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83. „ვიზრუნოთ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ნიჭიერი კადრების მოსამზადებლად“: 

სკოლა და ცხოვრება #2, თბ. 1966 (1 თაბ.) 

84. „ვეფხისტყაოსნის“ „მთვარის მოვანება“: თსუ საიუბილეო კრებული - შოთა 
რუსთველს, თბ. 1966 (2 თაბ.). 

85. „ვეფხისტყაოსნის“ ერთი მხატვრული სახე“: ლიტმცოდნეობის რესპ. საკოორდ.საბჭ. I 
სესია, თბილისი 1966 (თეზისები).  

86. „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის შესწავლისათვის“: ქართული ენა და ლიტერატურა 
სკოლაში, #2, თბ. 1966 (1 თაბ.)  

87. „ერთი საკითხი რუსთველის ფილოსოფიური შეხედულებებიდან“: მნათობი, #9, თბ. 

1966 (1 თაბ.) 

88. „მართალი სამართლის“ გაგებისათვის“: ლიტ. რესპ. საკოორდ. საბჭ. III სამეცნ. სესია, 
თბ. 1968 (თეზისები) 

89. „ავთანდილის „ძალნი ზეციერნი“: მაცნე,  #1, თბ. 1968 (2,3 თაბ.) 

90. „ვეფხისტყაოსნის“ ერთი ეთიკური ცნება“: მოამბე, ტ. 52, #1, თბ. 1968, (0,5 თაბ. 

რეზიუმე რუსულად) 

91. „კორნელი კეკელიძე და ბიზანტიურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობის 

საკითხები“: მნათობი,  #11, თბ. 1969 (1,5 თაბ.) 

92. „მართალი სამართლის“ ცნებისათვის“: მაცნე, #2, თბ. 1969 (1,8 თაბ.)  

93. „ვეფხისტყაოსნის“ ეთიკური შეხედულებებიდან“: საქართველოს ახალგაზრდა 
მეცნიერთა და ასპირანტთა I რესპუბლიკური კონფერენცია. თბილისი 1969, (თეზ.)  

94. „ვეფხისტყაოსნის“ სახე ყოვლისა ტანისა“: ლიტმცოდნეობა, IV რესპ. კონფერენცია, თბ. 

1969 (თეზ.) 

95. „სულის არისტოტელესეული გაგება რუსთველის პოემაში“: კლასიკური 
ფილოლოგიის IV საკავშ. კონფერენცია, თბ. 1969 (თეზისები რუსულ ენაზე). 

96. „ვეფხისტყაოსნის“ „სახე ყოვლისა ტანისა“: მაცნე, #4, თბ. 1970 (1, 3 თაბ.) 

97. „რუსთველის ადგილისათვის შუასაუკუნეების აზროვნების ისტორიაში“: ლიტმცოდნ.  
V რესპუბლიკური კონფერენცია, თბ. 1970, (თეზისები). 

98. „ვეფხისტყაოსნის“ „კრონოსი“: ცისკარი, #2, თბ. 1971 (1 თაბ.) 

99. „ვეფხისტყაოსნის“ მიჯნურობის თეორიის კომენტარისათვის“: საქართველოს 
ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა II რესპუბლიკური კონფერენცია, თბ. 1971 (თეზისები). 

100. „ეთიკის ძირითადი პრობლემები „ვეფხისტყაოსანში“: მიმომხილველი, #6-9, თბ. 

1972 (5 თაბ. რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე) 

101. „ნესტანის ცხრა და შვიდი ცა“: თსუ შრომები,  B4/143, თბ. 1972, (0,8 თაბ., რეზიუმე 

რუსულ და გერმანულ ენებზე) 

102. „ვეფხისტყაოსნის“ უზენაესი არსების მიმართებისათვის ქრისტიანულ 

ღვთაებასთან“: ქართული ფილოსოფიური აზროვნების ისტორია, ნარკვევი  #2, 
თბ.1973 (3,5 თაბ.)  

103. „ვინ უნდა იყოს „ვარლაამ და იოასაფის“ ბერძნული ტექსტის გამმეტაფრასებელი?“: 

ლიტმცოდნ. რესპუბლიკური VIIIსამეცნიერო სესია, თბილისი, 1974 (თეზისები.) 

