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Curicullum Vitae        

 
თამაზ გაბისონია 

 

2. საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

სამსახურის მისამართი: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, თბილისი 0162, 

საქართველო 

ტელ.:  (+995 32) 223 10 26      (+995 32) 229 41 97     (+995 32) 223 40 21 

ფაქსი: (+995 32) 223 10 26     (+995 32) 229 41 97       

ელ. ფოსტა:  info@iliauni.edu.ge 

საცხოვრებელი მისამართი:     თბილისი, კერესელიძის 14, ბ. 22 

ტელ.:   (+995 32)  2 34 30 14 

მობილური:  (+995 93) 181 000 

ელ. ფოსტა:   tamaz.gabisonia@iliauni.edu.ge    tamazgabisonia@gmail.com 

3. სამუშაო გამოცდილება 

 

მუშაობის პერიოდი 2011-დან      დღემდე 

დამქირავებელი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დამქირავებლის მისამართი ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, თბილისი 0162, 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

პედაგოგიური სამუშაო ბაკალავრიატსა და 

დოქტორანტურაში,  

ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის ჯგუფის 

mailto:info@iliauni.edu.ge
mailto:tamaz.gabisonia@iliauni.edu.ge
mailto:tamazgabisonia@gmail.com
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თანახელმძღვანელობა,  

სამეცნიერო სამუშაო,   

საექსპედიციო სამუშაო, საექსპერტო სამუშაო, 

კოორდინატორული და სარედაქტორო სამუშაო, 

სტუდენტური გუნდის ხელმძღვანელობა 

 

მუშაობის პერიოდი     1986 - დან         2013 - მდე 

დამქირავებელი ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

კონსერვატორია 

დამქირავებლის მისამართი თბილისი, გრიბოედოვის 8/10 

თანამდებობა ხალხური სამუსიკო შემოქმედების კათედრის 

ლაბორანტი (1986-1992), მეცნიერ-მუშაკი (1992-2004), 

პედაგოგი (1998-2013) 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

კათედრაზე - ეთნომუსიკოლოგიური კვლევითი 

სამუშაო; პედაგოგიური: სალექციო და 

ინდივიდუალური კურსი ქართული ხალხური 

მუსიკალური შემოქმედებაში; ასევე -  

მსოფლიო ხალხთა ტრადიციული მუსიკის და ხალხურ 

ნიმუშთა ნოტირების (გაშიფრვის) სალექციო კურსები; 

 

მუშაობის პერიოდი           2004 - დან    2012 - მდე 

დამქირავებელი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 

ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის 

საერთაშორისო ცენტრი 

დამქირავებლის მისამართი თბილისი, გრიბოედოვის 8/10 

თანამდებობა სპეციალისტი, რედაქტორი, კოორდინატორი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმების ერთ-

ერთი კოორდინატორი, კონცერტების მომზადება-

ჩატარება, სარედაქტორო სამუშაო, ცენტრის ზოგადი 
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საოფისე სამუშაო, ვებ-გვერდის კოორდინატორი, 

ცენტრის ბიულეტინის რედაქტორი 

 

მუშაობის პერიოდი 2006 - დან  2016  წლის 1 ოქტომბრამდე 

დამქირავებელი გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო 

გალობის უმაღლესი სასწავლებელი 

დამქირავებლის მისამართი თბილისი, სანდრო ეულის ქ. #3 

თანამდებობა დეკანი - 2014 წლიდან 2016 წლის 1 ოქტომბრამდე, ასევე 

2011-2014 - პედაგოგი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

დეკანის მოვალეობები; ქართული ხალხური 

მუსიკალური შემოქმედების და ეთნომუსიკოლოგიის 

თეორიული კურსი, ხალხური მუსიკის ნიმუშის 

ნოტირების პრაქტიკული კურსი, 

 

მუშაობის პერიოდი        1993 - დან  1995 - მდე 

დამქირავებელი თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის 

კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ამჟამად საქართველოს შოთა 

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი) 

