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 სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 

1972-1979 

გორის ნ. ბარათაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი 

(საათობრივი ანაზღაურების წესით) 

 

1979-1985 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი 

(საათობრივი ანაზღაურების წესით) 

 

1985-1989 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იდეურ-აღმზრდელობითი განყოფილების 

უფროსი მეთოდისტი 

 

1989-1992 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

 

1992-2006 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამაგისტრო პროგრამა „თარგმანის 

ხელოვნების“ (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) დაფუძნება 2005 წელს და მისი ხელმძღვანელობა, 

რაც დღემდე გრძელდება, ენებისა და თარგმანის კათედრის გამგე, პროფესორი  

 

1996-დან დღემდე თბილისის ბაირონის სკოლა (ინგლისური ენისა და კულტურის შემსწავლელი 

დამატებითი სკოლა), დირექტორი, მფლობელი 

 

2006-2009 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელობა, 

თსუ კონტრაქტით მოწვეული პროფესორი 

 

2009-2012 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელობა, 

სადოქტორო პროგრამა „თარგმანმცოდნეობის“ დაფუძნება და ხელმძღვანელობა 

 

2009 წელს არჩეულია თსუ თარგმანმცოდნეობის სრულ პროფესორად 3 წლის ვადით 

 

2012-დან დღემდე 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების  

ხელმძღვანელობა  

mailto:innesmerabishvili@hotmail.com
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2012 წელს არჩეულია თსუ თარგმანმცოდნეობის სრულ პროფესორად 6 წლის ვადით, თსუ 

დასავლეთევროპული ინსტიტუტის თარგმანმცოდნეობის კათედრის ხელმძღვანელი 

 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 

პროფესორი 

გამოქვეყნებული შრომების სია დართულია 

 

განათლება/ტრენინგი  

 

 

განათლება 

 

1967-1972 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და 

ლიტერატურის ფაკულტეტი.  

 

1973 თსუ ასპირანტურის განყოფილების მაძიებელი პროფესორ მერი იანქოშვილის ხელმძღვანელობით.    

 

 

ტრეინინგი  

 

1998, 15 ივლისიდან  1998, 22 ივლისამდე 

International Language Schools, Nottingham, English Language. 

 

2000, 1 აგვისტოდან  2000, 12 აგვისტომდე 

International Language Schools, Nottingham, English Language. 

 

2001, 2 ივლისიდან  2001, 11 ივლისამდე 

International Language Schools, Nottingham, English Language. 

 

2001, 15 ნოემბრიდან  2001, 17 ნოემბრამდე 

The European Platform for Dutch Education, Alkmaar, the Netherlands,Teaching Languages. 

 

2002, 2 ივლისიდან  2002, 11 ივლისამდე 

International Language Schools, Nottingham, English Language. 

 

2002, 29 აგვისტო 

Europe: from one street to the other, Council of Europe, Strasbourg, Georgian Heritage. 

 

2005, 1 აგვისტოდან  2005, 11 აგვისტომდე 

International Language Schools, Nottingham, English Language. 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  
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1. Подтекст как объективная категория текста, Текст как объект лингвистического исследования, 

Всесоюзная Конференция, МГУ - МГПИ, Москва, 1982; 

 

2. Образ как Категория Текста, Коммуникативные Единицы Языка, Международная Конференция, 

МГПИ, Москва, 1984; 

 

3. К вопросу о категории информативности, Диалектика формы и содержания в языке и литературе, 

Всесоюзная Конференция, Ленинград, 1986; 

 

4. Byron and Georgia, Byron and the East, The 17th International Byron Conference, University of London, 

August, 1991; 

 

5. Byron, Greece and Georgia, Byron and the Mediterranean World, The 20th International Byron Conference, 

University of Athens, September, 1994; 

 

6. ბაირონი და საქართველო, თსუ საქართველოს ბაირონის საზოგადოებისა და ბრიტანეთის საელჩოს 

ერთობლივი კონფერენცია, ბაირონი და საქართველო, 20.04.1996; 

 

7. მედეა და პრომეთე ბაირონის შემოქმედებაში, ბაირონი და საბერძნეთი, თსუ საქართველოს 

ბაირონის საზოგადოებისა და საბერძნეთის საელჩოს ერთობლივი კონფერენცია, 22.01.1997; 

 

8. პოეტური ტექსტისა და მისი თარგმანის შინაარსობრივ კათეგორიათა აღწერისათვის, აკაკი შანიძის 

