ავტობიოგრაფია
დავიბადე 1967 წლის 11 სექტემბერს ქალაქ თელავში. წარჩინებით დავამთავრე
თელავის V საშუალო სკოლა 1984 წელს, ასევე წარჩინებით _ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის
ფაკულტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა 1989 წელს და ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა ძველი
ქართული ენის სპეციალობით 1992 წელს.
1993 წელს წარმატებით დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „ეპრეფიქსიანი ვნებითების მწკრივთა წარმოებისათვის საშუალ ქართულში“ (ხელმძღვანელი _
პროფესორი ზურაბ სარჯველაძე), ხოლო 2005 წელს _ სადოქტორო დისერტაცია თემაზე:
„ზმნის უღლების სისტემა საშუალ ქართულში“. 1997 წელს მომენიჭა დოცენტის სამეცნიეროპედაგოგიური წოდება.
1992 წლიდან თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელი ვარ. 1994 წელს
სამეცნიერო საბჭომ ამირჩია ქართული ენის კათედრის დოცენტის თანამდებობაზე, ხოლო
2005 წლიდან
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორის
თანამდებობაზე ვმუშაობ.
მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში სრულად ვარ ჩართული საგანმანათლებლო და
კვლევით

პროცესებში.

ვუძღვები

ქართული ფილოლოგიის

დეპარტამენტის

წამყვან

სალექციო კურსებს: ძველი ქართული ენა, ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია,
ქართული ენის მორფოლოგია, ბიბლიის ტექსტის ენა, გამოცემათმცოდნეობა.
2006 წელს განათლების რეფორმის დროს მოვამზადე თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს
დებულება,

შევქმენი სადოქტორო

პროგრამა

ქართულ

ენაში

და

ხელი

შევუწყე

უნივერსიტეტის გადასვლას სამსაფეხურიან საგანმანათლებლო სისტემაზე. ამდენად,
მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტანე უნივერსიტეტის მიერ სასწავლო-სამეცნიერო სტატუსის
მოპოვების საქმეში.
2008 წელს მოვამზადე სამაინორო პროგრამა „ენის კომპიუტერული მოდელირება“,
ხოლო 2015 წელს ტექსტოლოგიური მიმართულების სამეცნიერო პროექტების ბაზაზე
შევქმენი სადოქტორო პროგრამა „ტექსტოლოგია და გამოცემათმცოდნეობა“, რითაც მოხდა
კვლევისა და სასწავლო პროცესის გაერთიანება. პროგრამამ დიდი წარმატებით გაიარა
აკრედიტაციის პროცესი. ამჟამად ვამზადებ სამაგისტრო პროგრამას.
ჩემი სტატიები დაბეჭდილია ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე, მათ შორის,
მაღალი რეიტინგის მქონე ჟურნალებში. მონაწილებას ვიღებ საერთაშორისო აკადემიურ
ფორუმებში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. პერიოდულად მიწვევენ საერთაშორისო
კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრად და რეცენზენტად უცხოეთში.
ვთანამშრომლობ მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ცენტრებთან; ვარ რამდენიმე
საერთაშორისო ასოციაციის წევრი, აკაკი წერეთლის საზოგადოების გამგეობის წევრი,

არაერთი სამეცნიერო კონფერენციისა თუ სიმპოზიუმის (ადგილობრივი, რესპუბლიკური
თუ საერთაშორისო მასშტაბის) ორგანიზატორი, მონოგრაფიებისა და სამეცნიერო შრომების
რედაქტორი.
ვარ რამდენიმე კვლევის ხელმძღვანელი თუ მენეჯერი. ჩემი სამეცნიერო პროექტები
ხშირად ფინანსდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.
საქართველოში

პირველად

დავიწყე

ქართველ

მწერალთა

ეპისტოლური

მემკვიდრეობის 30-ტომეულისა და ქართული ვოდევილის 10-ტომეულის აკადემიური
გამოცემების განხორციელება. უკვე გამოვეცით 8 ტომი. მნიშვნელოვანია ამ გამოცემების
წვლილი

ქართული

ფილოლოგიური

მეცნიერების

განვითარების

საქმეში.

