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სახელი/გვარი დავით გოცირიძე 
ელ-ფოსტა: 

 
davidgotsiridze@yahoo.com 
პროფესორი, რუსისტიკისა და სლავისტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, 
გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის 
საზოგადოების გამგეობის წევრი 
 

  
 

სამუშაო გამოცდილება 
 

წლები 
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება  
 

 
 
2009→ 
რუსისტიკისა და სლავისტიკის ინსტიტუტის დირექტორი 
შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელწიფო უნივერსიტეტი 

წლები 2005→ 
თანამდებობა პროფესორი, ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების კათედრის გამგე 

ორგანიზაციის დასახელება  შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელწიფო უნივერსიტეტი 
  

წლები  1986- 2005 
თანამდებობა რუსისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

ორგანიზაციის დასახელება  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
  

წლები 1978-1986 
თანამდებობა ფროფესორი 

ორგანიზაციის დასახელება  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
  

წლები 2006→ 
თანამდებობა საპატიო პროფესორი 

ორგანიზაციის დასახელება სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 
 

 

განათლება 
 
 

 
 

წლები 1986 
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის დოქტორი 
სადოქტორო დისერტაციის 

სახელწოდება 
«Типологическая интерпретация фразовых текстов» 

უმაღლესი სასწავლებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელწიფო 
უნივერსიტეტი 

  
წლები 1981 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის კანდიდატი 
სადოქტორო დისერტაციის 

სახელწოდება 
Structural and semantic development of headline    
systems 

უმაღლესი სასწავლებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელწიფო 
უნივერსიტეტი 

  
  

პუბლიკაციათა რაოდენობა 100-ზე მეტი ნაშრომი, მათ შორის 7 მონოგრაფია 



 
 

 

ძირითადი სამეცნიერო 
შრომები 

 

 
 

წელი 2000 
ნაშრომის დასახელება 

გამომცემლობა 
Communicative organization of the text components 
 

პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 
 
 

 

წელი 1999 
ნაშრომის დასახელება Russian grammatical thought of early 20th century 

        გამომცემლობა თსუ გამომცემლობა 
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 

 
 

 

წელი 1999 
ნაშრომის დასახელება Russian grammatical thought of early 20th century 

        გამომცემლობა თსუ გამომცემლობა 
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 

 
 

წელი 1994 
ნაშრომის დასახელება Rennaissance  and Reformation  in Translation Theory 

გამომცემლობა თსუ გამომცემლობა 
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 

 
 

 

წელი 1992 
ნაშრომის დასახელება Medieval Translations and its Specific 

                 გამომცემლობა თსუ გამომცემლობა 
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 

 
 

წელი 1988   
ნაშრომის დასახელება Principals of Typological Interpretation of Phrase Texts 

                 გამომცემლობა თსუ გამომცემლობა 
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 

 
 

წელი 1986 
ნაშრომის დასახელება Essays on the Western European and Russian Translation Theory 

                 გამომცემლობა თსუ გამომცემლობა 
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 

  
წელი 1984 

ნაშრომის დასახელება Essays on the History of Russian Grammatical Thought of middle 
19th century up to early 20th century”  

                 გამომცემლობა თსუ გამომცემლობა 
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 

  
 



საგრანტო პროექტები 
 

 

წელი  2001 
როლი პროექტში შემსრულებელი 

პროექტის სახელწოდება „Language – ethnos – cognition” 
“ენა-ეთნოსი-აღქმა“ //  რუსეთის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფონდი 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია შვედეთის მეცნიერებათა აკადემიის 
გრანტი 

  

ენების ცოდნა 
 

დედა ენა 
 

 
 
ქართული 

სხვა ენები რუსული 
ინგლისური  
ფრანგული 
ესპანური 

 
 

სამეცნიერო საზოგადოებების                      
  

წევრობა  

 

წელი 2010→ 
სამეცნიერო საზოგადოება  გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების 

ისტორიის საზოგადოება 
როლი გამგეობის წევრი 

  
წელი 2001→ 

სამეცნიერო საზოგადოება ნიუ იორკის მეცნიერებათა აკადემია 
როლი წევრი 

  
წელი 2007→ 

სამეცნიერო საზოგადოება საქართველოს მრავალენოვანი ასოციაცია 
როლი პრეზიდენტი 

  
წელი 2003→ 

სამეცნიერო საზოგადოება რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა 
საერთაშორისო ასოციაცია 

როლი წევრი 
  

წელი 1988→ 
სამეცნიერო საზოგადოება საქართველოს რუსული ენის მასწავლებელთა ასოციაცია  

როლი გენერალური მდივანი 
 

 


