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CURRICULUM VITAE

გვარი:                     ხაჩიძე
სახელი:                  ლელა
სამუშაო ადგილი :  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

მისამართი:           მოსაშვილის 1 №45
ელ. ფოსტა: lkhachidze@hotmail.com

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა

თარიღი 01. 1983  _  10. 1989

დამსაქმებელის დასახელება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის
სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი

დამსაქმებელის მისამართი მ. ალექსიძის ქ. №1

საქმიანობის სფერო ფილოლოგია. ძველი ქართული ლიტერატურა

თანამდებობა მეცნიერ - თანამშრომელი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ქართულ ხელნაწერთა აღწერა. მონოგრაფიის მომზადება და
გამოქვეყნება.

თარიღი 10. 1989 - 10. 2001

დამსაქმებელის დასახელება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის
სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

დამსაქმებელის მისამართი მ. კოსტავას ქ. №5
საქმიანობის სფერო ძველი ქართული ლიტერატურა
თანამდებობა წამყვანი მეცნიერ - თანამშრომელი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ძველი ქართული ლიტერატურის პრობლემატიკის შესწავლა.

პუბლიკაციების მომზადება.

თარიღი 11. 1991  _ 07. 2006

დამსაქმებელის დასახელება სულხან – საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
პედაგოგიური უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ჭავჭავაძის გამზ. № 32
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საქმიანობის სფერო ძველი ქართული ლიტერატურა. ლიტერატურათმცოდნეობა.
რელიგიათმცოდნეობა

თანამდებობა ქრისტიანული კულტურის ისტორიის კათედრის გამგე

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები კათედრის მუშაობის ორგანიზება. ახალი სასწავლო გეგმების
შედგენა. ლექცია - სემინარების ჩატარება.

თარიღი 08. 2006 - დღემდე

დამსაქმებელის დასახელება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ჭავჭავაძის გამზირი 1

საქმიანობის სფერო ძველი ქართული ლიტერატურა. ლიტერატურათმცოდნეობა.

თანამდებობა

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

ასოცირებული პროფესორი

ლექცია – სემინარების ჩატარება. სამეცნიერო – კვლევითი
საქმიანობა

თარიღი 08. 2006 - დღემდე

დამსაქმებელის დასახელება თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია

დამსაქმებელის მისამართი სიონის ქ. 5

საქმიანობის სფერო ძველი ქართული ლიტერატურა. ლიტერატურათმცოდნეობა.

თანამდებობა

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

კათედრის გამგე

ლექცია – სემინარების ჩატარება. სამეცნიერო – კვლევითი
საქმიანობა. კათედრის მუშაობის წარმართვა.

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
100 - ზე მეტი გამოქვეყნებული ნაშრომის ავტორი, მათ შორის 6 მონოგრაფიის.

განათლება/ტრენინგი

თარიღი 09. 1974 - 06. 1979
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დაწესებულება (ფაკულტეტი) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის
ფაკულტეტი

სპეციალობა ქართული ენა და ლიტერატურა

დიპლომის /სერტიფიკატის № დიპლომი გ-I №171213 (წარჩინებით)

კვალიფიკაცია

თარიღი

ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებელი

11. 1979 – 11. 1982

დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის
სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის ასპირანტი

სპეციალობა ქართული ლიტერატურა

დიპლომის /სერტიფიკატის № ფორმა №2; მოწმობა №06

კვალიფიკაცია

თარიღი

ლიტერატურათმცოდნე

06. 1984

დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთა
რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის
ინსტიტუტი

სპეციალობა ქართული ლიტერატურა

დიპლომის /სერტიფიკატის № ФЛ №007569

კვალიფიკაცია

თარიღი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

01. 1995

დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთა
რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის
ინსტიტუტი

სპეციალობა ქართული ლიტერატურა
დიპლომის /სერტიფიკატის № დიპლომი № 000338
კვალიფიკაცია

თარიღი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

09. 1997 – 03. 1998

დაწესებულება (ფაკულტეტი) შტუტგარტის უმაღლესი თავისუფალი სკოლა
სპეციალობა პედაგოგიკა
დიპლომის /სერტიფიკატის № Tempus – Tacis - Antragsformular, Torino, Italy,  1998 , s. 19