დაბადების 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, თსუ, 20-30 მაისი, 1997; 

 

9. ილია ბაირონიზმის ასპექტში, ილია და ბრიტანეთი, ბაირონის საზოგადოება და ი. ჭავჭავაძის 

მუზეუმი, თბ., 5.06.97; 

 

10. ბაირონი და ბარათაშვილი XIX ს. ევროპული ლიტერატურის პრიზმაში, ბაირონი და ბარათაშვილი, 

თსუ და ბარათაშვილის მუზეუმი, თბ.,19.11.98; 

 

11. ბაირონი და მიცკევიჩი, ადამ მიცკევიჩის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი  

სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, 3 დეკემბერი, 1998; 

 

12. Towards the Category of Informativeness in Poetical Translation, An International Conference, The 

Linguistic Foundations of Translation, The University of Liverpool, 15th-16th September, 1995; 

 

13. Stylistic Allusion - or Way of Life (On the Material of Byron’s Text and Life), Seventh International 

Conference of the Society for English Romanticism and The 22nd Conference of the International Byron 

Society, The University of Duisburg, 22nd-27th August, 1996; 

 

14. Chairing the Session with discussions, The Byron International Conference, University of Versailles, August, 

1997; 

 

15. The problem of factual information in poetical translation, Third ITI International Colloquium on Literary 

Translation, Translation and Community, University of Sheffield, 1st-3rd September, 1998; 

 

16. Those Evening Bells of Mount Athos, The 25th International Byron Conference, Messolonghi, 1-8 

September, 1999; 

 

17. Byron, Prometheus and Napoleon, International Napoleonic Congress in Georgia, Tbilisi, 12-18 June, 2000; 
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18. Dear Object of Defeated Care, The 26th International Byron Conference, London-Nottingham, 4-11 July, 

2000; 

 

19. Byron’s Reception in Georgia, The 27th International Byron Conference, New York, 4-13 August, 2001; 

 

20. Teaching English and other Foreign Languages is Georgia (schools and universities), International 

Conference on Languages under the auspices of the Council of Europe dedicated to the Year of Languages – 

2001, Rotterdam, November, 2001; 

 

21. A Man or a Woman – That’s the Question, The 28th International Byron Conference, Kyoto, 30 August - 4 

September, 2002; 

 

22. Mount Athos as the Greenest Isle of Imagination for Byron and Thomas Moore, The 31st International Byron 

Conference, Dublin, 1-6 August, 2005; 

 

23. Chaired the Plenary Session, The 33rd International Byron Conference, Venice, 10-16 July, 2007; 

 

24. The Reception of the Argonauts by Lord Byron, International Conference: The Argonautica and World 

Culture, Tbilisi State University, 1-5 October, 2007; 

 

25. Содержательная информация поэтического текста как проблема интерпретации и перевода, 

Международный Форум: Перевод как гравитационное поле взаимопроникновения культур, Ереван, 2-

6 Октября, 2007; 

 

26. Carelessness or Defeated Care? The 34th International Byron Conference, University of St Andrews, 14-18 

July, 2008; 

 

27. ლორდ ბაირონი და კოლხი მედეა, საერთაშორისო კონფერენცია, კოორდინატორი დენიზა სუმბაძე, 

ბათუმი, 1-3 ოქტომბერი, 2008;  

 

28. Lord Byron Alluding to the Great,  The 35th International Byron Conference, University of Athens, 

Messolonghi, 6-13 September, 2009; 

 

29. Lord Byron and George Washington, International Conference on American Studies, TSU, 14 June, 2010; 

 

30. თარგმანი, როგორც ლექსიკოგრაფიული გამოკვლევა, თსუ მეოთხე საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია, მიძღვნილი პროფ. ალექსი ლეკიაშვილის 90 წლის იუბილესადმი, 22 ივნისი, 2010; 

 

31. ტექსტის ინტერპრეტაცია, როგორც სიტყვის მნიშვნელობის დადგენის გზა („თავფარავნელი 

ჭაბუკისა“ და გალაკტიონის ერთი ლექსის მაგალითზე), II საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, 15 ოქტომბერი, 

2010; 

 

32. The Problem of Factual Information in Poetical Translation, Research Models in Translation Studies II, 

Manchester, UK, 29 April-2 May, 2011; 

 

33. ქართული აღმოჩენა ინგლისურ ფილოლოგიაში, ელგუჯა ხინთიბიძის წიგნის პრეზენტაცია, 

რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი და ევროპული ლიტერატურა, 6 ივნისი, 2011; 
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34. Ovid’s Hero and Medea as Reflected in Byron’s Life and Works, The XXXVII International Byron Society 

