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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

1983-87 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, 

არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის (დღეს ისტორიისა და ეთნოლოგიის) ინსტიტუტის უფროსი 

ლაბორანტი 

1987-90 უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

1990-92 მეცნიერ-თანამშრომელი 

1992-2000 უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

2003-6 წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი 

1995-2001 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტის კულტურის 

ისტორიის კათედრის დოცენტი 

2001-6 თსუ კულტურის ისტორიის კათედრის პროფესორი 

2005-6 თსუ რექტორის მოადგილე 

2006-დან თსუ (სრული) პროფესორი (ძველი მსოფლიოს ისტორია) 

2007-დან სამაგისტრო პროგრამის „ძველი ენები და ცივილიზაციები“ ხელმძღვანელი 

2009-დან ისტორიის საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამების თანახელმძღვანელი 

2011-14 თსუ მსოფლიო ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

2011-დან თსუ ძველი მსოფლიოს ისტორიის დეპარტამენტის/ კათედრის ხელმძღვანელი 

2014-დან თსუ სენატის წევრი 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

დისერტაციები: 

1990 ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, თსუ, "სოციალური ურთიერთობები მიკენურ 

საბერძნეთში" 

1999 ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ, "B-ხაზოვანი ტექსტების do-e-ro ძველი მსოფლიოს 

სოციალური ისტორიის კონტექსტში" 

პუბლიკაციები: 

1. “განგება დარბაზობისა” როგორც საისტორიო წყარო. მაცნე. ისტორიის, არქეოლოგიის, 
ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია. 1984, 4, 75-83. 

2. მეფის ფუნქციები მიკენურ საბერძნეთში. საქართველოს მეცნ. აკად. ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა 
მეცნიერ მუშაკთა XXII სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი 1987, 11-12. 

3. ზოგიერთი მიკენური სოციალური ტერმინის შესახებ. საქართველოს მეცნ. აკად. ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის 
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ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XXIII სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი 

1988, 11; იგივე რუსულ ენაზე, 55-56. 

4. მიკენური სამყაროს პოლიტიკური ერთიანობის საკითხისათვის. საქართველოს მეცნ. აკად. 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის 
ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XXII სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი 
1989, 9-10. 

5. მეფის ფუნქციები მიკენურ საბერძნეთში (რეზიუმე რუსულ ენაზე). ისტორიულ-
წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი. რედ. რ. კიკნაძე. “მეცნიერება”, თბილისი 1989, 11-17. 

6. Õîçÿéñòâî ïèëîññêîãî äâîðöà (რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე). საქართველოს მეცნ. 
აკად. მოამბე, 1990, 2, 445-448. 

7. Zur mykenischen Gesellschaftsordnung. Logos Kurzfassungen, Hrsg. R. Gordesiani. Tbilissi 1995, 24 S. 

8. Dou'lo"– von Mykene bis in die Spätantike. Internationale Konferenz aus Anlaß des 100. Jahrgangs des 

Akademiemitglieds Simon Kauchtschischvili.Tbilissi 1995, 46-47. 

9. Sklaverei in der homerischen Gesellschaftsordnung. International Conference dedicated to the 125th birth 

annyversary of Grigol Tsereteli “Ancient Greek Literature and Contemporaneity” Tbilisi 1996, 42-45. 

10. PY Er 312+880 და Un 718 ტექსტების ინტერპრეტაციისათვის (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). 

კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული IX, რედ. გ. გიორგაძე, “მეცნიერება”, თბილისი 1998, 

55-68, 214-215. 

11. რეცენზია წიგნზე: F.Schachermeyr. Mykene und das Hethiterreich. Wien, 1986. კავკასიურ-
ახლოაღმოსავლური კრებული IX, რედ. გ. გიორგაძე, “მეცნიერება”, თბილისი 1998, 195-198. 

12. მიკენური საზოგადოებრივი წყობის საკითხისათვის. მიკენიდან სეფერისამდე. რომან 
მიმინოშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომების კრებული. რედ. რ. გორდეზიანი. 

“ლოგოსი”, თბილისი 1998, 38-45. 

13. მიკენური საბერძნეთი B-ხაზოვანი ტექსტების შუქზე. რედ. გ. მელიქიშვილი. “ლოგოსი”, 

თბილისი 1998, 52 გვ. + 8 ილ. 

14. Zu den Bedeutungsänderungen von dou'lo". Phasis, Greek and Roman Studies 1, 1999, 38-48.  

15. არგონავტების ლაშქრობის თარიღისათვის (რეზიუმე გერმანულ ენაზე). არგონავტიკა და 
მსოფლიო კულტურა. აკაკი ურუშაძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომების კრებული. 
რედ. რ. გორდეზიანი, “ლოგოსი”, თბილისი 1999, 22-27. 

