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მხატვრული ხატის პროცესუალური ხასიათი.
3. ტექსტის უზოგადესი კატეგორიების (კოჰეზია, კონტინუუმი, რეტროსპექცია
პროსპექცია. დროულ-სივრცობრივი მიმართულებები) მიმართება
პროცესუალობასთან. მხატვრული ტექსტის კატეგორიების დადგენის სირთულე.
4. დროულ სივრცობრივ მიმართებათა (ქრონოტოპიის) ანალიზი ხელოვნებასა და
ლიტერატურაში. ლიტერატურულ ჟანრთა დახასიათება დროული
კორდინატების მიხედვით. მხატვრული ქრონოტიპი-მხატვრულ ტექსტში
ტრანსპონირებული ლოკაცია.

5. მხატვრული ქრონოტიპის კონტინუალური სტრუქტურა. მხატვრული დრო. მისი
მეტრიკული და ტოპოლოგიური თავისებურებანი, მხატვრული სუბიექტი. მისი
ტოპოლოგიური თავისებურებანი.
6. თხრობითი დინამიკა. პროეცირებული ‘’ ლინგვისტურ აბსტრაქციათა სისტემაში
თხრობითი (რეპრეზენტული) კონტინუუმის დისკრეტული ელემენტები
(ეპიზოდი, კადრი, კადრის დეტალი).
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