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CURRICULUM VITAE                                         
 

 

გვარი ლორია 

სახელი კახაბერ 

მამის სახელი ვაჟას ძე 

დაბადების თარიღი 18 ოქტომბერი, 1965 წ. 

მოქალაქეობა საქართველო 

მისამართი თბილისი 0179, ირ. აბაშიძის-89, ბ.3  

ტელეფონი +995 577575455 

ელ.ფოსტა kakhaber.loria@tsu.ge       

 
                 

                                                               

აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი (=მეცნიერებათა კანდიდატი), 

1990წ. 

სამუშაო ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური, ნორვეგიული, დანიური, 

შვედური 
 
 

სამუშაო გამოცდილება: 
 

2005 წლის ოქტომბრიდან დღემდე - თსუ ჰუმანიტარულ მეციერებათა ფაკ-ის 

სკანდინავისტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი 
 

2010 წლის ივნისიდან დღემდე _ თსუ ჰუმანიტარული ფაკ-ის (სრული) 

პროფესორი უახლეს ქართულ ლიტერატურაში 
 

2006 წლის ნოემბრიდან დღემდე – თსუ-ს სენატის (წარმომადგენლობითი 

საბჭოს) სპიკერი 
 

2006 წლის სექტემბრიდან დღემდე _ თსუ-ს ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

საბჭოს წევრი  
 

2009 წლის სექტემბრიდან დღემდე- თსუ ჰუმანიტარული ფაკ-ის ძირითადი და 

დამატებითი საბაკალავრო პროგრამების- "სკანდინავიური ფილოლოგია" 

ხელმძღვანელი 
 

2011 წლის სექტემბრიდან დღემდე- თსუ ჰუმანიტარული ფაკ-ის 

"ფილოლოგიის" სადოქტორო პროგრამის ქვედარგის- "სკანდინავიური 

ფილოლოგია" ხელმძღვანელი 

2006 წლის სექტემბრიდან 2010 წლის ივნისამდე – თსუ ჰუმანიტარული ფაკ-ის 

ასოცირებული პროფესორი უახლეს ქართულ ლიტერატურაში 
 

mailto:kakhaber.loria@tsu.ge
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1995 წლიდან 2006 წლის სექტემბრამდე - თსუ უახლესი ქართული 

ლიტერატურის ისტორიის კათედრის დოცენტი 
 

1995-2005 წლები - ნორვეგიული ენის (მეორადი) სასწავლო პროგრამის 

ხელმძღვანელი თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა 

ფაკულტეტის ენებისა და თარგმანის კათედრაზე. 
 

1992-1995 წლები - თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის უახლესი ქართული 

ლიტერატურის ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი. 
 

1991-1992 წლები - თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის უახლესი ქართული 

ლიტერატურის ისტორიის კათედრის ასისტენტი. 
 

1989-1991 წლები - თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის უახლესი ქართული 

ლიტერატურის ისტორიის კათედრის მოწვეული მასწავლებელი საათობრივი 

ანაზღაურებით.                    
 
 
 

განათლება + სასწავლო და სამეცნიერო სტაჟირება: 

1) თსუ: 
 

2003-2005 წლები - თსუ ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკ-ი, სამართალმცოდნეობა 

(მეორადი სწავლების სპეციალობა) 

2003-2004 წლები - თსუ საერთაშორისო ბიზნესის ფაკ-ი, საერთაშორისო 

ბიზნესი და საგარეო ვაჭრობა (მეორე სპეციალობა) 

1987-1990 წლები - თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტურა (უახლესი 

ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა) 

1982-1987 წლები - თსუ ფილოლოგიის ფაკ-ი, სპეციალობა- ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
 

2) საზღვარგარეთის უნივერსიტეტები: 
 
2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2000, 1999, 

1998, 1997 და 1996 წლები – სხვადასხვა უცხოური სტიპენდიებითა და 

საგრანტო პროექტებით დაფინანსებული აკადემიური ხასიათის მივლინებები 

(1-3 თვე და სხვ.) ოსლოს, ბერგენის (ნორვეგია), აგდერის (ნორვეგია), მალმეს 

(შვედეთი) უნივერსიტეტების სკანდინავისტიკისა და სხვა დეპარტამენტებში 
 

2013 წელი- ოსლოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, 

საზაფხულო სემინარი ნორვეგიულის უცხოელი ლექტორებისათვის 
 

2007 წელი - ოსლოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, 

კურსი (Graduate course): "გენდერული თანასწორობა სკანდინავიის ქვეყნებში"  

2006 წელი - ოსლოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, 

კურსები ნორვეგიულ ლიტერატურაში ნორვეგიულის უცხოელ 

მასწავლებელთათვის 
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2002 წელი - 5 თვიანი სასწავლო-სამეცნიერო მივლინება/ სტაჟირება (თემატიკა: 

სკანდინავიის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკა; სკანდინავიური სოციალურ-

პოლიტიკური მოდელი) სტოკჰოლმის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის 

დეპარტამენტში, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 

დაფინანსებით 
 

2001 წელი - 2 თვიანი სასწავლო-სამეცნიერო მივლინება/ სტაჟირება  (თემატიკა: 

სკანდინავიური სოციალურ-პოლიტიკური მოდელი) ბერგენის უნივერსიტეტის 

შედარებითი პოლიტიკისა და ოსლოს უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის 

დეპარტამენტებში 
 

2001 წელი – ორესუნდის საზაფხულო უნივერსიტეტი, როსკილდის (დანია) 

უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის კურსი 

(Graduate course): "კეთილდღეობის სახელმწიფოს სკანდინავიური მოდელი"  
 

2000 წელი - ოსლოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, 

კურსები ნორვეგიული ენაში ნორვეგიულის უცხოელი ლექტორებისათვის 
 

1993-95 წლები - ნორვეგიის სამთავრობო სტიპენდიითა და ოსლოს 

უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპის პროგრამით დაფინანსებული სასწავლო-

სამეცნიერო მივლინება/სტაჟირება (2 სასწავლო წელი) ოსლოს უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარული ფაკ-ის ლინგვისტიკისა და სკანდინავისტიკის 

დეპარტამენტებში 
 
 

 

სამაგისტრო, სადოქტორო და საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა: 
 

თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დაცული 5 სადოქტორო, 8 

სამაგისტრო და 11 საბაკალავრო (მათ შორის 3 სკანდინავიურ ფილოლოგიაში) 

ნაშრომის ხელმძღვანელი 
 
 

პუბლიკაციები:       

1 მონოგრაფია, 2 სამეცნიერო და ლიტერატურული სტატიების კრებული და 

მრავალი სხვადახვა პუბლიკაცია, მათ შორის საზღვარგარეთის ქვეყნებში.    

