომელი 

1986-1992 - საქართველოს შ. რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო  

                     ინსტიტუტის თეატრის ისტორიისა და თეორიის კათედრის მასწავლებელი 

1992-2000 - საქართველოს შ.რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო  

                     ინსტიტუტის თეატრის ისტორიისა და თეორიის კათედრის უფროსი 

                     მასწავლებელი 

1991-1998 - ასოცოაცია ”სინათლე”-ს სამედიცინო ცენტრის  მასაჟისა და მანუალური 

                    თერაპიის სპეციალისტი 

2004- დღემდე - სულხან, საბა ორბელიანის სახელობის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  

                       უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი 

 

ექსპედიციები: 

1968 - საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის სვანეთის ექსპედიციის მხატვარ- 

            რესტავრატორი 

1971-1972 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიული გეოგრაფიის  

                 ინსტიტუტის რაჭის ექსპედიციის მხატვარ-არქიტექტორი 

1973 - საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ვარძიის ექსპედიციის  

            მხატვარ-რესტავრატორი 

1974-1975 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  

              ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კოლხეთის  

              არქეოლოგიური ექსპედიციის მხატვარ-არქიტექტორი 

1978-1986 - საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის იმერეთის  

                     არქეოლოგიური ექსპედიციის არქეოლოგი; უფლის ციხის არქეოლოგიური  

                     ექსპედიციის არქეოლოგი 

 

შრომები და პუბლიკაციები: 

1. მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდი არქეოლოგიაში - ძვ. საქართველოს 

ტერიტორიაზე ქვის სამკაულის გავრცელებისა და დათარიღების საკითხისათვის. 

2. ჯიეთის სამაროვანი 

3. VII საუკუნის სამარხი ხაშურის რაიონიდან 

4. ქართული ბალეტის შექსპირიანა 

5. ქართული ბალეტის სცენოგრაფია 

6. ბალეტ ”ბაიდერკას” ახალი დადგმა 

7. შექსპირის ”ჰამლეტი” ქართულ საბალეტო სცენაზე 

8. მხატვარ გიორგი ზურაბოვის შემოქმედება 

9. მხატვარ გიორგი წერეთელის შემოქმედება 

10. დეკორატიული შემოქმედება საქართველოში 



11. მრავალი პუბლიკაცია სახვითი ხელოვნებისა და ბალეტის ხელოვნების თემებთან 

დაკავშირებით. 

 

თარგმანები: 

1. ელიზბარ უბილავა, ” განძის მცველი” (რუსულ ენაზე) 

2. თ. ბერაძე,  ზღვაოსნობა ძველ საქართველოში (რუსულ ენაზე) 

3. პ. დიუმულენი,  წმ. პავლე (ქართულ ენაზე) 

4. პ. დიუმულენი,  საიდუმლოებანი (ქართულ ენაზე) 

  


