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დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლონისტიკის ცენტრის 
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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 

1975-1977 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტი (სპეციალობა 

- რუსული ენა და ლიტერატურა) 

1977-1995 - საქართველოს სამეცნიერო აკადემიის ხალხტა მეგობრობის მუზეუმი, უმცროსი, უფროსი და 

წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი 

1994-2006 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ფილოლოგიის ფაკულტეტი, პროფისორი 

2006 წლიდან - დღემდე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის ინსტიტუტის სრული პროფესორი, სლავური 

ლიტერატურების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პოლონუსტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  

პუბლიკაციების რაოდენობა - 6 მონოგრაფია, 150 წერილი 

შრომების სია დანართში (სამეცნიერო პუბლიკაციების რაოდენობა - 151, მათ შორის - 6 

მონოგრაფია) 

განათლება/ტრენინგი  

 

1968 – 1973 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - რუსული 

ენა და ლიტერატურა. 

1970 – 1974 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნების ფაკულტეტი, სპეციალობა - 

კინოსცენარისტი 
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1997-1998 (დეკემბერი-მაისი) - ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონისტიკის ფაკულტეტი, სამეცნიერო 

სტაჟირება 

1999 (მაისი) - ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონისტიკის ფაკულტეტი, სამეცნიერო სტაჟირება 

2000 - ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონისტიკის ფაკულტეტი, სამეცნიერო სტაჟირება 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  
სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილეობის სია დანართში 

 
 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

1. 1998 წ. ადამ მიცკევიჩის დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 

პროექტის ხელმძღვანელი - მ.ფილინა.  სპონსორი - საერთაშორისო თანამეგობრობა - „ვსპულნოტა 

პოლსკა“ (ვარშავა), (ჩატარდა თსუ-ში, 1998, დეკემბერი) 

2. 1999 წ. სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება ფრედერიკ შოპენის 

წლის ფარგლებში.  პროექტის ხელმძღვანელი - მ.ფილინა. სპონსორი - პოლონეთის რესპუბლიკის 

კულტურის სამინისტროს ფონდი (ვარშავა). ფ.შოპენის და იუ.სლოვაცკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

საერთშორისო სესია ჩატარდა  თსუ-ში, (1999, დეკემბერი) 

3. 2000 წ. საერთაშორისო კონფერენციის „პოლონელების 200 წელი კავკასიაში. ქართულ-პოლონური 

კონტაქტები“ (მიძღვნილია „პოლონიის“  ხუთი წლისთვისადმი) ორგანიზება და ჩატარება.  

პროექტის ხელმძღვანელი - მ.ფილინა. სპონსორი - პოლონეთის რესპუბლიკის კულტურის 

სამინისტროს ფონდი (ვარშავა). ჩატარდა  თსუ-ში, (2000, ოქტომბერი) 

4. 2005 წ. საერთაშორისო კონფერენციის „ეტიუდები კულტურათა მიჯნაზე. ქართულ-პოლონური 

კონტაქტები“ (მიძღვნილია „პოლონიის“  ათი წლისთვისადმი) ორგანიზება და ჩატარება.  პროექტის 

ხელმძღვანელი - მ.ფილინა. სპონსორი - პოლონეთის რესპუბლიკის სენატი და პოლონეთის 

რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში. ჩატარდა  თსუ-ში, (2000, ოქტომბერი) 

5. „რუსულ-ქართულ ლიტერატურულ ურთიერთკავშირების განვითარება“, damfinansebeli 

organizacia  - რურის უნივერსიტეტი, სლავისტიკის დეპარტამენტი (გერმანია),proeqtis 

xelmZRvaneli პროფესორი მირია ლეკე Miria.Lecke@rub.de, (2013-2015 წწ.) 

6.   

7. ქართული ლიტერატურა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მეცნიერებაში. რუსთაველის ფონდი. 

მთავარი სპეციალისტი - მ. ფილინა. ველმძღვანელი - პროფ. ე.ხინთიბიძე. (03.2008-03.2011 წწ.). 

8. 2010 წ. პროექტის “რომანტიზმი და თანამედროვება. წართულ-პოლონური ურთიერთობების 

ისტორია და პერსპექტივები“ ხელმძვანელი. საერთაშორისო კონფერენციის (მიძღვნილია 

„პოლონიის“  თხუთმეტი  წლისთვისადმი) ორგანიზება და ჩატარება.  პროექტის ხელმძღვანელი - 

მ.ფილინა. სპონსორი - სპონსორი - პოლონეთის რესპუბლიკის სენატი და პოლონეთის 

რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში.  ჩატარდა  თსუ-ში, (2010 წ., ივნისი). სტუდენტური 

კონკურსის „ვიცი პოლონეთი“ ჩატარება (თსუ, 2015 წლის ოქტომბერი).  

9. 2015 წ. პროექტის „პოლონური კავკასია. ქართულ-პოლონური ურთიერთობების ისტორია და 

პერსპექტივები“ ხელმძვანელი. საერთაშორისო კონფერენციის (მიძღვნილია „პოლონიის“  ოცი 

წლისთვისადმი) ორგანიზება და ჩატარება.  პროექტის ხელმძღვანელი - მ.ფილინა. სპონსორი - 

პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.  ჩატარდა  თსუ-ში, (2015, ივნისი). 

სტუდენტური კონკურსის „ვიცი პოლონეთი“ ჩატარება (თსუ, 2015 წლის ოქტომბერი).  

 

 

 

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

წევრობა  
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ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის სადოქტორო საბჭოს წევრი 

 

დ.აღმაშენაბელის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი 

 

10 სამეცნიერო კრებულის რედაქტორი, მათ შორის პოლონური პოეზიის ქართულ ენაზე სერიის 

რედაქტორი და შემადგენელი 

 

დამატებითი ინფორმაცია  
 

 

სახელმწიფო ჯილდოები: 

ღირსების ორდენი (საქართველო) – 2000 წელი 

 

პოლონეთის სენატის ოქროს თასი - 2002 წელი 

 

„Fidelis Poloniae” (საერთაშორისო ორგანიზაცია „პოლონია“-ს ჯილდო) -2002 

 

პოლონეთის წინაშე დამსახურებისათვის ჯვრის კავალერის ორდენი - 2005 (პოლონეთი, უმაღლესი 

პოლონეთის სახელმწიფო ორდენი უცხოელებისთვის) – 2004 წ. 

 

საპატიო მედალი „ტოლერანტობის იდეების დამტკიცებაში“ (საერთაშორისო ფონდი „ტოლერნტობა“, 

ვარშავა) – 2005 

 

ორდენი “Bene Meritum” პოლონეთის პოზიციების საერთაშორისო ასპარესზე გამყარებისთვის გაწეული 

ღვაძლისთვის - 2010 

 

მედალი საერთაშორისო თანამეგობრობა „პოლონია’-ს -„თანამშრომლობის 25 წელი“ – 2015 

ორდენი და წოდება „პოლონეთის რესპუბლიკის კულტურის დამსახურებული მოღვაწე“ - 2016 
 

 

 

მ. ფილინა 

                                                                   თარიღი:  25.06.2017 წ. 
 

 

 

 

 

 


