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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 14 აპრილი, 1961 წელი
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 1978 წელა დავამთავრე წყალტუბოს რაიონის სოფელ მუხიანის
საშუალო სკოლა, 1983 წელს - ქუთაისის პედაგოგიური
ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი. 1991 წელს
დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია.


სამუშაო გამოცდილება

 1993-1996 წლები - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის
კათედრის უფროსი მასწავლებელი.
 1996-2006 წლები - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის
კათედრის დოცენტი
 2006 წლიდან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 1990-1994 წლები - აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ისტორია-ფილოლოგიის
ფაკულტეტის
დეკანი.
 2002 -2005 -ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 1999 წლიდან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გაზეთის „ქუთაისის უნივერსიტეტი“ რედაქტორი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
რუსული

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

+

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 ოცდაათზე
მეტი
სამეცნიერო ნაშრომი და გამოცემული მაქვს 4 წიგნი. მათ შორის:

წლის

1.წერილები ქართულ ლიტერატურაზე, მეორე ნაწილი, აწსუ
გამომცემლობა,2009, გვ.180
2. ტექსტოლოგიის ძირითადი საკითხები, ლექციების კურსი,
აწსუ გამომცემლობა, 2010, გვ. 155
3. ტექსტოლოგიის ძირითადი საკითხები, ტექსტოლოგიური
ნარკვევევი, ლექციების კურსი, აწსუ გამომცემლობა, 2013, გვ184
4. „ჟამი ჩემია და ჟამისა მე ვარ იმედი“,პავლე ინგოროყვა - 120
(კონფერენციიის მასალები), გამომცემლობა „ჩვენი მწერლლობა:,
თბილისი, 2015, გვ:29-38
5. გვესაუბრება ოთარ ჩხეიძე , სტატიების კრებული, ოტარ
ჩხეიძის შემოქმედების კვლევის ცენტრი, თბილისი, 2016, გვ:281294

სამეცნიერო
კონფერენციები

ბოლო ათი წლის განმავლობაში მონაწილეობა მაქვს
მიღებული ოცზე მეტ საერთაშორისო და ეროვნულ
სამეცნიერო კონფერენციაში. მათ შორის:
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სახელი, გვარი

1. ვაჟა-ფშაველას შემოქმედება კიტა აბაშიძის
თვალთახედვით, ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან
150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია, ქუთაისი, 2011
2. ერთი დიდი პოეტის შესახებ,საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება, ქუთაისი, 2013
3. სიტყვაქმნადობის მხატვრული ფუნქცია 0თარ
ჩხეიძის რომანში „მაკრძალი“,ოთარ ჩხეიძისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2013
4. გაზთი
„ბახტრიონი“ ვაჟა-ფშაველას შესახებ,
„ცისფერყანწელთა“ ლიტერატურული დაჯგუფების
შექმნიდან მე-100 ლისთავისადმი მიძღვნილიმ
კონფერენცია, ქუთაისი, 2016, 17-18 ივნისი
5. რუსთაველის სახე გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში,
შოთა
რუსთაველის
დაბადებიდან
850-ე
წლისთავისადმი
მიძრვნილი
სამეცნიერო
კონფერენცია, ქუთაისი, 2016, 18-19 ნოემბერი

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი.

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი.
1
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი,FR/331/1-20/11, (2011, ხელმძღვანელი)
საქართველოსა და კავკასიაში რუსეთის კოლონიური
პოლიტიკის ანტიუტოპიური დისკურსი ქართულ
მწერლობაში
2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,
ქართული
ტექსტოლოგიური
კვლევის
ისტორია,
FR/747/2-110/11 -2011, ძირითადი შემსრულებელი)
3.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,
ტექსტოლოგიური კვლევის მატეანე
FR/552/1-20/12 (2012, ხელმძღვანელი)

საქართველოში,

4. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი
N29, „სამოგზაურო“ ჟანრი ქართულ მწერლობაში (20132014, პროექტის ხელმძრვანელი)

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო

აკადემიები:
ფაზისის მეცნიერებათა აკადემია.
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ჟურნალები და სხვ.)

მწერალთა,
აკადემია.

მეცნიერთა

სახელი, გვარი

და ხელოვანთა

სამეცნიერო

ასევე:
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
სადისერტაციო საბჭოს წევრი

უნივერსიტეტის
ფაკულტეტის

გაზეთ
„ქუთაისის
უნივერსიტეტის“
მთავარი
რედაქტორი, ჟურნალ „განთიადის“ რედგოლეგიის წევრი

ჯილდოები / სტიპენდიები

ნოდარ დუმბაძის სახელობისა და ჟურნალ „ჩვენი
მწერლობის“ ლიტერატურული პრემიების ლაურეატი
(2006, 2014)
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