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აკადემიური ხარისხი:        ფილოლოგიის დოქტორი 

სამუშაო გამოცდილება:  

 11.03.2017-დღემდე , სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი;  

 11.03.2013, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი  

 2010- დღემდე,  ჰუმანიტარული  აკადემია, აკადემიის  წევრი; 

 15.09.2009 - დღემდე,  გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული 

სპეციალისტი. 

 

განათლება:  

 1979-1984, ივ.ჯავახიშვილის  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ფილოლოგი, 

ქარტული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი; 

 1979-1984, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;                 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 გალაკტიონ ტაბიძის პოეტური მედიტაციები, წიგნი „ლიტერატურული პარალელები“, 

2017;                           

 გიორგი სოსიაშვილის პროზის  მხატვრული სპეციპიკა,  წიგნი „ლიტერატურული 

პარალელები“,         2017;                                   

 ნოდარ დუმბძის მარადისობის  კანონში,  წიგნი  „ლიტერატურული პარალელები“ , 2017; 

 ვაჟა ხორნაულის პოეზია, წიგნი „ლიტერატურული პარალელები“ , 2017; 
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 ფორმალიზმი რეზო ჭეიშვილის რომანში „ცისფერი მთები“,  წიგნი „ლიტერატურული 

პარალელები“ , 2017; 

 ლიტერატურის ისტორიის პერიოდიზაციისათვის, წიგნი “ლიტერატურული პარალელები“, 

2017;          

 30-იანი წლების სახეები ერიხ მარია რემარკის რომანში „სამი მეგობარი“, წიგნი 

„ლიტერატურული პარალელები“,  2017;   

 ეროვნულ-პლანეტარული პრობლემატიკა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში წიგნი 

„ლიტერატურული პარალელები“,  2017; 

 ვეზირის სახის მხატვრული ფუნქცია „ვეფხისტყაოსანში“,   წიგნი „ლიტერატურული 

პარალელები“,         2017 ; 

 მხატვრული გამონაგონი და ისტორიული სინამდვილე ი.გოგებაშვილის მოთხრობაში“ 

იავნანამ რა ჰქმნა“, გორის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 2016; 

 ვაჟა-ფშაველას „ალუდა ქეთელაურის“   მხატვრული დრო და სივრცე, გორის 

უნივერსიტეტის შრომების კრებული,    2016; 

 არჩილ ჯორჯაძის ნარკვევი „პოეზიის სამფლობელოში“,  წიგნი „უახლესი ქართული 

კრიტიკა, სჯსსუ, 2013; 

 ცისფერყანწელები ილიას შესახებ,  წიგნი „უახლესი ქართული კრიტიკა“, სჯსსუ, 2013 

 ხომლელის -რომანოზ ფანცხავას შეხედულებები ილია ჭავჭავძის შემოქმედებაზე,  წიგნი 

„უახლესი ქარტული კრიტიკა“, სჯსსუ,   2013; 

 გიორგი ჯავახიშვილის    „ილია ჭავჭავაძე,  როგორც მგოსანი“, წიგნი „უახლესი ქართული 

კრიტიკა“, სჯსსუ,  2013; 

 გრიგოლ ცხრილაძის  სალიტერატურო მიმოხილვა, წიგნი „უახლესი ქართული კრიტიკა“, 

სჯსსუ, 2013; 

 სილოვან ხუნდაძის   „ჩემი აზრი და ფიქრები“, წიგნი „უახლესი ქართული კრიტიკა“,  

სჯსსუ;          2013; 

 ცისფერყანწელთა ლიტერატურულ-კრიტიკული შეხედულებები, წიგნი „უახლესი 

ქართული კრიტიკა“, სჯსსუ,  2013; 

 ტიციან ტაბიძის  ლიტერატურული მრწამსი,  წიგნი „უახლესი ქართული კრიტიკა“, სჯსსუ          

2013; 

 ცისფერყანწელები ვაჟას შესახებ,  წიგნი „უახლესი ქართული კრიტიკა“, სჯსსუ,  2013; 
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 აკადემიური ასოციაციის  ლიტერატურული კრიტიკა,  წიგნი „უახლესი ქართული 

კრიტიკა“, სჯსსუ,   2013; 

  ქართული პროლეტარული  კრიტიკა,  წიგნი „უახლესი ქართული კრიტიკა“, სჯსსუ,  2013; 

 სოციალ-დემოკრატების  კრიტიკული შეხედულებები, წიგნი „უახლესი ქართული 

კრიტიკა“, სჯსსუ,  2013; 

 გიორგი სოსიაშვილის   „ჩვიდმეტნითანამედროვე ქართულ მწერლობაში“,  წიგნი 

„ეროვნული პრობლემატიკა“, სჯსსუ,   2012; 

 გრიგოლ რობაქიძის    “გულნადები სჯსსუ ,  წიგნი “ეროვნული 

პრობლემატიკა,თანამედროვე ქართულ მწერლობაში“,   2012; 

 გრიგოლ რობაქიძე გერმანულ ლიტერატურაში,  წიგნი „ეროვნული პრობლემატიკა 

თანამედროვე ქართულ მწერლობაში”, 2012, სჯსსუ; 

