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აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი  / ფილოლოგიის 

დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2009 წლიდან დღემდე_ სამცხე-ჯავახეთის (ახალციხის) სახელმწიფო (სასწავლო) 

უნივერსიტეტი, ქ. ახალციხე, განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

 2009 წ. ქალაქ რუსთავის საერო ინსტიტუტი, ქ. რუსთავი, ასოცირებული პროფესორი; 

 2006-2009 წწ. ახალციხის ინსტიტუტი, ქ. ახალციხე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

 2003-2006 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მესხეთის (ახალციხის) ფილიალი, ქ. 

ახალციხე, ფილოლოგიის ფაკულტეტის მასწავლებელი; 

 2001-2002 წწ.ქ. რუსთავის საავტორო სკოლა „ჩირაღდანი“, ქ. რუსთავი, ქართული ენისა და 

ლიტერატურის სათადარიგო მასწავლებელი; 

 2000-2009 წწ. საქართველოს საპატრიარქო, ქ.რუსთავი, ქ. რუსთავის წმიდა ნიკოლოზის 

სახელობის ტაძრის გამოცემა გაზეთ „ნათელის“ რედკოლეგიის წევრი; 

 1987-1993 წწ. ადიგენის რაიონის სოფ. მოხის საექიმო ამბულატორია, ადიგენის რაიონი, სოფ. 

მოხე, ბავშვთა ექთანი. 

 1098-2003 წწ. ადიგენის რაიონის სოფ. ღორთუბნის არასრული საშუალო სკოლა, ადიგენის 

რაიონი, სოფ. ღორთუბანი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. 

განათლება: 

 2007 წ. განათლების სამინისტრო, ფილოლოგიის დოქტორი; 

[ფოტო] 
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 2006 წ. ახალციხის ინსტიტუტი, ასოცირებული პროფესორი; 

 2004 წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქ. თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის 

ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი, ფილოლოგიის 10. 01. 01 მეცნიერებათა 

კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი; 

 1998-2004 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქ. თბილისის შოთა რუსთაველის 

სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის ასპირანტურა; 

 1993-1998 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მესხეთის ფილიალი, ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი; 

 1985-1987 წწ. ახალციხის სამედიცინო სასწავლებელი, მედიცინის და _ ექთანი. 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტურიწერილები: 

სამეცნიერო წიგნები: 

 ძველი და ახალი (V-XVIII და XIX სს.) ქართული მწერლობის საკითხები, 

გამომცემლობა„უნივერსალი“, თბილისი. 2019წ., 256 გვერდი (წიგნი რედაქციაში მზადაა 

გამოსაქვეყნებლად). 

 მეფე-პოეტი თეიმურაზ პირველი (მონოგრაფია), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2019 

წ. (მზადდება გამოსაქვეყნებლად). 

 სიკვდილ-სიცოცხლის პრობლემა ძველ ქართულ მწერლობაში (იაკობ ხუცესის „წმიდა 

შუშანიკის წამება“, თეიმურაზ პირველის „წამება ქეთევან დედოფლისა“), წიგნი II, 

გამომცემლობა„უნივერსალი“, თბილისი, 2012 წ., 192 გვერდი. ISBN 978-9941-17-67-1 

 სიკვდილ-სიცოცხლის პრობლემა ძველ ქართულ მწერლობაში (იაკობ ხუცესის „წმიდა 

შუშანიკის წამება“, თეიმურაზ პირველის „წამება ქეთევან დედოფლისა“),წიგნი I, 

გამომცემლობა„უნივერსალი“, თბილისი, 2010 წ., 221 გვერდი. ISBN 978-9941-17-067-6 

  კორნელი კეკელიძე–რუსთველოლოგი (მონოგრაფია), შ.პ.ს. „ხატულა“, ილია ჭავჭავაძის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა (სტამბა), თბილისი, 2006 წ., 224 გვერდი. 

სამეცნიერო სტატიებისამეცნიერო ჟურნალებსა და კრებულებში (იმპაქტ ფაქტორის ჟურნ. _1;                     

საერთაშორისო ჟურნ. _43 და სხვ,) 
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 “სათნოების მუშაკი“ _ ქეთევან დედოფალი (ინგლისურ ენაზე): „THE VIRTUOUS 

SERVANTOF GOD _ QUEEN KETEVAN“, იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალი “DERGI 

KARADENIZ“,# 42,  2019 წ. თურქეთი. 

 აკაკი წერეთლის „გოდება“, რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო 

ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების 

განვითარების ფონდი „ინტელექტის“მიერ, თბილისი, 2019 წელი., #1 (63), აპრილი, გვ.      

