ხათუნა იოსელიანი _ CV
დაბადების თარიღი: 8 ნოემბერი 1968 წელი
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11
ელ-ფოსტა: xatuna825@mail.ru
განათლება/ტრენინგი: 1986-1991 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: ТB-I
№ 084848, 1991 წ.
1992-1995 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის
ინსტიტუტის ასპირანტურა.
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი.
დისერტაცია: საკანდიდატო - 2000 წ., „სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიცია სვანეთ-ში“
(დიპლომი № 002697).
სამსახურეობრივი გამოცდილება:
1972-2015 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და
ეთნოგრაფიის
ინსტიტუტის:
უმცროსი
მეცნიერ-თანამშრომელი,
მეცნიერთანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
2015 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური
გამოქვეყნებული შრომების სია:
1. ტრადიციული სვანური სუფრა, „მაცნე“ N 4, თბ., 1992.
2. მიცვალებულის გლოვასთან დაკავშირებული სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიცია
სვანეთში, საისტორიო ალმანახი „კლიო“ N 4, თბ., 1999, გვ. 140-151.
3. საქორწილო სუფრასთან გამასპინძლების წესი სვანეთში (თამადის ინსტიტუტი
და სადღეგრძელოები), გამომც. „მეცნიერება“, ბროშურა 26 გვერდი, თბ., 1999.
4. სტუმრის მიღების წესი სვანეთში, კრ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ N 1,
თბ., 2000, გვ. 117-129.
5. ქცევის ნორმები სვანური „ჩვეულებითი მართლიერების“ აღსრულებისას, კრ.
„ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ N 2, თბ., გვ. 157-169.

6. სვანი ებრაელები? კრ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ N 2, თბ., 2000, გვ.
212-213.
7. სტუმარ-მასპინძლობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ტერმინის შესახებ
ქართველურ ენებში, კრ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ N 3, თბ., 2001, გვ.
105-112.
8. სამხედრო საქმის ისტორიიდან სვანეთში, კრ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
ძიებანი“ N 4, თბ., 2002, გვ. 341-349.
9. საბრძოლო-თავდაცვითი იარაღის ამსახველი ტერმინები სვანურ ენაში, კრ.
„ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ N 4, თბ., 2002, გვ. 350-358.
10. სოციალურ ურთიერთობათა ისტორიიდან სვანეთში (წერილობითი წყაროების
მონაცემები), კრ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ N 5, თბ., 2003, გვ. 199211.
11. ეროვნული (ქართული) ცნობიერების ერთი პლასტის შესახებ სვანეთში, კრ.
„ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ N 5, თბ., 2003, გვ. 212-219.
12. სასჯელთა და გარდასახდელთა ფორმები შუა საუკუნეების სვანეთში (წერილობითი ძეგლების მონაცემთა მიხედვით), კრ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
ძიებანი“ N 6, თბ., 2004, გვ. 163-177.
13. კახეთის მეფე ალექსანდრე II და სვანეთი, კრ. „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
ძიებანი“ N 7, თბ., 2005, გვ. 192-204.
14. მუჟალის თემი (ისტორიულ-გეოგრაფიული ნარკვევი), კრ. „ისტორიულეთნოგრაფიული ძიებანი“ N 7, თბ., 2005, გვ. 205-221.
15. მონოგრაფია „სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიცია სვანეთში“ თბ., 2005.
16. სამხედრო ორგანიზაცია სვანეთში ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული
მონაცემების მიხედვით, კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, IX,
გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ., 2007.
17. სვანების და ჩრდილოკავკასიელების ურთიერთობების ზოგიერთი ასპექტი,
თეზისები, კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბ.,
2007.
18. სწორფრობის ერთი ასპექტის შესახებ, კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური
ძიებანი“, X, თბ., გამომცემლობა „მწიგნობარი“, 2008.
19. თანაავტორი მონოგრაფიისა „ქართველთა ეთნიკური კულტურის საკითხები“,
თბ., 2008.
20. ეთნიკურჯგუფთაშორისი
კულტურულ-ისტორიული
პარალელები
და
ურთიერთდამოკიდებულება (გარდაბნის რაიონში მცხოვრები ქართველებისა და
აზერბაიჯანლების მაგალითზე), „ეთნოლოგიური კრებული“, I, თბ., 2008.
21. ქართული ეთნოლოგიური სკოლა, კრებული „ანთროპოლოგია მომავლის
მეცნიერება?!”, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2008.
22. ვახტანგ ითონიშვილი, როგორც ეთნოლოგი, კრებული „ისტორიულეთნოლოგიური ძიებანი“, X, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ., 2008.
23. ჩრდილოკავკასიელების
ამსახველი
ზოგიერთი
ეთნონიმი
სვანურში
(წერილობითი ძეგლების და ფოლკლორის მონაცემების მიხედვით), კრებული
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XI, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ.,
2009.
24. გიორგი ლეონიძის მიერ დანახული საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი
ფურცელი (პლატონ იოსელიანის შემოქმედების მიხედვით), (თანაავტორი

