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CURRICULUM VITAE   

                                                                                                                                 

 

გვარი:   ლიჩელი 

სახელი:    ვახტანგ 

სამუშაო ადგილი : ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი:  თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 13, N 206. 0179 

ელ. ფოსტა:  vakhlich@hotmail.com  

                      vakhtang.licheli@tsu.ge  

 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 

2015 წლის მარტი – სალექციო კურსი ინსბრუკის (ავსტრია) უნივერსიტეტში მოწვეული 

პროფესორის სტატუსით. 

2013 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი – სალექციო კურსი ლეიდენის (ჰოლანდია) 

უნივერსიტეტში მოწვეული პროფესორის სტატუსით. 

2011 წლის მარტი – სალექციო კურსი ინსბრუკის (ავსტრია) უნივერსიტეტში მოწვეული 

პროფესორის სტატუსით. 

2009 წლიდან -  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სრული პროფესორი. 

2007-2010 წწ- ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი 

2008 -2015 წწ -გადარჩენითი არქეოლოგიური კვლევები. 

2009 წლიდან დღემდე - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. 

2007 - 2009  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. 

2006 წლიდან –2010 წლის ოქტომბრამდე -   ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

2003 – 2005 წწ– ლექციები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  

2006 წწ – არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის არქეოლოგიური გამოკვლევების სამეცნიერო 

ინვესტირების მენეჯერი, წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი. 
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2003 წ -  არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი. 

2001–2003 წწ – ბაქო – თბილისი – ჯეიჰანის მილსადენის საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის პროექტის დირექტორი, BP – საქართველოს ძირითადი კონტრაქტის ავტორი და 

მენეჯერი საქართველოს მხრიდან. 

2000-2001 წწ – ყულევის საზღვაო ტერმინალის ზონის არქეოლოგიურ და არქიტექტურულ 

ძეგლთა კვლევის კოორდინატორი. 

1998 – 2003 წწ – არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო 

დარგში. 

1997–2003 წწ – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის 

არქეოლოგიური სამსახურის უფროსი. 

1999 – 2000 წწ – ევროპა-აზიის შემაერთებელი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზის ზონაში 

არქეოლოგიური და არქიტექტურული ძეგლების კვლევის კოორდინატორი. 

1997–1999 წწ – ბაქო – სუფსის ნავთობსადენის (დასავლეთის მარშრუტი) კულტურული 

მემკვიდრეობის კოორდინატორი, BP (საქარველოს მილსადენის კომპანია)- საქართველო - 

ძირითადი კონტრაქტის თანაავტორი საქართველოს მხრიდან.  

1995-1996 წწ – მივლინებები და ლექციები მონრეალის (კანადა) მაკ-გილის უნივერსიტეტში. 

1988 წლიდან – დღემდე – სხვადასხვა არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი. 

1983 – 1998  წწ - საქართველოს ტელევიზიის პროგრამა “საუბრები არქეოლოგიაზე” 

დამაარსებელი, ავტორი და წამყვანი.  

1984–1986 წწ - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის არქეოლოგიური 

ექსპედიცია, ხელმძღვანელის მოადგილე. 

1973-დღემდე– მონაწილეობა საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე გათხრებში (ვანი, 

ნასტაკისი, ძალისა, აბასთუმანი, წნისი, ბენარა, ასპინძა, წაღვერი, მზეთამზე, იგოეთი, თმოგვი, 

ურბნისი, ოთარშენი, ბერთაყანა და სხვა). 

1971-1983 წწ – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვანის არქეოლოგიური ექსპედიცია, 

ხელმძღვანელის მოადგილე. 
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სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

 

1991 - ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი 

1981 - ისტორიულ  მეცნიერებათა კანდიდატი. 

2009 წლიდან -  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

პროფესორი.  

სარედაქციო საქმიანობა: 

2007 წლიდან- დღემდე- ჟურნალის “ Caucasus Journal of Social Sciences”  სარედაქციო საბჭოს 

წევრი. 

2003 წლიდან- დღემდე- ჟურნალის “Ancient Civilization” (ჰოლანდია) მრჩეველთა საბჭოს 

წევრი.  

კრებულის “მილსადენის არქეოლოგია” რედაქტორი (2 ტომი). 

ჟურნალ “ინტერდისციპლინარული არქეოლოგიის” რედაქტორი (2 ტომი). 

