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CURRICULUM VITAE   
                                                                                                                                 
 

გვარი:    ანთაძე                         

სახელი:   თამარი                  

სამუშაო ადგილი : ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის, მსოფლიო ისტორიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის, ახალი და უახლესი 

ისტორიის კათედრის ასისტენტ პროფესორი 

მისამართი:    ჭავჭავაძის გამზ. #1        

ელ. ფოსტა: tamar.antadze@tsu.ge 

  

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2012.09-დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიოს ახალი და უახლესი 

ისტორიის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი. 

2011.03-2012.08 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით 

მოწვეული პედაგოგი. 

2011.10-2012.03 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით 

მოწვეული პედაგოგი. 

2011.03-2011.08 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით 

მოწვეული პედაგოგი. 

2010.09-2011.02 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით 

მოწვეული პედაგოგი. 

2010.03-2010.08 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით 

მოწვეული პედაგოგი. 

2009.09-2010.03 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით 

მოწვეული პედაგოგი. 

2008.09-2009.03 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით 

მოწვეული პედაგოგი. 

2008.03-2008.07 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით 

მოწვეული პედაგოგი. 

2007.10-2008.02 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით 

მოწვეული პედაგოგი. 

2005-2007 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ისტორიის კათედრა, ლაბორანტი. 

1999-2004 საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, რეფერანტი. 

2000-2010 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური 

კვლევის ინსტიტუტი, სოციალურ-პოლიტიკური ცვლილებების კვლევის 
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განყოფილება, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, შემთავსებელი. 

1996-2000 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური 

კვლევის ინსტიტუტი, სოციალურ-პოლიტიკური ცვლილებების კვლევის 

განყოფილება, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 

1991.06-1996.03 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური 

კვლევის ინსტიტუტი, სოციალურ-პოლიტიკური ცვლილებების კვლევის 

განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი 

1991.05-1991.06 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი, 

უფროსი ლაბორანტი 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით) 

  

ისტორიის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი.  

მონოგრაფია 

 

1. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრის ისტორია, თბ., 

2014. 120 გვ. (მ. კალანდფაძესთან ერთად) 

2. საბჭოთა პერიოდში საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის საკითხის თანამედროვე 

საერთაშორისო ასპექტები, თსუ გამომცემლობა 47 გვ. 2005. 

 

შრომები 

1.  

2.  ვარლამ ჩერქეზიშვილი ესპანეთის მეფე ფილიპ II-ზე, გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, 

შრომათა კრებული #14, თბ. 2016. გვ. 29-33. 

3.   ვარლამ ჩერქეზიშვილი აშშ-ს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის საკითხებზე – ამერიკის 

შესწავლის საკითხები VI, თბ. 2016. გვ. 29-36.  

4.   ავსტრიელი დიპლომატი მეტერნიხი – ქართული დიპლომატია, წელიწდეული 17. თბ. 2015.  გვ. 

250-266.  

5.  საქართველოში საფრანგეთის დიდი რევოლუციის და ნაპოლეონის ეპოქის შესწავლის საკვანძო 

მომენტები –  საისტორიო ძიებანი XII. თბ. 2015.  გვ. 286-298. (მ. კალანდაძესთან ერთად) 

6.     ვარლამ ჩერქეზიშვილი ინგლისის დედოფალ ვიქტორიაზე. ჟურნალი „ქართველოლოგია“ #6, თბ. 

2015. გვ. 61-66.  

7.    ნაპოლეონ ბონაპარტეს ცხოვრების და მოღვაწეობის ძირითადი ეტაპები  – საპატრიარქოს 

უნივერსიტეტის შრომები. ტ. IV.თბ., 2015. გვ. 87-93. 205. (მ. კალანდაძესთან ერთად) 

8.     ავსტრიელი დიპლომატი კაუნიცი – ჟურნალი „ანალები“ #8. თბ., 2012. გვ. 148-154.  

9.     უილიამ ორანელი, ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, ნაკვეთი 7. თბ., 2010. გვ. 329-342.  

10.      ნოდარ კიკვაძე – ენციკლოპედიურად განათლებული პიროვნება, ახალი და უახლესი 

ისტორიის     საკითხები, ნაკვეთი 5,თბ., 2009. გვ. 329-342.   

