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1. განათლება

წლები
1

2008–2011

2

2007

3

1999–2001

4

1997–2000

5

1995–1999

უმაღლესი სასწავლებლის
დასახელება
ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
დოქტორანტურა
გოეთეს ინსტიტუტი,
ფრაიბურგი (გერმანია)
Goethe-Institut, zur Pflege der
deutschen Sprache im Ausland
und zur Förderung der
internationalen kulturellen
Zusammenarbeit.
Ludwig-MaximiliansUniversität zu München
თსუ კლასიკური
ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა და
ნეოგრეცისტიკის
ინსტიტუტი
თსუ ხელოვნებისა და
ჰუმანიტარულ პროფესიათა
ფაკულტეტის უცხო ენების
განყოფილება
თსუ კლასიკური
ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა და
ნეოგრეცისტიკის

სპეციალობა
სადოქტორო პროგრამა:
კლასიკური
ფილოლოგია და
სიძველეთმცოდნეობა

აკადემიური
ხარისხი
ფილოლოგიის
დოქტორი

გერმანული ენის
დიპლომი
Kleines Deutsches
Sprachdiplom für
Ausländer
[KDS] C2

კლასიკური
ფილოლოგია

მაგისტრის
აკად. ხარისხი

გერმანული ენა

გერმანული
ენის
სპეციალისტის
დიპლომი
ბაკალავრის
აკად. ხარისხი

კლასიკური
ფილოლოგია

ინსტიტუტი

2. სამუშაო გამოცდილება
წლები

თანამდებობა და მოვალეობები

1 2007–
2012

კლასიკური ენების მოწვეული მასწავლებელი

2 20072012

სწავლული მდივანი

3 2002–
2005

დირექტორატის რეფერენტი

4 2001–
2005

საერთაშორისო ჟურნალების Phasis–ის და
Caucasica–ს აღმასრულებელი მდივანი

დეპარტამენტის/
განყოფილების
დასახელება
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
თსუ კლასიკური
ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა
და ნეოგრეცისტიკის
ინსტიტუტი
თსუ კლასიკური
ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა
და ნეოგრეცისტიკის
ინსტიტუტი

3. პუბლიკაციების ჩამონათვალი
ა) სახელმძღვანელოები

1

2

წელი
2004, 2007,
2012
(მესამე
გამოცემა)
2005

პუბლიკაციის დასახელება
რ. გორდეზიანი, მ. დანელია,
კლასიკური ფილოლოგიის შესავალი

გამომცემლობა
თბილისი, ლოგოსი

ქ. კვაჭანტირაძე, მ. დანელია,
კლასიკური ენები ჩვენს ყოველდღიურობაში

თბილისი, ლოგოსი

ბ) სამეცნიერო სტატიები

3

weli
20102011

4

2009

5

2008

publikaciis dasaxeleba
Zur Aktualisierung der kaukasischen Thematik von
Apollonios Rhodios bis Valerius Flaccus
(Phasis. Greek and Roman Studies, Vol. 13-14)
Colchian-Scythian War in Valerius Flaccus' Argonautica
(Phasis. Greek and Roman Studies, Vol. 12)
Fünf unhomerische Komposita bei Apollonios Rhodios

gamomcemloba
Logos

Logos
Logos

6

2004

7

2003

8

2002

(Phasis. Greek and Roman Studies, Vol. 11)
ანტიგმირის საკითხი და დეჰეროიზების
პრობლემა „ოდისეასა“ და „არგონავტიკაში“,
(კრებული „მნემოსინე“. სტუდენტთა შრომები
ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში, N 1)
მედეას მითის მხატვრული
ინტერპრეტაციისათვის ქრისტა ვოლფთან,
(ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაცია,
პუბლიკაციები ჰუმანიტარულ, ტექნიკურ და
საბუნებისმეტყველო სფეროში)
„კავკასიური წარმომავლობის“ პერსონაჟები
ვალერიუს ფლაკუსის „არგონავტიკაში“,
(Caucasica, The Journal of Caucasian Studies, Vol. 5).
(რუსულ ენაზე)

თბილისი, ლოგოსი

თბილისი, ლოგოსი

თბილისი, ლოგოსი

გ) თარგმანები
1

2010

2

2008

3

2008

თბილისი, ლოგოსი

ვალერიუს ფლაკუსის "არგონავტიკა"
(ნაწყვეტები)
პლუტარქოსი,
ტრაქტატი ბედის შესახებ
ლონგოსი,
დაფნისი და ქლოე (ნაწყვეტები)

თბილისი, ლოგოსი
თბილისი, ლოგოსი

დ) რეცენზირება და რედაქტირება
1

2003

2

2003

Rismag Gordesiani, Irine Darchia, Sofie Shamanidi.
Altgriechisch und Neugriechisch (Vergleichende
Grammatik), Tbilisi, Logos 2001, 260 S. (Phasis.
Greek and Roman Studies, Vol.5-6 2003)
Rismag Gordesiani. Griechische Literatur. Bd. I, Epos,
Lyrik, Drama der hellenischen Epoche, Tbilisi, Logos
2003, 568 S.
(Phasis. Greek and Roman Studies, Vol.5-6 2003)

თბილისი, ლოგოსი

თბილისი, ლოგოსი

4. სტიპენდიები
წელი

სტიპენდიის დასახელება

1

2009–
2010

ილია ჭავჭავაძის სახელობის
სტიპენდია

2

2008–
2009

სრულიად საქართველოს
კათოლიკოს-პატრიარქის,
უწმინდესისა და უნეტარესის,
ილია მეორის სახელობის

გამცემი უწყება/ფონდი
ქართველოლოგიის,
ჰუმანიტარული და
სოციალური მეცნიერებების
ფონდი (რუსთაველის
ფონდი)
საქართველოს საპატრიარქო

