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ენებიენები

ენაენა წერაწერა კითხვაკითხვა მეტყველებამეტყველება
German B2 B2 B2
Russian C1 C1 C1

ქართული (Georgian) C2 C2 C2

განათლებაგანათლება

უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსიუმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი

აკადემიური ხარისხი/სტატუსი: დოქტორანტი

მიღებული განათლებამიღებული განათლება

აკადემიურიაკადემიური
ხარისხი/სტატუსიხარისხი/სტატუსი

დაწესებულების დასახელებადაწესებულების დასახელება ქვეყანაქვეყანა სპეციალობასპეციალობა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი

დოქტორანტი
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველო

(Georgia)
ტექსტოლოგია და

გამოცემათმცოდნეობა
2017  

დიპლომირებული
სპეციალისტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

საქართველო
(Georgia)

ქართული ენა და
ლიტერატურა

1983 1989

ტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსებიტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსები

ორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელება
ტრენინგის / სემინარის / სასწავლოტრენინგის / სემინარის / სასწავლო

კურსის თემაკურსის თემა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი
მშვიდობის დემოკრატიისა და განვითარების

ინსტიტუტი
ვისწავლოთ და ვასწავლოთ ტოლერანტობა 2008 2008

პედაგოგიური კვლევისა და განათლების
ცენტრი

წერა, კითხვა, კრიტიკული აზროვნება 2004 2004

პროექტებიპროექტები

მიმდინარე პროექტებიმიმდინარე პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი



გურამ რჩეულიშვილის ნაწერებიდან ზოგადი
აზრებისა და შეხედულებების ამოკრება და

გამოსაცემად მომზადება

ძირითადი
შემსრულებელი

მაია ნინიძე 02.09.2019

ტექსტოლოგიის,
გამოცემათმცოდნეობისა

და ციფრული
ჰუმანიტარიის

ასოციაცია

ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გურამ
რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების

მატიანე (ორენოვანი გამოცემა)

ძირითადი
პერსონალი

ქეთევან
ხითარიშვილი

21.02.2019

შოთა რუსთაველის
საქართველოს

ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი

სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა
“ტექსტოლოგიასა და გამოცემათმცოდნეობაში”

ძირითადი
პერსონალი

ქეთევან
გიგაშვილი-
გოცირიძე

22.12.2016
შოთა რუსთაველის

ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

გურამ რჩეულიშვილის არქივის
კატალოგიზაცია და

დიგიტალიზაცია

ძირითადი
შემსრულებელი

მაია ნინიძე 26.03.2018 26.09.2018

ტექსტოლოგიის,
გამოცემათმცოდნეობისა და

ციფრული ჰუმანიტარიის
ასოციაცია

სამეცნიერო მიმართულებებისამეცნიერო მიმართულებები

ძირითადი მიმართულებებიძირითადი მიმართულებები

მიმართულება: 7. საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 7.6 ჰუმანიტარული მეცნიერებები

კატეგორია: 7.6.5 სხვა ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

დამატებითი მიმართულებები (1)დამატებითი მიმართულებები (1)

მიმართულება: 6. ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 6.2 ენები და ლიტერატურა

კატეგორია: 6.2.5 ცალკეული ქვეყნების ლიტერატურა

დასაქმების ისტორიადასაქმების ისტორია

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია / დაწესებულებაკომპანია / დაწესებულება
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

