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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 1967 წელს დავამთავრე თერჯოლის რაიონის, სოფელ ჩხარის საშუალო
სკოლა
 1969 წელს ჩავირიცხე ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში ისტორია–
ფილოლოგიის ფაკულტეტზე, რომელიც დავამთავრე 1973 წელს
 1998 წელს დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია

სამუშაო გამოცდილება

 1976 წ. ქუთაისის პედინსტიტუტის პრეპარატორი
 1992 წ. ქართული ლიტერატურის თეორიისა და ფოლკლორის
კათედრის უფროსი მასწავლებელი
 2001 წ. ლიტერატურის თეორიისა და ფოლკლორის კათედრის
დოცენტი
 2006 წ. ქართული ლიტერატურის მიმართულების ასისტენტ
პროფესორი
 2010 წ. ქართული ლიტერატურის მიმართულების ასისტენტ
პროფესორი
 2014 წლიდან დღემდე ქართული ლიტერატურის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი

ენობრივი
კომპეტენციები
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ინგლისური
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რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (XP) MS Word; MS Excel, , MS word,, ინტერნეტში
სანავიგაციო პროგრამები Opera, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

ბოლო ათი წლის განმავლობაში სამეცნიერო ჟურნალებსა და
კრებულებში გამოქვეყნებული მაქვს 60 სამეცნიერო ნაშრომი და
გამოცემული მაქვს 3 წიგნი, მათ შორის:
1. ხალხური სიტყვიერება და აკაკი წერეთლის შემოქმედების
მსოფლმხედველობრივი საფუძველი, წიგნი III, ქუთაისის
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2006 წ. გვ. 411
2. ქართული ფოლკლორი, წიგნი 1, ქუთაისის
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014 წ. გვ. 469
3. ლიტერატურულ–ფოლკლორული ნარკვევები, ქუთაისის
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014 წ. გვ. 368
4. აკაკი წერეთლის „სულიკო“. ვარსკვლავი, ბულბული,
ვარდი. ქართველოლოგიური მემკვიდრეობა, ტ. X
,ქსუ,2006 წ. გვ. 229–237.
5. პოლემიკა ვაჟას
ენის გარშემო, წიგნში „საკითხები
პროპედევტიკული კურსიდან ძველი და მე–19 საუკუნის
ქართული ლიტერატურის ისტორიაში, ქსუ 2007 წ. გვ.
234–249

სამეცნიერო კონფერენციები

ბოლო ათი წლის განმავლობაში მონაწილეობა მაქვს მიღებული 42
კონფერენციაში, მათ შორის 20 საერთაშორისოა.
1.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა როგორც კულტურათაშორისო
მედიატორი
„ქართულ–აღმოსავლური
ჯადოსნური
ზღაპრების
ურთიერთობისათვის“ ქუთ. 2009 წ.
2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტის
მე–3 საერთაშორისო სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა და
აღზრდის აქტუალური პრობლემები, „ხალხური ამირანის“ სწავლება ვასილ
ბარნოვის მიხედვით“. ქუთ. 2012 წ.
3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175
და გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენცია, აკაკი წერეთელი და მისი ეპოქა, „აკაკი წერეთლის სატირისა და
იუმორის ფოლკლორული საფუძველი“ თბ. 2015 წ.
4. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
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ფაკულტეტი; მე–2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება, „პავლე ინგოროყვა
ნიკოლოზ ბარათაშვილის შესახებ“, ქუთ. 2015 წ.
5. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, საქართველოს შოთა
რუსთაველის საზოგადოების იმერეთის განყოფილება, შოთა რუსთაველის
დაბადებიდან 850 –ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია,
„ვეფხისტყაოსნის ერთი ხალხური ვერსია“, ქუთ. 2016 წ.

ტრენინგები/სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი
1. „მომავლის არჩევანი“ (სერთიფიკატი) საგრანტო პროექტი „აქტიურ
ამომრჩეველთა განათლების წყარო“. ქუთ. 2011 წ.

ჯილდოები/სტიპენდიები

ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ,სახელოვნებო,
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების, ქ. ქუთაისის
მოსწავლე–ახალგაზრდობის სასახლისაგან მოსწავლეთა 70–ე
სასწავლო–შემოქმედებით საქალაქო კონფერენციაზე საუკეთესო
ავტორთა გამოვლენისა და რეცენზირებისათვის:

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
სამჭოები, სამეცნიერო
ჟუნნალები და სხვ.)

ვარ სადისერტაციო საბჭოს წევრი
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქართული ენისა და
ლიტერატურის განყოფილებასთან არსებული ფოლკლორის
საკოორდინაციო საბჭოს, თბილისის კულტურის სახელმწიფო
ინსტიტუტის , ფოლკლორის კომპლექსური კვლევის
ლაბორატორიისა და ქართველ ფოლკლორისტთა ჟურნალ
„ხელხვავის“ გამგეობის წევრი.

დამატებითი ინფორმაცია მოსწავლეთა სასწავლო–შემოქმედებითი კონფერენციის
ფოლკლორის სექციის კომისიის თავ–რე 2005 წლიდან დღემდე.
ქართული ენა ლიტერატურის სპეციალობის სტუდენტთა
სამეცნიერო კონფერენციის მეცნიერ ხელმძღვანელი.
ქართული ენა ლიტერატურის 1 კურსის ა ჯგუფის კურატორი.
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