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ქეთევან გიგაშვილი  

  

20001008744  

                                          სახელი, გვარი  პირადობისნომერი 

ტელეფონი  558 562 562  10/09/1967  

ელ.ფოსტა  keti.gigashvili@gmail.com 

 

 დაბადებისთარიღი(დ/თ/წ)  

                                                                                                                   

          

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი 

 

ტექსტოლოგია, გამოცემათმცოდნეობა, ენათა კონტაქტები, ბილინგვიზმი, ენის 

დიკუმენტირება, ენის გადართვა, კოდის გადართვა, ენობრივი პოლიტიკა 

სამეცნიერო ინტერესთა სფერო 

 

1. განათლება 

№ წლები უმაღლესისასწავლებლისდასახელება აკადემიურიხარისხი სპეციალობა 

1  2005 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა 

დოქტორი 

 ქართული ენა 

2  1993  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

 ქართველური 

ენები 

3 1989-

1992 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ძველი ქართული 

ენის კათედრის 

ასპირანტი 

 ძველი ქართული 

ენა 

4  1985-

1989 

 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტი 

 ქართული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

   

 

  

2. სამუშაოგამოცდილება 

№ წლები თანამდებობა დეპარტამენტი/განყოფილება ორგანიზაცია 

1 2018 

აღმასრულებელი 

დირექტორი 

 ტექსტოლოგიის, 

გამოცემათმცოდნეობისა 

და ციფრული 

ჰუმანიტარიის 

ასოციაცია 

mailto:keti.gigashvili@gmail.com


 
 

2  2011-  უფროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი 

 

ენის, ლიტერატურისა და 

ისტორიის განყოფილება 

 

ცხუმ-აფხაზეთის 

მეცნიერებათა აკადემია 

3  2007-

2015 

 უფროსი  სამეცნიერო-კვლევითი 

განყოფილება 

 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

4  2014- პროფესორი  ქართული ფილოლოგიის 

დეპარტამენტი  

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

5  2009-

2014 

სრული პროფესორი  ქართული ფილოლოგიის 

კათედრა  

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

6  2005-

2014 

პროფესორი  ქართული ფილოლოგიის 

კათედრა  

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

7 1992-

2005 

დოცენტი ქართული ფილოლოგიის 

კათედრა  

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

     
     
3. სამეცნიეროსაგრანტოპროექტებშიმონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 

№ წლები როლიპროექტში პროექტისდასახელება დამფინანსებელი 

1 2017-

2020 

პროექტის ავტორი, 

მეცნიერ-

კონსულტანტი, ტომის 

შემდგენელი და 

რედაქტორი 

ქართველ მეცნიერ-

ისტორიკოსთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობის აკადემიური 

გამოცემა (I-II) ტომები  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი  

2 2017-

2020 

რედაქტორი ახალი ტექსტოლოგიური 

კვლევები და გრიგოლ 

ორბელიანის ცხოვრებისა და 

შემოქმედების მატიანე 

(ორენოვანი გამოცემა) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი  

3 2016-

2019 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობის აკადემიური 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი  



 
 

გამოცემა (VIII-IX) ტომები  

4 2016-

2019 

პროექტის ავტორი და 

კოორდინატორი 

საფრთხეში მყოფი ენები და 

მათი დოკუმენტირების 

სასიცოცხლო მნიშვნელობა 

(წოვათუშური ენის 

მაგალითზე)  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი  

5 2016-

2019 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

ტექსტოლოგია და 

გამოცემათმცოდნეობა 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი  

6 2015 ინდივიდუალური 

გრანტი 

კვლევის მენეჯმენტი ნიუ-იორკის მთავრობა 

7  2014-

2017 

პროექტის ავტორი, 

ტომის შემდგენელი და 

რედაქტორი 

XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობის აკადემიური 

გამოცემა (VI-VII) ტომები  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი  

8  2013-

2016 

პროექტის ავტორი, 

მენეჯერი და 

შემსრულებელი 

მცირე ენების ბედი 

გლობალიზაციის პირობებში 

და მათი დოკუმენტირების 

სასიცოცხლო მნიშვნელობა 

(წოვათუშური ენის 

მაგალითზე)  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი   

9 2012-

2015 

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

ვოდევილი ქართულ 

მწერლობაში (აკადემიური 

გამოცემა, I-II ტომები) 