Conference, Valladolid, Spain, 27th June - 1st July 2011; 

 

35. გალაკტიონი და მისი ლექსი, საჯარო ლექცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიძღვნილი 

გალაკტიონის გარდაცვალების დღისადმი, 17 მარტი, 2012; 

 

36. გალაკტიონის პოეზია და მისი თარგმანი, ლექციაზე მოგონებებით გამოვიდა ნუნუ ებანოიძე, 

საჯარო ლექცია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მიძღვნილი გალაკტიონის 

გარდაცვალების დღისადმი, 19 მარტი, 2012; 

 

37. სიტყვა განხილული ტექსტისა და თარგმანის ფონზე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, რეგიონული სამეცნიერო 

კონფერენცია ენა, ლიტერატურა, კულტურა, ისტორია, ფილოსოფია: ტექსტზე ორიენტირებული 

კვლევები, პროფესორ ვიოლა ფურცელაძის 85 წლის იუბილე, 3-4 აპრილი, 2012; 

 

38. გალაკტიონი და არჩევანი, ევროპის საბჭოს თბილისის პოლიტიკური სკოლა, ბაკურიანი, 2012 წლის 

14-15 ივნისი; 

 

39. ბაირონი და გალაკტიონი, მოხსენება მიეძღვნა გალაკტიონის დაბადებიდან 120 წლისთავს, სხდომას 

უძღვებოდა აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

სხდომათა დარბაზი, 2012 წლის 20 ივნისი; 

 

40. ფონემა, როგორც ინტერპრეტაციისა და თარგმანის ობიექტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ყოველწლიური სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია „გიორგი ახვლედიანი – 125“, 2012 წლის 

25 ივნისი; 

 

41. თარგმანის თეორია თანამედროვე ასპექტში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თარგმანისა და ლიტერატურულ 

ურთიერთობათა ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია „ენა, ტექსტი და თარგმანი“, 

კონფერენციის ორგანიზატორი და ერთ–ერთი მომხსენებელი, 2012 წლის 27–28 ივნისი; 

 

42. Shakespeare’s Sonnet 83 and its Georgian Translations Against The Background of the Author’s Identity, 

International Conference on Shakespeare, Tbilisi State University, 10 - 12 October, 2012; 

 

43. Stylistic Allusion as a Way of Life – Reincarnating Napoleon, The 39th International Byron Conference, 

King's College, London, UK, 1st - 6th June, 2013; 

 

44. Sonnet 130 and the Problem of its Interpretation in Translated Versions, International Conference 

Shakespeare 450, Tbilisi State University, 1-3 May, 2014; 

 

45. Byron and Georgia through Original and Translated Versions, Byron Original and Translated, The 40th 

International Byron Conference, Tbilisi State University, 23-28 June, 2014; 

 

46. Number Six in Connection with the Life and Works of the 6th Lord Byron, Reality, Fiction, and Madness, 

The 41th International Byron Conference, University of Gdansk, 1-6 July, 2015; 

 

47. When Stretch’d on Fever’s Sleepless Bed, Life, Loves and other Climatic Disorders, The 42nd International 

Byron Conference, Paris, 4-7 July, 2016;   
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48. Towards the Meaning of a Word, Lexicography and Linguistic Diversity, XVII EURALEX International 

Congress, Lexicographic Centre, Tbilisi State University, 6-10 September, 2016; 

 

49. The Poet’s Lameness in Sonnets and its Interpretation in Translation, International Conference Shakespeare 

400, Tbilisi State University, 22-23 September, 2016; 

 

50. Towards the Interpretation of one Stanza from Shota Rustaveli’s “The Man in the Panther Skin”, VII 

International Symposium on Kartvelian Studies, Georgia in the Context of European Civilisation, Tbilisi State 

University, 17-22 October, 2016.  

 

51. ენა, ტექსტი და თარგმანი, პროფ. ლილი გოქსაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, 27 მაისი, 2017.   