16. DO-E-RO მიკენურ საზოგადოებაში (რეზიუმე გერმანულ ენაზე). ANAQESIS. ფილოლოგიურ-
ისტორიული ძიებანი. აკადემიკოს თინათინ ყაუხჩიშვილის საიუბილეოდ. რედ. რ. 

გორდეზიანი. “ლოგოსი”, თბილისი 1999, 102-113. 

17. B-ხაზოვანი ტექსტების do-e-ro ძველი მსოფლიოს სოციალური ისტორიის კონტექსტში. რედ. გ. 

მელიქიშვილი. “ლოგოსი”, თბილისი 1999, 224 გვ. 

18. აღმოსავლეთი B-ხაზოვან ტექსტებში. Mnhvmh. ეძღვნება ალექსანდრე ალექსიძის ხსოვნას. რედ. 

რ. გორდეზიანი, ლ. ბერაია. “ლოგოსი”, თბილისი 2000, 90-100. 
19. Mykenisches Großreich – Tradition und Realität. Phasis, Greek and Roman Studies 2-3, 2000, 151-154. 
20. ტერმინები basileuv" და dou'lo" ძველ საბერძნეთში (რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე). 

ანალები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ჟურნალი, თბილისი 2000/2, 6-13. 

21. ტროას ომის თარიღისათვის (რეზიუმე გერმანულ და რუსულ ენებზე). კავკასიურ-
ახლოაღმოსავლური კრებული X, რედ. გ. გიორგაძე, თბილისი 2001, 28-38.  

22. ბერძნული მითები და ისტორია (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). ენა და კულტურა 2. თბილისი 

2001, 36-41. 
23. Zur mykenischen Gesellschaftsordnung. Logos Kurzfassungen, Hrsg. R. Gordesiani. Zweite verarbeitete 

und erweiterte Auflage. Tbilissi 2002, 40 S. 
24. B-ხაზოვანი დამწერლობა. წიგნში: თ. ყაუხჩიშვილი, ბერძნული ეპიგრაფიკა, რედ. ლ. 

გორდეზიანი. “ლოგოსი”, თბილისი 2002, 56-66.  
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25. მონათმფლობელური ფორმაცია _ მითი თუ რეალობა? (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). ძველი 
ისტორია 2. რედ. გ. ქავთარია, თბილისი 2002, 54-64.  

26. დედოფალი თუ ქალღმერთი? (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე), ენა და კულტურა 3. თბილისი 

2002, 47-54. 

27. ძველი საბერძნეთის კულტურა. კულტუროლოგია. რედ. გ. ლორთქიფანიძე, ლ. გორდეზიანი. 

თბილისი 2003, 330-357. 
28. Einige Bemerkungen zur antiken Sklaverei. Bulletin of the AGIBAS I, Tbilisi 2003, 20-25.  
29. პილოსი აღსასრულის მოლოდინში (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). კავკასიურ-

ახლოაღმოსავლური კრებული XI, რედ. გ. გიორგაძე, თბილისი 2004, 29-39. 

30. კოლხეთი B-ხაზოვან ტექსტებში (რეზიუმე გერმანულ ენაზე), ახალგაზრდა მეცნიერთა 
ასოციაციის II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბილისი 2004, 226-228. 

31. საქართველოს ძველი და შუა საუკუნეების ისტორიისათვის. ენა და კულტურა 5-6. თბილისი 

2005, 30-37. 
32. Die Königin von Pylos und Tawananna. 6

th
 International Congress of Hittitology, Abstracts of papers, 

Roma 2005, 11. 
33. Der Troianische Krieg in den Linear-B-Texten? Phasis, Greek and Roman Studies 8, 2005, 52-57.  
34. Einige Bemerkungen zum Troianischen Krieg. Acts of the V. International Congress of Hittitology, Corum 

2-6 Sept. 2002. Ankara 2005, 405-410. 
35. ქურუმი ქალი e-ri-ta (რეზიუმე გერმანულ ენაზე). კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული 

XII, რედ. ნ. ხაზარაძე, თბილისი 2006, 80-85. 

36. პილოსის უკანასკნელი დედოფალი (რეზიუმე გერმანულ ენაზე). რედ. ჯ. შარაშენიძე. 

“ლოგოსი”, თბილისი 2006, 39 გვ. 