104. „სულის არისტოტელესეული გაგებისათვის რუსთველის პოემაში“: ანტიკური 
კულტურის პრობლემები. თბ.  1975 (0,4 თაბ, რუსულად, რეზიუმე - ფრანგულ ენაზე). 

105. „ვარლაამ და იოასაფის“ ლემის „ჰუპერ ეუთიმიუ“: სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალები, თბ. 1975 



 

 

9 ელგუჯა ხინთიბიძე, დანართი N1 

106. „ვარლაამ და იოასაფის“ ავტორობის საკითხი თანამედროვე ბიზანტინისტიკაში“: 

საკავშირო სამეცნიერო კონფერენცია: ანტიკური, ბიზანტიური და ადგილობრივი 
ტრადიციები აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში (Всесоюз.  науч. конф: античное, 
византийские и местное традиции восточного черноморья), თბ. 1975 (თეზისები 

რუსულ ენაზე). 

107. „ბერძნული ვარლაამ და იოასაფი“ - მეტაფრასული აგიოგრაფიული ძეგლი“: თსუ 
შრომები: არქეოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა,  #162, თბ. 1975 (1 

თაბ. რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე) 

108. „ათონის მთა, როგორც „ვარლაამისა და იოასაფის სულისმარგებელი თხზულების“ 

ჩასახვისა და გავრცელების ადგილი“: თსუ შრომები (ლიტერატურათმცოდნეობა), 177, 

თბ. 1976 (1 თაბ. რუსულად; რეზიუმე ინგლისურ ენაზე) 

109. „ძველი საქართველოს ლიტერატურული ურთიერთობანი“: Литературная Грузия, 

#3, თბ. 1977 (1 თაბ, რუსულად.) 

110. „დიდი ლიტერატურის სათავეებთან“: რუსული ენა ქართულ სკოლაში - Русский 
язык  в грузинской школе,  #1, თბ. 1979 (0,5 თაბ. რუსულ ენაზე.) 

111. „ვარლაამი და იოასაფი“: ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 4, თბ. 1979, გვ. 

303-304 

112. „ვეფხისტყაოსნის“ სწავლებისათვის“: ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, 
#2, თბ. 1979 (1 თაბ.) 

113. „რამდენიმე საკითხი „ვარლაამ და იოასაფის“ ავტორობის კვლევის 

მეთოდოლოგიიდან“: ლიტმცოდნეობის რესპუბლიკური  XIV სამეცნიერო სესია, თბ. 

1979 (თეზისები.) 

114. „აკადემიკოსი კორნელი კეკელიძე“: ახალგაზრდა მეცნიერ ფილოლოგთა რესპ. 
კონფერენციის მასალები, თბ. 1980 (0,5 თაბ.) 

115. „ვარლაამ და იოასაფის“ ავტორობის საკითხი თანამედროვე ბიზანტინისტიკაში“: 

კავკასია და ხმელთაშუა აუზი (Кавказ и средиземноморье). თბ. 1980 (1 თაბ. 

რუსულად.) 

116. „არისტოტელესეული შეხედულებების ასახვა რუსთველის ზნეობრივ 

კონცეფციაში“: ანტიკური კულტ. ისტორიულობა და აქტიალობა (Историчность и 
актуальность античной культуры), (საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები), Tb. 1980 

(თეზისები რუსულად) 

117. „მეგობრობის რუსთველისეული კონცეფცია და მისი მიმართება არისტოტელეს 

„ეთიკასთან“: ლიტმცოდნეობის რესპუბლიკური XVI სამეცნიერო სესია, თბილისი  
1981 (0,5 თაბ. თეზისები) 

118. „ბიზანტიურ-ქართულ ურთიერთობათა საკითხები აკად. კორნელი კეკელიძის 

გამოკვლევებში“: თსუ შრომები (ლიტერატურათმცოდნეობა), #221, თბ. 1981 (0,5 თაბ. 

