
მარინე ქადაგიძე _ CV 
 
დაბადების თარიღი: 6 მარტი, 1961 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, შუა საუკუნეების 
საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყო-
ფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: kobamari@yahoo.com      
 
განათლება/ტრენინგი: 1978-1983 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი:  YD 
№0251865, 1983 წ.             
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი. 
 
დისერტაცია: საკანდიდატო - 1991 წ., „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი, როგორც 
საისტორიო წყარო“ (დიპლომი КД № 040334) 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
1983-2004 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის 
განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი 
თანამშრომელი.  
2004 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი . 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური. 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. საქართველოს ისტორიის წერილობითი წყაროების შესწავლის საკითხებისადმი  

მიძღვნილი სამეცნიერო სესია - „მაცნე“, N1, ისტორიის სერია, თბ., 1985 წ. 
2. ქრონოლოგიის საკითხები თამარის მეორე ისტორიკოსის თხზულებაში, „მაცნე“ 

N4, ისტორიის სერია, თბ., 1985 წ. 
3. რეცენზია წიგნზე „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი“, „Литературная Грузия“, 

1985, №1. 
4. „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი“-ს დაკარგული ნაწილის აღდგენის მეთოდის 

ეფექტურობის შესახებ, - ქ. ბათუმში 1985 წ. 17-19 ოქტომბერს ჩატარებულ 
საკავშირო სესიაზე წაკითხული მოხსენების თეზისები. 
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5. წერილობითი ისტორიული წყაროების შესწავლისა და გამოცემის აქტუალური 
პრობლემები, თეზისები, თბ. 1985. 

6. თამარის მეორე ისტორიკოსის თხზულების დასათაურების საკითხისათვის - 
„განთიადი“ #2, ქუთაისი, 1986.  

7. „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი“-ს დაკარგული ნაწილის აღდგენის მეთოდის 
ეფექტურობის საკითხისათვის, „წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი“,  თბ., 1985 წ. 

8. აკად. ივ. ჯავახიშვილის ხელნაწერი მემკვიდრეობიდან, „მაცნე“ N2, ისტორიის 
სერია, თბ., 1986 წ. 

9. „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი და მისი ტექსტის აღდგენის მეთოდი“, 
„ქართული წყაროთმცოდნეობა“, VII, თბ., 1987 წ.  

10. „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი“-ს ტექსტში დაცული ზოგიერთი ცნობარის 
სიზუსტის საკითხის გარკვევისათვის, „წერილობითი ისტორიული წყაროების 
შესწავლისა და გამოცემის აქტუალური პრობლემები“ - საკავშირო სესია               
ქ. ქუთაისში, თეზისები, თბ. 1988 წ. 

11. „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი“-ს ტექსტში დაცული ზოგიერთი ცნობარის 
სიზუსტის საკითხის გარკვევისათვის, „წყაროთმცოდნეობითი კრებული“, 
თბილისი, 1991 წ. 

12. „ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი“ ქართული მხატვრული აზროვნების 
ფორმირების კონტექსტში, „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, VIII, 1993 წ. 

13. „ქართლის ცხოვრების“ ანასეული და ჭალაშვილისეული ნუსხების შედარებითი 
პალეოგრაფიული ანალიზი, „საისტორიო კრებული“, 1994 წ.  

14. „ქართლის ცხოვრების“ ჭალიშვილისეული ხელნაწერის ზოგიერთი 
თავისებურება - კრებულში „ანალები“ N2, თბ., 2001 წ.  

15. თამარ მეფის დროინდელი მატიანე („ცხოვრება მეფისა თამარისი“), მონოგრაფია, 
თბ., 2001 წ. 

16. წერილები ათონის ივერთა მონასტრიდან, „გელათის მეცნიერებათა აკადემიის 
ჟურნალი“ N6, თბ., 2003 წ. 

17. წერილი ათონის მონასტრიდან, Caucasia the Jurnal of Caucasian Studies, vol. 7, 2003. 
18. წერილი ათონის ივერთა მონასტრიდან, „საქართველოს სიძველენი“ #4-5, თბ., 

2003 წ. 
19. ერთი ფურცელი სასულიერო ფეოდალიზმის ისტორიიდან - კ. გაჩეჩილაძე,             

„ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს შრომები“, #349, ისტორია, არქეოლოგია, 
ხელოვნებათმცოდნეობა, ეთნოლოგია, თსუ-ს გამომც., თბ., 2003 წ. 

20. სივრცეში დარჩენილი ფრაზები (კონნე სპერელლი (კონსტანტინე გაჩეჩილაძე) 
ტერენტი გრანელის შესახებ), მონოგრაფია, თბ., 2003 წ. 

21. „ქართლის ცხოვრების“ ნუსხათა მხატვრული ანალიზი, „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“ ეძღვნება აკად. დ. მუსხელიშვილს, თბ. 2004 წ. 

