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დაბადების თარიღი:  9 დეკემბერი 1972 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ბიბლიოთეკის გამგე 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: gloveli1972@gmail.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1989-1994 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: აუ 
№ 041485, 1994 წ. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი. 
 
დისერტაცია: საკანდიდატო - 2004 წ., „აფხაზთა სამეფო“ (დიპლომი № 004357). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2006 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის გამგე. 
2006 წლიდან - კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის: 
ფონდების მთავარი მცველი; ფონდების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; 
სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე; სარესტავრაციო საბჭოს თავმჯდომარე; 
სწავლული მდივანი; სამეცნიერო-ანალიტიკური და საგამომცემლო განყოფილების 
ხელმძღვანელი. 
1995-2010 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გაერთიანებული პროფკომიტეტის: თავმჯდომარის მოადგილე; 
თავმჯდომარე. 
2010 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობიოს თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტისა და სამეცნიერო ორგანიზაციათა პროფესიული კავშირის გამგეობის 
თავმჯდომარე. 
2015 წლიდან - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქართველოს 
ისტორიის წყაროების კომისიის წევრი.  
2003-2004 წწ. - საპატრიარქოს რადიო „ივერიის“ გადაცემათა ციკლი: „საქართველოს 
მეფეები“ (IV საუკუნიდან XI საუკუნემდე). გადაცემების ავტორი. 
2002-2003 წწ. - სკოლა-ლიცეუმ „რიტორის“ ისტორიის მასწავლებელი. 
1998-2000 წწ. - ტელე-პროექტი: „საქართველო XX საუკუნე“. ჟურნალისტი. 
1996-2003 წწ. - სალექციო კურსი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში შემდეგ 
დისციპლინებში: საქართველოს ისტორია, ქართული კულტურის ისტორია, 
ხელოვნების ისტორია. 
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1996-1998 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის „სტუდენტური ექსპედიციების“ საუნივერსიტეტო ჯგუფის 
ხელმძღვანელი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური, გერმანული 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 

1. ციფრული ჰუმანიტარია და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, საერთაშორისო 
კონფერენცია - „ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა“, მოხსენებათა თეზისები, 
თბ., 2018, გვ. 32-33. 

2. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი - ქრონიკა, ინფორმაცია - 2016,  „მრავალთავი“ - 
ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 25, თბ., 2017.   

3. ხელნაწერები პროფესორ ვარლამ დონდუას არქივიდან, კრ. „ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“ XIV-XVI, თბილისი, 2016-2017, გვ. 635-640. 

4. საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები. კატალოგი. 
შემდგენლები: გ. გაგნიძე, შ. გლოველი, დ. გოგაშვილი, მ. კარანაძე, თ. 
ოთხმეზური, ნ. ჩხიკვაძე, შალვა გლოველის რედაქციით, თბილისი, 2015. 

5. მეფე ვახტანგ I გორგასალი, წგ. „საქართველოს სამხედრო ისტორია“  I, თბ., 2013. 
6. ირან-ბიზანტიის ომები და საქართველო, წგ. „საქართველოს სამხედრო ისტორია“  

I, თბ., 2013. 
7. ბრძოლა თბილისის ასაღებად ბიზანტიელებისა და ხაზარების ლაშქრობების 

დროს. წგ. „საქართველოს სამხედრო ისტორია“ I, თბ., 2013. 
8. ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერების კატალოგი, შოთა რუსთაველი. ვეფხისტყაოსანი. 

ხელნაწერი მემკვიდრეობა, თბილისი, 2013 (თანაავტორები ვლადიმერ კეკელია, 
ანა ჭეიშვილი). 

9. უნიკალური ერთეული ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის რარიტეტული ფონდიდან, კრ. 
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“,  XIII, თბილისი, 2012. 

10. „აფხაზთა სამეფოს“ შესახებ, კრ. „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XIII, 
თბილისი, 2012. 

11. Fund Management: Archive Unit as an Artifact and its Super-normative Nature, 
„Caucasus Journal of  Social Sciences“, 2011 (თანაავტორი ესმა მანია). 

12. მეფეთა ტიტულატურის შესახებ - „მეფეთა-მეფე“, კრ. „ისტორიულ-
ეთნოლოგიური ძიებანი“ XII, თბილისი, 2010. 

13. „მეფეთა დივანი“ როგორც საისტორიო წყარო, კრ. „ისტორიულ-ეთნოლოგიური 
ძიებანი“  XI, თბილისი, 2009. 

14. დასავლურ-ქართული სახელმწიფო - „აფხაზთა სამეფო“ და მისი საზღვრები, 
თბილისი, 2009. 

15. დასავლურ-ქართული სახელმწიფოს - „აფხაზთა სამეფოს“ ჩამოყალიბება 
(პრობიზანტიური და ანტიბიზანტიური პოლიტიკა), კრ. „ისტორიულ-
ეთნოლოგიური ძიებანი“  X, თბილისი, 2008. 

