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გ ა ნ ათლე ბ ა  
 

1960-1970 შევედი ქ. თბილისის 61-ე საშუალო სკოლაში და დავამთავრე ქ. 
თბილისის 130-ე საშუალო სკოლა. 

1970-1976 ვსწავლობდი ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის 
ფაკულტეტზე. დიპლომი წარჩინებით (Я # 166063). სპეციალობა - 

საქართველოს ისტორია. 
1986 10. IX დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: `საქართველოს 

პოლიტიკური მდგომარეობა XIV ს. I ნახევარში~ 
2006 10. III დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: `ეროვნული და 

საკაცობრიო პრობლემატიკა XIX ს. ქართველ სასულიერო მოღვაწეთა 
შემოქმედებაში (ეპისკოპოსები: გაბრიელ ქიქოძე, კირიონ 
საძაგლიშვილი, პეტრე კონჭოშვილი, ღვთისმეტყველების კანდიდატი - 
მიხეილ საბინინი)~. 

 
 

ს ა მ უ შ ა ო  

 

1976.16.12 _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის      
ინსტიტუტი: ლაბორანტი, უფროსი ლაბორანტი, მეცნიერი 
თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 

2006.02.05 – დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. 
2006.10.10 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. 
2007.15.08 დღემდე _ სსიპ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის   

ინსტიტუტის დირექტორი. 
 

პ უ ბლი კ ა ც ი ე ბ ი  
 

ასზე მეტი სამეცნიერო შრომა (მათ შორის ოთხი მონოგრაფია) 
  (იხ. ძირითადი გამოქვეყნებული ნაშრომების სია) 
 

ე ნ ე ბ ი  
 

ქართული - მშობლიური 
რუსული - თავისუფლად 

ინგლისური - თავისუფლად 

ლათინური - ლექსიკონის დახმარებით 
 



 

მ ო ნ ა წ ილ ეო ბ ა  
 

11-13 ოქტომბერი, 1995 _ პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 
სვეტიცხოვლობისადმი (ქ. თბილისი). 

11-17 ოქტომბერი, 2000 _ საერთაშორისო სიმპოზიუმი `ქრისტიანობა: წარსული, 
აწმყო, მომავალი~ (ქ. თბილისი). 

13-17 აგვისტო, 2003 _ საქართველოს ეკლესიის სინოდის კონფერენცია 
მიძღვნილი რუის _ ურბნისის კრების იუბილესადმი (ქ. გორი). 

4-7 თებერვალი, 2004 _ საერთაშორისო კონფერენცია `რელიგია და საზოგადოება 
_ რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში~ _ მოხსენება: `მოძღვარი და 
საზოგადოება (გაბრიელ ქიქოძე, კირიონ საძაგლიშვილი, პეტრე 
კონჭოშვილი ქრისტიანულ მოძღვრებასა და სამწყსოს შორის 
არსებული კავშირის შესახებ)~ (ქ. თბილისი). 

4-10 ოქტომბერი, 2004 _ დისციპლინათშორისი რესპუბლიკური კონფერენცია: 
`ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა~ _ მოხსენება: 
`ეროვნული მეობა-იდენტობის პრობლემატიკა XIX საუკუნის 
ქართველი სამღვდელოების შემოქმედებაში~. (საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი). 

14-15 აპრილი, 2005 _ II რესპუბლიკური კონფერენცია: `საქართველოს ეკლესიის 
ისტორიის საკითხები~ _ მოხსენება: `კირიონ II და ვასილ როზანოვის 
ურთიერთობის ისტორიიდან~ (ქ. თბილისი). 

25-26 ნოემბერი, 2005 _ II საერთაშორისო სიმპოზიუმი `ქრისტიანობა ჩვენს 
ცხოვრებაში: წარსული აწმყო, მომავალი~ _ მოხსენება: `მიხეილ 

(გობრონ) საბინინის ცხოვრება და შემოქმედება~ (ქ. თბილისი). 
14-17 ნოემბერი, 2006 _ სამეცნიერო კონფერენცია `ალავერდის ეპარქიის 

ისტორიის Fფურცლები~ (თბილისი, თელავი, ალავერდი). 
30 აპრილი - 4 მაისი, 2007 _ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი გელათის 900 

წლისთავისადმი _ `პეტრიწონის ხატის წარწერა და მისი 
მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიისათვის~ 

22-25 ივნისი, 2007 _ `თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს აკაკი შანიძის 
დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი~ _ მოხსენება: `გიორგი 
ბრწყინვალის ოჯახური  ბიოგრაფიისათვის~,  მოხსენებათა თეზისები 
(თბილისი). 

