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CV-ინფორმაცია

1. გვარი _ maxaraZe

2. სახელi _ mixeil

3. misamarTi:

bina: vaxtang gorgasalis q. #159, bina 31, baTumi 6015

tel: 27 94 04; 577 45 45 31

ninoSvilis q.NN 35, ბათუმი,6010

baTumis შოთა rusTavelis saxelmwifo universiteti

filosofiis departamenti.

4. dabadebis TariRi da adgili:

13 noemberi, 1946 w. xulos raioni, saqarTvelo

5. ganaTleba: umaRlesi

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti,

filosofiis maswavleblisa da filosofosis kvalifikacia _ 1965-

1970 ww.

i. WavWavaZis saxelobis Tbilisis ucxo enaTa saxelmwifo

პედაგოგიური

instituti, germanuli ena – 1975-1979 ww.

6. samecniero xarisxi, wodeba:

filosofiis mecnierebaTa kandidati _ 1978

filosofiis mecnierebaTa doqtori _ 1989

ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის

სახელმწიფო  უნივერსიტეტს profesori 2000-2004

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის პროფესორი                                            2013 -

7. სამუშაო გამოცდილება



2

a) saqarTvelos mecnierebaTa akademiis ს. წერეთელის filosofiis

institutiს უფროსი ლაბორანტი, umcrosi m/TanamSromeli, ufrosi

m/TanamSromeli, wamyvani m/TanamSromeli, mTavari m/TanamSromeli,

ganyofilebiს gamge _ 1994-2006, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე - 2007-2010,

მთავარი მ/თანამშრომელი - 2006-2011/;

ბ) aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos

Tavmjdomare _ 2004-2008 წლები (pirveli mowveva); 2008-

2012 წლები (მეორე მოწვევა);

გ) საქართველოს V და VIII მოწვევის პარლამენტის წევრი.

დ) 2008-2012 წლებში იყო ევროსაბჭოს შავი ზღვის

ევრორეგიონის კონგრესის ვიცე-პრეზიდენტი.

8. სახელმწიფო  ჯილდოები და პრემიები:

1.2004 წ. 16 ივნისი – ღირსების  ორდენი;

2. 2004 წ. 30 დეკემბერი – სახელმწიფო  პრემია ლიტერატურის, ხელოვნების და

არქიტექტურის დარგში (პუბლიცისტიკა);

3. 2007 წ. 20 ივლისი – ვახტანგ გორგასალის I ხარისხის ორდენი;

4. 2009 წ. – აკად. შალვა ნუცუბიძის სახელობითი პრემია  ფილოსოფიის დარგში;

5. 2011 წ. – ეროვნული პრემია მეცნიერების  დარგში.;

6. 2012 წლის 3 დეკემბერი - ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი.

9. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის

ძირითადი მიმართულებები:

ქართული ფილოსოფიის ისტორია

შუა საუკუნეების ფილოსოფია

რენესანსისა და ჰუმანიზმის საკითხები

ქართული რენესანსის პრობლემები

კულტურის ფილოსოფია
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10. შრომები:

9 მონოგრაფია, 7 სამეცნიერო-პოპულარული წიგნი, 5 ლიტერატურულ-

პუბლიცისტური კრებული, 2 ნათარგმნი წიგნი, სულ: 26 წიგნი; 100-ზე მეტი

სამეცნიერო სტატია, 30-ზე მეტი კრიტიკული წერილი, რეცენზიები (მათ შორის,

უცხო ენებზე) და 10-ზე მეტი ესე ქართველ ფილოსოფოსებზე.

11. ძირითადი სამეცნიერო Sromebi:

monografiebi და სამეცნიერო–პოპულალური წიგნები:

1. areopagitikis filosofiuri wyaroebi. Tbilisi, 1983.

2. areopagitikis filosofiuri problemebi. Tbilisi, 1986.