ტექსტოლოგიური კვლევები ფუნდამენტია ფილოლოგიური დარგის განვითარებისათვის.
სამეცნიერო საზოგადოებას ეძლევა შესაძლებლობა, აკადემიური გამოცემების სახით
გაეცნოს ქართველ მწერალთა დღემდე უცნობ ნაწერებს და მათ სათანადო ადგილი
მიუჩინოს

ქართული

აკადემიური

ლიტერატურის

გამოცემის

პრინციპები,

ისტორიაში.
რომელიც

დავხვეწეთ

გამოცემას

და

მოქნილს

განვავითარეთ
და

ადვილად

მოსახმარს ხდის დაინტერესებული მკვლევარისთვის. დღეისათვის 100-ზე მეტი წერილი
პირველად გამოიცა ჩვენს ტომეულებში, ასევე ასობით წერილი დათარიღდა.
პირველად ქართულ მეცნიერებაში ჩემ მიერ კვლევის ცალკე სფეროდ გამოიყო
ქართული ვოდევილი, დადგინდა ვოდევილის თავისებურებები და კომედიის ჟანრიდან
გამოცალკევდა ვოდევილების ფენა, ფუნდამენტური კვლევის შედეგად თითოეულ პიესას
მიეცა შესაბამისი კვალიფიკაცია, რამდენიმე ნაწარმოები პირველად გამოქვეყნდა ჩვენს
გამოცემაში. ვოდევილის ტომეულები მნიშვნელოვანი შენაძენია
ფილოლოგიის, არამედ თეატრალური სფეროს წარმომადგენლებისათვის.
ენათმეცნიერების
კვლევა

საფრთხეში

დაფინანსებული

მიმართულებით

მყოფი

პროექტების

ენების

ჩავატარე

მასშტაბური

პრობლემებზე.

ფარგლებში

გამოვეცი

მხოლოდ

სოციოლინგვისტური

რუსთაველის
სამი

არა

ფონდის

მონოგრაფია,

მიერ
ხოლო

თანაავტორებთან ერთად მოვამზადე ოთხენოვანი ლექსიკონის 2 ტომი და წოვათუშური
ტექსტების 3 ტომი.
მონოგრაფიებში

წოვათუშების

მაგალითზე

პირველად

იქნა

გამოწვლილვით

შესწავლილი საფრთხეში მყოფი ენისა და მისი მატარებელი საზოგადოების პრობლემები,
ბილინგვიზმის გავლენა საზოგადოებაზე, საფრთხეში მყოფი ენის ეკოლოგია და მასთან
დაკავშირებული საკითხები, ენის საფრთხის გამომწვევი მიზეზები. ასევე შევისწავლე კოდის
გადართვის
ბილინგვური

სტრუქტურულ-ფუნქციური
მახასიათებლები
წოვათუშურ-ქართული
საუბრების მიხედვით. კვლევის შედეგად დავადგინე ის ზოგადი

კანონზომიერებები, რომლებიც ასეთი სტატუსის მქონე ენების სარეალიზაციო სივრცეში
მოქმედებს, მეცნიერულად დავამუშავე უამრავი თეორიული საკითხი.
კვლევის შედეგები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სოციოლინგვისტიკის დარგის
განვითარებას საქართველოში.
მყავს მეუღლე და სამი შვილი.

ქეთევან გიგაშვილის სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება
ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით სტიპენდიანტის ვაკანტურ ადგილზე წარმოგიდგენთ
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ქეთევან გიგაშვილის კანდიდატურას.
ქეთევან გიგაშვილს აქვს მდიდარი გამოცდილება როგორც აკადემიურ სფეროში, ისე
ფუნდამენტური კვლევების დარგში. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იგი უძღვება სადოქტორო
პროგრამას „ტექსტოლოგია და გამოცემათმცოდნეობა“.
გარდა იმისა, რომ არის არაერთი მნიშვნელოვანი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი, 2010
წლიდან ის ხელმძღვანელობს ორ მნიშვნელოვან ტექსტოლოგიურ პროექტს - „XIX-XX საუკუნეების
ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა“ და „ვოდევილი ქართულ
მწერლობაში, აკადემიური გამოცემა, I და II ტომები“.
პირადად მე მაქვს ქეთევან გიგაშვილთან თანამშრომლობის გამოცდილება როგორც სასწავლო,
ისე კვლევით დარგში და შემიძლია ვთქვა, რომ ის არის ნიჭიერი მკვლევარი, საუკეთესო ტექსტოლოგი,
ფართო პროფილისა და დიდი პოტენციის მქონე მეცნიერი, რომელსაც შეუძლია ნოვატორული
კვლევების განხორციელება. ზემოხსენებული ორი პროექტის ფარგლებში მისი ხელმძღვანელობით
მომზადებული

რვა ტომი დღემდე განხორციელებული აკადემიური გამოცემებიდან საუკეთესოა.