დამქირავებლის მისამართი თბილისი, რუსთაველის გამზ. 19 

თანამდებობა პედაგოგი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ქართული საეკლესიო გალობის თეორიული და 

პრაქტიკული კურსი 

 

მუშაობის პერიოდი        2005 - დან  2007 - მდე 

დამქირავებელი ბათუმის სახელმწიფო კონსერვატორია (ამჟამად -

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი) 

დამქირავებლის მისამართი ბათუმი, ლუკა ასათიანის #37 
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თანამდებობა მოწვეული პედაგოგი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ქართული ხალხური მუსიკის სალექციო-პრაქტიკული 

კურსი (გაშიფრვა, ექსპედიცია); ქართული ხალხური 

სიმღერისა და ეთნომუსიკოლოგიის სალექციო კურსი 

 

 

 

4. განათლება და სამეცნიერო ხარისხები 

 

თარიღი         2009 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორია 

სპეციალობა ეთნომუსიკოლოგი 

დიპლომის/სერტიფიკატის N TSC # 000003 

კვალიფიკაცია მუსიკოლოგიის დოქტორი  

დაცული სადისერატაციო 

თემის სახელწოდება 

„ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის ფორმები“ 

 

თარიღი           1881 - დან  1886 - მდე 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორია 

სპეციალობა მუსიკისმცოდნე (ფოლკლორისტი) 

დიპლომის/სერტიფიკატის N ИВ № 259048 

კვალიფიკაცია მუსიკისმცოდნე-მასწავლებელი 

 

 

 

5. გამოქვეყნებული შრომები    
 

1. ქართული ხალხური მრავალხმიანობის კომპოზიციური პრინციპები და 

ტიპები. ქართლი მუსიკის პოლიფონიის საკითხები, თბილისის ვ. 

სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო 

შრომათა კრებული, თბილისი, 1988; 
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2. ქართული ხალხური მრავალხმიანობის სინთეზური და გარდამავალი 

ფორმები, მუსიკისმცოდნეობის საკითხები; თბილისის ვ. სარაჯიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 

თბილისი, 1993-94; 

3. ფუნქციონალური ინიციატივაქართლ ხალხურ სიმღერაში, 

მუსიკისმცოდნეობის საკითხები; თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი, 

1997; 

4. ქართული ხალხური (ვოკალური)  მრავალხმიანობის ტიპოლოგიური 

კლასიფიკაცია; ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები; თბილისის ვ. 

სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები; 

თბილისი 2000.  

5. ქართული საეკლესიო საგალობლისა და ქართული ხალხური სიმღერის 

ურთიერთმიმართების რამოდენიმე ასპექტი; სასულიერო და საერო მუსიკის 

მრავალხმიანობის პრობლემები; ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს 

სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისტავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები; თბილისი 2001.  

6. ბროშურის „ასე გალობდნენ საქართველოში“ შესახებ; ქართული საეკლესიო 

გალობის თანამედროვე პრობლემები; საქართველოს საპატრიარქო, საეკლესიო 

გალობის ცენტრი; თბილისი 2002.  

7. ვასილ მახარაძე (1908-1981) _ ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები, 

გურია, ტ III (ნინო ჭალისურის თანაავტორობით); ქართული ხალხური 

სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისი 2004. 

8. ქართული წირვის საგალობლების მელოდიური მოდელები - ქართული 

სამეცნიერო რეცენზირებადი ინტერნეტ-ჟურნალი “ქესჟ – მუსიკისმცოდნეობა 

და კულტუროლოგია” 2005 წ. http://gesj.internet-

academy.org.ge/ge/list_aut_artic_ge.php?b_sec=muz&list_aut=1203 

9. „ჰიპოთეზები ქართული მრავალხმიანობის ჩამოყალიბების პროცესის შესახებ~ 

_ ტრადიციული მრავალხმიანობის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი; თბილისის 

ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული 

მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, მოხსენებათა კრებული, 

რედაქტორები რუსუდან წურწუმია, იოსებ ჟორდანია; თბილისი, 2005 წ.  