3. neoplatonuri ideebis asaxva Sua saukuneebis filosofiaSi

(Tanaavtori: S. xidaSeli). Tbilisi, 1986.

4. werilebi qarTul filosofiaze. Tbilisi, 1988.

5.areopagitika da qarTuli filosofiuri azris sakiTxebi (Tanaavtori: S.

xidaSeli). Tbilisi, 1991.

6. Философское содержание ареопагитики. Тбилиси, 1991, 218 გვ.

7. inteligencia da politika. Tbilisi, 1997.

8. Ziebani qristianuli filosofiis istoriaSi. Tbilisi. 1999, 160 გვ.

9. filosofia mozardTaTvis. Tbilisi 2001 (II gamocema: 2002; III gamocema:

2004), 78 გვ.

10. renesansi, humanizmi da XI-XII saukuneebis saqarTvelo. Tbilisi, 2003,

120 გვ.

11. filosofia, politika, mcire proza. baTumi, 2004, 332 გვ. /პრემირებულია

2009 წელს/.

12. renesansi, humanizmi da qarTuli renesansis sakiTxebi. baTumi, 2009, 218

გვ.
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13. არეოპაგიტიკა. თბილისი, 2011, 428 გვ.

14. ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია ოთხ ტომად. თბილისი, 1996 წწ.

მეორე გამოცემის /2013 წ./ იდეის ავტორი და რედაქტორი, IV ტომის რედაქტორი, I

და III ტომების თანარედაქტორი, II-IV ტომების მნიშვნელოვანი სტატიების ავტორი

- მიხეილ

მახარაძე /ოთხტომეულის I გამოცემა პრემირებულია, 2011 წელს/.

15. ფილოსოფიური ეტიუდები. ბათუმი, 2015, 126 გვ.

16. ძიებანი ქართული ფილოსოფიის თემებზე. ბათუმი, 2015, 176 გვ.

სამეცნიერო შრომები და სტატიები:

1. mizezobriobis sakiTxi iოანე petriwis filosofiaSi. // saqarTvelos

ssr mecnierebaTa akademiis „macne“. filosofiisa da fsiqologiis

seria. #1(1976), gv. 54-67.

2. katafatikuri მეთოდის საფუძველზე მიღებული დასკვნები

არეოპაგიტიკაში. // saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis „macne“.

filosofiisa da fsiqologiis seria. #4(1976), gv. 37-52.

3. sikeTis idea areopagitikaSi. //qarTuli filosofiuri azris

istoriis narkvevebi. Tbilisi. 1979, VI ტ., gv. 60-86.

4. apofatikuri meTodi areopagitikaSi. //saqarTvelos ssr

mecnierebaTa akademiis „macne“. filosofiisa da fsiqologiis seria.

#1 (1981), gv. 37-50.

5. renesansis problemebi Salva nucubiZis SromebSi. //„Woroxi“, #5

(1982), gv. 75-82.

6. qarTuli neoplatonizmis cneba da nucubiZe-honigmanis „identobis

Teoria“. i//„Woroxi“, #6 (1983), gv. 81-89.
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7. isev rusTavelis msoflmxedvelobis Sesaxeb. //saqarTvelos ssr

mecnierebaTa akademiis „macne“. filosofiisa da fsiqologiis seria. #1

(1985), gv. 104-118.

8. qarTuli filosofiuri azri sabWoTa xelisuflebis wlebSi.

//saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis „macne“. filosofiisa da

fsiqologiis seria. #1 (1986), gv. 5-16.

9. solomon dodaSvili da qarTuli kulturis zogierTi sakiTxi.

//saiubileo krebuli, miZRvnili s. dodaSvilis dabadebis 180

wlisTavisadmi. Tbilisi. 1986, gv. 153-170.

10. mizezobriobis sakiTxi Sua saukuneebis kreacionizmsa da emanatizmSi.

//saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis „macne“. filosofiisa da

fsiqologiis seria. #4 (1987), gv. 31-43.

