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ენებიენები

ენაენა წერაწერა კითხვაკითხვა მეტყველებამეტყველება
ქართული (Georgian) C2 C2 C2

German B2 B2 B2
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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 სახლობის

თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

საქართველო
(Georgia)

ტექსტოლოგია და
გამოცემათმცოდნეობა

2017 2019

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

საქართველო
(Georgia)

პრესის
ჟურნალისტიკა

2002 2004

ბაკალავრი/გათანაბრებული
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

საქართველო
(Georgia)

ჟურნალისტიკა 1998 2002

ტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსებიტრენინგები/სემინარები/სასწავლო კურსები

ორგანიზაციის დასახელებაორგანიზაციის დასახელება
ტრენინგის / სემინარის /ტრენინგის / სემინარის /
სასწავლო კურსის თემასასწავლო კურსის თემა

დაწყებისდაწყების
წელიწელი

დასრულებისდასრულების
წელიწელი

ევროპის საბჭო, სტრასბურგი,
დემოკრატიის მესამე
მსოფლიო ფორუმი

2014  

ეგვიპტის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტექნიკური
თანამშრომლობის ფონდი და ეგვიპტის განვითარების ფონდი

ხელნაწერები და
არქეოლოგიური გათხრები

2014  

ევროპის საბჭო, სტრასბურგი,
დემოკრატიის პირველი

მსოფლიო ფორუმი
2012  

ევროპის საბჭოს თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა არჩევანის კულტურა 2009  

პროექტებიპროექტები

მიმდინარე პროექტებიმიმდინარე პროექტები



პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გრიგოლ
ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე

(ორენოვანი გამოცემა)

ძირითადი
შემსრულებელი

ქეთევან
ხითარიშვილი

21.02.2019
შოთა რუსთაველის

სახელობის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გრიგოლ
ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე

(ორენოვანი გამოცემა)

მკვლევარი,
ძირითადი

შემსრულებელი
მაია ნინიძე 20.12.2017

შოთა რუსთაველის
საქართველოს

ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი

ტექსტოლოგია და გამოცემათმცოდნეობა
ძირითადი
მონაწილე

ქეთევან
გიგაშვილი, მაია

ნინიძე
22.02.2017

შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო

ფონდი

დასრულებული პროექტებიდასრულებული პროექტები

პროექტის დასახელებაპროექტის დასახელება თანამდებობათანამდებობა
პროექტისპროექტის

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

დონორიდონორი

აფხაზეთი ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრის

კოლექციებში

ძირითადი
მონაწილე,
მკვლევარი

ირინა გოგონაია 01.03.2012 01.05.2012
აფხაზეთის ავტონომიური

რესპუბლიკის განათლებისა და
კულტურის სამინისტრო;

ქართული ხელნაწერი
(ONLINE - ენციკლოპედია)

პროექტის
მენეჯერი

ბუბა კუდავა 01.01.2010 31.12.2012
შოთა რუსთაველის საქართველოს

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

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

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

სამუშაო ადგილისამუშაო ადგილი
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

ხელნაწერ სიძველეთა
დაცვის დეპარტამენტი

მეცნიერ-
თანამშრომელი

ხელნაწერების დაცვა,
აღრიცხვა და სამეცნიერო

კვლევა
08.12.2015

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია / დაწესებულებაკომპანია / დაწესებულება
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულის დასახელებაერთეულის დასახელება
თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები

დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის

უნივერსიტეტი

სოციალურ და
ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ასისტენტ-
პროფესორი

სალექციო კურსი
"მედია და სამოქალაქო

კულტურა"
14.02.2010 30.06.2011

ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი

ფონდების მართვის
დეპარტამენტი

მეცნიერ-
თანამშრომელი

ხელნაწერების დაცვა,
აღრიცხვა, სამეცნიერო

კვლევა
08.01.2008 07.01.2015



სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

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

სტატია ესმა მანია
პირადი ჩანაწერებისა და

ზეპირი გამოსვლების
საგამომცემლო კონცეფცია

საერთაშორისო ჟურნალი - უახლესი კვლევები ჰუმანიტარულ და
სოციალურ მეცნიერებებში, Volume 02 -Issue 08

2019

სტატია ესმა მანია

ილია ჭავჭავაძი უბის
წიგნაკებისა და პირადი

ჩანაწერების ისტორიულ-
კულტურული
მნიშვნელობა

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, №1 (23) 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

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 ესმა მანია

კავკასიური
მულტილუკტირალიზმი

როგორც ტვირთი და
როგორც შესაძლებლობა

სოციალური კვლევების ევროპული ჟურნალი, ISSN 2601-8632
(Print), ISSN 2601-8640 (Online), Volume 2, Issue 3