ისინი შევსებულია უამრავი გამოუქვეყნებელი ტექსტით და აღჭურვილია ისეთი სამეცნიერო
აპარატით, რომელიც სავსებით აკმაყოფილებს აკადემიური გამოცემის მსოფლიო სტანდარტებს.
იშვიათია ქართულ სინამდვილეში მეცნიერი, რომელიც თანაბარი წარმატებით იღწვოდეს
ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურის მიმართულებით და ორივე დარგში მაღალი მეცნიერული
მიღწევებით გამოირჩეოდეს. საოცარი კვლევითი ალღო, არგუმენტირების არაჩვეულებრივი უნარი,
მაღალი პროფესიონალიზმი, ორი უცხო ენისა და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების
თავისუფალი ფლობა ქეთევან გიგაშვილის წინაშე დიდ პერსპექტივებს სახავს და მას აუცილებლად
სჭირდება საქართველოს უმაღლესი სამეცნიერო ორგანოს მხარდაჭერა თავისი პოტენციალის
ბოლომდე გამოვლენაში.
ამიტომ, ვფიქრობ, ის საუკეთესო კანდიდატია სტიპენდიანტის ვაკანსიის დასაკავებლად ენისა
და ლიტერატურის მიმართულებით.
პატივისცემით,
თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის
ტექსტოლოგიის სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელი, პროფესორი

მაია ნინიძე
21.11.2016

ქეთევან გიგაშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობის შეფასება
ქეთევან
გამორჩეული

გიგაშვილთან
სტუდენტი,

ოცთაათწლიანი

შემდეგ

ასპირანტი,

ურთიერთობა
დღეს

კი

მაკავშირებს.
არის

იგი

წარმატებული

იყო
და

პროდუქტიული მკვლევარი, ლიდერი მეცნიერი, რომელიც გამუდმებით ეძიებს სიახლეს,
წინა პლანზე წამოწევს ქართული ფილოლოგიური მეცნიერების შეუსწავლელ სფეროებს,
გეგმავს კვლევას, აყალიბებს მეცნიერთა ჯგუფს და მათთან ერთად, ან დამოუკიდებლად
ქმნის მნიშვნელოვან სამეცნიერო პროდუქციას.
ქართულ სინამდვილეში პირველმა მან წამოიწყო XIX-XX საუკუნეების ქართველ
მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის 30-ტომეულისა და ქართული ვოდევილის 10ტომეულის აკადემიური გამოცემების მომზადება.
დასაფასებელია ის შრომა, რასაც ქეთევან გიგაშვილი ქართული ფილოლოგიური
მეცნიერების წინაშე ეწევა. რაოდენობრივადაც და ხარისხობრივადაც შთამბეჭდავია მის მიერ
შექმნილი სამეცნიერო პროდუქცია: 80-მდე სამეცნიერო ნაშრომი, გამოქვეყნებული ქართულ,
რუსულ და ინგლისურ ენებზე,

აქედან 3 მონოგრაფია, მისი ხელმძღვანელობით

მომზადებული ეპისტოლური მემკვიდრეობისა და ქართული ვოდევილის აკადემიური
გამოცემის 8 ტომი, ასევე სხვა მეცნიერებთან ერთად მომზადებული ოთხენოვანი
ლექსიკონის 2 ტომი და წოვათუშური ტექსტების 3 ტომი.
ქეთევან

გიგაშვილის

მენეჯერობით

მიმდინარეობს

წოვათუშურის,

როგორც

საფრთხეში მყოფი ენის, მრავალმხრივი შესწავლა - ლინგვისტიკის, სოციოლინგვისტიკისა
და

ენის

დოკუმენტირების

მიმართულებით.

მან

აქცია

წოვათუშური

ენა

ფართო

სოციოლინგვისტური კვლევის ობიექტად. ქართული მეცნიერული კვლევის სფეროში
შემოიტანა ისეთი თემები, როგორიცაა საფრთხეში მყოფი ენის ეკოლოგია, მისი საფრთხის
გამომწვევი მიზეზები, საფრთხის დონე, კოდის გადართვის სტრუქტურულ-ფუნქციური
მახასიათებლები და სხვ. დაამუშავა არაერთი თეორიული საკითხი.
მეცნიერული ალღო და გამჭრიახობა მას ეხმარება, შეეჭიდოს რთულ სამეცნიერო
ამოცანებს და სწორად შერჩეული მეთოდოლოგიით წარმატებით გადაჭრას ისინი.
ქეთევან გიგაშვილი არის მრავალმხრივი და მასშტაბური მკვლევარი. იგი თანაბარი
წარმატებით მოღვაწეობს როგორც ლინგვისტიკის, ისე სოციოლინგვისტიკის, ენის
დოკუმენტირების, ტექსტოლოგიისა და გამოცემათმცოდნეობის მიმართულებით. ამდენად,
იგი სრულად აკმაყოფილებს სტიპენდიანტობის კანდიდატისთვის წაყენებულ მოთხოვნებს
ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით.
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მაყვალა მიქელაძე
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
20.11.2016

ტექსტოლოგიის მიმართულებით მომზადებული აკადემიური გამოცემის ტომები
ჩემი წვლილი „XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური
მემკვიდრეობის“ აკადემიური გამოცემის ტომებში: კვლევის ხელმძღვანელი, ტომების
შემდგენი, თანარედაქტორი, კრიტიკული ტექსტების დამდგენი, სამეცნიერო პასპორტების,
შენიშვნების, ლექსიკონის, საძიებლების მნიშვნელოვანი ნაწილის, რუბრიკის „ადრესატის
ადგილსამყოფელი“ და ლინგვისტური გამოკვლევის ავტორი.
„ვოდევილის“ აკადემიური გამოცემის ტომებში: რედაქტორი, ტომების შემდგენი,
ტექსტების დამდგენი, სამეცნიერო აპარატის შემდგენი, ლექსიკონისა და ლინგვისტური
გამოკვლევის ავტორი:
1.

XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტომი VI,
გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი V), გამომცემლობა „საარი“, თბილისი, 2015. - 464 გვ.

2.

XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტომი V,
გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი IV), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2014. 556 გვ.

3.

XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტომი IV,
გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი III), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2013 –
366 გვ.

4.

XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტომი III,
გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი II), გამომცემლობა „საარი“, თბილისი, 2012. - 429 გვ.

5.

XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტომი II,
გრიგოლ ორბელიანი (ნაწილი I), გამომცემლობა „საარი“, თბილისი, 2012. - 516 გვ.

6.

XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობა, ტომი I,
ალექსანდრე

ჭავჭავაძე,სოლომონ

დოდაშვილი,

ნიკოლოზ

ბარათაშვილი,

გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2011. - 384 გვ.
7. ვოდევილი ქართულ მწერლობაში, ტომი II, გამომცემლობა „ჯეოპრინტი“, თბილისი,
2015. - 441 გვ.
8.

ვოდევილი ქართულ მწერლობაში, ტომი I, გამომცემლობა „ჯეოპრინტი“, თბილისი,
2015. - 475 გვ.
ენის დოკუმენტირების მიმართულებით მომზადებული ლექსიკონები და ტექსტები:
ჩემი წვლილი: თანაავტორი და თანაშემდგენელი:

1.

წოვათუშური ტექსტები, ნაწილი II (ეთნოგრაფიული) (თანაავტორი), გამომცემლობა
„უნივერსალი“, თბილისი, 2014. - 322 გვ.

2.

წოვათუშური

ტექსტები //

სატრფიალო,

საწუთისოფლო

თბილისი, 2011. – 276 გვ.

ნაწ.

1:

საისტორიო-საგმირო,

(თანაავტორი),

გამომცემლობა

საყოფაცხოვრებო,
„უნივერსალი“,

3.

წოვათუშურ-ქართულ-რუსულ-ინგლისური ლექსიკონი, ტომი II (თანაავტორი),
გამომცემლობა „საარი“, თბილისი, 2013. - 396 გვ.

4.

წოვათუშურ-ქართულ-რუსულ-ინგლისური ლექსიკონი,
გამომცემლობა „საარი“, თბილისი, 2012. - 391 გვ.

ტომი

I

(თანაავტორი),

მონოგრაფიები სოციოლინგვისტიკის მიმართულებით:

1.

კოდის გადართვა და მისი სტრუქტურულ-ფუნქციური მახასიათებლები წოვათუშურქართული ბილინგვური დისკურსის მიხედვით, გამომცემლობა „საარი“, თბილისი,
2016. - 376 გვ.

2.

წოვათუშების თანამედროვე ეთნო-სოციოლინგვისტური პროფილი, გამომცემლობა

„გრიფონი“, თბილისი, 2014. - 473 გვ.
3. თანამედროვე მსოფლიოს ლინგვისტური რუკა და საფრთხეში მყოფი ენების
პრობლემები, გამომცემლობა „უნივერსალიი“, თბილისი, 2011. - 273 გვ.

სამეცნიერო შრომები

1.

*Phonetic Characteristics of Code Switching According to Tsovatush-Georgian Bilingual
Discourse, International journal of Humanities and Social sciences, 2016 (მიღებულია
დასაბეჭდად);

2.

ვოდევილის არსი და მისი ძირითადი მახასიათებლები ევროპასა და რუსეთში, მეცხრე
საერთაშორისო კონფერენციის - „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და
განვითარების პერსპექტივები“ - მოხსენებათა კრებული, გორის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი, 2016 (იბეჭდება ამჟამად);

3.

შამილი გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლურ მემკვიდრეობაში, მეცხრე საერთაშორისო
კონფერენციის - „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების
პერსპექტივები“

-

მოხსენებათა

კრებული,

გორის

სახელმწიფო

სასწავლო

უნივერსიტეტი, 2016 (იბეჭდება ამჟამად);
4.

სამეცნიერო აპარატის შედგენილობისათვის სხვადასხვა ჟანრის თხზულებათა
აკადემიურ გამოცემაში, პირველი საერთაშორისო კონფერენციის - „ისტორია,
ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში“
- მასალები, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 2016, გვ. 81;

5.
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