საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი
2012-2017 წლებში გამოსაცემად მომზადებული
სახელმძღვანელოები და სამეცნიერო ნაშრომები

#

ავტორი

სათაური

1

ი. კუჭუხიძე
ე. ოკუჯავას
მ.ლევანიძე

„უახლესი ქართული
კინოს სიმპტომატურ
ტენდენციათა
გააზრებისათვის“

2

თამარცაგარელი

3

თეოხატიაშვილი

4

მანანა გეგეჭკორი

„თეატრის სწავლება
ანთროპოლოგიური
მეთოდით“
„სერგო ფარაჯანოვის
მითოლოგიურმეტაფორული სამყარო“
“როგორ იბადება
სპექტაკლი”

ფაკულტ.
საბჭოს
სხდომის
ჩატარების
თარიღი

9/10/2013

9.10.2013

დანიშნული
რეცენზენტები/სარედ.
საბჭო

რეცენზიების
მოსმენის
თარიღი/გამო

ლ. ოჩიაური
ი. დემეტრაძე

მზადდება

მ.კალანდარიშვილი
ლ. ცერცვაძე

გამოიცა

ზ. დოლიძე
გამოიცა
ქ. ტრაპაიძე
ლ. ოჩიაური
მ. კალანდარიშვილი გამოიცა
თ. ბოკუჩავა
ქ. ელაშვილი
მ. გოშაძე.

6

სამეცნიერო
კვლევითიცენტრი

7

ზვიად დოლიძის

8

lela oCiauri

9

maia Rvinjilia

ქართული
დრამატურგიის
ანთოლოგია (1ტომი)
მსოფლიო
კინემატოგრაფის
ისტორია 1930-1960-იანი
წლები

`miTebi, legendebi
da dangreuli
arqetipebi~
`animacia
turizmSi~

გამოიცა
29/04/2014

ლელა ოჩიაური
ირინა დემეტრაძე

გამოიცა

1/07/2014

zviad doliZe
qeTevan trapaiZe

მზადდება

15.10.2014

n. kvaracxelia
z. Rvinjilia

მზადდება

1

10

11

12

mა ნ ა ნ ა
lekboraSvili
lი კ ა
kalandariSvili
მ ა ი ა levaniZე

`kinosa da
televiziis
TematuresTatikuri
transformaciebi
Tanamedrove
teqnologiebis
epoqaSi~

მაია ლევანიძის,
მანანა
ლეკბორაშვილისა და
ლია
კალანდარიშვილის

„კინოკრიტიკადათეორი
ა.
ფილმისანალიზისსაფუ
ძვლები“

ი. kuWuxiZე

თარგმანები: a.

ლ. ოჩიაური
ქ. ელაშვილი

26/11/2014

მზადდება

ნ. დოლიძე

ლ.ოჩიაური,
ი.დემეტრაძე

გამოცემულია

გ. ჩართოლანი

მზადდება

ლ. ოჩიაური
მ. ხარატიშვილი

გამოიცა

l. kutubiZe
r. WiWinaZe
T. mJavanaZe
q. trapaiZe

გამოიცა

(saxelmZRvanelo)
bazeni,
z. krakaueri, l. viskonti,
i. bergmani, f. feline, J.
godari.

26/11/2014

13

ვასილ კიკნაძე

„გამოთხოვება
მოგონებებთან“ (მეორე
ნაწილი

14

goga CarTolani

25/02/2015

15

revaz WiWinaZე

`satelevizio
prodiuseri“
`propagandis
formebi
samauwyeblo
mediaSi~
`samauwyeblo
mediapropagandis
analizi~

16

ნატოგენგიური

„მეთოდოლოგიური
მითითებები
ხელოვნების ნიმუშის
ანალიზის დასაწერად“

27/05/2015

ი. აბესაძე
ე. კიკნაძე

მზადდება

17

ნატოგენგიური

„იკონოგრაფიის
შესახებ“

27/05/2015

მზადდება

„მეფე ლირის“ სცენური
ინტერპრეტაციიები
ევროპულ და ქართულ
თეატრში“

20/10/2015

ნ. ქავთარია
ლ. ოსეფაშვილი
ხუნდაძე
გ. ჩართოლანი
თ. ქუთათელაძე

18

ლაშა ჩხარტიშვილი

25/03/2015

გამოიცა

გამოიცა

2

19

20

მარინე ვასაძე

თამარ ბოკუჩავა

maia gოSaZe
21

marika
mamacaSvili

22

„რობერტ სტურუას
სათეატრო ენის
სემიოტიკა“

25/02/2015

თ. ბოკუჩავა
მ. გოშაძე

20/10/2015

მ. კიკნაძე
მ. ხარატიშვილი

„მსოფლიო თეატრის
ისტორია“ - ტომი I
(ანტიკური თეატრი)

20/10/2015

მ. ხარატიშვილი
თ. ქუთათელაძე

მზადდება

~orjer ori ar
udris oTxs~monografiა

15/03/2016

T. cagareli
T. quTaTelaZe

გამოიცა

5/07/2016

n. galaxvariZe
d. WumburiZe
r. WiWinaZe.

მზადდება

თ. ცაგარელი
გ. შალუტაშვილი.

