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CURRICULUM VITAE   
                                                                                                                                 
 
გვარი:  გამყრელიძე                           

სახელი:   თამაზ                  

სამუშაო ადგილი :  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

   საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 

მისამართი:            

ელ. ფოსტა:   t.gamkrelidze@science.org.ge 
 

 სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

2012- საპატიო პრეზიდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 
2008- ხელმძღვანელი, თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
2005-
2012 

პრეზიდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 

2003-
2005 

აკადემიკოს-მდივანი, ენისა და ლიტერატურის განყოფილება, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 
2000 საპატიო დირექტორი და სამეცნიერო მრჩეველი, აკად. გ. წერეთლის სახელობის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 
1999- გამგე, ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
1973-
2000 

დირექტორი, აკად. გ. წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი 
1964-
2004 

გამგე, სტრუქტურული და გმაოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
1953-
1960 

მეცნიერი თანამშრომელი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემია 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

1963 – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი („ხეთური ენა და ლარინგალური თეორია“); 

1956 – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი („ხეთური ენის არაინდოევროპული 

ელემენტები“) 
 
1995 – საპატიო დოქტორი, ჩიკაგოს უნივერსიტეტი 

1994 – საპატიო დოქტორი, ბონის უნივერსიტეტი 
 
ძირითადი პუბლიკაციები 
2015 – Происхождение письменности, Серия – Народы и культуры - «Грузины», 
«Наука», Москва, 2015 
2014 – თ. გამყრელიძე (თანავტორი ე. სოსელია), ბრწყინვალე ქართველოლოგი, 
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„ქართველოლოგია“ #4, 2014, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიs გამომცემლობა, თბილისი  

2014 – თ. გამყრელიძე, ფუძე-ენის რეკონსტრუქცია და ქრონოლოგიური დონეები, 

ენათმეცნიერების საკითხები,  თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2014 

2014 – თ. გამყრელიძე, რჩეული წერილები და გამოსვლები, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 

2014 
2009 – Thomas V. Gamkrelidze, «Paradigms» in Linguistics and the Problem of the 
Isomorphism between the Genetic Code & Semiotic Systems, Bulletin of the Georgian 
National Academy of  Sciences, 2009, №2; 

2008 – თ. გამყრელიძე, ენა და ენობრივი ნიშანი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის გამომცემლობა;  
2008 – Thomas V. Gamkrelidze, The Problem of the Origin of the Hittite Cuneiform, 
Bulletin of the Georgian National Academy of  Sciences, 2008, №3; 
2008 – Thomas V. Gamkrelidze, Kartvelian and Indo-European: A Typological 
Comparison of Reconstructed Linguistic Systems, Bulletin of the Georgian National 
Academy of  Sciences, 2008, №2; 
2008 – Thomas V. Gamkrelidze, The Indo-European Glottalic Theory: A New Paradigm 
in Indo-European Comparative Linguistics, Bulletin of the Georgian National 
Academy of  Sciences, 2008, №1; 
2007 The «Principle of Complementarity» and the Nature of Linguistic Sign, Bulletin 
of the Georgian National Academy of  Sciences, 2007, №3; 
2007 – Thomas V. Gamkrelidze, On the Ecology of Culture, Bulletin of the 
Georgian National Academy of  Sciences, 2007, №1; 
2006 – Thomas V. Gamkrelidze, Selected Writings. Linguistic Sign, Typology, and 
Language Reconstruction («Innsbrucker Beiträge zur  Sprachwissenschaft», 
Innsbruck 2006), with Selected bibliography and an Introductory Article by Rüdiger 
Schmitt; 
2003 – თ. გამყრელიძე (თანაავტორები – ზ. კიკნაძე, ი. შადური, ნ. შენგელაია), თეორიული 

ენათმეცნიერების კურსი, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2003 [მეორე გამოცემა 2008]; 

