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პირადი ინფორმაცია 
 

სახელი, გვარი   გიორგი ანჩაბაძე 

დაბადების თარიღი   10 ი ა ნ ვ . 1949 წ . 

საკონტაქტო ინფორმაცია   g_anchabadze@yahoo.com     599 986 417 
 

 

 

 
 

 

• თარიღი   1966-1971 

• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება 

  თბილისის სახ. უნივერსიტეტი 

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/ 

კურსი 

 

  აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი 

ქვეყანათმცოდნეობის განყოფილება 

 

• თარიღი   1972-1975 

• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება 

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, 

არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი 

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/ 

კურსი 

  
ასპირანტურა 

• კვალიფიკაცია   ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი (1975) 

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (1990) 
 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 

• თარიღი   2007 – დღემდე 

• დამსაქმებელი   ილიას სახ. უნივერსიტეტი 

• თანამდებობა   სრული პროფესორი 
 

• თარიღი   2006 – 2010  

• დამსაქმებელი   ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

• თანამდებობა   მთავარი მეცნ/თანამშრომელი 
 

• თარიღი   1975 – 2006 

• დამსაქმებელი   საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის, არქეოლოგიისა და 

ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი 

• თანამდებობა   უმცროსი მეცნ/თანამშრომელი (1975-83), უფროსი მეცნ/თანამშრომელი 

(1983-91), წამყვანი მეცნ/თანამშრომელი (1991-2006) 
 

• თარიღი   1994-1999 

• დამსაქმებელი   United გაერთიანებული სამხედრო აკადემია 
 

• თანამდებობა   ისტორიის კათედრის გამგე 
 

• თარიღი   1984-1992 

• დამსაქმებელი   აფხაზეთის სახ. უნივერსიტეტი 

• თანამდებობა   დოცენტი, პროფესორი 
 

 

 

 

 

 

 

განათლება და 

პროფესიული ტრენინგი 

mailto:g_anchabadze@yahoo.com


   

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმები, 

კონფერენციები და 

სემინარები 

 2001–2017 წწ. 

1. 19-23 მარტი 2001 – კალიფორნიის უნივერსიტეტის (ირვაინი) პროექტი. 

კონფერენცია: «The Stability Pact for the Caucasus and peace-building 

strategies» (სოჩა, რუსეთი). 

2. 28-29 აპრ. 2001 – საერთაშორისო კონფერენცია: «Женщины за жизнь без 

войны и насилия» (დონის როსტოვი, რუსეთი). 

3. 31 მაისი-2 ივნისი 2001 – სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

«Traditions of conflict transformation in the Caucasus and the methods used 

by civil society», ორგანიზებული the Caucasus Forum NGOs mier 

(წაჰკაძორი, სომხეთი). 

4. 28 ივნ. 2001 – Round-Table discussion on the Georgian-Abkhazian Conflict 

(ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი) 

5. 20-25 აგვ. 2001 – კალიფორნიის უნივერსიტეტის (ირვაინი) პროექტი. 

ქართულ-აფხაზური კონფერენცია: «Анализ основных интересов и 

потребностей сторон на пути к выработке модели взаимоотношений» 

(სოჩა, რუსეთი). 

6. 4-8 ივლ. 2002 – University of California, Irvine. ქართულ-აფხაზური 

კონფერენცია: «Первые итоги» (მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია). 

7. 28-30 ივლ. 2003 – კალიფორნიის უნივერსიტეტის (ირვაინი) პროექტი. 

ქართულ-აფხაზური კონფერენცია: «Время перемен» - I (უზკოე, 

რუსეთი). 

8. 22-24 დეკემბ. 2003 –კალიფორნიის უნივერსიტეტის (ირვაინი) პროექტი. 

ქართულ-აფხაზური კონფერენცია: «Время перемен» - II (მოსკოვი, 

რუსეთი). 

9. 31 მარტი 2004 – კალიფორნიის უნივერსიტეტის (ირვაინი) პროექტი. 

ქართულ-აფხაზური კონფერენცია: «Время перемен» - III (მოსკოვი, 

რუსეთი). 