11. S. nucubiZe areopagitikis mkvlevari. //S. nucubiZis dabadebidan me-100

wlisTavisadmi miZRvnili samecniero konferenciis masalebi. baTumi, 1988,

gv. 40-50.

12. ioane oqropiris eTikuri Sexedulebani. //ჟურნ., „jvari vazisa“.

#2 (1990), gv. 10-16.

13. fsevdo-dionise areopagelisa da Toma aqvinelis

msoflmxedvelobaTa mimarTebis zogierTi aspeqti. //„Woroxi“. #6

(1990), gv. 56-68.

14. mose gogiberiZe _ rusTvelologi. //ჟურნ., „saqarTvelos komunisti“.

#11 (1990), gv. 80-85.

15. ioane skot eriugenas filosofiis Sefasebis istoriidan,

//saqarTvelos mecnierebaTa akademiis „macne“. filosofiisa da

fsiqologiis seria. #1 (1991), gv. 19-28.

16. gabriel qiqoZe adamianis daniSnulebis Sesaxeb. //„kldekari“

(saliteraturo-kritikul-publicisturi Jurnali). #1 (1991), gv. 218-

227.
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17. Sesaqme grigol noselis RvTismetyvelebaSi. // ჟურნ., „religia“,

#10-11 (1993), gv. 28-39.

18. areopagitika da renesansis sakiTxebi. //filosofia. /redaqtori

g. TevzaZe/. eZRvneba Salva nucubiZis dabadebis 100 wlisTavs

(Tbilisis saxelmwifo universitetis Sromebi). 1995, # 317, gv.168-

174.

19. renesansi da humanizmi. //filosofiuri Ziebani. krebuli I (1997), gv. 144-

161.

20. neoplatonizmis Sefaseba mose gogiberiZis SemoqmedebaSi.

//saqarTvelos mecnierebaTa akademiis „macne“. filosofiis seria,

#2 (1997), gv. 15-20.

21. renesansis filosofiuri safuZveli (kritikuli analizi).

//filosofiuri Ziebani. krebuli II (1998), gv. 135-154.

22. qarTuli renesansis adgilisaTvis. //filosofiuri Ziebani. krebuli III

(1999), gv. 103-118.

23. Salva nucubiZe qarTuli renesansis msoflmxedvelobrivi wyaroebis

Sesaxeb. //saqarTvelos mecnierebaTa akademiis „macne“. filosofiis seria.

#1-2 (1999), gv.133-137.

24. Sua saukuneebis eTika. //ეთიკა /რედაქტორი - l. CinCalaZe/. Tbilisi 2001,

gv. 37-43.

25. absoluturi negacia areopagitikaSi. //filosofiuri Ziebani. krebuli

VI (2002), gv. 365-373.

26. basili didis msoflmxedvelobasTan areopagitikis mimarTebis ori

aspeqti. //kulturisa da xelovnebis universitetis samecniero Sromebis

krebuli. Tbilisi, 2003, gv. 182-192.

27. qarTuli filosofiuri azris istoriis sakiTxebi da

filosofiuri kerebi saqarTveloSi. //qarTuli filosofiuri azris

istoria. თბილისი, 2003, ტ. IV, gv. 218-241.
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28. religiis filosofiis problemebis Teoriuli kvleva

(თანაავტორობით). //qarTuli filosofiuri azris istoria. თბილისი,

2003, ტ. IV, gv. 242-259.

29. kulturisa da civilizaciis mimarTebis sakiTxi zurab kakabaZesTan

da merab mamardaSvilTan. //merab mamardaSvili /Semdgeneli da Sesavali

werilis avtori T. mTibelaSvili, redaqtori m. maxaraZe/. Tbilisi, 2007,

gv. 197-202.

30. filosofiis istoria. //filosofiis instituti – 60

/რედაქტორები: ი. კალანდია, მ. მახარაძე/. baTumi, 2007, gv. 48-61.

