
ბრძანება №:22/02-01 

17.02.2011 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო 

ბიბლიოთეკის შენობასა და წიგნსაცავებში დაშვების წესის შესახებ  

 

,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24 მუხლის პირველი 

პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 24–ე მუხლის, 25–ე მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის საფუძველზე, 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის შენობასა და წიგნსაცავებში დაშვების წესი (დანართი №1); 

2. ბრძანების განხორციელებაზე კონტროლი დაევალოს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის დირექტორს 

ზურაბ გაიპარაშვილს და დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს გიორგი გორაშვილს; 

3. ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს; 

4. დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს 

შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს; 

5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.  

 

 

 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                            დავით ჩომახიძე 

  

 

 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/orders/22.02-01danarti1.pdf


 

 danarTi #1  

,,damtkicebulia“  

ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis  

Tbilisis saxelmwifo universitetis  

administraciis xelmZRvanelis  

2011 wlis ,, 17. 02 ”  

# 22/02-01 brZanebiT  

 

ssip - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 

sauniversiteto biblioTekis Senobasa da wignsacavebSi daSvebis wesi  

 

1. sauniversiteto biblioTekis SenobaSi Sesvla SesaZlebelia:  

a) studentis bileTiT;  

b) universitetis samsaxureobrivi daniSnulebis mowmobis  

saSvi-baraTiT;  

g) stumris daSvebis saSvi-baraTiT;  

d) winaswar Sedgenili siiT, piradobis mowmobis safuZvelze.  

2. sauniversiteto biblioTekaSi dasaqmebuli pirebis samsaxurSi gamocxadebisa da 

samuSao adgilis datovebis dro fiqsirdeba specialuri eleqtronuli teqnikuri 

saSualebis meSveobiT, samsaxurebrivi daniSnulebis mowmobis gamoyenebiT;  

3. samuSao dRis damTavrebis Semdeg, agreTve, dasvenebisa da uqme dReebSi 

biblioTekis SenobaSi yofna akrZalulia, gansakuTrebuli SemTxvevebis garda, rac 

gansazRvruli iqneba biblioTekis direqtoris mier da ecnobeba dacvisa da 

usafrTxoebis samsaxurs.  

4. biblioTekis direqtori amtkicebs im pirTa nusxas, romelTaTvisac nebadarTulia 

arasamuSao dros, dasvenebisa da uqme dReebSi biblioTekis SenobaSi daSveba, rac 

ecnobeba dacvisa da usafrTxoebis samsaxurs.  

5. dacvisa da usafrTxoebis samsaxuris pasuxismgebeli TanamSromeli valdebulia, 

biblioTekis SenobaSi Semosul moqalaqeebze, piradobis damadasturebeli mowmobis 

safuZvelze, gaakeTos Canaweri specialur JurnalSi, sadac garkveviT mieTiTeba 

moqalaqis saxeli, gvari, vizitis mizani, vizitze pasuxismgebeli piris Tanamdeboba, 

Semdgomi gadaadgilebis punqti.  



SeniSvna: me-5 punqti ar vrceldeba abonementis ganyofilebasa da samkiTxvelo 

darbazSi Semosul mkiTxvelze.  

6. specialuri saregistracio Jurnali inaxeba dacvisa da usafrTxoebis saguSagoze. 

damTavrebuli, Sevsebuli Jurnali bardeba dacvisa da usafrTxoebis samsaxurs, 

romlis Senaxvis vada ganisazRvreba erTi wliT.  

7. biblioTekis SenobaSi moqalaqeTaTvis saSvis daSvebis uflebis mqone 

pasuxismgebel pirTa nusxas amtkicebs biblioTekis direqtori, rac ecnobeba 

dacvisa da usafrTxoebis samsaxurs. 