10. "ცნება "მრავალხმიანობა“ ქართული ხალხური მუსიკის მაგალითზე“ - 

ტრადიციული მრავალხმიანობის III საერთაშორისო სიმპოზიუმი; თბილისის 

ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული 

მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, მოხსენებათა კრებული, 

რედაქტორები რუსუდან წურწუმია, იოსებ ჟორდანია; თბილისი, 2007 წ. გვ. 66-

75 

11. "გურული სიმღერის მრავალხმიანობა" - მოხსენება დ. არაყიშვილისადმი 

მიძღვნილ კონფერენციაზე. დაიბეჭდა ჟურნალში „ხელოვნება“. თბილისი, 

2008; 

12. "ქართული ხალხური საკრავიერი მრავალხმიანობის ფორმები"- ტრადიციული 

მრავალხმიანობის IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი; თბილისის ვ. 

სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული 

http://gesj.internet-academy.org.ge/ge/list_aut_artic_ge.php?b_sec=muz&list_aut=1203
http://gesj.internet-academy.org.ge/ge/list_aut_artic_ge.php?b_sec=muz&list_aut=1203
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მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, მოხსენებათა კრებული, 

რედაქტორები რუსუდან წურწუმია, იოსებ ჟორდანია; თბილისი, 2009 წ. გვ. 

409-416 

13. "ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის ფორმები" - დისერტაცია 

მუსიკოლოგიის დოქტორის წოდების მოსაპოვებლად; 2009 

http://polyphony.ge/uploads/tamaz_gabisonia__disertation.pdf; 

14. Criteria for Determining the Types of Polyphony of Georgian Folk Songs. In: 

Echoes  from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on 

Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph 

Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo  (Spain) Nova Science 

Publishers. Inc. New York. 

15. Terms for Georgian Traditional and Medieval Professional Polyphonic Singing in 

Alphabetical Order იოსებ ჟორდანიასთან ერთად 

http://www.mdw.ac.at/ive/emm/index.php?id=149; 

16. Terminological priorities of Georgian traditional polyphony. In: European Voices 

II (Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in 

Eupore).Ardian ahmedaja (ed). Pp 207-219. Bohlau Verlag Wien-Koln-Weimar. 
2011 

17. Jordania, Joseph; Gabisonia Tamaz. Georgia: traditional vocal polyphony and folk 

terminology. In: European Voices II (Cultural Listening and Local Discourse in 

Multipart Singing Traditions in Eupore).Ardian ahmedaja (ed). Pp 335-375. 

Bohlau Verlag Wien-Koln-Weimar. 2011 

18. "დამწყები ხმა ქართულ ხალხურ მრავალხმიანობაში" -  ტრადიციული 

მრავალხმიანობის V საერთაშორისო სიმპოზიუმი; თბილისის ვ. 

სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული 

მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, მოხსენებათა კრებული, 

რედაქტორები რუსუდან წურწუმია, იოსებ ჟორდანია; თბილისი, 2011 წ. გვ. 

196-211 

19. ქრისტიანული კვალი სვანურ ხალხურ სიმღერებში - 2012 წლის 

ეთნოლოგიური სამეცნეირო კონფერენცია „არქაული ელემენტები 

საქართველოს მთის ეთნოკულტურაში“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(მზადდება დასაბეჭდად); 

20. სეკუნდის დიალექტიკა ეთნიკურ მუსიკაში. სტატიკა და დიალექტიკა - 

ტრადიციული მრავალხმიანობის V საერთაშორისო სიმპოზიუმი; 

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 

ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, 2012 

წლის მოხსენებები. (2013) 

21. The known examples of personal influence on Georgian musical tradition. - Third 

Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music 12-16 september 2013 

Budapest. 2015; 

22. Критерии „аутентичности“ в грузинском народном  музыкальном 

исполнительстве, Musicology, a peer-reviewed journal of the Institute of 

Musicology of Serbian Academy of Sciences and Arts #17 (2014). 

http://polyphony.ge/uploads/tamaz_gabisonia__disertation.pdf
http://www.mdw.ac.at/ive/emm/index.php?id=149
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23. ბურდონის სემიოტიკური განზომილებები ეთნიკურ მუსიკაში. ტრადიციული 

მრავალხმიანობის VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი; მოხსენებები. თბილისის 

ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული 

მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი,  2014 წლის მოხსენებები. 

