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აკადემიური ხარისხი:        ფილოლოგიის დოქტორი 

სამუშაო გამოცდილება:  

 2014–2019 სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 

 2012–2014 სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი 

 2010–2012 ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 

 2010–2019 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკად. გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის თურქოლოგიის განყოფილების ასისტენტ მკვლევარი; მკვლევარი 

 1979–2010 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. გ. წერეთლის სახ. 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის თურქოლოგიის განყოფილების უმცროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი;  მეცნიერი თანამშრომელი;  მთავარი რედაქტორი. 

განათლება:  

 1972 -1977წწ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ფაკულტეტი, თურქული ფილოლოგიის განხრით; 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

სტატიები: 

 2016 წ. 20–21.09 – ტრაგიკომიკური რეშად ნური გუნთექინის ნოველებში, 1st İnternational 

Conference on History, Art, Literature and Culture in Black Sea Region and South Caucasus, vol. II, 

HALC–2016, September 20–21, Tbilisi, Georgia, გვ. 90. 

 2015 წ. – თურქულ-ქართული ურთიერთობები XX–XXI საუკუნეების მიჯნაზე ჟურნალ 

„ჩვენებურის“ პუბლიკაციების მიხედვით. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კრებული „გულანი“, №18, ახალციხე, გვ. 146–154. 
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 2015 წ. – აჰმედ ჰამდი თანფინარის შეხედულებები თურქულ მუსლიმურ ცივილიზაციაზე, 

„გულანი“, №17, ახალციხე, გვ. 81–88.  

 2015 წ. – ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები ჟურნალების „ჩვენებურისა“ და „მამულის“ 

პუბლიკაციებში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული 

„გულანი“, №16, ახალციხე, გვ. 131–138.  

 2014 წ. – ჟურნალი „Çveneburi“ და მისი როლი თურქეთში ქართული კულტურის 

პოპულარიზაციაში. „გულანი“, №14, ახალციხე, გვ. 225–237.  

 2014 წ. ივლისი – 2014 წ. 2014 წლის ივლისში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე [astu.edu.ge. კონფერენციები] აიტვირთა 2013 წ. გადაცემული 

შემდეგი სტატიები: 1) ქართული ლიტერატურა ჟურნალ „ჩვენებურის“ ფურცლებზე, გვ. 48–

55, ერთვის რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 2) „პატარა ადამიანის“ სახე რეშად ნური გუნთექინის 

ნოველებში, გვ. 56–64.  

 2013 წ. – ადამისა და ევას სახე-სიმბოლოები აჰმედ ჰამდი თანფინარის მოთხრობებში, 

„გულანი“, №13, ახალციხე, 2013, გვ. 229–235.  

 2012 წ. – მთისა და მჭედლის სახე-სიმბოლოები იაშარ ქემალის რომანებში. სტატიის 

ელექსტრონული ვერსია გამოქვეყნებულია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდზე – astu.edu.ge. კონფერენციები. გვ. 84–92. ერთვის რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.   

 2011 წ. 24.06 – ქალთა სახეები იაშარ ქემალის ნაწარმოებებში. ახალციხის სსუ პროფესორ მასწ. 

სამეცნიერო კონფ., მასალები, ახალციხე, გვ. 102–107. 

 2011 წ. დეკემბერი – ბავშვთა სამყარო რეშად ნური გუნთექინის ნოველებში მოთხრობებში. 

ახალციხის სსუ პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე. 

 2010 წ. – იზაფეტის წესით დაკავშირებული თურქული სახელები ქართველურ 

ანთროპონიმიკაში (პროფ. მ. ჯიქიასთან თანაავტორობით). ივ. ჯავახიშვილის თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან არსებული ქართველური ონომასტიკის 

სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი, თბილისი, გვ. 307–313. 

 2008 წ. – თურქული ანთროპონიმიის განვითარების ისტორიისათვის (პროფ. მ. ჯიქიასთან 

თანაავტორობით). კრებულში „ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო“, ტ. V, გამომცემლობა 

„ნეკერი“, თბილისი, გვ. 209–214. 

 2005 წ. – ომერ ნეფ’ის „საყინამეს“ შესწავლისათვის კრებულში „პერსპექტივა–XXI №VII (2), 

გამომც. „ნეკერი“, თბილისი, 2005. 

