
 

 

ლალი ეზუგბაია 

საკონტაქტო ინფორმაცია  

დაბადების თარიღი: 03.10.1965 

მისამართი: თბილისი, ნუცუბიძის 1-ლი პლატო, 1-ლი კორპ. ბ. 23 

ელ-ფოსტა: l.ezugbaia@freeuni.edu.ge 

განათლება:   

 

1983-1988 ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქართველური 

ენები 

ფილოლოგი, ქართული 

ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

1999 საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის არნ. ჩიქობავას 

სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

ქართველური 

ენები 

ფილოლოგიის მეცნ. 

კანდიდატი/მეცნიერებათა 

აკადემიური  დოქტორი 

 

 

 

 

სამუშაო  გამოცდილება:  

 

 წლები თანამდებობა დეპარტამენტის/განყოფილების 

დასახელება 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

1 2009-

დან 

სრული 

პროფესორი 

ზოგადი განათლება თბილისის 

თავისუფალი 

უნივერსიტეტი 

mailto:l.ezugbaia@freeuni.edu.ge


2 2007-

2013 

დირექტორი  სსიპ არნ. ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

3 2006-

2007 

დირექტორის 

მოვალეობის 

შემსრულებელი 

 სსიპ არნ. ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

4 2000-

2007 

მასწავლებელი ფილოლოგიის ფაკულტეტი ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

სოხუმის ფილიალი 

5 1999-

2006 

უფროსი 

მეცნიერი 

თანამშრომელი 

ქართველური ენების 

განყოფილება 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის არნ. 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

6 1998-

1999 

მეცნიერი 

თანმაშრომელი 

ქართველური ენების 

განყოფილება 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის არნ. 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

7 1995-

1997 

ლაბორანტი ქართველური ენების 

განყოფილება 

საქართველოს 

მეცნიერებათა 

აკადემიის არნ. 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

8 1988-

1993 

ქართული ენისა 

და 

ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

 გალის 1-ლი საშუალო 

სკოლა 

 

სამეცნიერო პუბლიკაციები 

მონოგრაფიები: 



1. მეგრულ-ლაზურის გრამატიკა. I. მორფოლოგია; მონოგრაფია;  გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბილისი, 2015 (თანაავტორები: ჭ. ქირია, მ. ჩუხუა, ო. მემეშიში) 

2. მეგრულ-ლაზურის გრამატიკის საკითხები; მონოგრაფია; გამომცემლობა 

"მერიდიანი", თბილისი, 2010 

3. ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში; მონოგრაფია; გამომცემლობა 

"საიმედო", თბილისი, 2010 (თანაავტორები: კ.გაბუნია, ჭ. ქირია) 

სტატიები: 

4.  ო- ზმნისწინი მეგრულ-ლაზურში;  სტატია; კრებული „ლაზურისა და მეგრულის 

გრამატიკის საკითხები“, II, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2014 

5. კონ-/კო- ელემენტისათვის ლაზურის რაოდენობის აღმნიშვნელ ნაცვალსახელებში; 

სტატია; კრებული „ლაზურისა და მეგრულის გრამატიკის საკითხები“, I, 

გამომცემლობა  „მერიდიანი“, თბილისი, 2013 

6. მონოგრაფია „მეგრულის ლინგვისტური ანალიზი“ - გურამ კარტოზიას ბოლო სიტყვა; 

სტატია; გურამ კარტოზიას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, 

თსუ გამომცემლობა, 2013 

7. მესამე პირისა და ჩვენებითი ნაცვალსახელების მიმართებისათვის მეგრულ-

ლაზურში; სტატია; იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLI, თსუ გამომცემლობა, 

თბილისი, 2013 

8. გარდამავლობის საკითხისათვის მეგრულ-ლაზურში; სტატია; ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები,XII, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2013 

9. ქართული ენის მართლწერის შესამოწმებელი კომპიუტერული პროგრამის 

კონცეპტუალური საკითხები ზმნის მოდელირების მიხედვით; სტატია; ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, გამომცემლობა "მერიდიანი", თბილისი, 2011 

10. რიცხვი; სტატია;  მასწავლებლის ბიბლიოთეკა. ქართული ენა და ლიტერატურა. 

ქართული ენა, 1-ლი წიგნი; ერთიანი ეროვნული  გამოცდების ცენტრის გამოცემა, 

თბილისი,  2009 

11. მუ- მესამე პირის ნაცვალსახელის მრავლობითის ფორმები მეგრულ-ლაზურში; 

სტატია; კრებული: გურამ კარტოზია _ 75, ქართველოლოგიური ბიბლიოთეკა, 11. 

გამომცემლობა "სეზანი", თბილისი, 2009 

12. უღლების პარადიგმატული ტიპები მეგრულში; სტატია; ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, X, გამომცემლობა "უნივერსალი"; თბილისი, 2009 

13. ზმნისწინი როგორც ტრანსლატივი ( მეგრული მასალის მიხედვით), სტატია; 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, I, საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები, გამომცემლობა "შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2009 

14. ნორმით დაშვებულ პარალელურ ფორმათა საკითხისათვის ქართული 

სალიტერატურო ენის კომპიუტერული მოდელირების პროცესში; სტატია; ქართული 

სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა. 