16. სვანეთის საერისთავო „აფხაზთა სამეფოს“ შემადგენლობაში, კრ. „სვანეთი - 
ქართული კულტურის სავანე“, თბილისი, 2008. 

17. საქართველოში „თანამეფობის“ ინსტიტუტის ისტორიიდან, კრ. „საისტორიო 
შტუდიები“, თბ.,  2005. 



18. ეგრისის სამეფო, კრ. „საქართველო არის ესე“ N 8, თბ., 2003. 
19. „აფხაზთა სამეფო“, კრ. „საქართველო არის ესე“ N 8, თბ., 2003. 
20. ქართველ პოლიტიკოსთა ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის, კრ. 

„საისტორიო შტუდიები“, თბ., 2003 (თანაავტორი ნიკოლოზ გურგენიძე). 
21. „აფხაზთა სამეფო“ და „მამასახლისის“ ინსტიტუტი, კრ. „საისტორიო შტუდიები“, 

თბ., 2003. 
22. „აფხზათა სამეფო“ და სენიორალური სისტემა, კრ. „საისტორიო შტუდიები“, თბ., 

2003. 
23. Алекси-Месхишвили,  „Праваславная Энциклопедия“, I, Москва, 2000. 
24. Bedia, „kaukasische Post“  № 7, 1996. 
25. ეგრის-აფხაზეთის ჩამოყალიბების ისტორიიდან, ჟურნ. „არტანუჯი“ N2-3, თბ., 

1994. 
 
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 

1. 28-30 ივნისი, 2018, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია - „ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა“, მოხსენება: ციფრული 
ჰუმანიტარია და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი (მონაწილე, მომხსენებელი). 

2. 14 დეკემბერი, 2016, კონფერენცია: „ქართული ხელნაწერი საზღვარგარეთ“. 
მოხსენება: როგორ იქმნებოდა უცხოეთში დაცული ქართული ხელნაწერების 
ფოტოპირების ფონდი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრი (მონაწილე, მომხსენებელი). 

3. 25-26 ნოემბერი, 2016, კონფერენცია: „ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი VI 
სამეცნიერო კონფერენცია“. მოხსენება: ქართულ ხელნაწერთა კოლექციების 
წარმომავლობის შესახებ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი (მონაწილე-
ორგანიზატორი, მომხსენებელი).  

4. 19 აპრილი, 2016, კონფერენცია: „კათოლიკოს-პატრიარქი კალისტრატე - 150“. 
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი (მონაწილე-ორგანიზატორი). 

5. 4 თებერვალი, 2016, კონფერენცია: „ძველი ქართული ფილოლოგია“, მიეძღვნა 
აკად. მზექალა შანიძს 90 წლის იუბილეს. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი  
(მონაწილე-ორგანიზატორი). 

6. 25 იანვარი, 2016, სემინარი: „კ. კეკელიძის სამეცნიერო სემინარი“. მოხსენება: 
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივთმცოდნეობის დეპარტამენტის 2015 წლის 
მუშაობის ანგარიში. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი  (მონაწილე-ორგანიზატორი, 
მომხსენებელი). 

7. 10-14 ნოემბერი, 2015, საერთაშორისო კონგრესი: „ქართველოლოგიის პრობლემები 
და პერსპექტივები“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. თსუ. 
საქართველოს საპატრიარქო (საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი). 

8. 25-26 ნოემბერი, 2015, კონფერენცია: „ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი V 
სამეცნიერო კონფერენცია“. მოხსენება: საქართველოს რეგიონებში დაცული 
ქართული ხელნაწერების დარგობრივ-შინაარსობრივი მონაცემები. ხელნაწერთა 
ეროვნული ცენტრი (მონაწილე-ორგანიზატორი, მომხსენებელი). 

9. 25-26 ნოემბერი, 2014, კონფერენცია: „ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი IV 
სამეცნიერო კონფერენცია“. მოხსენება: ხელნაწერთა ფონდების შემადგენელი 
კოლექციების წარმომავლობასთან დაკავშირებული საკითხები (1958-2007 წწ.). 
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი (მონაწილე-ორგანიზატორი, მომხსენებელი). 

https://www.academia.edu/32782365/I_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_I_INTERNATIONAL_CONGRESS_Problems_and_Prospects_of_Kartvelology_I_%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_
https://www.academia.edu/32782365/I_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_I_INTERNATIONAL_CONGRESS_Problems_and_Prospects_of_Kartvelology_I_%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_


10. 29 მაისი, 2014, კონფერენცია: „პროფესორ ვარლამ დონდუასადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია“. მოხსენება: ხელნაწერები პროფესორ ვარლამ დონდუას 
საბიბლიოთეკო ფონდიდან. თსუ, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი (მონაწილე-ორგანიზატორი, მომხსენებელი). 