2019

სტატია ესმა მანია

ილია ჭავჭავაძის უბის
წიგნაკის ჩანაწერებისა და

ფრაგმენტული ზეპირი
გამოსვლების

ტექსტოლოგიური კვლევა

საერთაშორისო ჟურნალი - უახლესი კვლევები ჰუმანიტარულ და
სოციალურ მეცნიერებებში

2019

სტატია
ესმა მანია,
ვლადიმირ

ბურეგა

წმინდა კალისტრატე
ცინცაძის მოგონება

მღვდელმოწამე ვლადიმერ
ბოგოიავლენსკის
საქართველოში

მოღვაწეობის შესახებ

კიევის სასულიერო აკადემიის შრომები 2018

სტატია
ესმა მანია,

ქეთევან
ხითარიშვილი

კერძო არქივების
ინსტიტუციონალიზაციის

ახალი ფორმა -
ელექტრონული არქივი

ქართული ელექტრონული ჟურნალი ლიტერატურის შესახებ, ტ.
12.

2018

სტატია ესმა მანია
პირადი არქივი და

პერსონალურ მონაცემთა
მართვის ეთიკა

არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა, სიძველეთმცოდნეობა -
ტენდენციები და თანამედროვე გამოწვევები“, კონფერენციის

მასალები, თბილისი, 2017
2017

სტატია ესმა მანია
ალექსანდრე ყაზბეგის

ერთი პამფლეტი და მისი
პორტრეტის შტრიხები

მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა. IV 2017

სტატია ესმა მანია
საარქივო მასალები და
რუსული რევოლუციის

ქართული ანამნეზი

„ხელშეუხებელი მარაგი: დებატები კულტურასა და
პოლიტიკაზე“, № 6. მოსკოვი

2017

სტატია ესმა მანია

„რადიოს,
თვითმფრინავებისა და

სტალინის კონსტიტუციის
ეპოქა": ბელადი და

ქართველი ინტელიგენცია
(საარქივო მასალა)

„ხელშეუხებელი მარაგი: დებატები კულტურასა და
პოლიტიკაზე“, № 110. მოსკოვი, 2016

2016



სტატია ესმა მანია
ვახტანგ ჯობაძე და ოშკის
ტაძრის კვლევის ისტორია

(საარქივო მასალა)

კონფერენციის მასალები; აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო
დაწესებულება - საარქივო სამმართველო, ბათუმი

2016

სტატია ესმა მანია
ალექსანდრე ყაზბეგის
პირადი არქივი: ეპოქა,
არჩევანი, პორტრეტი

მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა. III 2016

სტატია ესმა მანია
საარქივო მინიატიურები

აკაკი წერეთლის
პორტრეტისათვის

„აკაკი – საქართველოს მგოსანი“, საქართველოს კულტურისა
დაძეგლთა დაცვის სამინისტრო, საქართველოს ლიტერატურის

მუზუემი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ხელოვნების სასახლე,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი, სდასუ, პოეტის 150

წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი

2015

სტატია
ესმა მანია,
ვლადიმერ

კეკელია

ქართულ კავკასიური
მულტიკულტურული

ვარიაციები (ხელნაწერთა
ეროვნულ ცენტრში
დაცული მასალების

მიხედვით)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, შრომები, VII, თბილისი
2013

სტატია ესმა მანია
უკანასკნელი წერილები

ათონის ქართველთა
სავანიდან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VI, თბილისი,
2012

სტატია
ესმა მანია,

შალვა
გლოველი

ფონდების მართვა:
საარქივო ერთეული

როგორც არტეფაქტი და
მისი ზენორმატიული

ბუნება

სოციალურ მეცნიერებათა კავკასიური ჟურნალი, თბილისი 2011

სტატია ესმა მანია

საარქივო-
პერსონიფიცირებული

ინფორმაცია - ვაჟა-
ფშაველას ფსიქოლოგიური

პორტრეტის კვლევის
წყარო

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები (შოთა რუსთაველის
სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი, V საერთაშორისო
სიმპოზიუმი - ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე

პრობლემები, მითოსური აზროვნება, ფოლკლორი და
ლიტერატურული დისკურსი. ევროპული და კავკასიური

გამოცდილება. თბილისი

2011

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

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობასამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

სამეცნიერო ფორუმის დასახელებასამეცნიერო ფორუმის დასახელება მოხსენების სათაურიმოხსენების სათაური ჩატარების ადგილიჩატარების ადგილი წელიწელი
საერთაშორისო კონფერნცია არქივთმცოდნეობა,

წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და
გამოწვევები

იდენტობის კონცეფციები და გრიგოლ
ორბელიანის პირადი საარქივო ფონდი

თბილისი. საქართველს
ეროვნული არქივი

2019

XXX საერთაშორისო კონგრესი - აზიისა და
აფრიკის ქვეყნების წყაროთმცოდნეობა და

ისტორიოგრაფია

ევროპა, სპარსეთი, კავკასია: ქართველი
გენერლის გრიგოლ ორბელიანის პირადი

წერილები, როგორც კულტურული და
გეოსტრატეგიული ვარიაციების წყარო

სანქტ-პეტერბურგი.
სანქტ-პეტერბურგის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2019

