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რომლებმაც მოისმინეს ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი კურსი და თავისი შენიშვნებითა 

და მითითებებით ხელი შეუწყეს მის დახვეწასა და გაუმჯობესებას. 

იმედს ვიტოვებთ, რომ წინამდებარე სახელმძღვანელო წვლილს შეიტანს საქართველოში 

ლიტერატურათმცოდნეობის შემდგომი განვითარების საქმეში და მის დაახლოებას 

თანამედროვე დასავლურ კვლევებთან. 
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