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(ბოლო 10 წლის მონაცემები) 
 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით; 

კონკურსანტის გვარი 

გამოყოფილი უნდა 

იქნეს მუქი შრიფტით 

პუბლიკაციის სახეობა 

(მონოგრაფია, სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენციო 

მასალები (Proceedings)  

და სხვა) 

 

პუბლიკაციის სათაური, 

ავტორები, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის 

დასახელება, ტიპი/ტომი, 

გვერდები, პუბლიკაციის 

ელექტრონული მისამართი 

(არსებობის შემთხვევაში). გ
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რატიანი, ირმა 

 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

 

Fiction of Emigree Writers: 

The Case of National Identity / 

Literature in Exile: Emigrant’ 

Fiction. 20
th
 Century 

Experience.  Cambridge 

Scholars Publishing, 

Cambridge, p. 302-308. 
 

2016 

 

 
რატიანი, ირმა 

 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

Die georgische Literatur and 

die europaische Kultur 

/Goergische Literatur. 

Ludwisburg, PopVerlag. P.99-

104. 
 

2016 

 

 
რატიანი, ირმა 

 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

 

Die georgische Literatur im 

19. Johrnudert – ein Teil der 

Weltliteratur / Goergische 

Literatur. Ludwisburg, 

PopVerlag. P. 110-120 

2016 

 

 
რატიანი, ირმა 

 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

 

Die georgische Literatur in 

der Sowjetara / Goergische 

Literatur. Ludwisburg, 

PopVerlag. P. 133-155 

2016 

 

 
რატიანი, ირმა 

 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო 

(უცხოურ) ჟურნალში 

Epoch of Soviet 

Totalitarianism and Georgian 

Comedy with a Political 

Emphasis  (Qvarqvare 

Tutaberi by Polikarpe 

Kakabadze) / Societal Studies, 

Lithuania, MIkolas Romeris 

University 
http://www.mruni.eu/en/moksl

o_darbai/sms/paskutinis_nume

ris/ 
 

2016 

 

http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/sms/paskutinis_numeris/
http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/sms/paskutinis_numeris/
http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/sms/paskutinis_numeris/


 

 

 

2 
ირმა რატიანი, დანართი N1,  
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რატიანი, ირმა 

 

სამეცნიერო სტატია 

იმპაქტ-ფაქტორის   

საერთაშორისო 

(უცხოურ) ჟურნალში 

 

Understanding of 
Cosmopolitanism in Georgian 

Literary Thinking: From 
Goethe to Vazha-Pshavela // 

Forum for World Literature 

Studies. 

Knowledge Hub Publishing 

Company Limited. Shanghai-

Wuhan-West Lafayette. Vol. 

7, No. 4. p. 505-513.  

http://fwls.org/plus/view.php

?aid=257  

 

 

 

2015 

 

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

 

Introducing New Georgian                          
literature: In and Out of the 
World Literary Process // 
Literature in an Intercultural 

Perspective. Ljubljana, 

Venice. -Koper: University of 

Primorska, Annales 

University Press; - Venice: 

Universita Ca’Foscari , p. 145-

167. 

2015  

 

რატიანი, ირმა 

(თანაავტორი - მ. 

ელბაქიძე) 

 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

 

Shota Rustaveli’s Romance 
“The Knight in the Panther’s 
Skin” in the Context of the 
European Chivalric Romance: 
An Anthropological 
Approach //  Georgian 

Christian Thought and Its 

Cultural Context. Brill, 

Leiden-Boston, p. 308-317. 

 

2014  

 
რატიანი, ირმა 

 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო 

(უცხოურ) ჟურნალში 

The Reflection of the 
Ethnical Terms “Caucasus” 
and “Caucasian” in Georgian 
Literature / Societal Studies, 5 

(1). Lithuania, MIkolas 

Romeris University, p. 111-

119. 

http://www.mruni.eu/en/moksl

o_darbai/sms/paskutinis_nume

ris/  
 

2013  

 
რატიანი, ირმა 

 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა. დამატება 

იმპაქტ-ფაქტორის 

მქონე ჟურნალისა – 

Primerjalna književnost) 

Gruzijska literatura 19. in 20. 
stoletja in svetovni literarni 
process // Svetovne 

književnosti in obrobja. 

Slovenian Book Agency,  p. 

175-193. 

 

2012  

http://fwls.org/plus/view.php?aid=257
http://fwls.org/plus/view.php?aid=257
http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/sms/paskutinis_numeris/
http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/sms/paskutinis_numeris/
http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/sms/paskutinis_numeris/
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 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

„The Collection 

Totalitarianism  
and Literary Discourse". 