ISSN 1512-0333 

 1005 მეფე-პოეტ თეიმურაზ პირველის „ანბანთ-ქება“, საერთაშორისო რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ერუდიტი“,გამოდის უმაღლესი სასწავლო 

დაწესებულება „განათლების აკადემია“-ს გაფართოებული სხდომის გადაწყვეტილებით, 

გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბილისი, 2018 წ. ,  #2,  გვ. 171-176. ISSN 2587-4861 

 წუთისოფლის საკითხი აკაკი წერეთლის პოეზიაში,  რეცენზირებადი საერთაშორისო 

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა 

და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2018 წელი., #2 

(61), აგვისტო, გვ. 72-76. ISSN 1512-0333 

 აკაკი წერეთლის ორი ლექსის „გულის პასუხის“ გააზრებისათვის, რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2017, 

#3 (59), დეკემბერი, გვ.168-173. ISSN 1512-0333 

 სოფლისა და ზესთასოფლის მიმართებისათვის „ვეფხისტყაოსანში“, ილია ჭავჭავაძის 

დაბადებიდან 180 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 12-13 დეკემბერი, თბილისი, 2017 წელი, გვ. 13-14. ISSN 1512-0333 

 ? ალექსანდრე ყაზბეგის დრამატული ნაწარმოები „წამება ქეთევან 

დედოფლისა“,  რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების 

ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2017 წ., #1 (57), აპრილი, გვერდი 16. ISSN 1512-0333 

 ღვთისმშობლის ხატ-სახე აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში (ნაწილი III), საერთაშორისო 

სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი „გულანი“, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ახალციხე,  # 21, 2017 წ., გვ. 26-44.  ISSN 1987-6157. 



 
CV 

დალი ბეთხოშვილი 
ქ. რუსთავი, მე-12 მკრ. რ.-ნი, 4/33 

მობ.  555 48-81-29; dali.betkhoshvili@yahoo.com; 

dali.betkhoshvili@sjuni.edu.ge  

 

4 

 წმიდა ქეთევან დედოფლის სახის საღვთისმეტყველო და მხატვრული გააზრება ანტონ I 

კათალიკოსის ჰაგიოგრაფიული თხზულებების მიხედვით („შესხმა და მოთხრობა 

ღუაწლთა და ვნებათა წმიდისა დიდისა მოწამისა დედოფლისა ქეთავანისთა“ და 

„სჳნაქსარი პირუელად სათუეოთაგან და მერმე წმიდისა ქეთავანისა“), კრებ. „გულანი“, 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2016 წ.,  #20,  გვ. 18-30. ISSN 

1987-6157 

 ღვთაებრივი სიყვარულის გააზრება აკაკი წერეთლის პოეზიაში, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალების 

კრებული, „საქართველო ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში“, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2016 წ., 17-22 ოქტომბერი, 

გვ. 287-292.  ISBN 978-9941-13-550-7 

 მეხსიერებაში აღბეჭდილი წარსულის ფურცლების გახსენება (მოხსენება მწერალ ზელიმხან 

მაღრაძის წიგნზე: „მთვლემარე რაინდები“), სამეცნიერო პოპულარული ჟურნალი „არავი“, 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2016 წ.,  #6, ივნისი, გვ. 115-126. 

ISSN 2346-836X 

 სიყვარულის საკითხი თანამედროვე პოეტთა შემოქმედებაში, II, სამეცნიერო პოპულარული 

ჟურნალი „არავი“, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2016 წ., 

აგვისტო, გვ. 90-106. ISSN 2346-836X 

 ოცდამეერთე საუკუნის პოეტთა მსოფლმხედველობრივი მრწამსი, I,  სამეცნიერო 

პოპულარული ჟურნალი „არავი“, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ახალციხე, 2015 წ.,  #5,  მაისი, გვ. 116-131. ISSN 2346-836X 

 ღვთისმშობლის ხატ-სახე აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში („თორნიკე ერისთავი“, „პოემა 

„ნათელა“, დრამატული პოემები: „თამარ ცბიერი“, „პატარა კახი“, ლექსი „ქართველი ქალი“), 

(წერილი მეორე), რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების 

ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2016 წ., #2 (55), აგვისტო, გვ. 101-105.  ISSN 1512-0333 

 თეიმურაზ პირველის ლექსის „თამარის სახე დავით გარეჯას“ 

სახისმეტყველება,  რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების 

ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2016 წ., # 1 (54), აპრილი, გვ. 118-121.  ISSN 1512-0333 
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 ბიბლიურ პერსონაჟთა სახისმეტყველება მეფე-პოეტ თეიმურაზ პირველის პოემაში „წამება 

