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განათლება

29. 07.1954 წ.

 ქუთაისის 23–ე საშუალო სკოლა – 1961–1971 წწ.
 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –
1973–1976 წწ.

 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასპირანტურა, ძველი ქართული ლიტერატურის კათედრა. 1977–1981 წწ.

 1984 წ. დისერტაცია – „სიუჟეტი და კომპოზიცია ძველ ქართულ მწერლობაში“.
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება

ენობრივი
კომპეტენციები

1980 წლიდან დღემდე სხვადასხვა დროს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
დოცენტი,
ასოცირებული
პროფესორი,
სრული
პროფესორი (2010 წლიდან), ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
ქართული ლიტერატური მიმართულება.
2006–2010 წწ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარე.
1993–2002 წწ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი.
1987–1990 წწ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მოსამზადებელი განყოფილების გამგე.
1985–1986 წწ. ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის პრორექტორი.
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ინგლისური

X

რუსული

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების
ფლობა. ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა.
ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური
სხვა
პროგრამები: Corel, Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში
სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 35.
1. გაიოზ რექტორი – მთარგმნელი და ქართული წიგნის
გამომცემელი, სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“, # 1.
ქუთაისი, 2009 წ., გვ. 118–123.
2. ქართული ჰაგიოგრაფიის პროლოგი, სამეცნიერო ჟურნალი „ენა
და კულტურა“, # 2. ქუთაისი, 2009 წ. გვ. 105–109.
3.
„ვეფხისტყაოსნის“
ნიჰილისტურ
შეფასებათა
ისტორიიდან(წარსული და თანამედროვეობა}, ქუთაისის ილია
ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული,
IV. 2012 წ. გვ. 62–68.
4. ვაჟა–ფშაველას მიძღვნითი ლექსები, პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი„ხანძთა“,#1. 2013 წ.გვ. 265–269.
5. ივანე გვარამაძე და ქართული სასულიერო მწერლობა,
კრებულში: „ივანე გვარამაძე. კონფერენციის მასალები“, ქუთაისი,
2013 წ. გვ. 29–36.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 20
1.

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი დავით კლდიაშვილის
დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, ქუთაისი, 8–9 ნოემბერი.
„დავით კლდიაშვილის მწერლური ოსტატობისზოგიერთი
საკითხი“.2012

2.

საერთაშორისო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში –
„თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება“, ქუთაისი, 10–12 ოქტომბერი. „მხატვრულ სახეთა
მოდელები ძველ ქართულ მწერლობაში“. 2013 წ.

3.

VII საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდნეობის
თანამედროვე პრობლემები. ლიტერატურა დევნილობაში
.ემიგრანტების მწერლობა(მე–20 საუკუნის გამოცდილება).
თბილისი, 25,26,27 სექტემბერი. „ისრაელში მოღვაწე ქართველი
ებრაელი პოეტები (ჯემალ აჯიაშვილი)“. 2013 წ.

4.

აღმოსავლეთმცოდნეთა V საერთაშორისო კონფერენცია –
„საქართველო და ახლო აღმოსავლეთი“. ქუთაისი, 29–30 ივნისი.
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„ბესიკ გაბაშვილი და აღმოსავლური პოეზია“. 2013 წ.
5.

VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი
აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175–ე წლისთავისადმი,
ქუთაისი. 24–25 ოქტომბერი. „ქართული სასულიერო პოეზიის
ესთეტიკური სპეციფიკისათვის“ 2015 წ.

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

1.
აკაკი წერეთლის სხელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი,
აწსუ და სამარიის ( ისრაელი) უნივერსიტეტის
ერთობლივი პროექტი – „ქართულენოვანი მწერლობა
ისრაელში“ – 2010 წ.

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

-კავკასიის ხალხთა აკადემიის წევრი. 2001 წ.
ფაზისის საერო აკადემიის ნამდვილი წევრი. 2010 წ.
საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი 2006 წ.
საქართველოს მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერთა
ეროვნული აკადემიის წევრი. 2014 წ.

ჯილდოები / სტიპენდიები

ლადო ასათიანის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის
დარგში
ტერენტი გრანელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის
დარგში
-
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