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

10  2012-

2014 

 სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობის აკადემიური 

გამოცემა (IV-V) ტომები  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი  

11  2010-

2013 

 სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობის აკადემიური 

გამოცემა (I-III) ტომები  

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

12  2010-

2013 

პროექტის ავტორი, 

მენეჯერი და 

შემსრულებელი 

აულის ენები _ კაცობრიობის 

არსებობის გონითი ფორმები _ 

გლობალიზაციის პირობებში 

(წოვათუშურ-ქართული 

ორენოვნების მასალების 

მიხედვით)  

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   

 



 
 

 

 

4. ბოლო 5 წლის მანძილზე ტექსტოლოგიის მიმართულებით მომზადებული აკადემიური 

გამოცემის ტომები და სხვა პუბლიკაციები:  

 

ჩემი წვლილი ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემის ტომებში: კვლევის 

ხელმძღვანელი, ტომების შემდგენი, რედაქტორი, კრიტიკული ტექსტების დამდგენი, 

სამეცნიერო პასპორტების, შენიშვნების, ლექსიკონის, საძიებლების მნიშვნელოვანი ნაწილის, 

რუბრიკის „ადრესატის ადგილსამყოფელი“ და ლინგვისტური გამოკვლევის ავტორი. 

ვოდევილის აკადემიური გამოცემის ტომებში: რედაქტორი, ტომების შემდგენი, ტექსტების 

დამდგენი, სამეცნიერო აპარატის შემდგენი, ლექსიკონისა და ლინგვისტური გამოკვლევის 

ავტორი.  

 

№ პუბლიკაციის სათაური ჟურნალის სახელი, ტომი, ნომერი 

(წელი):გვერდები ან წიგნის/მონოგრაფიის 

სათაური, რედაქცია, გამომცემლობა, ქალაქი, 

წელი 

1 XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობა, ტომი VI, გრიგოლ 

ორბელიანი (ნაწილი V) 

გამომცემლობა „საარი“, თბილისი, 2015,  

464. გვ. 

2 ვოდევილი ქართულ მწერლობაში, 

ტომი I 

გამომცემლობა "ჯეოპრინტი", თბილისი, 2015,  

475 გვ. 

3 ვოდევილი ქართულ მწერლობაში, 

ტომი II 

გამომცემლობა "ჯეოპრინტი", თბილისი, 2015,  

441 გვ. 

4 XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობა, ტომი V, გრიგოლ 

ორბელიანი (ნაწილი IV) 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2014,   

556 გვ. 

5 XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობის მრავალტომეულის II 

და III ტომების საგამომცემლო 

სიახლეებისათვის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროექტის ბიულეტენი, #3, გამომცემლობა 

"უნივერსალი",თბილისი, 2013,  გვ.: 16-22. 

6 XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობის მრავალტომეულის II 

და III ტომების შედგენილობისათვის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროექტის ბიულეტენი, #3, გამომცემლობა 

"უნივერსალი", თბილისი, 2013, გვ.: 3-15. 

7 XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2013,  

366 გვ. 



 
 

მემკვიდრეობა, ტომი IV, გრიგოლ 

ორბელიანი (ნაწილი III) 

8 XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობა, ტომი III, გრიგოლ 

ორბელიანი (ნაწილი II) 

გამომცემლობა "საარი", თბილისი, 2012, 

429 გვ. 

9 XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობა, ტომი II, გრიგოლ 

ორბელიანი (ნაწილი I) 

გამომცემლობა "საარი", თბილისი, 2012, 

516 გვ. 

