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CURRICULUM VITAE  

 

 
გვარი:           ბოშიშვილი 

სახელი:        ალექსანდრე 

სამუშაო ადგილი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზ. #1. 

ელ. ფოსტა: aleksandre.boshishvili@tsu.ge; boshishvili@gmail.com  

 

 

 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 
2012 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ- პროფესორი 

2015  წლიდან კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივთმცოდნეობის 

დეპარტამენტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

2011-2015 წწ. კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივთმცოდნეობის 

დეპარტამენტის მეცნიერ-თანამშრომელი 

2007-2012 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ლაბორანტი 

 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები 

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით) 

ისტორიის დოქტორი 

თსუ ასისტენტ-პროფესორი  

გამოქვეყნებული შრომების სია (იხ. დანართის სახით) 
 

 
განათლება 
2010-2013 წწ. თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ისტორიის დოქტორი 

2005-2007 წწ. თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ისტორიის მაგისტრი 

2001-2005 წწ. თსუ, ისტორიის ფაკულტეტი. ისტორიის ბაკალავრი 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში 
2016 წელი, 17-22 ოქტომბერი, მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი (მოხსენება – 

ნიხახის ციხე, სპერიდან ტაოსკენ მიმავალი გზის მცველი).  

2015 წელი, 19 დეკემბერი, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორია და სიძველეები (მოხსენება - 

რატიშვილებისა და სოლაღაშვილების ურთიერთობის ისტორიიდან) 

2014 წელი, 27-29 ივნისი, ზაქარია ჭიჭინაძის 160 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია (მოხსენება – ქვემო ქართლის სამხრეთ ოლქები (XV-XVIII სს.)) 

2013 წელი, 25-30 ივნისი, II საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ხელნაწერი“ (მოხსენება – 

ბებუთაშვილების საგვარეულოს ფუძემდებლის ბებუთას შესახებ (XVII ს.)) 

2012 წელი, 5-8 სექტემბერი, II საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო კლარჯეთი“ (მოხსენება – ბანა – XIX 

საუკუნის 50-იანი წლებიდან დღემდე) 

2011 წელი, 14-18 ნოემბერი, მეექვსე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი (მოხსენება – 

მელიქის სახელო საქართველოში)  
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სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  

2013-2016 წწ. ტაო-კლარჯეთის ქართული ციხე-სიმაგრეები. ძირითადი პერსონალი  

2014 წ. ქართლის სამეფოს სამხრეთი საზღვარი და სამხრეთის პროვინციები (XV-XVIII სს.): 

მიწისმფლობელობა, სოციალური ურთიერთობები, ადგილობრივი მმართველობა  (ყაიყული, ტაშირი, 

ბამბაკი, სომხითი, ბორჩალო, ბაიდარი და სხვ.) (ძირითადი პერსონალი) 

2013-2015 წწ. ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ კატალოგი (ძირითადი პერსონალი) 

2012 წ. მელიქის სახელო საქართველოში (ძირითადი პერსონალი) 

2009 წ. თბილისის გარეუბნების ისტორია (კოჯორი, ტაბახმელა, შინდისი, წავკისი, წყნეთი) (ძირითადი 

პერსონალი) 

2006-2009 წ. საქართველო და გარესამყარო (ძირითადი პერსონალი) 

  

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა 

თსუ სტუდენტთა და ახალგზრდა მეცნიერთა საზოგადოების წევრი 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სარედაქციო-საგამომცემლო კომისიის ისტორიის 

დარგობრივი სექციის წევრი 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ისტორიის დარგობრივი სექციის 

მდივანი 

თსუ საქართველოს ისტორიის შრომების თანარედაქტორი 

თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტისა და თსუ მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა 

ისტორიკოსთა შრომების თანარედაქტორი 

ისტორიულ შემეცნებით ჟურნალ „ისტორიანის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 
 

 

 

 

 

 

თარიღი: 
 

26.06.2017 

 

ალექსანდრე ბოშიშვილი 
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გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 

