ერეკლე ასტახიშვილი
პროფესორი, ისტორიის
მეცნიერებათა კანდიდატი
სამუშაო გამოცდილება

2021 წლიდან

შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გენერალური დირექტორის მოადგილე

2019 წელი

შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ექსპერტი

2017-დღემდე

განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი. ექსპერტი

2010- დღემდე

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი.
პროფესორი

2010–2012

ევროკავშირის საგანმანათლებლო
პროგრამა ტემპუსი, ექსპერტი

2009– 2010

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი.
ასოცირებული პროფესორი

2006–2010

შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი. პროფესორი

1999 –2010

კავკასიის ბიზნესის სკოლა, კავკასიის
უნივერსიტეტი პროფესორი

2004-2006

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ასირიოლოგიის კათედრის გამგე

1994-2006

საქართველოს სახელმწიფო და სახალხო
დიპლომატიის კვლევის ცენტრი. მეცნიერთანამშრომელი

1992-2006

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დოცენტი

2004-2006

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის
დირექტორი

1995- 2004

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
საგარეო ურთიერთობათა სამმართველოს
უფროსი

1994-1999

ინდიანაპოლისის უნივერსიტეტის
წარმომადგენელი საქართველოში

1992-1994

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი,
საქართველოს პრეზიდენტის აპარატი.
მრჩეველი

1990-1991

ჩიკაგოს უნივერსიტეტის აღმოსავლური
ინსტიტუტი. მიწვეული მკვლევარი

1983-1990

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,
ისტორიის ინსტიტუტი. მეცნიერთანამშრომელი

განათლება
1983 წელი

ისტორიის ფაკულტეტი,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

1988 წელი

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

კონფერენციები, მისიები
2019

ჩიკაგო-სიეტლი (აშშ)

2018

მარაკეში (მაროკო)

2017

ოსტინი, აშშ

2016

ოსტინი, აშშ

2015

გერმანია

2015

აშშ

2014

თურქეთი

2013

ბიშკეკი (ყირგიზეთი)

2013

თურქეთი

2012

ისპაჰანი (ირანი)

2011

ბრიუსელი (ბელგია)

2011

ჩიკაგო (აშშ)

2010

სინგაპური

2010

ამსტერდამი (ნიდერლანდები)

2010

ტოკიო (იაპონია)

2009

დუბაი

2009

ლოს ანჯელესი (აშშ)

2009

პარიზი (საფრანგეთი), კუვეიტი

2009

დუბაი

2009

ზალცბურგი (ავსტრია)

2008

ფლორენცია (იტალია)

2008

დუბაი

2007

ლისაბონი (პორტუგალია)

2006

სანკტ–პეტერბურგი (რუსეთი)

2008

რიგა (ლატვია)

2008

პარიზი–ნიცა–ტულონი (საფრანგეთი)

2006

ანკარა (თურქეთი)

2005

გლაზგო (შოტლანდია)

2004

სან-ხოსე (აშშ)

2004

ზალცბურგი (ავსტრია)

2003

ლისაბონი (პორტუგალია)

2002

როსკილდე (დანია)

2002

ციურიხი (შვეიცარია)

2002

ჩორუმი (თურქეთი)

2002

პარიზი (საფრანგეთი)

2002

ვენა (ავსტრია)

2001

ტოულონი (საფრანგეთი)

2001

ზალცბურგი (ავსტრია)

1999-2000

ოსლო (ნორვეგია)

1998

სტოკჰოლმი (შვედეთი)

1997

ჰელსინკი (ფინეთი)

1996

ნოიშატელი (შვეიცარია)

1996

ბრიუსელი (ბელგია)

1995

პრაღა (ჩეხეთი)

1994

ბერლინი (გერმანია)

1993

ლაიდენი (ჰოლანდია)

1992

ჰაიდელბერგი (გერმანია)

1991

ბერკლი (აშშ)

1990

ჩიკაგო (აშშ)

1989

სანკტ-პეტერბურგი (რუსეთი)

1989

პოზნანი (პოლონეთი)

1989

ერევანი (სომხეთი)

1987

ორჯონიკიძე (რუსეთი)

1985

დუგავპლისი (ლატვია)

ენები
ინგლისური

C1

რუსული

C2

პუბლიკაციები
1985

არაფხას ხალცუ, ძველაღმოსავლური კულტურები,
დაუგავპილსი, 1985 (რუსულ ენაზე)

1987

ხალცუს სტრუქტურა და მნიშვნელობა მარისა და ნუზის
ლურსმული არქივების მიხედვით, მაცნე, ისტორიის სერია, 1,
თბილისი, 1987 (რუსულ ენაზე)

