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პირადი ინფორმაცია 
  

გვარი გიგლემიანი 

სახელი ლელა 

მამის სახელი გოჩას 

ელფოსტა lelukale@gmail.com 

სამსახურებრივი 

პოზიცია 
მეცნიერი თანამშრომელი 

 

 

განათლება  
 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით) 
 

ფოტო 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

არნ. ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
2003-2005 ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფილოლოგია 
2000-2002 მაგისტრი 

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფილოლოგია 
1996-2000 ბაკალავრი 

   

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი 

 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით −  
ჯერ სადოქტორო: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი - ვისაც აქვს;  
შემდეგ - საკანდიდატო: ფილოლოგიის დოქტორი) 
  

დისერტაციის დაცვის  

თარიღი 
31.10.2006 

დისერტაციის თემა ჰიდროლექსიკა ქართულში 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

     
 

სამუშაო გამოცდილება 
 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით) 
  

თარიღი 
დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

(წლების მიხედვით) 

2006 -დღემდე .... არნ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი 



2009 -2010 ჟურნალი ,,პრემიერი“, სტილის რედაქტორი 

2003-2005 
მრავალპროფილიანი კერძო სკოლა ,,მნათობი”, ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი 

   
 

შრომათა სია 

წიგნები, სტატიები, მასალები  

 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით: 
ჯერ ჩამოთვალეთ 2018 წელს შესრულებული და გამოქვეყნებული შრომები, შემდეგ - 2017 წლის 
შრომები, და ა.შ. - ყველა შრომა) 

 

№ 

ავტორის გვარი და 

სახელი 
ყველა  

თანაავტორის 

მითითებით 

პუბლიკაციის  

სახეობა:  
 

მონოგრაფია, სტატია, 

საკონფერენციო  

მასალები და სხვა 

პუბლიკაციის სათაური, 
ჟურნალის/ 

გამომცემლობის  

დასახელება, ტიპი/ტომი, 

გვერდები, პუბლიკაციის  

ელექტრონული  

მისამართი  

(არსებობის შემთხვევაში) გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
 წ

ელ
ი

 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

(ა
რ

სე
ბ

ო
ბ

ი
ს 

შე
მთ

ხ
ვე

ვა
ში

) 

1. 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი, ნ. 

შავრეშიანი) 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

"თარგმნის 

თეორიები: 

ინტერპრეტაცია, 

მეთოდები, 

პრაქტიკა ", 

მასალები, უკრაინა 

სვანური ტოპონიმის 

ტრანსლიტერაციასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები, გვ. 350-354 

http://er.nau.edu.ua/bitstr
eam/NAU/33301/1/%D1
%81%D0%B1%D0%BE
%D1%80%D0%BD%D0
%B8%D0%BA%20%D0
%9D%D0%90%D0%A3
%202018.pdf 20

18
 

 

2 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი, ნ. 

შავრეშიანი) 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLVI (გადაცემულია 

დასაბეჭდად) 

სვანური ტოპონიმიკური 

ლექსიკონის შედგენასთან 

დაკავშირებული 

საკითხების შესახებ  

20
18

 

 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33301/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%202018.pdf


3. 

 

ლელა გიგლემიანი 

(თანავტ. რ. ჭკადუა, 

ე. გაზდელიანი) 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

"თარგმნის 

თეორიები: 

ინტერპრეტაცია, 

მეთოდები, 

პრაქტიკა ", 

მასალები, უკრაინა 

მიკროტოპონიმების 

თარგმნასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები მონათეასვე 

ენებში 

20
18

 

 

4. 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. ნ. 

შავრეშიანი) 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები 

შერეული, ნარევი სახის 

რთული 

წინადადებისათვის 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში (სვანურის 

დიალექტებთან 

მიმართებაში 20
18

 

 

5. 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტორ. ნ. 

ციხიშვილი, 

მ.საღლიანი, ნ. 

შავრეშიანი 

არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, სესიის 

მასალები, XXIX 

 

ზმნათა დეფექტურობის 

საკითხისათვის 

ქართველურ ენებში 

20
18

 

 

6. 

 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. რ. 

ჭკადუა) 

მახაჩკალა 

საკვანძო სიტყვები 

(ინდიკატორები ) სვანურ 

და ადიღეურ 

ტოპონიმებში 

20
18

 

 

7 

 
ლელა გიგლემიანი 

არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები XXVIII 

რიცხვით სახელთა 

ჯგუფებისათვის 

სვანურში 
20

17
 

 

8 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი, ნ. 