თბილისი. 2015. 

24. მეტაფორები მუსიკაში. რიტორიკული ფიგურების პარალელები ქართულ 

ტრადიციულ მუსიკაში. სემიოტიკის მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია, სამყარო 

მეტაფორებში და მეტაფორების სამყარო. სემიოტიკა XIV. თბილისი, 2014 . 

25. ავტორი ქართულ ეთნიკურ მუსიკაში. ხალხური და საეკლესიო მუსიკის 

საშემსრულებლო პრობლემები, მოხსენებები. ბათუმის X საერთაშორისო 

კონფერენცია ფესტივალი. ბათუმი, 2015. 

26. ქართული ხალხური ქალაქური მუსიკის სემიოტიკური ასპექტები. 

სემიოტიკის მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია, ქალაქის სემიოტიკა, სემიოტიკა 

XV. თბილისი, 2015. 

27. ქართული მუსიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი, ფოლკლორისა და 

საგალობლის რედაქტორ-კონსულტანტი და სტატიების ავტორი 

(ფოლკლორული მუსიკა, ფოლკლორი ქართული მუსიკალური, ქართული 

მუსიკალური დიალექტები და სხვ.), ავტორ-შემდგენლები და რედაქტორები: 

რუსუდან ქუთათელაძე და მზია ჯაფარიძე,  თბილისი, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

6. მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში   ბოლო 10 წლის მანძილზე 
1.  „ჰიპოთეზები ქართული მრავალხმიანობის ჩამოყალიბების პროცესის 

შესახებ“ - ტრადიციული მრავალხმიანობის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი; 

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 

ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, თბილისი, 

2004; 

2. "ცნება "მრავალხმიანობა“ ქართული ხალხური მუსიკის მაგალითზე“ - 

ტრადიციული მრავალხმიანობის III საერთაშორისო სიმპოზიუმი; თბილისის 

ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული 

მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, თბილისი, 2006; 

3. "ქართული ხალხური საკრავიერი მრავალხმიანობის ფორმები"- ტრადიციული 

მრავალხმიანობის IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი; თბილისის ვ. 

სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული 

მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, თბილისი, 2008; 

4. ერთი სიმღერის შესახებ. ”გეფშვათ ღვინი” -  მოხსენება ტრადიციული 

მრავალხმიანობისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე; თბილისის 2009. 
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5. `ქართული საეკლესიო საგალობლის მრავალხმიანობის ფორმები~ _ 

მოხსენება საეკლესიო საგალობლისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე; 

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია, 2009; 

6. "დამწყები ხმა ქართულ ხალხურ მრავალხმიანობაში" -  ტრადიციული 

მრავალხმიანობის V საერთაშორისო სიმპოზიუმი; თბილისის ვ. სარაჯიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის 

კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, თბილისი, 2010; 

7. „ქრისტიანული კვალი სვანურ ჰიმნურ სიმღერებში“, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პირველი ეთნოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია 

„არქაული ელემენტები საქართველოს მთის ეთნოკულტურაში“ 2012 (მოხსენებები 

მზადდება დასაბეჭდად); 

8. „სეკუნდის დიალექტიკა ეთნიკურ მუსიკაში. სტატიკა და დიალექტიკა“ - 

ტრადიციული მრავალხმიანობის V საერთაშორისო სიმპოზიუმი; თბილისის ვ. 

სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული 

მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, 2012. 