კვალიფიკაცია

თარიღი

პედაგოგიკის ექსპერტი

03. 2005

დაწესებულება (ფაკულტეტი) წვრთნისა და განვითარების ინსტიტუტი (აშშ)

სპეციალობა რელიგიათმცოდნეობა

დიპლომის /სერტიფიკატის № Institute for Training and Development
March 18, 2005
GOES 441
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კვალიფიკაცია რელიგიური  ტოლერანტობა

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:

1. იოანე მინჩხის მოღვაწეობის უცნობი ასპექტი, ახალგაზრდა მეცნიერთა მოხსენებების თეზისები,
თბილისი, 1982, 98-100 (რუსულ ენაზე).

2. იოანე მინჩხის საგალობლების პოეტური საზომები, ამიერკავკასიის ახალგაზრდა მეცნიერთა
კონფერენცია, თბილისი, 1982, 100-102.

3. იოანე მინჩხის შემოქმედების ძირითადი თავისებურებანი, სამეცნიერო მოხსენებათა თეზისები,
ლენინგრადი, 1983, 23 – 24 (რუსულ ენაზე).*

4. ეფრემ მცირესთან დაკავშირებული სიახლენი ქართულ ჰიმნოგრაფიაში, ს. ს. ორბელიანის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის პროფესორ - მასწავლებელთა
სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1993, 65.

5. ეფრემ მცირის რედაქციის "მარხვანის" სპეციფიკა, ს. ს. ორბელიანის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის პროფესორ – მასწავლებელთა სამეცნიერო სესიის
მოხსენებათა თეზისები, 1994, 34.

6. საგანმანათლებლო ტენდენციები ძველ საქართველოში (V-XVIII სს.), მოხსენება საერთაშორისო

კონფერენციაზე: "რეფორმისტული და ქართული ჰუმანური პედაგოგიკა", თბ., 1996. *

7. რელიგიური აღზრდა და ტოლერანტობა", მოხსენება UNESCO -ს საერთაშორისო კონფერენციაზე
ბარსელონაში, 1996 (ინგლისურ ენაზე). *

8. რელიგიისა და კულტურის სწავლებისათვის საქართველოს სკოლებსა და უნივერსიტეტებში",
მოხსენება UNESCO -ს საერთაშორისო კონფერენციაზე თბილისში, 1997 (ინგლისურ ენაზე). *

9. რომანოზ მელოდოსის კონდაკები ქართულ "მარხვანებში", სამეცნიერო კონფერენციის
მოხსენებათა თეზისები, 1996, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის
ინსტიტუტი,  გვ. 101-106.

10. "რელიგიური განათლება საქართველოში", მოხსენება UNESCO -ს საერთაშორისო
კონფერენციაზე: "ბავშვთა უფლებები და რელიგია გზაჯვარედინზე", ნაზარეთი, 1999
(ინგლისურ ენაზე). *

11. რელიგიისა და ქრისტიანულ მწერლობათა სწავლების საკითხები საქართველოში," მოხსენება
რელიგიის ექპერტთა საერთაშორისო კონფერენციაზე, 19 -20 დეკემბერი, ნაიმეიხენი, 2004

(ინგლისურ ენაზე). *

12. ერთი ათონური ხელნაწერის შესახებ, მოხსენება აკად. კ. კეკელიძისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო
კონფერენციაზე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 30
აპრილი, 2007.
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13. ქართული ლიტურგიკული მწერლობის ისტორიიდან, მოხსენება აკად. ელ. მეტრეველისადმი
მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 13-14 დეკემბერი,
2007.

14. ქართული "მარხვანის" ისტორიიდან, მოხსენება აკად. კ. კეკელიძისადმი  მიძღვნილ სამეცნიერო
კონფერენციაზე, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 30
აპრილი, 2008.

15. საგალობლის გენეზისი და სტრუქტურა, მოხსენება II საერთაშორისო სიმპოზიუმზე
"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები," 16-18 დეკემბერი, თბ., 2008. *

16. აკათისტოს" ავტორობის საკითხის შესახებ, მოხსენება თბილისის სასულიერო აკადემიის 20
წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო სესიაზე, 25 თებერვალი, თბ., 2009.