37. თუკიდიდე. ისტორია. ადაპტირებული თარგმანი, წინასიტყვაობა და რუკები. ბაკურ 

სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი 2007. 
38. The Argonautica and Linear B Texts. Phasis, Greek and Roman Studies 11, 2007, 79-85. 
39. Die Königin von Pylos und Tawananna. VI Congresso Internationale di Ittitologia, Roma, 5-9 settembre 

2005, SMEA XLIX, 2007, 335-337. 
40. I.Tatišvili, L.Gordeziani, Some Hittite-Georgian Religious Parallels, VII. International Congress of 

Hittitology, Çorum 25-31 August 2008, 39-40. 
41. პერიკლეს სიტყვა (თუკიდიდესი, პელოპონესოსის ომის ისტორია, წიგნი II, 34–46). ანტიკური 

ლიტერატურის ანთოლოგია II, თბილისი 2009, 18–21.  

42. კოლხეთი ბრინჯაოს ხანის ტექსტებში (ქართულ და ბერძნულ ენებზე). საბერძნეთ–
საქართველოს მეგობრობის საპარლამენტო ჯგუფის საერთაშორისო კონფერენცია 
„არგონავტების ლაშქრობა“, მასალები, 12–13 ივნისი, 2008 წელი, ვოლოსი. საბერძნეთის 

პარლამენტის გამომცემლობა, ათენი 2009, 81–83, 86–90. 

43. ერთი ურარტული ფორმულის ინტერპრეტაციისათვის (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). 

კავკასიურ–ახლოაღმოსავლური კრებული XIII, თბილისი 2009, 59–62. 

44. ძველი ისტორიის ნარკვევები. რედ. ი. ტატიშვილი, ლოგოსი, თბილისი 2009, 415 გვ. 

45. ტაო–კლარჯეთი ურარტულ ტექსტებში. კულტურულ–საისტორიო ძიებანი, თსუ, თბილისი 

2010, 36–45. 

46. ხეთური, ასურული, ურარტული, სპარსული ლურსმული, მიკენური B-ხაზოვანი ტექსტები, 

ენციკლოპედია ანტიკური კავკასია I, ლოგოსი, თბილისი, 2010, 13–44. 

47. რამდენიმე შენიშვნა ურარტულ ტექსტებში ტაო–კლარჯეთის მოხსენიებასთან დაკავშირებით, 

საერთაშორისო კონფერენცია ტაო–კლარჯეთი. მასალები. თბილისი 2010, 357–364. 
48. I.Tatišvili, L.Gordesiani, Zur Erforschung der hethitisch-kartwelischen religiösen Parallelen, Acts of the VII. 

International Congress of Hittitology, Çorum 25-31 August 2008, vol.2, Ankara 2010, 891-900. 

49. ი.ტატიშვილი, ლ.გორდეზიანი, კიდევ ერთხელ ხეთურ-ქართული პარალელების შესახებ, 

(რეზიუმე გერმანულ ენაზე). კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული XIV, რედ. 

ი.ტატიშვილი, მ.ხვედელიძე, ლ.გორდეზიანი, ლოგოსი, თბილისი 2011, 167-180. 
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50. ახალი წიგნი საქართველოს ისტორიაზე / A New Book on Georgian History (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე), ქართველოლოგი 16, თბილისი 2011, 189-202. 

51. კოლხეთი უძველეს ტექსტებში / La Colchide nei testi antichi (ქართულად და იტალიურად). 
Fs. Nini Kauchtschischvili = A Oriente # 18, Milano 2011, 56-63. 

52. To the Interpretation of CTU A 3-4, Phasis, Greek and Roman Studies 13-14, 2010-2011, 31-41. 

53. ძველი ისტორიის ნარკვევები. მეორე, შევსებული და შესწორებული გამოცემა. რედ. 

ი.ტატიშვილი. ლოგოსი, თბილისი 2012, 458 გვ. 

54. ისტორია 7 (გ. სანიკიძისა და ლ. ფირცხალავას თანაავტორობით). ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა, თბილისი 2012. 

55. ისტორია 8 (გ. სანიკიძის, რ. გაჩეჩილაძისა და ზ. მიმინოშვილის თანაავტორობით). ბაკურ 

სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი 2012. 

56. ისტორია 10 (ნ. კიღურაძის, გ. სანიკიძის, გ. ოთხმეზურისა და ლ. ფირცხალავას 

თანაავტორობით). ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი 2012. 

57. ისტორია 11 (ნ. კიღურაძის, გ. სანიკიძის, რ. გაჩეჩილაძისა და ლ. ფირცხალავას 

თანაავტორობით). ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბილისი 2012. 

58. დემოკრატიული ტენდენციები. ანტიკური სამყარო და საქართველო. ენციკლოპედიური 

ცნობარი (ქ. გარდაფხაძის, თ. დულარიძის, თ. თარხნიშვილის, ქ. ნადარეიშვილისა და 

მ. ფხაკაძის თანაავტორობით). ლოგოსი, თბილისი 2012. 

