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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 2012 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-

პროფესორი 

 2012 წლის გაზაფხული სემესტრი – მოწვეული ლექტორი დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს 

ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში 

 2008 და 2011 გაზაფხულის სემესტრები – მოწვეული ლექტორი თსუ-ში 

 2007-2012 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჰუმანიტარული 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლაბორანტი 

 2006-2009, 2010 – მასწავლებელი ნიკოლოზ წერეთელის სახელობის საერთაშორისო სკოლაში. 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

 

ისტორიის დოქტორი 

ასისტენტ-პროფესორი 

იხ. დანართი 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში  

 

1. 2016 –23rd International Congress of Byzantine Studies. მოხსენება: Georgian Coins with Byzantine 

Iconography and Imperial Titulature of the Georgian Kings. 25 აგვისტო ბელგრადი, სერბეთი 

http://byz2016.rs/  

2. 2016 – თსუ ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი. X საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი შოთა მესხიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. მოხსენება: ანასტასი აპოკრისიარის 

წერილში დაფიქსირებული „იბერიის პატრიკიოსისა და სტრატეგოსის განმარტებისათვის“ თბილისი, 

14 ივნისი 

3. 2016 – თსუ ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი: ივანე ჯავახიშვილის 140 წლის 

იუბილისადმი მიძღვნილი სამეცნერო კონფერენცია: წარსული, აწმყო, მომავალი. მოხსენება: ლაზიკის 

მაგისტროსის (მაგისტრი) თანამდებობის შესახებ. თბილისი, 22 აპრილი 

4. 2015 – I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორია 

და სიძველეები. მოხსენება: ქოროღოს ტაძრის ქტიტორთა ვინაობის შესახებ. გუდაური, 19 დეკემბერი 

mailto:lerytavadze@gmail.com
http://byz2016.rs/
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5. 2015 – თსუ ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

ყოველწლიური სამენციერო კონფერენცია. მოხსენება: მაგისტროსი ქაიანი (იბერიელი) დიმიტრი 

თეოდორიდისის კოლექციაში დაცული საბეჭდავის მიხედვით. თბილისი, 13 ნოემბერი 

6. 2014 – Международная научная конференция: «Этногенез, история, язык и культура карачаево-балкарского 

народа». Москва: Северный Кавказ в титулатуре грузинских царей (XII-XV вв.) 

7. 2013 – საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია. პირველი საუნივერსიტეტო-სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი თამარ მეფის გარდაცვალებიდან 800 წლისთავისადმი. მოხსენება: დავით 

სოსლანის ოსეთში გამეფების საკითხისათვის 

8. 2012 – თსუ ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

კონფერენცია. მოხსენება: ანატოლიის საკითხი საქართველო-ბიზანტიის პოლიტიკურ 

ურთიერთობაში 

9. 2011 – თსუ ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

კონფერენცია. მოხსენება: ფეოდალური საქართველოს სოციალური შემადგენლობის შესახებ ქოროღოს 

რელიეფების მიხედვით 

10. 2011 - თსუ ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია 

(მიძღვნილი პროფ. გივი ჟორდანიას 100 წლის იუბილესადმი). თბილისი. მოხსენება: ალექსი I 

კომნენოსი და ბიზანტიური საიმპერიო ტიტულატურის რეფორმაცია  

11. 2011 - თსუ ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

კონფერენცია მიძღვნილი შოთა მესხიას 95-ე წლის იუბილისადმი. მოხსენება: ნოველისიმოსის 

ტიტული შუა საუკუნეების ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში  

12. 2011 – თსუ და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ეგიდით ჩატარებული სტუდენტ-არქეოლოგთა III 

საერთაშორისო კონფერენცია. ვარძია. მოხსენება: სოციალური მოტივები გვიან ანტიკურსა და 

ადრეული შუასაუკუნეების საერო პირთა პორტრეტულ გამოსახულებებში (საქართველოში 

აღმოჩენილი არქეოლოგიური, ნუმიზმატიკური, გლიპტიკისა და რელიეფური მასალების მიხედვით) 

13. 2010 – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: „საქართველოს სამეფო ოჯახის სოციალური სტატუსის 

გარკვევისათვის XI-XVI სს. ფრესკული მხატვრობის მიხედვით“ 

14. 2010 – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა კონფერენცია. მოხსენება: 

„საქართველოს სასაზღვრო სისტემა: ჩრდილოეთი საზღვრის პრობლემები ანტიკურ ეპოქაში“. 