(იხ. ჩამონათვალი)             
 

 

საერთო პედაგოგიური სტაჟი 1989 წლიდან (27 წელი) 

 

 
პედაგოგოიური საქმიანობის ბოლო 10 წელი (2006-2016), დისციპლინების ჩამონათვალი: 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 
სასწავლო კურსები 
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ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (თსუ) 

ბაკალავრიატი 

1) უახლესი ქართული 

ლიტერატურის ისტორია 

2) ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 

3) მე-20 საუკუნის ქართული 

მწერლობა ინტერკულტურულ 

მოვლენათა კონტექსტში 

4) თანამედროვე ქართული პოეზია 

5) მეოცე საუკუნის ქართული  

პროზის ძირითადი 

მიმართულებანი 

6) სკანდინავიური ლიტერატურა 

7) სკანდინავიური ლიტერატურის 

ისტორია (ნორვეგიული  

ლიტერატურა უძველესი 

დროიდან 1890-იან წლებამდე) 

8) სკანდინავიური ლიტერატურის 

ისტორია (ნორვეგიული 

ლიტერატურა 1890-იანი 

წლებიდან დღემდე) 

9) სკანდინავიური ლიტერატურის 

ისტორია (შვედური 

ლიტერატურა უძველესი 

დროიდან 1900-იან წლებამდე) 

10) სკანდინავიური 

ლიტერატურის ისტორია 

(შვედური ლიტერატურა 1900-

იანი წლებიდან დღემდე) 
11)        ნორვეგიული ენა-1 

12)        ნორვეგიული ენა-2 

13) ნორვეგიული ენა-3 

14) ნორვეგიული ენა-4 

15) ნორვეგიული ენა-5 

16) ნორვეგიული ენა-6 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (თსუ) 

სამაგისტრო 

1) თანამედროვე ქართული პროზა 

2) ქართული რომანი მსოფლიო 

რომანისტიკის კონტექსტში 

3) თანამედროვე ქართული 

ლიტერატურული პროცესი 
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პუბლიკაციები  

№ 

პუბლიკაციის 

სახეობა  

 

პუბლიკაციის სათაური, 

ავტორები, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

    

1 

სტატია 

საერთაშორისო  

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

 

ლორია, კ. The Tragedy of the 

Exceptional Individual in the Works 

of Henrik Ibsen and Vazha-

Pshavela. The International Journal 

of Arts & Sciences (IJAS). Volume 

08, Number 08, 2015, p. 239–246 

 

http://universitypublications.net/ijas/

0808/html/P5RS563.xml 

2015 

2 

სტატია 

საერთაშორისო  

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

 

ლორია, კ. "When The Sun Goes 

Down" - The Life, Work And Tragic 

End Of Dagny Juel [ნორვეგიელი  

მწერალი]. The Humanities and Social 

Sciences Review (HSSR). Volume 

04, Number 01, 2015, p. 315–320 

 
http://www.universitypublications.net/

hssr/0401/html/R4ME556.xml 

 

2015 

3 

 

სტატია 

საერთაშორისო  

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

 

ლორია, კ. Egnate Ninoshvili's 

Kristine And Christian Krogh's 

[ნორვეგიელი მწერალი] Albertine In A 

Comparative Perspective. The 

International Journal of Arts & 

Sciences (IJAS). Volume 08, 

Number 02, 2015, p. 409–415 

 

http://www.universitypublications.n

et/ijas/0802/html/DE4C620.xml 

 

 

 

2015 
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4 

სტატია  

უცხოურ 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

(საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები) 

 

ლორია, კ. Ibsen in Georgia: 
Milestones in the Reception. 

(იბსენის მე-13 საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები. 

ტრომსოს (ნორვეგია) 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო, 

რეცენზირებად ჟურნალ 

Nordlit-ში, N 34, 2015, p.465-478)  

 

http://septentrio.uit.no/index.php/

nordlit/issue/view/284/showToc 

2015 

5 

სტატია 

საერთაშორისო  

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

ლორია, კ. Vengeance and 

Individual Responsibility in Tarjei 

Vesaas’s[ნორვეგიელი მწერალი]  the 

Seed and Mikheil Javakhishvili’s 

the Devil’s Stone. The Humanities 

and Social Sciences Review 

(HSSR). Volume 03, Number 01, 

2014, p. 375–380 

 
http://universitypublications.net/hss

r/0301/html/U3K407.xml 

 

2014 
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6 

სტატია  

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

ლორია, კ. "ხალხის მორევი" 
თუ "უფსკრული შენს 

სიღრმეში" 
(მ. ჯავახიშვილის "ეშმაკის 

ქვის" და თ. ვესოსის [ნორვეგიელი 

მწერალი] "Kimen"-ის 
გააზრებისათვის).  ჟურნ. 

„ლიტერატურული ძიებანი“, N 

34, 2013წ. გვ. 243-261 

2013 

7 

ლიტერატურათ-

მცოდნეობით 

სტატიათა 

კრებული 

ლორია, კ. წერილები ქართულ 
და სკანდინავიურ 

ლიტერატურაზე. თბ.: 

საგამომცემლო პროგრამა 

„ლოგოსი“, 2013.  218 გვ. 

