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ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

განათლება:  

1977-1982 წლებში შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიუ-

რი ინსტიტუტი — ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა: ისტორიისა და 

საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი. 

1999 -  ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი  

 

სამუშაოგამოცდილება 

1982-1987 წლებ:ი აჭარის არ. ხელვაჩაურის რაიონის ურეხის საშუალო სკოლა. ისტო-

რიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი.  

1987-2010 წლებ:ი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ნიკო ბერძენიშვ-

ილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის არქეოლოგიის განყოფილების 

უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.  

1991-1996 წლები: აჭარის არ უზენაესი საბჭო. უზენაესი საბჭოს დეპუტატი. განათლე-

ბის და მეცნიერების ქვეკომისიის თავმჯდომარე.  

1997-1999 წლები: 2010 წ.-დღემდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტი. არქეოლოგიის ლექტორი.  

2006-2008 წლები:„ ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო“ პროგრამების ასისტენტი, 

კოორდინატორი; 

 2006-2008 წლებში ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - რექტორის 

მოადგილე სასწავლო-სამეცნიერო დარგში.  

2008-2012 წლებში „სტუდენტთა საკონსულტაციო ცენტრი“ (CIE). პროგრამის კოორ-

დინატორი.  

2008-2012 წლები: ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის სრული პროფესო-

რი. ხარისხის სამსახურის უფროსი.  

2011 წ.- დღემდე ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

ცენტრის ნიკო ბერძენიშვილის ჰუმანიტარულ–სოციალური მიმართულების ისტორი-

ის და არქეოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი  

2005-2012 წლები: გამოცდების ეროვნული ცენტრი. ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ბათუმის საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი.  
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1982-2012 წლები: ბობოყვათის, პეტრა-ციხისძირის, გონიო-აფსაროსის, ხინოწმინდის 

არქეოლოგიური ექსპედიციების რაზმის ხელმძღვანელი, საქართველო-დიდი ბრიტა-

ნეთის ერთობლივი არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელის მოადგილე. 

2012-2015 წლები: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განთლების კულტურისა და 

სპორტის მინისტრი. 

2016 –2023 წლები: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრა-

ტეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი 

2023 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ჭა-

ვჭავაძის ბიბლიოთეკის დირექტორი. 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები (ბოლო 15 წლის განმავლობაში): 

1. ოსმალური თიხის ჩიბუხები პეტრას ციხიდან. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე. ტ.5.  

ნომერი 2, ბათუმის, 2022 წელი 

2. თამბაქო და გვიანი შუასაუკუნეების ოსმალური თიხის ჩიბუხები. მონოგრაფია. 

ბათუმი, 2020 წელი 

3.  ისევ „ქარონის ობოლის“ წესის შესახებ. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორ-

იისა და არქეოლოგიის საკითხები III (VIII). ბათუმი. 2018 წელი. 

4. გონიოს ციხე (თანაავტორები). კრებული: აჭარა. ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობითი 

რესურსები. ბათუმი, 2016 წელი. 

5.  „აჭარის საგანძური“ (თანაავტორები: მ.ხალვაში, ნ. ინაიშვილი, მ. ჭიჭილეიშვილი). 

თბილისი, 2015. 

6.  გონიო-აფსაროსის არქეოლოგიური ექსპედიციის ცენტრალური უბნის (SW I სექტო-

რის) რაზმის მუშაობის ანგარიში (2011-2012 წლები). კრებული „აჭარა. წარსული და 

თანამედროვეობა“. 2012 წლის არქეოლოგიური გათხრების შედეგები. აჭარის კულტ-

ურული მემკვიდრეობის სააგენტო. ბათუმი, 2013. 

7.  ძველი სადგომები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ახალშავზღვურ ტერასაზე. 

მონოგრაფია. თბილისი, 2012. 

8.  გვიანი შუასაუკუნეების ოსმალური თიხის ჩიბუხები. ლინგვოკულტუროლოგიური 

ძიებანი. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ლინგვოკულტუროლოგიასა და ანთ-

როპოლოგიაში კონფერენციის მასალები, ბათუმი,  2011.  

9.  არქეოლოგიური გათხრები ციხისძირში 1988 წელს. საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, IX, ტი“, 

ბათუმი, 2010. თანაავტორი ნ. ინაიშვილი. 

10.  დაკრძალვის უძველესი რიტუალის შესწავლისათვის (ფიჭვნარის სამაროვნების 

მიხედვით). საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: ჰუმანიტარული მეცნიერებები 

ინფორმაციულ საზოგადოებაში I,  ბათუმი, 2010 
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