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გვ. 13.
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ბუნებრივ ენათა
დამუშავება (ქართული
ენა და კომპიუტერული
ტექნოლოგიები), III,
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Georgian National
Corpus, Sixth
International Tbilisi
simposium Language, logic
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სამეცნიერო სესია, 2008,
გვ. 121-122.

საკონფერენციო

19.

ქ. დათუკიშვილი,
ნ. ლოლაძე,
მ. ზაკალაშვილი

20.

21.

ქ. დათუკიშვილი

ქ. დათუკიშვილი,
ნ. ლოლაძე,
მ. ზაკალაშვილი

მასალები

მასალები

საკონფერენციო
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თბილისი, 2003, გვ. 1517
Morphplpgic processor of
the Georgian language 5th International
Simposium Language,
logic and computation,
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მწკრივის წევრთა
რაოდენობის საკითხი
ქართული ზმნის
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კორპუსი (მიზნები და
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ზმნური კატეგორიების
კლასიფიკაცია
უღლების სისტემასთან
მიმართებით,
საენათმეცნიერო
ძიებანი, V, თბილისი,
1998, გვ. 52-61
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ძირი, თემა და ფუძე
ქართული ზმნის
უღლების
ფორმალიზებულ
სისტემაში,
ქართველურ ენათა
სტრუქტურის
საკითხები, VII,
თბილისი, 1998, გვ. 136141

1999
1999
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Formalized Morphological
Model of Georgian
language, Third Tbilisi
simposium Language, logic
and computation,
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საკონფერენციო
29.

ქ. დათუკიშვილი

მასალები

საკონფერენციო
30.

ქ. დათუკიშვილი

მასალები

მწკრივი ფორმალური
და ფუნქციური
თვალსაზრისით
თანამედროვე
ქართულში, არნოლდ
ჩიქობავას საკითხავები,
IX, თბილისი, 1998, გვ.
21.
პარადიგმათა „შერევა“
თანამედროვე
ქართული ზმნის
უღლების სისტემაში,
ქუთაისური საუბრები,
V, ქუთაისი, 1998, გვ.
38.

1998
1998

საკონფერენციო
28.

ვალენტობა და
ადგილიანობა
ქართული ზმნის
ფორმალიზებულ
სისტემაში, ენის
კონცეპტუალური და
კომპიუტერული
მოდელ;ები,
კონფერენციის
მასალები, თბილისი,
1998, გვ. 33-35.

1998

ქ. დათუკიშვილი

1998

27.

საკონფერენციო
მასალები

კოორდინატთა სისტემა
თანამედროვე ქართულ
სალიტერატურო ენაში,
არნოლდ ჩიქობავას
დაბადების 100
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
სიმპოზიუმი,
თბილისი, 1998, გვ. 39.

საკონფერენციო
33.

ქ. დათუკიშვილი

მასალები

საკონფერენციო
34.

ქ. დათუკიშვილი

მასალები

მწკრივის პარადიგმის
მოდელირებისათვის
ქართულში, ენის
კონცეპტუალური და
კომპიუტერული
მოდელ;ები,
კონფერენციის
მასალები, თბილისი,
1997, გვ. 23-25.
Some questions of
computer sinthesis of
verbs in georgian,
Proceeding of the second
Tbilisi simpozium on
Language, logic and
computation, თბილისი,
1997, გვ. 83-85.

1997

სტატია

აქტანტთა
მრავლობითობის
გამოხატვა ქართულ
ზმნაში, გ. როგავასადმი
მიძღვნილი
საიუბილეო კრებული,
თბილისი, 1997, გვ. 6975

1997

ქ. დათუკიშვილი

სტატია

1997

32.

ქ. დათუკიშვილი

1997

31

პირის ნიშანთა სისტენა
ქართულში, ზ.
ჭუმბურიძის 70
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
საიუბილეო კრებული,
თბილისი, 1997, გვ. 6371

სტატია

საკონფერენციო
37.

ქ. დათუკიშვილი

მასალები

საკონფერენციო
38.

ქ. დათუკიშვილი

მასალები

საკონფერენციო
39.

ქ. დათუკიშვილი

მასალები

ვნებითის ყალიბის
მქონე სტატიკური
ფორმები ქართულში,
საენათმეცნიერო
ძიებანი, V, თბილისი,
1996, გვ. 73-76
აქტანტთა
მრავლობითობის
აღნიშვნა თანამედროვე
ქართულში,
ბ.ჯორბენაძის
საზოგადოების III
სამეცნიერო
კონფერენცია,
თბილისი, 1996, გვ.16.
პირის ნიშანთა რიგისა
და აქტანტთა ბრუნვის
ურთიერთმიმართებისა
თვის ქართველურ
ენებში, არნოლდ
ჩიქობავას საკითხავები,
VII, თბილისი, 1996, გვ.
17-18.
ვნებითის ნიუანსები
ქართულში, ბ.
ჯორბენაძის
საზოგადოების II
სამეცნიერო
კონფერენცია,
თბილისი, 1995, გვ.11.

