
Curriculum Vitae  
 

პერსონალური ინფორმაცია 
 

 

სახელი/გვარი თინათინ ბოლქვაძე 
ელ-ფოსტა: 

 
tinatin5b@hotmail.com 
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, გიორგი ახვლედიანის 
სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი და 
თავმჯდომარე 
 

სამუშაო გამოცდილება 
 

წლები 
თანამდებობა  

ორგანიზაციის დასახელება  
 

 
 
2010→ 
პროფესორი 
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

წლები 2006-2008 
თანამდებობა სახელმწიფო ენის სამმართველოს უფროსი 

ორგანიზაციის დასახელება  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
  

წლები  2003-2010 
თანამდებობა პროფესორი 

ორგანიზაციის დასახელება  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

  
წლები 1997-2003 

თანამდებობა დოცენტი 
ორგანიზაციის დასახელება  ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 
  

წლები 1995-1997 
თანამდებობა მასწავლებელი 

ორგანიზაციის დასახელება ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

  
წლები 1994-1995 

თანამდებობა მასწავლებელი 
ორგანიზაციის დასახელება 

 
ძველი ქართული ენის  კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

  
წლები 1991-1993 

თანამდებობა ლაბორანტი 
ორგანიზაციის დასახელება 

 
ძველი ქართული ენის  კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

  
განათლება 

 
 
 

წლები 1984-1989 
უმაღლესი სასწავლებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელწიფო 

უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი 
  
 
 

 



დისერტაციები 
 

 

წელი 1995 
დისერტაციის სათაური საკანდიდატო დისერტაცია „პოეტური პარალელიზმი„ 

ვეფხისტყაოსანში“ 
 

წელი 2002 
დისერტაციის სათაური ენა და „დიდი ტრადიცია“ (ენათა სოციოლინგვისტური 

ტიპოლოგია და ენობრივი პოლიტიკის საკითხები)  
 
 

სამეცნიერი ხარისხი და 
წოდება 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
 
 

კვლევის ძირითადი 
მიმართულებები  

 

ენათმეცნიერების ისტორია, სემიოტიკა და 
ენათმეცნიერების თეორია, ქართველური ენები, პოეტიკა, 
სოციოლინგვისტიკა, ნაციონალური იდენტობის კვლევები 
 

პუბლიკაციათა რაოდენობა 30-ზე მეტი ნაშრომი, მათ შორის 3 მონოგრაფია და 
სასკოლო სახელმძღვანელოები ქართულ ენაში (მე-5, მე-6, 
მე-7, მე-8 კლასები) და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 
(მე-5-მე-7 კლასები)  
 

 
 

 

სამეცნიერო შრომების 
მოკლე სია 

 

  
წელი 2010 

ნაშრომის დასახელება 
 

ქართულ ენასა და კულტურულ იდენტობასთან 
დაკავშირებული რამდენიმე კონცეპტი ძველ 
საქართველოში 

ჟურნალი/გამომცემლობა კავკასიური შტუდიები 2, ენა, ისტორია და 
კულტურული იდენტობა კავკასიაში, მიგრაციისა და 
ეთნიკური ურთიერთობების კვლევის 
ინსტიტუტი,მალმოს უნივერსიტეტი 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
  

წელი 2010 
ნაშრომის დასახელება ქართული ნაციონალური იდენტობის წრთობა: 

ილიას "ივერია" 
        გამომცემლობა 350 გვ., შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, გამომცემლობა 
უნივერსალი, თბილისი 

პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 
  

წელი 2009 
ნაშრომის დასახელება სულხან-საბას ლექსიკონის სემიოზისი 

ჟურნალი/გამომცემლობა სულხან-საბა ორბელიანი 350, საიუბილეო 
კრებული, შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი,ლიტერატურის 
ინსტიტუტის გამომცემლობა 

პუბლიკაციის სახე სტატია 



 
 
 

 

წელი 2008 
ნაშრომის დასახელება სოციოლინგვისტური სიტუაცია პოსტსაბჭოთა 

საქართველოში 
ჟურნალი/გამომცემლობა ენობრივი ცვლილებებლი პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ 

ევროპასა და ევრაზიაში, ე. ანდრეუსის რედაქციით, 
აღმოსავლეთ ევროპული მონოგრაფიები, კოლუმბიის 
უნივერსიტეტის გამომცემლობის დისტრიბუციით, 
ნიუ-იორკი 

პუბლიკაციის სახე სტატია (თანაავტორი ნ. დანელია) 
 

წელი 2007 
ნაშრომის დასახელება ქართველური დიგლოსია 

ჟურნალი/გამომცემლობა ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და 
თანამედროვე მდგომარეობა, ქართული ენის პროგრამა, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
  