15. 2009 – მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია ვია ეგნატია: ხალხი და სახელმწიფო – კულტურა, პოლიტიკა 

და რელიგიური იდენტობები წარსულსა და თანამედროვეობაში. მოხსენების სათაური: „ბიზანტიის 

თანამეგობრობა და საქართველო“ (თანამომხსენებელი ნიკო სილაგაძე) 

16. 2008 – დოქტორანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს 

გიორგი მელიქიშვილის 90 წლის იუბილისადმი. 24 დეკემბერი. მოხსენება: „საქართველო ალან-

ოსეთის პოლიტიკური ურთიერთობა და ოსეთის მეფეთა ქრონოლოგია“ 

17. 2008 – თსუ-ს ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მეორე სამეცნიერო კონფერენცია 

(მიძღვნილი შალვა ნუცუბიძის 120 წლის იუბილესადმი). მოხსენება: „ჯეჰან შაჰის შემოსევა 

საქართველოში (1440 წელი)“ 
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18. 2007 – სამეცნიერო კონფერენცია _ „საქართველო და გარე სამყარო“ (17-18 დეკემბერი) საქართველოს 

დავით აღმაშენებლის სახელობის მეცნიერებათა აკადემიაში მოხსენება: „პავლე ტაგარის-

პალეოლოგოსი და საქართველო“ 

19. 2007 – თსუ-ს პირველ სამეცნიერო კონფერენცია (ეძღვნება აკად. აკაკი შანიძის დაბადების 120 წლის 

თავს). მოხსენება: „ფრანკი ლიმიტანები ლაზიკაში“ (თანამომხსენებელი პროფ. თ. დუნდუა).  

 

  

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

  

 2014-დან დღემდე – ტაო-კლარჯეთის ქართული ციხე-სიმაგრეები – ძირითადი შემსრულებელი (შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) 

 2013-დან დღემდე – ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ-კატალოგი – ძირითადი 

შემსრულებელი (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი)  

 2011-2012 – FaRiG (Friends of Academic Research of Georgia) Rothschild Research Grant - საქართველოს აკადემიური 

კვლევების მხარდამჭერი ბრიტანული ასოციაციის (FaRiG) “როთშოლდის გრანტი” მფლობელი და ძირითადი 

შემსრულებელი http://farig.org/grants   

 2009/IV/01-2010/I/31 – Erasmus Mundus-ის სტიპენდია ევროკომისიის ეგიდით, საფრანგეთის ქალაქ ანჟეს 

უნივერსიტეტში სასწავლებლად. 

 2009 – საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II სახელობითი სტიპენდია ჰუმანიტარულ დარგებში 

კვლევისათვის. 

 2009 – ილია ჭავჭავაძის სახელობითი სტიპენდია (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). 

 2006 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობითი სტიპენდია  

 

 

 

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

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტისა და მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა 

ისტორიკოსთა შრომების სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 

 

 

 

                                                                  თარიღი:   

02.06.2017 

 

ლერი თავაძე 
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დანართი 

 

წიგნები: 

1. მაგისტროსი საქართველოში და ქართველი მაგისტროსები ბიზანტიის იმპერიაში. „მერიდიანი“. თბილისი. 

2016 

2. ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ-კატალოგი. ძირითადი პერსონალი: თედო დუნდუა, 

გიორგი დუნდუა, ალექსანდრე ბოშიშვილი, აპოლონ თაბუაშვილი, ლერი თავაძე, აკაკი ჩიქობავა და სხვ. 

http://geonumismatics.tsu.ge/ge/  

3. ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. IV ნაწილი. ოსმალები, ირანელები და რუსები. სამონეტო საქმე და 
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http://www.spekali.tsu.ge/index.php/en/article/viewArticle/2/12 (ინგლისურად) 
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8. Tedo Dundua, Leri Tavadze, Frankish Limitanei in Lazica. Phasis. Vol. 12. Tbilisi. 2009, გვ. 141-144 
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http://www.spekali.tsu.ge/index.php/en/article/viewArticle/2/12
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/2/12/


 

 

6 ლერი თავაძე,  CV და დანართი 

10. Polish-Georgian Military Relationship During Fifth Crusade. Pro Georgia. Vol. 18. Warsaw. 2009, გვ. 99-
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