მედეა გოგოლაძე _ CV
დაბადების თარიღი: 1 მაისი, 1968 წელი
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, შუა საუკუნეების
საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11
ელ-ფოსტა: gogoladzemedea@gmail.com
განათლება/ტრენინგი: 1986-1991 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: NDI № 084839, 1991 წ.
1991-1994 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის
ინსტიტუტის ასპირანტურა.
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი
დისერტაცია: საკანდიდატო - 1999 წ., „მოქცევაÎ ქართლისაÎ,“ როგორც საისტორიო
წყარო“ (დიპლომი № 002711)
სამსახურეობრივი გამოცდილება:
1985-1986 წწ. - არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ლაბორანტი
1993-1997 წწ. - ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის
მიწვეული ლექტორი.
1997-2002 წწ. - თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საქართველოს ისტორიის
ლექტორი.
1995-2010 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის: უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი,
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
2010 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი.
2010 წლიდან - გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიწვეული სპეციალისტი.
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური
გამოქვეყნებული შრომების სია:
1. „მოქცევაი ქართლისაის“ შედგენილობა,
„საქართველო“ #3, თბ., 1998.

წყაროები

დათარიღება,

ჟურნ.

2. „მოქცევაი ქართლისაის“ ბოლო ისტორიული ცნობის ერთი ადგილის სწორი
გაგებისათვის, კრებული „კლიო“, #3 „მემატიანე“, თბ., 1998.
3. ცნობა ბიზანტელთა და არაბთა მიერ „ბაბილონის“ და „ბაღდადის“ აღების
შესახებ, კრებ. „კლიო“, #4 „მემატიანე“, თბ., 1999.
4. ქართლის გაქრისტიანების თარიღი „მოქცევაი ქართლისაის“ მიხედვით, კრებ.
„კლიო“, #10 „მემატიანე“, თბ., 2001.
5. ქართლის სოციალური სტრუქტურა „მოქცევაი ქართლისაის“ მიხედვით ძვ.წ. IV
საუკუნის ბოლოდან ახ.წ. IV საუკუნის II ნახევრამდე, კრებ. „ისტორიულეთნოგრაფიული ძიებანი“ #4, „მემატიანე“, თბ., 2002.
6. ქართლის სოციალური და პოლიტიკური მდგომარეობა „მოქცევაი ქართლისაის“
მიხედვით, მონოგრაფია, „მერიდიანი“, თბ., 2003, 249 გვერდი.
7. გაბატონებული კლასი „მოქცევაი ქართლისაის“ მიხედვით IV-VII საუკუნეებში,
კრებ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ #5, „მემატიანე“, თბ., 2003.
8. „მოქცევაი ქართლისაის“ დათარიღება, კრებ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
ძიებანი“ #6, „მემატიანე“, თბ., 2004.
9. ქართლის სამეფოს წარმოქმნა „მოქცევაი ქართლისაის“ მიხედვით, კრებ.
„ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ #7, „მემატიანე“, თბ., 2005.
10. „მოქცევაი ქართლისაის“ შექმნის ისტორიული პირობები, კრებ, „საქართველოს
შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები“ #8, „არტანუჯი“, თბ., 2005.
11. ქართლის სამეფოს გაერთიანების დასაწყისი (არიან ქართლი - მცხეთის ქართლი),
კრებ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ #9, „მწიგნობარი“, თბ., 2007.
12. „მოქცევაი ქართლისაის“ ძირითადი ხატები ისტორიული მეხსიერების
კონტექსტში, კრებ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ #10, „მწიგნობარი“,
თბ., 2008.
13. „მოქცევაი ქართლისაის“ „ნინოს ცხოვრების“ ერთი ადგილის ლეონტისეული
ინტერპრეტაციის ახსნა, კრებ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ #11,
„მწიგნობარი“, თბ., 2009.
14. „ალექსანდრეს კარის“ ოსტორიულ-გეოგრაფიული ადგილის საკითხისათვის,
კრებული
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური
ძიებანი“
XII,
გამომცემლობა
„მწიგნობარი“, თბილისი 2010, გვ. 24-42, (ა. გოგოლაძესთან თანაავტორობით).
15. პლატონ იოსელიანის მოსაზრება ტოპონიმ „სარკინეთის“ შესახებ, კრებული
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XIII, გამომცემლობა „მწიგნობარი“,
თბილისი, 2011, გვ. 36-43.
16. დავით აღმაშენებლის ხელისუფლების ცენტრალიზაციის ერთი ასპექტი
(ბედიელ-ალავერდელი), კრებ. „საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები“,
სპეციალური გამოცემა, გამომც. „მერიდიანი,“ თბ., 2012 (თანაავტორი ა.
გოგოლაძე)
17. საქართველო, ჩრდილოეთი პლაცდარმი, ჯვაროსნული ომების ჭრილში,
კრებული
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური
ძიებანი“,
XIV,
გამომცემლობა
„მწიგნობარი“, თბილისი, 2014.
18. სამხედრო საქმის ორგანიზაცია ფეოდალურ საქართველოში, კრებული
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XIV, გამომცემლობა „მწიგნობარი“,
თბილისი, 2014 (თანაავტორი ა. გოგოლაძე).
19. „მოქცევაჲ ქართლისაჲს“ ერთი ცნობის სარგის კაკაბაძისეული ინტერპრეტაცია,
კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური
ძიებანი“, XVIII, გამომცემლობა
„მწიგნობარი“, თბილისი, 2015.

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
1. 2009 წლის 7-9 დეკემბერი - ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პლატონ იოსელიანის 200
წლისთავისადმი, მოხსენება: „პლატონ იოსელიანის მოსაზრება ტოპონიმ
„სარკინეს“ შესახებ“.
2. 2011 წლის 1-2 დეკემბერი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „დავით აღმაშენებლის
ხელისუფლების ცენტრალიზაციის ერთი ასპექტი (ბედიელ-ალავარდელი)“
(თანამომხსენებელი ა. გოგოლაძე).
3. 2012 წლის 14 დეკემბერი - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება:
„დავით აღმაშენებლის ხელისუფლების ცენტრალიზაციის ერთი ასპექტი
(ბედიელ-ალავერდელი)“ (თანამომხსენებელი ა. გოგოლაძე).
4. 2012 წლის 27 დეკემბერი - თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი თ. ბერაძის 75 წლისთავისადმი, მოხსენება: „ბუნ-თურქთა საკითხი ქართულ ისტორიოგრაფიაში.“
5. 2015 წლის 25-27 ნოემბერი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მეცნიერებისა და ინოვაციების
საერთაშორისო კვირეულის „საქართველო - 2015“ ფარგლებში, მოხსენება:
„საქართველოს გეოპოლიტიკური როლი ჯვაროსნულ მოძრაობაში.“
6. 2016 წლის 14-15 დეკემბერი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „მოქცევაჲ ქართლისაჲს“
ერთი ცნობის სარგის კაკაბაძისეული ინტერპრეტაცია.“
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•

2002-2003 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი
„ქართული საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა და მისი ევოლუცია
„ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით XIII საუკუნიდან XVIII საუკუნის ბოლომდე“

