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განათლება 

 

2011  ფილოლოგიის დოქტორის ხარისხი 

 

2007-2010 ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ             

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დოქტორანტი 

ქართული ლიტერატურის მიმართულებით.  

 

1991-1996  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის პედაგოგიური ინსტიტუტი,         

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ქართული ენა და ლიტერატურა. (წარჩინებით) 

  

1980-1990  თელავის #4 საშუალო სკოლა 

(წარჩინებით)  

 

სამუშაო გამოცდილება 

 



2009- დღემდე   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ასისტენტ პროფესორი ქართული ლიტერატურის 

მიმართულებით 

 

2008- დღემდე ლიტერატურული საიტი 

წწწ.ურაკპარაკი.ცომ,  რედაქტორი  

 

2007-2009 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ 

მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის 

ფაკულტეტი, მოწვეული მასწავლებელი 

ჟურნალისტიკის მიმართულებით.  

 

2008-2009  ლიტერატურული საიტი 

წწწ.ლიტელიტ.გე  და მიხო მოსულიშვილის 

ინტერნეტ ჟურნალი „არმური“ , რედაქტორი 

  

2006-2009 ალავერდის ეპარქიის გაზეთი „გზა და 

ჭეშმარიტება“, რუბრიკა „კლასიკოსები რელიგიის 

შესახებ“  

 

2000 გაზეთი „ახალია ეპოქა“ , კახეთის 

რეგიონალური კორესპონდენტი  

 



1998-2003  თელავის ტელეკომპანია „თანამგზავრი“, 

საინფორმაციო-ანალიტიკური პროგრამა, წამყვანი. 

პირდაპირი ეთერი, გადაცემა „სტუმარ-მასპინძელი“, 

ავტორი და წამყვანი. წინა- საარჩევნო პიარ-

კამპანიები, წამყვანი.  

 

 

ტრენინგები 

 

1999  ტელე-სტუდია „ინტერნიუსის“ 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები 

ჟურნალისტიკაში, უძღვებოდა ცნობილი ამერიკელი 

ჟურნალისტი მარკ უაილი 

 

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 

Word, excel, pover-point, ინტერნეტი 

 

ენები 

 

 ქართული (მშობლიური) 

 

 რუსული (კარგად) 

 

 ინგლისური (კარგად) 

 

 



 

 

სხვა  

 

1999  ევრაზიის ფონდის მიერ გამოცხადებული 

სატელევიზიო გრანტის „საჯარო დებატები 

პირდაპირ ეთერში“  მფლობელი. 

 

 2011 ახალგაზრდა პოეტის,  ნინა ნეკერის პოეტური 

კრებულის „ნაფეხურები“ რედაქტორი 

 

2009 ლიტერატურული საიტის წწწ.ურაკპარაკი.ცომ 

ბეჭდური გამოცემის რედაქტორთა საბჭოს წევრი 

 

2009  გამოვიდა ჩემი პირველი პოეტური კრებული 

„ამინდები ბის-ზე“ 

 

2008-დღემდე – იბეჭდება ჩემი ლექსები  

ჟურნალებში: „ლიტერატურული პალიტრა“,  

„ქართული მწერლობა“, “ცისკარი” და „ჩვენი 

მწერლობა“ , ლიტერატურული ფსევდონიმით - 

ნუციკო დეკანოზიშვილი 

 

2010 – 2011 წლების პოეტურ კალენდრებში - „365 

ლექსი“, პოეზია, ლიტერატურული ფსევდონიმით - 

ნუციკო დეკანოზიშვილი 

 



2010   „უკანასკნელი ინტერვიუ ქართველ კლასიკოს 

პოეტთან, მუხრან მაჭავარიანთან“, ჟურნალი 

„ქართული მწერლობა“ 

 

2010 ბათუმის ლიტერატურული კონკურსის „ასი 

ლექსი“ ჟიურის წევრი 

 

ამჟამად ვმუშაობ ახალგაზრდა პოეტის, ბექა 

ახალაიას პოეტურ კრებულზე , როგორც 

რედაქტორი.  

 

მზადდება ჩემი მეორე პოეტური კრებული, რომლის 

რედაქტორია როსტომ ჩხეიძე. 

 

2011 –სალიტერატურო ჟურნალის “ჩვენი 

მწერლობა” წლის პრემიის ლაურეატი პოეზიის 

ნომინაციაში საქართველოს მასშტაბით. 

 

ჩემი ლექსები შესულია თანამედროვე ქართული 

პოეზიის ანთოლოგიაში და სხვადასხვა 

ლიტერატურულ კრებულებში. 

 

ჩემი პოეზიის შესახებ იბეჭდება ლიტერატურული 

გამოხმაურებები ცნობილი კრიტიკოსების, 

ლიტერატურათმცოდნეებისა და პოეტების მიერ 

სალიტერატურო ჟურნალებში. 

 



 

Mმაქვს თანრიგი 12 წლის ასაკის ბავშვთა შორის 

ჭადრაკში ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით.  

 

Gგამოქვეყნებული მაქვს სამეცნიერო სტატიები, 

როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო 

კვალიფიკაციის მქონე სამეცნიერო ჟურნალებში. 

ვმონაწილეობ სამეცნიერო კონფერენციოებსა და 

სემინარებში.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