ქეთევან დედოფლისას“ მიხედვით, კრებ. „გულანი“, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2016 წ., # 19, გვ. 24-47.  ISSN 1987-6157 

 თეიმურაზ პირველის ლირიკული ლექსის „გრემის სასახლეზე“ გააზრებისათვის (ჟანრი, 

თემა),  რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 

გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი 

„ინტელექტის“ მიერ,  თბილისი, 2015 წ., #3 (53),  დეკემბერი, გვ. 127-130.  ISSN 1512-0333 

  წუთისოფლის პრობლემა ალექსანდრე ყაზბეგის პოეზიაში („წუთისოფელი“, „მწუხარება“, 

უსათაურო „მე მთიელი ვარ“, „მთვარევ“, „ჩემს რვეულს“), კრებ. „გულანი“, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2015 წ., # 18, გვ. 49-59.  ISSN 1987-6157 

 ალექსანდრე ყაზბეგის „წამება ქეთევან დედოფლისას“ სახისმეტყველება, კრებ. „გულანი“, 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, #16, ახალციხე. 2015 წ.,  გვ. 36-48.  ISSN 1987-

6157 

 სიყვარულის გააზრებისათვის ალექსანდრე ყაზბეგის პოეზიაში („წერილი“, „ძნელია“, „შენ 

შემოქმედო“), კრებ. „გულანი“, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2015 

წ., # 17, გვ. 49-55.  ISSN 1987-6157 

 ლოცვის სათნოება ალექსანდრე ყაზბეგთან („ლოცვა“, „ლოცვა ქეთევან დედოფლისა“, 

„წუთისოფელი“),  რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების 

ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2015 წ., #2 (52), აგვისტო, გვ. 112-114.ISSN 1512-0333 

 ღვთისმშობლის ხატ-სახე აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში („თორნიკე ერისთავი“), 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომების კრებული „წელიწდეული“, V, ქ. 

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახ. სამეცნიერო ბიბლიოთეკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, აკაკი წერეთლის 175-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი, ქუთაისი, 2015 წ., 24-25 

ოქტომბერი, 10 გვერდი.. ISSN 1987-9288 

 ქეთევან წამებულის მხატვრული სახე ალექსანდრე  ყაზბეგის დრამატული ნაწარმოების „წამება 

ქეთევან დედოფლისას“ მიხედვით,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომების 

კრებული „წელიწდეული“, VI, ეძღვნება ქართველთა და ებრაელთა ურთიერთობის 26-

საუკუნოვან ისტორიას, ქუთაისი, 2014 წელი, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

ნაშრომების კრებული, ქუთაისი, 2014 წ., გვ. 31-36. ISSN 1987-9288 
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 სულიერი ქორწინების არსი ძველ ქართულ მწერლობაში („წმიდა შუშანიკის წამება“, თეიმურაზ 

პირველის „წამება ქეთევან დედოფლისა“),  რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული 

სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების 

განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, #3(50), თბილისი, 2014 წ., დეკემბერი, გვ. 108-111. 

ISSN 1512-0333 

 ღვთაებრივი სიყვარულის ჭვრეტა აკაკი წერეთლის პოეზიის მიხედვით („შიქასტა“, 

„გაუბედავი სიყვარული“, „გულის პასუხი“, „სიყვარული“, „რაც არ იწვის, არ ანათებს“, 

„ციცინათელა“...),  რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების 

ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, #2(49), თბილისი, 2014 წ., აგვისტო, გვ. 86-89. ISSN 1512-0333 

  სოფლის სამდურავი თეიმურაზ პირველის შემოქმედებაში, კრებ. „გულანი“, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა, ახალციხე,  #15, 2014 წ., გვ. 18-32. ISSN 

1987-6157 

 მოძღვრის ხატ-სახე იაკობ ხუცესის „წმიდა შუშანიკის წამებაში“, რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, #1 (48), 

თბილისი, 2014 წ. აპრილი, გვ. 160-163.ISSN 1512-0333 

 ალექსანდრე ყაზბეგის დრამა „წამება ქეთევან დედოფლისა“, რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 

2014 წ., #3 (50), დეკემბერი, გვ. ISSN 1512-0333 

 „ორი კიდის“ გააზრებისათვის აკაკი წერეთელთან, კრებ. „გულანი’’, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2014 წ.  #14, გვ. 93-104.  ISSN 1987-6157 