 

 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

  

1. International Conference in Honour of Horst Meller, German Society of English Romanticism (GER), 

University of Duisburg, August, 1996, მონაწილეობა პროექტში, მომხსენებელი, გრანტის საერთო 

თანხა: კონფერენციისა და მოგზაურობის სრული ხარჯები; 

 

2. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის ვიზიტი საქართველოში, ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი, 

საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აპრილი, 1998, პროექტის ხელმძღვანელი, გრანტის საერთო 

თანხა: მუსიკოსების ცხოვრება და მოგზაურობა; 

 

3. International Millennium Byron Conference, International Byron Society, The University of Nottingham, 

July-August, 2000, მონაწილე, მომხსენებელი, გრანტის საერთო თანხა: მიმწვევმა მხარემ დაფარა ჩემი 

მონაწილეობის ხარჯები; 

 

4. Visiting Professors, ILS Nottingham, ივლისი-აგვისტო, 2000, მონაწილე, ლექციების კურსის წაკითხვა, 

გრანტის საერთო თანხა: ILS Nottingham-მა  დაფარა ჩემი მონაწილეობის ხარჯები;  

 

5. Byron Studies, International Byron Society, The University of Nottingham, Newstead Abbey Byron Society. 

ივლისი, 2001, მონაწილე, მკვლევარი, გრანტის საერთო თანხა: მიმწვევმა მხარემ დაფარა ჩემი 

მონაწილეობის ხარჯები; 

 

6. 2001 International Byron Conference, Harvard University, The University of New York, The University of 

Delaware, აგვისტო, 2001, მონაწილე, მომხსენებელი, გრანტის საერთო თანხა: 600 აშშ დოლარი, რამაც 

დაფარა ჩემი ცხოვრების ხარჯები; 

 

7. „თბილისი-ნოტინგემი“, თსუ და საქართველოს ბაირონის საზოგადოება, 22-26 ოქტომბერი, 2001, 

ინიციატორი და ხელმძღვანელი, გრანტის საერთო თანხა: ბრიტანეთის მხარემ დაფარა მათი 

ხარჯები, 400 აშშ დოლარი;  

 

8. (საერთაშორისო) The Literary Reception of British Romanticism on the European Continent, Duisburg, 

Gerhard Mercator University, ნოემბერი, 2001, ლექციების კურსის წაკითხვა დუისბურგის 

უნივერსიტეტში, გრანტის საერთო თანხა: დაიფარა ჩემი იქ ყოფნის ხარჯები; 
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9. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ტელეკომპანია მე-9 არხი, 25. 05. 2002, პროექტის 

ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, გრანტის საერთო თანხა: გამოიყო 1500 ამერიკული დოლარი, ჩემი 

მხრიდან ქველმოქმედება; 

 

10. Visiting Professors, ILS Nottingham, ივლისი-აგვისტო, 2002, მონაწილე, ლექციების კურსის წაკითხვა, 

გრანტის საერთო თანხა: ILS Nottingham-მა დაფარა ჩემი მონაწილეობის ხარჯები; 

 

11. ლორდ ბაირონის 215 წლისთავი – კონცერტი, გამოფენა, კომპანია „არტ-იმედი“, 23. 01. 2003, 

პროექტის ხელმძღვანელი, გრანტის საერთო თანხა: ღონისძიებისათვის გამოიყო 1900 ამერიკული 

დოლარი, ჩემი მხრიდან მონაწილეობა და აქტივობა იყო ქველმოქმედება;  

 

12. (საერთაშორისო) Working with Wisdom Tales, Mayfair School of English, Tbilisi State University, The 

Byron School of Tbilisi, 4. 05. 2004, პროექტის ხელმძღვანელი, გრანტის საერთო თანხა: მგზავრობისა 

ხარჯები გაიღო ლონდონმა, თბილისი – ქველმოქმედება; 

 

13. The Reception of British Authors in Europe, Continuum Press, The University of Nottingham, 2001-2004, 

მონაწილეობა პროექტში, როგორც ერთ-ერთი ნაწილის ავტორისა, გრანტის საერთო თანხა: 

Contribution; 

 

14. Visiting Professors, ILS Nottingham, იანვარი, 2005, მონაწილე, ლექციების კურსის წაკითხვა, გრანტის 

საერთო თანხა: ILS Nottingham- მა დაფარა ჩემი მონაწილეობის ხარჯები; 

 

15. Visiting Professors, ILS Nottingham, ივლისი, 2005, მონაწილე, ლექციების კურსის წაკითხვა, გრანტის 

საერთო თანხა: ILS Nottingham- მა დაფარა ჩემი მონაწილეობის ხარჯები; 

 

16. Galaktion in English, TSU-University of Nottingham, საქართველოს ბაირონის საზოგადოება, 2004-2005, 

ხელმძღვანელი, გრანტის საერთო თანხა: 1000 ლარი პუბლიკაციისათვის საქ. ბაირონის 

საზოგადოებიდან; 