1

0 

XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობის მრავალტომეულის I 

ტომის საგამომცემლო 

პრინციპებისათვის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროექტის ბიულეტენი, #2, გამომცემლობა 

"საარი", 2012, გვ. 3-14. 

saari_ltd@yahoo.com 

1

1 

XIX-XX საუკუნეების ქართველ 

მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობა, ტომი I, ალექსანდრე 

ჭავჭავაძე,სოლომონ დოდაშვილი, 

ნიკოლოზ ბარათაშვილი 

გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2011, 

384 გვ. 

 

 

ბოლო 5 წლის მანძილზე ენათმეცნიერების მიმართულებით გამოქვეყნებული პუბლიკაციები: 

 

№ პუბლიკაციისსათაური ჟურნალისსახელი, ტომი, ნომერი 

(წელი):გვერდებიანწიგნის/მონოგრაფიისსათაური, 

რედაქცია, გამომცემლობა, ქალაქი, წელი 

1 Phonetic Characteristics of Code 

SwitchingAccording to Tsovatush-

Georgian Bilingual Discourse* 

International journal of Humanities and Social sciences 

სტატია მიღებულია დასაბეჭდად. გამოქვეყნდება ამ 

წელს.  

2 წოვათუშური ტექსტები, ნაწილი III გამომცემლობა "საარი", თბილისი, 2015, 

saari_ltd@yahoo.com  

264გვ. 

3 Nationality and Ethnicity of Tsovatush 

People from Sociolinguistic Viewpoint 

International Proceedings of Economics development and 

Research: Humanity and Social Sciences, vol. 80, edited by 

Feng Tao, IACSIT Press, Singapore, pp: 5-10. 

http://www.ipedr.com/vol80/002-ICHSS2014-K023.pdf 

4 Ethno Portrait of Tsovatush People* The iafor european conference series 2014; გვ.: 102-112. 

http://iafor.org/Proceedings/ECAH/ECAH2014_proceedings.

pdf 



 
 

 The Principal Features of Tsovatush-

Georgian Bilingualism* 

International Proceedings of Economics Development and 

Research, Language, Medias and Culture III, volume 77, 

"IACSIT Press", Singapore, PP: 24-29, 

http://www.ipedr.com/vol77/006-ICLMC2014_N00013.pdf 

5 წოვათუშური ტექსტები, ნაწილი II 

(ეთნოგრაფიული)(თანაშემდგენელი) 

გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2014, 322 გვ. 

6 About One Case of Linguistic Influence 

of Migration* 

International Journal of Advances in Social Science and 

Humanities  

(IJASSH) 2014, pp. 5-14. 

file:///C:/Users/home/Downloads/0202092014.pdf 

7 Culture Shift in the Context of Language 

Shift* 

Research Inventy: Internastioanal Journal of Engineering and 

Science, vol. 4, Issue 8 (August), 2014, pp. 24-28. 

http://www.researchinventy.com/papers/v4i8/D048024028.p

df 

8 წოვათუშურ-ქართულ-რუსულ-

ინგლისური ლექსიკონი, ტომი II 

(თანაშემდგენელი) 

გამომცემლობა "საარი", თბილისი, 2013, 

saari_ltd@yahoo.com  

396 გვ. 

9 წოვათუშურ-ქართულ-რუსულ-

ინგლისური ლექსიკონი, ტომი I 

(თანაშემდგენელი) 

გამომცემლობა "საარი", თბილისი, 2012, 

saari_ltd@yahoo.com  

391 გვ. 

10 ენობრივი პროცესები - ენის 

ცვლილება, ენის სიკვდილი 
საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXII, თბილისი, 2011, გვ.: 

263-268. 

