შორენა ლალიაშვილი _ CV
დაბადების თარიღი: 7 ნოემბერი 1977 წელი
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ანთროპოლოგიური
კვლევის ლაბორატორია, მეცნიერი თანამშრომელი.
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11
ელ-ფოსტა: shorena.laliashvili@tsu.ge
განათლება/ტრენინგი: 1996-2000 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტი, ბიოლოგი,
დიპლომი: В №03618, 2000 წ.; 2002-2004 წწ. - თსუ ბიოლოგიის ფაკულტეტის
მაგისტრატურა, დიპლომი: М №03125
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ბიოლოგიის მაგისტრი.
დისერტაციები: სამსახურეობრივი გამოცდილება:
2006-2018 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორიის მეცნიერი თანამშრომელი.
2000-2006 ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის
ისტორიისა
და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის ანთროპოლოგიის განყოფილების ლაბორანტი.
ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური
გამოქვეყნებული შრომების სია:
1. დერმატოგლიფიკური რაოდენობრივი ნიშნების ცვალებადობა ქართლელებში,
„კლიო“ # 12, თბილისი, 2001, გვ.142-147.
2. აწყურის სამაროვნის პალეოდემოგრაფია, „დემოგრაფია“ #1 (5), თბილისი, 2002,
გვ. 79-83 (თანაავტორები: ბითაძე ლ., ასლანიშვილი ვ., მონასელიძე ლ.)
3. Попытка реконструкции численности населения (на примере Ацкурского могильника
среднебронзового периода). Тез. Междун. конференции "Археология (IV), этнология.
(III) Кавказа“. Тб, 2002, стр. 47-48. (თანაავტორები: ბითაძე ლ., ასლანიშვილი ვ.,
მონასელიძე ლ.)
4. Метопизм у средневекового населения Грузии.Материалы международнной
конференции "Археология, этнология и социология Кавказа ", Ереван, 2003, стр. 151153. (თანაავტორები: ბითაძე ლ., კილაძე ნ.)

5. ზოგიერთი დისკრეტულად-ვარირებულ ნიშანთა ცვალებადობა მთისა და ბარის
მოსახლეობაში (შატილისა და რუსთავის გვიანი შუა საუკუნეების მოსახლეობის
მაგალითზე), საქ. მეცნ. აკადემია, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის მოკლე შინაარსები., თბ., 2004, გვ.
123-128. (თანაავტორები: ბითაძე ლ., კილაძე ნ., გოგოლაშვილი ნ.)
6. Частота и локализация травм в некоторых сериях средневекового населеня
восточного Кавкасиони, “Археология, этнология Фольклористика Кавказа“, Тб.,
2004, стр., 81-82.
7. ფიზიოლოგიური სტრესის მარკერების გავრცელება საქართველოს გვიანი შუა
საუკუნეების მოსახლეობაში, კრებული „ანალები“ #2, თბ., 2005, გვ. 71-77.
8. აფხაზები ანთროპოგენეტიკური დახასიათება, კრებული „ანალები“ #2, თბ., 2008,
გვ. 341-360. (თანაავტორები: ბითაძე ლ., ჯაშაშვილი თ.)
9. კოლექტიური მონოგრაფია „აფხაზების ანთროპოლოგიური ისტორია“, თბ., 2008,
312 გვერდი (თანაავტორები: ბითაძე ლ., ჯაშაშვილი თ., გასვიანი გ.)
10. სამთავისის ბაზილიკის კრიპტის კომპლექსური კვლევის შედეგები, კრებული
„ანალები“ #3, თბ., 2008, გვ. 436-468. (თანაავტორები: მახარაძე გ., ბერიკაშვილი დ.,
ლომთაძე გ., ბითაძე ლ., ყვავაძე ე.)
11. დასავლეთ კავკასიის ხალხთა ურთიერთგენეტიკური კავშირები, ნაწილი I სომატოლოგია, კრებული „ანალები“ #4, თბ., 2009, გვ. 327-3413. (თანაავტორები:
ბითაძე ლ., ჯაშაშვილი თ.)
12. დასავლეთ კავკასიის ხალხთა ურთიერთგენეტიკური კავშირები, ნაწილი II იზოანტიგენური სისტემები, კრებული „ანალები“ #5, თბ., 2009, გვ. 330-350.
(თანაავტორები: ბითაძე ლ., ჯაშაშვილი თ.)
13. ფიზიოლოგიური სტრესის მარკერების გავრცელება საქართველოს მოსახლეობაში
უძველესი დროიდან დღემდე და ცხოვრების დონის რეკონსტრუქცია,
გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2009, 219 გვ., მონოგრაფია.