2013 

8 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის   

მასალები 

ლორია, კ. Knut Hamsun and 
Georgia (ინგლისურ ენაზე). 

”The Caucasus: Georgia on the 

Crossroads. Cultural exchanges 

across the Europe and Beyond” II 
international Symposium of 

Georgian Culture, Florence, Italy. 

Proceedings, p. 42-46.  Tbilisi: 

Georgian Arts and Culture Center, 

2011 

2011 

9 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

ლორია, კ. რეალიზმი ჰენრიკ 
იბსენის დრამატურგიაში. 

„ლიტერატურათმცოდ- 

ნეობის თანამედროვე 

პრობლემები“ მე-4 

სართაშორისო სიმპოზიუმის 

მასალები, რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, თბ. 2011, გვ. 259-

267 

2011 
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10 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები 

ლორია, კახაბერ. ”… et veldigere 
og skønnere Æventyr oplever jeg 
aldri” . Hamsuns georgiske verk 

sett med georgieres øyne. („ 
უფრო დიდსა და ლამაზ 
ზღაპარს ვეღარასოდეს 

განვიცდი“. ქართველთა 
თვალით დანახული ჰამსუნის 

„ქართული“ ნაწარმოებები) 
ნორვეგიულ ენაზე. 

ჰამსუნის მე-5 საერთაშორისო 

კონფერენციის (ტრომსოს 

უნივერსიტეტი) მასალები. 

Hamsun-Selskapet, 2011, გვ. 21-

43 

2011 

11 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები 

ლორია, კ. „ტოტალიტარული 
სინამდვილის კრიტიკა რეზო 
ჭეიშვილის შემოქმედებაში“. 
საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის 

„ტოტალიტარიზმი და 

ლიტერატურული დისკურსი.  

მე-20 საუკუნის გამოცდილება“ 

მასალები, რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, თბ. 2010,  

გვ. 222-228 

2010 

12 

სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

ლორია, კ. კნუტ ჰამსუნის 
ერთი პიესის 

ინტერპრეტაციისათვის 
ქართულ და დასავლურ 

ლიტერატურათ-მცოდნეობაში. 
ჰუმანიტარული კვლევები: 

წელიწდეული, N1, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. თსუ 2010, გვ. 

205-222 

2010 
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13 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები 

საიუბილეო 

კრებულში 

ლორია, კ. “Knut Hamsun’s 
Caucasian œuvre”.   იხ. ჰამსუნის 

დაბადების 150-ე 

წლისთავისადმი და კავკასიაში 

მოგზაურობის 110-ე  

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის (თსუ, 17 

ნოემბერი, 2009წ.) მასალები, 

კრებულში: “კნუტ ჰამსუნი და 

საქართველო: დაბრუნება 

„ზღაპრულ ქვეყანაში", 1899-

2009“, თბ. ჰამსუნის 

საზოგადოება, 2010. 

გვ. 8-17 

2010 

14 

ლიტერატურათ-

მცოდნეობით 

სტატიათა 

კრებული 
 

ლორია, კ. "ლიტერატურული 

ჰორიზონტები" თბ. "ლოგოსი", 

2009წ., 240გვ 
(სტატიათა კრებული სკანდინავიურ 

და ქართულ მწერლობაზე) 

2009 

15 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. 

წითელი ჩრდილი. 
[ნ. დუმბაძის „მარადისობის 

კანონი“] ჟურნ. „ჩვენი 

მწერლობა“, 12/2009, გვ. 41-50 

2009 

16 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. 

ანა კალანდაძე: "არ შევალ 
ტაძრად, უწმინდური სადაც 

შევიდა". ჟურნ. "წახნაგი, 

ფილოლოგიურ კვლევათა 

წელიწდეული", თბ. 2009, გვ. 

313-320 

2009 

17 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

ლორია, კ. 

დაგნი იული [ნორვეგიელი მწერალი] 
- მუზა, მითი თუ შემოქმედი?!  
შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი, II 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი -  

"ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები" 

(მასალები, ტ.1), 2009წ. გვ. 456-

465 

2009 
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18 
ელექტრონული 

ჟურნალი 

ლორია, კ. The Puzzles of “In the 
Fairy Country ([კ. ჰამსუნის] 

თხზულების- "ზღაპრულ 
ქვეყანაში" გამოცანები").  

ელექტრონული ჟურნალი 

“LITINFO, Georgian Electronic 

Journal of Literature”, volume-2, 

issue-1, 2008 

(http://www.litinfo.ge/volume-

2/loria.htm) 

2008 

19 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები 

ლორია, კ. პოემის 
მომხიბვლელი იდუმალება- 

ილიას „განდეგილის" 
გააზრებისათვის. 

შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი, 

საერთაშორისო კონფერენცია 

"ილია ჭავჭავაძე და მისი 

ეპოქა"(მასალები), 2008წ.  

გვ. 40-47 

2008 

20 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები 

ლორია, კ. ფაქტობრივი 
რეალობა და მხატვრული 
მისტიფიკაცია ჰამსუნის 

"ზღაპრულ ქვეყანაში ". შოთა 

რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი,      

I საერთაშორისო სიმპოზიუმი -  

"ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები" 

(მასალები), თბ.2007 გვ. 160-171 

2007 

21 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. წიგნი ტკივილსა და 
სიხარულზე. [რ.მიშველაძის 

ნოველათა კრებული] ჟურნ. 