წელი 2007 
ნაშრომის დასახელება ნასესხები სიტყვების სემიოტიკა 

            ჟურნალი/გამომცემლობა სამეცნიერო ჟურნალი "სემიოტიკა", ტომი მეორე, ილია 
ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერისტეტი 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
 

წელი 2007 
ნაშრომის დასახელება ქართული სალიტერატურო ენის ფუნქციონირების საკითხები ძველ 

საქართველოში 
ჟურნალი/გამომცემლობა სამეცნიერო კრებული: ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: 

ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა, სახელმწიფო ენის პროგრამა, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
  

წელი 2007 
ნაშრომის დასახელება 

 
შეცდომები ენის ბგერითი ინვენტარის კოდიფიკაციაში 

ჟურნალი/გამომცემლობა ილია ჭავჭავაძე 170, საიუბილეო კრებული, შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
 
 

 

წელი 2006 
ნაშრომის დასახელება 

 
აღმოსავლურ-ქრისტიანული ენობრივი ტრადიცია და ქართული 
სალიტერატურო ენა 

ჟურნალი/გამომცემლობა ენისა და რელიგიის სოციოლოგია, რჩეული ნაშრომები, ჯონ ბენჯამინსის 
გამომცემლობა, ამსტერდამი/ფილადელფია 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
 
 

 

წელი 2005 
ნაშრომის დასახელება იდეოლოგიზებული ღირებულებები 

ჟურნალი/გამომცემლობა 270 გვ., თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 
პუბლიკაციის სახე მონოგრაფია 

 
 
 

 



 
 

წელი 2005 
ნაშრომის დასახელება 

 
ლეონტი მროველის "მეფეთა ცხოვრების" რამდენიმე ადგილის 
ინტერპრეტაციისათვის 

ჟურნალი/გამომცემლობა სამეცნიერო ჟურნალი "სჯანი", შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
  
  

წელი 2005 
ნაშრომის დასახელება ენათა იერარქიის შესახებ გლობალიზებულ სამყაროში (ისტორიული 

გამოცდილება) 
ჟურნალი/გამომცემლობა ტიპოლოგიური ძიებანი, ტ. 5, აკად. თამაზ გამყრელიძის დაბადებიდან 75-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტი, გამომცემლობა "ინტელექტი" 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
  
  

წელი 2003 
ნაშრომის დასახელება არნოლდ ჩიქობავა ისტორიზმის შესახებ ლინგვისტურ თეორიებში 

ჟურნალი/გამომცემლობა კრებული: საბჭოთა ენობრივი დისკურსი სტალინის ეპოქაში 
(ეპისტემიოლოგია, ფილოსოფია, იდეოლოგია), ლოზანის უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
  
  

წელი 2003 
ნაშრომის დასახელება სულხან-საბა ორბელიანის (1658-1725) "ლექსიკონი ქართული" 

ჟურნალი/გამომცემლობა ენათმეცნიერების ისტორია, 1999, ენათმეცნიერების ისტორიის მერვე 
საერთაშორისო კონფერენციის რჩეული ნაშრომები, რედაქტორი სილვენ 
ორუ, ჯონ ბენჯამინსის გამომცემლობა, ფილადელფია 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
  

წელი 2002 
ნაშრომის დასახელება მეტაბოლა და ნორმა 

ჟურნალი/გამომცემლობა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ძველი 
ქართული ენის კათედრის შრომები, ტ. 29, თბილისის უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
  

წელი 2002 
ნაშრომის დასახელება Ретроспекция атрибутов Грузинского Языка: социолингвистически 

аспект 
ჟურნალი/გამომცემლობა Проблемы социо- и писхолингвистики, Выпуск 1, Сборник статей, 

Пермский государственный университетa, Пермское 
психолингвистическое общество, Пермь 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
  

წელი 2000 
ნაშრომის დასახელება ენა და „დიდი ტრადიცია“ 

ჟურნალი/გამომცემლობა ქართველური მემკვიდრეობა, ქუთაისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

პუბლიკაციის სახე სტატია 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

საერთაშორისო სამეცნიერო 
ფორუმებში 

(კონფერენციებში) 
მონაწილეობის მოკლე სია 

 
წელი  2010 

ღონისძიების დასახელება ევროპის უსაფრთხოება და კავკასია 
მოხსენების სათაური თანამედროვე საქართველოს ენობრივი პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულებები 
ღონისძიების ჩატარების 

ადგილი 
ფლორენცია, იტალია 

  
  

წელი  2010 
ღონისძიების დასახელება ბათუმის პირველი ქართული სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში 

მოხსენების სათაური ლექსიკოგრაფიული ხასიათის მასალები "ივერიის" ფურცლებზე (ქართული 
ენის საუნჯე, 1900) 

ღონისძიების ჩატარების 
ადგილი 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 
საქართველო 