სტიპენდია
3

2005–
2007

VolkswagenStiftung–ის სტიპენდია
ქართული და ბერძნული
ლიტერატურის
პოპულარიზაციისათვის
Studien und Texte zu Griechenland und
dem Kaukasus

4

2000

ბერძნული ენისა და
ლიტერატურის შემსწავლელი
კურსი (იოანინის უნივერსიტეტი)

VolkswagenStiftung
ფრაიბურგის
უნივერსიტეტთან
თანამშრომლობით
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, Seminar für Klassische
Philologie
საბერძნეთის განათლების
სამინისტრო

5. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
წლები

როლი
პროექტში
ძირითადი
შემსრულებელი

პროექტის დასახელება,
ხელმძღვანელი
ლათინური იურიდიული
ტერმინოლოგია
კლასიკური ენების
მულტიფუნქციური
ლექსიკონი. 1. ბერძნული. 2.
ლათინური
ხელმძღვანელი: სრული
პროფ. რისმაგ
გორდეზიანი
ანტიკური კავკასია
(Caucasus antiquus)
ხელმძღვანელი: სრული
პროფ. რისმაგ
გორდეზიანი
ლიტერატურისა და ენის
მნიშვნელოვნება
ნაციონალური
იდენტურობისათვის
საქართველოსა და
საბერძნეთში

1

2011

2

2009

მეცნიერთანამშრომელი

3

2007–
2009

მთარგმნელი,
მეცნიერთანამშრომელი

4

2005–
2007

მთარგმნელი

(Die Bedeutung von Literatur
und Sprache für die nationale
Identität in Georgien und
Griechenland)
ხელმძღვანელი: პროფ. ჰანს–
ქრისტიან გიუნთერი

დამფინანსებელი
ორგანიზაცია
შოთა რუსთაველი
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი
შოთა რუსთაველი
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი

საქართველოს
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

VolkswagenStiftung
ფრაიბურგი (გერმანია)
ფრაიბურგის
უნივერსიტეტთან
თანამშრომლობით
Albert-LudwigsUniversität Freiburg,
Seminar für Klassische
Philologie

1

2

6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები
წელი
ღონისძიების
მოხსენების სათაური
დასახელება
2012
Greece –
The Myth of the Argonauts in
European
the Context of East-West
Identity Relations
Georgia
Greek
Actualization of the Caucasian
2011
Civilisation and
Theme from Apollonius of
Dialogue
Rhodes to Valerius Flaccus
between Cultures

ღონისძიების
ჩატარების ადგილი
Tbilisi

Tbilisi

7. ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციები
წელი
1

2010

ღონისძიების
მოხსენების სათაური
დასახელება
დოქტორანტთა
მითი და ისტორია ვალერიუს
და ახალგაზრდა ფლაკუსის "არგონავტიკაში"
მეცნიერთა II
სამეცნიერო
კონფერენცია
„ჰუმანიტარული
მეცნიერებები,
თანამედროვე
კვლევები”
ბერძნული და
Ordo rerum ვალერიუს
რომაული
ფლაკუსის "არგონავტიკაში"
ფილოლოგიის
პრობლემები

2

2010

3

2009

ბერძნული და
რომაული
ფილოლოგიის
პრობლემები

სკვითებისა და კოლხების
ომი ვალერიუს ფლაკუსის
`არგონავტიკაში~

4

2002

ახალგაზრდა
მეცნიერთა
კონფერენცია

მედეას სახის მხატვრული
ინტერპრეტაციისათვის
ქრისტა ვოლფთან

5

1999

სტუდენტთა
სამეცნიერო
კონფერენცია

ანტიგმირის საკითხი და
დეჰეროიზების პრობლემა
`ოდისეასა~ და
`არგონავტიკაში~

6

1997

სტუდენტთა

მონომითი და ეპიკური

ღონისძიების
ჩატარების ადგილი
თსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

თსუ კლასიკური
ფილოლ., ბიზანტ.
და
ნეოგრეცისტი¬კის
ინსტიტუტი
თსუ კლასიკური
ფილოლ., ბიზანტ.
და
ნეოგრეცისტი¬კის
ინსტიტუტი
quTaisis ak.
wereTlis
saxelobis
universiteti
თსუ კლასიკური
ფილოლ., ბიზანტ.
და
ნეოგრეცისტი¬კის
ინსტიტუტი
თსუ კლასიკური

სამეცნიერო
კონფერენცია

გმირის ტრანსფორმაციის
საკითხი (იასონი)

7

1996

სტუდენტთა
სამეცნიერო
კონფერენცია

კომიკურობის არსი
არისტოფანეს კომედიებში

8

1995

სტუდენტთა
სამეცნიერო
კონფერენცია

ჰეროდოტეს ნოველისტური
ჩანართები

ფილოლ., ბიზანტ.
და
ნეოგრეცისტი¬კის
ინსტიტუტი
თსუ კლასიკური
ფილოლ., ბიზანტ.
და
ნეოგრეცისტი¬კის
ინსტიტუტი
თსუ კლასიკური
ფილოლ., ბიზანტ.
და
ნეოგრეცისტი¬კის
ინსტიტუტი

8. უცხო ენების ცოდნა

1
2
3
4
5
6
7

ენის
დასახელება
ქართული
რუსული
გერმანული
ინგლისური
ბერძნული
ძვ. ბერძნული
ლათინური

damwyebi

saSualod

kargad

Tavisuflad
×
×
×

×
×
×
×

9. კომპიუტერთან მუშაობის უნარი
Microsoft Windows
XP

Microsoft Word
XP

Microsoft
Exel

Microsoft
Power Point

Internet

