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განათლება

1977-1982

უმაღლესი, ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის

პედაგოგიური ინსტიტუტი
ფილოლოგიის ფაკულტეტი
ქართული ენა, ლიტერატურა და ინგლისური ენა
2005 ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ევროპისა და ამერიკის ხალხთა ლიტერატურა
სამუშაო გამოცდილება

2010-2011

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის
დეპარტამენტის ასოც პროფესორი

2006-2010

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის
დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

2005-2006

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის
მასწავლებელი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

ნატო იმედაშვილი

B2

C1

ინგლისური

X

რუსული

X

C2

კომპიუტერული უნარები Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 12
ნ. იმედაშვილი, სომერსეტ მოემი და მისი

1.

,,ღვეზელი და ლუდი“: სნობიზმი და ხელოვნება“.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა
როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი“. ქუთაისი:
აწსუ-ს გამომცემლობა, 2010, გვ. 265-273
2. ნ. იმედაშვილი, სომერსეტ მოემი: ხელოვნება და
სნობიზმი. ქუთაისი: აწსუ-ს გამომცემლობა, 2009
(მონოგრაფია)
3. ნ. იმედაშვილი, მთხრობელის და ავტორის
კატეგორიები ს. მოემის რომანებში (,,მთვარე და
ექვსპენიანი", ,,თეატრი"), მე-20 საუკუნის
დასავლეთევროპული და ამერიკული რომანის პოეტიკის
საკითხები. ქუთაისი: აწსუ-ს გამომცემლობა, 2006 გვ.
195-209
4. ნ. იმედაშვილი, მთხრობელის კატეგორია ს. მოემის
რომანში ,,მთვარე და ექვსპენიანი", აწსუ-ს
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ.
VIII(II), 2006 გვ. 142-149
5. ნ. იმედაშვილი, ხელოვნება და ხელოვანი სომერსეტ
მოემის რომანებში. ქუთაისი:

ქსუ-ს გამომცემლობა,

2005 (მონოგრაფია)
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სულ 8
1.

V საერთშორისო კონფერენცია
ამერიკისმცოდნეობაში
,,ამერიკული აფსურდის რომანი და
მისი სპეციფიკა ქუთაისი 2010

2. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია ,,ენა როგორც
კულტურათაშორისი მედიატორი“;
მოხსენება: ,,სომერსეტ მოემი და მისი
,,ღვეზელი და ლუდი“: სნობიზმი და
ხელოვნება ქუთაისი, 2010
3. ამერიკათმცოდნეობის მე-8
საერთაშორისო კონფერენცია
მიძღვნილი ამერიკის
დამოუკიდებლობის დეკლარაციის
230-ე წლისთავისადმი. მოხსენება: ,,ნ.
მეილერი: რომანიდან ,,ახალი
ჟურნალიზმისაკენ"თბილისი, 2006
4. ამერიკათმცოდნეობის VII
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია. მოხსენება:
,,სომერსეტ მოემი ამერიკულ
სცენაზე"თბილისი, 2005
5. II საერთაშორისო კონფერენცია
ამერიკათმცოდნეობაში:
,,ამერიკული ლიტერატურა და
ქართულ-ამერიკული
ლიტერატურული
ურთიერთობები". მოხსენება: ,,ჯონ
ბართი: ტრადიცია, მოდერნიზმი და
პოსტმოდერნიზმი"ქუთაისი, 2004

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

ჯეიმზ ჯოისის საქართველოს ასოციაციის წევრი
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