Editor’s Foreword // 

Totalitarianism and Literary 

Discourse. 20th Century 

Experience. Cambridge 

Scholars Publishing, 

Cambridge, p. x-xix. 

 

2012  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

 

 

Genre Peculiarities of Anti-

Totalitarian Text // 

Totalitarianism and Literary 

Discourse. 20th Century 

Experience. Cambridge 

Scholars Publishing, 

Cambridge, p. 186-199. 

 

2012  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო 

ანთოლოგია 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

 

 

Кордони нацiональных 

лiтератур и порiвняльного 

лiтературознавства // 

Захiд-Схiд: основны 

тенденции розвитку 

сучасного порiвняльного 

лiтературознавства. 

Антологiя. Донецк. Ландон 

– XXI. стр. 198–206. 

 

2012  

 რატიანი, ირმა 

 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

 

Soviet Totalitarianism and 

Forms of Literary Discourse // 

Marginality In / Of 

Literature. Bulgaria, Sofia, 

Institute of Bulgarian 

Literature. Iztok-Zapad Press. 

p. 56-68. 

 

2011  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო წიგნი 

(საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების რჩეული)   

Comparative Literary 

Criticism in the Context of 

Globalization // Discource of 

Globalization. Sofia University 

Press, Bulgaria, p.  211- 217. 

 

2010  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

 

 

Carnival Narrative, Social 

Imagology and the Principles 

of Comparative Analyses // 

Stereotypes in Literature and 

Cultures. International 

Reception Studies. Frankfurt 

am Main-Berlin-New York-

Oxford. Peter Lang Press. p. 

99-108 

 

2010  
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 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო 

(უცხოურ) ჟურნალში 

 

 

In the Distorting Mirror of 

Totalitarianism: the Man and 

the Time in Mikheil 

Javakhishvili's Novel Jaqo's 

Dispossessed / Литературна 

Мисъл 1, Bulgarian Academy 

of Science Press, p. 119-136. 

www.ilit.bas.bg/litmis  

 

2010  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო წიგნი 

(საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების რჩეული) 

Псевдокарнавальный текст – 

форма межкультурного 

диалога // «Русская 

литература в мировом 

культурном и 

образовательном 

пространстве». – СПБ, 2008. 

Стр. 208-212; 

2008 

 
 

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო 

(უცხოურ) ჟურნალში 

 

 

 

 

Теория лиминальности. 

Проблема антропологии и 

современного 

литературоведения / 
Литература в диалоге 

культур - 6, Октябрь. –

Р.н.Д., Стр. 195-199; 

2008  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული, 

საერთაშორისო 

გამოცემა) 

 

Georgia - Land of Christian 

Culture // 

The Land of Prayers. Osaka 

University Print (Japan). p. 

94-102 

2008  

 

 

სხვა მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები (ბოლო 10 წლის მონაცემები) 
 

 
რატიანი, ირმა 

 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების კრებული 

 

Город-центр в лирике 

Тициана Табидзе и Бориса 

Пастернака  /  Борис 

Пастернак и Тициан 

Табидзе: дружба поэтов как 

диалог культур 

2016  

 რატიანი, ირმა 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების კრებული 

ქართული 

ლიტერატურული კანონი 

შუასაუკუნეებში და შოთა 

რუსთაველი /  / 

„ვეფხისტყაოსანი“ და მისი 

ადგილი მსოფლიო 

მწერლობაში. 

თანამედროვე 

ინტერპრეტაციები. - თბ. 

გამომცმელობა „საარი“. გვ. 

44-50. 

2016  

http://www.ilit.bas.bg/litmis
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ნაშრომების სია 

 

 

რატიანი, ირმა 

 

სამეცნიერო სტატია 

უცხოურ 

სახელმძღვნალოში 

Литература Грузии / 

Мировой литературный 

прцесс XXI века. Стр. 41-58. 

2016  

 
რატიანი, ირმა 

 
მონოგრაფია 

ქართული მწერლობა და 

მსოფლიო 

ლიტერატურული 

პროცესი  

2015  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო 

(ადგილობრივ) 

ჟურნალში 

 

რეალიზმის 

ლიტერატურუი სკოლა და 

მისი ქართული 

მოდელი//სჯანი 16. 

ყოველწლიური 

სამეცნიერო ჟურნალი 

ლიტერატურის თეორიასა 

და შედარებით 

ლიტერატურათმცოდნეობა

ში.–თბ., ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, გვ.46–56. 

2015  

 რატიანი, ირმა 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების კრებული 

Modern Georgian Literature 
and the World Literary 
Process // World Literature 

and Literary Criticism. 