10. 1-2 დეკემბ. 2004 – საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია «Язык конфликта», ორგანიზებული არასამთავრობო 

ორგანიზაციათა კავკასიური ფორუმისა და ბრიტანული ორგანიზაცია 

International Alert -ის მიერ (ლაზარევსკოე, რუსეთის ფედერაცია). 

11. 19-22 მაისი 2005 – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “Centerary 

International Symposium on the Russo-Japanese war and the Portsmouth 

Peace Treaty (ნიჩინანი, იაპონია). 

12. 13-14 ოქტომბ. 2005 – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

«Кавказоведение: опыт исследований» (ვლადიკავკაზი, ჩრდილო ოსეთი, 

რუსეთი).  

13. 7-11 დეკემბ. 2005 – საერთაშორისო კონფერენცია «Мозайка культур», 

ორგანიზებული ისტორიის მასწავლებელთა ევროპული ასოციაციის 

EUROCLIO-სა და რუსული რეგიონთაშორისი საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციის «Объединение преподавателей истории» მიერ 

(სუზდალი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია). 

14. 21 მაისი 2006 – რუსეთ-კავკასიიის ომის წლისთავისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია (სტამბული, თურქეთი). 

15. 30 ივნ. – 1 ივლ. 2008 – Seminar on “How to teach history for reconciliation 

and tolerance” (Joint Programme of Co-operation between the European 

Union and the Council of Europe ‘Fostering a Culture of Human Rights in 

Ukraine and South Caucasus’) (სტრასბურგი, საფრანგეთი) 

16. 30 ივნ. – 1 ივლ. 2008 – Seminar on “How to teach history for reconciliation 

and tolerance” (Joint Programme of Co-operation between the European 

Union and the Council of Europe ‘Fostering a Culture of Human Rights in 

Ukraine and South Caucasus’) (სტრასბურგი, საფრანგეთი). 

17. 31 ოქტომბერი, 2008 – “უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა სამხრეთ 

კავკასიაში 2008 წლის 8 აგვისტოს შემდეგ” (ანკარა, თურქეთი). 

მოხსენების თემა: “Этнические анклавы Грузии, история их образования 

и принципы учета данного фактора в процессе государственного 

строительства”. 



   

18. 4th International Conference “Via Egnatia: Peoples and States – Cultural, 

Political, Regional Identities in the Past and Today”. (November 20-24, 2009, 

Tbilisi, Georgia) / IV საერთაშორისო კონფერენცია «“ვია ეგნატია” – 

კულტურული, პოლიტიკური, რეგიონალური იდენტობანი; ხალხები, 

სახელმწიფოები წარსულში და დღეს». 

19. 27.11–02.12. 2009 – Международная конференция «Роль образовательного 

сектора и активистов гражданского общества в предотвращении и 

медиации конфликтов в южно-кавказском регионе» (Тбилиси, Грузия). 

20. 17–21 October 2010. – International Scientific Conference. «Euripean Securiti 

and Caucasus». (Florence, Italy). მოხსენების თემა: “ Georgian-Abkhazian 

conflict at the present stage and ways of resolving it”. (ფლორენცია, 

იტალია). 

21. 29.11.2010 – «Круглый стол по вопросам грузино-абхазских отношений» 

(Брюссель, Бельгия). მოხსენების თემა: «Грузия и Абхазия: утраченные 

возможности (до 2008 г.)». 

22. 23–24.03.2013 – Международная конференция «Спорная история и 

гармонизация межэтнических отношений (Пос. Песчанное, Крым, 

Украина). მოხსენების თემა: «Мой опыт “исторической дипломатии” в 

грузино-абхазском конфликте». 

23. 28–30.05.2014 – ევროპის საბჭოს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა 

ნდობის შენების პროგრამის ფარგლებში კულტურული მემკვიდრეობის 

თემაზე: “Cultural heritage documentation» / «Оформление культурного 

наследия». სტამბული (თურქეთი). 

24. 21–23.10.2014 – Confidence Building Programme – Heritage (ნდობის 

შენების პროგრამა – მემკვიდრეობა). ევროპის საბჭოს ექსპერტთა 

შეხვედრა. სკოპიე–ოქრიდი (მაკედონია). 