შავრეშიანი) 

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

„თანამედროვე 

ინტერდისციპლინა

რიზმი და ჰუმანი-

ტარული 

აზროვნება“, 

მასალები, ქუთაისი 

კვლავ რამდენიმე 

არაიდენტური ( +ე, ა+ო 

და ა+უ) 

ხმოვანთკომპლექსის 

ელიზიისათვის 

სვანურში,  გვ. 122 

20
17

 

 



9 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი, ნ. 

შავრეშიანი) 

XXXVII 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები, 

ახალციხე 

ზედსართავ სახელთა 

ხარისხის წარმოება 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში 

20
17

 

 

10 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი, ნ. 

შავრეშიანი) 

არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნ. 

ინსტიტუტის 75-ე 

სესიის მასალები, 

აფრიკატიზაცია-

დეზაფრიკატიზაციის 

საკითხისათვის 

ჩოლურულ 

მეტყველებაში, გვ.  58-59 

   

11 ლელა გიგლემიანი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,ენა 

და კულტურა“ IV 

დაახლოებით რიცხვით 

სახელთ შესახებ 

სვანურში 

 20
17

 

 

12 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი) 

მეშვიდე 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიურ

ი სიმპოზიუმის 

მასალები, თბილისი 

მარტივ და რთულ 

ელიზიურ 

კონსტრუქციებში 

მონაწილე 

ხმოვანთკომპლექსთა 

შესახებ სვანურში   

 20
16

 

 
13 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი) 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLIII, თბ.., 

არაიდენტურ (ა+ ) და 

( +ა)  

ხმოვანთკომპლექსთა 

ელიზიისათვის სვანურში  

 2
0
16

 

 

14 

 ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტორები: მ. 

საღლიანი, ნ. 

შავრეშიანი 

 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები 

უშემასმენლო 

წინადადებები სვანურში 

http://paris2016.maria

polinsky.com/home/s

havreshiani-et-al/) 

  



15 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. ნ. 

შავრეშიანი) 

XXXVI 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები 

ზერთული 

წინადადებისათვის 

სვანურში, , თბ., გვ. 95-96 

 20
16

 

 

16 

ლელა გიგლემიანი 

(თანავტ. ნ. 

შავრეშიანი) 

მესტია 

სიტყვათა გამეორება 

ჩოლურული 

მეტყველების 

ჰიპოტაქსურ 

კონსტრუქციებში  

 20
16

 

 

17 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი) 

КАВКАЗСКИЕ 

ЯЗЫКИ: генетико-

тирологические 

общности и 

ареальные связи, 
Тезисы докладов V 

международной 

научной 

конференции, 
Махачкала, ст. 144-
145 

Дистрибутивный анализ 

преверба (AS-/ES-) в 

сванском языке,  

20
16

 

 

18 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტორი. მ. 

საღლიანი) 

III საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,ენა 

და კულტურა“,  წ. 

ქუთაისი. გვ. 305-

309 

ელიზიის შესწავლის 

თანამედროვე  

მდგომარეობა სვანურში  

 
20

15
 

 

19 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტორი. მ. 

საღლიანი) 

XXXV 

რესპუბლიკური 

დილექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები,  

ბათუმი, 23-24 

ოქტომბერი. გვ. 53-

55 

სვანურ ელიზიურ 

სიტყვათა სიმფონია-

ლექსიკონის შედგენის 

პრინციპები.  

20
15

. 

 



20 ლელა გიგლემიანი 

საინსტიტუტო 

სესიის მასალები,  

22-25 დეკემბერი 

მიცემითი ბრუნვის 

ნიშნით გაფორმებული 

ზმნისართი სვანურში  

 

20
15

 

 

21 ლელა გიგლემიანი 

არნ. ჩიქობვას 

საკითხავები XXVI,  

28 აპრილი- 1 მაისი, 

მასალები. გვ. 38-39 

ვითარებითი ბრუნვის 

ნიშნით გაფორმებული 

ზმნისართი სვანურში,  

 

20
15

 

 

22 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. ლ. 

მირცხულავა) 

სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

თბილისი  სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

შრომები XII-XIII  

ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ-

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა სერია 

თანამედროვე 

ლიტერატურა, მასმედია 

და მისი ლექსიკური 

თავისებურება. _  

20
15

 

 

23 ლელა გიგლემიანი 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, XIII, 74-

77 

ზოონიზმების შემცველი 

ფრაზეოლოგიზმები 

მეგრულში  

 
20

15
 

 

24 ლელა გიგლემიანი 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLIII, 66-70 

ვითარებითი ბრუნვის 

ფორმით ნაწარმოები  

ზმნისართი სვანურში   

 

20
15

 

 

25 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. ნ . 