"საქართველოს ბიბლიოთეკა",              

2/ 2005წ.  გვ. 60-63 

2005 

22 
სტატია შრომების 

კრებულში 

ლორია, კ. "დედოფალი 
თამარ"- ჰამსუნის პიესა 

საქართველოზე. თსუ 

რუსისტიკის, 

სლავთმცოდნეობისა და 

კულტურათშორისი 

კომუნიკაციის ინსტიტუტის 

შრომები II, თბ. 2005. გვ. 73-80 

2005 

http://www.litinfo.ge/volume-2/loria.htm
http://www.litinfo.ge/volume-2/loria.htm
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23 
სტატია უცხოურ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. Banebrytere i 
AEventyrland (გზამკვლევნი 

ზღაპრულ ქვეყანაში), 
ნორვეგიულ ენაზე. 

Norsklaereren. Tidskrift for spraak 

og litteratur (ნორვეგიულის 

მასწავლებელი, ჟურნალი ენასა 

და ლიტერატურაში), 4/ 2005წ. 

გამოცემის 29-ე წელი. გვ. 29-32 

2005 

24 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ.  კნუტ ჰამსუნის 
"ზღაპრულ ქვეყანაში". ჟურნ. 

საქართველოს ბიბლიოთეკა, 

3/2005წ. გვ. 30-36 

2005 

25 
სტატია უცხოურ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. Hamsuns kaukasiske 
mysterium (ჰამსუნის 

კავკასიური მისტერიები), 
ნორვეგიულ ენაზე. ჟურნ. Syn 

og segn, გამოდის ნორვეგიის 

კულტურის ფონდისა და ფონდ 

"თავისუფალი სიტყვის" 

მხარდაჭერით.  3/ 2005წ. 

გამოცემის 111-ე წელი.  

გვ. 80-86 

2005 

26 მონოგრაფია 

ლორია, კ.  მოწოდებაც და 
მოვალეობაც. რეზო ჭეიშვილის 

შემოქმედება. მონოგრაფია, 

თსუ,    2005წ., 202გვ. 

2005 

27 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. 

ნიკო ლორთქიფანიძე და 
იმპრესიონიზმი. ჟურნ. 

„ნუგეში“, 3-4, 2002წ. გვ.113-119 

2002 

28 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. 

ვასილ ბარნოვის 
მსოფლმხედველობისათვის.  
ალმანახი "პირველი სხივი", 

27, 1998წ. გვ.206-212 

1998 

29 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. 

"არტისტული 
გადატრიალების" ტრაგიკული 

განზომილებანი. [ოთარ 

ჩხეიძის რომანი] ალმანახი 

"პირველი სხივი", 26, 1997წ. 

გვ.221-230 

1997 
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30 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. 

მოწოდებაც და მოვალეობაც. 
[რ. ჭეიშვილის პროზა] 

ალმანახი "კრიტიკა", 6, 1990წ. 

გვ.97-101 

1990 

31 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. 

პოეტიკური კვლევის 
თვალსაწიერი. 

[ა. ხინთიბიძე - გალაკტიონის 

პოეტიკა] ალმანახი "კრიტიკა", 

3, 1989წ. გვ.132-139 

1989 

32 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. 

ფიქრები ლიტერატურულ 
პროცესზე. ალმანახი "პირველი 

სხივი", 20, 

1987წ. გვ.166-171 

1987 

33 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლორია, კ. 

რომ მარტო არ ხარ. [ნოდარ 

ადეიშვილის პოეზია] ცისკარი, 

4, 1986 წ. გვ.134-138 

1986 

 

 
 

მოხსენებები სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში   
 

 

1 

თარიღი 17-18 თებერვალი, 2016 

მოხსენების 

სათაური 

ქრისტიან კროგი [ნორვეგიელი მწერალი] და მისი „სულის 

სურათები“ : რომანი „ალბერტინე“ სოციალურ და ესთეტიკურ 

კონტექსტში 

 

კონფერენციის 

დასახელება 

ეროვნულ ლიტერატურათა, ლიტერატურულ ურთიერთობათა და 

თარგმანის კათედრის დაარსებიდან 40 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
თსუ, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
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2 

თარიღი 2-4 სექტემბერი, 2015წ.  

მოხსენების 

სათაური 

    "DET DUKKET OP EN FREMMED I BYEN": KNUT HAMSUNS      

        „MYSTERIER“  OG  GURAM GEGESHIDZES „EN SYNDER“ 
„ქალაქში ვიღაც უცნობი გამოჩნდა“: კნუტ ჰამსუნის„მისტერიები“   
                         და გურამ გეგეშიძის „ცოდვილი“ 

კონფერენციის 

დასახელება 
ჰამსუნის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
ტრომსოს უნივერსიტეტი, ტრომსო, ნორვეგია  

ელექტრონული 

მისამართი 

https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=404584&

p_dimension_id=88183 

3 

თარიღი  13-16 აპრილი  2015 

მოხსენების 

სათაური 

 
The tragedy of the exceptional individual in the works of Henrik Ibsen 

and Vazha-Pshavela   

კონფერენციის 

დასახელება 
The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conferance 

ჩატარების 

ადგილი 
პარიზი 

ელექტრონული 

მისამართი 
https://www.internationaljournal.org/ 

4 

თარიღი 2– 5 დეკემბერი, 2014 

მოხსენების 

სათაური 

Egnate Ninoshvili's “Kristine” and Christian Krogh's [ნორვეგიელი 

მწერალი] “Albertine” in a comparative perspective 

კონფერენციის 

დასახელება 
The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conferance 

ჩატარების 

ადგილი 
ფრაიბურგი, გერმანია 

ელექტრონული 

მისამართი 
https://www.internationaljournal.org/ 

5 

თარიღი                               28-31 ოქტომბერი, 2014 

მოხსენების 

სათაური 

          “When the sun goes down”: The life, work and tragic end  
                            of Dagny Juel [ნორვეგიელი მწერალი]  

კონფერენციის 

დასახელება 
The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conferance 

ჩატარების 

ადგილი 
რომი 

ელექტრონული 

მისამართი 
https://www.internationaljournal.org/ 

6 თარიღი 24-27 აგვისტო, 2014წ. 
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მოხსენების 

სათაური 

"Djevelens stein" av Mikheil Djavakhishvili  og "Kimen" av Tarjei      
                Vesaas: en sammenlignende litterær analyse 

 (მიხ.ჯავახიშვილის „ეშმაკის ქვა“ და  თარიე ვესოსის [ნორვეგიელი 

მწერალი]  „ჩანასახი“: შედარებითი ლიტერატურული ანალიზი) 

კონფერენციის 

დასახელება 

აგდერის (ნორვეგია) უნივერსიტეტის უცხოეთში ნორვეგიულის 

სწავლების ცენტრის (SNU) საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
დვერგსნესთანგენ (აგდერი, ნორვეგია) 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

7 

თარიღი 5-8 ნოემბერი, 2013 

მოხსენების 

სათაური 

Vengeance and individual responsibility in Tarjei Vesaas's [ნორვეგიელი 

მწერალი] ‘The Seed’ and Mikheil Javakhishvili's ‘The Devil's Stone’. 