14. ბაგრატის ტაძარში აღმოჩენილი „მდიდარი ქალბატონის“ სამარხის კომპლექსური
კვლევის წინასწარი შედეგები, კრებული „ანალები“ #6, თბ., 2010, გვ. 280-310.
(თანაავტორები: ბითაძე ლ., ყვავაძე ე., ლანჩავა ო., ისაკაძე რ., ვაჩეიშვილი ნ.,
გაფრინდაშვილი პ., დობროვოლსკაია მ.)
15. დასავლეთ კავკასიის მოსახლეობის ურთიერთგენეტიკური კავშირები, ნაწილი III
- დერმატოგლიფიკა, კრებული „ანალები“ #6, თბ., 2010, გვ. 311-333. (თანაავტორი
ბითაძე ლ.)
16. Textile fibres from Holocene archaelogical sities – an important index of human presence
and activity. 4 th Workshop of IVPP. Besanson (France), June? 16th-19th, 2010, p. 23. (coautors: Kvavadze E., Narimanashvili G., Kakhiani K., Jalabadze M., Koridze I., Bitadze L.,
Chichinadze M., Martkoplishvili I.)
17. The significance of zoological microremains in palinological samles for studuing
eviromental change and past biodiversity. 4 th Workshop of IVPP. Besanson (France), June
16th-19th, 2010, p. 24. (co-autors: Kvavadze E., Chichinadze M., Martkoplishvili I., Bibiluri
T., Bitadze L.,)
18. The bronze age first-aid kit, acording to paleobotanical data from archaeological sities in
Georgia. 15th Conference of the international World Group for Paleoethnobotany.
Wilhelmshavet, Germany, May 31-June 5, 2010, p. 54. (co-autors: Kvavadze E., Bitadze L.,
Narimanashvili G., Kakhiani K., Jalabadze M., Koridze I., Rukhadze L., Chichinadze M.,
Martkoplishvili I., Pataridze N.,)

19. The significance of zoological microremains in palinological samles for studuing
eviromental change and past biodiversity. 4 th Workshop of IVPP. Besanson (France), June
16th-19th, 2010, p. 24. (co-autors: Kvavadze E., Chichinadze M., Martkoplishvili I., Bibiluri
T., Bitadze L.,)
20. კოლექტიური მონოგრაფია - „ქართლის მოსახლეობის ეთნიკური ვინაობის
საკითხები და ანთროპოლოგიური ტიპის ცვალებადობა ძვ.წ. III ათასწლეულიდან
XX საუკუნის ჩათვლით“, თბ., 2011 წ., 856 გვერდი (თანაავტორები: ბითაძე ლ.,
ჭითანავა დ., ყვავაძე ე., ზუბიაშვილი თ.)
21. ბიოარქეოლოგიური კვლევების განვითარება საქართველოში (აქტუალობა და
პერსპექტივები), კრებული „ანალები“ # 7, თბ, 2011, გვ. 475-494. (თანაავტორები:
ბითაძე ლ., შენგელია რ., ყვავაძე ე.)
22. Дифференциация населения Западного Кавказа по количественным признакам
дерматоглифики, Сборник кратких содержаний докладов Международной научной
конференции "Археология, этнология, фольклористика Кавказа", Издательство
"Меридиани", Тб. 2011, c. 420-422.
23. Bioarchaeological research development in Georgia: steps, peculiarities, directions,
„Georgian Medical News“ (GMN), Tbilisi-New York, N10 (211), 2012, p. 75- 81. (coautors: R. Shengelia, L. Bitadze)
24. ოსები კავკასიის ანთროპოლოგიურ რუკაზე, კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო
კონგრესის მასალები, თბ., თსუ-ს გამომცემლობა, 2012, გვ. 24-26 ქართულ და 350352 რუსულ ენებზე. (თანაავტორი ლ. ბითაძე)
25. Бальзамирование медом по материалам палинологического изучения погребений
cредневековой крепости Чаилури (Кахети, Восточная Грузия) Международная научная
конференция «АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИКА КАВКАЗА»
Сборник кратких содержаний докладов, 2014 Тбилиси. (Квавадзе Э., Битадзе Л,
Бибилури Т., Чичинадзе М.)
26. პრაქტიკული ანთროპოლოგია (სახელმძღვანელო), თსუ-ს გამომცემლობა, თბ.,
2014, 358 გვერდი (თანაავტორები: ბითაძე ლ., ცეცხლაძე ო., ჭკადუა მ., კაკაბაძე ე.)
27. სვანების ანთროპოლოგიური დახასიათება შედარებით ასპექტში, ნაწილი I სვანების შიდაპოპულაციური ცვალებადობა, კრებული „ანალები“ #10, თბ., 2014,
გვ. 467-470. (თანაავტორები: ბითაძე ლ., ჭითანავა დ.)