11 ენის გადართვის ხელშემშლელი 

ფაქტორები ენის 

სიცოცხლისუნარიანობის 

განსაზღვრისათვის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტის 

ბიულეტენი, #2,გამომცემლობა "საარი", sთბილისი, 2012, 

aari_ltd@yahoo.com გვ.: 55-75. 

12 წოვათუშური ტექსტები, ნაწილი I 

(საისტორიო-საგმირო, 

საყოფაცხოვრებო, სატრფიალო, 

საწუთისოფლო)(თანაშემდგენელი) 

გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2011, 

universal@internet.ge276 გვ. 

13 ენის გადართვა ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, I, 

ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის დაარსების 70 წლისთავს, გამომცემლობა 

"მერიდიანი", თბილისი, 2011, გვ.: 104-113. 
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№ პუბლიკაციისსათაური ჟურნალისსახელი, ტომი, ნომერი 

(წელი):გვერდებიანწიგნის/მონოგრაფიისსათაური, 

რედაქცია, გამომცემლობა, ქალაქი, წელი 

1 კოდის გადართვა და მისი 

სტრუქტურულ-ფუნქციური 

მახასიათებლები წოვათუშურ-

ქართული ბილინგვური 

დისკურსის მიხედვით 

გამომცემლობა „საარი“, თბილისი, 2016,  

376 გვ. 

2 წოვათუშების თანამედროვე ეთნო-

სოციოლინგვისტური პროფილი 

გამომცემლობა „გრიფონი",თბილისი, 2014,  473 გვ. 

3 თანამედროვე მსოფლიოს 

ლინგვისტური რუკა და 

საფრთხეში მყოფი ენების 

პრობლემები 

გამომცემლობა „უნივერსალიი", თბილისი, 2011, 

273 გვ. 

 

5. საერთაშორისოსამეცნიეროფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის მანძილზე 

 

 

№ წელი ღონისძიებისდასახელება ადგილ

ი 

მოხსენებისსათაური 

1 2017,  

20-22 

მარტ

ი  

ბირმინჰემის მე-10 კოლოკვიუმი ახალი 

აღთქმის ტექსტოლოგიური კვლევების 

შესახებ 

ბირმინ

ჰემი 

(დიდი 

ბრიტან

ეთი) 

ახალი აღთქმისა და 

ლიტურგიკული ტექსტების ძველი 

ქართული ხელნაწერები და 

გამოცემები 

http://www.birmingham.ac.uk/researc

h/activity/itsee/events/bham-

colloquium.aspx 

2 2017, 

22-31 

აგვის

ტო 

SGEM World Science, IV საერთაშორისო 

მულტიდისციპლინური სამეცნიერო 

კონფერენცია სოციალურ 

მეცნიერებებსა და 

ხელოვნებათმცოდნეობაში, SGEM 2017 

ალბენა 

(ბულგა

რეთი) 

ეპისტოლური ჟანრის 

თანამედროვე აკადემიური 

გამოცემა (ქართული 

გამოცდილება) 

3 2017, 

22-31 

აგვის

ტო 

SGEM World Science, IV საერთაშორისო 

მულტიდისციპლინური სამეცნიერო 

კონფერენცია სოციალურ 

მეცნიერებებსა და 

ხელოვნებათმცოდნეობაში, SGEM 2017 

ალბენა 

(ბულგა

რეთი) 

რუსეთის იმპერიის 

კოლონიზატორული პოლიტიკის 

არსებითი მახასიათებლები 

კავკასიაში (გრიგოლ ორბელიანის 

ეპისტოლური მემკვიდრეობის 

მიხედვით) 

4 2017, SGEM World Science, IV საერთაშორისო ალბენა ყოველთვის შეესაბამება თუ არა 



 
 

22-31 

აგვის

ტო 

მულტიდისციპლინური სამეცნიერო 

კონფერენცია სოციალურ 

მეცნიერებებსა და 

ხელოვნებათმცოდნეობაში, SGEM 2017 

(ბულგა

რეთი) 

კოდის გადართვა ბილინგვიზმის 

თანამედროვე დონეს? 

