
Curriculum Vitae  
 

პერსონალური ინფორმაცია 
სახელი/ გვარი  

 

მარიკა ჯიქია  
ელ–ფოსტა:  jikiamarika@hotmail.com 

ფილოლოგიის დოქტორი 
გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერების 
ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი 

  
  

 
სამუშაო გამოცდილება 

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება  

 
2006 →  
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. 
გ.წერეთლის სახ. აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი/ 
ტიპოლოგიის განყოფილება 
 

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 
 
 
 

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 

2006 →  
სრული პროფესორი 
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი/ აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულების 
თურქოლოგიის დეპარტამენტი 

 
1996-2006  
განყოფილების გამგე 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. 
გ.წერეთლის სახ. აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი/ 
ტიპოლოგიის განყოფილება 
    

წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 
 

 წლები  
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება 
 
 

2004-2006 
კათედრის გამგე 
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი/ თურქოლოგიის კათედრა 
 
1997-2004 
პროფესორი 
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი/ თურქოლოგიის კათედრა  

 
განათლება, სამეცნიერო / აკადემიური 

ხარისხი 

წლები 1969-1972 
სპეციალობა სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკა 

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, სტრუქტურული და გამოყენებითი 
ლინგვისტიკის კათედრა 

Aაკადემიური ხარისხი  ასპირანტი 
 
 



 
 

წლები 
სპეციალობა 

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება 
 
 

წლები 
სპეციალობა 

უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება 
 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

 
1966-1971 
მუსიკათმცოდნე 
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ხელოვნების ფაკულტეტი 
 
1964-1969 
თურქული ენა და ლიტერატურა 
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი 
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

 
 

სამეცნიერო ხარისხი/წოდება 
 

წელი 
სპეციალობა 

სამეცნიერო წოდება 
 

წელი 
სპეციალობა 

სამეცნიერო ხარისხი 
სამეცნიერო წოდება 

 
წელი 

სპეციალობა 
სამეცნიერო ხარისხი 

 
 

სამეცნიერო ნაშრომების საერთო 
რაოდენობა 

 
კვლევის საგანი 

 

 
 
 
 
1997 
ახლო აღმოსავლეთის ენები 
პროფესორი,  
 
1995 
ახლო აღმოსავლეთის ენები 
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 
წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
1975 
თურქული ენები 
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 
 
 
 
  119  
( 50 თეზისი, 6 რეცენზია, 60 სტატია,  3 მონოგრაფია) 
 

თურქოლოგია თურქული ენის მორფოლოგია, სინტაქსი, ლექსიკა,  
ფრაზეოლოგია, ანთროპონიმია 

ქართველოლოგია ქართველური ანთროპონიმია, სიტყვაწარმოება 
ლექსიკა, მეგრულის სინტაქსი 

ენათა კონტაქტები თურქულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობანი,  
თურქული წარმომავლობის ანთროპონიმები 
ქართველურ არეალში 

ტიპოლოგია ანთროპონიმიული   უნივერსალიები, ოპერატიული   
მეხსიერების მოცულობის უნივერსალური გამოვლენა 
არამონათესავე ენათა სხვადასხვა დონეზე, ქართულ-
რუსულ–თურქული ფრაზეოლოგიური პარალელები,  
ლექსიკურ ერთეულთა სემანტიკური ველები 

ლექსმცოდნეობა სათაურთა სემანტიკური ველები, პოეტიკა და 
 ენათმეცნიერება 

სოციოლინგვისტიკა ენობრივი  დაგეგმარება, საენათმეცნიერო გენდერული 
კვლევა და ენებში  სქესის გამოვლენის განსხვავებული  



ასპექტები 

 
 

   სამეცნიერო გრანტები:  
წლები 1997-2005 

გრანტის სახელწოდება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები 
  

წლები 1998-2001 
გრანტის სახელწოდება ბილატერალური INTAS-საქართველოს პროექტი 

(№N19/21) Georgian-Russian-English-German Valency 
Lexicon for Natural Language Processing 

 
წლები 

 
2006-2009 

გრანტის სახელწოდება სესფ-ის 06/4056 საგრანტე პროექტის _ ინფორმაციის 
სტრუქტურირების ძირითადი 
 მოდელები ქართველურ   ენებში  

როლი პროექტში ძირითადი შემსრულებელი 
 

წლები 
 
2010-2011 

გრანტის სახელწოდება რუსთაველის ფონდის სახელმწიფო საგრანტე  
პროექტის (№: 024-სრგ-09) _ ინფორმაციის 
სტრუქტურირების ძირითადი მოდელები  ლაზურში 

როლი პროექტში ძირითადი შემსრულებელი 
 
 

სტიპენდია/ჯილდოები 
წელი 

 
 
 

1998 
ჯილდოს დასახელება თურქული სამყაროს კვლევაში განსაკუთრებული 

დამსახურებისათვის თურქი მწერლებისა და  
ხელოვანთა ასოციაციის ჯილდო 

 
წელი 

 
1999 

სტიპენდიის დასახელება გრაფინია მ. დოენჰოფის სტიპენდიატი, გერმანია 
 

წელი 
 
2009 

სტიპენდიის დასახელება რუსთაველის სახელობის სტიპენდია 
 

პედაგოგიური აქტივობა 
 

 
1992-2006 

 

თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი, ლექციების 
კურსი თურქულ ენაში 

1992-1994 უნივერსიტეტი “გეორგია”, ლექციების კურსი თურქულ 
ენაში 

1995 → ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ლექციების კურსი დისციპლინებში: 
თურქული ენა, თურქულ ენათა შესწავლის შესავალი,  
ქართულ-თურქული ენობრივი ურთიერთობანი, 
თურქულ ენათა შედარებითი გრამატიკა, 



თურქოლოგიური  ენათმეცნიერება 
1995 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა,   
ლექციების  კურსი ქართულ ენაში 

1998-2000 მცირე აკადემია, ენათმეცნიერების შესავალი 

 
 

ენების ცოდნა 
 

მშობლიური ენა ქართული 
უცხო ენები რუსული 

ინგლისური 
თურქული 
გერმანული, 

 
 

სამეცნიერო საზოგადოების 
წევრობა 

 

 

სამეცნიერო საზოგადოება გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების 
ისტორიის საზოგადოება 

როლი დამფუძნებელი 
 

 
 


