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განათლება: 

1993-1998 _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით); 

1993-1997 _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

გერმანისტის კვალიფიკაცია; 

1999-2002 _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასპირანტი;  

1999-2000 _ სამეცნიერო მივლინება გერმანიის ქალაქ საარბრიუკენის 

უნივერსიტეტის ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურისმცოდნეობის ინსტიტუტში 

(საარლანდის უნივერსიტეტის დაფინანსებით); 

2004 _ დისერტაცია ძველ ქართულ ლიტერატურაში, ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული); 

2007 _ მარიონ დონჰოფის სახელობის სტიპენტია (გერმანია) და მივლინება 

გერმანიაში; 

2008 _ გერმანული აკადემიური გაცვლების სამსახურის (DAAD) სტიპენდია და 

მივლინება ლაიპციგის უნივერსიტეტში. 
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2009 _ სამეცნიერო მივლინება საარლანდის უნივერსიტეტში, ზოგადი და 

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი (საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის _ რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით) 

2010 _ საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; 

2012 _ სამეცნიერო მივლინება საარლანდის უნივერსიტეტში (გერმანია),  შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის 

საზღვარგარეთ სამეცნიერო-კვლევითი მივლინების მოსაპოვებლად; 

2013 (03. 01 _ 04. 02) სამეცნიერო მივლინება საარლანდის უნივერსიტეტში 

(გერმანია); 

2014 (04. 01 _ 06. 02) სამეცნიერო მივლინება საარლანდის უნივერსიტეტში 

(გერმანია); 

2014 (07. 01 _ 08. 02) სამეცნიერო მივლინება საარლანდის უნივერსიტეტში 

(გერმანია); 

2017 - სამეცნიერო და პრაქტიკული მივლინება გერმანიაში, ვიადრინას ევროპის 

უნივერსიტეტში, აკადემიური პერსონალისათვის Erasmus + პროგრამის ფარგლებში.  

 

სამუშაო გამოცდილება: 

2009 _ დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიწვეული პედაგოგი; 

2010 - დღემდე კავკასიის უნივერსიტეტი, პროფესორი; 

2007 - დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სამეცნიერო კვლევებისა 

და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი; 

2007 - დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დოქტორანტურის 

აკადემიური პროგრამების კოორდინატორი; 



2005 - დღემდე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქართული ენისა და ლიტერატურის, 

ქართული ლიტერატურის, მაგისტრანტთა გამოცდებისა და პედაგოგთა გამოცდების 

კომისიის წევრი; 

2017 - დღემდე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ 

განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის ექსპერტი ქართულ ფილოლოგიაში; 

2015 _ 2016 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 

მეცნიერ-თანამშრომელი (0, 5 საშტატო ერთეული) ქართული ლიტერატურის 

განყოფილება; 

2006 _ 2015 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 

მეცნიერ-თანამშრომელი (0, 5 საშტატო ერთეული) შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობის განყოფილება; 

2006-2008 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიწვეული პედაგოგი ქართული 

ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით. სალექციო კურსები: ქართული ენის 

პრაქტიკული სტილისტიკა მთარგმნელებისათვის, ქართული ენა პედაგოგიკის 

ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის; 

2006-2007 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სიღნაღის ფილიალი, ასისტენტ-პროფესორი ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მიმართულებით. სალექციო კურსები: ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, 

ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია, რუსთველოლოგია, სადიპლომო 

ნაშრომზე მუშაობა; 

1998-2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სიღნაღის ფილიალი, ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის 

უფროსი მასწავლებელი. სალექციო კურსები: ძველი ქართული ლიტერატურის 

ისტორია, სპეცკურსი ძველ ქართულ ლიტერატურაში, ახალი ქართული 

ლიტერატურის ისტორია, რუსთველოლოგია, სადიპლომო ნაშრომზე მუშაობა; 



2005 - 2006 ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს პროგრამა: ქალთა ზეპირი 

ისტორიების კვლევის ცენტრი, მკვლევარი, პროგრამის ასისტენტი. 