თეზისები: 

 2017 წ. 20–21.09 – აჰმედ ჰამდი თანფინარის ერთი ლექსის გაგებისათვის, Abstract’s Book of  

2nd İnternational Conference on History, Art, Literature and Culture in South Caucasus and Black 

Sea Region. September  26–27, Tbilisi, HALC–2017. 

mailto:shoniamarine@sjuni.edu.ge


 
CV 

მარინე შონია 
ქ. თბილისი, ვაჟაფშაველას გამზირი, V კვარტ., IV კორპ., ბ. 95 

599 49–85–34;   555 55–18–87;  032 218 88–78 

shoniamarine@sjuni.edu.ge 

 

 
 

3 

 2016 წ. 20–21.09 – ტრაგიკომიკური რეშად ნური გუნთექინის ნოველებში, Abstract’s Book of  

1st İnternational Conference on History, Art, Literature and Culture in Black Sea Region and South 

Caucasus, HALC–2016, September 20–21, Tbilisi, Georgia, გვ. 90 

 2014 წ. – პოეზიის გაგებისათვის აჰმედ ჰამდი თანფინარის სამეცნიერო მემკვიდრეობაში, 

აკად. გ. წერეთლის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია: ისტორია, კულტურა, პოლიტიკა“. 

თბილისი, გვ. 8. 

 თარგმანები: 

 2017 წ. – რეშად ნური გუნთექინი, იღბლიანი ბავშვი; მორიელი, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და 

საზოგადოებრივი ჟურნალი „არავი“, №3–4, ახალციხე, გვ. 72–77.  

 2016 წ. – რეშად ნური გუნთექინი, ბავშვების ჩხუბი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი 

ჟურნალი „არავი“, №2, ახალციხე, გვ. 39–45. 

 2016 წ. – ჯეიჰუნ დემირთაში, თბილისი, მე მგონი, ერთი უზარმაზარი ჭერია. სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული 

და საზოგადოებრივი ჟურნალი „არავი“, №4,  ახალციხე, გვ. 96–99. 

 2016 წ. – ქემალ ბილბაშარი, წვრილშვილის პატრონი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი 

ჟურნალი „არავი“, №8, ახალციხე, გვ. 23–32. 

 2016 წ. – ბექირ სითქი ქუნთი, ბეჭედი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი „არავი“, 

№12, ახალციხე. 

კონფერენციები: 

 2018 წ. 28.09. – „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა სამხრეთ კავკასიასა და 

შავი ზღვის რეგიონში“, მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, თბილისი. მოხსენება: ჟურნალი „ფიროსმანი“ და ქართულ-თურქული 

ურთიერთობები XXI საუკუნის 10-იან წლებში. 

 2018 წ. 25.04 – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანი-

ტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეც-

ნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლისთავისადმი. 

მოხსენება: კრებული „თურქლერ“ ახალციხისა და ახალციხელი თურქების შესახებ. 

 2017 წ. 21–23.12. – „თანამედროვე აღმოსავლეთმცოდნეობის აქტუალური პრობლემები“, 

ილიას სახ. უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. 
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თბილისი. მოხსენება:  ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის თემა ჰალიდე ედიფ 

ადივარის რომანში „ცეცხლის პერანგი“. 

 2017 წ. 26–27.09. – „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა სამხრეთ კავკასიასა 

და შავი ზღვის რეგიონში“, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, თბილისი.მოხსენება: აჰმედ ჰამდი თანფინარის ერთი ლექსის 

გაგებისათვის. 

 2017 წ. 1.06. – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ 

და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, მიძღვნილი ი. ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180-ე წლისთავისადმი, ახალციხე. 

მოხსენება: იუნუს ზეირექის ერთი პუბლიკაციის შესახებ. 

 2016 წ. 20–21.09. – „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა სამხრეთ კავკასიასა 

და შავი ზღვის რეგიონში“, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი მოხსენება: ტრაგიკომიკური რეშად ნური 

გუნთექინის ნოველებში 

 2016 წ. 9.11. – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ 

და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, მიძღვნილი შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850-ე წლისთავისადმი, 

ახალციხე მოხსენება: რეშად ნური გუნთექინი და თეატრი. 

 2015 წ. 11.10. – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ა. წერეთლის დაბადებიდან 175-ე 

და გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავისადმი, ახალციხე. მოხსენება:  ცნობები ტაო-

კლარჯეთის ქართული სოფლების შესახებ ჟურნალ „ჩვენებურის“ მონაცემთა მიხედვით. 

 2015 წ. 26.03. – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლე-

ბელთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი უნივერსიტეტის დაარსების 25 წლისთავი-

სადმი, ახალციხე.  მოხსენება:  თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობები XX–XXI 

საუკუნეების მიჯნაზე ჟურნალ „ჩვენებურის“ პუბლიკაციების მიხედვით. 

 2014 წ. 19–20.12. – ილიას სახელობის უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთ-

მცოდნეობის ინსტიტუტი. აკად. გ. წერეთლის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია: ისტორია, 

კულტურა, პოლიტიკა“, თბილისი. მოხსენება:  პოეზიის გაგებისათვის აჰმედ ჰამდი 

თანფინარის სამეცნიერო მემკვიდრეობაში. 

 2014 წ. 12.06. – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლე-

ბელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე. მოხსენება: მთისა და მჭედლის სახე-

სიმბოლოები იაშარ ქემალის რომანებში. 
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 2014 წ. 9.10. – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ 

და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, ახალციხე. მოხსენება: აფხაზეთის საკითხი ჟურნალ „ჩვენებურის“ 

ფურცლებზე. 