28. Caucasian unity from the Anthropological view, 44th Congress of the Internationl Society
for the History of Medicine. The Great Silk Road & Medicine, 10-14 September 2014, p.
49., Tbilisi-Georgia (co-autor Bitadze L.)
29. Genetic Diversity and Population History in Svaneti, Northwestern Georgia,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - “კავკასიური ცივილიზაცია:
ინტერდისციპლინარული კვლევები“ მასალები, მესტია, 2015, გვ. 94-96. (coautors: T. G. Shurr, A. Yardumian, R. Shengelia, L.Bitadze, D.Chitanava, I. Laliashvili,A.
Sanders, A. Azzam, V. Groner, K. Edleson, M.Vilar.)
30. Genetic Diversity and population History in Svaneti, Northwestern Georgia,
“CAUCASIOLOGIC PAPERS”, TBILISI, 2015, pp. 319-343. (co-autors: Th. G. Shurr
(Philadelfphia), Aram Yardumian (Philadelfphia), Ramaz Shengelia (Tbilisi), Liana Bitadze
(Tbilisi), David Chitanava (Tbilisi), Irma Laliashvili (Tbilisi), Akiva Sanders
(Philadelfphia), Andrev Azzam (Philadelfphia), Victoria Groner (Philadelfphia), Kristi
Edleson (Philadelfphia), Miguel G. Vilar (Philadelfphia))
31. საქართველოს მოსახლეობის პალეოპათოლოგიური პროცესების შეფასება
(ადრეული, განვითარებული და გვიანი შუა საუკუნეების მაგალითზე),

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“ მასალები, მიძღვნილი აკადემიკოს ალექსანდრე
ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი, თბ., 2015, გვ. 35-39.
32. სვანები კავკასიის ანთროპოლოგიური რუკაზე, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის “კავკასიური ცივილიზაცია: ინტერდისციპლინარული კვლევები”
მასალები, მესტია, 2015, გვ. 31-32. (თანაავტორები: ბითაძე ლ., ჭითანავა დ.,
ზუბიაშვილი თ., შენგელია რ.)
33. სვანეთის (საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთი) მოსახლეობის გენეტიკური
მრავალგვარობა და ისტორია, კრებული „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, თსუ-ს
გამომცემლობა, თბ., 2015, გვ. 306-318 (ქართულ ენაზე), სრული ვერსია ინგლ.
ენაზე გვ. 319-343 (თანაავტორები: თ. შური, ა. იარდუმიანი, რ. შენგელია, ლ.
ბითაძე, დ. ჭითანავა, ი. ლალიაშვილი, ა. სანდერსი, ე. აზამი, ვ. გრონერი, კ.
ედლესონი, მიგუელ გ. ვილარი)
34. აღმოსავლეთ
საქართველოს
მოსახლეობის
შედარებითი
პოპულაციურგენეტიკური კვლევა, კრებული „კავკასიის ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“,
თსუ-ს გამომცემლობა, თბ., 2016, გვ. 144-165. (თანაავტორები: შენგელია რ,
ანდრიაძე გ, ბითაძე ლ, ჭითანავა დ, ჩიქოვქნი ნ, ხმალაძე, კეკელიძე მ, შური თ,
იარდუმიანი ა.)
35. Reconstructing the Genetic History of Svaneti, Northwest Georgia, A N C I E N T
LINEAGES, Filadelfia, 2017, p. 22-28. (co-autors: Aram Yardumian, Theodore G. Schurr,
Ramaz Shengelia, Davit Chitanava, Lia Bitadze, and Irma Laliashvili)
36. Genetic Diversity in Svaneti and Its Implications for the Human Settlement of the Highland
Caucasus, American Journal of Physical Anthropology, 2017. October 27. (co-autors: Aram
Yardumian, Ramaz Shengelia, David Chitanava, Lia Bitadze, Irma Laliashvili, Fernando
Villanea, Akiva Sanders, Andrew Azzam, Victoria Groner, Kristi Edleson, Miguel G Vilar,
Theodore G Schurr)
37. Comparative Genetics Study of East Georgia Population, jour. “Moambe”, vol. 11, no 4,
2017, pp. 1-8. (co-autors: Ramaz Shengelia, Giorgi Andriadze, Liana Bitadze, David
Chitanava, Nino Chikovani, Eka Khmaladze, Merab KekelidAze)
38. Anthropological study of a Bronze Age skeletal sample from Doghlauri cemetery (Shida
Kartli region, Georgia). Poster, Munich, 2018. (co-autors: Francesca Bertoldi, Liana Bitadze,
Piera Allegra Rasia)
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
2017 - სიმპოზიუმი და ახალგაზრდა მეცნიერთა სეზონური სკოლა „შირაქის
საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული კვლევა-ცვლილებები პალეოგარემოში და
მათი გავლენა ადამიანზე“, 5-11 ოქტომბერი, თბილისი და დედოფლის წყარო.