 

 

 

გამოცემული წიგნები: 

 

ნინო პოპიაშვილი, “პერსონაჟის ასახვის თავისებურებები სულხან-საბა 

რობელიანის “სიბრძნე სიცრუისაში”, თბ., გამომც. „უნივერსალი“, მონოგრაფია, 2005 

ნინო პოპიაშვილი, „ქართული პოსტსაბჭოთა ლიტერატურა კულტურული 

იდენტობის დისკურსში“, თბ., გამომც. „უნივერსალი“, მონოგრაფია, 2011 

ნინო პოპიაშვილი, „ქალი ავტორი (ლიტერატურული, კულტუროლოგიური 

და გენდერული კვლევები), თბ., გამომცემლობა „მერიდიანი“, მონოგრაფია, 2013 

ნინო პოპიაშვილი, „ომი ქალის მეხსიერებაში“, თბ., გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, მონოგრაფია, 2014 

ირმა რატიანი, გაგა ლომიძე, თინათინ ბოლქვაძე, ნინო პოპიაშვილი და სხვ. 

სახელმძღვანელოს თანაავტორი: „შესავალი ლიტიერატურისმცოდნეობაში“, თბ., 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2015 

Gert Robert Grünert und Nino Popiaschwili (Hrsg.) Nach einer Auswahl von Nino Popiaschwili. 

„Ich aber will dem Kaukasos zu...“ Eine Anthologie georgischer Lyrik. Buch mit Audio-CD. 

Popverlag Ludwigsburg 2015, http://wp.pop-verlag.com/?p=1075 ქართული პოეზიის 

ანთოლოგია გერმანულ ენაზე, შემდგენელი და გამომცემელი გერტ რობერტ 

გრიუნერტი, ნინო პოპიაშვილი. წინასიტყვაობის, კრიტიკული შენიშვნებისა და 

კომენტარების ავტორი ნინო პოპიაშვილი. თარგმნილი აქვს ქართველი ავტორების: 

შოთა რუსთაველის, ჩახრუხაძის, დავით გურამიშვილის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, 

გიორგი ლეონიძის, გალაკტიონ ტაბიძის, ლია სტურუას, ბესიკ ხარანაულისა და სხვ. 

ნაწარმოებები ქართულიდან გერმანულად გერმანელ მწერლებთან და 

მთარგმნელებთან ერთად. 2015 წელი. 
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მონოგრაფიის თანაავტორი ა. კარტოზიასთან, ნ. ჩიტაურთან და შ. 

შამანაძესთან ერთად: „ქართული მწერლობის ინტერკულტურული მოდელი და 

ეროვნული იდენტობის პრობლემა“, თბ., გამომც. „უნივერსალი“, მონოგრაფია. 2016 

წელი 

ნინო პოპიაშვილი, „აკაკი წერეთლის „სულიკო“ მსოფლიო ხალხთა ენებზე“, 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 2018 

ნინო პოპიაშვილი, „თანამედროვე პოეტური ენის თავისებურებები, 

ინტერპრეტაციები და კავშირები“, თბილისი, გამომც. „უნივერსალი“, 2018 

ნინო პოპიაშვილი, გერტ რობერტ გრიუნერტი, ცირა ბარბაქაძე, 

„ლიტერატურული სამკუთხედი“. თბილისი, გამომც. „ბაკმი“, 2018 

Nino Popiashvili, Die georgische Auflklärung – Sulchan-Saba Orbeliani. PWN 

Publishing. მონოგრაფია გერმანულ ენაზე: “ქართული განმანათლებლობა - სულხან-

საბა ორბელიანი”, გამომცემლობა PWN Publishing.  2018     

ნინო პოპიაშვილი, პოეტური ენის საკითხები: პოეტური ლექსიკა, ტროპი, 

მონოგრაფია, თბ., გამომც. „უნივერსალი“, 2019           

 

მზადდება გამოსაცემად: 

ქართული ლიტერატურის ისტორიის მოკლე კურსი; 