 2013 წ. 20–21.12 – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთ-

მცოდნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. მოხსენება:  აჰმედ ჰამდი 

თანფინარის შეხედულებები თურქულ ისლამურ ცივილიზაციაზე. 

 2013. 20–21.12 – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთ-

მცოდნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. მოხსენება: ადამისა და ევას 

სახესიმბოლოები აჰმედ ჰამდი თანფინარის მოთხრობებში 

 2010 წ. 20–21.05. – Mayıs Yedisinin Dünü Bugünü („შვიდი მაისის წარსული და 

დღევანდელობა“). ქ. გირესუნი (თურქეთის რესპუბლიკა). მოხსენება:  ″Berikaoba″ – Gürcü 

Halk Bayramı („ბერიკაობა“ – ქართული ხალხური დღესასწაული – თურქულ ენაზე).  

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 2013 წ. 6–8.05. – „კავკასიის უნივერსიტეტების ასოციაცია“ – „თურქოლოგიის განყოფი-

ლებათა ხელმძღვანელების შეკრება“, ესქიშეჰირი (თურქეთის რესპუბლიკა), სამცხე-

ჯავახეთის სსუ და არტაანის უნივერსიტეტთან ერთად. 

 2012 წ. 9–10.11. – „მრგვალი მაგიდა – თურქოლოგიური კვლევების მიმდინარე საკითხები 

და მათი სწავლება ფათიჰის უნივერსიტეტში“, ქ. სტამბოლი, შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტთან და ფათიჰის უნივერსიტეტთან ერთად. 

 11.07–22.07.2011 – ″Eğitimdeki Gelişmeler ve kultürel Paylaşım Semineri″ (განათლების სფეროში 

განვითარებისა და კულტურის გაზიარება) – ქ. სტამბოლი, თურქეთის რესპუბლიკის 

განათლების სამინისტროს საერთაშორისო სემინარი. სერტიფიკატი: № 619 

უცხო ენა: 

 ქართული ენა  კარგად 

 რუსული ენა  კარგად 

 თურქული ენა კარგად 

 ინგლისური ენა დამაკმაყოფილებლად 
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დამატებითი ინფორმაცია:       

 15.06.2018 წ. – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის თურქული ფილოლოგიის პროგრამა) აისელ ქაბალის სადოქტორო 

დისერტაცია თემაზე – „Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yapıtlarında Ben-Idrakinin Bileșeni ve 

Antitezi Olarak Yabancilar – ოპონირება. 

 16.07.2018 წ. – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის თურქული ფილოლოგიის პროგრამა) სინემ ანიშის სადოქტორო დისერტაცია 

თემაზე – „Ahmet Hamdi Tanpınarın romanlarında Uslup Aracı Olarak İnsan Metaforları – 

ოპონირება. 

 23.01.2018 წ. – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუსტაფა სერბესის სადოქტორო 

დისერტაციის – „Mahtumkulu Efsanelerinin Motif İncelemesi“ ოპონენტი (დაცვა და 

ოპონირება – თურქულ ენაზე) 

 10.2017 წ. – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, აჰმედ გოქჩეგოზოღლუს  

სადოქტორო დისერტაციის – „Türkmen Destanlarının Tipolojisi“ ოპონენტი (დაცვა და 

ოპონირება – თურქულ ენაზე) 

 06.2017 წ. – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბექირ გუჩლუს სადოქტორო 

დისერტაციის „Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Telkin Yönteminin Temel Sevige Heline 

Öğretiminde Kullanımı“ დაცვაზე სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 

 2016 წ. – ვმონაწილეობდი ორგკომიტეტის საქმიანობაში, ვთარგმნე ქართულიდან თურქულ 

ენაზე წერილობით სამი ქართველი მონაწილის სამი მოხსენება. საერთაშორისო სამეცნიერო 

სემინარი „თურქულ-ქართული ურთიერთობები – ისტორია და თანამედროვეობა“. 

ახალციხე, 21–24 აპრილი. 

 2012–2013 წწ. – 6 საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი ახალციხის სსუ-ში. 

 2011 წ. – მ. კარაბაირის სამაგისტრო ნაშრომის (თურქულ ენაზე) ხელმძღვანელი შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტში, თბილისი. 

 2011–2017 წ. – სამცხე-ჯავახეთის სსუ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობა – ეროვნული და 

საერთაშორისო სააღმოსავლეთმცოდნეო სკოლების სამეცნიერო, სამეცნიერო-პოპუ-

ლარული, მხატვრული ლიტერატურის დამოუკიდებელ ფონდად ჩამოყალიბება და მისი 

გაზრდისათვის ზრუნვა. 

 2012 წ. – ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტი, თურქული ფილოლოგიის 

საბაკალავრო პროგრამის ავტორი, გავლილი აქვს აკრედიტაცია 5 წლით. 
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