
CV 

მარიამ ცისკარიშვილი 

სახლის მისამართი: შიუკაშვილის ქ. 4, თელავი, 2200, საქართველო 

ტელეფონი: (+995) 91314114 

სამუშაო მისამართი: ქართული უნივერსიტეტის ქ. 1, თელავი, 2200, საქართველო 

ტელეფონი: (+995) 350 272401 

ელექტრონული ფოსტა:mariam.tsiskarishvili@tesau.edu.ge, m_tsiskarishvili@yahoo.com 

 

 

განათლება 
2002    –       PH. D. ფილოლოგიის დოქტორი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების    

ინსტიტუტი; 

1999-2001– ასპირანტურა, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, კავკასიური ენები;  

1993-1997– ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ბაკალავრის ხარისხი, ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის 

კვალიფიკაცია. 
 

 

სამუშაო გამოცდილება 
2007 09.10– დღემდე იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასისტენტ პროფესორი; 

2007.09.14–20.03.2010 ალავერდის ეპარქიასთან არსებული სკოლა,                                         

მასწავლებელი; 

2004-2006– საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,                                                

სპეციალისტი; 

2001-2004 –  საქართველოს ენის სახელმწიფო პალატა, სპეციალისტი; 

1998-2001 – თელავის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი კახეთი,                                                  

მასწავლებელი. 

 

გაცვლითი პროგრამები 

 

01.04.2010-30.09.2010                   ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროგრამა 

ერასმუს მუნდუსი, ბულგარეთი; ანგელ კანჩევის სახელობის რუსეს უნივერსიტეტი; 

04.09.2012-31.05.2013          მიწვეული მკვლევარი აშშ, მასაჩუსეტის უნივერსიტეტის           

ლინგვისტიკის დეპარტამენტი. 



                                                         

 

კონფერენციები  

2014- არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, წარმომშობი გრამატიკიდან X- bar თეორიამდე; 

 

2014– პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, იაკობ გოგებაშვილის 

სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლინგვისტური ექსპერიმენტის 

კულურულ-ნაციონალური სპეციფიკა;  

 
2014- შიო არაგვისპირელისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, „კლასიკოსთა 

გაკვეთილები“,იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ლინგვიკულტურული პასაჟის გენდერული გამოხაულება შიო არაგვისპირელის 

ნააზრევში;  

 
2013- კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი, არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, „საფრთხეში მყოფი ენები მრავალენოვნებისა და 

გლობალიზაციის პროცესში(წოვა-თუშური ენის მასალის ანალიზი); 

 

2012-I საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კავკასიური კვლევები“ ზოგადდროული 

სივრცული განზომილებანი (ქართული და წოვა-თუშური მასალების მიხედვით), 

იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

 

2012 – ოთარ ჩხეიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, იაკობ გოგებაშვილის 

სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეროვნულ–კულტურული კონცეპტები 

ოთარ ჩხეიძის ნააზრევში; 

 

2012– პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, იაკობ გოგებაშვილის 

სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შედარების  ლინგვოკულტუროლოგიური 

ასპექტები; 

 

2011  – კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი. არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, წოვა–თუშური ზღაპრის სტრუქტურულ–სემანტიკური 

თავისებურებანი; 

2011 – XXXI დიალექტოლოგიური რესპუბლიკური სამეცნიერი სესია,  ხევსურულისა 

და წოვა–თუშურის ლექსიკური შეხვედრები;  

 



2011 –Kიაკობ  გოგებაშვილის სახ.თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

კონსტანტინე გამსახურდიას დისკურსის ეთნოლონგვისტური ელემენტები; 

 

2011- პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, იაკობ გოგებაშვილის სახ. 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაზო საფეხურის გეოგრაფიის 

სახელმძრვანელოთა ენობრივი დახასიათება; 

 
2010 .10.11.– კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესი კავკასიური ცივილიზაცია; 

ნახური დოკ და ქართული გული ლექსემათა შემცველი ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების შედარებითი ანალიზი;  