17. ასურელი მამები აღმოსავლურ და დასავლურ ტრადიციებში", მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე, ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სხელმწიფო უნივერსიტეტი, 5-7
მაისი, თბ., 2009. *

18. მცირე ფორმის საგალობლები VIII - X საუკუნეების ბიზანტიურ, ქართულ და   სლავურ
ჰიმნოგრაფიაში, მოხსენება I საერთაშორისო სიმპოზიუმზე – "ქართული ხელნაწერი",
ხელნაწეთა ეროვნული ცენტრი, 19-25 ოქტომბერი, 2009. *

19. VIII საუკუნის ბიზანტიური ჰიმნოგრაფიის ისტორიიდან, მოხსენება აკად. კ. კეკელიძისადმი
მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 30 აპრილი, 2009.

20. არქაული ლიტურგიკული ტრადიცია და ქართული ჰიმნოგრაფიის დასაწყისი,  მოხსენება გრ.
კიკნაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო კონფერენციაზე, ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  15-17 ივნისი, 2009.

21. გიორგი ათონელის რამდენიმე ახალი თარგმანის შესახებ,  მოხსენება საქართველოს
საპატრიარქოსა და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ერთობლივ სამეცნიერო კონფერენციაზე:
"გიორგი მთაწმიდელი – 1000", 23 – 25 დეკემბერი, 2009.

24. ასურელი მამები და ქართული სასულიერო მწერლობა, მოხსენება ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის მეოთხე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენციაზე, 21 ივნისი, 2010.

25. უძველესი ლიტურგიკული ტრადიციები და ქართული ჰიმნოგრაფიის დასაწყისი, მოხსენება ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ სამეცნიერო
კონფერენციაზე, თბილისი, 20-22 ოქტომბერი, 2010.

26. კოზმა იერუსალიმელის ერთი ჰიმნოგრაფიული კანონის ქართული თარგმანი, მოხსენება აკად.
ი. აბულაძისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, 24
ნოემბერი, 2010.

27. აკაკი წერეთლის შემოქმედების ზოგიერთი ტენდენციის შესახებ, მოხსენება IV საერთაშორისო
სიმპოზიუმზე:"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები", 8 ოქტომბერი, 2010. *

28. ეფრემ მცირე და ქართული ლიტურგიკულ - ჰიმნოგრაფიული ტრადიცია, მოხსენება თბილისის
სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის სამეცნიერო კონფერენციაზე, 20 მაისი, თბ., 2011.
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29. ვნების შვიდეულის სამსაგალობლების შესახებ (კოზმა იერუსალიმელი), მოხსენება თბილისის
სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის სამეცნიერო კონფერენციაზე, 10 აპრილი, თბ., 2011.

30. ტიპოლოგიური პარალელები (VIII - X საუკუნეების ქრისტიანული პოეზიის ისტორიიდან)",
მოხსენება ივ. ჯავახიშვილისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე, ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  3-4 მაისი, 2011.

31. "Tradition and Perspectives of Religious Education in Georgia / in the Context of Democratic Society/",
მოხსენება საერთაშორისო კონფერენციაზე: „Human Rights,Democracy, Nation, and Religion in the
Southern Caucasus. A Comparative Analysis of Key Concepts, Tbilisi, 1.O4 – 5.O4, 2011. *

32. XI საუკუნის ერთი ბულგარული ხელნაწერის შესახებ, მოხსენება   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
პროფესორ - მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე. 8. 07. 2011.

33. "ქართული დავითნი" და მისი ზოგიერთი დამოწმება ძველ ქართულ მწერლობაში", მოხსენება
მე-5 საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის
ინსტიტუტი, 28 - 30 სექტემბერი, 2011. *

34. «მეხელთა’‘ მოღვაწეობის ისტორიიდან (სტეფანე  სანანოისძე - ჭყონდიდელი)», ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ - მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია,   ივნისი,
2012.

35. შუა საუკუნეების ქრისტიანული პოეზიის ისტორიიდან, მოხსენება VI საერთაშორისო
სიმპოზიუმზე: "ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები", 26-28 სექტემბერი,
თბილისი, 2012. *

36. ქართული ნათარგმნი აგიოგრაფიის ერთი ნიმუში, მოხსენება მე-7 საფაკულტეტო
კონფერენციაზე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, ივნისი, 2013.

38. ბიზანტიური ჰიმნოგრაფიის ერთი ნიმუში და მისი ქართული თარგმანები, მოხსენება ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენციაზე, 19.06, 2014.