9. ეკლექტიზმი ქართულ გალობაში - სამეცნიერო კონფერენცია „საეკლესიო 

გალობა, ტრადიცია, კანონიკა, შემსრულებლობა“, თბილისის ვ. სარაჯიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, საქართველოს საპატრიარქოს 

საეკლესიო გალობის ცენტრი, წმ. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის 

საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი, თბილისი, 30.05.2013.; 

10. მეტაფორები მუსიკაში. რიტორიკული ფიგურების პარალელები ქართულ 

ტრადიციულ მუსიკაში. სემიოტიკის მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია, სამყარო 

მეტაფორებში და მეტაფორების სამყარო. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი, 17-18 ოქტომბერი, 2014 წ. 

11. კილოს პრობლემატიკა ქართულ ტრადიციულ მუსიკაში და ვეშაპიძე-

წერეთლის თანაბარდაშორებული კილოწყობა, ბათუმის IX საერთაშორისოო 

კონფერენცია-ფესტივალი, 2014. 

12. ხმათა პარალელიზმი ქართულ ტრადიციულ მუსიკაში, მანანა ანდრიაძისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო 

კონსერვატორია, თბილისი, 2015. 

13. ბურდონის სემიოტიკური განზომილებები ეთნიკურ მუსიკაში. ტრადიციული 

მრავალხმიანობის VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი; თბილისის ვ. 

სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული 

მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, 2014. 

14. Creator’s Competencies of Oral Tradition in Georgian Ethnic Music. 43rd World 

conference, Astana, 16-22 July. 2015.  
15. ქართული ხალხური ქალაქური მუსიკის სემიოტიკური ასპექტები. 

სემიოტიკის მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია, ქალაქის სემიოტიკა, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, 31 ოქტომბერი, 2015. 

16. ავტორი ქართულ ეთნიკურ მუსიკაში. ხალხური და საეკლესიო მუსიკის 

საშემსრულებლო პრობლემები, ბათუმის X საერთაშორისო კონფერენცია 

ფესტივალი. 4-7 ნოემბერი, ბათუმი, 2015. 
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7. სამეცნიერო პროექტებისთვის მიღებული გრანტები   ბოლო 10 წლის მანძილზე 
 

1. მრავალხმიანობის შემსწავლელი ICTM ჯგუფის მრავალხმიანობის მეორე 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი ვენაში; დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; 2011. 

2. ქართული ხალხური მუსიკა, დამფინანსებელი: ქართული ხალხური სიმღერის 

საერთაშორისო ცენტრი, ავტორი სტატიებისა „აჭარული ხალხური მუსიკა“ და 

„მეგრული ხალხური მუსიკა“ 2012 (იბეჭდება); 

3. ვებსაიტი polyphony.ge და ქართული ხალხური მუსიკის მონაცემთა ბაზის 

ინტერნეტვერსია; დამფინანსებელი: შვეიცარიის თანამშრომლობისა და 

განვითარების სააგენტო სამხრეთ კავკასიაში; კოორდინატორი; 2008; 

4. ფოლკლორის მხარდაჭერის პრეზიდენტის პროგრამა. მასტერ-კლასები 

ფოლკლორულ ანსამბლებთან, დამფინანსებელი: საქართველოს კულტურის, 

ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო; კოორდინატორი და ექსპერტი; 

2006-2007; 

5. ხმები წარსულიდან. ქართული ხალხური მუსიკა ფონოგრაფის ცვილის 

ლილვაკებიდან; დამფინანსებელი: საქართველოს კულტურის, ძეგლთა 

დაცვისა და სპორტის სამინისტრო; მკვლევარი;  2006-2007; 

6. მრავალხმიანობის შემსწავლელი ICTM ჯგუფის მრავალხმიანობის მესამე 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი ბუდაპეშტში; დამფინანსებელი: შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; 2013 წლის 16 სექტემბერს; 

7. Creator’s Competencies of Oral Tradition in Georgian Ethnic Music. 43rd World 

conference, Astana, 16-22 July. 2015. საქართველოს წარმომადგენელი და 

მომხსენებელი. დამფინანსებელი - ფონდი „ქართული გალობა“. 

