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განათლება 

პოლიტიკურ სწავლებების მეცნიერებათა მაგისტრი:  

2009-2010: ედინბურგის უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლა, დიდი         
ბრიტანეთი. 

ჟურნალისტიკის მაგისტრი:   

1989-1994: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურმალისტიკის ფაკულტეტი, საქართველო.  

 

სამუშაო გამოცდილება 

 
2015-დან დღემდე       ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი, კურსები: ჟურნალისტური ეთიკა და მედიის 
თვითრეგულირება, მრავალფეროვნების გაშუქება; პროპაგანდის თეორია 
და კვლევის მეთოდები  
 

2017-დან დღემდე        მედიის განვითარების ფონდი (MDF) 
                                            აღმასრულებელი დირექტორი 
   
2013 - 2017                         მედიის განვითარების ფონდი (MDF)  
                                            გამგეობის თავმჯდომარე  
 
2010 - 2013                        ეროვნული უშიშროების საბჭო 

მდივნის მოადგილე 
ტოლერანტობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის უწყებათაშორისი კომისიის 
თავმჯდომარე 

   
2009 - 2010                      პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 

მრჩეველი ეთნიკური უმცირესობების და სამოქალაქო ინტეგრაციის 
საკითხებში 

 
   2008 - 2009                      ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო პროგრამა, კურსი - მედია 

სამართალი, ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირება. 
 

mailto:tamunaki@gmail.com


2008                                ივ, ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  კურსი მედია სამართალი, 
ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირება. 

 
2005 -2009                       საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

გენერალური დირექტორი 
 
2002 - 2005                        თავისუფლების ინსტიტუტი 

 დირექტორის მოადგილე 
 
1998-2000                         გაზეთი დრონი, პოლიტიკის რედაქტორი, რედაქტორის მოადგილე 
  
 

ნაშრომები და პროექტები 

2017 - Kremlin Influence Index; Black Sea Trust; Implemented by Detector Media (Ukraine),           
European Values (Czech Republic), Media Development Foundation - MDF (Georgia) and           
Political Capital (Hungary); Author of the Study (MDF, Georgia). 

2017 - ანტიდასავლური პროპაგანდა 2016; MDF, UNAG. 
2016 - Further from ‘Russkiy Mir’, Closer to the West, Brīvības un Solidaritātes Fonds, "Resisting               

Foreign State Propaganda in the New Information Environment: the case of the EU,             
Russia, and the Eastern Partnership countries”.  

2016 -   სიძულვილის ენა MDF, UNAG, USAID. 
2015 - Council of Europe report Mapping the Status of the Ethical Rights and Responsibilities of the                 

Georgian Journalists, Council of Europe expert. 
2015 -   ანტიდასავლური პროპაგანდა MDF, UNAG, USAID.  
2015 -   სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია  MDF, UNAG, USAID;. 
2014 -   მედია ეთიკა და პროფესიული სტანდარტები MDF, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. 
2014 -   ქალები წარსულიდან MDF,UNESCO. 
2006 -  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსის თანაავტორი  
2004-2005 - კვლევა გამოხატვის თავისუფლების სასამართლო პრქატიკაზე. თავისუფლების        

ინსტიტუტი IREX, USAID. 
2004 -  მედიის თვითრეგულირების გზამკვლევი;  თავისუფლების ინსტიტუტი, ბრიტანეთის საბჭი 
2004 - ჟურნალისტების გზამკვლევი ადამიანის უფლებების საკითხებში; თავისუფლების ინსტიტუტი,         

IRIS, USAID. 
2003 -  ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირება. 
 

 
პანელური დისკუსიები, ტრენინგები 

2017 - ვენეციის კლუბის სემინარი “ევროპის სტრატეგიული კომუნიკაციის გამოწვევები”, პანელის          
მონაწილე ბალტიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, ლონდონი, 17 მარტი.  

2017 - ეუთო, სამხრეთ კავკასიის მედია კონფერენცია “ყალბი ინფორმაცია, დეზინფორმაცუა და           
მედიის თავისუფლება”, პრეზენტაცია დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გამოწვევები მედიის        
თავისუფლებისთვის ციფრულ ეპოქაში, 10 მაისი, თბილისი.  

http://mythdetector.ge/en/research/kremlin-influence-index-2017
http://bsf-latvija.lv/wp-content/uploads/2016/09/research_FEPS_BSF.pdf


2017 - ENAM-ის კონფერენცია, პანელი: პროპაგანდის როლი ახალი რეალობის ფორმირებაში, 2-4           
ივნისი, თბილისი 

2017 - ქცევის კოდექსის მნიშვნელობა, ევროსაბჭოს ტრენერი, სემინარი პირადი ცხოვრების        
ხელშეუხებლობა და მედია გაშუქება, 7-8 ივლისი.  

2016 - ევროპის საბჭოს კონფერენცია “ მედიის მიერ უმცირესობების საკითხების გაშუქება, ტრენერი            
მრავალფეროვნების გაშუქება და სიძულვილის ენასთან ბრძოლა, 19-20 დეკემერი, ლოპოტა.  

2015 - BBSA, ინფორმაციის იარაღად გამოყენება, პრეზენტაცია რუსული პროპაგანდის მეთოდებზე          
ქართულ მედიაში, 22 აპრილი, თბილისი.  

2015 - ევროპის სახლი: მედიის ძალა, პანელი: როგორ წარმოადგენს რუსულიმედია დასავლეთს და            
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს?, 10 ნოემბერი, თბილისი.  

 
წევრობა 

 
   2011 - 2014 -  მედიის და ინფორმაციის საზოგადოების მმართველი კომიტეტის (CDMSI) წევრი, 

ევროპის საბჭო. 
 
2006 - 2011 -  მედიის და ახალი კომუნიკაციის სერვისების მმართველი კომიტეტის (CDMC) წევრი, 

ევროპის საბჭო. 
 
2008 - 2013  - ტოლერანტობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის უწყებათაშორისო კომიის 
თავმჯდომარე.  
 
2007 -  2012 - UNESCO-ს საქართველოს ეროვნული კომისიის წევრი.  
 
 
 






