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დაბადების თარიღი: 21 ოქტომბერი, 1964 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, შუა საუკუნეების 
საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფი-
ლება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: e.kvachantiradze@bgs.edu.ge      
 
განათლება/ტრენინგი: 1981-1986 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: VD 
№ 094816, 1986 წ.             
1987-1989 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი; კავკასიის 
უნივერსიტეტის პროფესორი. 
 
დისერტაცია: საკანდიდატო - 1990 წ., „ვარდან არეველცის „მსოფლიო ისტორია,“ 
როგორც საისტორიო წყარო (ცნობები საქართველოს შესახებ)“ (დიპლომი ИТ № 
015406) 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2006 წლიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 
2016 წლიდან დღემდე - წმ. გიორგის სახელობის ბრიტანულ-ქართული სკოლის 
დირექტორი (2015-16 წწ.- დირექტორის მოადგილე, 2014-2015 წწ. - ჰუმანიტარული 
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი) 
2010 წლიდან დღემდე - ფასეულობათა კვლევის საზოგადოების მიწვეული ლექტორი 
2009 წლიდან დღემდე - კავკასიის უნივერსიტეტის  პროფესორი (2010-2012 წწ. - 
ასოცირებული პროფესორი). 
1994 – 2006  წწ. - ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის თსუ საქართველოს ისტორიის  
კათედრის დოცენტი.  
1991-1998 წწ. - საერო ინსტიტუტ „გაენათის“ ისტორიის ფაკულტეტის დეკანი. 
1991-1993 წწ. - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
პედაგოგიური ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის კათედრის დოცენტი 
1989-2006 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის: უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი, 
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
 



ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური, ძველი და ახალი სომხური (საშუალოდ) 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. წყაროების დამოწმების წესი ვარდან არეველცის „მსოფლიო ისტორიაში“, „მაცნე“, 

ისტორიის სერია, თბ., 1988, #3, გვ. 151-155. 
2. გარდაქმნა, მეცნიერება, ახალგაზრდა მკვლევარი, „მაცნე“, ისტორიის სერია, თბ., 

1988, #4. 
3. ვარდან არეველცის „მსოფლიო ისტორიის“ წყაროების საკითხისათვის, „მაცნე“, 

ენისა და ლიტერატურის სერია, თბ., 1989, #1, გვ. 97-107. 
4. ვარდან არეველცის „მსოფლიო ისტორიის“ ქრონოლოგიური საკითხები, „მაცნე“, 

ისტორიის სერია, თბ., 1989, #2, გვ. 102-113. 
5. ვარდან არეველცის „მსოფლიო ისტორიის“ წყაროეთმცოდნეობითი დახასიათების 

ზოგიერთი საკითხი, „ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი“, თბ., 1989, გვ. 
77-83. 

6. საქართველოსა და სომხეთის ურთიერთობა ვარდან არეველცის „მსოფლიო 
ისტორიის“ ცნობათა შუქზე, „ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევები“, 
თბ., 1991, გვ. 70-95. 

7. ვარდან არეველცი ბაგრატიონთა წარმოშობის შესახებ, „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“, VIII, თბ., 1993, გვ. 143-149. 

8. საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე სომხურ 
ისტორიოგრაფიაში, თბილისის საერო ინსტიტუტ „გაენათის“ მოამბე, თბ., 1997, 
#4, გვ. 50-54. 

9. სომეხთა მიგრაცია საქართველოში 1918 წელს, საისტორიო ალმანახი „კლიო“, 11, 
თბ., 2001, გვ. 87-104. 

10. Некоторые вопросы грузино-армянских отношений (1918 г.), ალმანახი „კავკასიის 
მაცნე“, #3, თბ., 2001, გვ. 51-55. 

11. სომეხთა ეროვნული საბჭოს ორი დოკუმენტის შესახებ, თბილისის საერო 
ინსტიტუტ „გაენათის“ სამეცნიერო შრომების საიუბილეო კრებული, თბ., 2001, გვ. 
58-59. 

12. კავკასიის რესპუბილიკათა კონფერენციები 1918-1920 წლებში, ნოდარ 
შოშიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომების 
კრებული, თბ., 2002, გვ. 46-66. 

13. ვარდან არეველცის „მსოფლიო ისტორია“, ძველი სომხურიდან თარგმანი, 
გამოკვლევა, კომენტარები, საძიებლები, თბ., 2002 (მონოგრაფია 283 გვერდი). 

14. 24 სტატია ივანე ჯავახიშვილის ენციკლოპედიურ ლექსიკონში, თბ., 2002. 
15. იან პოტოცკის ცნობები საქართველოს შესახებ (კომენტარები), „ი. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები“, #349, თბ., 2003, 
გვ. 334-350. 

16. ძეგვის ხიდის ინციდენტი, ჟურნალი „ანალები“, 2003, #2, გვ. 31-34. 
17. სომხური არსენალი თბილისში, „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, X, თბ., 2004, გვ. 