Istanbul, Dakam Publishing, 

p. 9-21. 

2014  

 რატიანი, ირმა 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების კრებული 

The Influence of Revolutions 
on Georgian Literature // 

Creativity and Revolution. 

Cairo, Cairo Unviersity Press, 

p.165-175 

2014  

 

 

რატიანი, ირმა 

(თანაავტორი - მ. 

ელბაქიძე) 

 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების კრებული  

Humour as Defencive 

Mechanism in Soviet period 

Georgian Literature // 3rd 

International Aksit Gokturk 

Conference “Humour in 

Literature”. Istanbul, Dilta 

International Translation 

Service.  P. 15-28. 

2014  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

საბჭოთა 

ტოტალიტარიზმის ეპოქა 

და ქართული 

ლიტერატურული 

პროცესი // ჟ. „ჩვენი 

მწერლობა“. №1. გვ. 25-30  

2014  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო 

(ადგილობრივ) 

ჟურნალში  

რევოლუცია და 

შემოქმედებითი პროცესი. 

ქართული  

ლიტერატურული 

გამოცდილება // სჯანი 14. 

ყოველწლიური 

სამეცნიერო ჟურნალი 

2013  
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ნაშრომების სია 

ლიტერატურის თეორიასა 

და შედარებით 

ლიტერატურათმცოდნეობა

ში.–თბ., ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, გვ.154-166. 

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო 

(ადგილობრივ) 

ჟურნალში 

იუმორი, როგორც 

თავდაცვის მექანიზმი 

საბჭოთა პერიოდის 

ქართულ ლიტერატურაში 

// შედარებითი 

ლიტერატურის კრებული. 

– თბ. ილიაუნის 

გამომცემლობა, გვ.  166-179 

2013  

 რატიანი, ირმა 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების კრებული  

Frontiers of Comparative 

Studies // «Интегративные 

функции современной 

компаративистики». –

Астана,  ЕНУ им. Л. Н. 

Гумилёва. стр.26-30. 

2013  

 რატიანი, ირმა 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების კრებული  

Грузино-русские 

литературные взаимосвязи – 

вчера и сегодня // «Русско-

грузинские поэтические 

связи XX века». стр.3-7. 

2013  

 რატიანი, ირმა 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალების კრებული 

 

 

“Weltliteratur” and Émigré 

Writers // ლიტერატურა 

დევნილობაში. 

ემიგრანტების მწერლობა 

(მე–20 საუკუნის 

გამოცდილება). გვ.  194-

199. 

2013  

 რატიანი, ირმა 
სამეცნიერო კრებული  

 

ჟანრის კლასიკოსი // რევაზ 

ინანიშვილი. მწერალი და 

დრო. –თბ., ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. გვ. 75-85. 

2012  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

მსხვერპლის თეორია და 

ალექსანდრე ყაზბეგის 

პროზა („ხევისბერი გოჩა“) 

// ჟ. „ლიტერატურული 

ძიებანი“, XXXIII.  გვ. 101-

116. 

2012  

 რატიანი, ირმა სამეცნიერო ნარკვევი  

ქართული ლიტერატურა 

და მსოფლიო 

ლიტერატურული 

პროცესი // // ჟ. „ჩვენი 

მწერლობა“. № 23–ის  

ლიტერატურული 

დამატება. 

 

2012  
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 რატიანი, ირმა 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები  

მსხვერპლისა და 

მსხვერპლშეწირვის 

ანთროპოლოგიური 

თეორია და ალ. ყაზბეგის 

პროზა // "მითოსური 

აზროვნება, ფოლკლორი 

და ლიტერატურული 

დისკურსი. ევროპული და 

კავკასიური გამოცდილება" 

–თბ., ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. გვ. 359-367. 

2011  

 რატიანი, ირმა 

ანთოლოგია 

წინასიტყვაობითა და 

სამეცნიერო 

კომენტარებით  

დემოკრატიული 

ღირებულებები ქართულ 

მწერლობასა და 

ფოლკლორში. 

წინასიტყვაობა // 

დემოკრატიული 

ღირებულებები ქართულ 

მწერლობასა და 

ზეპირსიტყვიერებაში. –

თბ., ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. გვ. 9-17. 

2011  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

თანამედროვე ქართული 

ლიტერატურული 

პროცესი // ჟ. „ჩვენი 

მწერლობა“. № 24 გვ. 40-48. 