39. ბიზანტიური აგიოგრაფიის ქართულად თარგმნის ისტორიიდან, მოხსენება თბილისის
სასულიერო აკადემიის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე, მაისი, 2014.

40. ბიზანტიური აგიოგრაფიის ერთი ნიმუში და მისი ქართული თარგმანი, მოხსენება VIII
საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმზე - ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული
გლობალიზაციის პროცესი, 24-26 სექტემბერი, 2014. *

41. აკაკი წერეთლის ლირიკის ერთი  ასპექტის  შესახებ, IX საერთაშორისო სიმპოზიუმი
"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები", 23-25 სექტემბერი, 2015. *

42. აკაკი წერეთლის შემოქმედება და ქართული ჰიმნოგრაფიული ტრადიცია, საერთაშორისო
კონფერენცია "აკაკი წერეთელი და მისი ეპოქა", ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 22-23 ივნისი, 2015. *
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43. მირქმის დღესასწაულის ასახვა ქართულ ქრისტიანულ ტრადიციაში, ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საფაკულტეტო კონფერენცია, ივნისი,
2015.

44. დავით აღმაშენებლის "გალობანი სინანულისანი" (ზოგიერთი ახალი წყაროს შესახებ),
მოხსენება თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პროფესორ - მასწავლებელთა
სამეცნიერო კონფერენციაზე, 25 მაისი, 2015.

45. ბიზანტიური ლიტურგიკულ - ჰიმნოგრაფიული კრებულების ძველი ქართული თარგმანების
შესახებ, მოხსენება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის   საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენციაზე, 14
ივნისი, 2015.

46. სტეფანე პირველმოწამისადმი მიძღვნილი საგალობლები, მოხსენება სასულიერო აკადემიასა და
სემინარიის პროფესორ - მასწავლებელთა  სამეცნიერო კონფერენციაზე, 4-5 აპრილი, 2016.

47. სტეფანე პირველმოწამე და ქართული ქრისტიანული კულტურა, მოხსენება VII საერთაშორისო
ქართველოლოგიურ სიმპოზიუმზე - "საქართველო ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში",
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  17-22 ოქტომბერი,
2016. *

48. ქართული  საგალობლები  სინურ  ხელნაწერებში, ივ. ჯავახიშვილისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 22  აპრილი, 2016.

49. გრიგოლ  ნოსელის ერთი ჰომილიის ქართული თარგმანები, მოხსენება სამეცნიერო
კონფერენციაზე: „ქართული ქრისტიანული კულტურა – თანამედროვე ინტერპრეტაციათა
ცდანი", ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 20 დეკემბერი,
2016.

50. ჭყონდიდის საეკლესიო - ლიტერატურული სკოლის ისტორიიდან X საუკუნეში, მოხსენება
ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო
კონფერენციაზე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 25
მარტი, 2017.

51. სტეფანე პირველმოწამისადმი მიძღვნილი ჰომილიები, მოხსენება თბილისის სასულიერო
აკადემიისა და სემინარიის პროფესორ - მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე, 4
აპრილი, 2017.

52. რომანოზ მელოდოსის ზოგიერთი საგალობლის ქართული თარგმანების შესახებ, XI
საფაკულტეტო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,  13-14 ივნისი, 2017.

53. სტეფანე სანანოისძე -ჭყონდიდელის მთარგმნელობითი მოღვაწეობის შესახებ, მოხსენება  აკად.
კ. კეკელიძისადმი მიძღვნილი კონფერენციაზე, კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი, 10 მაისი, 2017.

54. "ვეფხისტყაოსანი" და ქართული საგალობელი, მოხსენება სამეცნიერო  კონფერენციაზე
"რუსთაველი 850" , ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 6
ივნისი, 2017.
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55. ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების ერთი ასპექტი, მოხსენება XI საერთაშორისო
სიმპოზიუმზე: „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. რომანტიზმი
ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე“, 29. 09. 2017. *

56. რომანოზ  მელოდოსის  საგალობლის    ძველი  ქართული თარგმანი (“ადამის გოდება“),
მოხსენება სამეცნიერო კონფერენციაზე: „ინოვაციები XXI საუკუნის ქართულ
ლიტერატურათმცოდნეობაში“, 5. 10. 2017.

