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აკადემიური ხარისხი:        ფილოლოგიის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ, (ბოლო 10 წლის) 

 2021-2022 - სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ქ. თბილისი, ე. მინდელის 

N9, სომხური ენისა და ლიტერატურის მოსამზადებელი ტესტების მოწვეული ექსპერტი. 

 2014 წლიდან დღემდე -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N1, არმენოლოგიის კათედრის 

მოწვეული ლექტორი.  

 2008 წლიდან დღემდე - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი, ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის N1/3, აღმოსავლური და სომხური 

ხელნაწერების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 2010 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სსიპ „ეროვნული 

სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი“, ქ. თბილისი, დ. უზნაძის N52, სომხური 

სახელმძღვანელოების თარგმანის მონიტორინგის ექსპერტი.  

 

განათლება: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ) 

 2019 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ფილოლოგიის დოქტორი. 

 2004-2006 -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი. 

ფოტო 
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 2000-2004 -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

არმენოლოგიის ბაკალავრი, სომხური და ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებლის, თარჯიმნის კვალიფიკაცია.  

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: (ბოლო ათი წლის, 

დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ) 

1. ხათუნა გაფრინდაშვილი, იოანე ბოლნელის ჰომილიათა შემცველი უცნობი 

პალიმფსესტური ხელნაწერი (H-1816a) // კავკასია აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, ტ. 

II, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, მიძღვნა ზაზა ალექსიძის დაბადების 85 

წლისთავისადმი, თბილისი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2021, გვ. 162-178. 

2. ხათუნა გაფრინდაშვილი, დალი ჩიტუნაშვილი, ირმა ხოსიტაშვილი, ქართული 

ხელნაწერების კვალდაკვალ (მატენადარანის ქართული ფრაგმენტების ფონდი) // ენრიკო 

გაბიძაშვილი 90, თბილისი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2021, გვ. 475-483. 

3. ხათუნა გაფრინდაშვილი, მოსე კალანკატუელის „ალბანთა ქვეყნის ისტორიაში“ მაშტოცის 

შესახებ დაცული ცნობები //  ქრონოსი, 1, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ჟურნალი, თბილისი, „პრინტჯეო“, 2020. - გვ. 15-24.  

4. ხათუნა გაფრინდაშვილი, საფრანგეთის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში დაცული ქართული 

პალიმფსესტი (Par.Geo.5) // მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 26. 

თბილისი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2019,  გვ. 17-30. 

5. Khatuna Gaprindashvili, The “Martyrdom of George Zoravar Narrated by Basil” (MS Georgicus 

Athos 8) // Texts ans Studies in Eastern Christianity, v.16. – Brill, 2019. - p. 602-611. 

6. ხათუნა გაფრინდაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული იერუსალიმური 

ლექციონარის უცნობი პალიმფსესტური ფრაგმენტი (A 1390, H 3189, Svan. 12 ხელნაწერების 

მიხედვით) // არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“. – 

2018. - გვ. 8-18. - (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 

7. ენრიკო გაბიძაშვილი. სამეცნიერო შრომების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია. შეადგინა 

ხათუნა გაფრინდაშვილმა. [რედ. ზ. აბაშიძე]. თბილისი, 2018. (ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი). 

8. ხათუნა გაფრინდაშვილი, XIX საუკუნის I ნახევრის ქართლ-სომხური ლიტერატურის ერთი 

მაგალითი // მახლობელი აღმოსავლეთი: ისტორია, პოლიტიკა, კულტურა, XIII, სტატიების 

კრებული. - ერევანი, მეცნიერება, 2018. - გვ. 107-111. (სომხურ ენაზე) 
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9. ქართული პალიმფსესტები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, კატალოგი, ტექსტები, 

ალბომი. შეადგინეს ლ. ქაჯაიამ, ხ. გაფრინდაშვილმა, ც. გულედანმა, ნ. მიროტაძემ, დ. 

ჩიტუნაშვილმა, ი. ხოსიტაშვილმა, თარგმნა თ. ჟღენტმა. - თბ.: - 2017. - 808 გვ. 

10. Khatuna Gaprindashvili, Mashtots‘ in the Armenian Manuscripts // Bulletin of the Georgian 

National Academy of Sciences. - vol. 11, no 3, 2017. - pp. 151-156. 

11. ხათუნა გაფრინდაშვილი, ლექციონარის უცნობი ფრაგმენტი A-1390 ხელნაწერის მიხედვით 

// მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 25. თბილისი, ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი, 2017. - გვ. 49-58.  

12. ხათუნა გაფრინდაშვილი, მოსე ხორენელისა და კორიუნის თხზულებათა შედარებითი 

შესწავლა // სპეკალი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური 

სამეცნიერო ჟურნალი, N 11. - 2017.  