 

1997-2003 წწ- არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალ “ძიებანის” სარედაქციო საბჭოს წევრი  

 

პუბლიკაციები: 

V. Licheli- ,,Achaemeneid type pottery in Central Transcaucaisa and easter Anatolia- one way of 

development. In: International Symposium on East Anatolia-South Caucasus Cultures. Proceeding II, Ed: 

M.Ishikli and M Birol Can, Cambridge Scholars Publishing, 2015.  

V. Licheli- Achaemenids and Caucasian Iberia. In: Prichornomorie v Antichnoe I Srednevekovie 

vremia, Rostov- na Donu, 2013. 

V. Licheli- Urban Development in Central Transcaucasia in Anatolian Context: New Data- Ancient 

Civilizations from Scythia to Siberia. Brill, Netherlands. Volume 17, Number 1 (22) (2011). 

V. Licheli-  The Statue of Colchian Kinght on the Samos Island-accidental or reasonable-Pontika, 

recent research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times. International Colloquium, 

Cracow, Poland. (2008). 

V.Licheli- New Discoveries in Colchis and Interprative Version. In: The Argonautika and World 

Culture. Phasis 10 (I), Tbilisi, 2007. 

V. Licheli- Oriental Innoations in Samtskhe (Southern Georgia) in the 1st mill. B.C.- Ancient 

Civilizations from Scythia to Siberia. Brill, Netherlands. Volume 13, Numbers 1-2 (2007) 
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V. Licheli- A Middle Bronze Age Burial at Atskuri. Ancient Near Eastern Studies. Suppl. 19. 

Archaeology in Southern Caucasus: Perspectives from Georgia. PEETERS, LEUVEN_PARIS-DUDLEY.MA 

2008 (CO-AUTHOR) 

V. Licheli- Alt Statdte von Mescketi- Archaeologische interpretation der schriftlichen Quullen. 

Metalla, Viesbaden, Bochum. Germany. (2005) 

 

 

განათლება/ტრენინგი  

 

1991 წწ-  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (Doctor Habil). სადისერტაციო თემა- ,,ძველი 

                         საქართველო ელინისტური სამყაროს სისტემაში“. 

 

1981 წწ-  ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი. დისერტაციის თემა: ,,კოლხეთის  

                          მატერიალური კულტურა ძვ.წ III-I სს-ში“. 

 

1966-1971 წწ-  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტი. 

 

2003 წელი -  ტურინის უნივერსიტეტისა და საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრის (იტალია)  

                        დიპლომი ,,კულტურის პროექტების განვითარება-მენეჯმენტი“. 

 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში . 

 

 კონფერენციები: საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი, 

ბულგარეთი, საბერძნეთი, იტალია, საფრანგეთი, ინგლისი, გერმანია, კანადა, ესპანეთი, 

პოლონეთი, შვედეთი. 

 

 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა : 

 

             

2016 წ- ლექცია პადუას უნივერსიტეტში (იტალია) 

  

2013-2016 წწ- DAAD-ის გრანტი- ლექციათა კურსი იენის უნივერსიტეტში 

 

2013-2015 წწ- ნიუნბერგი - ლექციები NHG-ში  

 

2009-2011 წწ- თსუ-ფერარას უნივერსიტეტი (იტალია) 

 

2010 წ- შოთა რუსთაველის სახელობის სტიპენდია 
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2007-2009 წწ- Eu-ARTECH პროგრამა (საფრანგეთი-საბერძნეთი) 

 

2006 წ- USAID-ის გრანტი- ,,რაბათის ტერიტორიის მოდერნიზაცია“ 

 

2003-2005 წწ- დიდი ბრიტანეთის აკადემიის სტიპენდია  

 

2000 წ- ევროსაბჭოს სტიპენდია (სტრასბურგი) და კონსულტაციები ევროსაბჭოში 

 საქართველოს კანონმდებლობასთან დაკავშირებით (კანონი “არქეოლოგიის შესახებ”) 

 

 

1992-1994-1999 წწ- გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის სტიპენდია  

 

1993-1996 წწ-  მაკგილის უნივერსიტეტი (მონრეალი, კანადა) 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და 

ა.შ. წევრობა  

 

2010 წლიდან- დღემდე- იუნესკოს საქართველოს კომისიის “ადამიანი და გარემო” წევრი  

   

საქართველოს საუწყებათაშორისო სალიცენზიო კომისიის წევრი 

 

საქართველოს მოძრავი ძეგლების რეესტრის სახელმწიფო კომისიის წევრი. 