 

 

8. სალექციო კურსები, წაკითხული ბოლო 10 წლის განმავლობაში 
 
 

სალექციო კურსი უნივერსიტეტი 

მუსიკოლოგია ინტერდისციპლინური 

კვლევის კონტექსტში 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეთნომუსიკოლოგიის შესავალი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მუსიკა, რელიგია, რიტუალი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მსოფლიო ხალხთა ტრადიციული მუსიკა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქართული საეკლესიო მუსიკა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქართული ხალხური სიმღერის 

საშემსრულებლო თავისებურებები 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ილიაუნის სტუდენტური ფოლკლორული 

გუნდი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მუსიკა სხვადასხვა რაკურსით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქართული ხალხური მუსიკალური 

შემოქმედება 

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 
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მსოფლიო ხალხთა ტრადიციული მუსიკა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 

ქართული ხალხური მუსიკის ნიმუშთა 

ნოტირება 

 

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 

ქართული ხალხური მუსიკალური 

შემოქმედება 

გიორგი მთაწმინდელის სახელობის 

საეკლესიო გალობის უმაღლესი  

უნივერსიტეტი 

ეთნომუსიკოლოგია გიორგი მთაწმინდელის სახელობის 

საეკლესიო გალობის უმაღლესი  

უნივერსიტეტი 

ქართული ხალხური მუსიკის ნიმუშთა 

ნოტირება 

გიორგი მთაწმინდელის სახელობის 

საეკლესიო გალობის უმაღლესი  

უნივერსიტეტი 

ქართული ხალხური მუსიკალური 

შემოქმედება 

ბათუმის სახელმწიფო კონსერვატორია 

ეთნომუსიკოლოგია ბათუმის სახელმწიფო კონსერვატორია 

ქართული საეკლესიო გალობა კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქართული ხალხური მუსიკალური 

შემოქმედების სწავლების მეთოდიკა 

მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტი 

 

 

 

 

 

 

 

9. სამეცნიერო საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების 

წევრობა 
 

 

 

რომელი სამეცნიერო 

საზოგადოებების 

(აკადემიების) წევრი 

ხართ/იყავით 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის ჯგუფი (ინიციატორი 

და თანახელმღვანელი) 2014 

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 

ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის 

საერთაშორისო ცენტრი, 2004-2012; 
 

 

 

რომელი სამეცნიერო საბჭოს 

წევრი ხართ/იყავით 

 

თბილისი სახელმწიფო კონსერვატორიის 

სადისერტაციო საბჭოს წევრი 2011-12 

 
 

 

რომელი ჟურნალის 
ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის 

საერთაშორისო ცენტრის ბიულეტენის თანარედაქტორი 
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რედკოლეგიის წევრი 

ხართ/იყავით 

2004-2007 წლებში 
 

 

 

 

 

10. enebis codna  
 

 kiTxva wera metyveleba 

qarTuli კარგად კარგად კარგად 
rusuli კარგად კარგად კარგად 
inglisuri დამაკმაყოფილებლად დამაკმაყოფილებლად დამაკმაყოფილებლად 

    

    

 

11. ojaxuri mdgomareoba 
 

ojaxis wevrebi saxeli gvari dabadebis weli profesia 

მეუღლე ნინო  მესხორაძე 1964 პედაგოგი 

შვილი ნატალია გაბისონია 1996 სტუდენტი 

შვილი ანა გაბისონია 1998 სტუდენტი 

შვილი ნიკოლოზ გაბისონია 1999 - 
     

 

 

12. damatebiTi informacia  
 

 

 ვარ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნომუსიკოლოგიური კვლევის ჯგუფის 

ინიციატორი და თანახელმძღვანელი;  

 ვიყავი ერთ-ერთი ინიციატორი და ორგანიზატორი ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 2012 წლის 14-15 ივნისს გამართული ეთნოლოგიური სამეცნიერო 