17-26 აგვისტო, 2007 _ მოხსენება დსთ-ს ქვეყნების ახალგაზრდა მეცნიერთა 
საერთაშორისო `საზაფხულო სკოლის~ მსმენელთათვის ,,Договор 
между Грузией и РСФСР от 7 Мая 1920 г.“ (ქ. სანქტ–პეტერბურგი). 

6-7 ნოემბერი, 2007 _ შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტის 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ილია ჭავჭავაძე და მისი 
ეპოქა” _ მოხსენება: `ილია ჭავჭავაძე და XIX საუკუნის 
სამღვდელოება~ (ქ. თბილისი). 

9-10 ივნისი, 2008 _ მოხსენება დსთ-ს ქვეყნების ახალგაზრდა მეცნიერთა 
საერთაშორისო `საზაფხულო სკოლის~ მსმენელთათვის `Проблемы 



становления гражданского общества в современной Грузии.” _  (ქ. 
კიშინიოვი). 

3-4 ოქტომბერი, 2008 _ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `მიმდინარე 
გამოწვევები ცოდნის მართვაში _ `ცოდნა ცხოვრებაში~ (ქ. გორი) 
_G`გაბრიელ ეპისკოპოსი და ვაჟა-ფშაველას ოჯახური წრე~ 

21-23 ნოემბერი, 2008 _ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 
ყაზახეთი (ალმა-ატა)  _ `რუსეთ-საქართველოს 1920 წლის 
შეთანხმება~ 

16-18 დეკემბერი, 2008 _ შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტის 
თემატური სამეცნიერო კონფერენცია: `სულხან-საბა ორბელიანი და 
ქართული ევროპეიზმი. ლიტერატურა, კულტურა ცნობიერება~, 
მიძღვნილი სულხან-საბა ორბელიანის დაბადებიდან 350 

წლისთავისადმი _ `ახალი შტრიხები საქართველოსა და ევროპის 
ურთიერთობის ისტორიიდან XIII-XIV საუკუნეებში~ 

1-5 თებერვლი, 2009 _ კემბრიჯის უნივერსიტეტის სემინარი (ორგანიზებულია 
რუსეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის შესწავლის კომიტეტის მიერ) 
(დიდი ბრიტანეთი) _ `რუსეთის ეგზარქატის პოლიტიკა და 
გამოჩენილი ქართველი სასულიერო მოღვაწეები მე-20 ს-ის 
დასაწყისში.~ 

17-25 თებერვალი, 2009 _ მოხსენება ტოჰოკუს უნივერსიტეტის საერთაშორისო   
კონფერენციაზე: `ახალი კვლევები XX ს-ის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში~ _ 
`თჰე ღუსსიან შყნოდ’ს Eცცლესიასტიცალ Pოლიცყ ანდ ტჰე Gეორგიან 
შოციეტყ ატ ტჰე Bეგინნინგ ოფ ტჰე 20ტჰ ჩენტურყ” _ (ქ. სენდაი). 

16-20 მარტი, 2009 _ მალტეპეს უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია 
`ცენტრალური ევრაზიის კვლევები: წარსული, აწმყო მომავალი~ _ 

მოხსენება: `Iსტანბულ (ჩონსტანტინოპლე) ანდ Hაგია-შოპჰია ინ ტჰე 
ჭრიტინგს ოფ Gეორგიან თრაველერს”(ქ. სტამბული). 

10-17 მაისი, 2009 _ ადამ მიცკევიჩის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია: `კონფლიქტები სამხრეთ კავკასიაში: 
წარსული_აწმყო_მომავალი~ _ მოხსენება: `თჰე Eცცლესიასტიცალ 
Pოლიცყ ოფ ღუსსია ინ ტჰეშოუტჰ ჩაუცასუს ატ ტჰე ენდ ოფ ტჰე 19ტჰ 
ჩენტურყ ანდ ინ ტჰე Bეგინნინგ ოფ ტჰე 20ტჰ ჩენტურყ” (ქ. პოზნანი, 
პოლონეთი) 

27-29 მაისი 2009 _ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 
სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 9 აპრილის 20 წლისთავისადმი 
_ `ძეგლი ერისთავთას~ ერთი ადგილის განმარტებისათვის (`ხოსია 
ბაიდარის ძე~). 