რუსულ ენაზე) 

119. პაულ კრისტელერი, „ადამიანის ფილოსოფია იტალიურ რენესანსში“: თსუ 
შრომები (ლიტერატურათმცოდნეობა), #221, თბ. 1981 (1,5 თაბ. თარგმანი 

ინგლისურიდან და წინასიტყვაობა). 

120. „ათონის ქართული ლიტერატურული სკოლა“: მნათობი,  #2, თბ. 1982 (1,5 თაბ.) 

121. „შემომხედნა.... მოვეწონე....“. ცისკარი, #6, თბ. 1982 (2 თაბ.) 

122. „ქართული დამწერლობისა და მწერლობის სათავეებთან“: ქართული ენა და 
ლიტერატურა სკოლაში, #1, თბ. 1983 (1 თაბ.) 

123. „აღორძინების ხანის ესთეტიკის ლოსევისეული კონცეფცია და ქართული 

რენესანსის პრობლემები“: ა. ლოსევს (А.Ф. Лосеву), თბ. 1983. (რუსულად.) 
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124. „დ. გურამიშვილი და რუსთველი“: თსუ შრომები (ლიტერატურათმცოდნეობა) 
#237, თბ. 1983 (0,5 თაბ. რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე) 

125. „აღმოსავლეთის რენესანსი და რუსთველი“:  Литературная Грузия, #3, თბ. 1984 (0,5 

თაბ. რუსულ ენაზე) 

126. ,,huper euTimiu” ბერძნული რომანის „ვარლაამ და იოასაფის“ ლემიდან“: 

ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი.  Историко-филологические разыскания, თბ. 

1984 (1,5 თაბ. რუსულ ენაზე) 

127. „ვეფხისტყაოსნის“ უკანასკნელ გამოცემათა ერთი კონიექტურა“: რესპუბლიკური 
სამეცნიერო სესია, ლიტმცოდნეობა - 1, თბ. 1985 (თეზისები) 

128. „დღესასწაულს კი ის დღე არ ჰგავდა (ვეფხისტყაოსნის უკანასკნელ გამოცემათა 

ერთი კონიექტურის თაობაზე)“: კრიტიკა  #5, თბ. 1985 (1 თაბ.) 

129.   „ახალი მასალები ქართველ მეფეთა ესპანეთში მიმოწერის თაობაზე“: ცისკარი, #3, 

თბ. 1986 (1,5 თაბ.) 

130. „სიმონ ქართლის მეფის წერილები ესპანეთში“: ცისკარი, #6, თბ. 1986 (1 თაბ.)  

131. „ბიზანტიური ლიტერატურა შუასაუკუნეების ქართულ თარგმანებში და სომხურ-

ქართული ლიტერატურული კონტაქტები: საერთაშორისო კონფერენცია 
შუასაუკუნეების სომხური ლიტერატურის შესახებ. Международная конференция по 
армянской средневековой литературе», ერევანი 1986 (თეზისები რუსულ და ინგლისურ 

ენებზე ) 

132. „შალვა ნუცუბიძე“: ძველი ქართული მწერლობის მკვლევარნი, თბილისი 1986 (1 

თაბ.) 

133. „მოსე გოგიბერიძე“: ძველი ქართული მწერლობის მკვლევარნი, თბილისი 1986 (1 

თაბ.) 

134. „ვარლაამ და იოასაფის“ ეთიოპია“: თსუ შრომები (ლიტერატურათმცოდნეობა), 
261, თბ. 1986 (1 თაბ; რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე) 

135. „ფსევდომაკარის თხზულებათა ქართული ვერსია“: თსუ შრომები 
(ლიტერატურათმცოდნეობა), 261, თბ. 1986 

136. „შოთა რუსთაველისა და დანტე ალიგიერის სიყვარულის კონცეფციათა 

ტიპოლოგიური მიმართებისათვის“: თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, XII, თბ. 

1986 (თანაავტორი ა. ადამოვიჩოვა). 

137. „შუასაუკუნეების რამდენიმე ფილოსოფიური ტერმინი რუსთველის 

„ვეფხისტყაოსანში“: ქართველურ ენათა ისტორიისა და სტრუქტურის საკითხები 
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