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გიორგი ალიბეგაშვილი

დაბ: 1959 წლის 26 მაისი

მოქალაქეობა: საქართველო

მეუღლე და ოთხი შვილი

ბინის მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზ.#26, ბინა 15

სამსახურის მისამართი: პავლე ინგოროყვას ქ.#7

ტელ: 599 988314

ელ.ფოსტა: alibegashviligia@yahoo.com

განათლება: უმაღლესი -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი

სამუშაო გამოცდილება:

 სსიპ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე
17.11.2017დან- დღემდე

 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირვეწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის
პროფესორი
05.01.2009დან- დღემდე

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მეექვსე მოწვევის საკრებულოს წევრი
31.10.2017-17.11.2017

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს
თავმჯდომარე
14.07.2014-17.11.2017

 161-ე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
01.10.2007-01.09.2009

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი ფილოლოგიის მიმართულებით
01.05.2006-01.09.2006

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი დეკანი



01.07.2005-01.05.2006
 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
01.02.1999-27.06.2005

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართული ქრისტიანული კულტურისა და სიტყვიერების კათედრის დოცენტი,
პროფესორი
09.12.1998-01.09.2006

 განათლების სამმართველოს უფროსი
03.01.1994-24.12.1995

 გაზეთ ,,კავკასიონის“ დამფუძნებელი
01.02.191-30.11.1994

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართული ქრისტიანული კულტურის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-
თანამშრომელი
21.04.1990-3012.1997

 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის
პრორექტორი სასწავლო მიმართულებით
08.01.1990-24.12.1991

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო ნაწილის ლაბორანტი
05.02.1982-04.12.1989

 მე-6 საავტორო გერმანული სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებელი
01.09.1984-14.06.1994

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო ნაწილის სპეციალისტი
04.12.1982-04.12.1986



სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ქართული ლიტერატურის ისტორია, ქართულ-ბიზანტიური ურთიერთობებისისა და
ქრისტიანული კულტურის საკითხები, ქართული ფოლკლორი, თარგმანის ისტორია,
ეგზეგეტიკა და ასკეტიკა, ტერმინოლოგიის, ეტიმოლოგიისა და ენის ნორმალიზაციის
პრობლემები, ქართული ენის ფლობის დონეების ზოგადი სტანდარტების განსაზღვრა, ძველი
ქართული კულტურულ-საგანმანათლებლო კერებისა და სამონასტრო კომპლექსების
ისტორია.

სახვადასხვა ტიპის სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:

 *ადგილობრივ თვითმმართველობათა მე-3 ევროპული კონგრესი-ადგილობრივი
თვითმმართველობა და მისი ისტორია. კრაკოვი, პოლონეთი 2017წ.

 *XXVI კრინიცას ეკონომიკური ფორუმი-გამოწვევები და საუკეთესო
პრაქტიკა.კრინიცა, პოლონეთი 2016წ.

 *გრიგოლ ფერაძის ხსოვნის მე -15 ყოველწლიური საერთაშორისო კავკასიის სესია-
ქართველი ასკეტების როლი წმიდა ათონის მთის სამონასტრო ცხოვრებაში. ვარშავა,
პოლონეთი 2016წ.

 *საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-წმიდა ანთიმოზ ივერიელის
საგანმანათლებლო მოღვაწეობა. კონსტანცა, რუმინეთი 2016წ.

 *XXV კრინიცას ეკონომიკური ფორუმი-კრეატიული ქალაქები და რეგიონები. კრინიცა,
პოლონეთი 2015წ.

 ღვთისმშობლის თაყვანისცემის ტრადიცია მართლმადიდებლურ ეკლესიაში-
"აღმოსავალ მზისა სიმართლისა" და წმიდა ნინო. თბილისი 2014წ.

 *ბიზანტიოლოგია საქართველოში 4 - მოციქულთა მისიონერული მოღვაწეობა
საქართველოში (ბიზანტიურ-ქართულ-სომხური წყაროების მიხედვით). თბილისი-
ბათუმი-კაპადოკია 2014წ.