კონფერენციისა „არქაული ელემენტები საქართველოს მთის ეთნოკულტურაში“, 

ასევე - ორგანიზატორი ილიას უნივერსიტეტში 2014 წლის 18-19 ივნისს 

ჩატარებული ეთნოლოგიური კონფერენციისა „ქართული სიტყვიერი და 

მუსიკალური ფოლკლორის ურთიერთმიმართების საკითხები“; 

 მასალები საერთაშორისო ენციკლოპედიისთვის The SAGE Encyclopedia of 

Ethnomusicology კერძოდ, Georgia: და Contemporary performance practice Georgian 

Traditional Music (ნინო მახარაძესთან ერთად).   

 2014-2016 წლებში საჯარო ლექციები და პრეზენტაციები:  
1. საჯარო ლექცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში თემაზე: „ქართული ტრადიციული 

მუსიკის შემსრულებლობა - თანამედროვე რაკურსი“ 8.05.2014. 

2. „ქართული ტრადიციული მუსიკა“ - ლექცია ინგლისურ ენაზე უცხოელი 

სტუდენტებისთვის - ქართველოლოგიური საზაფხულო სკოლის ფარგლებში; 

კოორდინატორი ლევან ცაგარელი, 8 .09.2014 წ. 
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3. 2014 წლის ბორჯომის რაიონში ფოლკლორული ექსპედიციის პრეზენტაცია 29.02.2015. 

4. საჯარო ლექცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში თემაზე: „ქართული სიმღერა-

გალობის ფენომენი“. პროექტი „ახალი განმანათლებლობა“.  27.03.2015. 

5. საჯარო ლექცია „მუსიკა და ფსიქოლოგია“ გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო 

გალობის უმაღლეს სასწავლებელში 10.06.2015; 

6. საჯარო ლექცია და მონაწილეობა საღამოში „ქართული ქალაქური მუსიკა“ ქართული 

ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში 23.02.2016. 

7. საჯარო ლექცია „ავთენტიკურობის პრობლემა ქართულ ტრადიციულ მუსიკაში“ ქართლი 

ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმში. 11.03.2016 

 პირველი მოცულობითი სამუსიკისმცოდნეო რეცენზია  ფოლკლორულ კონცერტზე 

(„სახიობასა“ და ბასიანის“ ფოლკლორულ კონცერტებზე) - „ზოგჯერ თქმა სჯობს 

არათქმასა“,  4.03.2015. 

 

 ვარ სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფების წევრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და 

განათლების სამინისტროში, ფასილიტატორი (ტრადიციული მუსიკის სტანდარტის 

შემმუშავებელი პროფესიული სასწავლებლებისთვის - 2015 წ.); მუსიკის ცენტრის 

ღონისძიებების თანაკოორდინატორი 

 2014 წელს ვარ სამეცნიერო ხელმძღვანელი დოქტორანტ ნანა მჟავანაძისა, ასევე - 

ხელმძღვანელი სამეცნიერო თემებისა დოქტორანტ თეა მუქერიასი (სტუდენტური 

კონფერენციის გამარჯვებული), სტუდენტ ლიკა ქადაგიშვილის (სტუდენტური 

კონფერენციაზე წარმატებული გამოსვლა) და სტუდენტ მალხაზ რაზმაძისა - 

თბილისის კონსერვატორიაში გამართულ ახალგაზრდა ეთნომუსიკოლოგთა 

კონფერენციისთვის;  

 ვარ 10 ფოლკლორულ-შემკრებლობითი ექსპედიციის წევრი (1981-2013 წლებში); 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობისას ექსპედიციაში გახლდით 

გორელოვკაში და დედოფლისწყაროს რაიონში (2013), ჯარიაშენში და ბორჯომის 

რაიონში (2014). 