 

17. საჯარო ლექცია თარგმანზე, საქართველოს ბაირონის საზოგადოება, ივლისი, 2009, ხელმძღვანელი, 

მომხსენებელი, საჯარო ლექცია თემაზე „ლექსი და მისი თარგმანი“, საქართველოს ბაირონის 

საზოგადოება, თსუ, 17 მარტი, 2010, ხელმძღვანელი, მომხსენებელი; 

 

18. ბაირონისადმი მიძღვნილის ყოველწლიური ღონისძიება, ბაირონის ცენტრი, თბილისი, 

გრიბოედოვის 2; 4 მაისი, 2010, ხელმძღვანელი, მომხსენებელი; 

 

19. საჯარო ლექცია თემაზე „გალაკტიონის ენიგმები“, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, 29 მაისი, 2010, მომხსენებელი; 

 

20. ქართულ-ბრიტანული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი საღამო, ბრიტანელი სტუმრების 

მონაწილეობით, ბაირონის ცენტრი, თბილისი, გრიბოედოვის 2; 9 ივნისი, 2010, ხელმძღვანელი, 

მომხსენებელი; 

 

21. საჯარო ლექცია თარგმანზე, საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია, 11 

ივნისი, 2010, მომხსენებელი; 

 

22. შეხვედრა პროფესორ ინესა მერაბიშვილთან, საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრი, 28 

ოქტომბერი, 2010, მომხსენებელი; 

 

23. საჯარო ლექცია თემაზე „ლექსის ინტერპრეტაცია და თარგმანი – გალაკტიონი, შექსპირი, ბაირონი“, 

საქართველოს ბაირონის საზოგადოება, თსუ, 7 აპრილი, 2011, მომხსენებელი;  
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24. 120th anniversary of the great Georgian poet Galaktion Tabidze a book launch, short concert and reception, 

Canning House, London, The Byron Society of Georgia, 23 November, 2011, proeqtis xelmZRvaneli; 

 

25. ლორდ ბაირონის 225 წლისთავისადმი მიძღვნილი იუბილე, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, სააქტო დარბაზი, საქართველოს ბაირონის საზოგადოება, თსუ, 22 იანვარი, 2013, 

პროექტის ხელმძღვანელი; 

 

26. საჯარო ლექცია თემაზე „ბაირონი და საქართველო“, საქართველოს ბაირონის საზოგადოება, თსუ, 

24 მაისი, 2013, მომხსენებელი; 

 

27. საჯარო ლექცია თემაზე „ვინ იყო რეალური ავტორი უილიამ შექსპირის თხზულებებისა?“ 

საქართველოს ბაირონის საზოგადოება, თსუ, 14 ივნისი, 2013, მომხსენებელი; 

 

28. The 40th International Byron Conference, Byron Original and Translated, Tbilisi State University, Byron 

Society of Georgia, 23-28 June, 2014, Head of the Organizing Committee, speaker; 

 

29. საჯარო ლექცია თემაზე „ლექსი და ლექსმცოდნეობა“, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი, 2 აპრილი, 2015, მომხსენებელი; 

 

30. საჯარო ლექცია თემაზე „ბაირონი და მისი გავლენა მსოფლიო კულტურაზე“, სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი, 30 აპრილი, 2015, 

მომხსენებელი; 

 

31. გალაკტიონისადმი მიძღვნილი საღამო „მერი“– 100 წლისაა, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, სააქტო დარბაზი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 18 ნოემბერი, 2015, 

პროექტის ხელმძღვანელი, მომხსენებელი; 

 

32. საჯარო ლექცია თემაზე „ვეფხისტყაოსნის“ ინტერპრეტაციის საკითხი დედანსა და თარგმანში, 

საქართველოს ბაირონის საზოგადოება, თბილისის ბაირონის სკოლა, 1 ნოემბერი, 2016, 

ხელმძღვანელი, მომხსენებელი.  

 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა  

 

თსუ პროფესორთა დიდი საბჭო – 2000-2006; 

 

ბაირონის საერთაშორისო ასოციაციის დირექტორთა საბჭო (ლონდონი) – 1995-დან დღემდე; 

 

თსუ სადისერტაციო საბჭო P.10.12. N6, 2004-2006; 

 

პოსტ-კონფლიქტურ კულტურათა კვლევის საერთაშორისო კონსორციუმის (დიდი ბრიტანეთი) 

დირექტირთა საბჭო – 2011-დან დღემდე.  
 