შავრეშიანი) 

არნ. ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის  

სამეცნიერო სესიის 

მასალები, თბ, 

ÂÏÌÍì | ÂÏÌÃì  

ნაწილაკისათვის 

სვანურში  

 

20
14

 

 



26 

ლელა გიგლემიანი 

(თანავტ. მედეა 

საღლიანი, ნატო 

შავრეშიანი) 

არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები XXV 

პირობითდამოკიდებულ

ი წინადადების კავშირთა 

მორფო-სინტაქსური 

ანალიზი სვანურში  

 

20
14

 

 

27 

(თანაავტ. მედეა 

საღლიანი, ნატო 

შავრეშიანი), 

   XXXIV  

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის 

მასალებიმესტია, 3-

4 ოქტომბერი, გვ. 

57-59 

სვანური ენის შესწავლის 

ისტორიიდან   

 

20
14

 

 

28 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი) 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XXXVI,  

თბილისი, 

2012 წელს სსიპ 

ქართველოლოგიის, 

ჰუმანიტარული და 

სოციალური 

მეცნიერებების ფონდის _ 

რუსთაველის მიერ 

დაფინანსებული 

საგრანტო თემასთან 

დაკავშირებით 

ჩატარებული წლიური 

მუშაობის ანგარი    

 

20
14

 

 

29 ლელა გიგლემიანი 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLII, 98-102, 

ვითარების 

ზმნისართის შესახებ 

სვანურში.  

20
14

 

 



30 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი) 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XXXVI, 

ზომა-წონის აღმნიშვნელ 

ლექსიკურ ერთეულთა 

სტრუქტურულ-

სემანტიკური ანალიზი 

სვანურში (სხვა 

ქართველურ ენებთან 

შეპირისპირებით). წ. 

 

 2
01

3 

 

31 ლელა გიგლემიანი 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLIტ.66-72 

კითხვითი და 

მიმართებითი 

ზმნისართები სვანურ 

დიალექტებში.  

 

20
13

 

 

32 ლელა გიგლემიანი 

არნოლდ ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 72-ე 

სამეცნიერო სესიის 

მასალები. 

თბილისი, 

განუსაზღვრელობითი 

ზმნისართი სვანურში,   

20
13

 

 

33 ლელა გიგლემიანი 

Актуальные 
проблемы общей и 

адыгской филологии, 
Майкоп, Адыгейский 
государственный 

университет, 225-226, 

Типологический анализ 

некоторых групп наречий в 

картвельских и абхазско-

черкесских языках  

 

20
13

 

 

34 ლელა გიგლემიანი 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები 

XXXIII, გორი 

მიმართებითი 

ნაცვალსახელების და 

მიმართებითი 

ზმნიზედების 

სტრუქტურული 

მოდელები სვანურში. _  

 

20
13

 

 



35 ლელა გიგლემიანი 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები 

XXXIII, გორი, 

ზოონიზმების შემცველი 

ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების შესახებ 

მეგრულში. 

 

20
13

 

 

36 ლელა გიგლემიანი 

რესპუბლიკური 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

ონომასტიკაში, 

ახალციხე. 

სვანური ტოპონიმები 

ბალყარულ 

ტოპონიმიკურ 

ლექსიკონში 

 

20
13

 

 

37 ლელა გიგლემიანი 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XLIტ. 66-72, 

კითხვითი და 

მიმართებითი 

ზმნისართები სვანურ 

დიალექტებში.  

 

20
13

 

 

38 ლელა გიგლემიანი 

ბათუმი 

საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

იმპერატიული 

(ცხოველთა და 

ფრინველთა მოხმობის, 

გარეკვის ან გაფრთხობის  

მიზნით გამოყენებული) 

შორისდებულები 

ქართველურ ენებში,  

 

20
12

 

 



39 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მ. 

საღლიანი, ნ. 

შავრეშიანი), 

იკე, XL, თბ, გვ. 138-

157 

სვანურ ფრაზეოლოგიურ 

გამონათქვამთა 

ქართველური 

შესატყვისობები და მათი 

კომპონენტების 

ეკვივალენტურობა  

 

20
12

 

 

40 ლელა გიგლემიანი 
არნ .ჩიქობავას 

საკითხავები 

დროის ზმნისართთა 

შესახებ სვანურში  

 

20
12

 

 

41 ლელა გიგლემიანი 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, ტ. 

XL 

დროის ზმნისართი 

სვანურში.  

 

20
12

 

 

42 ლელა გიგლემიანი 

Languages and Culture 
in the Caucasus, Verlag 
Otto Sanger. 
Munchen_Berlin 

Заимствованные 

аффиксальные морфемы в 

мегрельском диалекте 

мегрельско-лазсского 

(занского) языка.  