აკადემიური წერა ჰუმანიტარებისათვის; 

ქართული, როგორც მეორე ენა (დამხმარე სახელმძღვანელო) 

 

 

 

 

 

 



სტატიები სამეცნიერო რეცენზირებად ჟურნალებსა და  

საკონფრენციო მასალებში: 

 

1. Aufklärung _ europäische Horizonten (Sulchan-Saba Orbeliani), in: Mara 

Grudule (Ed.), Enlightenment in the Baltics in European Contexts, Riga, University of Latvia, 

2018 (in Prozess) 

2. Flucht und Heimat in Postsowjetischen Romanen (Giwi Margwelschwili, Nino 

Haratischwili), DGfE Kommission Pädagogische Anthropologie, Germany 2018 (in Prozess) 

3. Cultural Markers of Romanticism: The West and the East (The aspects of 

Friedrich Rückert's poetical point of view), Irma Ratiani (Ed.), Scholar’s Press, Germany, 2017 

4. The author as a medium and introductor (Gert Robert Gruenert, Tsira 
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კულტურათა გზაჯვარედინზე (ეძღვნება დიდი ქართველი რომანტიკოსი 

პოეტის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს), 27-29 09. 

2017 

15. გალაკტიონ ტაბიძის ლექსების გერმანულენოვანი თარგმანები: ისტორიული 

და შედარებითი კვლევა, მეათე საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები, მოდერნიზმი 

ლიტერატურაში, გარემო, თემები, სახელები (სიმპოზიუმი ეძღვნება 

გალაკტიონ ტაბიძის დაბადებიდან 125 წლისთავს), შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი, 2016 

16. ქართული ნაციონალური ლიტერატურის კანონი დასავლურ კვლევებში, 

მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი ქართველოლოგიაში, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 17-20 

ნოემბერი, თბილისი 

17. ქართული ლიტერატურის სწავლება არაქართველთათვის: პერსპექტივები და 

სირთულეები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 



უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის 

დაბადებიდან 95 წლის იუბილესადმი. 13-14 ივნისი, 2017 

18. (ე)მიგრაციული ლიტერატურა ქალი ავტორის პერსპექტივიდან, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ქალის 

ტრანსკულტურული რეპრეზენტაციები ლიტერატურასა და ფილოსოფიაში, 

12-13. 10. 2017 

19. Literarische und kulturelle Horizonten der Spaetmittelalters und der frueheren 

Aufklaerung, Miskolci Egyetem, 25. Jahrestagung der Gesellschaft fuer Sprache und 

Sprachen (GeSuS) e. V. Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt“, University of 

Miskolc, Ungary, 11-13. 05. 2017 

20. აკაკი წერეთლის „სულიკოს“ გამოუქვეყნებელი თარგმანები, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი, 2016 17-18. 02 

21. სულხან-საბა ორბელიანის „სიბრძნე სიცრუისას“ გერმანულენოვანი 

თარგმანები, თარგმანმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი, 2016 30. 09 

22. Für die Verständnis der Garten Eden in der Epoche spätere Mittelalter 

und Aufklärung (komparatistischeAnalyse), Latvia State University, Riga, 2016 2-4 12 

23. მიგრაციის პოეტიკა თანამედროვე ქართული ემიგრანტული ლიტერატურის 

დისკურსში (აკა მორჩილაძე, ნინო ხარატიშვილი, ელენა ბოჭორიშვილი), ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეათე სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი შოთა მესხიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, 14-15 ივნისი, 

2016 



24. სახარებისეული იგავის რეცეფცია აღორძინების ხანის ქართულ 

ლიტერატურაში. სამეცნიერო კონფერენცია: ქართული ქრისტიანული 

კულტურა - თანამედროვე ინტერპრეტაციათა ცდანი, პროფესორების - ლაურა 

გრიგოლაშვილის, გრივერ ფარულევასა და რევაზ სირაძის დაბადებიდან 80 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 20 დეკემბერი, 2016 