კონფერენციის 

დასახელება 
The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conferance 

ჩატარების 

ადგილი 
ლონდონი 

ელექტრონული 

მისამართი 
https://www.internationaljournal.org/ 

8 

თარიღი 26-29 აგვისტო, 2012წ. 

მოხსენების 

სათაური 

To verk av Knut Hamsun i den vestlige og i den georgiske 
literaturvitenskap (კნუტ ჰამსუნის ორი თხზულება დასავლურ და 

ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში) 

კონფერენციის 

დასახელება 

აგდერის (ნორვეგია) უნივერსიტეტის უცხოეთში ნორვეგიულის 

სწავლების ცენტრის (SNU) საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
სკოტტევიკ (აგდერი, ნორვეგია) 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

9 

თარიღი 18-23 ივნისი, 2012წ. 

მოხსენების 

სათაური 
Ibsen in Georgia 

კონფერენციის 

დასახელება 
The XIIIth International Ibsen Conference 

ჩატარების 

ადგილი 
ტრომსოს უნივერსიტეტი, ტრომსო, ნორვეგია 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://ibsen.uit.no/ 

10 თარიღი 28-30 სექტემბერი, 2011წ. 
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მოხსენების 

სათაური 

ვაჟა-ფშაველას ადგილის განსაზღვრისათვის ქართულ 
ლიტერატურულ პროცესში 

კონფერენციის 

დასახელება 

„ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ მე-5 

სართაშორისო სიმპოზიუმი. 

ჩატარების 

ადგილი 
რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.litinstituti.ge/mexute-saert-bmulebi.htm 

11 

თარიღი 22-24  სექტემბერი, 2011წ. 

მოხსენების 

სათაური 
მიხეილ ბულგაკოვი და საქართველო 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- "მიხეილ ბულგაკოვი, 

მისი დრო და ჩვენ" 

ჩატარების 

ადგილი 
კრაკოვის უნივერსიტეტი, პოლონეთი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/konferencje-i-spotkania/-

/journal_content/56_INSTANCE_Ymd6/1717115/2668818 

12 

თარიღი 15-16 სექტემბერი, 2011წ. 

მოხსენების 

სათაური 

”… et veldigere og skønnere Æventyr oplever jeg aldri” . Hamsuns 
georgiske verk sett med georgieres øyne. („ უფრო დიდსა და ლამაზ 

ზღაპარს ვეღარასოდეს განვიცდი“. ქართველთა თვალით 
დანახული ჰამსუნის „ქართული“ ნაწარმოებები) 

კონფერენციის 

დასახელება 
ჰამსუნის მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
ტრომსოს უნივერსიტეტი, ტრომსო, ნორვეგია 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.hamsun-selskapet.no/skriftserien/skrs27.htm 

13 

თარიღი 29 აგვისტო - 1 სექტემბერი, 2010 წ. 

მოხსენების 

სათაური 

Dagny Juel og hennes tragedie i Tbilisi 
(დაგნი იული და მისი ტრაგედია თბილისში) 

კონფერენციის 

დასახელება 

აგდერის (ნორვეგია) უნივერსიტეტის უცხოეთში ნორვეგიულის 

სწავლების ცენტრის (SNU) საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
სკოტტევიკ (აგდერი, ნორვეგია) 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

14 თარიღი 15 დეკემბერი, 2009 
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მოხსენების 

სათაური 

საქართველო-რუსეთის პოლიტიკური ურთიერთობები: 
წარსული, აწმყო და შესაძლო სამომავლო პერსპექტივები 

კონფერენციის 

დასახელება 

IMER -ის  საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი (მკვლევართა 

მულტიდისციპლინური ფორუმი ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებებში), მალმეს უნივერსიტეტი 

ჩატარების 

ადგილი 
მალმე, შვედეთი 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

15 

თარიღი 17 ნოემბერი, 2009წ. 

მოხსენების 

სათაური 
Knut Hamsun’s Caucasian œuvre 

კონფერენციის 

დასახელება 

ჰამსუნის დაბადების 150-ე  და კავკასიაში მოგზაურობის 110-ე  

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია- "Return to Wonderland" (დაბრუნება ზღაპრულ 

ქვეყანაში“), თსუ 

ჩატარების 

ადგილი 
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.nb.no/hamsun2009/aktuelt-h09/da-georgia-markerte-

hamsun-aaret 

16 

თარიღი 2-9 ნოემბერი, 2009წ. 