გიორგი ქავთარაძე), კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XI, თბ.,
2009.
25. საქართველოს ციხე-სიმაგრეები და საფორტიფიკაციო ქსელი, ბროშურა,
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, სერია „მეომრის ბიბლიოთეკა“, თბ., 2009.
26. ტრადიციული ქართული საბრძოლო იარაღი, ბროშურა, საქართველოს
თავდაცვის სამინისტრო, სერია „მეომრის ბიბლიოთეკა“, თბ., 2009.
27. სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიცია, წიგნში „საქართველოს ეთნოგრაფია
/ეთნოლოგია“, თბ., 2010.
28. ქართული ეტიკეტი, წიგნში „საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია“, თბ., 2010.
29. ქართული სამოსი, წიგნში „საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია“, თბ., 2010.
30. დასახლების ფორმები საქართველოში, წიგნში „საქართველოს ეთნოგრაფია
/ეთნოლოგია“, თბ., 2010.
31. საცხოვრებელი ნაგებობები და მათი სახეობები საქართველოში, წიგნში
„საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია“, თბ., 2010.
32. თავდაცვითი ნაგებობები, წიგნში „საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია“, თბ.,
2010.
33. ქართული საბრძოლო და თავდაცვითი იარაღი, წიგნში „საქართველოს
ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია“, თბ., 2010.
34. სამხედრო შენაერთების აღმნიშვნელი ქართული ტერმინოლოგია, კრებული
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XII, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ.,
2010.
35. გიორგი XII - საქართველოს უკანასკნელი მეფის პორტრეტისათვის (პლატონ
იოსელიანის “ცხოვრება გიორგი მეცამეტის” მიხედვით) (თანაავტორი ირმა
კვაშილავა), კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XIII, გამომცემლობა
„მწიგნობარი“, თბ., 2011.
36. ტრადიციული კულტურისა და მენტალობის როლი აფხაზეთის ტერიტორიაზე
არსებული კონფლიქტის მოგვარებაში (თანაავტორი გიორგი მამარდაშვილი),
კრებული
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური
ძიებანი“,
XIII,
გამომცემლობა
„მწიგნობარი“, თბ., 2011.
37. დაკრძალვასთან დაკავშირებული ერთი რიტუალის შესახებ სვანეთში, კრებული
„ვერა ბარდაველიძე - 110“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
მოხსენებათა კრებული, თბ., 2012.
38. სამხედრო ეტიკეტის საკითხები, კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური
ძიებანი“, XIV, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ., 2012.
39. XII-XV საუკუნეების სვანეთის ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები, კრებული
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XV, თბ., 2013.
40. დემეტრე I-ის მეფედ კურთხევის შესახებ, კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური
ძიებანი“, XV, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ., 2013.
41. საქართველოს სამხედრო ისტორია, ორტომეული, თანაავტორი (ოთხი სტატია),
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია,
სახელმძღვანელო, თბილისი, 2013.
42. XV საუკუნის სვანეთის პოლიტიკური და გეოგრაფიული ვითარება ერთი
დოკუმენტის მიხედვით, კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XVI,
გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ., 2014.

43. სახელმწიფოს მართვის სულხან-საბა ორბელიანისეული კონცეფცია („სიბრძნე
სიცრუისას“ მიხედვით), კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XVI,
გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ., 2014.
44. ეთნოსოციალური პროცესების ზოგიერთი ასპექტი ქვემო
ქართლში
(მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
მაგალითზე),
კრებული
„ისტორიულეთნოლოგიური ძიებანი“, XVII, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბ., 2015.
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