243-248. 
18. „ქართლის ცხოვრების“ შედარებითი ტიპოლოგია (საკითხის დასმისათვის), 

თანაავტორი ლ. პატარიძე,  ჟურნალი „ანალები“, 2005, #1, გვ. 21-26. 



19. სომეხთა ეროვნული საბჭოს საქმიანობის ასპექტები საქართველოში, 
კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი საზოგადოებრივი 
ინსტიტუტის მოამბე „ამირანი“, მონრეალი-თბილისი, 2005, გვ. 125-132. 

20. სომეხთა ეროვნული საბჭოს რამდენიმე დოკუმენტის შესახებ, „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“ XI, თბ., 2006, გვ. 190-195. 

21. ავტორის თვითცნობიერება სომხურ შუასაუკუნოვან ისტორიოგრაფიაში, 
„კავკასიის უნივერსიტეტის შრომები“, თბ., 2007, გვ. 26-34. 

22. ჯავახეთი თანამედროვე სომხურ ისტორიოგრაფიაში, „საქართველოს შუა 
საუკუნეების ისტორიის საკითხები“ IX, თბ., 2008, გვ. 204-208. 

23. ისტორიული მეხსიერება და მისი შესწავლის ძირითადი ტენდენციები, 
„კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი 
ინსტიტუტის მოამბე“  XIX, თბ., 2008, გვ. 89-99.  

24. ქალის პოლიტიკური სტატუსი საქართველოში, „კავკასიის უნივერსიტეტის 
შრომები“, თბ., 2008, გვ. 111-115. 

25. ისტორიული მეხსიერება შუა საუკუნეების სომხურ ისტორიოგრაფიულ 
ძეგლებში, „ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“, IX, თბ., 2009, 
გვ. 91-96 

26. ქართულ-სომხური ურთიერთობის ისტორიიდან (ერეკლე II - იოსებ ემინი),  
„კავკასიის უნივერსიტეტის შრომები“, თბ., 2009, გვ. 96-108. 

27. მედიევალური სომხური ისტორიოგრაფიის ჟანრული და სტრუქტურული  
მახასიათებლები, „ქართული წყაროთმცოდნეობა“ XII, თბ., 2010, გვ. 201-209.  

28. ისტორიული მეხსიერების ცნება და სამეცნიერო პრობლემა ევროპულ 
ისტორიოგრაფიაში, „ქართული წყაროთმცოდნეობა“ XII, თბ., 2010, გვ. 210-218.  

29. გოგონა კეთილგანწყობილი ღიმილით, „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, XII, თბ., 
2010. 

30. მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორია, სახელმძღვანელო კავკასიის უნივერსიტეტის 
სტუდენტებისათვის, თბ., 2011, 159 გვერდი. 

31. ავტორის თვითცნობიერება და ძველი სომხური საისტორიო მწერლობა, 
„ქართული წყაროთმცოდნეობა“ XIII-XIV, თბ., 2011-2012, გვ. 30-41.  

32. საქართველო-სომხეთის ურთიერთობის ისტორიიდან, „კავკასიის უნივერსიტე-
ტის შრომები“, თბ., 2012, გვ. 84-90. 

33. ხუთდღიანი ომი და მისი საერთაშორისო რეზონანსი, კავკასიოლოგიის 
საერთაშორისო ჟურნალი „ამირანი“, თბ., 2012, გვ. 67-71. 

34. კავკასია ქართულ წყაროებში. უცხო სახელმწიფოები, ტომები, ისტორიული 
პირები. ენციკლოპედიური ლექსიკონი, (თანაავტორი), თბ., 2012, 392 გვერდი. 

35. ქართული თვითცნობიერება ისტორიულ რეტროსპექტივაში, რელიგიურ-
საგანმანათლებლო ჟურნალი „გული გონიერი“ N5, თბ., 2013, გვ. 75-96. 

36. მედიევალური ისტორიოგრაფიის მსოფლმხედველობრივი და იდეოლოგიური 
ასპექტები, „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, XV-XVI, თბ., 2013/2014, გვ. 201-209. 

37. შეუდარებელი მასწავლებელი, „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, XV-XVI, თბ., 
2013/2014, გვ. 325-326. 

38. ცნობილი მეცნიერის პროფესორ ნოდარ შოშიაშვილის მოგონება, „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“, XV-XVI, თბ., 2013/2014, გვ. 330-331. 

39. Historical Memory and Medieval Historiography (Georgian, Byzantine, Armenian), 
ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული 



კვლევები, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბ., 2014, გვ. 151-164.  

40. ქართული, დასავლური და აღმოსავლური ისტორიოგრაფიული ტრადიცია, 
(თანაავტორი), თბ., 2014, 202 გვერდი. 

41. უძველესი ცივილიზაციური მოდელების ფასეულობათა სისტემა (აღმოსავლური 
და დასავლური ფენომენი), ჟურნალი „გული გონიერი“ N14, თბ., 2016, გვ. 147-159. 