მოხსენების 

სათაური 
Knut Hamsun and Georgia 

კონფერენციის 

დასახელება 

ქართული კულტურის მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი-  

"კავკასია-საქართველო კულტურათა გზაჯვარედინზე" 

ჩატარების 

ადგილი 
ფლორენცია, იტალია 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.symposiumgeorgia.org/Florence2009/Symposium%20Agen

da.pdf 

17 

თარიღი 7-9 ოქტომბერი, 2009წ 

მოხსენების 

სათაური 

ტოტალიტარული სინამდვილის კრიტიკა რეზო ჭეიშვილის 
შემოქმედებაში 

კონფერენციის 

დასახელება 

რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 

საერთაშორისო კონფერენცია-  "ტოტალიტარიზმი და 

ლიტერატურტული დისკურსი (მე-20 საუკუნის გამოცდილება)" 

ჩატარების 

ადგილი 
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.litinstituti.ge/totalitarizmi.htm 

18 თარიღი 27-29 აგვისტო, 2009წ. 
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მოხსენების 

სათაური 
The mystical dimensions of the Fairy Country 

კონფერენციის 

დასახელება 

ჰამსუნის დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონფერენცია, ოსლოს უნივერსიტეტი 

ჩატარების 

ადგილი 
ოსლო 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

19 

თარიღი ივნისი, 2009 

მოხსენების 

სათაური 

პერსონაჟთა ცნობიერების პრობლემა ნოდარ დუმბაძის რომანში- 
"მარადისობის კანონი" 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

20 

თარიღი 16-18 დეკემბერი, 2008წ. 

მოხსენების 

სათაური 
დაგნი იული- მუზა, მითი თუ შემოქმედი?! 

კონფერენციის 

დასახელება 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, II 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი -  "ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები" 

ჩატარების 

ადგილი 
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.litinstituti.ge/meore-saert-bmulebi.htm 

21 

თარიღი 24-27 აგვისტო, 2008წ. 

მოხსენების 

სათაური 

Dikotomien mellom Orient og Oksident i Hamsuns verk “ I 
AEventyrland” (ორიენტისა და ოქსიდენტის დიხოტომია ჰამსუნის 

წიგნში- „ზღაპრულ ქვეყანაში“) 

კონფერენციის 

დასახელება 

აგდერის (ნორვეგია) უნივერსიტეტის უცხოეთში ნორვეგიულის 

სწავლების ცენტრის (SNU) საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
დომმესმოენ (აგდერი, ნორვეგია) 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

22 თარიღი ივნისი, 2008 
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მოხსენების 

სათაური 
ანა კალანდაძის ლიტერატურული პორტრეტისათვის 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

23 

თარიღი 28 ნოემბერი, 2007 

მოხსენების 

სათაური 

ქართული ლიტერატურის ისტორია  და მისი როლი ქართული 
ნაციონალურ-კულტურული იდენტობის ფორმირებაში 

კონფერენციის 

დასახელება 

IMER -ის  საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი (მკვლევართა 

მულტიდისციპლინური ფორუმი ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებებში), მალმეს უნივერსიტეტი 

ჩატარების 

ადგილი 
მალმე, შვედეთი 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

24 

თარიღი 23  ნოემბერი, 2007 

მოხსენების 

სათაური 

პოლიტიკური ვითარება პოსტ-საბჭოთა კავკასიაში 
(საქართველოზე სპეციალური ფოკუსირებით) 

კონფერენციის 

დასახელება 

IMER -ის  საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი (მკვლევართა 

მულტიდისციპლინური ფორუმი ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებებში), მალმეს უნივერსიტეტი 

ჩატარების 

ადგილი 
მალმე, შვედეთი 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

25 

თარიღი 6-7 ნოემბერი, 2007 

მოხსენების 

სათაური 

პოემის მომხიბვლელი იდუმალება- ილიას „განდეგილის" 
ინტერპრეტირებისათვის 

კონფერენციის 

დასახელება 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 

საერთაშორისო კონფერენცია "ილია ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა" 

ჩატარების 

ადგილი 
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.litinstituti.ge/iliaskonfer-bmulebi.htm 

26 თარიღი 2-5 სექტემბერი, 2007წ. 
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მოხსენების 

სათაური 

 Kamp for makt og kjaerlighet: Hamsuns “Droning Tamara” 
 (ბრძოლა ძალაუფლებისა და სიყვარულისათვის: ჰამსუნის 

„დედოფალი თამარ") 

კონფერენციის 

დასახელება 

აგდერის (ნორვეგია) უნივერსიტეტის უცხოეთში ნორვეგიულის 

სწავლების ცენტრის (SNU) საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
დომმესმოენ (აგდერი, ნორვეგია) 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

27 

თარიღი 25-27 ივნისი, 2007წ. 

მოხსენების 

სათაური 

ვასილ ბარნოვის "ტრფობა წამებულის" ზოგიერთი ასპექტის 
გააზრებისათვის 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

 I სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი 
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

28 

თარიღი 16-17 მაისი, 2007 წ. 

მოხსენების 

სათაური 

კნუტ ჰამსუნი და მისი "თანამედროვე ამერიკის სულიერი 
ცხოვრება“ 

კონფერენციის 

დასახელება 
ამერიკანისტიკის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია. თსუ 

ჩატარების 

ადგილი 
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

29 

თარიღი 3-5 აპრილი, 2007წ. 

მოხსენების 

სათაური 

ფაქტობრივი რეალობა და მხატვრული მისტიფიკაცია ჰამსუნის 
"ზღაპრულ ქვეყანაში" 

კონფერენციის 

დასახელება 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, I 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი -  "ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები" 

ჩატარების 

ადგილი 
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

 

 

 

 
საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა  ბოლო 10 წლის განმავლობაში 
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№ 
განხორციელებ

ის წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულ

ების № 

პროექტის დასახელება 
როლი 

პროექტში 

1 

2011წლის 

მარტიდან 2015 

წლის 

ივნისამდე 

დონორი: 

 განათლების სფეროში 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

ნორვეგიული ცენტრი 

(SIU)  

პროექტის N: 

CPEA-2010/10111 

„თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 

სკანდინავისტიკის 

ცენტრის განვითარება და 

ნორვეგიულ/სკანდინავი-

ურ სწავლებათა 

განხორციელება/განვითარ

ება" (ეს მრავალმხრივი 

პროექტი თავის მხრივ 

მოიცავდა  სამეცნიერო 

თანამშრომლობის 

პროექტსაც: 

„ლიტერატურული 

პროცესების განვითარება 

საქართველოსა და 

ნორვეგია-სკანდინავიაში 

და ლიტერატურული 

ურთიერთობები ორ 

რეგიონს შორის (1880-ანი 

წლებიდან დღემდე)“ და 

ნორვეგიულ-ქართული 

ელექტრონული 

ლექსიკონის შედგენასაც) 

კოორდინატო

რი თსუ-ს 

მხრიდან 

2 

2007-08 

სასწ.წლიდან  

2013-14 

სასწ.წლის 

ჩათვლით 

დონორი ორგანიზაცია: 

ლინუს- პალმეს ფონდი, 

შვედეთი. 