31. ოსი ხალხის ღირსეული შვილი. შესავალი წერილი ოთარ ჯიოევის შრომაზე -

„კულტურა და ფილოსოფია“. ბათუმი, 2008, გვ. 3-5 /ქართულ და

ოსურ ენებზე/.

32. შალვა ნუცუბიძის ფენომენი. //„ქართული ფილოსოფიური აზროვნების კორიფე“.

წყალტუბო, 2008, გვ. 23-26.

33. შალვა ნუცუბიძე და  რენესანსის საკითხები. //„მაცნე“ /ფილოსოფია/. 2008, გვ. 5-

11.

34. იოანე პეტრიწის ერთი კომენტარი რენესანსული მსოფლმხედველობის

თვალსაზრისით. //ბიზანტოლოგია საქართველოში - I. თბილისი, 2009, გვ. 350-359.

35. XVII-XVIII საუკუნეების ქართული ფილოსოფიური აზრის შესწავლის

ისტორიიდან. //ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია. თბილისი, 2010, II ტომი.

გვ. 30-40.

36. ქართული ფილოსოფიის ისტორია XIII-XVIII საუკუნეების ქართულ მეცნიერულ

ლიტერატურაში. //ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია. თბილისი, 2010, II

ტომი.  გვ. 227-261.

37. გამორჩეული ხიბლის მოქალაქე და მეცნიერი (აკად. შალვა ხიდაშელი). //ჟურნ.

„ჩვენი მწერლობა“. 2010, N 14, გვ. 47-49.
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38. ეთიკური პრობლემატიკა ივანე ჯავახიშვილის მეცნიერულ მემკვიდრეობაში.

//„მაცნე“. ფილოსოფია. 2009, გვ. 55-63.

39. გერმანულ-ქართული ფილოსოფიური ურთიერთობის ისტორიიდან. //კრებული

- „მეცნიერება და ცხოვრება“. 2010, N 2.

40. არეოპაგიტიკა და საქართველო. //ჟურნ. „რელიგია“. 2011, N 2, გვ. 56-73.

41. გრიგოლ ნაზიანზელის მსოფლმხედველობა და არეოპაგიტიკა. //ჟურნ.

„რელიგია“. 2011, N 3, გვ. 47-61.

42. არეოპაგიტულ თხზულებათა საძიებელი ავტორის ერთი უსაფუძვლო ვერსიის

გამო. //„ფილოსოფიური ძიებანი“. 2012, XVI, გვ. 308-316.

43. ევროპული დონის ქართველი ფილოსოფოსი /ზურაბ კაკაბაძე/.

//ზ. კაკაბაძე. რჩეული ფილოსოფიური შრომები. ბათუმი, 2012, გვ. 3-8.

44. ფილოსოფიის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. //კრებული - „ფილოსოფიის

აქტუალური საკითხები“. „ბათუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, 2012, გვ. 30-39.

45. ანარქიზმი საქართველოში. //ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია. მე-2

გამოცემა. თბილისი, 2013, გვ. 88-98.

46. ქართული ფილოსოფია XX-XXI საუკუნეთა მიჯნაზე. //ქართული ფილოსოფიური

აზრის ისტორია. მე-2 გამოცემა. თბილისი, 2013, გვ. 353-380.

47. „ვეფხისტყაოსანი“, როგორც ფილოსოფიური პოემა. //ფილოსოფიურ-

თეოლოგიური მიმომხილველი. 2013, N 3.

48. კონსტანტინე კაპანელის შემოქმედება ახალი კუთხით. //ჟურნ. „ჩვენი მწერლობა“.

2015, N 3, გვ. 60-62.

49. გაუცხოების პრობლემა ქართველ ფილოსოფოსთა შრომებში. //კრებული -

„ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ – II. ბათუმის შოთა

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014, გვ. 32-36.

50. ფილოსოფიის არამარქსისტული დარგები საბჭოთა საქართველოში და

დღევანდელობა. //საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამსვლელი
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