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ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ძველი ქვეყნების 
ისტორიის განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: bakhsolianinan@yahoo.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1992-1998 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: AH 
№01193, 1998 წ.  
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი, საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 2006 წ., „დიდი კაპადოკია ძვ. წ. I ათასწლეულის 
პირველ ნახევარში“ (დიპლომის № 005099) 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
2004-2006 წწ.  ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ძველი 
ისტორიის განყოფილების უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 2006 წ-დან დღემდე 
მეცნიერი თანამშრომელი. 
2007-2008 წწ. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი 
2009-2013 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 
2017 წ-დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და 
საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური, ე. წ. „მკვდარი ენები“: იეროგლიფურ-
ლუვიური. 
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2. ძველი ახლო აღმოსავლეთის ისტორიისა და კულტურის წყაროთმცოდნეობითი 
ძიებანი, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ., 2012, მონოგრაფია 132 გვერდი 
(თანაავტორი ნ. ხაზარაძე). 
3. ქალი დროსა და სივრცეში, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ., 2016, მონოგრაფია 
202 გვერდი (თანაავტორები: ლ. მელიქიშვილი, ნ. მინდაძე, თ. ხოხობაშვილი, ნ. 
ხაზარაძე). 



4. ლუვიური იეროგლიფების სენამტიკური კოდები II, საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის გამომცემლობა, თბ., 2017, მონოგრაფია 62 გვერდი (თანაავტორი: ნ. 
ხაზარაძე). 
5. ტერმინი „კაპადოკია“ ძველაღმოსავლურ და ანტიკური ხანის წერილობით 
წყაროებში, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“ V, გამომცემლობა „მემატიანე“, 
თბ., 2002, გვ. 25-34. 
6. ბიბლია, როგორც მესხების უძველესი ისტორიის წყარო, „ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული შტუდიები“ VI, გამომცემლობა „მემატიანე“, თბ., 2003, გვ. 5-11. 
7. აღმოსავლეთი კაპადოკია ძვ. წ. IX-VII საუკუნეების ასურული წერილობითი 
წყაროების მონაცემთა შუქზე, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“ VII, 
გამომცემლობა „მემატიანე“, თბ., 2003, გვ. 5-20. 
8. აღმოსავლეთი კაპადოკია ძვ. წ. VIII-VII საუკუნეების ურარტული ლურსმული 
წარწერების მიხედვით, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“ VIII, 
გამომცემლობა „მემატიანე“, თბ., 2004, გვ. 5-16. 
9. ღვთაება თარხუნის იკონოგრაფიისათვის, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
შტუდიები“ IX, გამომცემლობა „მემატიანე“, თბ., 2005, გვ. 5-12. 
10. ქუბაბა (DKUBABA) - გვიანხეთური ხანის აღმოსავლეთ მცირე აზიის სამეფო-
სამთავროთა ქალღმერთი, „მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“ XXV, 
გამომცემლობა „მემატიანე“, თბ., 2005, გვ. 312-317 (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე). 
11. ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის აღმოსავლეთ მცირე აზია 
არქეოლოგიური გათხრების შუქზე, „ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში,“ 
არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალი N15-16, თბ., 2005, გვ. 164-168. 
12. DRUWAA(ღვთაება რუვა) გვიანხეთური ხანის კაპადოკიის რელიგიურ სისტემაში, 
„კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული“ XII, გამომცემლობა „მემატიანე,“ თბ., 
2006, გვ. 109-115. 
13. გვიანხეთური ხანის მელიდუს ისტორია იეროგლიფურ-ლუვიური წარწერების 
მონაცემთა კონტექსტში, „საისტორიო ვერტიკალები“ 11, სტუ-ს გამომცემლობა, თბ., 
2007, გვ. 29-32. 
14. ბებრისციხე 2007, „საისტორიო ვერტიკალები“ 13, სტუ-ს გამომცემლობა, თბ., 2007, 
გვ. 75. 
15. გვიანხეთური ხანის სამეფო-სამთავროთა პოლიტიკური ისტორიისათვის, Bulletin 
of the AGIBAS American-Georgian Institute of Biblical and Archaeological Studies N4-5, 
თსუ, კორნელის უნივერსიტეტი, 2006-07, გვ. 14-18. 
16. ფრიგიელთა რელიგიის ერთი ასპექტისათვის (ტავრობოლიუმი), Bulletin of the 
AGIBAS American-Georgian Institute of Biblical and Archaeological Studies N6, თსუ, 
კორნელის უნივერსიტეტი, 2008, გვ. 5-8. 