25. ანტიმილიტარისტული რომანი თანამედროვე ქართულ ლტიერატურაში, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის იუბილესადმი 

მიძრვნილი დღეები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ქართული 

ტოლერანტობა მეფე აიეტიდან დღმდე, 1-9 ივნისი, 2016 

26. ვაჟა-ფშაველა და ქართული ნაციონალური ლიტერატურის კანონი ქართული 

პოეზიის გერმანულენოვან ანთოლოგიებში, თარგმანმცოდნეობისადმი 

მიძღვნილის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 25-26 ოქტომბერი, 

თბილისი 

27. Flucht und Heimat in Postsowjetischen Romanen (Giwi Margwelschwili, Nino 

Haratischwili), Leuphana  Lueneburg University, Germany, 10-12. 10. 2016 

28. National and Intercultural Frontiers of Literature (on the Example of Georgian Literature) 

(in German Language), ჰუმბოლტისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია: „მეცნიერება საქართველოში: პერსპექტივა და 

ჰუმბოლდტის ფონდის როლი“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია, 2015, 4-6 ივლისი 

29. ნაციონალური ლიტერატურის კანონი და დიქტატურა (სტალინი და აკაკი 

წერეთლის „სულიკო“),შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი 

ლიტერატურათმცოდნეობსი თანამედროვე პრობლემები, ტრადიცია და 

თანამედროვე მწერლობა, 2015 23-25 სექტემბერი 

30. აკაკი წერეთლის „სულიკო“ ენებსა და სტრიქონებს შორის“, აკაკი 

წერეთლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე 



ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015 21-24 

ივნისი 

31. The Towel of Babel: Literary and Cultural Receptions for Confusion of Tongues, The 

10th Annual Conference „Literature and Religion”, The Tower of Babel – in film, theatre, art 

and music, www.ubisunt.lu.lv, Riga, Latvia, 2015 4-5 12 

32. ‘’Suliko’’ as a Poem and as a Song – Composers’ Translated Masterpiece between 

Languages and Music, International Committee for Literary and Composers’ Museums  

(ICLM-ICOM) Annual Conference “Literature, Music, and Cultural Heritage”, 14-16. 

09. 1015 

33. ინტერკულტურული ტენდენციები ქართულ ლიტერატურაში, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია: „მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა 

ტრანსლაცია“, 2015 15-18. 10 თბილისი 

34. ევროპული განმანათლებლობის ჰუმანისტური იდეალები და ქართული 

დისკურსი (სულხან-საბა ორბელიანის შემოქმედება), საერთაშორისო 

ინტერდისციპლინური კონფერენცია, „ევროპული ღირებულებები და 

იდენტობა“, 2014. 16-18 ივნისი 

35. Aufklärung _ europäische Horizonten (Die wenig bekannte Vertreter der Aufklärung), 

Internationale Symposium Gotthard Friedrich Stender (1714–1796)  and the 

Enlightenment in the Baltics in European Contexts, Latvia State University, Riga, 2014, 

4-6. 09 http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/news/stender.pdf 

36. ლიტერატურა, როგორც კომუნიკაციის შესაძლებლობა: უცნობი ავტორის 

უცნობი ტექსტები - დიმიტრი ქიმერიძის ემიგრანტული შემოქმედება, შოთა 

რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, მე-8 საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები, 

ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაციის პროცესი, 

თბილისი, 2014. 24-26. 09 http://litinstituti.ge/8-%20simp-prog.pdf 

37. “ფანტასტიკური ქალაქის“ ენობრივი გაფორმება და რეკონსტრუქცია.  

ქართული     კულტურის სცენა  მე-20 საუკუნის პირველ მესამედში 

http://www.ubisunt.lu.lv/
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/news/stender.pdf
http://litinstituti.ge/8-%20simp-prog.pdf


(თანამომხსენებელი ალექსანდრე კარტოზიასთან, ნათელა ჩიტაურთან და 

შორენა შამანაძესთან ერთად) -საერთაშორისო კონფერენცია “ სოციალური 

საზღვრების ენობრივი კონსტრუქცია”, ვიადრინა - ევროპის უნივერსიტეტი, 

29.08-01.09 2013, ფრანკფურტი (ოდერი), გერმანია.   

