
გიორგი ქავთარაძე _ CV 
 
დაბადების თარიღი: 29 იანვარი 1945 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ძველი ქვეყნების 
ისტორიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: giorgikavtaradze@hotmail.com 
ვებ-გვერდები: www.geocities.ws/komblege/index.html ; http://www.scribd.com/kavta; 
http://kavtaradze.wikifoundry.com/page/Giorgi+L.+Kavtaradze 
 
განათლება/ტრენინგი: 1962-1968 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, 
დიპლომი: Ч № 759319, 1968 წ. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1981 წ., „საქართველოს ენეოლით-ბრინჯაოს ხანის 
არქეოლოგიური კულტურების ქრონოლოგია ახალი მონაცემების შუქზე“ (დიპლომის 
№ 006111); სადოქტორო - 1992 წ., „კავკასიისა და ანატოლიის ეთნიკური ისტორიის 
საკითხები და ქრონოლოგია-პერიოდიზაციის პრობლემა (ძვ.წ. VI-I ათასწლეულები)“ 
(დიპლომის № 016492). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება:  
1968-1971 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის 
არქეოლოგიის კათედრის ასპირანტი. 
1971-1973 - წინა აზიის არქეოლოგიის სპეცკურსი თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. ისტორიის ფაკულტეტის არქეოლოგიის კათედრაზე. 
1973-1981 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის 
ცენტრის ენეოლით, ადრებრინჯაოს ხანის არქეოლოგიის განყოფილების უმცროსი 
მეცნიერი თანამშრომელი. 
1982-1985 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის 
ცენტრის არქეოლოგიის ისტორიისა და თეორიის განყოფილების მეცნიერი 
თანამშრომელი. 
1986-1991 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის 
ცენტრის არქეოლოგიის ისტორიისა და თეორიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი. 
1992-1994 - წინა აზიის არქეოლოგიის სპეცკურსი თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის ასიროლოგიის კათედრაზე. 
1992-2006 -  პატარძეულის გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმის დირექტორი (დაბა 
პატარძეული). 
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1992-1998 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის 
ცენტრის არქეოლოგიის ისტორიისა და თეორიის განყოფილების წამყვანი მეცნიერი 
თანამშრომელი. 
1994-1996 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ისტორიის ფაკულტეტის არქეოლოგიის კათედრის თანამშრომელი. 
1998-2006 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახ. 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ძველი ისტორიის განყოფილების 
წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. 
2006-2012 - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 
ძველი ისტორიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 
2012-დან - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე 
ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შუა საუკუნეების 
საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილების მთავარი 
მეცნიერი თანამშრომელი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, გერმანული, ინგლისური (ლექსიკონის გარეშე); ფრანგული, 
თურქული, არაბული, ბულგარულ-მაკედონური (ლექსიკონით). 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. არქეოლოგიის საფუძვლების პროგრამა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ისტორიის ფაკულტეტის არქეოლოგიის კათედრა. თბილისი: თსუ-ს გამომცემლობა, 
1972 (თანაავტორი). 
2. ცენტრალური ანატოლიის ადრებრინჯაოს ხანის პირველი ფაზის ქრონოლოგიის 
საკითხისათვის, – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო 
კონფერენცია (მუშაობის გეგმა, მოხსენებათა მოკლე შინაარსი, თეზისები). ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი. 
თბილისი, 1973, გვ. 10-11. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35625719. 
3. К вопросу о взаимоотношении раннебронзовых культур центральной Анатолии и 
северного Кавказа, – Всесоюзная научная конференция: Античные, византийские и 
местные традиции в странах восточного Черноморья (Май, 1975 г.). Тезисы докладов. 
Тбилиси, 1975. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35628497/ 
4. დავარქვათ „იბერია“, – ლელო, 31.08.1975, №.173 (5463), გვ. 3. (თანაავტორი). 
5. „ოქროს ვერძის“ პრიზისთვის, – ლელო, 25.01.1976, №. 17 (5567) გვ. 2. 
(თანაავტორი). 
6. ლელო – ერთი სპორტული ტერმინის გამო, – ახალგაზრდა კომუნისტი, 24.04.1976, 
№.48 (9422). (თანაავტორი). 
7. ცენტრალური ანატოლიისა და ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის ურთიერთობის 
საკითხისათვის ადრებრინჯაოს ხანაში, – არქეოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია, 
ბიზანტინისტიკა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 183, თბილისი, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1978, გვ. 5-19 (რეზიუმე 
რუსულ და ინგლისურ ენებზე). უე 01647. ელ-ვერსია, იხ.: 
http://www.scribd.com/doc/34800545/ 
8. „სამეფო აკლდამების“ სოციოლოგიური ინტერპრეტაციისათვის, – მასალები 
საქართველოსა და კავკასიის არქეოლოგიისათვის, VII, თბილისი, გამომცემლობა 
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„მეცნიერება“, 1979, გვ. 83-92 (რეზიუმე რუსულ ენაზე). მ 10602/M 607 (06)-79/171-78. 
ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35249508/ 
9. საქართველოს არქეოლოგია (ბიბლიოგრაფია), – მასალები საქართველოსა და 
კავკასიის არქეოლოგიისათვის, VII, თბილისი, გამომცემლობა „მეცნიერება“, 1979, გვ. 
101-116 (თანაავტორი). მ 10602/M 607 (06)-79/171-78. (თანაავტორი). 
10. კიდევ ერთხელ გუნდების სახელწოდებათა შესახებ, – ლელო, 1979. 
(თანაავტორი). 
11. ტრიბუნები და მწვანე მინდვრები (ლე-ლო, ლე-ლო, სა-ქარ-თვე-ლო!), – 
ლენინელი, № 33-34 (1115-16), 23.11.1979, გვ. 6. (თანაავტორი). 
12. ზოგიერთი მინოსური სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, – საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი თბილისის 
ახალგაზრდა მეცნიერთა საიუბილეო კონფერენცია. თბილისი, 1981. ელ-ვერსია, იხ.: 
http://www.scribd.com/doc/35628979/ 
13. Хронология археологических культур Грузии эпохи энеолита и бронзы. 
Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандитата исторических наук. 
Тбилиси, 1981, 30с. 
14. საქართველოს ენეოლით-ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიური კულტურების 
ქრონოლოგია ახალი მონაცემების შუქზე. თბილისი, გამომცემლობა „მეცნიერება“, 
1981, 172 გვ., VIII ტაბ. (რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე). K 10602/M 607 (06)-
81 232-81 
15. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ანატოლია ძვ. წ. V-III ათასწლეულებში 
(არქეოლოგიური მონაცემების მიხედვით). თბილისი, გამომცემლობა „მეცნიერება“, 
1982, 183 გვ. ქ 10602/M 607 (06)-82 228-82. 
16. К хронологии эпохи энеолита и бронзы Грузии. Тбилиси, Издательство 
„Мецниереба“, 1983, 156 с. K 10602/M607(06)-83 228-82. ელ-ვერსია, იხ.: 
http://www.scribd.com/doc/2443603/ 
17. ცენტრალურ ანატოლიაში ხეთური ტომების გამოჩენის საკითხისათვის, – 
საქართველოს არქეოლოგიის საკითხები, III. თბილისი, გამომცემლობა „მეცნიერება“, 
1985 გვ. 3-21 (რეზიუმე რუსულ ენაზე). ს 0507000000/M607(06)-85 255-84. ელ-ვერსია, 
იხ.: http://www.scribd.com/doc/35109197/ 
18. ანატოლიაში ქართველურ ტომთა განსახლების საკითხისათვის. თბილისი, 
გამომცემლობა „მეცნიერება“, 1985, 196 გვ. ქ 0505010000/M607(06)-85 228-82. ელ-
ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2443500/ 
19. Некоторые вопросы хронологии Грузии эпохи энеолита-ранней бронзы, – Кавказ в 
системе палеометаллических культур Евразии. Материалы I симпозиума – „Кавказ и 
Юго-Восточная Европа в эпоху раннего металла“ (Телави-Сигнахи 1983). Тбилиси, 
Издательство „Мецниереба“, 1987, с. 10-16. K 0507000000/M 607(06)-87 257-87. ელ-
ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2536292/ 
20. დავიბრუნოთ „თბილისის დრო”, – ახალგაზრდა კომუნისტი, 21.02.1989, გვ. 6. ელ-
ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/33877848/ 
21. შეცდომა უნდა გასწორდეს, – კომუნისტი, 05.03.1989, გვ. 4. 
22. პროვინციალიზმი – უგულვებელყოფა იქნებოდა, – ლელო, №.49 (10218), 
13.03.1990, გვ. 3. 
23. ორბი, – ლელო, 09.1991. 
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24. Вопросы этнической истории Кавказа и Анатолии и проблема хронологии и 
периодизации (VI-I тысячелетия до н.э.). Диссертация на соискание ученой степени 
доктора исторических наук в форме научного доклада. Тбилиси, 1992, 60 с., 2 табл. 
25. ადრეული ლითონების ხანის კავკასიის არქეოლოგიური კულტურების 
ქრონოლოგია და მისი მნიშვნელობა აღმოსავლეთ ევროპისა და წინა აზიის საერთო 
ქრონოლოგიური სისტემის დაფუძნებაში, – საქართველო და გარე სამყარო, 1. 
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