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ენებიენები

ენაენა წერაწერა კითხვაკითხვა მეტყველებამეტყველება
Russian C1 C1 C1
English B1 B2 B1

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)

ტექტოლოგია და
გამოცემათმცოდნეობა

2017  

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

საქართველო
(Georgia)

ქართული ენისა და
ლიტერატურის
სპეციალისტი

1988 1994

ტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსებიტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსები

ორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელება ტრენინგის / სემინარის / სასწავლო კურსის თემატრენინგის / სემინარის / სასწავლო კურსის თემა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო, გიორგი

ლეონიძის სახელობის ქართული
ლიტერატურსი სახელმწიფო მუზეუმი

ტრენინგი - სამუზეუმო ფასეულობების დაცვა-აღრიცხვა 2018 2018

საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო, ხელოვნების

სასახლე

ტრენინგი მუზეუმების ფონდების მცველებისთვის
საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო
სისტემის - egmc.gov.ge ერთიანი აღრიცხვის მეთოდებისა

და პრინციპების დანერგვის შესახებ

2018 2018

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა
დაცვის და სპორტის სამინისტრო,

ICOM
სემინარი - სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტი 2009  

საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო, ICOM

სემინარი - სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტი სამხრეთ
კავკასიის მუზეუმებისთვის

2008  



პროექტებიპროექტები

მიმდინარე პროექტებიმიმდინარე პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

კულტურა საზღვრებს გარეშე
პროექტის

კოორდინატორი
ალექსანდრე

გრიგალაშვილი
18.06.2019

საქართველოს
განათლების,
მეცნიერების,

კულტურისა და
სპორტის

სამინისტრო

მრავალფეროვანი საქართველო
პროექტის

კოორდინატორი
ალექსანდრე

გრიგალაშვილი
22.04.2019

საქართველოს
განათლების,
მეცნიერების,

კულტურისა და
სპორტის

სამინისტრო

გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების
მატიანე

ძირითადი
პერსონალი

მაია ნინიძე 29.12.2017

შოთა
რუსთაველის
საქართველოს

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო
პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსის

პროექტი „ტექსტოლოგია და გამოცემათმცოდნეობა“

ძირითადი
პერსონალი,

სტიბენდიანტი

ქეთევან
გიგაშვილი

01.03.2017

შოთა
რუსთაველის
საქართველოს

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

მრავალფეროვანი საქართველო პანკისში
პროექტის

კოორდინატორი
ალექსანდრე

გრიგალაშვილი
06.04.2017 27.09.2018

საქართველოს
კულტურისა
და სპორტის
სამინისტრო

ნიკოლოზ ბარათაშვილის საიუბილეო
გამოცემა და გამოფენა

პროექტის
კოორდინატორი

ალექსანდრე
გრიგალაშვილი

07.03.2017 04.12.2017

საქართველოს
კულტურისა
და სპორტის
სამინისტრო

ცისფერყანწელების ვებგვერდი და
გზამკვლევი

პროექტის
კოორდინატორი,

ძირითადი
პერსონალი

ლაშა ბაქრაძე 30.10.2016 01.03.2019

შოთა
რუსთაველის
საქართველოს

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი

ვაჟა-ფშაველას საიუბილეო წიგნი-ალბომი და
გამოფენა

პროექტის
კოორდინატორი

ნინო კიკნაძე 22.03.2016 25.11.2016

საქართველოს
კულტურისა
და სპორტის
სამინისტრო

ლიტერატურის მუზეუმის ხელნაწერთა
აღწერილობა და დიგიტალიზაცია

ძირითადი
პერსონალი

ია ღადუა 28.04.2015 27.03.2017

შოთა
რუსთაველის
საქართველოს

ეროვნული
სამეცნიერო

ფონდი
აკაკი წერეთლის გამოფენა პლაკატებით და
აკაკი ბაქრაძის წიგნის „აკაკი წერეთელი -
ტკბილი ოცნება და მწარე სინამდვილე“