38. იდენტობის ტრანსფორმაცია - ლიტერატურული რეცეფციები (იაკობ 

გოგებაშვილის „იავნანამ რა ჰქმნა?“), ილიას უნივერსიტეტის შედარებითი 

ლიტერატურის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „იდენტობატა 

ტრანსფორმირება: კულტურული იდენტობები და თანამედროვე ევროპა“. 

თბილისი, 2013 24-26. 06 

39. ტოტალიტარიზმი - რეპრესია - ქალი (მეორე მსოფლიო ომის რეპრესირებული 

გერმანელი ებრაელები საბჭოთა კავშირში). საერთაშორიუსო სამეცნიერო 

კონფერენცია - ებრაელები საქართველოში, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, 

18-19 სექტემბერი, 2013, თბილისი. 

40. სიმონ დე ბოვუარის სამი ქალი, მე-6 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის 

კვლევაში, ეძღვნება 16-დღიან საერთაშორისო კამპანაის გენდერული 

ძალადობის წინააღმდეგ, 27-28 ნოემბერი, 2013. თბილისი 

41. Eksperiments  of  the  modern publishing and traditions, Ist International Book Arts 

Symposium and Marbling Art, Antalya, Akhdenyz University, Turkey, 2012 23-26. 03 

 

 

 

 

 

 

 

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 

 



1. 2018-2021 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 

საგრანტო კონკურსი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების მონაწილეობით: 

ახალი „ველტლიტერატურა“ იდენტობის დისკურსში და ქართული 

ინტერკულტურული ლიტერატურა 

2. 2016-2017 ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამა: ნდობის 

აღდგენა განათლების გზით (ლიტერატურული და ენათმეცნიერული ასპექტები), 

პროექტის ძირითადი შემსრულებელი 

3. 2013-2016 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 

საგრანტო კონკურსი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების მონაწილეობით: 

ქართული მწერლობის ინტერკულტურული მოდელი და ეროვნული იდენტობის 

პრობლემა, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი, მონოგრაფიის თანაავტორი 

4. 2015 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, სამეცნიერო-

კვლევითი გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის: მიგრაცია და ლიტერატურა. 

პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი 

5. 2014 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, სამეცნიერო-

კვლევითი გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის: ქალთა ლიტერატურის კვლევა, 

პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი, მონოგრაფიის ავტორი 

6. 2010-2013 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 

საგრანტო კონკურსი ფუნდამენტური კვლევებისათვის: 

ლიტერატურათმცოდნეობითი დისკურსი, თანამედროვე კვლევები, პროექტის 

ძირითადი შემსრულებელი, სახელმძღვანელოს თანაავტორი 

7. 2013 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, სამეცნიერო-

კვლევითი გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის: განმანათლებლობის 

ფილოსოფიური და ლიტერატურული ჰორიზონტები. პროექტის ავტორი და 

ხელმძღვანელი 

8. 2010-2011 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 

პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის: ქართული პოსტსაბჭოთა 



ლიტერატურა კულტურული იდენტობის დისკურსში. პროექტის ავტორი და 

ხელმძღვანელი, მონოგრაფიის ავტორი. 

 

მივლინებები უცხოეთის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებში: 

 

1. 2018 07-10. 10. ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი 

(გერმანია), მასპინძელი ქვეყანა - საქართველო. მოდერატორი და წიგნების წარმდგენი 

2. 2018 11.-12. 10. ლევ კოპელევის ფორუმი, კიოლნი, გერმანია, ქართული 

პოეზიის ანთოლოგიის წარდგინება 

3. 2017 წლის 09-22 ივლისი - ერასმუს + პროგრამის ფარგლებში მივლინება 

ვიადრინას ევროპის უნივერსიტეტში, სამეცნიერო მუშაობა, ლექციების ჩატარება, 

მეთოდურ სემინარებში მონაწილეობა 

4. 2016 წლის მარტი ლაიპციგის წიგნის საერთაშორისო ცენტრი, 

მივლინება ლაიპციგის წიგნის საერთაშორისო ცენტრის მიწვევით, გერმანულენოვანი 

წიგნის: ქართული პოეზიის ანთოლოგია გერმანულ ენაზე“ პრეზენტაციების 

მოდერატორი 

5. 2015 წლის 2-4 დეკემბერი. რიგა, ლატვიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