2009 – იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიხეილ 

ჯავახიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია; ხევსურული 

ეთნოლინგვისტური ელემენტები მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაში; 

2008 7-8.06. – იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

სულხან–საბა ორბელიანისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, სიტყვათა 

სულხან–საბასეული განმარტების კვალდაკვალ; 

2008 14/15.11.– XXVIII  რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, 

თბილისი, პრევერბისა და ასპექტის ურთიერთმიმართებისათვის ქართულსა და 

ბაცბურში; 

2008 11–19.04. – იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

გოდერძი ჩოხელის დღეები, სახე–სიმბოლოები გოდერძი ჩოხელის რომანის წითელი 

მგლის მიხედვით; 

2008 – იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები; II 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი; ნახური დოკ და ქართული გული ლექსემათა სემცველი კომპოზიტების 

შედარებითი ანალიზი; 

2008 – იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ანა 

კალადაძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი  სამეცნიერო კონფერენცია, ანასეული 

სიტყვათქმნადობა; 

2007 –   XVIII  რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, არნ. ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ნახური დოკ და ქართული გული ლექსემა და 

მასთან დაკავსირებული ფრაზეოლოგიური ერთეულები; 

2007 9-10.11.–XXVII  დიალექტოლოგიური რესპუბლიკური სამეცნიერი სესია კახური 

დიალექტიზმები წოვა–თუშების ქართულ მეტყველებაში; 



2006 14-16.11. – XXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ერთცნებიანი და ორცნებიანი 

კომპოზიტები წოვა–თუშურში(ბაცბურში); 

 2005 29.07. – ბუნებრივ ენათა დამუშავება ქართული ენა და კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები; წოვა–თუშური ენის მონაცემთა   ელექტრონული ბაზის შექმნის 

ძირიტადი ასპექტები; 

2003 17-18.10.– XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტივა–თუშტუტი, სახელთა მორფონოლოგიური 

ანალიზისათვის წოვა–თუშების ქართულ მეტყველებაში; 

2002 5-6.11.–  XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; წოვა–თუშური გამოსვლითი –რენ  

თანდებულისა და მთის დიალექტური –ით ელემენტის ურთიერთმიმართებისათვის; 

1999 –  ქუთაისური საუბრები –V, აკაკი წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო ინსტიტუტი, ზმნისწინთა და თანდებულთა 

ტიპოლოგია ქალურთველურ ენებში; 

 პროექტები 

2000-2001 წოვა–თუშური ენის ტექსტების დოკუმენტირება (ზღაპრები, ლექსები, 

ამბები, თქმულებები), ფონდი ღია საზოგადოება–საქართველო, ავტორი და მენეჯერი; 

01. 03.2010 - 2011      აულის ენები გლობალიზაციის პირობებში, მონაწილე, იაკობ 

გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

წიგნები 

2011  –   წოვათუშური ტექსტები ნაწილი I. აულის ენები–კაცობრიობის არსებობის 

გონითი ფორმები გლობალიზაციის პირობებში; 

 

სტატიები 

2012- გენდერულ ფასეულობათა კონოტაციური მოდელები(ქართული და 

ინდოევროპული ანდაზების მიხედვით). საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“ #2(43) თბილისი. 

2012-აბსოლუტური და რელატიური დროის ურთიერთმიმართება(კახური დიალქტისა 

და წოვა-თუშების ქართული მეტყველების მიხედვით) საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალი „ინტელექტი“ #2(43) თბილისი. 



2012 – დროის ზმნისართთა ლონგვოკულტუროლოგიური კორელაცია ზმნის 

ძირითად დროებთან მიმართებაში (ქართულ და წოვა–თუშურ ენათა მასალების 

მიხედვით). სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ენა და კულტურა, N7, ქუთაისი. 

2011- სივრცის აღქმის ეთნოლინგვოკულტურული ასპექტები (ქართველურ და წოვა-

თუშურ ენათა მაგალითზე). კულტურათაშორისი დიალოგები, შრომები, თელავი; 

2010 – ``Language and thought expressed by the grammatical structure``, prosedings volume 
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