მე-20 სამეცნიერო კონფერენცია სოციალურ
მეცნიერებებში

კავკასიური მულტიკულტურალიზმი,
როგორც სირთულე და შესაძლებლობა და
რუსეთის იმპერიის ქართველი გენერლის

პირადი არქივი

ციურიხი, შვეიცარი 2019

მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:
ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და

კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ
კავკასიაში“

საზოგადო მოღვაწის პირადი ჩანაწერები
როგორც დოკუმენტური წყარო

თბილისი. შავი ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

2019

მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა, მე-5
საერთაშორისო კონფერენცია

ბორჯომი საქართველოს საისტორიო-
საეთნოგრაფიო საზოგადოების საარქივო

მასალებში

საქართველოს
კულტურული

მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული
სააგენტო. თბილისი

2018

ახალგაზრდა მეცნიერთა პირველი
საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ

მეცნიერებებში

უბის წიგნაკი როგორც პერსონალური
მონაცემი

თსუ. თბილისი 2017

მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა.
მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია

ალექსანდრე ყაზბეგის ერთი პამფლეტი და
მისი პორტრეტული შტრიხები (საარქივო

მასალა)

კულტურული
მემკვიდრეობის

დაცვის ეროვნული
სააგენტო. თბილისი

2017



არქივთმოცდეობა-წყაროთმცოდნეობა:
ტენდენციები და გამოწვევები

ინტრაპერსონალური კომუნიკაციის კვალი
საზოგადო მოღვაწეთა პირად არქივებზე

საქართველოს
ეროვნული არქივი,

თბილისი
2017

საერთაშორისო კონფერენცია
„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა,
სიძველეთმცოდნეობა - ტენდენციები და

თანამედროვე გამოწვევები“

პირადი არქივი და პერსონალურ
მონაცემთა მართვის ეთიკა

საქართველოს
ეროვნული არქივი.

თბილისი
2016

სრულიად საქართველს კათალიკოს პატრიარქის
კალისტრატე ცინცაძის 150 წლისთავისადმი

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

კონფორმიზმი და კონტექსტი მეოცე
საუკუნის პირად არქივებში

ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი,

თბილისი
2016

მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა.
მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი

მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენცია

ალექსანდრე ყაზბეგის არქივი: ეპოქა,
არჩევანი, პორტრეტი

კულტურული
მემკვიდრეობის

დაცვის ეროვნული
სააგენტო. თბილისი

2016

კონფერენცია: საქართველოს ეკლესიის ისტორია
მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში

მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის
რელიგიური განწყობები და მათი
კოდიკოლოგიური „სამხილები"

საქართველოს
იუსტიციის

სამინისტრო,
ეროვნული არქივი,

თბილისი

2015

„აკაკი წერეთელი და მისი ეპოქა“- აკაკი
წერეთლის დაბადებიდან 175 და

გარდაცვალებიდან 100 წლის იუბილესადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო

კონფერენცია

აკაკი წერეთლის საავტორო უფლებებისა
და მისი სამართალმემკვიდრეობის
საკითხისათვის (საარქივო მასალა)

აკაკი წერეთლის
სახელობის ქუთაისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,

ქუთაისი

2015

ფორუმი „ევრაზიის ერთა ისტორიულ-
კულტურული მემკვიდრეობა“. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „ყარაჩაი-ბალყარელი
ერის ეთნოგენეზი, ისტორია, ენა და კულტურა“

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული
მასალები კავკასიის შესახებ

რუსეთის
მეცნიერებათა

აკადემია, მოსკოვი
2014

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ქართული
ხელნაწერი“

პირადი არქივი -ალტერნატიული
პორტრეტის წყარო

ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი,

თბილისი
2013

ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი მეორე
სამეცნიერო კონფერენცია

საარქივო საქმის ეთიკის ზოგიერთი
ასპექტი

ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი,

თბილისი
2012

II საერთაშორისო კონფერენცია: ტაო-კლარჯეთი
ვახტანგ ჯობაძე _ ტაო-კლარჯეთის

მკვლევარი (ვახტანგ ჯობაძისა და ელენე
მეტრეველის მიმოწერის მიხედვით)

ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი,

ბათუმი
2012

კავკასიელი ხალხის ფოლკლორი და
ლონგვოკულტურა

მულტიკულტურული კავკასიური
ვარიაციები ხელნაწერთა ეროვნული

ცენტრის მასალების მიხედვით

თბილისის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,
სოხუმის

უნივერსტეტი,
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