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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

1963-1994 - მასწავლებელი, დოცენტი, პროფესორი, დეკანი, პრორექტორი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

1994-2000 - პროფესორი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2000-2006 - ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2006-დან დღემდე - სრული პროფესორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს დანართის სახით)  

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი. 1 

 

განათლება/ტრენინგი  

1955-1959 - სტუდენტი, თსუ 

1960-1963 - ასპირანტი, თსუ 

1976 - ლონდონის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინგლისი 

1984 - მადრიდის კომპლუტენსის უნივერსიტეტი, ესპანეთი 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 
2016 – „ქართველოლოგიის მნიშვნელოვანი სიახლენი: ვეფხისტყაოსანი შექსპირის ლიტერატურული წყარო“, მე-7 
საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, მომხსენებელი პლენარულ სხდომაზე, სექციის ხელმძღვანელი, 

თბილისი, საქართველო. 

2016 – „შექსპირის ციმბელინის მთავარი პერსონაჟის სახელის ინტერპრეტაციისათვის“, საერთაშორისო კონფერენცია 
“შექსპირი 400”, თბილისი, საქართველო. 

2016 – „ვის იმოწმებს და რატომ იმოწმებს რუსთაველი“, რევაზ სირაძის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო სესია, ორგანიზატორი, მომხსენებელი, თბილისი, საქართველო. 

2016 – “Modification of the Byzantine Story Barlaam and Ioasaf; Changes in Its Scholarly Investigation and Further Perspective 

of the Study Problem”, 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade. 

2015 - „ვეფხისტყაოსნის“ მხატვრული სახეები ინგლისური ლიტერატურული კრიტიკის თვალთახედვით”, მე-9 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ტრადიცია და თანამედროვე მწერლობა, მასალები, თბილისი, საქართველო. 

2014 -  49TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDIEVAL STUDIES , “An Unknown Medieval Source for Shakespeare’s 

Cymbeline, Rustavali’s The Man in the Panther Skin”, KALAMAZOO (USA) 

2012 - 23rd International Congress of Medieval Philosophy , “The Literary Embodiment of Aristotle’s Conception of Friendship 

in Rustaveli’s Poem The Man in the Panther’s Skin, Freising, München (Germany) 

2012 - The Sixth International Symposium - "Contemporary Issues of Literary" The route by which the story MPS must have 

arrived in England of XVI-XVII centuries”, Tbilisi, Georgia 

                                                           
1 შრომების სია იხილეთ თანდართულ ფაილში.  
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2 ელგუჯა ხინთიბიძე, CV 

2011 - International conference entitled "Republic of Georgia; Previous Experiences, Future Prospects" , “Rustaveli’s The Man in 
the Panther Skin: Cultural Bridge from East to West”, Tehran (Iran). 

2011 - 22nd International Congress of Byzantine Studies, “Mount Athos: the origin of the Edifying Story of Barlaam and Ioasaph 

and its connection with the Slavonic World”, Sofia, 22-27 August 

2006 - 21st International Congress of Byzantine Studies, “The Speech of a Georgian Holy Father at the Byzantine Imperial Court 

from a Hagiographical Work in a 13th Century Latin Collection”, London (UK) 

2002 - 11th International Congress of Medieval Philosophy , “Aristotelian Definition of Soul in Rustaveli’s Poem (12th 

Century)”, Porto (Portugal) 

2000 - Byzantine Theology and Religious-philosophical Thought in Russia , “Christianization of Russia and a Masterpiece of 

Georgian-Byzantine Literary Contacts”, Saint-Petersburg (Russia) 

 
 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  

2013-2016 - სამეცნიერო ხელმძღვანელი , პროექტი: „ვეფხისტყაოსნის“ კვალი შექსპირის მემკვიდრეობასა და 
შექსპიროლოგიურ წყაროებში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

2015-2018 - სამეცნიერო ხელმძღვანელი, პროექტი: თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული 
„ვეფხისტყაოსანი“ , შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 

2015 - სამეცნიერო ხელმძღვანელი, პროექტი: საერთაშორისო ქართველოლოგიური საზაფხულო სკოლა - 2015, ააიპ 

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 

2015 - სამეცნიერო ხელმძღვანელი, პროექტი: ზამთრის ქართველოლოგიური სკოლა - 2016, შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა  

 ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო პრემია, 1984 წელი 

 ღირსების საერთაშორისო ორდენი (IOM) მითითებით „ქართველოლოგიის სამსახურისათვის“ (კემბრიჯი), 

1994 წელი 

 საქართველოს ღირსების ორდენი, თბილისი, 2003 წელი  

 პრემია ივ.ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ფორუმისთვის საუკეთესო სამეცნიერო 

მოხსენებისთვის, 2013 წელი  

 ჯილდო დასავლეთ მიჩიგანის უნივერსიტეტი (აშშ), მედიევისტთა 45-ე მსოფლიო კონგრესზე წაკითხული 

მოხსენებისთვის, 2009 წელი 

 შუა საუკუნეების ფილოსოფიური კვლევების საერთაშორისო საზოგადოების ნამდვილი წევრი (SIEPM) 
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