
Curriculum Vitae  
 

პერსონალური ინფორმაცია 
სახელი/ გვარი  

 
ლალი ეზუგბაია  

ელ–ფოსტა:  ezugbaia@ice.ge;   l.ezugbaia@freeuni.edu.ge 
ფილოლოგიის დოქტორი 
გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერების 
ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი 

 
სამუშაო გამოცდილება 

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება  

 
2009 →  
სრული პროფესორი 
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 

2007→  
დირექტორი 
სსიპ არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
 
2006-2007 
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი 
სსიპ არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 
 

 წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 
 
 

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 
 
 

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 
 
 

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 

2000-2007 
დოცენტი 
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი 
 
1999-2006 
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  
არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი/ქართველური ენების განყოფილება 
 
1998-1999 
მეცნიერი თანამშრომელი 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  
არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი/ქართველური ენების განყოფილება 
 
1995- 1998 
ლაბორანტი 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  
არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი/ქართველური ენების განყოფილება 
 
1988-1993 
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 
ქ. გალის 1-ლი საშუალო სკოლა 

 
 
 
 



განათლება, სამეცნიერო / აკადემიური 
ხარისხი 

წლები 
დამსახურებული ტიტული  

1999 
ფილოლოგიის მეცნ. კანდიდატი/მეცნიერებათა 
დოქტორი 

სპეციალობა ქართველური ენები 
უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
Aაკადემიური ხარისხი  პროფესორი 

 
წლები 

სპეციალობა 
უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება 

 
1983-1988 
ქართველური ენები 
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

 
 

სამეცნიერო ნაშრომების საერთო 
რაოდენობა 

 
სამეცნიერო ნაშრომების 

ჩამონათვალი (ბოლო 5 წლის 
განმავლობაში) 
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წელი 2010 

ნაშრომის დასახელება  მეგრულ-ლაზურის გრამატიკის საკითხები 
გამომცემლობა  მერიდიანი 

Pპუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 
 

წელი 
 
2010 

ნაშრომის დასახელება  ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში 
გამომცემლობა  საიმედო 

Pპუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 
 

წელი 
 
2009 

ნაშრომის დასახელება  რიცხვი 
გამომცემლობა  ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის გამოცემა 

Pპუბლიკაციის სახე სტატია; მასწავლებლის ბიბლიოთეკა. ქართული ენა და 
ლიტერატურა. ქართული ენა, 1-ლი წიგნი 

 
წელი 

 
2009 

ნაშრომის დასახელება  მუ- მესამე პირის ნაცვალსახელის მრავლობითის ფორმები 
მეგრულ-ლაზურში 

გამომცემლობა  სეზანი 
Pპუბლიკაციის სახე სტატია; კრებული: გურამ კარტოზია _ 75, 

ქართველოლოგიური ბიბლიოთეკა, 11. თბ. გვ.201-211 
 

წელი 
 
2009 

ნაშრომის დასახელება  უღლების პარადიგმატული ტიპები მეგრულში 
გამომცემლობა  უნივერსალი 

Pპუბლიკაციის სახე სტატია; ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, 
თბ. 



 
 

წელი 

 
 
2009 

ნაშრომის დასახელება  ზმნისწინი როგორც ტრანსლატივი  (მეგრული მასალის 
მიხედვით) 

გამომცემლობა  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

Pპუბლიკაციის სახე სტატია; ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ 
საზოგადოებაში, I, საერთაშორისო კონფერენციის 
მასალები, ბათუმი 

 
წელი 

 
2008 

ნაშრომის დასახელება  ნასახელარი ზმნების წარმოება მეგრულში 
გამომცემლობა  უნივერსალი 

Pპუბლიკაციის სახე მოხსენების მასალები; რესპუბლიკური 
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, XXVIII, თბ. 

 
წელი 

 
2008 

ნაშრომის დასახელება  თავისებურ ზმნათა კომპიუტერული აღწერისათვის 
გამომცემლობა  უნივერსალი 

Pპუბლიკაციის სახე მოხსენების მასალები; არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XIX, 
თბ. 

