
არჩილ კოხრეიძე  _ CV 
 
დაბადების თარიღი: 20 დეკემბერი 1958 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი 
ისტორიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: markizarchil@gmail.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1975-1980 წწ. - ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: Г-I 
№171686, 1980 წ.  
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი. 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1990 წ., „სიმონ ხუნდაძე - XIX საუკუნის 
საქართველოს ისტორიისა და საზოგადოებრივი აზროვნების მკვლევარი“ (დიპლომი 
КД №040320). 

  

სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2018 წ-დან დღემდე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი. 
2015 წ-დან დღემდე - კ. კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ 
ცენტრში მომქმედი უწყებათშორისი კომისიის წევრი, მოწვეული სპეციალისტი 
(ხელშეკრულებით). 
2009 წ. - საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს 
მოწვეული სპეციალისტი  (ხელშეკრულებით). 
1984-2006 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის: უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი, 
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. ღვაწლმოსილი (აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის გარდაცვალების გამო),  

„საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები“, ტ. XIII, თბ., 2018, თსუ-ს 
გამომცემლობა, გვ. 543-546 (ზ. აბაშიძის თანაავტორობით). 

2. ივანე ჯავახიშვილის წვლილი ქართული კარტოგრაფიის განვითარებაში, 
ჟურნალი „მაცნე“ N2, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების 



ისტორიის სერია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, 
თბილისი, 2016, გვ. 221-236 (დ. სართანიას, დ. ნიკოლაიშვილის, ა. უჯმაჯურიძის, 
რ. თოლორდავას, გ. ჩხიკვიშვილის თანაავტორობით). 

3. გეოგრაფიული სახელწოდებები ივანე ჯავახიშვილის „საქართველოს 
ისტორიული რუკის“ მიხედვით, კრებული „ქართული ონომასტიკა“ VII, 
გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2015, გვ. 246-260 (დ. სართანიას, დ. 
ნიკოლაიშვილის, ა. უჯმაჯურიძის, ზ. გულაშვილის თანაავტორობით). 

4. ოღონდ განძეული გადარჩენილიყო (ეპიზოდი ექვთიმე თაყაიშვილის 
ცხოვრებიდან), კრებული „დიდი ექვთიმე“, გამომცემლობა „არტანუჯი“, 
თბილისი, 2014, გვ. 525-539. 

5. „ანალების“ მკითხველთა გასაგონად, ჟურნალი „ანალები“ N5, გამომცემლობა 
„მემატიანე“, თბილისი, 2009, გვ. 332-335. 

6. თვალსაჩინო  ისტორიკოსის ნააზრევი (ქეთევან ნადირაძე, „თედო ჟორდანია - 
საქართველოს ისტორიის მკვლევარი (ისტორიოგრაფიული ნარკვევი)“, 
თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2004. რეცენზია. ჟურ. 
„ანალები“ # 2, გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი, 2008, გვ. 373-385. 

7. საინტერესო გამოკვლევა (აკაკი გელაშვილი, „1812 წლის კახეთის აჯანყება“, 
გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი, გვ. 323). რეცენზია. კრებ. „საქართველოს 
ახალი ისტორიის საკითხები“ IX, გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი 2006, გვ. 
228-231. 

 
საარქივო მასალის პუბლიკაცია: 
 
1. ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების (5. I. 1862) და ნათლობის (14. I. 1863) 

თარიღების საეკლესიო ჩანაწერი, კრებული „დიდი ექვთიმე“, გამომცემლობა 
„არტანუჯი“, თბილისი, 2014, გვ. 42-44. 

2. ექვთიმე თაყაიშვილისა და ნინო პოლტორაცკაიას ჯვრისწერის (5.VII. 1895) 
საეკლესიო ჩანაწერი, კრებული „დიდი ექვთიმე“, გამომცემლობა „არტანუჯი“, 
თბილისი, 2014, გვ. 45-46. 

3. ქართული სამუზეუმო განძეულობის მიმღები კომისიის თავმჯდომრის  
აკადემიკოს ს. ჯამაშიას მოხსენება, კრებული „დიდი ექვთიმე“, გამომცემლობა 
„არტანუჯი“, თბილისი, 2014,  გვ. 517-524. 

4. აკაკი შანიძე. აკადემიკოს ექ. თაყაიშვილის ხსოვნას (სიტყვა, თქმული ექ. 
თაყაიშვილის დასაფლავების დღეს, 24. II. 1953), კრებული „დიდი ექვთიმე“, 
გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი, 2014, გვ. 660-663. 

 


