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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი (აკადემიური დოქტორი) –
1999
 უმაღლესი, ქუთაისის ალ.წულუკიძის სახელობის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტი. ქართული ენა ლიტერატურა და
ისტორიის სპეციალობა. 1984-1989 წწ
 ისტორიის 07.01.00 მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა
და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი. № 3 სადისერტაციო საბჭოს
გადაწყვეტილება. ოქმი № 8. 27.05.1999 წელი


 2014-დან დღემდე - აწსუ, ისტორია-არქეოლგიის დეპარტამენტის
საქართველოს ისტორიის მიმართულებით პროფესორი
 2006-2014 - აწსუ, ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტის
საქართველოს ისტორიის მიმართულებით ასოცირებული
პროფესორი
 2000 - 2006 – აწსუ-ს საქართველოს ისტორიის კათედრის
დოცენტი
 1996-2000 – აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის უფროსი
მასწავლებელი
 1995 – 1996 – აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის
მასწავლებელი

ენობრივი კომპეტენციები

A1

A2

B1

კომპიუტერული უნარები

C1

C2

X

რუსული
გერმანული

B2

X

Microsoft word; Microsoft Excel , Internet
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სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

ვლადიმერ წვერავა

ბოლო ათი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო
პუბლიკაციები: სულ - 33
კონკრეტულად ყველაზე მნიშვნელოვანი:
„ანჩის მაცხოვრის ხატი“- II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება“, ქუთ. 2015. გვ. 566-571
საქართველო-გერმანიის ურთიერთობის ისტორიიდან (გერმანიის როლი
საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში)-აწსუ. პირველი
მსოფლიო ომი და საქართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები. ქუთ. 2015წ. გვ. 333-344
„სელიმ ხიმშიაშვილი“, სამხრეთ დასავლეთ საქართველო (ისტორია,
არქეოლოგია, ეთნოლოგია) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები, თბ., 2015, გვ. 228-238
ქუთაისი XV საუკუნის ბოლოსა და XVI საუკუნეში. წინში ქუთაისი XIII
საუკუნის 60-იანი წლებიდან XX საუკუნის 20–იან წლებამდე. ქუთ., 2013,
გვ. 123-162
ქართლის სამეფოსა და ოსმალეთს შორის დადებული 1588 წლის საზავო
ხელშეკრულება. საქართველოს ისტორიის პრობლემური საკითხები III,
ქუთ., 2014, გვ. 168-174

სულ რაოდენობა 31
სამეცნიერო
კონფერენციები
2015, 17-18 სექტემბერი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია V(სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველო)-სელიმ ხიმშიაშვილი, ბათუმი.
2015, 22-23 ოქტომბერი აწსუ. აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175-ე და გარდაცვალებიდან მე-100
წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია-ივანე
პურადაშვილი აკაკი წერეთლის იუბილის შესახებ; ქუთაისი.
2015, 13-14 ნოემბერი გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, VIIIსაერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, განათლება XXIსაუკუნეში-ანტიოსმალური
კოალიცია და სიმონ პირველი, გორი.
2015, 9-10 ოქტომბერი II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში, აწსუ, „ანჩის მაცხოვრის ხატი“, ქუთაისი.
2013, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
,,თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება“ ,,აგრაფინა ჯაფარიძე და პრინცი კონსტანტინე
ოლდენბურგი“, ქუთაისი

პროექტები / გრანტები
ქუთაისის მერია, 2010 წლის 23 თებერვალი, 2010
,,ივანე პურადაშვილის მოგონებები II“,
№257 – შემდგენელი
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წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო საბჭოები,
სამეცნიერო ჟურნალები და სხვ.)
,,პედაგოგიური სამრეკლო“ - პერიოდული

2012-2016

სამეცნიერო ჟურნალი.
,,პროფესიონალის ხმა“ - პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი
ჯილდოები /
სტიპენდიები
დამატებითი
ინფორმაცია

2013-2014

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი 2011-2014
რედაქტორი
1. აპოლონ გაბრიაძე, ,,შუა საუკუნეების ქუთაისის არქეოლოგია და
ისტორია (X-XV საუკუნეები); ქუთ. 2013
2. ჟუჟუნა ფეიქრიშვილი, ,,სოფელ ახალშენის კათოლიკური
ეკლესიის განვლილი გზა“; თბ. 2008
3. მასალები დასავლეთ საქართველოს სოფლების ისტორიისათვის
(ნაკ. I); ქუთ. 2007
4. ელდარ თავბერიძე, ,,ეროვნული და საზოგადოებრივპოლიტიკური საკითხები ,,კვალის“ პუბლიცისტიკაში“; ქუთ.
2005
რეცენზენტი
1. ავთანდილ ფაილოძე, ,,ხონის რაიონი (ტოპონიმია და გვარსახელები)“; ქუთ. 2013
2. ავთანდილ ფაილოძე, ,,დასავლურ-ქართული ტოპონიმია და
გვარ-სახელები (ეტიმოლოგიურ-განმარტებითი ლექსიკონი);
ნაწ. II, ქუთ. 2011
3. იმერი ბასილაძე, გიგა ბასილაძე, თორნიკე ბასილაძე, ,,ჭოგნარი“,
ქუთ. 2009
4. ჟუჟუნა ფეიქრიშვილი, ,,ახალშენელი მესხების ასწლიანი
ისტორია ქვემო იმერეთში“; თბ. 2008
5. იმერი ბასილაძე, ქ. ძოწენიძე, ს. კუპრაშვილი, ,,სასულიერო
განათლება და პედაგოგიური აზროვნება XIX საუკუნის
იმერეთის ეპარქიაში; ქუთ. 2006
6. მადონა რობაქიძე, ,,იმერეთის სამეფო XVIII საუკუნის 70-80-იან
წლებში; ქუთ. 2005
7. მადონა რობაქიძე, ,,ნიკო ბერძენიშვილი ვახუშტი ბაგრატიონის
ბიოგრაფიის ზოგიერთი ცნობის შესახებ“; ქუთ. 2005
8. ლ. დვალიშვილი, ,,ილია ჭყონიას ცხოვრება და შემოქმედება“;
ქუთ. 2005
9. ლუკა დვალიშვილი, ,,მე-19 საუკუნის - ქართული
ჟურნალისტიკის პრობლემები და ილია ჭყონია“; ქუთ. 2005
10. ვასილ ფერაძე, ,,მიუნხენის ალტერნატივა ინგლისში“; ქუთ. 2005
11. ელდარ თავბერიძე, ,,ქართლ-კახეთის სამეფოს ისტორიის
საკითხები ,,კვალის პუბლიცისტიკაში“; ქუთ. 2005
12. გურამ გაბუნია, ,,აფხაზეთი საქართველოს განუყოფელი
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ნაწილია“, ქუთ. 2003
13. იმერ ბასილაძე, ,,რელიგიის ისტორიის საკითხები“, ქუთ. 2002
გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები – 4
ოსეთის სასულიერო კომისია, ქუთაისის საგამომცემლო ცენტრი, 2015
კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის აღმადგენელი საზოგადოება,
ქუთაისის საგამომცემლო ცენტრი, 2015
კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის აღმდგენელი საზოგადოების
შექმნა და სამისიონერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობა, ქუთაისის
საგამომცემლო ცენტრი, 2015
ქუთაისი XV საუკუნის ბოლოსა და XVI საუკუნის ბოლოს. წიგნში ,,ქუთაისი XIII
საუკუნის 60-იანი წლებიდან XX საუკუნის 20-იან წლებამდე“, ქუთაისის
საგამომცემლო ცენტრი, 2015
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