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განათლება

2006

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სადისერტაციო საბჭო P 10.05
№4, სპეციალობა - 10.01.05 ევროპისა და ამერიკის ლიტერატურა,
დიპლომი
N005214,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
თბილისი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2004

aspirantura, sazRvargareTuli literaturis istoriis
kaTedra, quTaisis ak.wereTlis saxelmwifo universiteti, Q
quTaisi, saqarTvelo

1991-1995

dasavleT evropuli enebisa da literaturis fakulteti,
specialoba : inglisuri ena da literatura (warCinebiT),
quTaisis ak.wereTlis saxelmwifo universiteti, QquTaisi,
saqarTvelo

სამუშაო გამოცდილება

1995-2006

მასწავლებელი, საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორიის
კათედრა, ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 – 2014

filologiis doqtori, inglisuri filologiis
departamenti, quTaisis
ak.wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi

2011 - დღემდე
2012 – dRemde

ასოც. პროფ. ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი
asocirebuli profesori, inglisuri filologiis
departamenti Tbilisis Ria saswavlo
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universitetis quTaisis filiali, quTaisi, saqarTvelo

2009 – 20

asocirebuli .profesori, evro-amerikuli
literaturi istoriis maswavlebeli.
i.javaxiSvlis Tbilisis saxelmwifo
universiteti. (quTaisis filali), quTaisi

.2012 – 2013

asocirebuli profesori, inglisuri filologiis
departamenti Tbilisis Ria saswavlo
universiteti, Tbilisi, saqarTvelo

2010 – 2011

asocirebuli profesori, inglisuri literaturis
istoriis maswavlebeli, saqarTvelos erovnuli
universiteti, quTaisi

1999 – 2001

inglisuri literaturis istoriis maswavlebeli,
samarTlisa da ekonomikis quTaisis universiteti,
quTaisi

1994 – 2005

inglisuri enisa da literaturis maswavlebeli,
quTaisis m. balanCivaZis saxelobis samusiko
saswavlebeli, quTaisi

2008 - 2012

mecnier-TanamSromeli, iSviaT gamocemaTa
ganyofileba, quTaisis il.WavWavaZis
sax.samecniero biblioTeka, quTaisi

1986- 1989

musikis maswavlebeli, f.maxaraZis saxelobis
rkinigzelTa klubi, quTaisi
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

ნანა გუბელაძე

A2

B1

B2

C1

ინგლისური

X

რუსული

X

გერმანული

C2

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP) ინტერნეტში
სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

16 სამეცნიერო პუბლიკაცია,

,

monografia :
,,avtori, mTxrobeli da Txrobis perspeqtivebi uiliam folkneris romanebSi’’ –quTaisi, 2007
saxelmZRvanelo :
,,narkvevebi Sua saukuneebis da aRorZinebis xanis inglisuri literaturis istoriidan’’ quaTaisi 2009
,,Sua saukuneebis xanis inglisuri literaturis istoriidan’’ – quTaisi 2014

statiebi :
1. irlandiuri litaraturis saTaveebTan|| humanitaruli
fakultetis samecniero Jurnali// ak.wereTlis
saxelmwifo universiteti, saerTaSoriso konferenciis
masalebi, quTaisi 2013 gv.- 334
2. ამერიკის სამხრეთის თემა უილიამ ფოლკნერისა და რობერტ პენ უორენის
რომანებში (,,ხმაური და მძვინვარება’’, ,,მეფის მთელი მხედრიონი’’)//პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი ,,გონი’’ N4//გამომცემლობა ,,მერმისი’’//ქუთაისი 2016 გვ. - 223
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სამეცნიერო
კონფერენციები

ნანა გუბელაძე

19 კონფერენცია
1.Txrobis Tavisebureba uiliam folkneris romanSi
,,momakvdavi rom vesvene’’ amerikaTmcodneobis XI
yovelwliuri saerTaSoriso konferencia ,,amerika
da amerikuli Rirebulebebi’’, T.s.u Tbilisi – 2010
2. irlandiuri litaraturis saTaveebTan|| saerTaSoriso
konferencia: Tanamedrove interdisciplinarizmi da
humanitaruli azrovneba// ak.wereTlis saxelmwifo universiteti,
quTaisi 2013
3. amerikis samxreTis Tema robert pen uorenisa da uiliam
folkneris romanebSi (,,mefis mTeli mxedrioni‘‘, ,,xmauri da
mZvinvareba‘‘):amerikaTmcodneobis me-16 yovelwliuri
saerTaSoriso
konferencia, miZRvnili samoqalaqo omis dasrulebis 150-e
wlisTavisadmi // Tbilisi 2015
4 avtobiografiuli elementebi Tomas vulfis romanSi ,,saxls moxede
angeloso’’// amerikismcodneobis me-17 yovelwliuri
saerTaSoriso
konferencia// Tbilisi 2016
5 . შექსპირის ზეგავლენა უ.ფოლკნერის რომანზე
,,ხმაური და მძვინვარება’’.
saerTaSoriso konferencia amerikaTmcodneobaSi q.s.u. 2016

პროექტები /
გრანტები

-1999 weli sorosis saerTaSoriso organizaciis proekti
,,wera, kiTxva da kritikuli azrovneba’’
2011w. Aak.wereTlis saxelmwifo universitetis sagranto
programis monawile – ‘’XXsaukunis pirveli naxevris
dasavletevropuli literaturis istoria’’
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2016 საჯარო ლექცია ქუთაისის წმინდა ნინოს სახ. მესამე საშუალო სკოლა:
ლიტერატურის დანიშნულება

2014 leqcia :,,u. Seqspiris Semoqmedebis analizi’’,
sasjelaRsrulebis departamentis N2 dawesebuleba,
msjavrdebulTa reabilitacia-resocializaciis mizniT
2013 leqcia :,,Sua saukuneebis da aRorZinebis xanis
evropuli liteatiris tendenciebi’’,sasjelaRsrulebis
departamentis N2 dawesebuleba, msjavrdebulTa
reabilitacia-resocializaciis mizniT.

2013- leqcia :,,Sua saukuneebis da aRorZinebis xanis
evropuli liteatiris da esTetikis tendenciebi’’,
daba qobuleTis samrevlo skola
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