16-19 ოქტომბერი 2009 _ სრულიად პოლონეთის ისტორიკოსთა მე-18 ყრილობის 
დელეგატი (ქ. ოლშტინი). 

28-30 ოქტომბერი 2009 _ საერთაშორისო კონფერენცია `ადრეული კონტაქტები 
აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის~ ბისკოპს-არნო (უფსალა), 
შვედეთი _ მოხსენება: `ვარიაგები საქართველოში.~ 

21-23 ნოემბერი 2009 _ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `Vია Eგნატია~ 
(ქ. თბილისი) _ მოხსენება: `Eხპლაინინგ შომე Pოინტს ოფ  M. 
Pანარეტოს “თრაპეზუნდ ჩჰრონიცლე.~ 

 



 
ძირითადი ნაბეჭდი შრომების სია: 
 

1. გიორგი V ბრწყინვალის გამეფების თარიღის საკითხისათვის _ 

`საისტორიო კრებული~ # 7, თბ. 1977, გვ. 219-231. 
2. საქართველოსა და ჩობანიანების ურთიერთობის ერთი ფაქტის შესახებ _ 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის `მოამბე~ 93 #2. თბ. 1979, გვ. 501-
504. 

3. XIV ს. I ნახევრის საქართველოს კულტურის ზოგიერთი საკითხი _ 

კრებული `საქართველოს ისტორიის საკითხები~ თბ. 1982, გვ. 51-63. 
4. ყანჩაეთის სვინაქსარი და მისი მნიშვნელობა `ძეგლი ერისთავთას~ 

დათარიღებისათვის _ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები I, თბ. 1992, 
გვ. 51-57. 

5. საქართველოს ისტორიის ევროპული წყაროები _ `მნათობი~ #4, თბ. 1983, 
გვ. 158-160 
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სოციალური მეცნიერებები ფონდი (რუსთაველის ფონდი) 
თარიღი/ვადები _ 2006-2009 
თანამდებობა პროექტში _ შემსრულებელი 
გრანტის საერთო თანხა _ 132 147 

 
 

სხვა საქმიანობა: 
 

ვარ: 
1. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან 

2008 წელს შექმნილი საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი. 
2. საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების საბჭოს წევრი. 
3. საქართველოში გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, 

ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის სამთავრობო 
კომისიის წევრი. 

ვიყავი:  
4. 2006 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 

გამოცხადებული კონკურსის კომისიის წევრი. 
5. 2008 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორების აკადემიური თანამდებობების 
დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის კომისიის წევრი. 

6. 2009 წელს სოხუმის უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების 
დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის კომისიის თავმჯდომარე. 



7. 2009 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში აკადემიური 
თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის 
კომისიის წევრი. 

8. ვმონაწილეობდი პოლონეთის საელჩოს კურირებით და პოლონური 
ორგანიზაცია “Pოლისჰ Aიდ” - ის დაფინანსებით განხორციელებულ 

პროექტში `აგროტურიზმის განვითარება საქართველოში (კახეთის 
რეგიონი)~. 

9. ვმონაწილეობდი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან დადებული 
მემორანდუმის საფუძველზე განხორციელებულ სახელმძღვანელო-
საგანმანათლებლო პროექტში `მეომრის ბიბლიოთეკა~, ვიყავი ბროშურათა 
სერიის რედაქტორი და ერთ-ერთის თანაავტორი. 

 

10. 2009 წელს ვიყავი დოქტორანტების: სალომე ყორანაშვილისა და ირმა 
ყრუაშვილის   სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 

11. ვიყავი ხათუნა ქოქრაშვილის (2001 წ.), გულნარა მჭედლიძის (2004 წ.), კახა 
ტოლიაშვილის (2005 წ.) ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო 
ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციების ოფიციალური 
ოპონენტი. 

12. ვარ აშშ ინტერნაციონალური განათლების ინსტიტუტის მიერ გაცემული 
პროექტის _ `ვაინახების შუა საუკუნეების ისტორია~ მონაწილის 
არიზონას უნივერსიტეტის მაგისტრანტის სარა ელიზაბეთ სლაის 
ოფიციალური სამეცნიერო კონსულტანტი. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ბოლო ხუთი წლის მანძილზე გამოქვეყნებული შრომები: 
 

1. მოძღვარი და საზოგადოება (გაბრიელ ქიქოძე, კირიონ საძაგლიშვილი, 
პეტრე კონჭოშვილი _ ქრისტიანული მოძღვრებისა და სამწყსოს 
ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ) _ ჟურნალი `ლოგოსი~ #2, თბ. 
2004, გვ. 56-63. 

