
 

ასოცირებული პროფესორი - ნანა რჩეულიშვილი 

 

განათლება: 

1967-1971 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტი, ფილოლოგიური ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სპეციალობით 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

2009 წლიდან დღემდე – თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი; 

2005 – თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ქართული ფილოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი; 

2001 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ქართული ლიტერატურის კათედრის დოცენტი; 

1991 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი; 

1977 – თელავის #52 საშ. პროფტექნიკური სასწავლებლის ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი; 

1973 – ყვარლის რაიონის სოფ. ენისლის #2 საშ. პროფტექნიკური სასწავლებლის 

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი; 

 

სამეცნიერო ხარისხები და წოდებები: 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი 

 

სამეცნიერო და სადისერტაციო საბჭოს წევრობა: 

თესაუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი 

 

ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომები: 

1. ო. ჭილაძის რომან ,,გოდორის” ერთი პრობლემის ირგვლივ. თესაუ. სამეცნიერო 

შრომების კრებული. #1, 2005 წ. გვ. 98-100; 

2. აფორისტიკა ო. ჭილაძის რომანში ,,რკინის თეატრი”. თესაუ სამეცნიერო 

შრომების კრებული, #1, 2006წ, გვ. 78-80; 

3. გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედების ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემის შესახებ. 

თესაუ სამეცნიერო შრომების კრებული, #1, 2006 წ, გვ. 81-83; 

4. ვალ. გაფრინდაშვილის ესსე ,,დავით გურამიშვილი. პარალელები”. თესაუ 

სამეცნიერო შრომების კრებული, #2, 2006 წ. გვ. 158-160; 

5. გიორგი ლეონიძე – სილამაზის ტრფიალი. გ. ლეონიძის ცხოვრებისა და 

შემოქმედების შემსწავლელი ფილოლოგიური სემინარის მასალების კრებული. 2007 წ. 

გვ. 29-32; 

6. გიორგი ჯავახიშვილი, ცხოვრების გზაზე. მონოგრაფიის შესავალი წერილი, 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, თბილისი, 2008 წ. გვ. 12-67; 



7. ,,მოდის დიდი ილია”, ,,ლიტერატურული დიალოგები”. ტ.III, ქუთაისი, 2007 წ. 

გვ. 179-183; 

8. ილია ჭავჭავაძე არჩილ ჯორჯაძის პუბლიცისტურ წერილებში. თესაუ 

სამეცნიერო შრომების კრებული, #2, 2007 წ. გვ. 171-173; 

9. საუბარი კარდუსთან. გრ. რობაქიძის წერილები ილია ჭავჭავაძის შესახებ. თესაუ 

სამეცნიერო შრომების კრებული, #1, 2008. გვ. 259-262; 

10. ,,თვით დასასრულში დგას დასაწყისი:. გოდერძი ჩოხელის პოეტური აღსარება. 

სამეცნიერო შრომების კრებული, 2008. გვ. 62-67; 

11. ,,ვნებათა მღვიმით აღმომყვანი”, ტბელ აბუსერისძის შემოქმედებისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2008 წ. გვ. 155-158; 

12. ქართული მწერლობის თავგანწირული მხედრები (ნ. ბარათაშვილი და გურამ 

რჩეულიშვილი). ,,საქართველოს მოამბე”, #3, 2008 წ. გვ. 73-75; 

13. ანა კალანდაძის პოეზიის სახისმეტყველების საკითხისათვის. ანა კალანდაძის 

შემოქმედებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, 2009 წ. გვ. 10-15; 

14. უცნობი ავტორის ,,მეფეთა სალარო” და სულხან-საბა ორბელიანის ,,სიბრძნე-

სიცრუისა”, თესაუ. სამეცნიერო შრომების კრებული, #2, 2008 წ. გვ. 186-188; 

15. პიროვნების თავისუფლების პრობლემა თანამედროვე ქართულ რომანში (ოთარ 

ჭილაძის რომან ,,აველუმის” მიხედვით). სამეცნიერო შრომები, #1, განჯა – 2009 წ. გვ. 

209-212, რუსულ ენაზე; 

 

 
 


