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1. აკადემიური ხარისხი (კვალიფიკაციის / სპეციალობის მითითებით) 
ფორმატი: სამეცნიერო ხარისხი, კვალიფიკაცია/სპეციალობა, ინსტიტუტი, წელი. მაგ. ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1998 წ. 

1. ფილოლოგიის დოქტორი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2012 წ.  

 

2. სამუშაო გამოცდილება 
ფორმატი: ჩამონათვალი დაიწყეთ ამჟამინდელი სამუშაო პოზიციიდან და მიუთითეთ წლები, თანამდებობა, განყოფილება/დეპარტამენტი, 

ორგანიზაცია  

1. 2009- დღემდე: ასისტენტ-პროფესორი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

3. სამეცნიეროსაგრანტოპროექტებშიმონაწილეობა 
ფორმატი: პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები, დამფინანსებელი, პროექტის სათაური, პოზიცია/როლი პროექტში 

 

1. 2017-2020, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, „ქართველ მეცნიერ-ისტორიკოსთა 

ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა (I-II ტომები)“, კოორდინატორი 

2. 2016-2019, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, №217906, „XIX-XX საუკუნეების 

ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა (VIII-IX ტომები)“, 

ძირითადი პერსონალი 

3.2014-2017, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, №FR/288/1-20/13, „XIX-XX 

საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა (VI-VII 

ტომები)“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

4. 2012-2015, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „ვოდევილი 

ქართულ მწერლობაში (აკადემიური გამოცემა, I-II ტომები)“, მენეჯერი; 

5. 2010-2012, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „XIX-XX 

საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა (I-III 

ტომები)“,ძირითადი მონაწილე 

4. სამეცნიეროპუბლიკაციებისჩამონათვალი 
ფორმატი: ავტორები, პუბლიკაციისსათაური,ჟურნალისსახელი, ტომი, ნომერი (წელი):გვერდებიანწიგნის/მონოგრაფიისსათაური, რედაქცია, 

გამომცემლობა, ქალაქი, წელი 

 

1. მზია გიგაშვილი, თანაავტორი, კრებული:  XIX-XX 

საუკუნეებისქართველმწერალთაეპისტოლურიმემკვიდრეობა, ტომი VII, 490 გვ., გამომცემლობა „ჯეოპრინტი“, 



თბ., 2017; 

2. მზია გიგაშვილი, თანაავტორი, კრებული:  XIX-XX 

საუკუნეებისქართველმწერალთაეპისტოლურიმემკვიდრეობა, ტომი VI, 464 გვ., გამომცემლობა „საარი“, თბ., 

2015; 

3. მზია გიგაშვილი, თანაავტორი, კრებული:  ვოდევილი ქართულ მწერლობაში, ტომი II, 441 გვ., გამომცემლობა 

„ჯეოპრინტი“, თბ., 2015; 

4. მზია გიგაშვილი, თანაავტორი, კრებული:  ვოდევილი ქართულ მწერლობაში, ტომი I, 475 გვ., გამომცემლობა 

„ჯეოპრინტი“, თბ., 2015; 

5. მზია გიგაშვილი, თანაავტორი, კრებული:  XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობა, ტომი V, 556 გვ., გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბ., 2014; 

 

5. ადგილობრივ და საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციაზე/ფორუმზე წარდგენილი 

მოხსენებები/პრეზენტაციები(ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 
ფორმატი: წელი, თარიღი, ადგილი, ორგანიზატორი ინსტიტუცია, ღონისძიების დასახელება, მოხსენების სათაური, ავტორ(ებ)ი, ვებგვერდი 

1. 2017, 22-31 August, Albena (Bulgaria), SGEM World Science, ‘IV International Multidisciplinary Scientific Conference 

on Social Sciences and Arts’,  SGEM 2017, ‘Modern Scholarly Edition of Epistolary Genre (Georgian Experience)’, 

KetevanGigashvili, MziaGigashvili, George Gotsiridze (accepted):https://www.sgemsocial.org/index.php 

2.2016, 20-21 სექტემბერი, თბილისი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 

პირველისაერთაშორისოკონფერენციათემაზე: „ისტორია, ხელოვნება, 

ლიტერატურადაკულტურაშავიზღვისრეგიონსადასამხრეთკავკასიაში“, „სამეცნიერო აპარატის 

შედგენილობისათვის სხვადასხვა ჟანრის თხზულებათა აკადემიურ გამოცემაში“ 

3. 2016, 18-19 ნოემბერი, გორი, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

მეცხრესაერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია „განათლებისმენეჯმენტი: 

მიმდინარეგამოწვევებიდაგანვითარებისპერსპექტივები“,„ვოდევილის არსი და მისი ძირითადი 

მახასიათებლები“ 

4.2013, 3-4 ოქტომბერი, თელავი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

„კავკასია და გლობალიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები“, „კოდის გადართვის შემთხვევები მორფემის 

საზღვართან გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობის მიხედვით“ 

5. 2012, 25-27 ოქტომბერი, თელავი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 

„კავკასია და გლობალიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები“, „მოქმედებითი გვარის ზმნათა აღწერითი 

ფორმები XIX საუკუნის I ნახევრის ძეგლთა ენის მიხედვით“ 

 

 

 

 