5 2017 მეორესაერთაშორისოკონფერენციათემა

ზე: „ისტორია, ხელოვნება, 

ლიტერატურადაკულტურაშავიზღვისრ

ეგიონსადასამხრეთკავკასიაში“ 

თბილი

სი 

ეპისტოლური ჟანრის 

თანამედროვე ელექტრონული 

აკადემიური გამოცემები 

6 2016 პირველისაერთაშორისოკონფერენციათ

ემაზე: „ისტორია, ხელოვნება, 

ლიტერატურადაკულტურაშავიზღვისრ

ეგიონსადასამხრეთკავკასიაში“ 

თბილი

სი 

სამეცნიერო აპარატის 

შედგენილობისათვის სხვადასხვა 

ჟანრის თხზულებათა  

აკადემიურ გამოცემაში 

 

7 2016 

ნოემბ

ერი 

მეცხრესაერთაშორისოსამეცნიეროკონფ

ერენცია  

„განათლებისმენეჯმენტი: 

მიმდინარეგამოწვევებიდაგანვითარები

სპერსპექტივები“ 

გორი ვოდევილის არსი და მისი 

ძირითადი მახასიათებლები 

8 2016 

ნოემბ

ერი 

მეცხრესაერთაშორისოსამეცნიეროკონფ

ერენცია  

„განათლებისმენეჯმენტი: 

მიმდინარეგამოწვევებიდაგანვითარები

სპერსპექტივები“ 

გორი შამილი გრიგოლ ორბელიანის 

წერილების მიხედვით 

9  2015  საერთაშორისო ქართველოლოგიური 

კონგრესი, I: "ქართველოლოგიის 

პრობლემები და პერსპექტივები" 

თბილი

სი 

 კოდის გადართვის ბლოკირების 

ერთი საინტერესო შემთხვევის 

შესახებ (გრიგოლ ორბელიანის 

ეპისტოლური მემკვიდრეობის 

მაგალითზე) 

10 2014 III საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

"პირველი მსოფლიო ომი და კავკასია" 

თელავ

ი 

უცხოენოვანი ლექსიკა გრიგოლ 

ორბელიანის ქართულ წერილებში 

11 2014  2014 3rd International Conference on 

Language, Medias and Culture - ICLMC 

2014 

 Seoul, 

Korea 

(south) 

 The Principal Features of Tsovatush-

Georgian Bilingualism 

12 2014 2014 International Conference on 

Humanity and Social Sciences - ICHSS2014 

Paris, 

France 

Nationality and Ethnicity of 

Tsovatush People from Sociolinguistic 

Viewpoint 

13 2014 The European Conference on Arts & 

Humanities ICHSS2014 

Brighto

n, 

Ethno Portrait of Tsovatush People 



 
 

United 

Kingdo

m 

 

 

14 2013 საერთაშორისო კონფერენცია 

„თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება“, 

ქუთაის

ი 

კოდის გადართვის 

მახასიათებლები გრიგოლ 

ორბელიანის პირადი წერილების 

მიხედვით 

15 2013 საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

„ქართული ხელნაწერი“ 

თბილი

სი 

პირად წერილებში 

დადასტურებული ბილინგვიზმი 

(ნიკოლოზ ბარათაშვილის 

ეპისტოლური მემკვიდრეობის 

მიხედვით) 

16 2012 ბათუმის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ლექსიკოგრაფიაში 

ბათუმი წოვათუშურ-ქართულ-რუსულ-

ინგლისური ოთხენოვანი 

ლექსიკონის I ტომის აგებულებისა 

და საგამომცემლო პრინციპების 

შესახებ 

17 2011 III საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

იბერიულ-კავკასიური 

ენები:სტრუქტურა, ისტორია, 

ფუნქციონირება, ეძღვნება აკადემიკოს 

ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 100 

წლისთავს,თბილისი, გვ.57-60. 