პროექტის N: 

MAH-016, 

IPK/ 2011:3976 

მალმეს (შვედეთი) 

უნივერსიტეტის 

გაცვლითი აკადემიური 

თანამშრომლობის 

საგრანტო პროექტი 

თბილისის სახ. 

უნივერსიტეტთან 

ჰუმანიტარულ და 

საზოგადოებრივ 

მეცნიერებათა სფეროში 

კოორდინა-

ტორი თსუ-ს 

მხრიდან 
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3 

2006 წლის 

სექტემბრიდან 

2010 წლის 

ბოლომდე 

დონორი: უმაღლესი 

განათლების სფეროში 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

ნორვეგიული ცენტრის 

(SIU)  

პროექტის N: 

SCCA- 2007/01 

„თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 

სკანდინავისტიკის 

ცენტრის შექმნა და 

განვითარება და 

ნორვეგიულ/სკანდინავი-

ურ სწავლებათა 

განვითარება" 

კოორდინა-

ტორი თსუ-ს 

მხრიდან 

4 2009 წელი 

დონორი: ნორვეგიის 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

საგრანტო პროექტი- 

"ჰამსუნი ზღაპრულ 

ქვეყანაში" /ჰამსუნის 

ლიტერატურული დღეები 

საქართველოში, 2009წლის 

17-20 ნოემბერი/ : კნუტ 

ჰამსუნის დაბადების 150-

ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

თსუ-ში (17.11.09); 

ლიტერატურული 

შეხვედრა ბათუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში; 

მწერლის საქართველოში 

მოგზაურობის 110-ე 

წლისთავთან 

დაკავშირებული 

გამოფენები თბილისსა და 

ბათუმში; აღნიშნული 

სამეცნიერო 

კონფერენციისა და 

ღონისძიებების მასალების 

გამოცემა; და სხვა. 

საგრანტო 

პროექტის 

ხელმძღვანე-

ლი.  

(ოლგა 

ჟღენტთან 

ერთად) 

5 2007 წელი 

დონორი: The Institute 

for Comparative Research 

in Human Culture, Oslo 

in ინდივიდუალური გრანტი 

სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობისათვის 

ნორვეგიულ 

ლიტერატურაში 

ბერგენისა და ოსლოს 

უნივერსიტეტებში 

(4.08.07- 9.09.07) 

შემსრულებე

ლი 

 

 
თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან  
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თანამშრომლობის ფორმა 
უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო 

ცენტრის დასახელება 

დაწყებისა და 

დასრულების 

თარიღი 

აკადემიური თანამშრომლობის 

პროექტი: „თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში სკანდინავისტიკის 

ცენტრის განვითარება და 

ნორვეგიულ/სკანდინავიურ 

სწავლებათა 

განხორციელება/განვითარება"  

(ეს მრავალმხრივი პროექტი თავის 

მხრივ მოიცავდა  სამეცნიერო 

თანამშრომლობის პროექტსაც: 

„ლიტერატურული პროცესების 

განვითარება საქართველოსა და 

ნორვეგია-სკანდინავიაში და 

ლიტერატურული ურთიერთობები 

ორ რეგიონს შორის (1880-ანი 

წლებიდან დღემდე)“ და ნორვეგიულ-

ქართული ელექტრონული 

ლექსიკონის შედგენასაც) 

ოსლოს უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

სკანდინავისტიკისა და 

ლინგვისტიკის 

ინსტიტუტი/დეპარტამენტი 

 
(კოორდინატორი ოსლოს 

უნივერსიტეტის მხრიდან: ასოც.პროფ. 

ფრუდე ჰერმუნდსგორდ) 

2011წ. 

მარტიდან 

2015წ. 

ივნისამდე 

მალმეს (შვედეთი) უნივერსიტეტის 

გაცვლითი აკადემიური 

თანამშრომლობის საგრანტო პროექტი 

თბილისის სახ. უნივერსიტეტთან 

ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ 

მეცნიერებათა სფეროში 

(პროექტი, სხვა დისციპლინებთან 

ერთად, განსაკუთრებულ აქცენტს 

აკეთებდა ქართველოლოგია-

კავკასიოლოგიის განვითარებაზე 

მალმეს უნივერსიტეტში და 

სკანდინავიურ სწავლებათა 

განვითარებაზე თსუ-ში) 

მალმეს უნივერსიტეტის 

კულტურისა  და 

საზოგადოების ფაკულტეტი 

 
(კოორდინატორი მალმეს 

უნივერსიტეტის მხრიდან: პროფესორი  

კარინა ვამლინგ) 

2007-08 

სასწ.წლიდან  

2013-14 

სასწ.წლის 

ჩათვლით 

აკადემიური თანამშრომლობის 

პროექტი: „თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში სკანდინავისტიკის 

ცენტრის შექმნა და განვითარება და 

ნორვეგიულ/სკანდინავიურ 

სწავლებათა განვითარება" 

ოსლოს უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

სკანდინავისტიკისა და 

ლინგვისტიკის 

ინსტიტუტი/დეპარტამენტი 

 
(კოორდინატორი ოსლოს 

უნივერსიტეტის მხრიდან: ასოც.პროფ. 