2. Михаил (Гоброн) Сабинин - подвижник грузинской церкви 
ჰტტპ://წწწ.პრავოსლავიე.რუ/ცგი-ბინ/სყკონ/ცლიენტ/დისპლაყ-
პ/?სიდ=374&დიდ=1079 (2004). 



3. კირიონ II-ისა და ვასილ როზანოვის ურთიერთობის ისტორიიდან _ 

კრებული `კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები~ (თსუ, 

კულტურის ისტორიისა და თეორიის კათედრა) #21, თბ. 2005. გვ. 13-21. 
4. Преамбула “уложения” Руис-Урбнисского собора, как видающиися памятник 

философо - теологического мышления _ საქართველოს შუა საუკუნეების 
ისტორიის საკითხები, VIII, თბ. 2005, გვ. 284-303. 

5. მიხეილ (გობრონ) საბინინის ცხოვრება და შემოქმედება _ II 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის `ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, 
აწმყო, მომავალი~ მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, თბ., 2005, გვ. 172-173 

6. Dას Pრობლემ დერ ნატიონალენ შელბსტäნდიგკეიტ ინ დერ ჭერკენ 
გეორგისცჰერ Gეისტლიცჰერ დეს 19 ჟარჰუნდერტს, თაილ 1, 
Mიტტეილუნგსბლატტ, Bერლინ, 2005, N11/12, თაილ 2, 
Mიტტეილუნგსბლატტ, N1/2, Bერლინ, 2006.  

7. ახალი საარქივო მასალა ვაჟა-ფშაველას ოჯახური ბიოგრაფიისათვიის 
(პავლე რაზიკაშვილი) _ `ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები~ #1, 

თბ. 2007 გვ. 7-20 
8. ალავერდისა და გორის ეპისკოპოსი პეტრე  (კონჭოშვილი) და მისი 

ოჯახური წრე _ კრებული `ალავერდის ეპარქიის ისტორიის ფურცლები~, 
#1,  2007, გვ. 85-90. 

9. Кирион II и вопросы истории Польши и Литвы _ `ეტიუდები კულტურათა 
მიჯნაზე~, (ლ. კონჩაკთან თანაავტორობით), თბ. 2007 გვ. 56-64. 

10. გიორგი V ბრწყინვალის მეუღლის ვინაობის აღდგენის მცდელობა _ 

მარიკა ლორთქიფანიძის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, თსუ 

გამომცემლობა, თბ. 2008, გვ. 259-266. 
11. ილია ჭავჭავაძე და XIX საუკუნის სამღვდელოება _ `ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები~ #2, თბილისი, 2007. 
12. პეტრიწონის ქართული ხატი და მისი მნიშვნელობა საქართველოს      

ისტორიისათვის `ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები~ ტ. 
VIII, თბ. 2008, გვ. 111-115. 

13. რუსუდან მეფის ოთხთავი პეტერბურგიდან _ კრებული „საქართველოს 
შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები“ IX, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 
თბ. 2008 გვ. 54-58. 

14. `Проблемы становления гражданского общества в современной Грузии” _ 

`ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები~ #3, გამომცემლობა 
„უნივერსალი“, თბ. 2008, გვ. 209-218. 

15. ბროშურა `რომაული სამხედრო შენაერთები კოლხეთსა და იბერიაში~ _ 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გამომცემლობა, თბ. 2008 

(თანაავტორი თ. თოდუა). 
16. `ახალი შტრიხები საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობის 

ისტორიიდან XIII-XIV საუკუნეებში~ _ შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციის `სულხან-საბა და 
ქართული ევროპეიზმი~ მასალები, თბ. 2009, გვ. 57-66. 

17. `სტამბოლი და აია-სოფია ქართველ მოგზაურთა ჩანაწერებში~ _ ჟურნალი 
`ფიროსმანი~ #9, თბ. 2009, გვ. 24-30 (ქართულ და თურქულ ენებზე). 

18. მსოფლიო და ეროვნული პრობლემატიკა XIX ს-ის დასასრულის და XX ს-
ის დასაწყისის ქართული სასულიერო მოღვაწეების შემოქმედებაში 



(გაბრიელ ქიქოძე, კირიონ საძაგლიშვილი, პეტრე კონჭოშვილი, მიხეილ 

საბინინი) (მონოგრაფია), `უნივერსალი~, თბ. 2009 (356 გვ.) 
 

 
 