 „სამგვარი სიყვარულის“ ინტერპრეტაციისათვის აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში 

(მოთხრობა „სამგვარი სიყვარული“),  რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული 

სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და 

საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, #3 (47), თბილისი, 2013 

წ., დეკემბერი, 5 გვერდი. ISSN 1512-0333 

 ბიბლიური პერსონაჟები თეიმურაზ პირველის პოემაში „წამება ქეთევან 

დედოფლისა“,  რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 
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„ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების 

ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, #2 (46), თბილისი, 2013, აგვისტო, 6 გვერდი. ISSN 1512-0333 

 ნათლის სახისმეტყველება აკაკი წერეთლის პოეზიაში („ხატის წინ’’, „რაც არ იწვის, არ 

ანათებს’’), კრებ. „გულანი“, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2013 

წ., #13, გვ. 21-31. 

 აკაკი წერეთლის ლექსის „აღმართ-აღმართ“ ინტერპრეტაციისათვის, რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, # 1 

(45), 2013წ., აპრილი, გვ. 151-153. ISSN 1512-0333 

 სიცოცხლის ფენომენი „ვეფხისტყაოსანში“ („ანდერძის“ მიხედვით), საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომების კრებული „წელიწდეული“, IV, ეძღვნება 

„ვეფხისტყაოსნის“ პირველი ბეჭდური გამოცემის 300 წლისთავს, ქუთაისის ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, ქუთაისი, 2012 წ., გვ. 21-28. ISSN 1987-9288 

  ქრისტიანული მოტივები აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში 

(მოთხრობა „ყვითელი სანთელი“, ლექსი „ხატის წინ“), რეცენზირებადი საერთაშორისო 

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა 

და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, 

#1 (42), აპრილი, თბილისი, 2012 წ., გვ., 248-252. ISSN 1512-0333 

 ნათლის სიმბოლიკა აკაკი წერეთელთან (წერილი პირველი), რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, 

#1 (42), აპრილი, თბილისი, 2012 წელი, გვ. 246-248.  ISSN 1512-0333 

 „მცხრალსა, მიხდილსა მთვარესა“ _ მეტაფორის გაგებისათვის თეიმურაზ პირველის 

პოემაში „წამება ქეთევან დედოფლისა“, კრებ. „გულანი“, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2012 წ.,  #12, გვ. 5-13. ISSN 1987-6157 

 აკაკი წერეთლის მოთხრობა „სიკვდილის“ ინტერპრეტაციისათვის,  რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, 

#2 (43), თბილისი, 2012 წ., აგვისტო, გვ. 174-177. ISSN 1512-0333 

 ქრისტიანული რელიგია  აკაკი წერეთლის პოეზიაში („დიდება მაღალთა შინა“, „რაც 

არ იწვის, არ ანათებს“, „მომაკვდავის ჩვენება“), რეცენზირებადი საერთაშორისო 
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პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა 

და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, 

#2 (43), თბილისი, 2012 წ., აგვისტო, გვ. 177-179. ISSN 1512-0333 

 ლოცვის დანიშნულება ილიას და აკაკის შემოქმედებაში (ილია ჭავჭავაძე „ლოცვა“, „მამაო 

ჩვენო“,  აკაკი წერეთლის „ზოგიერთების მამაო ჩვენო“), რეცენზირებადი საერთაშორისო 

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა 

და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2012 წ., #3 (44), 

დეკემბერი, გვ. 133-135. ISSN 1512-0333 

 „ახალი მოწამე“ _ ქეთევან წამებული, რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული 

სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და 

საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2011 წ., 

#2 (40), აგვისტო, 4 გვერდი. ISSN 1512-0333 

 „ნეტარის“  სახისმეტყველებითი ასპექტი წმიდა ქეთევანისადმი მიძღვნილ ნაწარმოებებში, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის 10 

წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო _  მომავლისა“, 

შრომები, საქართველოს საპატრიარქო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, თბილისი, 

2011, გვ. 137-140. 

