Curriculum Vitae
პერსონალური ინფორმაცია
სახელი/ გვარი
ელ–ფოსტა:

თინა დოლიძე
tina.dolidze@tsu.ge
tinadolidze@hotmail.com
tinadolidze@yahoo.com
tinadolidze@gmail.com
ფილოლოგიის დოქტორი
გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერების
ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

კვლევის სფერო პატრისტიკული ღვთისმეტყველება, გვიანანტიკური
ფილოსოფია, ადრებიზანტიური ლიტერატურა, ქართულბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობები.
პუბლიკაციები ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ,
იტალიურ და ესპანურ ენებზე.

პროფესიული საქმიანობა 2009 →
წლები
თანამდებობა
ორგანიზაციის დასახელება
წლები
თანამდებობა
ორგანიზაციის დასახელება

წლები
თანამდებობა
ორგანიზაციის დასახელება

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნ. ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს წევრი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
2006→
ასოცირებული პროფესორი,
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
2006→
ბიზანტიური ფილოლოგიის მიმართულების
ხელმძღვანელი
(თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და
ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი) /ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლება, სამეცნიერო / აკადემიური
ხარისხი
წელი
დამსახურებული ტიტული
დისერტაციის თემა
უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება
Aაკადემიური ხარისხი

1985
ფილოლოგიის მეცნ. კანდიდატი/მეცნიერებათა
დოქტორი
" ტექსტოლოგიური ანალიზი ამონიოსის სკოლის
კომენტარებისა არისტოტელეს "კატეგორიებზე"
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
პროფესორი

წაკითხული სალექციო კურსები ძველი ბერძნული ენა, ლათინური ენა, ანტიკური
ლიტერატურა, ანტიკური მითოლოგია, ბიზანტიური

ლიტერატურის ისტორია, კაპადოკიური
ღვთისმეტყველება, პავლე მოციქულის ეპისტოლეები,
გრიგოლ ნოსელის დიდი კატეხიზმოს კითხვა ნეტარი
ავგუსტინეს “საღვთო ქალაქისათვის”, იოანე დამასკელის
ტრაქტატები ხატმებრძოლეობის წინააღმდეგ, იოანე
დამასკელის „მართლმადიდებლური სარწმუნოების
ზუსტი გადმოცემა“, გრიგოლ ნოსელის განმარტება
ქებათა ქებისა, კაპადოკიური ღვთისმეტყველება,
პალადოის ჰელენოპოლელის "ლავსაიკონი", გრიგოლ
ნაზიანზლის XIX სიტყვა.

ბაკალავრიატი: შესავალი ბიზანტიურ ფილოლოგიაში,

მიმდინარე სალექციო კურსები ბიზანტიური ტექსტები, ლათინურენოვანი ტექსტები.

მაგისტრატურა: ბიზანტიური ღვთისმეტყველება და ენის
თეორიის საკითხები, ბიბლიის პატრისტიკული
ეგზეგეტიკა, ბიზანტიელი ავტორი, შუა საუკუნეების
ლათინური ენა, შუა საუკუნეების ლათინურენოვანი
ავტორი, სამეცნიერო ლათინური ენა.

უმთავრესი სამეცნიერო
ნაშრომების ჩამონათვალი
წელი
ნაშრომის დასახელება

გამომცემლობა
Pპუბლიკაციის სახე
წელი
ნაშრომის დასახელება
კრებული
Pპუბლიკაციის სახე

წელი
ნაშრომის დასახელება
კრებული
Pპუბლიკაციის სახე

წელი
ნაშრომის დასახელება
კრებული

Pპუბლიკაციის სახე

წელი

2011
Old Georgian Translations of St. Gregory of Nyssa's Works, in:
The Trinitarian Doctrine of Gregory of Nyssa in Opera Minora,
ed. V. V. Drecoll, M. Berghaus Brill (in print)
Leiden 2011
სტატია
2011
გვიანანტიკური ხანის კომენტატორები არისტოტელეს
"კატეგორიების" თემის შესახებ
Philosophy in Global Change. Jubilee volume dedicated to the 65
th anniversary of Burkhard Mojsisch. 2011, 76-97.
რეზიუმე ინგლისურ ენაზე
2010
Der Freie Wille in der Hermeneutik des Origenes
Die Idee der Freiheit in der Philosophie und Sozialtheorie, M.
Beriashvili, B. Moysisch (eds.) , Saur-Verlag/ München 2010.
სტატია
2010
In Inscriptiones Psalmorum
The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, edited by Lucas
Francisco Mateo-Seco and Giulio Maspero (Supplements to
Vigiliae Christianae 99) , translated by Seth Cherney,
Brill/Leiden. Boston 2010, 429-431
სტატია