პირველიკრებული. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოცემა; თბილისი, 

2007 

15. S3-ის სუფიქსთა ალომორფები ზუგდიდურ-სამურზაყანულ კილოკავში; სტატია; 

ქართველოლოგიური კრებული, II. გამომცემლობა „უნივერსალი“,თბილისი, 2003 



16. მწკრივში ფორმათა რაოდენობისათვის მეგრულში; სტატია; ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, VIII. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2003 

17. კოორდინაციის სისტემა ზანურში; სტატია; ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრის კრებული – II, ბათუმი, 2002 

18. ჩვენებითი და მიმართებით ნაცვალსახელთა მრავლობითის ფორმებისთვის ზანურის 

ათინურ კილოკავში; სტატია;  საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII, თბილისი, 1999 

19. მიცემით ბრუნვაში დასმული სახელის რიცხვის გამოხატვის პრინციპები ზანურში; 

სტატია;  ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VII, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, თბილისი, 1998 

20. გრამატიკული რიცხვი მეგრულში და მისი მორფოლოგიური ანალიზი; სტატია; 

ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 

თბილისი, 1996 

 

მოხსენების მასალები, თეზისები 

21. “ჭანურის გრამატიკული ანალიზიდან”  „ლაზურ-მეგრულის გრამატიკამდე“: 

ლაზურისა და მეგრულის ურთიერთმიმართების ისტორიისათვის (თანაავტორები: 

ჭაბული ქირია, მერაბ ჩუხუა); საერთაშორისო კონფერენციის „იდეოლოგია და 

ლინგვისტური იდეები“ მასალები ; თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2015 

22. ქართული ენა საზღვარგარეთ - ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, 

აზერბაიჯანსა და ირანში; მასალები; საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები საინფორმაციო საზოგადოებაში - II“ მასალები; გამომცემლობა 

„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014 

23. პირველი  სუბიექტური პირის ალომორფთა კილოკავური განაწილებისათვის 

მეგრულ-ლაზურში; მასალები; რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესიის მასალები, XXXIII,თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2013 

24. ზმნის სემანტიკური მოდელირება: პრობლემები და გადაწყვეტის გზები; მოხსენების 

მასალები (თანაავტორები: თ. უთურგაიძე, მ. მანჯგალაძე, რ. სხირტლაძე); 

საერთაშორისო კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - III” 

მასალები; გამომცემლობა “მერიდიანი“, თბილისი, 2013 

25. განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელები მეგრულ-ლაზურში; მასალები; 

რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თსუ 

გამომცემლობა, თბილისი, 2012 

26. ზმნის სრული წამკითხველი კომპიუტერული მოდელი და კონცეპტუალური 

საკითხები; მოხსენების მასალები (თანავტორი თ. უთურგაიძე); საერთაშორისო 

კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - II” მასალები; 

გამომცემლობა “მერიდიანი“, თბილისი, 2011 

27. უთემისნიშნო ზმნათა პარადიგმები ქართული ენის მართლწერის შემმოწმებელი 

კომპიუტერული პროგრამის მიხედვით; მოხსენების მასალები; ლინგვისტ-

კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები; თსუ გამომცემლობა, 

თბილისი, 2011  



28. ფრაზეოლოგიური ლექსიკის სოციოლინგვისტური და კულტუროლოგიური 

სტატუსისათვის; მოხსენების მასალები; ბათუმის I საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
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ფონდი; ლინგვისტი-ექსპერტი,  2006-2008 

7. ქართული ენის შერწყმული და თანწყობილი წინადადების კომპიუტერული 

მოდელები, საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი; შემსრულებელი;  2004-2005 

8. მარტივი წინადადების ტრანსფორმაციული მოდელი, საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი; 

შემსრულებელი; 2002-2003წწ. 

9. ქართული ზმნის აქტანტთა სინტაქსური მიმართებებისა და ვალენტობის 

კომპიუტერული სისტემა, საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი; შემსრულებელი; 2000-2001 

10. ქართული დიალექტური ტექსტების კორპუსი დიალექტური ფრაზეოლოგიითურთ, 

საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი; შემსრულებელი; 1997-1999 



 

საგამომცემლო პროექტები: 

1. არნოლდ ჩიქობავა, შრომები, 1-10 ტომები. სარედაქციო საბჭოს წევრი, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“,  2008-2014 

2. ი. ასათიანი, ლაზური ლექსიკონი.  რედაქტორი, გამომცემლობა „არტანუჯი“; 

თბილისი, 2012 

3. ა. თანდილავა, ლაზური ლექსიკონი. რედაქტორი, გამომცემლობა „საარი“; თბილისი, 

2013 

4. ი. ასათიანი, ჭანური ტექსტები, ვიწურ-ათინური კილო-კავი. რედაქტორი, 

გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი, 2012 

5. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები. ტ.ტ. X_XI-XII. სარედაქციო საბჭოს 

წევრი, თბილისი, 2009-2013  

6. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.ტ. 36-37-38-39-40-41. სარედაქციო საბჭოს 

წევრი, თბილისი, 2008-2013 

საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება: 

1. საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე:  საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული 

ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები III“; თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა;  თბილისი, 2013 

2. საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე: საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული 

ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები II“; თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა;  თბილისი, 2011 

3. საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე: საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული 

ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები II“; თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;  თბილისი, 

2011 

4. საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე: ლინგვისტთა II საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და 

პერსპექტივები“; არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის, საქართველოს 

ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

თბილისი, 2008 

5. საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე: ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი „იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, 

ფუნქციონირება“;  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის, საქართველოს 

ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

კავკასიის ფონდი. თბილისი, 2011 

6. საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე: საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ლექსიკოგრაფიაში, I. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; ბათუმი, 2010 



7. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი: საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, 

II. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბათუმი, 2012 

8. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი: ჟორჟ დიუმეზილი და კავკასია; არნ. ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი, საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩო; თბილისი, 2009 

9. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „რენე 

ლაფონი - 110“; კავკასიის ფონდი, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის  ცენტრი, თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი,  ასირიოლოგთა, 

ბიბლეისტთა და კავკასიოლოგთა საზოგადოება; თბილისი, 2009 

 