13. ხათუნა გაფრინდაშვილი, კორიუნისა და ლაზარე ფარპელის თხზულებათა 

ურთიერთმიმართება დამწერლობათა შექმნის საკითხში // აღმოსავლეთმცოდნეობა, 5. - 

2016. - გვ. 351-369. 

14. ხათუნა გაფრინდაშვილი,  მესროპ-მაშტოცი სომხურ სვინაქსარებში // ჰუმანიტარული 

კვლევები, წელიწდეული, VI, თბილისი, უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015. - გვ. 291-312. 

15. ხათუნა გაფრინდაშვილი, Ath. 8-ში დაცული „გეორგი ზორავარის წამება“ // 

აღმოსავლეთმცოდნეობა, 2,  თბილისი, უნივერსალი, 2013, გვ. 25-38.  

16. ხათუნა გაფრინდაშვილი, ირმა ხოსიტაშვილი, ქართულ-სომხური პალიმფსესტები 

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდებში // II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართული 

ხელნაწერი. თეზისები. – თბ., 2013. – გვ. 27-28.  

17.  Khatuna Gaprindashvili, Lado Minashvili, A Textbook on the History of Georgian Literature in 

Armenian // The Kartvelologist, Journal of Georgian Studies. – 16 (1), Autumn, 2011. – p. 203-229.  

18. ილია აბულაძე (1901-1968). ანოტირებული ბიბლიოგრაფია. შეადგინა ხათუნა 

გაფრინდაშვილმა. [რედ.: ნ. თარგამაძე, ელ. ცაგარეიშვილი]. – თბ., 2011. – 136 გვ. – 

(ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი). 

19. ხათუნა გაფრინდაშვილი, XII-XIII სს. სომეხ ავტორების  დამოკიდებულება საქართველოსა 

და ქართველების მიმართ // აღმოსავლეთი და კავკასია, 7. – 2011. – გვ. 57-64. 

20. რეცენზია წიგნზე: ჰრაჩიკ ბაირამიანი, ქართული ლიტერატურა V-XIX სს., წიგნი I, ერევანი, 

2007, 322 გვ. // ერევნის უნივერსიტეტის მოამბე, საზოგადოებრივი მეცნიერებები, 

ფილოლოგია, 133.2. – ერევანი: ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2011. 

– გვ. 71-77. (სომხურ ენაზე) 
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პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები: დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან 

წარსულისკენ 

 „ხელნაწერები და არქეოლოგიური გათხრები“ // ეგვიპტის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პროგრამული განვითარების ფონდთან არსებული 

ეგვიპტის განვითარების ფონდი; ეგვიპტის ტექნიკური თანამშრომლობის ფონდი (OUDA). 

(ტრენინგის ჩატარების ადგილი – კაირო), 2014 . 

ბაკურიანის ზამთრის სკოლა „დიგიტალური ჰუმანიტარია – ქართველოლოგია და XXI საუკუნის 

გამოწვევები“ // ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; მაინის ფრანკფურტის გოეთეს 

სახელობის უნივერსიტეტი.(ტრენინგის ჩატარების ადგილი – ბაკურიანი), 2014. 

 

 

უცხო ენა: 

 ახალი სომხური ენა; 

 ძველი სომხური ენა; 

 ინგლისური. 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია:      (სურვილის შემთხვევაში) 

უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან თანამშრომლობა, უცხოეთში წაკითხული ლექციები: 

2017  

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული „დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის“ ფარგლებში ერთთვიანი მივლინებით ვიმყოფებოდი საფრანგეთის 

ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში (პარიზი) სომხურ ხელნაწერებზე სამუშაოდ.  

2016 
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ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ის პროგრამის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში 

სამი თვით ვმუშაობდი ლუვენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (ბელგია) სადოქტორო თემაზე 

„კორიუნის „მაშტოცის ცხოვრება“ (ტექსტის თარგმნა, გამოკვლევა და კომენტარები)“ 

2016 

სემინარი თემაზე „კორიუნის „მაშტოცის ცხოვრება“, ფილოსოფიის, ხელოვნებისა და დამწერლობის 

ფაკულტეტი, ლუვენის კათოლიკურ უნივერსიტეტი (ბელგია).  

2015 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ახალგაზრდა 

მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირების ფარგლებში ექვსი თვით ვმუშაობდი 

სომხეთში, ქალაქ ერევანში, ძველ ხელნაწერთა კვლევით ინსტიტუტში - მატენადარანში.  

2015  

საჯარო ლექცია თემაზე „არმენოლოგია საქართველოში“, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

სომხეთი. (სომხურ ენაზე)  

 