 

20
11

 

 

43 ლელა გიგლემიანი 
ქართველოლოგიურ

ი ძიებანი 

ნახევარი საუკუნის წინ 

ქალაქ ზუგდიდში 

ჩასახლებულ სვანთა 

მეტყველების ნიმუშები 

(საგრანტო თემასთან 

დაკავშირებით 

ჩატარებული წლიური 

მუშაობის ანგარიში).  

 

20
11

 

 



44 

ლელა გიგლემიანი 

(თანაავტ. მედეა 

საღლიანი, ნატო 

შავრეშიანი) 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XL, 

თბილისი, 

სვანურ ფრაზეოლოგიურ 

გამონათქვამთა 

შესატყვისობი და მათი 

კომპონენტური დონის 

ეკვივალენტურობა. _   

 

20
11
 

 

45 ლელა გიგლემიანი 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XXXIX, თბილისი, 

ადგილის ზმნისართები 

სვანურ დიალექტებში. _   

 

20
11

 

 

46 ლელა გიგლემიანი მიუნხენ-ბერლინ, 

Заимствованные 

аффиксальные морфемы 

в мегрельском диалектн 

мегрельско-лазского 

языка.  

 

20
11

 

 

47 ლელა გიგლემიანი 

ლომთათიძისადმი 

მიძღვნილი III 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, 

სვანური 

ფრაზეოლოგიზმები სხვა 

ქართველურ 

ფრაზეოლოგიზმებთან 

შედარებით.. 

 

20
11
 

 

48 ლელა გიგლემიანი 
არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები XXII, 

შორისდებულთა ერთი 

ჯგუფის ანალიზისათვის 

სვანურში.  

 

20
11
 

 



49 

ლელა გიგლემიანი 

(თანავტ. მ. 

საღლიანი) 

XXXI 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები, 

თელავი, , გვ. 14-16 

ზემო სვანეთიდან  XX 

საუკუნის 50-იან წლებში 

სამეგრელოში 

ჩასახლებულ სვანთა 

მეტყველებისათვის. _  

 

20
11
 

 

50 ლელა გიგლემიანი იკე, XXXIX 

ადგილის ზმნისართები 

სვანურ დიალექტებში.,. 

 

20
11

 

 

51 ლელა გიგლემიანი 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიურ

ი სამეცნიერო 

სესიის მასალები, 
XXX, 

ადგილის ზმნისართები 

სვანურ დიალექტებში   

 

20
10
 

 

52 ლელა გიგლემიანი 

არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXI, 

მასალები, 

რედუპლიკაციით 

მიღებული ზმნისართები 

სვანურში 

 

20
10
 

 

53 ლელა გიგლემიანი 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XXXVIII 

რედუპლიკაციით 

მიღებული ზმნისართები 

სვანურში.  

 

20
10
 

 

54 ლელა გიგლემიანი 

იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XXXVII, თბილისი, 

მაზმნავებელი სუფიქსი -

ორ მეგრულში  

 

20
09
 

 

55 ლელა გიგლემიანი 
კავკასიოლოგიური 

ძიებანი, თბილისი 

გათიშული სახელური 

შესიტყვება ქართველურ 

ენებში.  

 

20
09

 

 



56 ლელა გიგლემიანი 

საერთაშორისო სამ-

ეცნიერო 

კონფერენცია 

,,დიდაჭარობა" 

,,ჯვარი" სვანურში. 

 

20
09

 

 

57 ლელა გიგლემიანი 

Conference on 
caucasus studies: 
migration- society- 
language. 

On borrowed affixes in 

megrelian.  

 

20
08

 

 

58 ლელა გიგლემიანი 
II საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი 

ზომა-წონის 

აღმნიშვნელი ლექსიკა 

ქართულში..  

 

20
08

 

 

59 ლელა გიგლემიანი 

махачкала 
(материалы 
международной 
научной 

конференции), 

მახაჩყალა 

К структурно- семантичес-

кому и етимологическому 

анализу названия птиц в 

картвельских языках.  

 

20
08

 

 

60 ლელა გიგლემიანი 

გ. 

ახვლედიანისადმი 

მიძღვნილი 

სამეცნიერო 

კონფერენცია. 

წყალტუბო. 

-ორ სუფიქსი მეგრულ 

ნასახელარ ზმნებში,  

 

20
08

 

 
61 ლელა გიგლემიანი 

რესპუბლიკური 

დიალექ-

ტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის 

მასალები. XXVIII 

ნასახელარ ზმნათა 

შესახებ მეგრულში. 