  „ცის“ სახისმეტყველება წმიდა ქეთევანისადმი მიძღვნილ ნაწარმოებებში, რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, 

#3 (41), თბილისი, 2011 წ., დეკემბერი. გვ. 164-166. ISSN 1512-0333 

 ცრემლის სახე-სიმბოლო თეიმურაზ პირველის „ქეთევანიანში“, რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 

2011 წ., #1 (39), აპრილი, გვ. 230-233. ISSN 1512-0333 

  „ახალი მოწამე“ _  ქეთევან წამებული, კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2011 

წ., 24 ივნისი, გვ. 4 

  მარგალიტის  სახე-სიმბოლო თეიმურაზ პირველის  „ქეთევანიანში“, კრებ.  „გულანი“,  

#9,  ახალციხე,  2010 წ., გვ. 5-13.  ISSN 1987-6157 
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 ქეთევან წამებულის სახე-ხატი თეიმურაზ პირველის „ქეთევანიანის“ მიხედვით, 

რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 

გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი 

„ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2010 წ., #2 (37), აგვისტო, გვ. 95-98. ISSN 1512-0333 

  სამოსლის ფუნქციისათვის თეიმურაზ პირველის „ქეთევანიანში“, რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ 

მიერ, თბილისი, 2010 წ., #3 (38), დეკემბერი, გვ. 92-96. ISSN 1512-0333 

  სამოსლის ფუნქციისათვის თეიმურაზ პირველის „ქეთევანიანში“, ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები ,ახალციხე, 2010 წ., 

22 დეკემბერი, გვ. 11-12 

 სამოსლის ფუნქციისათვის „წმიდა შუშანიკის წამებაში“, წერილი II, რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ 

მიერ, თბილისი, 2010 წ., აპრილი, #1 (36), გვ. 98-102.ISSN 1512-0333 

 ლოცვის არსი „წმიდა შუშანიკის წამების“ მიხედვით, რეცენზირებადი საერთაშორისო 

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა 

და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2009 წ., #1 (33) 

აპრილი, გვ. 224-228. ISSN 1512-0333 

 სიკვდილისა და სიცოცხლის არსის გააზრება „შუშანიკის წამების“ მიხედვით 

(ნაწილი მეორე), სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, „გულანი“, #2 (6), ახალციხე, 2009 წ., გვ. 21-

31.  ISSN 1987-6157 

 სიკვდილისა და სიცოცხლის არსის გააზრება „შუშანიკის წამების“მიხედვით (ნაწილი 

პირველი), სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, კრებ. „გულანი“, #1 (5), ახალციხე, 2009 წ., გვ. 5-13. 

ISSN 1987-6157 

 სამოსლის ფუნქციისათვის „წმიდა შუშანიკის წამებაში“, წერილი I, რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს 

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ 

მიერ, თბილისი, 2009 წ., დეკემბერი #3 (35), გვ. 95-98. ISSN 1512-0333 

 სიკვდილ-სიცოცხლის არსის გააზრება თეიმურაზ I-ის „ქეთევანიანში“, საერთაშორისო 

კონფერენციის შრომები, 26-27 ივნისი, ახალციხე, 2009 წ., გვ. 29-31.  
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 სინანულის არსის საკითხი, რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო 

ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების 

განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, #3 (35), თბილისი, 2009 წ., დეკემბერი, გვ. 92-95. 

ISSN 1512-0333 

  სიკვდილ-სიცოცხლის არსის საკითხი ძველ მწერლობაში („თჳს წმიდისა დიდისა მოწამისა 

დედოფლისა ქეთავანისა“), რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო 

ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების 

განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2009 წ., #2 (34), აგვისტო, გვ.143-145.  

ISSN 1512-0333 

 სიკვდილისა და სიცოცხლის არსის გააზრება თეიმურაზ პირველის „ქეთევანიანის“ 

მიხედვით, სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომები, 

ახალციხე, 2009 წ., გვ. 139-147. 

  ლოცვის არსი, ნაწილი III, რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო 

ჟურნალი „ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების 

განვითარების ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2008 წ., #3 (32), დეკემბერი, გვ. 121-

124. ISSN 1512-0333 

 სიკვდილ-სიცოცხლის არსის საკითხი „შუშანიკის წამების“ მიხედვით, სსიპ ახალციხის 

ინსტიტუტი, II სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, ახალციხე, 2008 წ., 24 

დეკემბერი, გვ. 11-12. 

 ლოცვის არსი, წერილი II, რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების 

ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2008, #2(31), აგვისტო, გვ. 113-116. ISSN 1512-0333 

 სიკვდილისა და სიცოცხლის არსის გააზრება ღვთისმეტყველებისა და ფილოსოფიის 

მიხედვით, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, კრებ. „გულანი“, #2, ახალციხე, 2008 წ., ახალციხე, გვ. 

10-20.  ISSN 1987-6157 

 სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხი ბიბლიასა და წმინდა მამათა ნაწერებში (წერილი 

მეოთხე), სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, შრომები, I, ეძღვნება პეტრე ნასყიდაშვილის 

დაბადების 80 წლისთავს, ახალციხე, 2008 წ., გვ. 16-23. 

 სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხი ბიბლიასა და წმინდა მამათა ნაწერებში _ ლოცვის არსი, 

წერილი პირველი, რეცენზირებადი საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 
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„ინტელექტი“, გამოიცემა საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების 

ფონდი „ინტელექტის“ მიერ, თბილისი, 2008 წ., #1 (30), აპრილი, გვ. 95-98.ISSN 1512-0333 

 

სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომები (საერთაშორისო-7, რესპუბლიკური, ადგილობრივი): 

 

  „სათნოების მუშაკი _ ქეთევან დედოფალი (“VIRTUOUS VORKER _QUEEN KETEVAN“), 

საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „დერგი ქარადენიზ“ („DERGI KARADENIZ“) 

(თურქეთი), სოციალურ მეცნიერებათა პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თეზისების 

კრებული, Editor Assoc. Prof. Vedi Askaroglu, 24-26 იანვარი, 2019 წ. თბილისი _ საქართველო. 

გვ. 72-74.  ISBN 978-9941-9552-6-6. მომხსენებელი. 

 სიცოცხლის ფილოსოფიური გააზრება აკაკი წერეთლის პოეზიაში, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კონფერენციის თეზისები, ახალციხე, 2019 წ. 

  სოფლისა და ზესთასოფლის მიმართებისათვის „ვეფხისტყაოსანში“, ილია ჭავჭავაძის 

დაბადებიდან 180 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თბ.,  2017 წელი, 12-13 დეკემბერი, გვ. 13-14.   მომხსენებელი. 

 წუთისოფლის საკითხი აკაკი წერეთლის პოეზიაში, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018 წ., 25 აპრილი.  

მომხსენებელი. 

 ქეთევან წამებულის მხატვრული სახე ალექსანდრე  ყაზბეგის დრამატული ნაწარმოების „წამება 

ქეთევან დედოფლისას“ მიხედვით,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომების 

კრებული „წელიწდეული“, VI, ეძღვნება ქართველთა და ებრაელთა ურთიერთობის 26-

საუკუნოვან ისტორიას,  ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა,V 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომების კრებული, ქუთაისი, 2014 წ., 25-26 

ოქტომბერი, გვ. 31-36.   მომხსენებელი. 

 სახისმეტყველებითი გააზრება ალექსანდრე ყაზბეგის „წამება ქეთევან დედოფლისას“ 

მიხედვით, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, სოციალურ და 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, 2014 წ., 2 ოქტომბერი.  მომხსენებელი. 

 ღვთისმშობლის ხატ-სახე აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში („თორნიკე 

ერისთავი“), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომების კრებული „წელიწდეული“, 
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V, ქ. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახ. სამეცნიერო ბიბლიოთეკის VII საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის 175-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი, ქუთაისი, 2015 

წ., 24-25 ოქტომბერი, 10 გვერდი.  მომხსენებელი. 

 სიყვარულის გააზრებისათვის ალექსანდრე ყაზბეგის პოეზიაში, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, გეგმა, პროგრამა, ახალციხე, 2015 

წლის 26 მარტი. მომხსენებელი. 

 თეიმურაზ პირველის ლირიკული ლექსის „გრემის სასახლეზე“ ინტერპრეტაციისათვის, 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საფაკულტეტო 

კონფერენცია, აკაკი წერეთლის 175-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი, 2015 წ., 11 ნოემბერი.  

მომხსენებელი. 

 ღვთისმშობლის ხატ-სახე აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში (II), სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა საფაკულტეტო 

კონფერენცია, ეძღვნება შოთა რუსთაველის დაბადების 850 წლისთავს, 2016 წ., 9 ნოემბერი.  

მომხსენებელი. 

 ღვთაებრივი სიყვარულის გააზრება აკაკი წერეთლის პოეზიაში, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, პროგრამა, 

„საქართველო ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2016 წ., 17-22 ოქტომბერი, გვ. 31. თსუ 

გამომცემლობის სტამბა.  მომხსენებელი. 

 ალექსანდრე ყაზბეგის დრამატული ნაწარმოები „წამება ქეთევან დედოფლისა’’, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 

2014 წ., 12 ივნისი.  მომხსენებელი. 

 აკაკი წერეთლის ლექსის „აღმართ-აღმართ“ ინტერპრეტაციისათვის,  სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, გეგმა და მასალები, ახალციხე, 2013 

წელი, 3 აპრილი.  მომხსენებელი. 