2000 – თ. გამყრელიძე, რჩეული ქართველოლოგიური შრომები, თსუ გამომცემლობა, 

თბილისი, 2000; 
1999 – Тамаз В. Гамкрелидзе, Типология письма как  знаковой системы. 
«Поетика. История Литературы. Лингвистика»; 
1999 Thomas V. Gamkrelidze, Typology and Reconstruction: New trends in Comparative 
Historical and Diachronic Linguistics. in «The emergence of the modern language 
sciences»; 
1994/95 – Thomas V. Gamkrelidze, Indo-European and the Indo-Europeans, A 
Reconstruction and Historical        Analysis of a Proto-Language and a Proto-Culture, 2 
vols. English  version by Johanna Nicholas, with a Preface by Roman Jakobson 
 (Mouton de Gruyter, Berlin - New York, 1994/95): co-author – V.V. Ivanov; 
1994 – Thomas V. Gamkrelidze, Alphabetic Writing and the Old Georgian Script. A 
Typology and Provenience  of Alphabetic Writing Systems, «Caravan Books», Delmar, 
New York,  1994; 

http://www.science.org.ge/moambe/3-2/Gamkrelidze.pdf
http://www.science.org.ge/moambe/3-2/Gamkrelidze.pdf
http://www.science.org.ge/2-3/Gamkrelidze.pdf
http://www.science.org.ge/2-2/Gamkrelidze.pdf
http://www.science.org.ge/2-2/Gamkrelidze.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Glottalic_theory
http://www.science.org.ge/2-1/Gamkrelidze.pdf
http://www.science.org.ge/2-1/Gamkrelidze.pdf
http://www.science.org.ge/2007-vol3/gamkrelidze.pdf
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1990 – Thomas V. Gamkrelidze (co-author V. V. Ivanov), The Early History of Indo-
European Languages. Scientific American 262, no. 3 
1989 – თ. გამყრელიძე, წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა, თსუ 

გამომცემლობა; 

1986 – თ. გამყრელიძე, დეზაფრიკატიზაცია სვანურში. "გადაწერის წესები" დიაქრონიულ 

ფონოლოგიაში. თსუ გამომცემლობა 
1984 – Тамаз В. Гамкрелидзе, Индоевропейский язык и индоевропейцы. 
Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры, 
тт. I/II, с  предисловием Р.О. Якобсона, Тбилиси 1984 (в соавторстве с Вяч. Всев. 
Ивановым);  
1982 – Thomas V. Gamkrelidze (Mitverfasser G. Machavariani), Sonantensystem und 
Ablaut in den Kartvelsprachen (Günter Narr-Verlag, Tübingen,1982); 
1981 – თ. გამყრელიძე (თანაავტორი ტ. გუდავა) თანხმოვანთკომპლექსები მეგრულში. თსუ 

გამომცემლობა 
1975 – Thomas V. Gamkrelidze, Phonological typology and the hierarchical relations 
among phonemic units.  «LINGUA» 35    
1973 – Thomas V. Gamkrelidze, The Problem of “l’arbitraire du signe”, «LANGUAGE» 
50; 
1973 – Thomas V. Gamkrelidze (Mitverfasser V. V. Ivanov), Sprachtypologie und die 
indoeuropäischen Verschlüsse. «PHONETICA»; 
1971 – Тамаз В. Гамкрелидзе, Современная диахрони- ческая лингвистика и картвельские 

языки. «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ», №2:19-30; 
1971 – Тамаз В. Гамкрелидзе,  Современная диахроническая лингвистика и картвельские 

языки. «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»,  №3:34-48 
1966 – Thomas V. Gamkrelidze, A typology of Common Kartvelian, «LANGUAGE» 42; 
1965 – თ. გამყრელიძე (თანაავტორი გ. მაჭავარიანი), სონანტთა სისტემა და აბლაუტი 

ქართველურ ენებში, თსუ გამომცემლობა 
1961 – Thomas V. Gamkrelidze, “The Akkado-Hittite Syllabary  and  the Problem of  the 
Origin of  the Hittite Script” («Archive Orientální», 1961, 29/3: pp.406-418); 
1961  – თ. გამყრელიძე, სიბილანტთა შესატყვისობანი და ქართველურ ენათა სტრუქტურის 

ზოგი საკითხი, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 1961; 
1961 –  Thomas V. Gamkrelidze, The Akkado-Hittite Syllabary  and  the Problem of  
the Origin of  the Hittite Script. «Archiv Orientální», 29/3,  
 
განათლება/ტრენინგი  

1952 – ფილოლოგი (აღმოსავლეთმცოდნე),აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილი 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  
 
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

2015 – ნ. მარის ოთხელემენტოვანი ანალიზის ფსიქოლოგიური საფუძვლები, ნ. მარის 

დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, საქართველოს მეცნიერებათა 

http://www.science.org.ge/books/Corralation.pdf
http://www.science.org.ge/books/Corralation.pdf
http://www.science.org.ge/books/Corralation.pdf
http://www.science.org.ge/books/The%20Problem%20of%20Larbitraire.pdf
http://www.science.org.ge/books/Sprachtypologie-n.pdf
http://www.science.org.ge/books/Sprachtypologie-n.pdf
http://www.science.org.ge/books/Sprachtypologie-n.pdf
http://www.science.org.ge/books/A%20Tipology%20of%20Common%20Kartvelian.pdf
http://www.science.org.ge/books/A%20Tipology%20of%20Common%20Kartvelian.pdf
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ეროვნული აკადემია, თბილისი 