  
წელი  2010 

ღონისძიების დასახელება ცენტრალური ევრაზიის შემსწავლელი საერთაშორისო საზოგადოების 
მეტერთმეტე ყოველწლიური კონფერენცია 

მოხსენების სათაური ნიკოლოზ ტრუბეცკოის "ევრაზიული თეორია" და საბჭოთა ენობრივი 
პოლიტიკა 

ღონისძიების ჩატარების 
ადგილი 

მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტიი, აღმოსავლეთ ლანსინგი, აშშ 

  
წელი  2010 

ღონისძიების დასახელება მისიონრული ენათმეცნიერების მეექვსე საერთაშიროსო კონფერენცია 
მოხსენების სათაური "კონგრეგაცია პროპაგანდა ფიდეს" მიერ მომზადებული და გამოცემული 

ქართული ლექსიკონი (1629) და ქართული გრამატიკა (1643) 
ღონისძიების ჩატარების 

ადგილი 
აზიისა და აფრიკის ენათა და კულტურათა შემსწავლელი კვლევითი 
ინსტიტუტი, უცხოურ კვლევათა ტოკიოს უნივერსიტეტი, ტოკიო, იაპონია 

  
წელი 2009 

ღონისძიების დასახელება ცენტრალური ევრაზიის შემსწავლელი საზოგადოების ყოველწლიური 
საერთაშორისო კონფერენცია 

მოხსენების სათაური ენათა იერარქია თანამედროვე საქართველოში 
ღონისძიების ჩატარების 

ადგილი 
საერთაშორისო ურთიერთობათა მანკის ცენტრი, ტორონტოს 
უნივერსიტეტი, ტორონტო, კანადა 

  
წელი 2009 

ღონისძიების დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია კავკასიოლოგიის პრობლემებზე 
მოხსენების სათაური მრავალენოვნება საქართველოში: წარსული და აწმყო 

ღონისძიების ჩატარების 
ადგილი 

ფლორენცია, იტალია 

  
წელი 2008 

ღონისძიების დასახელება საქართველოს ინტელექტუალური მემკვიდრეობა: ქართული ენა და 
ლიტერატურა საუკუნეთა სიღრმეში 



მოხსენების სათაური ქართული ენის სოციოლინგვისტური მახასიათებლები 
ღონისძიების ჩატარების 

ადგილი 
ჰარიმანის ინსტიტუტი, კოლუმბიის უნივერსიტეტი, ნიუ-იორკი, აშშ 

  
წელი 2008 

ღონისძიების დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია - გეოლინგვისტიკა 21-ე საუკუნეში 
მოხსენების სათაური თანამედროვე საქართველოს ენები 

ღონისძიების ჩატარების 
ადგილი 

ბარუხის კოლეჯი, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტი, ნიუ-იორკი, აშშ 

  
წელი 2005 

ღონისძიების დასახელება მისიონრული ლინგვისტიკის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია 
მოხსენების სათაური პირველი ქართული ბეჭდური გამოცემების ადგილი ქართული 

ენათმეცნიერების ისტორიაში 
ღონისძიების ჩატარების 

ადგილი 
ჰონკონგი, მაკაუ 

  
საგრანტო პროექტები 

 

 

წელი  2007-2008 
როლი პროექტში მთავარი კოორდინატორი 

პროექტის სახელწოდება ქართული ენის გავრცელებულ 
შეცდომათა ელექტრონული 
ლექსიკონი 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო, 
სახელმწიფო ენის პროგრამა 

  
წელი 2008-2010 

როლი პროექტში სამეცნიერო ხელმძღვანელი 
პროექტის სახელწოდება ბეჭდური მედია და ქართული  

ნაციონალური იდენტობის წრთობა: 
ილიას "ივერია" 

დამფინანსებელი ორგანიზაცია შოთა რუსთაველის ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდი 

  

ენების ცოდნა 
 

 დედა ენა 

 
 
ქართული 

სხვა ენები რუსული 
ინგლისური  
 

სამეცნიერო საზოგადოებების                      
                                      

წევრობა  
წელი 2010→ 

სამეცნიერო საზოგადოება  გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის 
საზოგადოება 

როლი საზოგადოების თავმჯდომარე 
წელი 2003→ 



სამეცნიერო საზოგადოება პოეტიკისა და ლინგვისტიკის ასოციაცია 
როლი წევრი 

  
წელი 2003→ 

სამეცნიერო საზოგადოება ცენტრალური ევრაზიის კვლევის საერთაშორისო საზოგადოება 
როლი წევრი 

  
წელი 2009→ 

სამეცნიერო საზოგადოება ჰენრი სვიტის სახელობის ლინგვისტურ იდეათა კვლევების 
საერთაშორისო საზოგადოება 

როლი წევრი 
 

წელი 2000→ 
სამეცნიერო საზოგადოება ლინგვისტური ტიპოლოგიის ასოციაცია 

როლი წევრი 
 


