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1. აკადემიური ხარისხი (კვალიფიკაციის / სპეციალობის მითითებით) 
 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი (შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 

ლიტერატურის  ინსტიტუტი, 2006 წ., № 001642 

 

2.სამუშაო გამოცდილება 
 

2006 წლიდან  დღემდე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი; 

2004 წლიდან 2012 წლამდე - შეფასებისა და გამოცდების ცენტრის ექსპერტი 

1973 წლიდან 2010 წლამდე თბილისის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო ინსტიტუტის უფროსი 

მეცნიერი თანამშრომელი 

3. სამეცნიეროსაგრანტოპროექტებშიმონაწილეობა 

1.2015. -2018 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № FR/496/2-110/14, „ევროპული და 

აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები ქართულ პოეზიაში (ისტორია. თეორია. ქრესტომათია) _ ძირითადი 

შემსრულებელი 

2  2009- 2011 -   შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № B 13-10. XVI-XVIII საუკუნეების 

ქართული ლიტერატურა აღმოსავლური და დასავლური კულტურების გზაჯვარედინზე  _ 

ძირითადი შემსრულებელი 

 

 

 

 

4. ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/ფორუმზე წარდგენილი 

მოხსენებები/პრეზენტაციები(ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 

1.ქართული რომანტიზმის პოეტიკა. მე-11 საერთაშორისო სიმპოზიუმი: რომანტიზმი ლიტერატურაში: 
ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე. თბილისი, 2017; 



2.ილია ჭავჭავაძის პოეტიკა: ძირითადი ტენდენციები.საერთაშორისო კონფერენცია- ილია ჭავჭავაძე: 

კულტურული ფიგურის საკრალიზაცია: სეკულარიზაცია. თბ., 2017; 

3.ქალური დისკურსის ენობრივი და მხატვრული მახასიათებლები კოლონიურ პერიოდში (ანა 

კალანდაძის პოეზიაში). საერთაშორისო კონფერენცია ქალის ტრანსკულტურული რეპრეზენტაციები 

ლიტერატურასა და ფილოსოფიაში. თბ., 2017; 

4.თ. ლომიძე. ქაოსი და კოსმოსი ცისფერყანწელთა ტრიოლეტებში. - სემიოტიკის საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია,  2016 , ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

5. თ. ლომიძე. კლასიკური ეპისტემეს ცნება და ქართული ანბანთქებები. - სემიოტიკის 
საერთაშორისო კონფერენცია,თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014; 

6. თ. ლომიძე. ლინგვისტიკა და პოეტიკა.-  სემიოტიკის საერთაშორისო კონფერენცია,  თბილისი. ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013; 

7.თ. ლომიძე.მახვილი ძველ ქართულში და „ვეფხისტყაოსნის“ რითმის პრობლემა. - შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2012; 

8. უცნაურისა და გაუცნაურების ცნებათა სემანტიკა მე-20 საუკუნის 10-20-იანი წლების კულტურაში“. 

სემიოტიკის საერთაშორისო კონფერენცია,  ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011; 

 

5. თარგმანები: 

1.ვლადიმირ ნაბოკოვი. ლოლიტა, თბ., გამომც. ლოგოს-პრესი. თბ., 2012. 

2.ერნესტო ჩე გევარა. მოტოციკლისტის დღიური.  გამომც. „დიოგენე“. თბ., 2013. 

3. თომას პინჩონი, ლოტ 49-ის გამოცხადება. გამომც. „დიოგენე“. თბ.,2013. 

4. ჯეფრი იუჯინიდისი, თვითმკვლელი ქალწულები. გამომც. „დიოგენე“. თბ.,2015. 

5.ფილიპ როთი. ამერიკული პასტორალი. გამომც. „დიოგენე“. თბ.,2014. 

6.ტრეისი შევალიე. გოგონა მარგალიტის საყურით. გამომც. „დიოგენე“. თბ.,2015. 

7. სიუ მონკ კიდი. ფუტკრების საიდუმლო ცხოვრება. გამომც. „დიოგენე“.  თბ., 2017 

 

 

 

 

 

 

6. ენების ფლობა 

მშობლიურიენა 
  

  

№ უცხო ენა საშუალოდ (A1, A2) კარგად (B1, B2) თავისუფლად (C1, C2) 

1 რუსული      C1 

2 ინგლისური 
 

 C1 

3     

 



 

 

 