 ვარ კოორდინატორი მუსიკის ცენტრის საიტისა და ფეისბუქგვერდისა; 

 ვარ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხალხური სიმღერის სტუდენტური 

გუნდის ხელმძღვანელი 2012 წლიდან დღემდე; ჩემი ხელმძღვანელობით ილიაუნის 

სტუდენტურმა ფოლკლორულმა გუნდმა წარმატებით მიიღო მონაწილეობა 

სტუდენტურ დღეებზე (2013 - ფინალი), სამჯერ - არტგენის ფესტივალზე (2012-

2015), ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალზე (2013), საქველმოქმედო კონცერტებზე 

კონსერვატორიის მცირე დარბაზში (2013), რუსთავის შეზღუდული 

შესაძლებლობების ბავშვთა სახლში (2013), სამების საკათედრო ტაძრის 

ახალგაზრდულ ცენტრში (2013); ჩაატარა 9 ყოველსემესტრული საანგარიშო 

კონცერტი ილიაუნიში (შესწავლილია 130-ზე მეტი სიმღერა); ასევე - 2009-2013 

წლებში - ფოლკლორულ ანსამბლ „კერიას“ ხელმძღვანელი და გიორგი 

მთაწმინდელის უნივერსიტეტის გაერთიანებული გუნდის თანახელმძღვანელი. 

 ვარ საქართველოს კომპოზიტორთა და მუსიკისმცოდნეთა კავშირის წევრი 2011 

წლიდან. სტატიები ამ კავშირის ჟურნალში „მუსიკა“. 

 ფოლკლორული ფესტივალის NEWნადიმის თანაორგანიზატორი და მუსიკალური 

განყოფილების თანახელმძღვანელი.ზემოთაღნიშნული კონფერენციების გარდა, 1981-
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2013 წლებში მონაწილეობა მაქვს მიღებული კონფერენციებზე თბილისში (I და II ადგილები 

რესპუბლიკურ სტუდენტურ კონფერენციებზე, 4-ჯერ ფოლკლორის საკოორდინაციო 

საბჭოს კონფერენციებზე), ვენაში, ლენინგრადში (3-ჯერ), კიევში, ტაშკენტში (საუკეთესო 

მოხსენება), ბათუმში; 

 

 ვთანამშრომლობდი გაზეთებთან: „რეზონანსი“, „შვიდი დღე“, „ახალი შვიდი დღე“, 

„ახალი ქართული გაზეთი“, „დილის გაზეთი“, „ახალგაზრდა კომუნისტი“, 

„კომუნისტი“, „თბილისი“, ჟურნალთან „მუსიკა“; მქონდა გამოსვლები 

საზოგადოებრივ მაუწყებელში (ტელე- და რადიო გადაცემები), ტელეკომპანია 

„რუსთავი 2-ში“, „მაესტროში“, საპატრიარქოს ტელევიზია “ერთსულოვნებაში”, 

აჭარის ტელევიზიით, ტელევიზია “ნიკში”, საპატრიარქოს რადიო „ივერიაში“;  

ფოლკრადიოში; 

 

 1988 წლიდან დღემდე ვმონაწილეობ ფოლკლორული და საეკლესიო მუსიკის 

სხვადასხვა გამოცემებისა და ღონისძიებების ექსპერტად, კოორდინატორად და 

ჟიურის წევრად (ფოლკორული ფესტივალები, მასწავლებელთა ეროვნული 

გამოცდების სააპელაციო კომისია, სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციების 

ჟიური); ვატარებ მასტერ-კლასებს ქართული ტრადიციულ მსუიკაში ქართველებისა  

და უცხოელთათვის;  

 ვიყავი საქართველოს საპატრიარქოს პრესცენტრის თანამშრომელი 1998-2002 

წლებში; ვიყავი ყოველკვირეულ გაზეთ „საპატრიარქოს უწყებანის“ ინიციატორი და 

რედაქტორი (1999-2001, 2007-2009); ასევე  - გაზეთისა:  „ქართული გალობა“ (2006) 

და ჟურნალისა  „მოყვასი“ (2004-2005); ვარ კოორდინატორი საქართველოს 

საპატრიაქოს პროექტისა „ეპარქიული სამგალობლო გუნდების ჩამოყალიბება“;  
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