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ნინო მღებრიშვილი 

 

პერსონალური ინფორმაცია 

დაბადების თარიღი: 03.11.1985 

მისამართი: თბილისი, სუნდუკიანის ქ.  1 

მობ.: (+995) 598 83 90 05 

ელ.ფოსტა: ninomgebishvili@gmail.com 

 

 

განათლება 

 

2010 - დოქტორანტი,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია  

2007-2009  მაგისტრი,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია, 
წარჩინების დიპლომით 

2003-2007  ბაკალავრი,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია 
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სამუშაო გამოცდილება 

 

2011- 2012 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი (უნგრეთი, ბუდაპეშტი), 
პროექტი - „ბიზანტია და კავკასია გვიან ანტიკურობიდან შუა 
საუკუნეებამდე“, ენების შემსწავლელი ჯგუფი - ქართული ენის 
მასწავლებელი (დამატებითი ინფორმაცია იხ. 
http://sourcelanguages.ceu.hu/courses/20112012/georgian-beginner-i ) 

2009 -  თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 
ნეგრეცისტიკის ინსტიტუტი, თანამშრომელი.  

 

2008-2009:  პროექტის - „ბერძნული ენა საქართველოს 
სკოლებში“ ფარგლებში - ძველი ბერძნული ენის  მასწავლებელი. 

 

 

 

 

 

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

 

2009:  „ანტიკური კავკასია“ - თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, 
ბიზანტინისტიკისა და ნეგრეცისტიკის ინსტიტუტის 
განვითარების ფონდის ფარგლებში, კორექტორი 

2008-2009:  „ბერძნული ენა საქართველოს სკოლებში“ - საბერძნეთის 
საელჩოსა და თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, 
ბიზანტინისტიკისა და ნეგრეცისტიკის ინსტიტუტის 
ერთობლივი პროექტი: ძველი ბერძნული ენის მასწავლებელი 
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კვლევები 

 

2011-    ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი (უნგრეთი, ბუდაპეშტი), 
პროექტი „ბიზანტია და კავკასია გვიან ანტიკურობიდან შუა 
საუკუნეებამდე“,  საკვლევი თემა: „ლეონტი ბიზანტიელის De 
Sectis-ის ქართული თარგმანი არსენ იყალთოელის 
„დოგმატიკონში“. 

2010 -  თეოდორე აბუკურას თხზულებების ქართული თარგმანები, 
დოქტორანტი 

2007–2009:   გრიგოლ ნაზიანზელის 29–ე სიტყვის ექვთიმე ათონელისეული 
თარგმანი, მაგისტრანტი 

 

პუბლიკაციები 

იხ. დანართი 1 

 

კონფერენციები 

იხ. დანართი 2 

 

 

სტიპენდიები: 

 

2011-2012 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (უნგრეთი, ბუდაპეშტი) 
კვლევითი სტიპენდია დოქტორატურაში 

2009  პრეზიდენტის სტიპენდია წარჩინებულებისათვის 

2009 ბერძნული ენის გამავრცელებელი ორგანიზაციის (ΟΔΕΓ) სტიპენდია 
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უცხო ენების ფლობა 

ინგლისური - თავისუფლად 

ძველი ბეძნული - პროფესიულად 

ლათინური - პროფესიულად 

 

 

 

 

დ ა ნ ა რ თ ი 1 

„გრიგოლ ღვთისმეტყველი და ეფთვიმე ათონელი რწმენისა და დიალექტიკურ-
გონისმიერი აზროვნების შესახებ (გრიგოლ ნაზიანზელის მესამე საღვთისმეტყველო 
სიტყვის ძის შესახებ და მისი ეფთვიმესეული თარგმანის მიხედვით)“, კრებული 
„ქრისტიანობა და საქართველო“, 2011, გვ. 42-60 

„ეფთვიმე ათონელისეული მატების მეთოდი გრიგოლ ნაზიანზელის III 
საღვთისმეტყველო სიტყვის (ძის შესახებ) თარგმანის მიხედვით (ორიგინალისა და 
თარგმანის რიტორიკის შეპირისპირება, მატება დოგმატური ფორმულირების 
თვალსაზრისით)“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, 2010 
წლის მაისის ნომერი,  (მასალები), გვ. 439-441 

„დიალექტიკურ-გონისმიერი აზროვნების კრიტიკა და აგნოსტიციზმის მოტივები 
გრიგოლ ნაზიანზელთან და ექვთიმე ათონელთან“, საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ტბელობა“, 2009 წლის ოქტომბერ-ნოემბერის ნომერი (მასალები), გვ. 
482-485 

„და“ კავშირის გადმოცემისთვის “რუთის წიგნის” ოშკურ და გელათურ 

რედაქციებში”, მნემოსინე, სტუდენტური შრომები ელინოლოგიასა და 
ლათინისტიკაში, 2008 _ #3, თბილისი, გვ. 133-139 
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დ ა ნ ა რ თ ი 2 

2011:  ბიზანტიური მეცნიერებების 22-ე საერთაშორისო კონფერენცია, სოფიის 
წმ. კლიმენტ ოხრიდსკის სახელობის უნივერსიტეტი, „თეოდორე 
აბუკურას ტრაქტატები არსენ იყალთოელის „დოგმატიკონში“ 

 

2011:   “დიდაჭარობის” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „თეოდორე 
აბუკურას ტრაქტატები მწვალებელთა წინააღმდეგ (არსენ იყალთოელის 
„დოგმატიკონის“ მიხედვით)” 

 

2011:   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის 
ინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, „თეოდორე 
აბუკურას ცხოვრებასა და შემოქმედებასთან დაკავშირებული 
პრობლემური საკითხებისათვის“ 

2010:   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის 
ინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, „ექვთიმე 
ათონელისეული მატების მეთოდი  გრიგოლ ნაზიანზელის მესამე 
საღვთისმეტყველო სიტყვის (ძის შესახებ) თარგმანის მიხედვით” 

2010:   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ “ქრისტიანობა და 
საქართველო”, გრიგოლ ღვთისმეტყველი და ექვთიმე ათონელი 
რწმენისა და დიალექტიკურ-გონისმიერი აზროვნების შესახებ 

2010:   “დიდაჭარობის” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "ექვთიმე 
ათონელისეული მატების მეთოდი  გრიგოლ ნაზიანზელის 
(ღვთისმეტყველის) მესამე საღვთისმეტყველო სიტყვის თარგმანის 
მიხედვით (ორიგინალისა და თარგმანის რიტორიკის შეპირისპირება, 
მატება დოგმატური ფორმულირების თვალსაზრისით)” 

2009:   “ტბელობის” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
“დიალექტიკურ-გონისმიერი აზროვნების კრიტიკა და აგნოსტიციზმის 
მოტივები გრიგოლ ნაზიანზელთან და ექვთიმე ათონელთან” 

2007:   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სტუდენტთა 67-ე კონფერენცია, „გავრცობის ტიპები „რუთის წიგნის“ 
ოშკურ რედაქციაში“ 
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2007:   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის 
ინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, „kai“ კავშირის 
გადმოცემისათვის “რუთის წიგნის” ოშკურ და გელათურ 

რედაქციებში” 

2005:   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის 
ინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, „ადგილობითი 
ზმნისწინები ოთხთავის ბერძნულ და ქართულ რედაქციებში“ 

2004:   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის 
ინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია,  „sun” და “para” 
წინდებულების გადმოცემისათვის „ოთხთავის“ ქართულ რედაქციებში 


