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განათლება
 2008 ასოც. პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარული ( ფილოლოგიური) მეცნიერებათა ფაქულტეტი,
მიმართულება სლავისტიკა .
სამუშაო გამოცდილება

1962 წლიდან რუსული ლიტერატურის კათედრა.
 2016 წლიდან სლავისტიკის დეპარტამენტის ას. პროფესორი
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კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამის კარგი ცოდნა (MS Word) , ინტერნეტში
სანავიგაციო პროგრამების ფლობა Opera, Chrome, Firefox .
სამეცნიერო პუბლიკაციები 33 (ოცდაცამეტი) და კონკრეტულად 5 ყველაზე
(ბოლო ათი წლის
მნიშვნელოვანი;
განმავლობაში)
1 Грузинские переводы поэтических текстов Н.Рубсова,, Высшая
школа перевода МГУ имени Ломоносова, 25-29 апрелия, 2012.
Солоники, Греция.Россия, 2012. стр.17-22
2.“ Влияние формы на художественную прозу. Сюита «Картинки
с выставки» Мусоргского и повесть «Бросок на юг»
К.Паустовского.“ Сопоставительный анализ.Диалог культур.
Всемирная культура и Армения. Материалы III Международной
конференции, посвященной 90 летию Лазаря Сарьяна ( 6 -8 мая)
2010 года, Гюмри, 2010, стр.78 – 80.
3. М.Лермонтов и Н.Бараташвили. Сравнительный анализ.
Научный журнал №2(24) ,Актюбинск, 2009, стр.49-57.
4. «Повесть Л.Леонова «Eugenia Ivanovna” и Грузия. Сборник
Санкт-Петербургского государственного университета. Раздел:

Русская литература в зарубежном восприятии,СанктПетербург,2008 стр.257-264.
5. ნიკოლაი რუბცოვის ლექსების თარგმანი ქართულ ენაზე.
ქუთაისი. 2014.

სამეცნიერო კონფერენციები 35 (ოცდახუთმეტი) და კონკრეტულად 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი .
1. Рецепция Петербурга Достоевского в стихотворении Н.Рубцова
«В гостях». История создания стихотворения. Славистика в
инонациональной среде, №3 Кутаиси, 2013
2. ,,К.Паустовский в исследованиях ученых ХХl века». Ежегодный
журнал Московского музея-центр К.Паустовского ,,Мир
Паустовского,, Материалы и сообщения, Сборник, Выпуск №30
Москва, 2012. стр. 35-40
3. ,, Встречи на гюмрийской земле ,, Журнал ,,Музыка и кулътура
Армении,, . №1-2, Гюмри, 2010 , стр. 86-91
4.1 Крымские международные «Паустовские чтения - 2007» к 115летию со дня рождения писателяю 13-15 сентября.Открытие Домамузея К.Г.Паустовского в Старом Крыму,Крым, Украина. «Человек
и природа в грузинских произведениях К.Паустовского.
5.Осип Мандельштам в контексте тоталитарной системы».
Международный симпозиум »Тоталитаризм и литературный
дискурс». Материалы,часть11,Тбилиси.200

ტრენინგები / სემინარები 30 სემინარი, 20 ტრენინგი.
1. საერთაშორისო კონფერენცია.“Русский язык; система и
функционирование» - сертификат.
2.რუსული ენის საუნივერსიტეტო სწავლების თანამედროვე
ტექნოლოგიები - ტრენინგები.
3. შემოქმედებითი შვებუკება

პროექტები / გრანტები 11 პროექტი
1.Языковая личность в инонациональной среде: литературные
традиции и новации».(На материале текста повести «Бросок на
юг» из пятой книги К.Г.Паустовского «Повести о
жизни»).Монография.
აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2009
2. Русско-грузинские литературные взаимоотношения I
половины ХХ века . Монография, აკაკი წერეთლის

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2006
3. „რუსი პროზაიკოსები საქართველოს შესახებ“. მონოგრაფია,
აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2006
4. კ.პაუსტოვსკი. ნიკო ფიროსმანი მე-2 გამოცემა ქუთაისი 2014
5. კ.პაუსტოვსკი. ლიტერატურული პორტრეტები ქარტულ
ენაზე. მიძღვნილი მწერლის დაბადებიდან 125 წლისადმი.
ქუთაისი 2016 -2017 (იბეჭდება)
6. მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის რუსული
ლიტერატურის ისტორია ნაციონალური უმაღლესი
სასწავლებლებისათვის
1-ლი ნაწილი. ქართულ და რუსულ
ენებზე (იბეჭდება) 2016-2017
7. „В.Маяковский в исследованиях зарубежных ученых ХХ1
века“ აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014.

წევრობა
ფილოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი /1979-84/, რუსული
(აკადემიური/სამეცნიერო ლიტერატურის კათედრის გამგე /1983 -84/, აკადემიური/
საბჭოები, სამეცნიერო
სამეცნიერო საბჭოების წევრი.
ჟურნალები და სხვ.)