11. 25-26 ნოემბერი, 2013, კონფერენცია: „ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი III 
სამეცნიერო კონფერენცია“. მოხსენება: აჭარაში და კახეთში დაცული ქართული 
ხელნაწერები (სამეცნიერო მივლინების მოკლე ანგარიში). ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრი (მონაწილე-ორგანიზატორი, მომხსენებელი). 

12. 26-27 ნოემბერი, 2012, კონფერენცია: „ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი II 
სამეცნიერო კონფერენცია“. მოხსენება: ილია აბულაძე და ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრის ახალი (Q) კოლექცია. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი (მონაწილე-
ორგანიზატორი, მომხსენებელი). 

13. 13-15 ივნისი, 2011, კონფერენცია: „საქართველოს სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია“. მოხსენება: ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ახალი ფონდები. ივანე ჯავახიშვილის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი (მონაწილე-მომხსენებელი). 

14. 2011, საერთაშორისო კონფერენცია: საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე 
საერთაშორისო კონფერენცია: „კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი: 
პრობლემები და პერსპექტივები“. მოხსენება: ფონდების მართვა: საარქივო 
ერთეული როგორც არტეფაქტი და მისი ზენორმატიული ბუნება. საქართველო, 
გონიო (მონაწილე-მომხსენებელი). 

15. ნოემბერი, 2010, კონფერენცია: „ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი პირველი 
სამეცნიერო კონფერენცია“. მოხსენება: თანამეფობის ინსტიტუტის ისტორიიდან. 
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი (მონაწილე-ორგანიზატორი, მომხსენებელი). 

16. 19-25 ოქტომბერი, 2009, საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრის I საერთაშორისო სიმპოზიუმი - „ქართული ხელნაწერი“ (მონაწილე-
ორგანიზატორი). 

17. 11-19 ივნისი, 2006, კონფერენცია: „სვანეთი – ქართული კულტურის სავანე“. 
მოხსენება: სვანეთის საერისთავო „აფხაზთა სამეფოს“ შემადგენლობაში. ლენტეხი-
მესტია-თბილისი (მონაწილე-მომხსენებელი). 

18. სექტემბერი, 1998, კონფერენცია: „ძეგლი-98“. მოხსენება: მანგლისთან წმინდა 
თევდორეს გმირობასთან დაკავშირებული ახლადმიკვლეული ტაძრის შესახებ. ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მონაწილე-
ორგანიზატორი, მომხსენებელი). 

19. სექტემბერი, 1997, კონფერენცია: „ძეგლი-97“. მოხსენება: ექსპედიცია „ძეგლი-97“-
ის ანგარიში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი (მონაწილე-ორგანიზატორი, მომხსენებელი). 

20. სექტემბერი, 1996, კონფერენცია: „ძეგლი-96“. მოხსენება: ექსპედიცია „ძეგლი-96“-
ის ანგარიში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი (მონაწილე-ორგანიზატორი, მომხსენებელი).  

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
• 2018 წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 

საკონფერენციო გრანტი GEC-19-240 – წმინდა გრიგოლ ფერაძის I საერთაშორისო 



კონფერენცია „საქართველო და ქრისტიანული ცივილიზაცია“ მიძღვნილი წმ. 
გრიგოლ ფერაძის დაბადების 120 წლისთავისადმი. დონორი ორგანიზაცია: „შოთა 
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. პოზიცია - 
ძირითადი პერსონალი. 

• 2016-2018 წწ. - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგრანტო პროექტი: „ქართული 
ხელნაწერი საზღვარგარეთ“. დონორი ორგანიზაცია „შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. პოზიცია – დამხმარე პერსონალი. 

• 2014-2017 წწ. - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგრანტო პროექტი: „ქართულ 
ხელნაწერთა ანდერძების მონაცემთა ბაზა“. დონორი ორგანიზაცია „შოთა 
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. პოზიცია – ძირითადი 
შემსრულებელი. 

• 2013-2015 წწ. - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგრანტო პროექტი: 
„საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები: მონაცემთა 
ერთიანი ელექტრონული ბაზა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).“ დონორი 
ორგანიზაცია „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. პოზიცია – 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი.  

• 2013 წ. - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგრანტო პროექტი: „მეორე 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი - „ქართული ხელნაწერი“. დონორი ორგანიზაცია 
„შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. პოზიცია – ძირითადი 
შემსრულებელი.  

• 2013 წ. - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგრანტო პროექტი: „საზაფხულო 
სკოლა - „ქართული დამწერლობა“. დონორი ორგანიზაცია „შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. პოზიცია – ლექტორი. 

• 2012 წ. - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგრანტო პროექტი: 
„ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა - „ქართული დამწერლობა“. დონორი 
ორგანიზაცია „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. პოზიცია – 
ლექტორი.  

• 2011 წ. - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგრანტო პროექტი: „საზაფხულო 
სკოლა“. დონორი ორგანიზაცია „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდი“. პოზიცია – მასწავლებელი.  