59. წინასიტყვაობა წიგნისა: მ. წერეთელი, კელიშინის სტელა, თსუ, თბილისი 2013. 

60. ლუდი თუ ღვინო? (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული 
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64. ურარტულ-ქართული ლექსიკონი. ლოგოსი, თბილისი 2014. 

65. სტატიები ენციკლოპედიაში ანტიკური კავკასია, 2,1. ლოგოსი, თბილისი 2014. 
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საიუბილეო კრებული, თბილისი 2014, 331-336.  

68. ანითას ტექსტი (ხეთურიდან თარგმანი და კომენტარები ირინე ტატიშვილისა და ლევან 
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განათლება/ტრენინგი  

1979-1984: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დიპლომი: ისტორიკოსი, ისტორიისა და 

საზოგადოებათმცოდნეობის მასავლებელი. 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 

საერთაშორისო კონფერენციები: 

ასირიოლოგთა საერთაშორისო კონფერენციები პარიზსა (1991) და ჰაიდელბერგში (1992) 

ხეთოლოგთა საერთაშორისო კონგრესები ჩორუმსა (2002, 2008, 2014) და რომში (2005) 

„არგონავტიკა და მსოფლიო კულტურა“ (თბილისი, 2007) 

საბერძნეთ–საქართველოს მეგობრობის საპარლამენტო ჯგუფის საერთაშორისო კონფერენცია 

„არგონავტების ლაშქრობა“ (ვოლოსი, 2008) 

საერთაშორისო კონფერენცია ტაო–კლარჯეთი (თბილისი, 2010) 

„ანტიკური კულტურისა და მისი მემკვიდრეობის აქტუალური პრობლემები“ (თბილისი 2014) 

მიკენოლოგთა საერთაშორისო კოლოქვიუმი (კოპენჰაგენი, 2015) 

მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი (თბილისი, 2016) 

დიგიტალური კლასიკური კვლევების საერთაშორისო კონსორციუმის (Sunoikisis DC) სემინარი 

(ლაიპციგი 2016) 

 

ლექციები/მოხსენებები უცხოურ ცენტრებში: 

2002 - ტიუბინგენის უნივერსიტეტი - „აღმოსავლეთი B-ხაზოვან ტექსტებში“ 

2007 - პიზის უნივერსიტეტი - „მონობა მიკენურ სამყაროში“ 

2013 - ოლდენბურგის უნივერსიტეტი - „საქართველოს ძველი ისტორიის პრობლემები“ 

2014 - დიუსელდორფის უნივერსიტეტი - „გერმანული როგორც მეცნიერების ენა“ (თანამოხსენება 

გერმანიის ფილოსოფიის ფაკულტეტების ასოციაციის ყრილობაზე)  

2016 – „გერმანელი ხალხის ფონდის“ მიერ მოწყობილი საზაფხულო აკადემიის ფარგლებში 

ლექცია-სემინარები თემაზე „კავკასია ანტიკურობაში“ (სულ 30 სთ) სემინარი სამუშაო ჯგუფში და 

ერთი საჯარო მოხსენება პროფ. ანეგრეტ პლონტკე-ლიუნინგთან ერთად - ოლანგი (იტალია) 

2016 - იენის უნივერსიტეტი - „იბერია რომსა და სპარსეთს შორის ქართული წყაროების 

მიხედვით“; „მხატვრობის, მსოფლაღქმისა და საზოგადოებრივი წყობის 

ურთიერთმიმართებისათვის ეგეოსურ სამყაროში“; „კავკასია და კავკასიელები ურარტულ 

ტექსტებში“ - (Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში) 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

ენციკლოპედია „ანტიკური კავკასია“ - მონაწილე, ძველაღმოსავლური და  B-ხაზოვანი ტექსტები 

(რუსთაველის ფონდი, 2006-9) 

დემოკრატიული ტენდენციები. ანტიკური სამყარო და საქართველო. ენციკლოპედიური 

ცნობარი - პროექტის ხელმძღვანელი (ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“, 2011), 

საქართველოს ბერძნული წარწერების ონლაინ კატალაგი - პროექტის ხელმძღვანელი 

(რუსთაველის ფონდი, 2015-6) 
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სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და 

ა.შ. წევრობა  

1999-დან ჟურნალის Phasis, Greek and Roman Studies რედკოლეგიის წევრი 

2001-6 ჟურნალის „ენა და კულტურა“ რედაქტორი. ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი 

2009-დან „კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებულის“ რედაქტორი  

2001-დან თსუ სადისერტაციო საბჭოების (მსოფლიო ისტორიის, საქართველოს ისტორიის, 

კლასიკური ფილოლოგიის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის) წევრი 

2016-დან აკრედიტაციის საბჭოს წევრი 

 

დამატებითი ინფორმაცია  
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