ფრუდე ჰერმუნდსგორდ) 

2006 წლის 

სექტემბრიდან 

2010 წლის 

ბოლომდე 
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მონაწილეობა სხვადასხვა ქვეყნებში 

სკანდინავიურ სწავლებათა 

პედაგოგებისა და აკადემიური 

ერთეულების ხელმძღვანელთა 

კონფერენციაში, ვილნიუსი 2011. 

(ჩატარდა ჩრდილოეთის ქვეყნების 

მინისტრთა საბჭოსთან არსებული 

სკანდინავიურ სწავლებათა 

კომიტეტის და ვილნიუსის 

უნივერსიტეტის თანამშრომლობით) 

ჩრდილოეთის ქვეყნების 

მინისტრთა საბჭოსთან 

არსებული სკანდინავიურ 

სწავლებათა კომიტეტი და 

ვილნიუსის უნივერსიტეტის 

სკანდინავისტიკის ცენტრი 

11-12 ნოემბერი, 

2011წ. 

ექსპერტი კავკასიოლოგიაში 

ლექტორის საკონკურსო შერჩევისას 

მალმეს (შვედეთი) 

უნივერსიტეტის კულტურისა 

და საზოგადოების ფაკულტეტი 

2009-2010 წ.წ. 

„ჰამსუნის „დედოფალი თამარ“: 

აღმოსავლური ფარსი თუ 

ფსიქოლოგიური დრამა“ - მოხსენება 

(საჯარო ლექცია)  

ოსლოს უნივერსიტეტის 

სკანდინავისტიკისა და 

ლინგვისტიკის დეპარტამენტი 

9 სექტემბერი, 

2008წ. 

„ისტორიული სინამდვილე და 

მხატვრული გამონაგონი ჰამსუნის 

დრამაში კავკასიაზე: „დედოფალი 

თამარ" -მოხსენება (საჯარო ლექცია) 

ბერგენის უნივერსიტეტის 

(ნორვეგია) ლინგვისტიკის, 

ლიტერატურის და ესთეტიკურ 

სწავლებათა დეპარტამენტი 

21 აგვისტო, 

         2008წ. 

„განცდილი და ნაოცნებარი 

კავკასიაში" (ჰამსუნის „ზღაპრულ 

ქვეყანაში") - მოხსენება (საჯარო 

ლექცია) 

ოსლოს უნივერსიტეტის 

სკანდინავისტიკისა და 

ლინგვისტიკის დეპარტამენტი 

6 სექტემბერი, 

2007წ. 

„ლიტერატურული ენიგმები 

ზღაპრული ქვეყნიდან" –  

მოხსენება (საჯარო ლექცია) 

ბერგენის უნივერსიტეტის 

(ნორვეგია) ლინგვისტიკის, 

ლიტერატურის და ესთეტიკურ 

სწავლებათა დეპარტამენტი 

29 აგვისტო, 

2007წ. 

"პოლიტიკური სიტუაცია 

საქართველოსა და კავკასიაში" - 

მოხსენება (საჯარო ლექცია) 

ბერგენის უნივერსიტეტის 

(ნორვეგია)  შედარებითი 

პოლიტოლოგიის 

დეპარტამენტი 

21 ივნისი, 

2001წ. 

 

 

 
 

 

სხვა აქტივობა  

 

N აქტივობის დასახელება 
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1 

 

კნუტ ჰამსუნის საქართველოში მოგზაურობის 110-ე წლისთავთან დაკავშირებულ 

ღონისძიებათა ერთობლიობის- "ჰამსუნი ზღაპრულ ქვეყანაში" /ჰამსუნის 

ლიტერატურული დღეები საქართველოში, 2009წლის 17-20 ნოემბერი/ 

ხელმძღვანელი 

 

მთ. რედაქტორი -  კრებული: “კნუტ ჰამსუნი და საქართველო: დაბრუნება 

„ზღაპრულ ქვეყანაში", 1899-2009“, თბ. ჰამსუნის საზოგადოება, 2010. 

2 

საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატორი კონფერენციებისა: 

 

   Gender and Scandinavian Studies: Language, Literature, Social Relations 
     An International Conference, April 30 – May 2, 2014, Javakhishvili Tbilisi State University 

 

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

"ურთიერთობათა და კონფლიქტების დარეგულირებისათვის". ჰუმანიტარული და 

კულტურულ-საგანმანათლებლო მიმართულების პროექტი“.  ყოველწლიური   

(ანუ  I-VII) რეგიონთაშორისი რესპუბლიკური სტუდენტური კონფერენციები, 

თსუ,  2009 -2015 წლები, გაზაფხულის სემესტრი  
(კონფერენციას რეგულარულად აქვს სკანდინავისტიკის (სკანდინავიური თემატიკის) სექცია, რომლის სხდომა 

იმართება თსუ-ს სკანდინავისტიკის ცენტრში) 

 

 

თსუ-ში კნუტ ჰამსუნის დაბადების 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (17.11.09)  

 

3 

2000-2001 წლები - თბილისის სახ. უნივერსიტეტსა და ბერგენის (ნორვეგია) 

უნივერსიტეტს შორის აკადემიური  თანამშრომლობის ხელშეკრულების (ჩარჩო 

ხელშეკრულება)  გაფორმების ინიციატორი და ორგანიზატორი  

(დოკუმენტი გაფორმდა 2001 წლის ოქტომბერში). 

 

2006-2007 წლები - თბილისის სახ. უნივერსიტეტსა და ოსლოს უნივერსიტეტს 

შორის აკადემიური თანამშრომლობის ხელშეკრულების (ჩარჩო ხელშეკრულება)  

გაფორმების ინიციატორი და ორგანიზატორი  

(დოკუმენტი გაფორმდა 2007 წლის თებერვალში). 

 

 
დამატებითი  ინფორმაცია  

 
N  

1 
კომპიუტერთან მუშაობის უნარები: 

Microsoft Office – Word; Excel; PowerPoint; Outlook; Windows; Internet. 

 

 

 

     