გამოცემა

პროექტის
კოორდინატორი

ალექსანდრე
გრიგალაშვილი

24.02.2015 19.09.2015

საქართველოს
კულტურისა
და სპორტის
სამინისტრო



სამეცნიერო მიმართულებებისამეცნიერო მიმართულებები

ძირითადი მიმართულებებიძირითადი მიმართულებები

მიმართულება: 6. ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

ქვე-მიმართულება: 6.2 ენები და ლიტერატურა

კატეგორია: 6.2.3 ზოგადი ლიტერატურათმცოდნეობა

დასაქმების ისტორიადასაქმების ისტორია

მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)იმიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი

სამუშაო ადგილისამუშაო ადგილი
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

გიორგი ლეონიძის
სახელობის ქართული

ლიტერატურის
სახელმწიფო მუზეუმი

ადმინისტრაცია
დირექტორის

პირველი
მოადგილე

მუზეუმის ადმინისტრირება, მეცნიერული-
კვლევითი საქმიანობის, კულტურულ-
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და

გამომცემლობის ხელმძღვანელობა

11.05.1999

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია /კომპანია /
დაწესებულებადაწესებულება

სტრუქტურულისტრუქტურული
ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

გიორგი ლეონიძის
სახელობის ქართული

ლიტერატურის სახელმწიფო
მუზეუმი

საექსპოზიციო
განყოფილება

საექსპოზიციო
განყოფილების

გამგე

გამოფენების დაგეგმვა,
მომზადება და გამართვა;

საგანმანათლებლო პროგრამების
კურატორობა

06.09.1994 25.04.1998

გიორგი ლეონიძის
სახელობის ქართული

ლიტერატურის სახელმწიფო
მუზეუმი

საგამომცემლო
განყოფილება

მეცნიერ-
თანამშრომელი

ტექსტების კორექტურა, წიგნების
გამოსაცემად მომზადება

15.09.1991 02.09.1994

გიორგი ლეონიძის
სახელობის ქართული

ლიტერატურის სახელმწიფო
მუზეუმი

საექსპოზიციო
განყოფილება

მეთვალყურე გამოფენების მეთვალყურეობა 02.01.1988 16.09.1991

სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

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

მონოგრაფია აკაკი ბაქრაძე
მწერლობის მოთვინიერება (ტექსტის

დადგენა, რედაქტირება)
 2019

სტატია
მაია ნინიძე, საბა-ფირუზ

მეტრეველი, თეა
თვალავაძე, ესმა მანია

კვლევები გრიგოლ ორბელიანის
ცხოვრებისა და შემოქმედების

მატიანისათვის

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ.

13, №2
2019

სტატია
ქეთევან გიგაშვილი,

გიორგი კალანდაძე, თეა
თვალავაძე, ესმა მანია

ენობრივი კვლევები კრიტიკული
ტექსტის დასადგენად

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ.

13, №3
2019

სტატია თეა თვალავაძე
გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური

მემკვიდრეობის ტექტოლოგიური
კვლევები

ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებებში უკანასკნელი
კვლევების საერთაშოსრისო

ჟურნალი, ტ. 02

2019

მონოგრაფია
თეა თვალავაძე, ია

ღადუა, ნანი კიკნაძე,
ლაშა ბაქრაძე

ცისფერყანწელების მიმოწერა, 2 ტომი
(შემდგენელ-რედაქტორი)

 2018



სტატია თეა თვალავაძე
ცისფერყანწელთა გამოუქვეყნებელი

წერილები
ენა და კულტურა, №19 2018

სტატია თეა თვალავაძე
გრიგოლ ორბელიანის წერილების

კულტურულ-ისტორიული ასპექტები

საერთაშორისო კონფერენციის
„არქივთმცოდნეობა,

წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები
და გამოწვევები“ კრებული

2018

სტატია
თეა თვალავაძე, ია

ღადუა

ცისფერყანწელთა ახლად გამოვლენილი
ეპისტოლური მემკვიდრეობა და მისი

მნიშვნელობა ქართული ლიტერატურის
ისტორიისთვის

საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ.