25. 23–25.02.2015 – Confidence Building Programme – Heritage (ნდობის 

შენების პროგრამა – მემკვიდრეობა). ევროპის საბჭოს ექსპერტთა 

შეხვედრა. ვენეცია (იტალია). 

26. 24–26.03.2015 – ევროპის საბჭოს ექსპერტთა შეხვედრა ნდობის შენების 

პროგრამის ფარგლებში – Fourth seminar on Confidence Building heritage 

manajement (IV სემინარი არქიტექტურული მემკვიდრეობის 

მენეჯმენტში). სარაევო (ბოსნია და ჰერცეგოვინა). 

27. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ”ქართულ-ოსური 

ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე 

ჭრილში” (International scientific conference, “Development of Georgian-

Ossetian Relationship in Modern Perspective”). 13–15 ოქტ. 2015 წ.  

მოხსენების თემა: ”ოსები ქართულ ლაშქარში უძველესი დროიდან XVIII 

საუკუნის ბოლომდე” (Ossetians in the Georgians army from the ancient 

times to the end of the XVIII century). თეზისები დაიბეჭდა ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე. გვ. 8–10. 

28. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ”ქართულ-ოსური 

ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები: ნართების ეპოსის 

კვლევის თანამედროვე პრინციპები და მეთოდოლოგია” (II International 

scientific conference. “Development of Georgian-Ossetian Relationship in 

Modern Perspective”). 13–15 ოქტ. 2016 წ. მოხსენების თემა: ”მაჩაბელთა 

ფეოდალური საგვარეულოს წარმოშობის საკითხისათვის” (Issues of the 

Creation of the Feudalistic Machabeli Family). თეზისები დაიბეჭდა 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე. გვ. 18–19. 

29. International Scientific Conference “For Ukraine, for her will”. Dedicated to 

the 100th Anniversary of the Ukrainian Army. 18-19 May, 2017 (Kiev, 

Ukraine). მოხსენების თემა: «Строительство вооруженных сил Грузинской 

демократической республики (1918-1921 гг.). 

30. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ქართულ-ოსური 

ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები: „ქართულ-ოსური 

ურთიერთობები – ისტორია და თანამედროვეობა“. ეძღვნება აკად. 

გიორგი ახვლედიანსა და აკად. ვასილ აბაევს. თეზისები. (III 



   

International Conference. Perspectives of Development of Georgian-Ossetian 

Relations: Georgian-Ossetian Relations – History and Modernity. Programme). 

13–15 ოქტ. 2017 წ. მოხსენების თემა: ”ორი ისტორიული ჰიდრონიმის 

შესახებ“ (About Two Historikal Hydronyms). თეზისები დაიბეჭდა 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე. გვ. 7–9. 
 

სხვა აქტივობები და წევრობა  2001 წლიდან დღემდე ვკითხულობ ლექციებს სოხუმში, აფხაზეთის სახ. 

უნივერსიტეტში.  

2008-2009 წწ. ვიყავი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის (I არ-ხის) 

ბორდის წევრი 

 

                          კვლევა   სამეცნიერო ინტერესების სფერო:  

საქართველოსა და კავკასიის ქვეყნების ისტორია; აღმოსავლეთმცოდნეობა; 

სამხედრო ისტორია; ეთნიკური ისტორია; წყაროთმცოდნეობა და 

ისტორიოგრაფია; ისტორიული გეოგრაფია და კარტოგრაფია; 

ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების გენეზისი, განვითარება, 

ტრანსფორმაცია. 
 

პუბლიკაციები  165 გამოქვეყნებული ნაშრომი 

 

მათ შორის წიგნები: 

1. დიმიტრი ბაქრაძე როგორც წყაროთმცოდნე და არქეოგრაფი. 

მეცნიერება. თბ. 1982. 65 გვ. (რეზუმე რუს. ენაზე). 

2. Источниковедческие проблемы военной истории Грузии (исследование 

грузинских исторических сочинений). Мецниереба, Тбилиси, 1990. 256 с. 

3. საქართველოს ომების ქრონოლოგია (1490 წლამდე). სამშობლო, თბ., 

1998. 48 გვ. 

4. სამხედრო სწავლება. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბ., 2000. 260 გვ. 

(თანაავტორები: მ. დღვილავა, ე. კუპატაძე, ა. მექვაბიშვილი, 
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