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დაბადების თარიღი: 3 მარტი 1957 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ძველი ქვეყნების 
ისტორიის განყოფილება,  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
დირექტორის მოადგილე 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: valerian.vashakidze@tsu.ge 
 
განათლება/ტრენინგი: 1974-1979 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: Г-1 
№171309, 1979 წ.  
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი, გურამ თავართქი-
ლაძის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი. 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1984 წ., „ძვ. წ.  IV-III სს. აღმოსავლეთ საქართველოს 
სოციალური სტრუქტურების შესწავლის წყაროთმცოდნეობითი პრობლემები“ 
(დიპლომი ИТ № 008438) 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება:  
 
1979-2005 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის საქართველოს 
შუა საუკუნეების ისტორიის და წყაროთმცოდნეობის განყოფილება: ლაბორანტი, 
უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
1992-2000 წწ. - საქართველოს მთავრობა: საქართველოს ლტოლვილთა და 
განსახლების კომიტეტის თავნჯდომარე; მიგრაციული პროცესების მართვის 
სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე. 
1995-2002 წწ. - საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი.   
2003-2009 წწ. – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პრორექტორი (სამეცნიერო დარგში), საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 
კათედრის გამგე. 
2009-2012 წწ. - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, 
სამეცნიერო განყოფილების გამგე. 
2012- დან დღემდე - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის კათედრის 
გამგე. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, გერმანული, ძველი ბერძნული.  
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 



 
1. ყოველი საქართველო, მონოგრაფია (თანაავტორები: ზ. აბაშიძე, ნ. 

მირიანაშვილი,  გ. ჭეიშვილი). თბ., 2014. 
2. საისტორიო–წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი (სამეცნიერო სტატიების კრებული). 

თბ., 2014. 
3. წინათქმა.   წიგნში: ბ. ალადაშვილი.  მსტოვრობის ისტორია საქართველოში, I. 

თბ; 2009.  
4. ფლეგონის ცნობა ქართლის (იბერიის) სამეფოს შესახებ, კრებული „ანალები“ 

#5, თბ., 2009. 
5. ჩემი მასწავლებელი, კრებული „ანალები“ #5, თბ., 2009. 
6. პეპელა, გ. ყორანაშვილის წიგნში: „ზურაბ ჭავჭავაძის რთული და საპატიო 

მისია“, თბ., 2010.   
7. თინათინ Yყაუხჩიშვილი – მკვლევარი და მასწავლებელი; გურამ 

თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული,  
#1, თბ., 2011. 

8. არჩილ ჯორჯაძეE და ქართული ენა, „ცხოვრება და კანონი“ 1 (21), თბ., 2013. 
9. სახელმწიფო ტერიტორია – „კოლექტიური მეხსიერების ხატი“, კრებული 

„ანალები“ #12, თბ., 2016. 
10. უძველესი ხალხები ქართველთა წინაპრების შესახებ, წიგნში: ქართული 

ტრადიციული კულტურის ისტორია, თბ., 2017, გვ. 6-40. 
11. ძველაღმოსავლური დიპლომატიური ეტიკეტი და „ქართლის ცხოვრება“, 

კრებული „ანალები“ N14, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2018, გვ. 40-56, ISSN 
1512-343 X. 

 
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 
1. აკად. თინათინ ყაუხჩიშვილის დაბადების 90 წლისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ, 
2008 წ. - მოხსენება: „ფლეგონის ცნობა ქართლის (იბერიის) სამეფოს შესახებ.“ 

2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ნიკო ნიკოლაძე 170, გ. 
თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2013 წ., ორგანიზატორი. 

3. არჩილ ჯორჯაძის გარდაცვალების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
უნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გ. თავართქილაძის სასწავლო 
უნივერსიტეტი, თბილისი, 2013 წ. - მოხსენება: „არჩილ ჯორჯაძე და ქართული 
ენა.“ 

4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გზა ევროინტეგრაციისაკენ, გ. 
თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2014 წ., ორგანიზატორი. 

5. პროფ. დ. ბერძენიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 2014 წ. - მოხსენება: 
სახელმწიფო ტერიტორია - „კოლექტიური მეხსიერების ხატი.“ 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
2014-2015 წწ. - მაგთიკომის პროექტი „ყოველი საქართველო“ (შემსრულებელი). 



2017-2019 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროექტი 
„კავკასიის ისტორიის ნარკვევები (კავკასია უძველესი დროიდან ახ. წ. IV ს-მდე)“ 
(შემსრულებელი). 