2015 – პარადიგმები ენათმეცნიერებაში, საერთაშორისო კონფერენცია – იდეოლოგია და 

ლინგვისტური იდეები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი 

2015 – კულტურის ეკოლოგია, საერთაშორისო კონგრესი  – ქართველოლოგიის პრობლემები 

და პერსპექტივები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი 

2015 – ფონოლოგიის ელემენტები აკად. გ. ახვლედიანის ფონეტიკურ თეორიაში, 

საერთაშორისო კონგრესი – ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 

2014 – Le migrazioni indeuropee, საერთაშორისო შეკრება ინდოევროპული პრობლემატიკის 

თაობაზე (Rimini - Meetings 2014) იტალია 

2013 – გამოსვლა პლენარულ სხდომაზე, საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე „სინთეზური 

ბიოლოგია“, ვენა, ავსტრია 

2010 – გამოსვლა პლენარულ სხდომაზე, საერთაშორისო კონფერენცია „ათენის დიალოგები“, 

ათენი, საბერძნეთი 

2010 – აკადემიათაშორისი პანელის ეგიდით მოწყობილი საერთაშორისო კონფერენცია, 

ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი 

2009 – გამოსვლა პლენარულ სხდომაზე, საერთაშორისო კონფერენციაში - 21-ე საუკუნის 

ფასეულობები, პოდგორიცა, მონტენეგრო 

2009 – საქართველო: ევროპა თუ  აზია (Georgia: Europe or Asia), II საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

- „კავკასია – ქართული კულტურა გზაჯვარედინზე. კულტურათაშორის დიალოგი ევროპასა 

და მის ფარგლებს გარეთ“, ფლორენცია, იტალია (http://symposiumgeorgia.org 
makad@symposiumgeorgia.com) 
 
 
სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 
2013-2015 ქართველურ ენათა შედარებითი გრამატიკა (ხელმძღვანელი), შოთა 

რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი 
2009-2011 ქართული ენის თესაურუსი (ხელმძღვანელი), შოთა რუსთაველის ეროვნული 

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

წევრობა  
 

http://symposiumgeorgia.org/
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2008- უცხოელი წევრი, ლატვიის მეცნიერებათა აკადემია, რიგა 
2007- საპატიო წევრი, უნგრეთის მეცნიერებათა აკადემია, ბუდაპეშტი 
2006- წევრი, ევროპის აკადემია, ლონდონი 
2006- უცხოელი ასოციირებული წევრი, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აშშ 
2003-
2005 

აკადემიკოს-მდივანი, ენისა და ლიტერატურის განყოფილება, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 
1999- გამგე, ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
1988- საპატიო წევრი, ინდოევროპეისტიკის საზოგადოება, გერმანია 
1985- წევრი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოება (პრეზიდენტი 1986-1987 წწ.) 
1988- უცხოელი წევრი, საქსონიის მეცნიერებათა აკადემია, ლაიფციგი 
1984- აკადემიკოსი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია, მოსკოვი 
1983- წევრ-კორესპონდენტი, ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია, ვენა 
1980- წევრ-კორესპონდენტი, ბრიტანეთის აკადემია, ლონდონი 
1979- უცხოელი საპატიო წევრი, ამერიკის ხელოვნებათა და მეცნიერებათა აკადემია, ბოსტონი 
1974- აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 
1973-
2000 

დირექტორი, აკად. გ. წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი 
1971- საპატიო წევრი, ამერიკის ლინგვისტური საზოგადოება, ვაშინგტონის ოლქი, აშშ 
  

დამატებითი ინფორმაცია  
 

2000 თბილისის საპატიო მოქალაქე 
1999 ღირსების ორდენი 
1990 ივანე ჯავახიშვილის პრემიის ლაურეატი 
1989 ალექსანდრე ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი, გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკა 
1988 ლენინური პრემიის ლაურეატი (მეცნიერების დარგში), სსრკ 

 
                                                        

 

            თარიღი:  23.06.2017 

 
 

 
 

 


