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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა
1. თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ლიტერატურის თეორიის და კომპარატივისტიკის
განყოფილება
2. თსუ, ასისტენტ-პროფესორი

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები
(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს დანართის სახით)

ფმდ.
1.
2.

იური ლოტმანი, არაპნოგნოზირებადი მექანიზმები კულტურაში .თარგმანი. თბ., „მწიგნობარი“, 2016
Gagarin Generation. Six Georgian Poets (New Voices from Europe and Beyond), Arc Publications, London, 2016, p. 1014
3. Georgische Postmoderne Literatur. im: Eine kurze Einführung in die georgische Literatur. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2016
4. იური ლოტმანი. „კულტურა და აფეთქება”. თარგმანი. წიგნი, გამომცემლობა “ენა და კულტურა”, თბ., 2014
5. მოდერნიზმი, როგორც ინვარიანტი
ქართული მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თსუ გამომცემლობა, თბ., 2016
(გვ. 5-27)
6. მოდერნიზმის ოპოზიციური რიტორიკა და საბჭოური იდეოლოგემა
ქართული.
მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თსუ გამომცემლობა, თბ., 2016 (გვ. 87-106)
7. კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედების და მსოფლმხედველობის ესთეტიკური საფუძვლები. ქართული
მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თსუ გამომცემლობა, თბ., 2016 (გვ. 276-290)
8. ტფილისური ავანგარდი. ქართული მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თსუ გამომცემლობა, თბ., 2016 (გვ. 308-326)
9. სიმბოლიზმი და ავანგარდიზმი საქართველოში. ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო
ლიტერატურული პროცესების ჭრილში, წიგნი II, თსუ გამომცემლობა, თბ., 2016 (გვ. 111-148)
10. მოდერნიზმი: ტექსტი და კონტექსტი. მეცნიერება და ცხოვრება, #1 (13), 2016, გვ. 27-41

განათლება/ტრენინგი
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1990-1995)
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის უნივერსიტეტის ასპირანტურა (1995-1998)
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...
2016 "ვეფხისტყაოსანი" და მისი ადგილი მსოფლიო მწერლობაში. თანამედროვე ინტერპრეტაციები
(ეძღვნება "ვეფხისტყაოსნის" შექმნიდან 850-ე საიუბილეო წლისთავს
თბილისი, საქართველო, საორგანიზაციო კომიტეტი
2010-2016 ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო სიმპოზიუმი
თბილისი საქართველო, საორგანიზაციო კომიტეტი
2016 Leeds International Medieval Congress
ლიდსი, დიდი ბრიტანეთი
Eros versus Thanatos from Middle Ages to Renaissance: Shota Rustaveli's The Knight in the Panther's Skin
2015 Comparative Literature and Culture: Starting points of national literature and culture
ბაქო, აზერბაიჯანი
Two Perceptions of Love (“Layli and Majnun” by Nizami Ganjevi and “The Knight in the Panther’s Skin” by Shota
Rustaveli)

გაგა ლომიძე, CV

2013 კულტურა როგორც კავკასიის იმიჯის მაფორმირებელი
პიატიგორსკი, რუსეთი
წარღვნის შემდეგ: ქართულის სტერეოტიპის მსხვრევა
2013
აზერბაიჯანისტიკის აქტუალური პრობლემებისადმი მიძღვნილი მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია
ბაქო, აზერბაიჯანი
თანამედროვე აზერბაიჯანული პროზა ქართულ ენაზე

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა
2014-2016; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, №FR/262/1-20/13, ქართული მოდერნიზმი,
პროექტის ხელმძღვანელი
2014-2016; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, №FR ქართული ლიტერატურა და მსოფლიო
ლიტერატურული პროცესი, პროექტის მონაწილე
2014-2016; ლიტერატურა საზღვრებს გარეშე; ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი, ბრიტანეთის საბჭო, 6
Georgian Poets (6 ქართველი პოეტი); შემდგენელი, რედაქტორი, წინასწიტყვაობის ავტორი
2014-2016; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, №FR31/55 ქართული ლიტერატურა და
მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი, პროექტის მონაწილე
2014; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, №13/01 ქართული ლიტერატურის
ინტერკულტურული მოდელი და ეროვნული იდენტობა

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ.
წევრობა
კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი
კომპარატივისტული ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA) წევრი
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი
ჟურნალ „სჯანის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია
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