12, №4
2018

მონოგრაფია
თეა თვალავაძე, ია

ღადუა, ნანი კიკნაძე,
მარინა ყიფიანი

„ლიტერტურის მუზეუმის ხელნაწერთა
აღწერილობა“, 4 წიგნი (შემდგენელ-

რედაქტორი)
 2017

მონოგრაფია ვაჟა-ფშაველა
საიუბილეო წიგნი-ალბომი (ცხოვრების

მატიანის ტექსტის ავტორი, შემდგენელ-
რედაქტორი)

 2016

მონოგრაფია თეა თვალავაძე ლიტერატურის მუზეუმის გზამკვლევი  2013

მონოგრაფია

ლადო ასათიანი, მირზა
გელოვანი, კოლაუ

ნადირაძე, ნიკა
აგიაშვილი, კარლო

კალაძე

„ფუნაგორიების“ კრებული (შემდგენელ-
რედაქტორი, კომენტარების ავტორი)

 2011

მონოგრაფია ილია ჭავჭავაძე
საარქივო გამოცემა (შედგენა,

კომენტარების ავტორი)
 2010

მონოგრაფია გალაკტიონ ტაბიძე
საარქივო გამოცემა 25 ტომად (შედგენა,

ხელნაწერების აღწერილობა და
შენიშვნები)

 2008

სტატია თეა თვალავაძე
მიხეილ ჯავახიშვილის პირადი

მიმოწერიდან
კრებული „ლელვარი“ 2005

სტატია თეა თვალავაძე ისევ ელენე დარიანის მითის გამო
ალმანახი „ლიტერატურის

მატიანე“, #12
2005

სტატია თეა თვალავაძე გალაკტიონ ტაბიძის არქივიდან კრებული „გალაკტიონოლოგია“ 2004
სტატია თეა თვალავაძე გალაკტიონ ტაბიძის დღიურები კრებული „გალაკტიონოლოგია“, II 2003

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

სტიპენდიები და ჯილდოებისტიპენდიები და ჯილდოები

სტიპენდიის/ჯილდოს დასახელებასტიპენდიის/ჯილდოს დასახელება გამცემიგამცემი
მიღებისმიღების

წელიწელი
მადლობის სიგელი საქართველოს ქალთა საბჭოს მუშაობაში შეტანილი

წვლილისა და ქველმოქმედებისთვის
საქართველოს ქალთა საბჭო 2018

სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების
განვითარების საგრანტო კონკურსის „ტექსტოლოგია და გამოცემათმცოდნეობა“

სტიპენდია

შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული

სამეცნიერო ფონდი
2018

მადლობის სიგელი სამუზეუმო საქმიანობაში შეტანილი წვლილისთვის
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2014

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობასამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

სამეცნიერო ფორუმის დასახელებასამეცნიერო ფორუმის დასახელება მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი წელიწელი
საერთაშორისო კონფერენცია -

არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა -
ტენდენციები და გამოწვევები

გრიგოლ ორბელიანისადმი მიწერილი
წერილების მნიშვნელობა

ინფორმაციის მოსაპოვებლად

თბილისი, საქართველოს
ეროვნული არქივი

2019

პროფესორ-მასწავლებელთა და
დოქტორანტთა XXI სამეცნიერო

კონფერენცია

გრიგოლ ორბელიანის წერილების I
ტომი (1936) და ცენზურა

თელავი, იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
2019

საერთაშორისო კონფერენცია -
არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა -

ტენდენციები და გამოწვევები

გრიგოლ ორბელიანის წერილების
კულტურულ-ისტორიული ასპექტები

თბილისი, საქართველოს
ეროვნული არქივი

2018



პროფესორ-მასწავლებელთა და
დოქტორანტთა XX სამეცნიერო

კონფერენცია

ლიტერატურის მუზეუმის
ხელნაწერთა აღწერილობა

თელავი, იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
2018

ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ

მეცნიერებებში

გრიგოლ ორბელიანის პირადი
წერილების დათარიღება

თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2017

საერთაშორისო კონფერენცია -
არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა -

ტენდენციები და გამოწვევები

ლიტერატურის მუზეუმში დაცული
გამოუქვეყნებელი საარქივო მასალები

თბილისი, საქართველოს
ეროვნული არქივი

2017

სამეცნიერო ფორუმის დასახელებასამეცნიერო ფორუმის დასახელება მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი წელიწელი

პროდუქტიულობის მაჩვენებელიპროდუქტიულობის მაჩვენებელი
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