თბილი

სი 

წოვათუშური ენის საფრთხის 

დონე 

     
 

6. დამატებითი ინფორმაცია (საერთაშორისო სამეცნიერო ჯილდოები, სტიპენდიები და სხვ.) 

  1. კარნეგის კორპორაციის(აშშ) სტიპენდია კვლევის მენეჯმენტის მიმართულებით - 2015 წლის   

      იანვარი-მარტი.  

 

7. ორგანიზაციის, ასოციაციისანჯგუფისწევრი: 

1. ტექსტოლოგიის, გამოცემათმცოდნეობისა და ციფრული ჰუმანიტარიის ასოციაციის 

თანადამფუძნებელი, გამგეობის წევრი და აღმასრულებელი დირექტორი  2018- 

2. საერთაშორისო ეკონომიკური განვითარებისა და კვლევითი ცენტრის (IEDRC) უფროსი 

წევრი 2014-                                                                           

  3. ამერიკის უნივერსიტეტების პროფესორთა ასოციაციის (AAUP) წევრი 2015- 

 4. ამერიკის საგანმანათლებლო კვლევითი ასოციაციის (AERA)წევრი  2015- 



 
 

5. მეცნიერების წინსვლის ამერიკული ასოციაციის (AAAS)წევრი 2015 – 

  6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს წევრი - 2007-  

2010 

7. აკაკი წერეთლის საზოგადოების გამგეობის წევრი 2016- 

 

 

8. საერთაშორისო სამეცნიერო აქტივობა: 

 

1. SGEM World Science, IV საერთაშორისო მულტიდისციპლინური სამეცნიერო 

კონფერენცია სოციალურ მეცნიერებებსა და ხელოვნებათმცოდნეობაში, SGEM 2017 

2. ICLCC 2015 - საერთაშორისო კონფერენცია „ენობრივი კომუნიკაციები და კულტურა“ 

– 2015 წლის 15-16 მაისი, რომი (იტალია) – საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი  

ICLCC2015 – 2015 International Conference on language Communications and Culture, Roma, 

Italy, 15-16 May, 2015. The member of Technical Committees 

(http://www.iclcc.org/committee.htm) 

3. ევროპის კონფერენცია ხელოვნებასა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ICHSS2014 - 

2014 წელი, ბრაიტონი (ინგლისი) - რეცენზენტი: ttps://issuu.com/iafor/docs/week3-web 

The European Conference on Arts & Humanities ICHSS2014, Brighton, United Kingdom – 

Reviewer ttps://issuu.com/iafor/docs/week3-web 

4. ჟურნალ ‘International Journal of Literature, Language and Linguistics’-ის რეცენზენტი  

5. ჟურნალ ‘American Journal of Linguistics’-ის მიწვეული რედაქტორი 

 

10. პროფესიული განვითარების ტრენინგები (ბოლო 5 წლის მანძილზე): 

 

1. ტრენინგი უწყვეტი განათლების საკითხებზე - ჯორჯ მასონის უნივერსიტეტი 

(George Mason University), ვაშინგტონი - 2015 წლის 26 იანვარი.  

2. ტრენინგი უნივერსიტეტებში ლიდერის როლზე - ჯორჯ მასონის უნივერსიტეტი, 

ვაშინგტონი - 2015 წლის 27 იანვარი.  

3. ტრენინგი უნივერსიტეტის, ბიზნეს სექტორისა და სამთავრობო სტრუქტურების 

ერთიანობის შესახებ - ჯორჯ მასონის უნივერსიტეტი, ვაშინგტონი - 2015 წლის 28 

იანვარი.  

4. ტრენინგი კვლევის დაგეგმვის შესახებ - ჯორჯ მასონის უნივერსიტეტი, ვაშინგტონი 

- 2015 წლის 18-19 მარტი. 