 

 

დისერტაცია: 

 ქვემო ქართლის მცირე სათავადოები (მელიქიშვილები, სოლაღაშვილები, დოლენჯიშვილები), 

თბილისი 2013 (იხ. თსუ გამომცემლობის ელექტრონულ ინტერნეტ გამოცემებში) 

 

 

წიგნები: 

 სამეფოებად და სამთავროებად დაშლილი საქართველო, წიგნი სერიიდან „საქართველოს 

ილუსტრირებული ისტორია“ (ტომი 26), გამომცემლობა „პალიტრა L“. თანაავტორი ჯაბა სამუშია. 

 ქართლის სამეფოს სამხრეთის საზღვარი და სამხრეთის პროვინციები (XV-XVIII სს.), თბ. 2015, 

გამომცემლობა (A5, 226 გვ.) „მერიდიანი“. 

 მელიქის სახელო საქართველოში, გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბ., 2013 (A5, 194 გვ.) 

 ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. I-IV ნაწილი. CATALOGUE OF GEORGIAN NUMISMATICS. I-

IV. გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2013-2015 (ავტორები: თედო დუნდუა, გიორგი დუნდუა; 

შემდგენლები: ალექსანდრე ბოშიშვილი, აპოლონ თაბუაშვილი და სხვ). 

 ქართული ფეოდალური საგვარეულოების ისტორიიდან – სოლაღაშვილები, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბ., 2012 (A5, 114 გვ.) 

 თბილისის გარეუბნების ისტორია (კოჯორი, ტაბახმელა, შინდისი, წავკისი, წყნეთი), თბ., 2010, (A5, 

300 გვ.) 

  

 

სტატიები: 

 წარწერა ბარდუსის ციხიდან, თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბ., 2016, გვ. 177-192 

 სამელიქო ქვემო ქართლში. შაჰ აბასის მიერ ქვემო ქართლის მიწების მიტაცების მცდელობა, 

„საისტორიო კრებული“, ტომი 2. გამომც. „მხედარი“, თბილისი 2012, გვ. 67-95 

 მესხი დიდებულის – დოლენჯიშვილის საგვარეულო, „თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

შრომების“ სპეციალური გამოშვება „კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა“, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბილისი, 2012, გვ. 142-151 

 ლორე. ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა, „თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

შრომების სპეციალური გამოშვება „დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა“, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბილისი 2011, გვ. 90-106 

 დავის სამართლებრივი და სოციალური ასპექტები XVIII საუკუნის საქართველოში 

(სოლაღაშვილებისა და იესე ოსეს ძის შვილების დაპირისპირების ნარატივი), თსუ საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები“, IV, გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2011, გვ. 259-271 

 წავკისის ეკლესიის „სამშენებლო“ წარწერის შესახებ,  ელექტრონული ბილინგვური საერთაშორისო 

რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სპეკალი“, N2, თბილისი, 2011; კრებ. „საქართველო და 

ქრისტიანობა“, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი 2011, გვ. 123-131 

 თბილისის მელიქის სახელოს და ქრონოლოგიის შესახებ, თსუ საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის შრომები“, III, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი 2011, გვ. 154-164 
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 „ოსმალობის“ გავლენა სოლაღაშვილების სამფლობელო სოფლების დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე 

(1721 წლის მეწინავე სადროშოს აღწერისა და 1728 წლის თბილისის ვილაიეთის დიდი დავთრის 

მიხედვით), „თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები“, II, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 

თბილისი, 2011, გვ. 276-287 

 გორულის წარწერაში მოხსენიებულ პირთა ვინაობის საკითხისათვის, „თსუ საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები“, I, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2011, გვ. 176-184 

 დოლენჯიშვილების სათავადო, კრებ.: „მარიამ ლორთქიფანიძე 85“,  თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 

გვ. 464-474 

  

 

რეცენზია: 

 ცოტა რამ სამველ კარაპეტიანის ნაშრომზე – Мэры Тифлиса, თსუ საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის შრომები“, V, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი 2012, გვ. 394-403 