 

2011  

 
რატიანი, ირმა 

 
მონოგრაფია   

ტექსტი და ქრონოტოპი –

თბ., თბილისის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 

2010  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო 

(ადგილობრივ) 

ჟურნალში  

ლიტერატურული 

დისკურსის მოდელები 

საბჭოთა 

ტოტალიტარიზმის 

პირობებში // სჯანი 9. 

ყოველწლიური 

სამეცნიერო ჟურნალი 

ლიტერატურის თეორიასა 

და შედარებით 

ლიტერატურათმცოდნეობა

ში. –თბ., ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, გვ. 49-58. 

2010  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად 

ადგილობრივ 

ჟურნალში  

გზის მეტაფორიზებული 

მოდელები: "გლახის 

ნაამბობიდან" "ოთაარანთ 

ქვრივამდე" // 

რელიგია 1. გვ. 42-56. 

2009 
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 რატიანი, ირმა 
სამეცნიერო სტატია 

კრებულში   

ტექსტი, ავტორი, 

მკითხველი // შოთა 

რუსთაველის სახელობის 

სტიპენდიანტთა შრომები, 

II. გვ. 44-50. 

 

2009  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად 

ადგილობრივ 

ჟურნალში  

 

ფსევდოკარნავალური 

ნარატივი - 

კულტურათაშორისი 

დიალოგის ფორმა // 

წახნაგი 1, ფილოლოგიურ 

კვლევათა წელიწდეული. 

გამომცემლობა 

"მემკვიდრეობა". გვ. 81-93. 

 

2009 

 
 

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად 

(უცხოურ) ჟურნალში  

 

Contamporary Isuues of 

Literary Theory and Georgian 

Criticism // 

Caucasus Philologia 1 (4). p. 

21-25. 

 

2008  

 რატიანი, ირმა 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების კრებული  

Карнавальная культура, 

социальная имагология и 

принципы сравнительного 

анализа // «Сравнительное 

литературоведение: 

Стереотипы в литературах и 

культурах». –Баку, 2008. стр. 

148-152. 

2008 

 
 

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

(უცხოურ) ჟურნალში 

 

 

 

 

Теория лиминальности. 

Проблема антропологии и 

современного 

литературоведения / 
Литература в диалоге 

культур - 6, Октябрь. –

Р.н.Д., Стр. 195-199. 

2008  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო 

(ადგილობრივ)  

ჟურნალში  

 

ქართველოლოგიური 

კვლევები. თვითმიზანი 

თუ საჭიროება? // 

სჯანი 9. სამეცნიერო 

ჟურნალი ლიტერატურის 

თეორიასა და შედარებით 

ლიტერატურათმცოდნეობა

ში.  –თბ., ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. გვ. 7-11. 

2008 

 
 

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

ელექტრონულ  

ჟურნალში 

 

The Author and his Reader. In 

the Light of Realistic Literary 

Tradition // Litinfo. Volume 2, 

Isuue 1.  
www.litinfo.ge 

2008 
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 რატიანი, ირმა 

მხატვრული თარგმანი 

იაპონური ენიდან 

მთარგმნელის 

კომენტარებით. 

`ასი უძველესი იაპონური 

ლექსი~. _თბ., 

გამომცემლობა `სიესტა~, 

2008. 

2008  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო წიგნი 

(თემატური სტატიების 

კრებული) 

 

ილია და მისი მკითხველი 

//ილია ჭავჭავაძე 170. 

საიუბილეო კრებული. – 

თბ., ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. გვ. 98-108. 

2007 

 
 

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

ელექტრონულ  

ჟურნალში  

 

 

Theory of Liminality // 

LitInfo. Vol. 1, Issue 1. 

www.litinfo.ge 

2007 

 
 

 რატიანი, ირმა 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალების კრებული  

ლიმინალობის თეორია // 

ლიტერატურათმცოდნეობ

ის თანამედროვე 

პრობლემები. I 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის მასალები. –

თბ., გამომცემლობა 

`ნეკერი~, 2007. გვ. 254-261. 

2007  

 რატიანი, ირმა 

სამეცნიერო სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში  

 

უძველესი იაპონური 

ლექსი და თარგმანის 

სირთულეები // მნათობი, I, 

2007, გვ. 113-121.  

2007  

 რატიანი, ირმა 

სტატია საერთაშორისო 

სემინარის მასალების 

კრებულში  

სამეცნიერო-კვლევით 

ინსტიტუტებსა და 

უნივერსიტეტებს შორის 

თანამშრომლობის 

გაღრმავების 

შესაძლებლობები // 

ევროპის გამოცდილების 

გაზიარების 

შესაძლებლობები. 

სემინარის მასალები. –

თბ., 2007. გვ. 11-16. 
 

2007  
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