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წინაპირობა:
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პრინციპები, ამ ნაწარმოებებს აერთიანებს: ქალური თემები, ქალის ძლიერი ხასიათი
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ეფუძნება და პოსტმოდერნისტულ ეპოქას შეიძლება მივაკუთვნოთ.
ძირითადი საძიებო სიტყვები: ფემინიზმი, ქალი ავტორები, ქალი, გენდერი,
პოსტმოდერნისტული პროზა.
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Abstract
Prerequisite: My work thematic represents feminism theories in literature text, this is about
actual and discussed problems by the female authors in Georgia and Europe.

Methodology: I was answering questions by the competitive research method by the reading
several books: Elfriede Jelinek “the piano teacher”, Tamta Melashvili: “To the east” and
“Killers’ job”, Ana Kordzaia-Samadashvili “Historycal memory” and Nana Ekvtimishvili
“Pears field”.

Result: This research shows, that how female authors write in different cultural-politic
conditions, also in different social and individual activities, everything is different author’s
representative theories too but these novels have same female themes, strong female
characters and dream to be a leader.
Decision: Research’s main goal is strong characterized woman, also the female who feels the
life, these problems are central in modern world and modern literature and also we can say
that it is postmodernist literature.

Main words for search: Feminism, Female authors, Female, Gender, Postmodernism Prose
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მადლობა

ზემოაღნიშნული ნაშრომის მომზადებისას მუდმივ კონსულტაციებს მიწევდა ქ-ნი
ბელა წიფურია, რომელიც მითითებდა ლიტერატურას, მაძლევდა შენიშვნებს და
მეხმარებოდა მათ გამოსწორებაში.

გაწეული დახმარებისათვის დიდი მადლობას

ვუხდი მას.
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უნივერსიტეტის

ლექტორებს

მაგისტრატურაში სწავლის წლებში ჩვენთვის გადმოცემული ცოდნისათვის და
გულისხმიერებისათვის.
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