42. ქრისტიანული ეპოქის ფასეულობები და თანამედროვეობა ისტორიულ 
კონტექსტში (საქართველო, ევროპა), ჟურნალი „გული გონიერი“ N15, თბ., 2016, 
გვ. 137-158. 

43. საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სომეხთა ეროვნული საბჭოს 
მოღვაწეობის ისტორიიდან, საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთა-
ვისადმი მიძღვნილი „კავკასიის უნივერსიტეტის შრომები“, თბ., 2018 (კონფ. მას.) 
7 გვერდი.  

 
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 
1. 1987 27-29 მაისი - ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა XXII სამეცნიერო სესია. 
2. 1988 21-23 ნოემბერი - ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია. 
3. 1988 18-20 ოქტომბერი - Всесоюзная научная сессия Источниковедения. 
4. 1999 29-30 ოქტომბერი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. 
5. 2002 4-5 თებერვალი -  საერო ინსტიტუტ „გაენათის“ სამეცნიერო კონფერენცია. 
6. 2002 1-2 მაისი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის სამეცნიერო კონფერენცია. 
7. 2003 8-9 მაისი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის სამეცნიერო კონფერენცია. 
8. 2004 28 აპრილი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილისადმი. 
9. 2005 20-21 ოქტომბერი - ხელნაწერთა ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია. 
10. 2005 27-28 დეკემბერი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. 
11. 2006 24-26 სექტემბერი - კავკასიის ბიზნესის სკოლისა და ატლანტის 

უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო სესია. 
12. 2007 30 აპრილი-4 მაისი -  ივ. ჯავახიშვილის  ისტორიის და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია ,,გელათის მონასტერი - 900.“ 
13. 2007 18-19 ოქტომბერი - კავკასიის უნივერსიტეტისა და ატლანტის 

უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო სესია. 
14. 2008 19 აპრილი - Международная конференция Армянского центра 

сотрудничества Грузии ,,Геноцид армян 1915-1923“. 
15. 2008 2-5 ივნისი - ივ. ჯავახიშვილის  ისტორიის და ეთნოლოგიის              

ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი საქართველოს 
დამოუკიდებლობის აღდგენის 90 წლისთავისადმი. 

16. 2008 1-3 მაისი - კავკასიის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. 
17. 2009 16-17 აპრილი - საქართველოში გენდერული კვლევების ცენტრის 

საერთაშორისო ფორუმი. 
18. 2009 7-8 მაისი - კავკასიის უნივერსიტეტის  სამეცნიერო სესია. 



19. 2009 26 დეკემბერი - სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასია და კავკასიელები“. 
20. 2010 - რუსთაველის ფონდის დისციპლინათაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„კავკასია“ – მედიევალური სომხური ისტორიოგრაფიის ტიპოლოგიური 
მარკერები. 

21. 2011 20 თებერვალი, ირანი - თეირანის უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო: წარსულის გამოცდილება და სამომავლო 
პერსპექტივები“ - Российско-Грузинская война 2008 года – причины, результаты и 
перспективы будущего. 

22. 2011 30-31 მაისი -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“ - Problems in Georgian-Armenian 
Relations. 

23. 2012 16-17 ნოემბერი - საერთაშორისო კონფერენცია აკად. მარიამ 
ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი - ისტორიული 
მეხსიერება და მედიევალური ისტორიოგრაფია (ქართული, ბიზანტიური, 
სომხური). 

24. 2013  30-31 მაისი -  რევაზ კიკნაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია „წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები“ -
მედიევალური ისტორიოგრაფიის მსოფლმედველობრივი და იდეოლოგიური 
ასპექტები. 

25. 2015 21-22 ნოემბერი - Deutsch-Georgisches Symposium Christentum und die 
europaische Zivilisation, Professoren Forum, Deutschland - Europe und die christlichen 
werte. 

26. 2017 18-21 ოქტომბერი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები - ბიბლია და ქართლის 
ცხოვრება. 

27. 2018 1-2 ივნისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი კავკასიის უნივერსიტეტის კონფერენცია - საქართველოს 
დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სომეხთა ეროვნული საბჭოს მოღვაწეობის 
ისტორიიდან. 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
• ივ. ჯავახიშვილის სახელობითი სტიპენდია, 1985-1986 წწ. 
• ახალგაზრდა მეცნიერთა II ხარისხის საპრეზიდენტო სტიპენდია, 1997-1999 წწ. 
• საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი #19, 2002-2003 წწ. 
• საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გრანტი  #96, 2004-2005 

წწ. 
• ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის 

(რუსთაველის ფონდი), გრანტი - A 22-09, 2009-2010 წწ. 
• შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი - FR/749/20101/11, 2012-

2013 წწ. 
• World Vision–ის საგრანტო პროექტი, 2015-2017 წწ. 

 