 18. აკაკი წერეთლის მოთხრობა „სამგვარი სიყვარულის“ ინტერპრეტაციისათვის, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2013 წ., 25 

დეკემბერი.  მომხსენებელი. 

 სიცოცხლის ფენომენი „ვეფხისტყაოსანში“ („ანდერძის“ მიხედვით), საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის ნაშრომების კრებული „წელიწდეული“, IV, ეძღვნება „ვეფხისტყაოსნის“ 
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პირველი ბეჭდური გამოცემის 300 წლისთავს, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, ქუთაისი, 2012 წ., გვ. 21-28.   მომხსენებელი. 

 ქრისტიანული რელიგია  აკაკი  წერეთლის პოეზიაში  („დიდება მაღალთა შინა“, „რაც არ იწვის, 

არ ანათებს“,  „მომაკვდავის ჩვენება“),  კონფერენცია, ახალციხის უნივერსიტეტი, 2012 წ., 

15 ივნისი. მომხსენებელი. 

 ლოცვის არსი ილიას და აკაკის შემოქმედებაში, ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2012 წ., 8 

ნოემბერი.  მომხსენებელი. 

 „ახალი მოწამე“ _ ქეთევან  წამებული, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია,ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 24 ივნისი, ახალციხე, 

2011 წელი.  მომხსენებელი. 

 „ნეტარის“  სახისმეტყველებითი ასპექტი წმიდა ქეთევანისადმი მიძღვნილ 

ნაწარმოებებში“,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  თეოლოგიის სასწავლო-

სამეცნიერო ცენტრის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, საქართველოს საპატრიარქო, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, საქართველოს 

საინჟინრო აკადემია, „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო_ 

მომავლისა“, თბილისი, 2011 წელი, გვ. 137-140.   მომხსენებელი. 

 „ცის“ სიმბოლიკა წმიდა ქეთევანისადმი მიძღვნილ ნაწარმოებებში, სამეცნიერო კონფერენცია, 

ახალციხის უნივერსიტეტი,  2011 წ.,  დეკემბერი.  მომხსენებელი. 

  ქეთევან დედოფლის სახე-ხატი თეიმურაზ პირველის  „ქეთევანიანის“  მიხედვით, სამეცნიერო 

კონფერენციის გეგმა და მასალები, 2010 წ., 11 ივნისი, ახალციხე, გვ. 11-12.   მომხსენებელი. 

  სამოსლის ფუნქციისათვის თეიმურაზ  პირველის  „ქეთევანიანში“, ახალციხის 

უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 

2010 წ.,  24 დეკემბერი, გვ. 43-45.  მომხსენებელი. 

  სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი თეიმურაზ პირველის 

„ქეთევანიანში“,  სსიპ  ახალციხის  ინსტიტუტი,   რესპუბლიკური  კონფერენციის  მასალები, 

ახალციხე, 2009 წ.  26-27 ივნისი.  მომხსენებელი. 

 სამოსლის  ფუნქციისათვის  „წმიდა შუშანიკის წამებაში“, 

ახალციხის  სახელმწიფო  სასწავლო  უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, ახა

ლციხე, 2009წ., 25 დეკემბერი, გვ. 29-31. 



 
CV 

დალი ბეთხოშვილი 
ქ. რუსთავი, მე-12 მკრ. რ.-ნი, 4/33 

მობ.  555 48-81-29; dali.betkhoshvili@yahoo.com; 

dali.betkhoshvili@sjuni.edu.ge  

 

14 

 სამოსლის ფუნქციისათვის „წმიდა შუშანიკის წამებაში“, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, ახალციხე, 25 დეკემბერი, 2009.  

მომხსენებელი. 

  სიკვდილ-სიცოცხლის არსის გააზრება თეიმურაზ I-ის „ქეთევანიანში“, აკადემიკოს სერგი 

ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი რესპუბლიკური  სამეცნიეროკონფერენცია, 26-27 ივნისი, ახალციხე, 2009 

წ.,  გვ. 139-147.  მომხსენებელი. 

 სიკვდილისა და სიცოცხლის  არსის  საკითხი  „შუშანიკის წამების“  მიხედვით,  სსიპ  ახალციხი

ს ინსტიტუტი, 2,  სამეცნიერო მასალები, ახალციხე, 2008 წ., 24 დეკემბერი.  მომხსენებელი. 

  სიკვდილისა და სიცოცხლისსაკითხიბიბლიასადაწმიდამამათანაწერებში  (ნაწილი 

მეოთხე), ახალციხის ინსტიტუტის შრომები, ეძღვნება პეტრე ნასყიდაშვილის დაბადების 80 

წლისთავს, 2008 წ., ახალციხე, გვ. 16-22.   მომხსენებელი. 

