
Curriculum  Vitae 

 

სახელი: ელგუჯა 
 

გვარი: 
 

ხინთიბიძე 

დაბადების თარიღი და ადგილი: 
 

1937  წლის  7  ივნისი;  ქ. ოზურგეთი 
  

სამსახურის მისამართი: 
 

თბილისი-0128,  ი.ჭავჭავაძის  პროსპ.  1,  კორპ.  1,  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

განათლება: უმაღლესი 
 

                   1956-1960 ივ.ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა 

– ქართული  ენისა  და  ლიტერატურის  მასწავლებელი 

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება: 

 

 

             1963 
 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

 

              1974 
 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 
 

              1977 
 

პროფესორი 

             1997 საქართველოს  მეცნიერებათა  აკადემიის  წევრ-

კორესპონდენტი 
 

            2013 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

აკადემიკოსი 
 

დაკავებული  თანამდებობები:  

                  1963-1965 ივ.ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ძვ.ქართული ლიტერატურის კათედრის 

მასწავლებელი 
 

                1965-1974 ივ.ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ძვ.ქართული ლიტერატურის კათედრის 

დოცენტი 
 

                    1974-დღემდე ივ.ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ძვ.ქართული ლიტერატურის კათედრის 

პროფესორი 



 

              1965-1966 ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 
 

              1976-1985 ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი 
 

             1985-1993 პრორექტორი  სამეცნიერო  მუშაობის  დარგში 
 

             1988- 2006 ქართ.-საზღვარ.ლიტერატურული  ურთიერთობის  

ლაბორატორიის გამგე 
 

                   1992-დღემდე ქართველოლოგიური  სკოლის  ცენტრის  დირექტორი,  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  ქართული  

ლიტერატურის ისტორიის ს/ს  ინსტიტუტის  

ხელმძღვანელი 
 

                   2006-დღემდე თსუ ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრის 

ხელმძღვანელი 
 

მეცნიერული  ინტერესების 

სფერო: 

რუსთველოლოგია, ქართულ-ბიზანტიური 

ლიტერატურული ურთიერთობები,  ქართულ-ევროპული  

ლიტერატურული ურთიერთობები 
 

გამოქვეყნებული  შრომების 

საერთო რაოდენობა: 
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ძირითადი სამეცნიერო შრომების 

ჩამონათვალი: 

 

 

1. ბასილი კაპადოკიელის „სამოღვაწეო წიგნის“ ქართული 

რედაქციები. თბ. 1968, თსუ გამომცემლობა, 215 გვ.  

2. მსოფლმხედველობითი პრობლემები 

„ვეფხისტყაოსანში“. თბ. 1975, თსუ გამომცემლობა, 480 გვ.  

3. „ვარლაამ და იოასაფის“ ქართულ და ბერძნულ 

რედაქციათა მიმართებისათვის. პარიზი 1976, Supplément 

au “Revue de kartvélologie”, v.34. (ინგლისურად, 36 გვ.). 

 4. ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული 

ურთიერთობების ისტორიისათვის. თბ. 1982, თსუ 

გამომცემლობა, 450 გვ.  

5. შუასაუკუნეობრივი და რენესანსული 

„ვეფხისტყაოსანში“. თბ. 1993, თსუ გამომცემლობა, 320 გვ.  

6. ქართული ლიტერატურა ევროპულ მეცნიერებაში. 

ამსტერდამი 2001, Adolf Hakkert-Publishher (ინგლისურად, 

390 გვ); თბ. 2003, ქართველოლოგი (ქართულად, 380 გვ.)  

7. ვეფხისტყაოსანი შექსპირის ეპოქის ინგლისში. თბ. 2008, 

ქართველოლოგი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, 150 გვ.). 



8. ვეფხისტყაოსნის იდეურ-მსოფლმხედველობითი 

სამყარო. თბ. 2009, ქართველოლოგი, 860 გვ.  

9. საზოგადოებრივ-ფილოსოფიური და ლიტერატურული 

აზრის განვითარება საქართველოში და ილია ჭავჭავაძე: 

International Social Science Journal, Trends in Anthropology, 116, 

Unesco, 1988, გვ. 335-342 (ა. სურგულაძის და ვ. 

მინაშვილის თანაავტორობით; ინგლისურ, ფრანგულ და 

ესპანურ ენებზე).  

10. XI საუკუნის ორი უცნობი ქართული ხელნაწერის 

ფრაგმენტები ბერძნულ კოდექსში: Orientalia Christiana 

Periodica, v.  64,  II, რომი 1998, გვ. 409-411 (ინგლისურად).  

 

პრემიები და ჯილდოები: 

 

1. თსუ ივანე ჯავახიშვილის პრემიის ლაურეატი 

2. საქართველოს ღირსების ორდენის კავალერი 

3. ღირსების საერთაშორისო ორდენის კავალერი 

(კემბრიჯი) 

 

საკონტაქტო ტელეფონი: 

ელ-ფოსტა: 

(+995 32) 29 08 33// (+995 32) 25 25 01  

khintibidze@yahoo.com  

 

 

  

  

mailto:khintibidze@yahoo.com