2010

ნაშრომის დასახელება
კრებული

Pპუბლიკაციის სახე

წელი
ნაშრომის დასახელება
გამომცემლობა
Pპუბლიკაციის სახე

De Deitate Filii et Spiritus Sancti et in Abraham
The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, edited by Lucas
Francisco Mateo-Seco and Giulio Maspero (Supplements to
Vigiliae Christianae 99) , translated by Seth Cherney,
Brill/Leiden. Boston 2010, 216-218
სტატია

2009
წმ. გრიგოლ ნოსელის თხზულებათა შემცველ ქართულ
ხელნაწერთა აღწერილობა"
ლოგოსი/თბილისი
მონოგრაფია

წელი
ნაშრომის დასახელება
გამომცემლობა
Pპუბლიკაციის სახე

2009
კოსმიური მოძრაობის თეორია გრიგოლ ნოსელთან
ლოგოსი/თბილისი
სტატია

წელი
ნაშრომის დასახელება

2008
უადრესი ბერძნული წყაროები ანდრია
პირველწოდებულის მიმოსვლის შესახებ საქართველოში
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ტბელობა"
მასალები
თეზისები

კრებული
Pპუბლიკაციის სახე

წელი
ნაშრომის დასახელება

გამომცემლობა
Pპუბლიკაციის სახე

2007
ბიზანტინისტიკა თსუ კლასიკური ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის
ინსტიტუტში
ლოგოსი/ თბილისი
სტატია

წელი
ნაშრომის დასახელება
გამომცემლობა
პუბლიკაციის სახე

2007
გრიგოლ ნოსელის შემოქმედების კვლევა საქართველოში
ლოგოსი/ თბილისი
სტატია (თანაავტორი)

წელი
ნაშრომის დასახელება

2007
ბერძნულენოვანი ალექსანდრიული მწერლობის კვალი
საქართველოში
ლოგოსი/ თბილისი
სტატია

გამომცემლობა
პუბლიკაციის სახე
წელი
ნაშრომის დასახელება
გამომცემლობა
პუბლიკაციის სახე
წელი
ნაშრომის დასახელება

კრებული

2007
ომონიმია _ ორიგენეს ჰერმენევტიკის სტრუქტურული
ელემენტი
“ნეკერი”, “არხე”
სტატია
2007
The Cognitive Function of Epinoia in Contra Eunomium II and
its Meaning for St. Gregory of Nyssa's Theory of Theological
Language
Gregory of Nyssa. Contra Eunomium II. Proceedings of the

პუბლიკაციის სახე

10th International Colloquium on Gregory of Nyssa in
Olomouc ( 15th –18th September 2004), Brill: Leiden, 2007,
445-459
სტატია

საერთაშორისო აკადემიური
და სამეცნიერო
თანამშრომლობა, პროექტები,
გრანტები
წლები
როლი პროექტში
Pპროექტის დასახელება
Dდამფინანსებელი ორგანიზაცია

სამეცნიერო საზოგადოება
როლი

2010-2012
ხელმძღვანელი თსუ–ს მხრიდან
"ბიზანტია და კავკასია გვიანანტიკურობასა და
შუასაუკუნეებში
ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის
(CEU)

გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების
ისტორიის საზოგადოება
გამგეობის წევრი

წლები
როლი პროექტში
სამეცნიერო ასოციაცია

წლები
როლი პროექტში
გაცვლითი პროგრამა

2008
ასოციაციის ქართული სექციის ხელმძღვანელი,
ნაციონალური კორესპონდენტი
International Association of Patristic Studies _ IAPS

2008
ინიციატორი და კოორდინატორი
საუნივერსიტეტო კავშირი ბოლონიის - Alma Mater
Studiorum universitetsa da ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის

წლები
როლი პროექტში
პროექტის დასახელება
დამფინანსებელი ორგანიზაცია
წლები
როლი
ასოციაციის დასახელება
დამფინანსებელი ორგანიზაცია

წლები

2006 →
ხელმძღვანელი
“დიონისიოს ვარელასი ბიზანტინისტიკის
განვითარებისათვის"
საბერძნეთის სახელმწიფო
2004
ქართული სექციის გამგეობის წევრი
ბიზანტინსტთა საერთაშორისო ასოციაცია
საბერძნეთის სახელმწიფო

2001

როლი პროექტში
პროექტი

წლები
როლი პროექტში
პროექტის დასახელება
დამფინანსებელი ორგანიზაცია

ინიციატორი და კოორდინატორი
საუნივერსიტეტო კავშირი თსუ-სა და პიზის
უნივერსიტეტს შორის
1999-2001
შემსრულებელი
ქართულ-ბელგიური ერთობლივი სამეცნიერო პროექტი,
თარგმანების სერია:Corpus Christianorum
INTAS

საერთაშორისო სამეცნიერო
ფორუმებში მონაწილეობა
(ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