57. რომანოზ მელოდოსის  საგალობლების  ძველი ქართული  თარგმანი (გიორგი  მთაწმიდელის
რედაქციის ”მარხვანის” მიხედვით), მოხსენება აკად. ელ. მეტრეველისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო
კონფერენციაზე, 14. 12. 2017.

58. ბიზანტიური მწერლობის ერთ-ერთი უძველესი ნიმუში და მისი ქართული თარგმანი, მოხსენება
თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პროფესორ - მასწავლებელთა სამეცნიერო
კონფერენციაზე, 24. 04. 2018.

59. კოზმა იერუსალიმელი - „ვნების შვიდეულის“ საგალობლები, მოხსენება XII საფაკულტეტო
კონფერენცია მიძღვნილი პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლის
იუბილესადმი, 13. 06. 2018.

60. რომანოზ მელოდოსის საგალობლების ძველი ქართული თარგმანები, მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე: “ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა“, 29. 06. 2018. *

61. პროფ. რ. ბარამიძის სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ, მოხსენება პროფ. რ. ბარამიძის 90 წლის
იუბილესადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე,18. 05. 2018.

62. ქართული კლასიკური ჰიმნოგრაფიული მემკვიდრეობა (გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის
„მარხვანი“), მოხსენება II საერთაშორისო ქართველოლოგიურ კონგრესზე, 28. 11. 2018. *

63. სვეტიცხოველი ძველ ქართულ მწერლობაში, მოხსენება სამეცნიერო კონფერენციაზე: „მცხეთა -
ახალი იერუსალიმი“, 12. 11. 2017.

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა:

1995-2000 წლებში მონაწილეობა  ევროგაერთიანების შემდეგ პროექტებში:

I. ევროგაერთიანების წინასწარი პროექტი PRE-JEP-02224-95 Tempus-Tacis- ის ხაზით: "თბილისის
ს.ს. ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში მასწავლებელთა
მომზადების საქმეში რეფორმატორული ღონისძიებების გასატარებლად აუცილებელი
პირობების შექმნა", 1995 -1996 წწ. საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.
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II. ევროგაერთიანების პროექტი CP-20102-98 Tempus-Tacis-ის ხაზით: "უცხო ენების,
ლიტერატურისა და კულტუროლოგიის ახალი მეთოდების დანერგვა ილია ჭავჭავაძის სახელობის
დასავლურ ენათა და კულტურათა სახელმწიფო უნივერსიტეტში", 1998-2000. წწ. ექსპერტი.

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ.
წევრობა:
1. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ლიტურგიკის შემსწავლელი საბჭოს წევრი - 2003
წლიდან დღემდე.
2. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სამეცნიერო საბჭოს წევრი - 2009 წლიდან
დღემდე.

გრანტის დასახელება საერთაშორისო კონკურსი – "Prospekt Plus" გამარჯვებულთათვის რელიგიისა და
აღმოსავლეთის ქრისტიანულ მწერლობათა სფეროში

დონორი ორგანიზაცია ნაიმეიხენის უნივერსიტეტის ( ჰოლანდია) და Cordaid- ის ფონდი
თარიღი/ვადები 6. 12. 2004 – 20. 11. 2005
თქვენი როლი/თანამდებობა ნაიმეიხენისა და უტრეხტის უნივერსიტეტებში, პარიზის წმ. სერგის სახელობის თეოლოგიურ

ინსტიტუტში სასწავლო პროცესისა და სამეცნიერო კვლევების გაცნობა;
უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურის შეძენა;
ახალი სასწავლო კურსების შედგენა;
მონაწილეობა (მოხსენება) ნაიმეიხენში გამართულ ექსპერტთა საერთაშორისო კონფერენციის
მუშაობაში

№ განხორციელების
წლები

დონორი ორგანიზაცია,
პროექტის/ხელშეკრულების
№

პროექტის
დასახელება

როლი პროექტში

2017 - 2020 შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი
ხელშეკრულების №
FR17_127

ბიზანტიური და
ქართული
ჰიმნოგრაფიული
მემკვიდრეობა
(გიორგი
მთაწმინდელის
რედაქციის"
მარხვანი")

პროექტის ხელმძღვანელი
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თარიღი: 18. 10. 2018