11.  რობესპიერი ქართულ ისტორიოგრაფიაში, კრებული ხელისუფლება და საზოგადოება, 

#2.თბ., 2008. გვ. 55-77. (მ. კალანდაძესთან ერთად) 

12. ნაპოლეონის გარდაცვალების ვერსიები, კრებული ხელისუფლება და საზოგადოება, #3(7).      

გვ. 83-88. 2008. (მ. კალანდაძესთან ერთად) 
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13. ისტორიკოსები რობესპიერზე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრის შრომების კრებული, მიძღვნილი 

ვლადიმერ ივანოვისა და რევაზ ლასკარის ხსოვნისადმი, ნაკვეთი 6, თბ., 2007. გვ. 179-204. 2007. (მ. 

კალანდაძესთან ერთად) 

14. კანდიდ ჩარკვიანი – გზა ხელისუფლებისაკენ, კრებული მიძღვნილი ვლადიმერ ივანოვისა 

და რევაზ ლასკარის ხსოვნისადმი, თბ., 2007. გვ. 39-51.  

15. კანდიდ ჩარკვიანის მოსვლა ხელისუფლების სათავეში, კრებული მიძღვნილი ვლადიმერ 

ივანოვისა და რევაზ ლასკარის ხსოვნისადმი, თბ., 2007. გვ. 136-148.  

16. საქართველოს ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობა 1939-1959 წლებში, კრებული მიძღვნილი 

მიხეილ მამფორიას და გერმან სიმონიძის ხსოვნისადმი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  თბ., 2005გვ.  237-243.  

 

განათლება/ტრენინგი  

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ისტორიის 

ფაკულტეტი  

2005-2006 ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკის 

ფაკულტეტი 

1986-1991 ეკონომისტი 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 

1.  ვარლამ ჩერქეზიშვილი პალმერსტონზე. აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 95 

წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია. თბ., 2017. 

2.  წიგნი სამრეწველო გადატრიალებაზე ინ გლისში, დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი IV 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია , გორი 2017. 

3.  ამერიკის დამოუკიდებლობისთვის ომისა და საფრანგეთის დიდი რევოლუციის შედარებითი 

ანალიზი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი, ამერიკისმცოდნეობის XVIII  ყოველწლიური საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია. თბ., 2017. 

4.  ვარლამ ჩერქეზიშვილი ინგლისის მეფე უილიამ ორანელის შესახებ  – ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მსოფლიო ისტორიის ახალი და უახლესი ისტორიის VII ყოველწლიური კონფერენციის 

თეზისები. გვ. 4.  2014. 

5.  ვარლამ ჩერქეზიშვილი ინგლისის დედოფალ ელისაბედზე- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო 

ისტორიის ახალი და უახლესი ისტორიის VI ყოველწლიური კონფერენციის თეზისები. გვ. 2. 2013. 

6.  ვარლამ ჩერქეზიშვილი ახალი ისტორიის საკითხებზე – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის 

ახალი და უახლესი ისტორიის VI ყოველწლიური კონფერენციის თეზისები. გვ.3. 2012. 

7.  ავსტრიის კანცლერი მეტერნიხი ისტორიულ ლიტერატურაში – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო 
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ისტორიის ახალი და უახლესი ისტორიის დეპარტამენტის IV ყოველწლიური კონფერენციის 

თეზისები. გვ. 5-6. 2010. 

8.  კალანდაძე მ. რიშელიეზე – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის III ყოველწლიური კონფერენციის თეზისები. გვ. 1-3. 2010. () 

9.  ანთაძე თ.  გიორგი წერეთელი და გარიბალდი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის 

ახალი და უახლესი ისტორიის დეპარტამენტის II ყოველწლიური კონფერენციის თეზისები,  გვ. 1-

2. 2009. 

10. ანთაძე თ.  საფრანგეთ-ოსმალეთისა და საქართველოს ურთიერთობათა ისტორიიდან (XVI_XVIIსს.), 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის ახალი და უახლესი ისტორიის დეპარტამენტის 

I ყოველწლიური კონფერენციის თეზისები, გვ. 1-2. 2008. 
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