22. ქ. შორაპნის ეკონომიკური და თავდაცვითი მნიშვნელობა 1801 წლამდე, 
აბრეშუმის გზის საერთაშორისო სიმპოზიუმი,. იზმირი, 2004 წ. 

23. „ქართლის ცხოვრებაში“ შემავალ თხზულებათა ენა და მათი მხატვრული 
ანალიზი, „ქართველური მემკვიდრეობა“, VIII, ქუთაისი, 2004 წ. 

24. ქალი და ქართული საზოგადოება (შუასაუკუნეები), დისციპლინათაშორისო 
რესპუბლიკური კონფერენციის „ეროვნული და სარწმუნეობრივი იდენტობა“ 
მასალები, თბილისი, 2004 წ. 

25. კონსტანტინე გაჩეჩილაძის ერთი ნაშრომი, „ანალები“ #1, 2004 წ.  



26. ანტონ კათოლიკოსის უცნობი სიგელი, წიგნში „ნათელი ქრისტესი“ საქართველო, 
2004 წ. 

27. ჩვენი წარსულის მნიშვნელოვანი ძეგლი - ძველი კულტურულ-საგანმანათლებლო 
კერა, „საისტორიო მოამბე“, #77-78, თბ., 2004-2005 წწ. 

28. წერილები კონსტანტინე გაჩეჩილაძის არქივიდან, გამომც. „მწიგნობარი“, თბ. 2005 
წ. 

29. კონსტანტინე გაჩეჩილაძე (ოთიაშვილი), გაჩეჩილაძეთა საგვარეულო, თბ., 2005. 
30. ჰიეროტოპია, „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, IX, თბ., 2008 წ. 
31. ახალი იერუსალიმები, საკრალური სივრცეების ჰიეროტოპია და იკონოგრაფია, 

„ქართული წყაროთმცოდნეობა“, XII, თბ., 2010 წ., გვ. 282-291. 
32. ერთი არქივის მასალები, „ქართული წყაროთმცოდნეობა,“ XII, 2010 წ., გვ. 256-267. 
33. მოგონებების უწყვეტი ძაფი, „ქართული წყაროთმცოდნეობა,“ XII, 2010 წ. 
34. მასალები საქართველოს ისტორიისათვის კონსტანტინე გაჩეჩილაძის არქივი, 

მონოგრაფია, თბ., 2010 წ. 
35. Женщина Грузии XII веке, „Женщина общество - женский фактор в истории 

(сборник статьей документов)“, изд. CHSIUAU, კიშინიოვი, 2012 წ. 
 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 
1. 1985 წ. 17-19 ოქტომბერი, ქ. ბათუმი, საკავშირო სესია - „ცხოვრება მეფეთ-მეფეისა 

თამარისი“-ს დაკარგული ნაწილის აღდგენის მეთოდის ეფექტურობის შესახებ. 
2. 1988 წ. ქ. ქუთაისი, საკავშირო სესია - „ცხოვრება მეფეთ-მეფეისა თამარისი“-ს 

ტექსტში დაცული ზოგიერთი ცნობარის სიზუსტის საკითხის გარკვევისათვის“ – 
წერილობითი ისტორიული წყაროების შესწავლისა და გამოცემის აქტუალური 
პრობლემები.  

3. 1989 წ. 25-27 აპრილი, აკად. ივ. ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 
რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია, ქ. თბილისი, ისტორიის ინსტიტუტი - 
„ქართლის ცხოვრების“ ჭალაშვილისეული ხელნაწერის ზოგიერთი 
თავისებურება.  

4. 1998 წ. სექტემბერი, ვახუშტი ბაგრატიონისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია  - 
ძველ საგვარეულოთა შესახებ (ათონის მონასტრის აღაპები).  

5. 2004 წ. ივნისი, აბრეშუმის გზის საერთაშორისო სიმპოზიუმი - ქალაქ შორაპნის 
ეკონომიური და თავდაცვითი მნიშვნელობა 1801 წლამდე.  

6. 2004 წ. ქართველური მემკვიდრეობა, ქ. ქუთაისი - „ქართლის ცხოვრებაში“ 
შემავალ თხზულებათა ენა და მათი მხატვრული ანალიზი.  

7. 2004 წ. თსუ-ს საერთაშორისო სიმპოზიუმი - წერილი ათონის ივერთა 
მონასტრიდან. 

8. 2004 წ. დისციპლინათაშორისი რესპუბლიკური კონფერენცია ეროვნული და 
სარწმუნოებრივი იდენტურობა, თბილისი - ქალი და ქართული საზოგადოება 
(შუა საუკუნეები). 

9. 2010 წ. 30 იანვარი, სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის წმინდა 
მღვდელმოწამე კირიონ II-ისადმი მიძღვნილი მეორე სამეცნიერო კონფერენცია - 
დეკანოზ მაკარ გაჩეჩილაძის საარქივო მასალები. 

 
 
 