წმ. იოანე და ექვთიმე
მთაწმინდელების საშუალო

სკოლა

ქართული ენისა და
ლიტერატურის

კათედრა
მასწავლებელი

ქართული ენისა და
ლიტერატურის

სწავლება
1.09.2001 01.03.2018

ასოციაცია "შემოქმედის"
ინსტიტუტი

საგამომცემლო საქმის
ფაკულტეტი

ლექტორი
ქართული

ლიტერატურის
სწავლება

09.01.1993 25.11.1996

ქალაქ თბილისის
ცენტრალიზებული

საბიბლიოთეკო სისტემა
N5 ბიბლიოთეკა ბიბლიოთეკარი

კატალოგიზაცია-
ინვენტარიზაცია

27.12.1989 02.02.2009

სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

სხვა პროდუქტებისხვა პროდუქტები



პროდუქტის ტიპიპროდუქტის ტიპი სარეგისტრაციო ნომერისარეგისტრაციო ნომერი პროდუქტის აღწერილობაპროდუქტის აღწერილობა წელიწელი
მონაცემთა ბაზები ATESDH-1 გურამ რჩეულიშვილის ციფრული არქივი და კატალოგი 2018

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

ტიპიტიპი ავტორ(ებ)იავტორ(ებ)ი სათაურისათაური ჟურნალიჟურნალი წელიწელი

სტატია
მაია ნინიძე,
მაია ჯანგიძე

ინტერტექსტუალობა გურამ რჩეულიშვილის
შემოქმედებაში

სჯანი N 20 / 2 2019

სტატია მაია ჯანგიძე
გურამ რჩეულიშვილის ავტოგრაფებისა და

სიცოცხლისდროინდელი ბეჭდური წყაროების
შედარებითი ანალიზი

საერთაშორისო კონფერენციის:
"არქივმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა -
ტენდენციები და გამოწვევები" მასალები

2019

სტატია მაია ჯანგიძე

მოვლენათა დათარიღების მნიშვნელობა
ბიობიბლიოგრაფიისათვის (გურამ რჩეულიშვილის

ნაწერებისა და საარქივო მასალების მიხედვით)
(ინგლისურ ენაზე))

ჟურნალი ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა ფუნდამენტური

კვლევებისათვის (ინგლისურენოვანი). ტ. 6.
წიგნი. 2. 2019. გვ. 1-4

2019

სტატია
მაია ნინიძე,
მაია ჯანგიძე

საარქივო მასალების ტექსტოლოგიური კვლევა
ციფრულ ეპოქაში

ქართული წყაროთმცოდნეობა XIX-XX 2018

სტატია მაია ჯანგიძე
მწერალთა პირადი არქივები და ცხოვრებისა და

შემოქმედების მატიანეები (ინგლისურ ენაზე)

Litinfo, ქართული ლიტერატურის
ელექტრონული ჟურნალი
(ინგლისურენოვანი), ტ. 12

2018

სტიპენდიები და ჯილდოებისტიპენდიები და ჯილდოები

სტიპენდიის/ჯილდოს დასახელებასტიპენდიის/ჯილდოს დასახელება გამცემიგამცემი
მიღებისმიღების

წელიწელი
სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა "ტექსტოლოგია და

გამოცემათმცოდნეობა"
შოთა რუსთაველის ეროვნული

სამეცნიერო ფონდი
2019

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობასამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

სამეცნიერო ფორუმის დასახელებასამეცნიერო ფორუმის დასახელება მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური
ჩატარებისჩატარების

ადგილიადგილი
წელიწელი

მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია
„არქივმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა -

ტენდენციები და გამოწვევები

გურამ რჩეულიშვილის ციფრული არქივი და
ტრანსკრიპტის შექმნის სირთულეები

თბილისი 2019

მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია: ისტორია,
ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის

რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში

მწერლის ცხოვრების და შემოქმედების მატიანე და
პირთა იდენტიფიკაციის საკითხი

თბილისი 2019

საერთაშორისო კონფერენცია არქივთმცოდნეობა,
წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები

გურამ რჩეულიშვილის ავტოგრაფებისა და
სიცოცხლისდროინდელი ბეჭდური წყაროების

შედარებითი ტექსტოლოგიური ანალიზი
თბილისი 2018

ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში

კვლევები გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და
შემოქმედების მატიანისათვის

თბილისი 2017

პროდუქტიულობის მაჩვენებელიპროდუქტიულობის მაჩვენებელი
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