  
წელი 2008 

ნაშრომის დასახელება  ზმნურ ფორმათა გენერაციის საკითხები. 
გამომცემლობა  უნივერსალი 

Pპუბლიკაციის სახე მოხსენების მასალები; ბუნებრივ ენათა 
დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული 
ტექნოლოგიები, VI კონფერენცია, თბ. 

 
წელი 2007 

ნაშრომის დასახელება  ზმნურ ფუძეთა განაწილებისათვის უღლების 
მორფონოლოგიურ ტიპთა ფარგლებში 

გამომცემლობა  უნივერსალი 
პუბლიკაციის სახე მოხსენების მასალები; არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XVIII, თბ. 
 

წელი 
 
2007 

ნაშრომის დასახელება  სამპირიან ზმნათა ორი ჯგუფი ორთოგრაფიულ 

ლექსიკონში 
გამომცემლობა  უნივერსალი 

პუბლიკაციის სახე მოხსენების მასალები; ბუნებრივ ენათა დამუშავება, 
ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, V 
კონფერენცია, თბ. 

 
წელი 

 
2007 

ნაშრომის დასახელება  ნორმით დაშვებულ პარალელურ ფორმათა 
საკითხისათვის ქართული სალიტერატურო ენის 
კომპიუტერული 

გამომცემლობა  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოცემა 
პუბლიკაციის სახე სტატია; ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: 

ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა. პირველი 
კრებული. თბ. 
 

  



წელი 2006 
ნაშრომის დასახელება  ქართული ენის ზმნათა ფორმების ელექტრონული 

ვერსია 
გამომცემლობა  უნივერსალი 

პუბლიკაციის სახე მოხსენების მასალები; ბუნებრივ ენათა დამუშავება, 
ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, IV 
კონფერენცია, თბ. 
  

სამეცნიერო საგრანტო 
პროექტებში მონაწილეობა 

(ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 
 
 

წლები 

  
 
 
 
 
2006-2008 

როლი პროექტში ლინგვისტი-ექსპერტი 
Pპროექტის დასახელება `ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში" 

Dდამფინანსებელი ორგანიზაცია ფოლსკვაგენ-შტიფტუნგის (Volkswagen-Stiftung) ფონდი 

 
წლები 2007-2008 

როლი პროექტში  ლინგვისტი-ექსპერტი 
პროექტის დასახელება ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული ვერსია 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია რუსთაველის ფონდი 
 

წლები 
 
2006-2007 

როლი პროექტში  ლინგვისტი-ექსპერტი 
პროექტის დასახელება ქართული ენის მართლწერის შესამოწმებელი კომუპიუ-

ტერული პროგრამა 
დამფინანსებელი ორგანიზაცია ფონდი `ღია საზოგადოება-საქართველო" 
 

წლები 2004-2005 
როლი პროექტში  შემსრულებელი 

პროექტის დასახელება ქართული ენის შერწყმული და თანწყობილი 
წინადადების კომპიუტერული მოდელები 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

ფორუმებში მონაწილეობა 
(ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 

 
 
 

  
წელი 

ღონისძიების დასახელება 
2010 
1-ლი საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში 

Mმოხსენების სათაური ფრაზეოლოგიური ლექსიკის სოციოლინგვისტური და 
კულტუროლოგიური სტატუსისათვის 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი ბათუმი, საქართველო 
 
 

 
 

 



წელი 
ღონისძიების დასახელება 

2009 
საერთაშორისო კონფერენცია: ,,ქართული ენა და 
თანამედროვე ტექნოლოგიები“ 

Mმოხსენების სათაური ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი თბილისი, საქართველო 

 
წელი 

ღონისძიების დასახელება 
2009 
საერთაშორისო კონფერენცია: ,,ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ 

Mმოხსენების სათაური ზმნისწინი და ტრანსლაციის საკითხი მეგრულის მიხედვით 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი ბათუმი, საქართველო 

  
წელი 

ღონისძიების დასახელება 
2009 
Megaling-2009:  ,,გამოყენებითი ლინგვისტიკისა და 
ლინგვისტურ ტექნოლოგიათა პერსპექტივები“ 