  

 

თეზისები: 

 ქვემო ქართლის სამხრეთ ოლქები (XV-XVIII სს.), ზაქარია ჭიჭინაძის 160 წლისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2014, გვ. 11-14 

 ბანა – XIX საუკუნის 50-იანი წლებიდან დღემდე,  II საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო კლარჯეთი“, 

მოხსენებათა თეზისები, თბილისი 2012, გვ. 31-34 

 მელიქის სახელო საქართველოში,  „მეექვსე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის 

მასალები“, გამომცემლობა „ქართველოლოგი“, თბილისი 2011, გვ. 45-46 

 ქართველთა გასომხება (XV-XIXსს), კრებ.: „დიდაჭარობა“, გამომცემლობა შპს „სეზანი“, ხულო-

დიდაჭარა, 2009 (თანაავტორი გრიგოლ კობიაშვილი), გვ. 498-502 

 სოლოღაშვილების საგვარეულოს წარმომავლობა, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

II სამეცნიერო კონფერენცია, „შალვა ნუცუბიძე – 120“, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2008, გვ. 264-

266 

 კაბენის მონასტერი, კრებ.: „ტბელობა“,გამომცემლობა შპს „სეზანი“, სხალთის ეპარქია, 2008, გვ. 15-17 

 ყარაბაღის სამელიქოები, „საქართველო და გარესამყარო“, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

დაფინანსებული გრანტის ფარგლებში გამართული კონფერენცია, გამომცემლობა „ინტელექტი“, 

თბილისი, 2008, გვ. 34-35 

  

 

სამეცნიერო პოპულარული წერილები: 

 ქართულ-ბიზანტიური ვერცხლის ფული და „ვერცხლის კრიზისი“ ისტორიულ-შემეცნებითი 

ჟურნალი „ისტორიანი“,  N8(68), 2016, გვ. 32-37 

 ნიხახის ციხე, სპერიდან ტაოსკენ მომავალი გზისა და ხეობის მცველი, ისტორიულ-შემეცნებითი  

ჟურნალი „ისტორიანი“,  N7(67), 2016, გვ. 54-56. 

 ბარდუსის ციხე, საქართველოსკენ მომავალი გზის მცველი, ისტორიულ-შემეცნებითი  ჟურნალი 

„ისტორიანი“,  N6(66), 2016, გვ. 57-56. 

 ფულის გაყალბების დიდოსტატები.  როგორ აითვისეს ერთ-ერთი დანაშაულებრივი პროფესია 

სახელმწიფოს მეთაურებმა,  ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი „ისტორიანი“, N8(56), 2015, გვ. 37-

43 
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 თავდაცვის სისტემა შავშეთ-კლარჯეთში. ისტორიული სამხრეთ საქართველოს ციხესიმაგრეები, 

(სამეცნიერო გრანტის, „ტაო-კლარჯეთის ციხე-სიმაგრეების“ ფარგლებში თურქეთის რესპუბლიკაში 

ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში მოწყობილი სამეცნიერო ექსპედიციის შესახებ), ისტორიულ-

შემეცნებითი ჟურნალი „ისტორიანი“, N7(55), 2015, გვ. 12-19 

 ტაო-კლარჯეთი საქართველოს თავდაცვის სისტემაში (სამეცნიერო გრანტის,  „ტაო-კლარჯეთის 

ციხე-სიმაგრეების“ ფარგლებში თურქეთის რესპუბლიკაში ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში 

მოწყობილი სამეცნიერო ექსპედიციის შესახებ), ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“,  

N10(46), 2014, გვ. 12-20  

 თბილისში მოჭრილი არაბული დირჰემები და მათი იმიტაციები, ისტორიულ-შემეცნებით  

ჟურნალი „ისტორიანი“,  N7(43), 2014, გვ. 17-23 

 ქართულ-სასანური მონეტები. პირველი ქართული ფული ჯვრის გამოსახულებითა და ქართული 

წარწერებით, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“,  N6(42), 2014, გვ. 32-39 

 რომაული ფული საქართველოში. რომის დენარები და აურეუსები საქართველოს ტერიტორიაზე და 

მათი ადგილობრივი მინაბაძები, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“,  N5(41), 2014, გვ. 