 ჯანსუღ ღვინჯილიას  ლიტერატურული კრიტიკა წიგნი ‘ეროვნული პრობლემატიკა 

თანამედროვე ქართულ მწერლობაში”,სჯსსუ, 2012      გვ.18-23 

 ჯანსუღ ღვინჯილიას    მხატვრული შემოქმედება  წიგნი ‘ეროვნული პრობლემატიკა  

თანამედროვე ქართულ მწერლობაში”,სჯსსუ, 2012  გვ.23-28 

 ვანო ჩხიკვაძის „დასავლეთის    ფანჯარა“      წიგნი ‘ეროვნული პრობლემატიკა    

თანამედროვე ქართულ მწერლობაში”,სჯსსუ 2012 გვ.28-34                                              

 ‘სანთლების ყანა~ - ნოდარ  ადეიშვილის პოეტური მედიტაციები წიგნი ‘ეროვნული 

პრობლემატიკა  თანამედროვე ქართულ მწერლობაში”,სჯსსუ 2012 გვ.34-41 

 მხატვრული და რეალური  დრო გრ.რობაქიძის რომანში „ჩაკლული სული“ წიგნი 

‘ეროვნული პრობლემატიკა თანამედროვე ქართულ მწერლობაში”,სჯსსუ 2012 გვ.46-79 

 ეროვნული პრობლემა   მიხეილ ჯავახიშვილის  შემოქმედებაში წიგნი ‘ეროვნული 

პრობლემატიკა    თანამედროვე ქართულ მწერლობაში”,სჯსსუ 2012 გვ.91-101 

 ეროვნული თემატიკა  ცისფერყანწელთა შემოქმედებაში წიგნი ‘ეროვნული პრობლემატიკა  

თანამედროვე ქართულ მწერლობაში”,სჯსსუ 2012 გვ.101-102 

 ტიციან ტაბიძე წიგნი ‘ეროვნული პრობლემატიკა   თანამედროვე ქართულ 

მწერლობაში”,სჯსსუ 2012 გვ.102-105 

 პაოლო იაშვილი წიგნი ‘ეროვნული პრობლემატიკა თანამედროვე ქართულ 

მწერლობაში”,სჯსს 2012 გვ.105-106 
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 ლადო ასათიანის  პატრიოტული მედიტაციები წიგნი ‘ეროვნული პრობლემატიკა  

თანამედროვე ქართულ მწერლობაში”,სჯსს 2012 გვ.106-110 

 მირზა გელოვანის საბრძოლო-პატრიოტული ლირიკა წიგნი ‘ეროვნული პრობლემატიკა 

თანამედროვე ქართულ მწერლობაში”,სჯსს 2012 გვ.110-116 

 რევაზ ინანისვილის  ერთი ნოველა წიგნი ‘ეროვნული პრობლემატიკა თანამედროვე 

ქართულ მწერლობაში”,სჯსს 2012 გვ.125-129 

 შოთა ლომსაძის პატრიოტული ლირიკა წიგნი ‘ეროვნული პრობლემატიკათანამედროვე 

ქართულ მწერლობაში”,სჯს 2012  გვ.116-125 

 ირაკლი აბაშიძე 60-იან წლებში წიგნი ‘XX საუკუნის ქართული მწერლობის 

საკითხები“,ასსუ 2012 გვ. 43-51 

 ირაკლი აბაშიძის  „პალესტინა ალესტინა“ წიგნი ‘XX საუკუნის ქართული მწერლობის 

საკითხები“,ასსუ 2012    გვ.  52-62 

 გალაკტიონ ტაბიძე და ზეპირსიტყვიერება წიგნი ‘XX საუკუნის ქართული მწერლობის 

საკითხები“,ასსუ 2011 გვ. 92-99 

 რეზო ინანიშვილის  ერთი სევდიანი ნოველა წიგნი ‘XX საუკუნის ქართული მწერლობის 

საკითხები“,ასსუ2011  გვ. 132-136 

 გრიგოლ რობაქიძის    „გველის პერანგის“მხატვრული სპეციპიკა წიგნი ‘XX საუკუნის 

ქართული მწერლობის საკითხები“,ასსუ  2011 გვ.3-6 

 ეროვნული ძირების პრობლემა  „გველის პერანგში“ წიგნი ‘XX საუკუნის ქართული    

მწერლობის საკითხები“,ასსუ 2011გვ.16-24 გულანი.N18,2015წ.გვ67-72 

 სოსელოს-იოსებ   სტალინის მხატვრული შემოქმედება წიგნი ‘XX საუკუნის ქართული 

მწერლობის საკითხები“,ასსუ 2011 გვ.89-96 

 შალვა ახალციხელის  ისტორიული სახე გრიგოლ აბაშიძის რომანში„დიდი ღამე“ ‘XX 

საუკუნის ქართული   მწერლობის საკითხები“,ასსუ 2011 გვ.63-76 

 ივანე ათაბაგის ისტორიულ-ლიტერატურული სახე გრიგოლ აბაშიძის რომანში„დიდი 

ღამე“ გორის სამეცნიერო შრომების კრებული 2013 გვ.56-61 

 არმაზის მსხვრევა-   ქრისტიანობის დასაწყისი მაისის თვის ინტერნნეტ- ჟურნალი 

„ბურუსი“,2014 გვ.7-13 
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 2008წლის აგვისტოს  ტრაგიკული მოვლენები  გიორგი სოსიაშვილის მოთხრობაში 

„ჩვიდმეტნი“ წიგნი „ეროვნული პრობლემატიკა  თანამედროვე ქართულ მწერლობაში“ 2012 

გვ.5-18 

 სარგის თმოგველის     ლიტერატურულ-ისტორიული სახე გრიგოლ აბაშიძის 

რომანში„ცოტნე ანი ქართველთა დაცემადა ამაღლება“ წიგნი ‘XX საუკუნის ქართული  
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 რელიგიური მრწამსი     მიხეილ ჯავახიშვილის   „ჯაყოს ხიზნებში“ წიგნი ‘XX საუკუნის 

ქართული  მწერლობის საკითხები“,ასსუ 2009 გვ. 24-32 
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 სტუმრობის რიტუალი დასტუმარ-მასპინძლობის  ტრადიცია ვაჟა-ფშაველას       „სტუმარ-
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