 

გაზეთებში დაბეჭდილი წერილები: 

  სიკვდილ-სიცოცხლის არსის საკითხი წმიდა მამათა ნაწერებში (პირველი ნაწილი), 

საქართველოს საპატრიარქო, ქალაქ რუსთავის წმიდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის 

გამოცემა, გაზეთი „ნათელი“, სექტემბერი, 2009 წ, გვ. 

 სიკვდილ-სიცოცხლის არსის საკითხი წმიდა მამათა ნაწერებში (II ნაწილი), საქართველოს 

საპატრიარქო,  ქალაქ რუსთავის წმიდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის გამოცემა, გაზეთი 

„ნათელი“, სექტემბერი, 2009 წ. 

  იოანე ოქროპირის ლოცვანი, საქართველოს საპატრიარქო, ქალაქ რუსთავის წმიდა ნიკოლოზის 

სახელობის ტაძრის გამოცემა, გაზეთი „ნათელი“, სექტემბერი, 2009 წ. 

 გრიგოლ ნოსელის განმარტება საუფლო ლოცვისა, გაზეთი  „ნათელი“, 2009 წ. 

თარგმანი: 

 ძველი ქართული ლიტერატურა, თარგმნილია წიგნიდან: Heinz Fahnrich, ”Die Georgische 

Literatur, Ein uberblick, Herausgeber Viktor Kachniaschwili, თბილისი, 1981, მთარგმნელი 

დალი ბეთხოშვილი, რედაქტორი ნ. სულავა, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, გამომცემლობა 

ი. მ. „გოჩა დალაქიშვილი“, თბ., 2009 წ., 53 გვერდი. 

 

გამოუქვეყნებელი შრომები: 

  ეროვნულ-სარწმუნოებრივი და მესიანისტური იდეები ძველ ქართულ საეკლესიო 

ლიტერატურაში, რეცენზირებული სადიპლომო ნაშრომი, 1998 წ., 65 გვერდი. 
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  თეიმურაზ პირველის და ქეთევან წამებულის მადლმოსილი მხატვრული სახეები გივი 

კარბელაშვილის რომანის „მგზნებარებით ჩაფერფლილი გულების“ მიხედვით, მზადდება 

გამოსაქვეყნებლად, 2019 წ. 15 გვერდი. 
  ლექსის „სოფლის სამდურავის“ გააზრებისათვის თეიმურაზ პირველის შემოქმედებაში, 2019 წ, 

12 გვერდი. 
  სოფლის მდურვის მოტივი მეფე-პოეტ თეიმურაზ პირველის შემოქმედებაში 

(გაანალიზებულია მეფე-პოეტის მთლიანი შემოქმედება), ხელნაწერი, 2018 წ., 235 გვერდი 

(განკუთვნილია წიგნისათვის). 
 „სიტყვაში გაცხადებული“, მანანა ჩიტიშვილის პოეზიის მიხედვით, 2018 წ., 16 გვერდი.  

უცხო ენა: 

 რუსული, ლექსიკონის დახმარებით; 

 გერმანული, ლექსიკონის დახმარებით; 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

სადოქტორო დისერტაციის ექსპერტი: 
  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ლიტერატურის ისტორიის 

დოქტორანტ სოფიკო გვარამაძის სადოქტორო სადისერტაციო ნაშრომის „არჩილ მეფის 

შემოქმედების მხატვრული სამყარო“  საექსპერტო კომისიის წევრი, თბილისი, 2014 წ. 

დეკემბერი, 2015 წლის იანვარი. 

 სამცხე-ჯავახეთის სახელწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტ სოსო გიქოშვილის სადოქტორო 

დისერტაციის_ „გიორგი შატბერაშვილის შემოქმედების პრობლემატიკა“ _ დაცვის 

დარგობრივი კომისიის წევრი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019 წელი, 17 

აპრილი. 

რამდენიმე ნაშრომი მოხსენიებულია მართლმადიდებლურ ენციკლოპედიაში, ტ. 32; სადისერტაციო 

საბჭოს წევრი, წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი და მდივანი; ბოლო ათი წელი: სტუდენტთა 

საკონფერენციო ნაშრომების ხელმძღვანელი _ 35, საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელი _26, 
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სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელი _7, რეცენზიები: საბაკალავრო ნაშრომებზე _36, სამაგისტრო 

ნაშრომებზე _7, დოქტორანტის _4, მეცნიერთა ნაშრომებზე _ 6.  

 