 

 

11. საერთაშორისო თანამშრომლობა:  

 

1. სადოქტორო პროგრამის („ტექსტოლოგია და გამოცემათმცოდნეობა“) ფარგლებში 

ვთანამშრომლობ ბოსტონის უნივერსიტეტის გამოცემათმცოდნეობის ინსტიტუტთან 

(დირექტორები - Archie BurnettდაChristopher Ricks).  

http://www.iclcc.org/committee.htm


 
 

2. ასევე სადოქტორო პროგრამის სტრუქტურირების ფარგლებში ვთანამშრომლობ 

ბირმინგემის უნივერსიტეტის ტექსტოლოგიისა და ელექტრონული აკადემიური 

გამოცემის კვლევით ინსტიტუტთან (დირექტორი - David Parker).  

ორივე დაწესებულება წარმოადგენს მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ცენტრს.  

3. კვლევის მენეჯმენტის მიმართულებით ვთანამშრომლობ ტენისის ტექნოლოგიურ 

უნივერსიტეტთან (აშშ), სადაც ვიმუშავე 2 თვის განმავლობაში 2015 წელს.  

 

 

ერთობლივი საერთაშორისო პროექტები: 

1. Tempus  UM_ JEP-27232-2006 – Developing an Internal QA Systemsat TeSaU (2008-2010) 

(ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში); როლი პროექტში - სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინატორი; 

კონსორციუმის წევრები: ჰანის უნივერსიტეტი (HAN University of Applied Sciences – 

Netherlands), მარბურგის უნივერსიტეტი (University of Marburg), გრენობლეს 

უნივერსიტეტი (USSPMF Grenoble-II France), თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(Jacob Godebashvili’ Telavi State University); 

2. Erasmus Mundus EM ECW Lot.5/Lot.6 (2007-2010); როლი პროექტში - სამეცნიერო 

საქმიანობის კოორდინატორი; 

 

სამეცნიერო ვიზიტები უცხოეთში (გარდა კონფერენციებისა): 

 

ტემპუსის პროექტის ფარგლებში:  

1. ჰანის უნივერსიტეტი (ჰოლანდია) – 27.09.2008 - 04.10.2008 

 

ერასმუს მუნდუსის ფარგლებში -  

1. ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სომხეთი) – 25.06.2010 – 29.06.2010 

2. განჯის სახელმწიფო და ხაზარის კერძო უნივერსიტეტები (აზერბაიჯანი) – 

06.09.2009 – 13.09.2009 

3. პარიზის უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) - 20.03.2009 – 24.03.2009 

4. ფათის კერძო უნივერსიტეტი (თურქეთი) – 11.05.2008 – 16.05.2008 

 

რედაქტორობა: 

1. კვლევისთანამედროვეტექნოლოგიებიდა ელექტრონული აკადემიურიგამოცემა, 

თბილისი, ელექტრონული გამომცემლობა „საბა“, 2016. – 350 გვ.   

2. ენათმეცნიერების პროექტის - „მცირე ენების ბედი გლობალიზაციის პირობებში და 

მათი დოკუმენტირების სასიცოცხლო მნიშვნელობა გლობალიზაციის პირობებში 

(წოვათუშური  ენის მაგალითზე)“ - „ბიულეტენი“, #6, თბილისი, გამომცემლობა 

„საარი“, 2016. –  40 გვ.  

3. ლიტერატურის პროექტის - „XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა 

ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა“ – „ბიულეტენი“, #6,  

თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2016. –  74 გვ.  

4. XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტომი VI, 



 
 

გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი V), გამომცემლობა „საარი“, თბილისი, 2015. - 464 გვ. 

5. ვოდევილი ქართულ მწერლობაში, ტომი II, გამომცემლობა  „ჯეოპრინტი“, 

თბილისი, 2015. - 441 გვ. 

6. ვოდევილი ქართულ მწერლობაში, ტომი I, გამომცემლობა „ჯეოპრინტი“, თბილისი, 

2015. - 475 გვ. 