წელი
ღონისძიების დასახელება
Mმოხსენების სათაური

ღონისძიების ჩატარების ადგილი

წელი
ღონისძიების დასახელება
Mმოხსენების სათაური

წელი
ღონისძიების დასახელება
Mმოხსენების სათაური

ღონისძიების ჩატარების ადგილი
წელი
ღონისძიების დასახელება
Mმოხსენების სათაური

ღონისძიების ჩატარების ადგილი
წელი
ღონისძიების დასახელება
Mმოხსენების სათაური

ღონისძიების ჩატარების ადგილი

2010
Exploratory Workshop: The Caucasus and Byzantium from Late
Antiquity through the Middle Ages
A Survey of Kartvelian Studies in the last 100 years
Central European University, Budapest

2010
The Twelfth International Colloquium on Gregory of Nyssa
Excerpts of Gregory of Nyssa's Works in the Old Georgian
Redaction of Doctrina Patrum, Contra Eunomium III
(თანაავტორი).
2008
11th International Colloquium on Gregory of Nyssa
Old Georgian Translations of Gregory of Nyssa’s Works: The
Trinitarian Theology of Gregory of Nyssa in the Opera Minora and
supporting Studies.
Tübingen
2004
10th International Colloquium on Gregory of Nyssa
The Cognitive Function of Epinoia in Contra Eunomium II and its
Meaning for St. Gregory of Nyssa's Theory of Theological
Language: Gregory of Nyssa Contra Eunomium II
Olomouc
2003
Der Glaube als Erkenntnis bei Origenes, Wissenschaftliche
Konferenz
Der Kommentar in Antike und Mittelalter
Bochum

წელი
ღონისძიების დასახელება
Mმოხსენების სათაური

ღონისძიების ჩატარების ადგილი

წელი
ღონისძიების დასახელება
Mმოხსენების სათაური

ღონისძიების ჩატარების ადგილი
წელი
ღონისძიების დასახელება
Mმოხსენების სათაური

ღონისძიების ჩატარების ადგილი

წელი
ღონისძიების დასახელება

Mმოხსენების სათაური

ღონისძიების ჩატარების ადგილი

2001
Colloquium Origenianum Octavum. Origene e la tradizione
alessandrina
Some Aspects of Allegorical Language in Origen and Gregory of
Nyssa
Pisa

1998
Von Plotin zum Deutschen Idealismus
Der Begriff der Bewegung in der Gotteslehre Plotins und Gregors
von Nyssa, bilaterale Konferenz zum Thema Neuplatonismus und
Subjektivität
თბილისი, საქართველო
1996
გ. წერეთლის 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო კონფერენცია
Zur Existenz und Struktur der theologischen Sprache in der
Spätantike (Origenes, die Kappadokier, Pseudo-Dionysos
Areopagita)
თბილისი–ტაბახმელა

1995
აკად. ს. ყაუხშიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია Gregors von
Nyssa
Theologie und Philosophie in der Oratio catechetica magna
Gregors von Nyssa (semantisch-strukturelle Textanalyse)
თბილისი, საქართველო

სარედაქციო საქმიანობა

წელი
ნაშრომის დასახელება
გამომცემლობა
აქტიურობის სახე

წელი
ნაშრომის დასახელება
აქტიურობის სახე

2009
სერია "პატრისტიკული კვლევა საქართველოში"
ლოგოსი/თბილისი
მთავარი რედაქტორი

2008 →
ჟურნალი "ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი"
სარედაქციო კოლეგიის წევრი

წელი
ნაშრომის დასახელება
გამომცემლობა
აქტიურობის სახე
წელი
ნაშრომის დასახელება
გამომცემლობა
აქტიურობის სახე
წელი
ნაშრომის დასახელება
გამომცემლობა
აქტიურობის სახე
წელი
ნაშრომის დასახელება

აქტიურობის სახე
წელი
ნაშრომის დასახელება

გამომცემლობა
აქტიურობის სახე
წელი
ნაშრომის დასახელება
აქტიურობის სახე

2007
“ბიზანტინისტიკა საქართველოში”
ლოგოსი/თბილისი
თანა–რედაქტორი
2004 →
ჟურნალი „Mnemosyne“
ლოგოსი/თბილისი
სარედაქციო კოლეგიის წევრი
2001→
საერთაშორისო ჟურნალი “ფილოსოფიური
განაზრებანი”
ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
სარედაქციო კოლეგიის წევრი
2000→
ჟურნალი „Adamantius“
Notiziario del Gruppo Italiano di Ricerca su "Origene e la
tradizione alessandrina" (Pisa/Bologna)
უცხოელი კორესპონდენტი
1999→
საერთაშორისო ჟურნალი „ფაზისი“
კლასიკური ფილოლოფიის, ბიზანტინისტიკისა და
ნეოგრეცისტიკის შრომები
ლოგოსი/თბილისი
სარედაქციო კოლეგიის წევრი
1975 – 1985
თსუ შრომების არქეოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია,
ბიზანტინისტიკა
პასუხისმგებელი მდივანი

ენების ცოდნა
მშობლიური ენა
უცხო ენები

ქართული
რუსული
ინგლისური
ბერძნული