 

20
08

 

 

62 ლელა გიგლემიანი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,ტბე-

ლობა", 

ქირსე ,,ქრისტე" 

მეგრულ მეტყველებაში.  

 

20
08

 

 

63 ლელა გიგლემიანი 
I საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი. 

გათიშული სახელური 

შესიტყვება ქართველურ 

ენებში.  

 

20
07

 

 



64 

 
ლელა გიგლემიანი 

რესპუბლიკურ დი-

ალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის 

მასალები. 

ერთი სვანური ნასეს-

ხობის შესახებ მეგრუ-

ლში.  

 

20
07

 

 

65 ლელა გიგლემიანი 

არნ. ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 66-ე 

სამეცნიერო სესია. 

მეგრული ბრანგ- ფუძის 

წარმომავლობისათვის,  

 

20
07

 

 

66 ლელა გიგლემიანი 
ჟურნალი რიწა, I, 

თბილისი, 

წყალი და წყარო 

ტოპონიმებში.  

20
07

 

 

67 ლელა გიგლემიანი 

არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები. XVII 

მასალები, თბ. 

წყალ ფუძე ქართულ 

სამეცნიერო ტერმინო-

ლოგიასა და იდიომატ-

ურ გამოთქმებში.  

 

20
06

 

 

68 ლელა გიგლემიანი 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი, თბილისი,  

XXI 

წყალ ფუძე 

კომპოზიტებში.  

 

20
06

 

 

69 ლელა გიგლემიანი 

ქართველოლოგიურ

ი კრებული, ტ. IV, 

თბილისი 

წყლის ხმიანობასთან 

დაკავშირებული ლექსიკა 

ქართველურ ენებში.  

 
20

05
 

 

70 ლელა გიგლემიანი 

ქართველოლოგიურ

ი კრებული, ტ. III. 

თბილისი,   

კამათი წყალ ფუძის 

შესახებ.  

20
04

 

 

 

 

 

 

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  
 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით) 
  



N 
პროექტის დასახელება 

 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის № 
წლები როლი პროექტში 

1. 

სვანური ტოპონიმიკა   

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი, 

2016-

2019 
კოორდინატორი 

2. 

სვანური ენის 

ჩოლურული 

მეტყველების 

თავისებურებანი,  

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

2015-

2018 
ლინგვისტ-ასისტენტი 

3. 

ელიზია სვანურ ენაში 

(ფუნდამეტურ-

გამოყენებითი გამოკვლვა 

ლექსიკონითურთ)  

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი  

2015-

2018 
ლინგვისტ-ექსპერტი 

4. 

ზომა-წონის აღმნიშვნელ 

ლექსიკურ ერთეულთა 

სტრუქტურულ-

სემანტიკური ანალიზი 

სვანურში   

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი  

2012 ხელმძღვანელი 

5. 

XX საუკუნის 50-იან 

წლებში ქალაქ ზუგდიდში 

ჩასახლებულ სვანთა 

მეტყველების ნიმუშები  

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

2010 ხელმძღვანელი 

6. 

სვანური ენის გრამატიკა  

 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

2009-

2012 
ლინგვისტ-ექსპერტი 

 
  



 

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვა) 
 
(შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით) 

 

1. 2016 წლიდან ვარ, მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს წევრი.  

2. 2017 წელს რეცენზენტი ლელა მიქავას სადიერტაციო ნაშრომისა, ,,თანამედროვე 

ქართული სალიტერატურო ენის სოციოლინგვისტური ასპექტები“  

3.  2014 წელს რეცენზენტი ლელა მირცხულავას წიგნისა:  ახალი რეალიზმი,როგორც 

ალტერნატივა პოსტმოდერნიზმისთვის და მასმედიის როლი მის განვითარებაში, 2014 

4. 2011 წელს რეცენზენტი ლელა მირცხულავას წიგნისა:  პოსტმოდერნიზმი ეპოქათა 

ზღვარზე, 2011. 

5. რეცენზენტი თეა ფერაძის სამაგისტრო ნაშრომისა: მსაზღვრელის ურთიერთობა 

საზღვრულთან პოეზიის ენაში. თბილისი, 2011 

6. რეცენზენტი ელისო ლიპარტელიანის სამაგისტრო ნაშრომისა: ანთროპონიმები და 

გვარ-სახელები სვანეთის სულთა მატიანეს მიხედვით, თბილისი, 2011 

7. ვიყავი თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსტეტის სადისერტაციო 

საბჭოს წევრი 2008 წელს.  

 

 

უცხო ენების ცოდნა 

 

 რუსული - კარგად 

ინგლისური -საშუალოდ 