მივლინება რიგის უნივერსიტეტის მიწვევით საჯარო ლექციების წასაკითხად. 

ლექციების თემა: ქართული პოსტსაბჭოთა ლიტერატურა კულტურული იდენტობის 

დისკურსში (რუსულ ენაზე და გერმანულ ენებზე) 

6. 2015 წლის 3 იანვარი - 6 თებერვალი. სამეცნიერო მივლინება 

საარლანდის უნივერსიტეტში, გერმანია, ზოგადი და შედარებითი ლტიერატურის 

ინსტიტუტში. საკვლევი თემა: მიგრაცია და ლიტერატურა. დამფინანსებელი: შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 

7. 2015 წლის ოქტომბერი-ნოემბერი, სამეცნიერო მივლინება სტამბოლის 

ქართულ სახლში, თურქეთი. საკვლევი თემა: ინტელექტუალური მიგრაცია, 

შეხვედრები ქართველ ავტორებთან: ფარნა-ბექა ჩილაშვილი, ირაკლი კაკაბაძე, 



ელიზბარ წოვინარიძე და სხვ. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

8. 2014 წლის 4 იანვარი - 8 თებერვალი. სამეცნიერო მივლინება 

საარლანდის უნივერსიტეტში, გერმანია, ზოგადი და შედარებითი ლტიერატურის 

ინსტიტუტში. საკვლევი თემა: განმანათლებლობის ლიტერატურული და 

ფილოსოფიური ჰორიზონტები. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

9. 2014 წლის 10-25 ოქტომბერი, სამეცნიერო მივლინება ვიადრინას 

ევროპის უნივერსიტეტში. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

10. 2013 წლის 3 იანვარი - 8 თებერვალი, სამეცნიერო მივლინება 

საარლანდის უნივერსიტეტში, გერმანია, ზოგადი და შედარებითი ლტიერატურის 

ინსტიტუტსა და ლიტიერატურის თარგმანისა და კვლევის ცენტრში, 

დისერტანტების კოლოკვიუმებისა და სამეცნიერო ნაშრომების შეფასებაში 

მონაწილეობა (ოპონირება).  

11. 2012 ელის 4 იანვარი - 10 თებერვალი, სამეცნიერო მივლინება 

საარლანდის უნივერსიტეტში, გერმანია, ზოგადი და შედარებითი ლტიერატურის 

ინსტიტუტში. დამფინასნებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

12. 2010 წლის 3-31 იანვარი, სამეცნიერო მივლინება საარლანდის 

უნივერსიტეტში, გერმანია, ზოგადი და შედარებითი ლტიერატურის ინსტიტუტში. 

დამფინასნებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

13. 2008 წლის 2 იანვარი-12 თებერვალი, DAAD - გერმანული აკადემიური 

გაცვლის სამსახური, სამეცნიერო მივლინება ლაიპციგის უნივერსიტეტში, ჰერდერის 

ინსტიტუტში. გერმანია 

14. 2007 წლის 20 სექტემბერი-30 დეკემბერი, გრაფინია მერიონ დონჰოფის 

სახელობის სტიპენდია და მივლინება გერმანიაში: ბონი, კიოლნი, საარლანდი. 