გამოიცა

nino sanadiraZis `saSemsruleblo da
audio-vizualuri
nა Tia
xelovnebis
kopaleiSvili
menejmenti~

გამოიცა

saxelmZRvanelo
23
24

თამარ
ქუთათელაძის
ნინოშვანგირაძე

25

ნოდარ გურაბანიძე

26

მანანა ანთაძე

27

ლევან ტატიშვილის

28

მაია კიკნაძე რედაქტორგამომცემელი

29

30

მანანა მაჩაბელის

პაატა იაქაშვილი

„შალვა გაწერელია“
(მონოგრაფია)
ნაშრომებისბიბლიოგ
რაფია
(100 წლის იუბილე)
„სამყარო თეატრალის
თვალით“
თარგმანები: „მეფე
ლირი“, „იულიუს
კეისარი“, „მაკბეტი“
„ფრანცისკუს ლანგის
1727 წლის ტრაქტატის
გააზრება სასცენო
შესრულებაზე“

29/11/2016

„ილია თეატრის
შესახებ“

25/01/2017

-

გამოიცა

25/01/2017

-

გამოიცა

25/01/2017

-

გამოიცა

თ. ბოკუჩავა
მ .კიკნაძე

გამოიცა

4/07/2017

მ. ხარატიშვილი
გ. ცქიტიშვილი

-

„კონუმიკაციის თეორია
- ურთიერთობის
ფსიქოლოგია“სახელმძღვანელო

4/07/2017

გ. ჯავაშვილი
თ. ბოკუჩავა

გამოიცა

29.11.2017

დ. ჭუმბურიძე.

„იდეოლოგიური
ცენზურა უხმო
პერიოდის ქართულ

29.11.2017

ქ. ტრაპაიძე
მ. ლევანიძე

მზადდება

3

31

მაია ლევანიძე,
ქეთევან ტრაპაიძე,
ქეთევან ჯანელიძე

32. ლ. ოჩიაური, გ.

რაზმაძერ, მ.
ანიკაშვილი
32.

სამეცნიერო
კრებულები

კინოში“
ქართული კინოს
ისტორია (სახელმძ.) საწყისებიდან 2000
წლამდე

გრანტის
ფარგლებში

უახლესი ქარტული
მხატვრული კინო

სამინ.
გრანტის
ფარგლებში

XX საუკუნის
ხელოვნება, 1,
სახელვნებო პროცესები
-1900-1930.

2011

XX საუკუნის
ხელოვნება, 2,
ხელოვნება
ტოტალიტარიზმის
პერიოდში - 1930-1960

2012

XX საუკუნის
ხელოვნება, 3,
სახელვნებო პროცესები
-1960-2000

2013

XX საუკუნის
ხელოვნება, 4, დრო,
ხელოვანი,
ხელისუფლება

2014

XX საუკუნის
ხელოვნება, 5,
პოსტსაბჭოთა
პერიოდის ხელოვნება

2015

რეც.:
თ. ხატიაშვილი,
ლ. ოჩიაური,
რედ. ზ. დოლიძე
მ. ლევანიზე,
ქ. ტრაპაიძე

რედ. გამომცემელი:
ნ.გენგიური
რედაქტორები:
ვ. კიკნაძე, ლ.
ოჩიაური, ნ.
გენგიური
რედ. გამომცემელი:
ნ.გენგიური
რედაქტორები:
ვ. კიკნაძე, ლ.
ოჩიაური, ნ.
გენგიური
რედ. გამომცემელი:
ნ.გენგიური
რედაქტორები:
ვ. კიკნაძე, ლ.
ოჩიაური, ნ.
გენგიური, გ.
ცქიტიშვილი
რედ. გამომცემელი:
ნ.გენგიური
რედაქტორები:
ვ. კიკნაძე, ლ.
ოჩიაური, ნ.
გენგიური, გ.
ცქიტიშვილი
რედ. გამომცემელი:
ნ.გენგიური
რედაქტორები:

მზადდება

მზადდება

გამოიცა

გამოიცა

გამოიცა

გამოიცა

გამოიცა

4

XX საუკუნის
ხელოვნება, 6,
ტრადიცია და ინოვაცია

2016

XX საუკუნის
ხელოვნება, 7,
კულტურათა დიალოგი
მე-20 საუკუნის
ქართულ ხელოვნებაში

2017

XX საუკუნის
ხელოვნება, 6, მითის
ინტერპრეტაცია
ხელოვნებაში

2018

ვ. კიკნაძე, ლ.
ოჩიაური, ნ.
გენგიური, გ.
ცქიტიშვილი
რედ. გამომცემელი:
ნ.გენგიური
რედაქტორები:
ნ. გენგიური, ლ.
ოჩიაური, გ.
ცქიტიშვილი,
თ. ჩხეიძე
რედ. გამომცემელი:
ნ.გენგიური
რედაქტორები:
ნ. გენგიური, ლ.
ოჩიაური, გ.
ცქიტიშვილი,
თ. ჩხეიძე
რედ. გამომცემელი:
ნ.გენგიური
რედაქტორები:
ნ. გენგიური, ლ.
ოჩიაური, გ.
ცქიტიშვილი,
თ. ჩხეიძე

გამოიცა

გამოიცა

მზადდება
გამოსაცემად

5