 ალექსანდრე ყაზბეგი - 165 - ბიბლიური პარადიგმები ალექსანდრე ყაზბეგის "ხევისბერ
გოჩაში". თბილისი 2013წ.

 გოდერძი ჩოხელი - შემოქმედება საზღვრების გარეშე-გოდერძი ჩოხელის საბავშო
მოთხრობების ქვეტექსტი. თბილისი 2012წ.

 საწერი მასალების, განათლებისა და მეცნიერების ისტორიისათვის შუა საუკუნეების
საქართველოში-პირველი ნაბეჭდი "ვეფხისტყაოსანი". თბილისი2012წ.

 შემობრუნება სულიერებისაკენ, II-გამოცხადების ენა. თბილისი 2012წ.
 ვაჟა-ფშაველა-150-ვაჟა-ფშაველასა და ალექსანდრე ყაზბეგის შემოქმედებითი

ურთიერთობანი. თბილისი 2011წ.
 ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები-საქართველო, ივერია, გეორგია -

ისტორიოგრაფიული და ლიტერატურული წყაროების მიხედვით. თბილისი 2011წ.
 *ბიზანტინისტიკის საერთაშორისო სიმპოზიუმი-ჰაგიოგრაფიული პარალელები.

თბილისი-ახალციხე-ტაო-კლარჯეთი 2009წ.
 *ბიზანტინისტიკის საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ბათუმი-ქართული მასალები

კონსტანტინე დიდის შესახებ. ბათუმი 2007წ.



 *საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე
პრობლემები-ბიბლიური მთები “წმიდა ნინოს ცხოვრების” მიხედვით. თბილისი 2007წ.

 *საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ილია ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა''-მეფე
დემეტრე თავდადებული. თბილისი 2007წ.

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირვეწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის
პროფესორი
05.01.2009დან- დღემდე

 161-ე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
01.10.2007-01.09.2009

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი ფილოლოგიის მიმართულებით
01.05.2006-01.09.2006

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი
01.07.2005-01.05.2006

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
01.02.1999-27.06.2005

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართული ქრისტიანული კულტურისა და სიტყვიერების კათედრის დოცენტი,
პროფესორი
09.12.1998-01.09.2006

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართული ქრისტიანული კულტურის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-
თანამშრომელი
21.04.1990-3012.1997

 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის
პრორექტორი
08.01.1990-24.12.1991

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო ნაწილის ლაბორანტი
05.02.1982-04.12.1989



 მე-6 ექსპერიმენტული გერმანული სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებელი
01.09.1984-14.06.1994

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო ნაწილის სპეციალისტი

პროფესიული და სამეცნიერო ორგანიზაციებისა და რედკოლეგიობის წევრობა:

 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირევწოდებულის სახ. ქართული
უნივერსიტეტის სამეცნიერო რედკოლეგიის წევრი;

 შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ძველი
ქართული მწერლობის გზამკვლევის სამეცნიერო რედკოლეგიის წევრი;

 ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტეის საკრებულოს ხელოვნებისა და ლიტერატურის
კონკურს ,,თბილისის“ დამფუძნებელი;

 მერიის თბილისის საპატიო მოქალაქეობის მინიჭებისა და დედაქალაქის
არქეოლოგიური საბჭოს კომისიების წევრი;

 საქართველოში ებრაელთა სათემოს ებრაელთა ქართველი მეგობარი;
 ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტეის საკრებულოს გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე

უცხო ენების ცოდნა:
ქართული, რუსული, ინგლისური, ძველი ბერძნული (ლექსიკონით).

პუბლიკაციების რაოდენობა (ჩამონათვალი):

1. გიორგი ალიბეგაშვილი, მარინა ბერიძე, თინათინ ბოლქვაძე, ნანა გოგია, მაკა
თეთრაძე, სოფიო კობიაშვილი, ნიკო ქელბაქიანი-გავრცელებული ენობრივი
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