7. წოვათუშური ტექსტები, ნაწილი III, გამომცემლობა „საარი“, თბილისი, 2015. - 264 

გვ. 

8. ხმოვანთა ხასიათისა და გენეზისის ზოგადფონეტიკური საკითხები თუშური ენის 

მეხსიერების ფონზე, გამომცემლობა „საარი“, თბილისი, 2015. - 404 გვ. 

9. ენათმეცნიერების პროექტის - „მცირე ენების ბედი გლობალიზაციის პირობებში და 

მათი დოკუმენტირების სასიცოცხლო მნიშვნელობა გლობალიზაციის პირობებში 

(წოვათუშური  ენის მაგალითზე)“ - „ბიულეტენი“, #5, თბილისი, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, 2015. – 102 გვ.  

10. ლიტერატურის პროექტის - „XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა 

ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა“ – „ბიულეტენი“, #5,  

თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2015. –  46 გვ.  

11. გრიგოლ ორბელიანის დაბადების 210 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები (ქართველოლოგიური და კავკასიოლოგიური კვლევები), 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2015. -  74 გვ. 

12. XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტომი V, 

გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი IV), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2014. -  

556 გვ. 

13. III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თელავი, 

2014. – 280 გვ.  

14. ენათმეცნიერების პროექტის - „მცირე ენების ბედი გლობალიზაციის პირობებში და 

მათი დოკუმენტირების სასიცოცხლო მნიშვნელობა გლობალიზაციის პირობებში 

(წოვათუშური  ენის მაგალითზე)“ - „ბიულეტენი“, #4, თბილისი, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, 2014. – 52 გვ.  

15. ლიტერატურის პროექტის - „XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა 

ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა“ – „ბიულეტენი“, #4,  

თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2014. –  98 გვ.  

16. ენათმეცნიერების პროექტის - „მცირე ენების ბედი გლობალიზაციის პირობებში და 

მათი დოკუმენტირების სასიცოცხლო მნიშვნელობა გლობალიზაციის პირობებში 

(წოვათუშური  ენის მაგალითზე)“ - „ბიულეტენი“, #3, თბილისი, გამომცემლობა 

„საარი“, 2013. – 52 გვ. 

17. ლიტერატურის პროექტის - „XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა 

ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა“ – „ბიულეტენი“, #3,  

თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2013. –  96 გვ.  

18. XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტომი IV, 

გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი III), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2013 –  

366 გვ. 

19. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებულის მთავარი რედაქტორი 



 
 

2007 წლიდან. გამოვეცი 10 ნომერი.  

20. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებულის სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი 

 

 

კონფერენციების ორგანიზება/ თანაორგანიზება: 

 

1. ICHHS2017 – 6th International Conference on Humanity, History and Society (ICHHS 2017), 

to be held in March 10-12, 2017, in Paris, France. The member of Technical Committee 

(თანაორგანიზატორი) 

2. ICLCC2015 – 2015 International Conference on language Communications and Culture, Roma, 

Italy, 15-16 May, 2015. The member of Technical Committee (თანაორგანიზატორი) 

3. გრიგოლ ორბელიანის დაბადების 210 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, თელავი, 2015 წელი, 23 დეკემბერი (ორგანიზატორი) 

4. III საერთაშორისო სიმპოზიუმი - „,კავკასია და გლობალიზაცი: პრობლემები და 

პერსპექტივები“, თელავი, 2014, 5-6 ოქტომბერი(ორგანიზატორი) 

5. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი - „,კავკასია და გლობალიზაცი: პრობლემები და 

პერსპექტივები“, თელავი, 2013,3-4 ოქტომბერი (ორგანიზატორი) 

6. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი - „,კავკასია და გლობალიზაცი: პრობლემები და 

პერსპექტივები“, თელავი, 2012, 25-26 ოქტომბერი (ორგანიზატორი) 

7. ანა კალანდაძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო 
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