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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 27 აგვისტო, 1948 წელი
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 1966 წელს დავამთავრე ვანის რაიონის სოფელ გორას საშუალო
სკოლა, 1971 წელს - ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის
ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი. 1974 წელს დავიცავი
საკანდიდატო, ხოლო 1983 წელს სადოქტორო დისერტაციები.


სამუშაო გამოცდილება

 1974-1978 წლები - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ყოფილი პედინსტიტუტის)
უფროსი მასწავლებელი.
 1978-1984 წლები - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ყოფილი პედინსტიტუტის)
ქართული ლიტერატურის კათედრის დოცენტი
 1984 წლიდან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
1990
წლიდან 2006 წლამდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის (ყოფილი პედაგოგიური ინსტიტუტის)
ქართული
ლიტერატურის
დეპარტამენტის
(ყოფილი
კათედრის) ხელმძღვანელი.
 1990-1994 წლები - აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ისტორია-ფილოლოგიის
ფაკულტეტის
დეკანი.
 1994-1996 წლები - აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პრორექტორი სამეცნიერო მუშაობის დარგში.
 1996 -2005 წლები - აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
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უნივერსიტეტის რექტორი.
 2006 წლიდან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი.


ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

რუსული

B2

C1

+

კომპიუტერული
უნარები

ოპერაციული სისტემა Windows (7, 8);
ფაილურ
სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია; ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური
მომსახურება. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი
ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),
პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR,
ZIP), სხვა პროგრამები: .ინტერნეტში სანავიგაციო
პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო
ათი
განმავლობაში)

ბოლო ათი წლის განმავლობაში სამეცნიერო ჟურნალებსა და
კრებულებში გამოქვეყნებული მაქვს ასზე მეტი სამეცნიერო
ნაშრომი და გამოცემული მაქვს 18 წიგნი. მათ შორის:

წლის

C2

1.
ქართული
ემიგრანტული
მწერლობა,
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2006 წ. გვ. 595.

ქუთაისის

2. ქართველოლოგიური ეტიუდები, ტომი პირველი, 2010 წ. გვ.
548;
3. ქართველოლოგიური ეტიუდები, ტომი მეორე, 2014 წ. გვ. 603;
4. ქართველ მწერალთა ეროვნულ-პოლიტიკური მრწამსი,
ორტომეული, ქუთაისი, 2014 წ. ტომი პირველი, გვ: 571; ტომი
მეორე, გვ. 575;
5.

ქართვულენოვანი

ზეპირსიტყვიერება

და

მწერლობა
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თურქეთში, ქუთაისი, 2015 წ. გვ. 424.

სამეცნიერო
კონფერენციები

ბოლო ათი წლის განმავლობაში მონაწილეობა მაქვს
მიღებული ასზე მეტ საერთაშორისო და ეროვნულ
სამეცნიერო კონფერენციაში. მათ შორის:
ვერლიბრი გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში,
მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011 წლის 14-18
ნოემბერი.
2. “ოსმალოს
საქართველოში”
მცხოვრები
ჩვენებურების
ისტორიული
მეხსიერების
ფოლკლორული გამოვლინებანი, ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრისა და ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II
საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: “ტაოკლარჯეთი,” 2012 წლის 5-8 სექტემბერი,
თბილისი-ბათუმი.
3. გრიგოლ
ორბელიანი
და
“სამუსლიმანო
საქართველო,” გელათის მეცნიერებათა აკადემიის
სამეცნიერო კონფერენცია, გელათი, 2013 წლის 2022 სექტემბერი.
4. ლადო არველაძის ადგილისათვის XX საუკუნის
ქართული
ემიგრანტული
ლიტერატურის
ისტორიაში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შოთა
რუსთაველის
ქართული
ლიტერატურის
ინსტიტუტის VII საერთაშორისო სომპოზიუმი
თემაზე:
ლიტერატურა
დევნილობაში.
ემიგრანტების
მწერლობა
(XX
საუკუნის
გამოცდილება), თბილისი, 2013 წლის 25-27
სექტემბერი.

1.

5. სულეიმან ინოღლუ (ინაშვილი) – თურქეთში
მოღვაწე უცნობი ქართველი პოეტი, თბილისის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
VII
საერთაშორისო
ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, 2016 წლის 17-21
ოქტომბერი.

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი.
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სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი.
1. სტამბოლის ქართული სავანე, როგორც ქართული
კულტურის დიდმნიშვნელოვანი საზღვარგარეთული
კერა
უცხოეთში
(მწერლობა,
განმანათლებლობა,
საგამომცემლო საქმე);
2. უცხოეთში შექმნილი ქართული პოეზიის ანთოლოგიის
შედგენა, კომენტირება და გამოცემა (პროფესორ ნესტან
კუტივაძესთან ერთად).
3. ქართულენოვანი მწერლობა ისრაელში
ნესტან კუტივაძესთან ერთად).

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

(პროფესორ

აკადემიები:
გელათის მეცნიერებათა აკადემია;
ნიუ-იორკის საერთაშორისო სამეცნიერო აკადემია;
ლიტერატურათმცოდნეთა სამეცნიერო აკადემია;
მწერალთა, მეცნიერთა და ხელოვანთა სამეცნიერო აკადემია.
ასევე:
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს თავმჯდომარე;
სამეცნიერო ჟურნალ „ქართველოლოგიური მემკვიდრეობის“
პასუხისმგებელი რედაქტორი;
ქართულ ლიტერატურაში სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების ხელმძღვანელი;
„აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბის“
რედკოლეგიის წევრი;
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
რედკოლეგიის წევრი.

ჯილდოები / სტიპენდიები

ფაკულტეტის

შრომების

ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლისა და ნიკო ნიკოლაძის
პრემიების ლაურეატი;
იუნესკოს მიერ დაწესებულ მეცნიერების დღესთან
დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა
აკადემიისგან მიღებული საპატიო სიგელი ფილოლოგიის
დარგში სამეცნიერო მიღწევებისათვის;

დამატებითი ინფორმაცია

საქართველოს
კულტურისა
და
ძეგლთა
სამინისტროსგან მიღებული მადლობის სიგელი;
მევლანას
(თურქეთი)
გამარჯვებული;

საერთაშორისო

დაცვის
პროგრამის
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ქუთაისის, ვანისა და ქალაქ კოლუმბიის (აშშ) საპატიო
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