17.  წიგნი ქართველ ქალთა სულიერი სამყაროს შესახებ (თანაავტორი ნ. ჩირგაძე), 
ალმანახში მწიგნობარი, თბილისი, 2008, გვ. 257-262. 
18. ტყვიის ფირფიტები კულულუდან, „ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის შრომები“ VIII, თბილისი, 2008, გვ. 33-39, გამომცემ. „უნივერსალი“. 
19. ძველი სპარსული ლურსმული წარწერების Kატპატუკა, (თანაავტორი ნ. 
ხაზარაძე), კრებულში „დავით კაციტაძე 80“, კავკასიისა და აღმოსავლეთის 
კვლევის ცენტრი, თბილისი, 2009, გვ. 358-370, 424-425, გამომცემლობა „ჰოროსი 
XXI“. 
20. ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუჟეტის ასპექტისათვის,  „კავკასიურ-
ახლოაღმოსავლური კრებული“ XIII, გამომც. „ლოგოსი,“ თბილისი, 2009, გვ. 46-52. 



21. ურარტუს ქალაქები, „სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები“, 
ტ. IV, ბსუ-ს გამომც., ბათუმი, 2009, გვ. 32-37.   
22. ბრინჯაოს სარკე ურარტუდან, „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“ XI, 
თბილისი, 2009, გვ. 349-357. 
23. ლუვიური იეროგლიფები, როგორც ინფორმაციის წყარო (თანაავტორი ნ. 
ხაზარაძე), კრებულში: „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2“, თბილისი, 
2010, გვ. 251-253. 
24. ფრიგიელთა მეფე მიდასი მითი და რეალობა, „ისტორიულ-ეთნოლოგიური 
ძიებანი“ XII, თბილისი, 2010, გვ. 423-431. 
25. რიცხვითი სახელების აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფები (თანაავტორი ნ. 
ხაზარაძე), კრებული „ანალები“ #6, თბილისი, 2010, გვ. 45-51. 
26. ისტორიის გაკვეთილები (გვიანხეთური ხანის მცირე აზიის პოლიტიკური 
ისტორიისათვის) (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე), „საისტორიო ვერტიკალები“ 22, 
თბილისი, 2011, გვ. 37-41. 
27. ტერმინი „კავკასია“ ბერძნულენოვან ტექსტებში, „მსოფლიო და კავკასია“, 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2011, გვ. 111-112. 
28. ბორბლის სემანტიკური კოდისათვის იეროგლიფურ ლუვიურ დამწერლობაში, 
„კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული“ XIV, თბილისი, 2011, გვ. 77-81. 
29. იეროგლიფურ-ლუვიური asatara და ქართული “Ãელი”, ქართველოლოგიური 
საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, მიძღვნილი სტუ თეოლოგიის კათედრის 10 
წლისადმი, თბილისი, 2011, გვ. 134-137. 
30. სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვის ძველახლოაღმოსავლური მოდელის 
რეკონსტრუქციისათვის (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე), კრებული „ანალები“ #8, 
თბილისი, 2012, გვ. 107- 121. 
31. გენდერი გვიანხეთური ხანის იეროგლიფურ-ლუვიური წერილობითი ძეგლების 
მონაცემთა კონტექსტში, (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე), საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის 
კვლევითი ცენტრის ჟურნალი „მსოფლიო და გენდერი“, #1, თბილისი, 2012, გვ. 79-82. 
32. ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუჟეტის ინტერპრეტაციისათვის, 
„ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“ X-XI, თბილისი, 2010-2011, გვ. 
39-43. 
33. ინფორმაცია დროსა და სივრცეში, კრებული „ვერბალური კომუნიკაციური 
ტექნოლოგიები – 3“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 
2012, გვ. 42-46. 
34. დემოგრაფიული სიტუაცია ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის სამხრეთ-
დასავლეთ საქართველოში (დიაოხი), „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
მაცნე“ #4, თბილისი, 2012, გვ. 155-158, (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე). 
35. ქალის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფების ინტერპრეტაციისათვის, წიგნში: 
„კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური სამყარო“, თბილისი, 2012, გვ. 277-284. (თანაავტორი 
ნ. ხაზარაძე). 
36. ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 
ისტორიის ზოგიერთი ასპექტისათვის, „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ #1, თბილისი, 2013, გვ. 
274-277 (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე). 
37. დავით აღმაშენებლის „გალობანი სინანულისანისა” და ანდრია კრეტელის „დიდი 
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