Mმოხსენების სათაური ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი კიევი, უკრაინა 

 
წელი 

ღონისძიების დასახელება 
2009 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ერგატივი და 
ერგატიული კონსტრუქცია მსოფლიოს ენებში“ 

Mმოხსენების სათაური ერგატიული კონსტრუქცია, როგორც ინვერსიის 
გრამატიკალიზაციის საშუალება ლაზურში 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი თბილისი, საქართველო 
 

წელი 
ღონისძიების დასახელება 

2008 
ლინგვისტთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ,,იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და 
პერსპექტივები‘‘  

Mმოხსენების სათაური ზმნისწინისა და კონექტურ კატეგორიათა 
ურთიერთობისათვის მეგრულში 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი თბილისი, საქართველო 
 
 
 

წელი 
ღონისძიების დასახელება 

2008 
ჰუმანიტარულ უფლებათა III საერთაშორისო კონფერენცია 

Mმოხსენების სათაური აფხაზეთი: ეთნო-ლინგვისტური სიტუაცია 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი ბილბაო, ბისკაიას პროვინცია /ესპანეთი 

 
 

წელი 
ღონისძიების დასახელება 

2007 
IV საერთაშორისო კონფერენცია: ,,ენა, კულტურა, 
საზოგადოება‘‘ 

Mმოხსენების სათაური ქართული ენის ზმნათა ფორმების ელექტრონული ვერსია 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი მოსკოვი, რუსეთი 

 
 
 



წელი 
ღონისძიების დასახელება 

2007 
კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო კონგრესი 

Mმოხსენების სათაური უღლების პარადიგმატული ტიპები მეგრულში 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი თბილისი, საქართველო 

  
  

სხვა სახის სამეცნიერო 

აქტიურობა 
(ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 

 

  
  

წელი 
ნაშრომის დასახელება 

2010 
იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVIII 

გამომცემლობა მერიდიანი 
აქტიურობის სახე სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 
  

წელი 
ნაშრომის დასახელება 

2010 
არნ. ჩიქობავა, შრომები, I, II ტომები 

გამომცემლობა მერიდიანი 
აქტიურობის სახე სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 
წელი 

ნაშრომის დასახელება 
2009 
იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVII 

გამომცემლობა მერიდიანი 
აქტიურობის სახე სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 
წელი 

ნაშრომის დასახელება 
2009 
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X 

გამომცემლობა უნივერსალი 
აქტიურობის სახე სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 
წელი 

ნაშრომის დასახელება 
2009 
თ. უთურგაიძე, ქართული ენის დონეთა ძირითადი 

მახასიათებლების ურთიერთზემოქმედებისათვის 

გლობალურ ენობრივ სისტემაში 
გამომცემლობა მერიდიანი 

აქტიურობის სახე რედაქტორი 
 

 
წელი 

ნაშრომის დასახელება 
2008 
ლ.ნოზაძე, ქართველურ ენათა ისტორიული 
მორფოლოგიის საკითხები 

გამომცემლობა უნივერსალი 
აქტიურობის სახე რედაქტორი 

 
წელი 

ნაშრომის დასახელება 
2008 
არნ.ჩიქობავა, შრომები, III-IV ტომები 



გამომცემლობა მერიდიანი 
აქტიურობის სახე სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 
წელი 

ნაშრომის დასახელება 
2008 
იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVI 

გამომცემლობა მერიდიანი 
აქტიურობის სახე სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 
 

ენების ცოდნა 
 

 

მშობლიური ენა ქართული 
უცხო ენები რუსული 

ინგლისური 
 

სამეცნიერო საზოგადოების 
წევრობა 

 

 

სამეცნიერო საზოგადოება კავშირი ,,ენის მოდელირების ასოციაციის“  
როლი დამფუძნებელი 

 
სამეცნიერო საზოგადოება გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების 

ისტორიის საზოგადოება 
როლი გამგეობის წევრი 

 
 

 