 

დამატებითი ინფორმაცია  
 

ფილმები, გამოფენები მუზეუმებსა და გალერეებში მხატვრული ან  
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დოკუმენტური სრულმეტრაჟიანი ფილმი 

 

1. ბაირონის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი გამოფენა: 

 

1) მიძღვნილი პოეტის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი, თსუ, 27.10.1988; 

2) მიძღვნილი პოეტის 215 წლისთავისადმი (წიგნადი ფონდი, XIX-XX საუკუნის გრავიურები, 

ფოტო რეპროდუქციები, სანოტო პუბლიკაციები) კონსერვატორიის დიდი დარბაზის ფოიეში 

– 23.01.03;  

 

2. ბაირონის შემოქმედების ამსახველი პირადი წიგნადი ფონდის გამოფენა საჯარო ბიბლიოთეკაში – 

19.04.05. 

 

3. მრავალჯერადი მონაწილეობა სტუმრის სახით ქართულ სატელევიზიო პროექტებში 2000-2006 

წლებში: 

 

1) საზოგადოებრივი მაუწყებელი – თამარ ბოლქვაძის გადაცემათა ციკლი; 

2) საზოგადოებრივი მაუწყებელი – გია ბუღაძის გადაცემათა ციკლი;  

3) საუბრები წინანდლის ჭავჭავაძეების მუზეუმიდან. 

 

4. 2002-2003 წლებში სატელევიზიო არხზე „ევრიკა“ ვიყავი ავტორი სატელევიზიო ციკლისა „ქართულ-

ბრიტანული ლიტ. ურთიერთობები“. 

 

5. მონაწილეობა ყოველკვირეულ გადაცემაში „ენა და ლიტერატურა“, 2007 წელი. 

 

6. სატელევიზიო ფილმი „გალაკტიონი ლონდონში“, სატელევიზიო არხი „ერთსულოვნება“, 2012 

წელი.   

 

7. დოკუმენტური ფილმი ინესა მერაბიშვილი, პორტრეტი, თსუ კინოს კათედრა, 2013 წელი. 

 

8. ინესა მერაბიშვილის ლექცია „ბაირონი და საქართველო“, გადაცემათა ციკლი „ღია აუდიტორია“, 

სატელევიზიო არხი „ერთსულოვნება“, 2013 წელი. 

 

9. ინესა მერაბიშვილის ლექცია „ვინ არის ავტორი შექსპირის თხზულებებისა?“, გადაცემათა ციკლი 

„ღია აუდიტორია“, სატელევიზიო არხი „ერთსულოვნება“, 2013 წელი. 

 

10. ინესა მერაბიშვილის სატელევიზიო გამოსვლა, თემა – „სახელმწიფოს მოწყობის რუსთველისეული 

გეგმა“, გადაცემა „განთიადი“, სატელევიზიო არხი „ერთსულოვნება“, 4 ნოემბერი, 2016 წელი. 

 

11. ინესა მერაბიშვილის სატელევიზიო გამოსვლა, თემა – „22 იანვარი – ჯორჯ ბაირონის დაბადების 

დღე“, გადაცემა „განთიადი“, სატელევიზიო არხი „ერთსულოვნება“, 23 იანვარი, 2017 წელი. 

 

 

 

 

ჯილდოები და პრემიები 

 

ბაირონის მედალი – ბაირონის საერთაშორისო საზოგადოებიდან; 

 

საერთაშორისო ელჩის (HE) წოდება – ამერიკის ბიოგრაფიის ინსტიტუტიდან; 

 

„ოქროს არწივი“ – ნაპოლეონის საერთაშორისო საზოგადოებიდან; 



 

 

10 ინესა მერაბიშვილი, CV 

  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედალი ბაირონოლოგიაში 

შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის; 

 

ივანე მაჩაბლის სახელობის პრემია – საქართველოს მწერალთა კავშირიდან; 

 

პრემია „ოქროს ფრთა“ – საქართველოს ჟურნალისტთა ასოციაციიდან; 

 

საერთაშორისო პრემია „ოქროს არტი“ ხელოვნების აკადემიიდან და სხვა ჯილდოები და პრემიები; 

 

გორის საპატიო მოქალაქის წოდება – გორის მუნიციპალიტეტი. 
 

 

                                                                   თარიღი:  31 მაისი, 2017.  
 

 

 

 

 

 

 