პროექტი დაფინანსდა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.
2016 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კავკასიის ანთროპოლოგია და
ეთნოლოგია“
აკადემიკოს
მალხაზ
აბდუშელიშვილის
დაბადებიდან
90
წლისთავისადმი მიძღვნილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, 2627 ოქტომბერი.
2015 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“ მიძღვნილი აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის
დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი, თსუ.

2015 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „კავკასიური ცივილიზაცია:
ინტერდისციპლინარული კვლევები“, მესტია.
2014 - 44th Congress of the Internationl Society for the History of Medicine. The Great Silk
Road & Medicine, 10-14 სექტემბერი, თბილისი.
2013 - კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი „მულტილულტურალიზმი და
ტოლერანტობა კავკასიაში“, 23-26 ოქტომბერი, თსუ.
2012 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
სამეცნიერო სესია, თბილისი - „კავკასიის მოსახლეობის დიფერენციაცია კანის
რელიეფის აღწერილობითი და რაოდენობრივი ნიშნების მიხედვით“ (თანაავტორი
ბითაძე ლ.)
2011 - აკადემიკოს მალხაზ აბდუშელიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 16 ივნისი, სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი - „ფიზიოლოგიური სტრესის მარკერების გავრცელება მტკვარ-არაქსის
კულტურაში.“
2009 - ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია, 9 აპრილის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი - „ფიზიოლოგიური
სტრესის მარკერების გავრცელება საქართველოს პალეომოსახლეობაში“.
2005 - კავკასიის არქეოლოგთა, ეთნოლოგთა და სოციოლოგთა საერთაშორისო
კონფერენცია, ბაქო.
2004 - კავკასიის არქეოლოგთა, ეთნოლოგთა და სოციოლოგთა საერთაშორისო
კონფერენცია, თბილისი.
2003 - კავკასიის არქეოლოგთა, ეთნოლოგთა და სოციოლოგთა
საერთაშორისო
კონფერენცია, ერევანი
2002 - კავკასიის არქეოლოგთა, ეთნოლოგთა და სოციოლოგთა საერთაშორისო
კონფერენცია, თბილისი.
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
2017-2020 წწ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - „სამეგრელოს
სოფელი ძველად და ახლა“.
2012-2019 წწ. - National Science Foundation, აშშ, NSF/BCS-1249281 – „საქართველოს
მოსახლეობის გენეტიკური მრავალფეროვნება კავკასიის ხალხთა ცვალებადობის
ფონზე“ - შემსრულებელი.
2008-2011 წწ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (A 23-09) – „ქართლის
მოსახლეობის ეთნიკური ვინაობის საკითხები და ანთროპოლოგიური ტიპის
ცვალებადობა (ძვ.წ. III ათასწლეულიდან XX საუკუნის ჩათვლით)“.
2008-2009 წწ. - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პრეზიდენტის გრანტი
ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (GNSG/PRES07/2-141)
2006 წ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF/ST06/1-032) „კოლხური
ტიპის
გენეზისი
და
აფხაზების
წარმომავლობის
კვლევა
ანთროპოლოგიურ მონაცემებსა და ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით“.
2005 წ. – ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“ (CHC/CH/CS/CP/05/05-13240) „საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი (ბრინჯაოს ხანიდან ფეოდალურ ხანის

სამარხებში) ძვლოვანი მასალის (თავის ქალა) შესწავლა კომპიუტერული სისტემების
გამოყენებით (აღწერა, კატალოგის მომზადება და გამოქვეყნება).“
ექსპედიციები
2015-2016 ადიგენის არქეოლოგიური ექსპედიცია (BPპროექტი).
2016 ქართულ-ამერიკული საეთაშორისო ექსპედიცია სამეგრელოში.
2014 ქართულ-ამერიკული საეთაშორისო ექსპედიცია სვანეთში.
2010 ქართულ-გერმანულ-აზერბაიჯანური საერთაშორისო ექსპედიცია.
2010 ქართულ-ბერძნული საეთაშორისო ექსპედიცია კვიპროსზე.
2009 ჩაილურის ციხის არქეოლოგიური გათხრები.
2009 ალავერდის მონასტრის არქეოლოგიური გათხრები.
2008 სამთავისის მონასტრის არქეოლოგიური გათხრები.