 

1991 წლიდან- საქართველოს დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა კავშირის წევრი  

 

2000-2004 წწ- თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის 

სადისერტაციო საბჭოს წევრი  

 

1996-2003 წწ- საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრთან 

არსებული არქეოლოგიისა და ნუმიზმატიკის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, თავმჯდომარის 

მოადგილე  

 

 

 

არქეოლოგიური ექსპედიციები: 

 

2004 – დღემდე – ქართულ-გერმანული (ნიუნბერგი) ერთობლივი არქეოლოგიური პროექტის 

ხელმძღვანელი. 

 

2015-2017 წწ- კვიპროსის ქართული არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი  
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2008-დღემდე - იგოეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი 

 

2012- 2016 წწ- ქართულ -  შოტლანდიური (ედინბურგი) ერთობლივი არქეოლოგიური პროექტის 

ხელმძღვანელი 

 

2011-2016 წწ - ქართულ - ავსტრიული (ინსბრუკი) ერთობლივი არქეოლოგიური პროექტის 

ხელმძღვანელი 

 

2009 – 2013 წწ- ქართულ - იტალიური (ფერარა) ერთობლივი არქეოლოგიური პროექტის 

ხელმძღვანელი 

 

2009-2013 წწ- თმოგვის საერთაშორისო ექსპედიციის ხელმძღვანელი 

 

1988-2007 წწ- სამცხის საერთაშორისო არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი 

 

1994 – 1996 წწ– ქართულ-კანადური ერთობლივი არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი. 

 

1972-1988 წწ- საქართველოში წარმოებული სხვადასხვა არქეოლოგიური ექსპედიციების 

მონაწილე. 

 

 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია :  

 

90-მდე ნაშრომი, რომლებიც გამოქვეყნებულია: 

 

საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთში, საბერძნეთში, რუსეთში, ინგლისში, 

დანიაში, ჰოლანდიაში, საფრანგეთში, ესპანეთში, გერმანიაში, პოლონეთსა და ავსტრალიაში. 

 

წიგნები: 

 

1991 წ- ძველი ვანი, თბილისი 

2001 წ- იბერია-კოლხეთის კულტურის საკითხები, თბილისი 

2010 წ- არქეოლოგიური საველე კვლევის მეთოდიკა, თბილისი 

2013 წ- არქეოლოგიის მენეჯმენტის საკითხები, თბილისი 

2014 წ- გრაკლიანის კულტურა, თბილისი 

 

 

 
samuzeumo saqmianoba da gamofenebi: 
 
 

2016 წ – gamofena ienaSi (germania) 
 

2015 წ – gamofena niunbergSi G(germania) 
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1996 – 1999 წწ - qarTul siZveleTa gamofenebi saqarTvelosa da ucxoeTSi (kanada, 
saberZneTi). 
 

1991 წ – borjomis muzeumis  reeqspozicia. 
 

1982  წ – vanis muzeumis reeqspozicia. 
 
 
 

 

ბოლო დროს გამოქვეყნებული აბსტრაქტები: 

 

V. Licheli- ,,Achaemenid type painted pottery in Transcaucasia and Anatolia- one way of Development- 

(2012), International Conference. Erzurum, Turkey. 

 

V. Licheli- ,,Sanctuaries’ City”- (2010)- East Anatolian and Caucasian Bronze Age Cultures. Izmir, Turkey. 

 

V. Licheli- ,,Cultural Relations in Central Transcaucasia”- (2009) 2nd International Symposium of Georgian 

Culture, Florence, Italy 

 

V. Licheli- ,,Hellenistic Amphorae in Caucasian Iberia: attributes of trade route- In: Varia Anatolica XXI, 

Patabs I, Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. Edits par: Dominique Kassab Tezgor et Nino 

Inaishvili, Paris. 2010 

 

 

ჯილდოები: 

 

2013 წ- საქართველოს პრეზიდენტის ,,ბრწყინვალების ორდენი“ 

2016 წ- წმ. გრიგოლ ფერაძის პრემია 

 

 

ვეტერანი რაგბისტი. 

 

 

 

 

                                                                   თარიღი:  01. 06. 2017 

 

 

 

 

 

 