 

 



 

 

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები: 

 

2017 წლის ივლისი - სერტიფიცირებული მეთოდური კურსი სამეცნიერო 

წერაში, ვიადრინას ევროპის უნივერსიტეტი, გერმანია 

2016 წლის მაისი-ივნისი - სერტიფიცირებული მეთოდური კურსი: 

გერმანულენოვანი ინტერკულტურული სამეცნიერო სივრცე (გერმანულ ენაზე) 

2014 ტემპუსის საერთაშორისო პროგრამა, საგნისა და ენის ინტეგრირებული 

სწავლება 

2013 წლის იანვარი - საერთაშორისო ვორქშოფი: როგორ იბადება აზრი წიგნში? 

გერმანია, საარლანდის უნივერსიტეტი 

2012 19-23 იანვარი - საერთაშორისო ვორქშოფი ალტერნატიულ განათლებაში, 

შვედეთი 

2011 10-17 ოქტომბერი - სერთაშორისო ვორქშოფი განათლება და მეცნიერება, 

კიევი 

 

 

 

 

 

თანამშრომლობს ევროპის  

სხვადასხვა სამეცნიერო ცენტრთან, მათ შორის: 

 

• იენის უნივერსიტეტი (პროფ. ე. დადუნაშვილი, პროფ. ჰ. ფეინრიხი) 

• ბერლინის უნივერსიტეტები (პროფ. შტეფი ხოტივარი-იურგენი, პროფ. ზაალ 

ანდრონიკაშვილი) 

• ევროპის უნივერსიტეტთან (ოდერის ფრანკფურტი, გერმანია) 

• საარლანდის უნივერსიტეტთან (შაარბრიუკენი, გერმანია)  

• ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი (მაინის ფრანკფურტი) (პროფ. იოსტ 

გიპერტი, პროფ. სონია გიპერტ-ფრიცი, პროფ. მანანა თანდაშვილი) 

• ავსტრიაში, ვენის უნივერსიტეტთან არსებულ ახალგაზრდა მეცნიერთა და 

მთარგმნელთა ჯგუფთან „Versatorium” (ქართულ ლიტერატურსათან დაკავშირებით) 

• გერმანიაში რაინ-ერფის მწერალთა კავშირთან - Autorenkreis Rein-Erft (ARE) - 

ქართული ლიტერატურის თარგმანისა და პოპულარიზაციის კუთხით 



• გერმანელ მწერალთან და ლიტერატურათმცოდნებსთან, გერტ რობერტ 

გრიუნერტთან 

• გერმანელი მწერალი და ლიტერატურათმცოდნე, ქართული ლიტერატურის 

მკვლევართან, დომენიკ ირტენკაუფთან 

• ვთანამშრომლობ გერმანულენოვან გამომცემლობებთან, რომლებიც 

ინტერესდებიან ქართული ლიტერატურის გამოცემით 

• იტალიაში, პესკარას უნივერსიტეტთან, სახელოვნებო წრეებთან 

• საბერძნეთში, სალონიკის უნივერსიტეტის შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობის კათედრასთან 

 

 

მონაწილეობს მრავალ საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციასა და 

სიმპოზიუმში. ვარ რამდენიმე საერთაშორისო კონფერენციისა და სიმპოზიუმის 

ორგანიზატორი, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი, სპიკერი, საპატიო სპიკერი, სხდომის თავმჯდომარე, მათ შორის, პლენარული 

სხდომების თავმჯდომარე. 

 

ინტენსიურად მონაწილეობს ლიტერატურულ ფორუმ-დიალოგებში: თბილისში 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ, 

მწერალთა სახლის მიერ ორგანიზებულ, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებულ, გოეთეს ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ, გერმანიაში სხვადასხვა 

უნივერსიტეტის, ლიტერატურული სახლისა და ლიტერატურის მუზეუმის მიერ 

ორგანიზებულ ღონისძიებებში. 

 

 

 

მონაწილეობა კულტურისა და ხელოვნების მიმართულებით 

 



2018 წელს კურირებდა გერტ რობერტ გრიუნერტის მულტიმედიაპიესის 

„ნოსტრადამუსის“, ქართულ ენაზე თარგმნისა და ადაპტაციის პროექტს. პიესის 

თარგმანი გერმანულიდან შორენა შამანაძე, ნინო პოპიაშვილი, თამარ ზიგერ-
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