1997
1996

ქ. დათუკიშვილი

მასალები

1996

36.

ქ. დათუკიშვილი

1996

35.

1995

საკონფერენციო

უღლების პარადიგმათა
ტიპები თანამედროვე
ქართულში,
ბ.ჯორბენაძის
საზოგადოების IV
სამეცნიერო
კონფერენცია,
თბილისი, 1997, გვ.1416.

41.

ქ. დათუკიშვილი

სტატია

სტატია

ბგერათმონაცვლეობის
საკითხი
რედუპლიცირებულ
ფუძეებში,
საქართველოს სსრ
მეცნიერებათა
აკადემიის მოამბე,
თბილისი, 1983, ტ.111,
#1, გვ. 145-148

1989

ქ. დათუკიშვილი

1983

40.

რედუქციის საკითხი
ვჩხაპნი და ვფხვნი
ტიპის ზმნებში,
საქართველოს სსრ
მეცნიერებათა
აკადემიის მაცნე, ენისა
და ლიტერატურის
სერია, თბილისი, 1989,
#4, გვ. 135-137

საგრანტო/სახელშეკრულებოპროექტებშიმონაწილეობა

N

პროექტისდასახელება

დონორიორგანიზაცია,
პროექტის №

წლები

როლიპროექტში

20042013

ლექსიკონის შემდგენელი

20042005

პროექტის მონაწილე

1

ქართული ლექსიკონი

ინტერნეტის
განვითარების ჯგუფი
და „ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა“

2

საკუთარ სახელთა
ორთოგრაფიული
ლექსიკონიდამფინანსებელი

საქართველოს
მეცნიერებათა
აკადემია

ქართული ენის გრამატიკის
კომპიუტერული ცნობარი

ფონდი „ღია
საზოგადოება საქართველო“

2000 –
2001

პროექტის დირექტორი

4

თანამედროვე ქართული
ენის სიტყვაფორმათა
კომპიუტერული ლექსიკონი

ფონდი „ღია
საზოგადოება საქართველო“

19992000

პროექტის დირექტორი

5

ქართული ენის სისტემათა
(ფონოლოგიური,
მორფოლოგიური,
ლექსიკური)
კომპიუტერიზაცია

საქართველოს
მეცნიერებათა
აკადემია

19971999

პროექტის მონაწილე

3

სხვააქტივობები (რედაქტორობადასხვ.)
•
•

•

2015 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამა
„ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა და მონიტორინგი“, ქართული ენის ექსპერტი;
2010-1011 - ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, განათლების
სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტის ფარგლებში ჩატარებული
ეროვნული შეფასება (IV კლასი), ქართული ენის ექსპერტი;
2007 - კრებული „ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და
თანამედროვე მდგომარეობა“, სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

კომისიებსა და საბჭოებში მუშაობის გამოცდილება
•
•

2007 – 2008 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან
არსებული ქართული სალიტერატურო ენის საექსპერტო კომისიის მდივანი
1997 – 1999 - არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სადისერტაციო
საბჭოს სწავლული მდივანი

ნაშრომების რეცენზირება
ნ. შავთვალაძე, შ.დუნდუა, აკადემიური წერა, რეცენზენტი, თბილისი, 2015
საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა:
სამი ნაშრომი, შესრულებული საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა სკოლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, ავტორები:
ნათელა ღამბაშიძე, ნინო კობახიძე, ნინო შურაძე, თბილისი, 2016-2017

სხვადასხვა უნივერსიტეტში წაკითხული კურსები:
1. 2009 - დღემდე - ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
2. 2011 - დღემდე - ქართული ენა 1, საქართველოს უნივერსიტეტი;
3. 2011 - დღემდე - ქართული ენა 2, საქართველოს უნივერსიტეტი;
4. 2011 - დღემდე - აკადემიური წერა, საქართველოს უნივერსიტეტი;
5. 20017 - ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის პრობლემები
(მომზადებულია სამაგისტრო კურსი), საქართველოს უნივერსიტეტი.

უცხო ენების ცოდნა
რუსული (კარგად), გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით)