17-21 

 მონეტები დიდი ომების ეპოქიდან. ძვ.წ. II-I საუკუნეებში საქართველოს ტერიტორიაზე მოჭრილი 

ფული, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“,  N4(40), 2014, გვ. 20-25 

 ალექსანდრე მაკედონელი და ქართული ფული, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“,  

N3(39), 2014, გვ. 12-16 

 კოლხური თეთრი. საქართველოში მოჭრილი მონეტები ლითონზე დაწერილი ქვეყნის უტყუარი 

ისტორიაა, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“,  N2(38), 2014, გვ. 12-16 

 ბაღების კუნძული – ორთაჭალა, გაზ. „კვირის პალიტრა“, N34(994), 2013 წელი, 19-25 აგვისტო, გვ. 20; 

ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“,  N8(32), 2013, გვ. 46-51 

 მაცივრები ძველ საქართველოში, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“,  N7(31), 2013, გვ. 

37-41 

 ძველი თბილისის ისტორიიდან – ყარაჩოღელი და კინტო, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი 

„ისტორიანი“,  N3(27), 2013, გვ. 36-43 

 თბილისელი მეთევზეები და თევზის გამყიდველები, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი 

„ისტორიანი“,  N7(19), 2012, გვ. 20-24 

 თინა წავკისელი, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“, N6(18), 2012, გვ. 30-31 

 საქართველოში დაბეჭდილი პირველი საფოსტო მარკის ახალი ეგზემპლარი, ისტორიულ-

შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“, N4(16), 2012, გვ. 7 

 სიმონ სოლაღაშვილი, რუსეთში გადახვეწილი ქართველი გენერალი, ისტორიულ-შემეცნებით  

ჟურნალი „ისტორიანი“, N3(15), 2012, გვ. 26-27 

 ძველი თბილისის ისტორიიდან, სირაჯები და სირაჯხანა, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი 

„ისტორიანი“,  N10, 2011, გვ. 36-41 

 როგორ აიყვანეს ქართველებმა ტახტზე ახალი შაჰი, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი 

„ისტორიანი“, N7, 2011, გვ. 54-59 

 ძველი თბილისის ისტორიიდან, თულუხჩები, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“, N6, 

2011, გვ. 75-78 

 ძველი თბილისის ისტორიიდან, მენახშირეობა, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“, 

N5, 2011, გვ. 60-64 

 ადოლფ ჰიტლერის გეგმები მსოფლიოს პოლიტიკური რუკის შეცვლის შესახებ, ისტორიულ-

შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“, N4, 2011, გვ. 30-37 
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 პირველი სატელეფონო კავშირი, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“, N2, 2011, გვ. 47-

49; გაზ. „კვირის პალიტრა“, N5(861), 2011 წელი 31 იანვარი-6 თებერვალი, გვ. 20 

 პირველი საფოსტო მარკა, ისტორიულ-შემეცნებით  ჟურნალი „ისტორიანი“, N1, 2011, გვ. 40-41; გაზ. 

„კვირის პალიტრა“, N1(857), 2011 წელი, 3-9 იანვარი, გვ. 18 

 ლექცია პოეტური ელფერით, კრებ. „სამეცნიერო პარადიგმები“ ეძღვნება ნათელა ვაჩნაძეს, 

გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი 2009 (თანაავტორი აკ. ჩიქობავა), გვ. 53-54 

 უმრწემესი და მარადიული გმირი საქართველოსი (მარო მაყაშვილი), გაზ. „თბილისის 

უნივერსიტეტი“, N13-15. (2009), თბილისი, 2005, გვ. 20 

 ბრძოლები თბილისის მისადგომებთან, გაზ. „თბილისის უნივერსიტეტი“, №25. (1999), თბილისი, 

2005, გვ. 6 


