ქეთევან ალავერდაშვილი _ CV
დაბადების თარიღი: 22 მარტი 1954 წელი
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს
ეთნოლოგიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11
ელ-ფოსტა: ketevan.alaverdashvili@tsu.ge
განათლება/ტრენინგი: 1971-1976 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: I №
013562, 1976 წ.
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი.
დისერტაცია: საკანდიდატო - 2002 წ., „კარდინალური სიმბოლოები ქართველთა
რიტუალურ პრაქტიკასა და რწმენა-წარმოდგენებში (ეთნოგრაფიული მასალების
მიხედვით)“ (დიპლომი № 003361).
სამსახურეობრივი გამოცდილება:
1976-2018 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი.
2018 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური, ფრანგული
გამოქვეყნებული შრომების სია:
1. სოციალურ-რელიგიური ტრადიციების შესწავლის მეცნიერული მემკვიდრეობა
და მისი თანამედროვე გამოყენების საკითხები, (თანაავტორი მ. გეგეშიძე),
სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1979.
2. რელიგიური ტრადიციების სოციალური ასპექტები, კრებ. „სოციალური
განვითარების დაგეგმვის სოციალურ-კულტურული ასპექტები“, გამომვემლობა
„მეცნიერება“, თბილისი, 1979.
3. მოქმედი ფუნქციის მქონე სახატო რიტუალების კონკრეტულ-სოციალური
შესწავლის ზოგიერთი შედეგი, კრებ. „საქართველოს ისტორიის საკითხები“,
გამომვემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1982.
4. ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარი (თანაავტორები: ნ. აბაკელია, ნ.
ღამბაშიძე), გამომცემლობა „კრიალოსანი“, თბილისი, 1992 წელი, მონოგრაფია.

5. შესაწირავი გულ-ღვიძლის სიმბოლიკა ქართულ რიტუალურ პრაქტიკაში, „კლიო“
#5, გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი, 1999.
6. ცენტრის სიმბოლიკისათვის ზოგიერთ ქართულ ფერხულში, კრებული „ანალები“
#1, გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი, 2000.
7. გზაჯვარედინთან დაკავშირებული სიმბოლიკა ქართულ რწმენა-წარმოდგენებში,
კრებ. „ქრისტიანობა საქართველოში, ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლე-ვები“,
გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი, 2000.
8. ზოგიერთი
რიტუალური
პურის
სიმბოლიკა
ახალი
წლის
ციკლის
დღესასწაულებში ქართული ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით (სვანეთი), კრებ.
„ოჩხარი“, გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი, 2002.
9. ცენტრის სიმბოლიკისათვის ქართულ საწესო ფერხულებში (კოშკი), კრებ.
„მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“ ტ. XXVI, გამომცემლობა
„მემატიანე“, თბილისი, 2004.
10. წრიული
რიტუალური
ფერხულების
სიმბოლიკისათვის
ქართული
ეთნოგრაფიული
მასალის
მიხედვით,
კრებ.
„მასალები
საქართველოს
ეთნოგრაფიისათვის,“ ტ. XXV, გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი, 2005.
11. ფერხულ „ძაბრას“ მნიშვნელობისათვის, ჟურნ. „სემიოტიკა“ II (ილია ჭავჭავაძის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი), გამომცემლობა
„უნივერსალი“ თბილისი, 2007.
12. საკრალური გეომეტრია, გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბილისი, 2007,
მონოგრაფია.
13. რიტუალური ფერხულების სიმბოლიკის შესწავლის საკითხისათვის, კრებული
„ანთროპოლოგიური კვლევანი“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2010,
გვ. 193-210.
14. საწესო ფერხულების შესწავლისათვის, კრბული „ვერა ბარდაველიძე - 110“
(საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), თბილისი, 2011,
გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 28-38.
15. საკრალურ დროსთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი ტრადიციულ ქართულ
კულტურაში, კრებ. „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XVI, თბილისი, 2014,
გამომცემლობა „მწიგნობარი.“
16. Традиционный праздничный календарь (в соавторстве с Н. Абакелия и Н.
Гамбашидзе). «Грузины». Серия «Народы и культуры», Москва, 2015, из. «Наука»
17. 1950 წელს ხევსურეთში ჩაწერილი მასალა ხალხური მედიცინის შესახებ, კრებ.
„კავკასიის ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“, საერთაშორისო კონფერენციის
მასალები, თბილისი 2016, თსუ-ს გამომც.
18. წმინდა გიორგის სალოცავები ხევში, ჟურნ. „ანალები“, #12, თბ., 2016, გამომც.
„უნივერსალი.“
19. ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარი (თანაავტორები ნ. აბაკელია და ნ.
ღამბაშიძე), კრ. „ქართველები“, თბილისი, 2016, გამომც. „პალიტრა L“.
20. ქალების
სალოცავები
ხევში
(საარქივო
მასალების
მიხედვით),
კრ.
„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა, სიძველეთმცოდნეობა – ტენდენციები და
თანამედროვე გამოწვევები“, კონფ. მას., თბ., 2017 (თანაავტორები: ნ. ღამბაშიძე, ნ.
ზაზანაშვილი).
21. წმინდა გიორგის სალოცავები გუდამაყარში, ჟურნ. „ანალები“, #13, თბ., 2017,
გამომც. „უნივერსალი.“

22. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა (გუდამაყრის,
ხევის, თუშეთის სალოცავები), მონოგრაფია, თბილისი, 2018, გამომცემლობა
„მერიდიანი“, 377 გვერდი (თანაავტორი ნ. ღამბაშიძე).
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
1. 2007 წ. 28-30 ივნისი, თბილისი, სამეცნიერო კონფერენცია „ანთროპოლოგია _
მომავლის მეცნიერება?!“ (ორგანიზატორები: ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოსა და კავკასიის ეთნოლოგიის
განყოფილებები
და
ივ.ჯავახიშვილის
სახ.
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი). მოხსენება: „ემილ დიურკჰეიმი რელიგიური ცხოვრების

ელემენტარული ფორმების შესახებ“.
2. 2009 წ. 14-15 მაისი, თბილისი, ვ. ბარდაველიძის დაბადების 110 წლისთავისადმი
მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (ორგანიზატორები:
ივ.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი და ივ.
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.) მოხსენება: „საწესო

ფერხულების შესწავლისათვის“.
3. 2016 წ. 1-3 სექტემბერი, თბილისი, „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა,
სიძველეთმცოდნეობა – ტენდენციები და თანამედროვე გამოწვევები“
(საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი)
მოხსენება: „ქალების სალოცავები ხევში (საარქივო მასალების მიხედვით)“
(თანაავტორები: ნ. ღამბაშიძე, ნ. ზაზანაშვილი).
4. 2016 წ. 26-27 ოქტომბერი, თბილისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„კავკასიის ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“, მიძღვნილი აკადემიკოს მალხაზ
აბდუშელიშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი (ორგანიზატორები: ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივ.
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია). მოხსენება: „1950 წელს ხევსურეთში

ჩაწერილი მასალა ხალხური მედიცინის შესახებ.“
5. 2017 წ. 21 დეკემბერი, თბილისი, ეგნატე გაბლიანის (1881 – 1937 წწ.) ხსოვნისადმი
მიძღვნილ სამეცნიერო სესია „სვანეთი საუკუნეთა მიჯნაზე“ ( ორგანიზატორი:
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი). მოხსენება: „თანამედროვე
უცხოელი ავტორები სვანეთის შესახებ“ (ქ. ხუციშვილთან ერთად).
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•
•
•
•

1998-1999 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი
„ქრისტიანობა ქართულ ხალხურ ტრადიციებსა და მითოსში“, შემსრულებელი.
2000-2001 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი
„სინკრეტიზმი ქართულ ხალხურ სარწმუნოებაში,“ შემსრულებელი
2002-2003 წწ. – „ქართულ-ინდოევროპული შეხვედრები მითოსსა და რიტუალში
და მათი კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა,“ შემსრულებელი
2004-2005 წწ. – „ქალღვთაებანი ქართულ მითოსსა და რიტუალში“,
შემსრულებელი.

•

2015-2018 წწ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი
„შეუსწავლელი საარქივო მასალები და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის
ტრადიციული კულტურა (ეთნოლოგიური ძიებანი)“, ძირითადი შემსრულებელი.