1988

ღირშესანიშნავი ნაშრომი ხურიტოლოგიაში, არქეოლოგიური
ძიებანი, 3, თბილისი, 1988

1988

ნუზის საქალაქო დასახლების არქივის პროსოპოგრაფიის
სისტემატიზაციისათვის, წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი,
თბილისი,1988

1988

მასალები ნუზის საქალაქო არქივის იდენტიფიკაციისათვის,
არქეოლოგიური ძიებანი, 3, თბილისი, 1988

1988

ნუზის არქივის დოკუმენტი HSS 15,1 ტერმინი „ბით
ხურიზათი“ ინტერპრეტაციის მცდელობისათვის, მოამბე, 130,
3, თბილისი, 1988

1989

არაფხას სამხედრო ძალები, (თეზისები), ახალგაზრდა
ორიენტალისტთა მე–15 კონფერენციის მასალები, ერევანი,
1989 (რუსულ ენაზე)
თავდაცვა არაფხას სამეფოს სახელმწიფო მმართველობის
სისტემაში, დისერტაციის ავტორეფერატი, თბილისი, 1988

1990

ებლას ცივილიზაცია, მაცნე, ისტორიის სერია, 4, თბილისი,
1990

1994

უძველესი ქართველური სახელმწიფო გაერთიანებები და
მათი ურთიერთობა გარესამყაროსთან, ქართული
დიპლომატია, ტომი პირველი, თბილისი, 1994

2000

ცივილიზაციის ისტორია (გ. ბოლოთაშვილთან ერთად),
სახელმძღვანელო კავკასიის ბიზნესის სკოლის
სტუდენტებისათვის, თბილისი,2000

2000

ბიზნესის წარმოება საქართველოში, დამხმარე
სახელმძღვანელო პირეუსის ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, ათენი, 2000
(ინგლისურ ენაზე)

2003

შუამავლობის სისტემა ხურიტულ საზოგადოებაში, AGIBAS,
ტომი პირველი, თბილისი, 2003

2005

ბიბლიური სამყარო, ბიბლიური ხალხები, (ეკა ავალიანთან
ერთად), თბილისი, 2005

2005

„მი ლუგალი“ და „ნინ დინგირი“– არქაული ოპოზიცია, (ნ.
იანკოვსკაიასთან ერთად), AGIBAS, ტომი მეორე, თბილისი,
2005

2006

ხეთები ბიბლიაში, თბილისი, 2006
არაფხას შეიარაღებული ძალების ორგანიზაციის საკითხები,
კავკასიური და ახლოაღმოსავლური კრებული, თბილისი,
2007

2007

საქალაქო დასახლებათა ტიპები ძველ წინა აზიაში, AGIBAS,
ტომი 4–5, თბილისი 2007

2009

ძველი აღმოსავლეთის ქალაქური დასახლებათა ტიპების
განსაზღვრისათვის, თბილისის უნივერსიტეტი „მეტეხი“–ს
სამეცნიერო ნაშრომების კრებული, ტომი მეორე, თბილისი,
2009

2005

კითხვის მიმართულება და სიტყვთა გამყოფი ნიშნები ხეთურ
(ლუვიურ) იეროგლიფურ დამწერლობაში, არქეოლოგიური
ძიებანი, თბილისი, 2005

2011

ეგვიპტური იეროგლიფური დამწერლობის გაშიფვრის
ისტორიიდან, ისტორიანი, 8, თბილისი, 2011

2011

ხეთური დამწერლობის გაშიფვრის ისტორია, ისტორიანი, 10,
თბილისი, 2011

2012

რუსეთის მიერ ქართული სახელმწიფოებრიობის გაუქმების
ისტორიიდან– გიორგი 12–ის ეპოქა, 1798–1801 წწ. (დ.

შველიძესთან ერთად), ჰაინც ფენრიხისადმი მიძღვნილი
ნაშრომების კრებული, იენა, 2012

2011

თეიმურაზ პირველის ეპოქა (დ. შველიძესთან ერთად),
ისტორიანი, 11, 2011

2011

ალექსანდრე მეორე კახთა მეფის საგარეო პოლიტიკის
ისტორიიდან. (დ. შველიძესთან ერთად). კავკასიოლოგიური
ძიებანი. #3. 2011. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. კავკასიოლოგიის
ინსტიტუტი. გვ. 201-209.

2012

”გენერალი ტოტლებენი
საქართველოში. (დიმიტრი
შველიძესთან ერთად). სამეცნიერო კრებული ”პოეტური
სულის მეცნიერი”., მიძღვნილი პროფ. გიორგი
ნადირაძის
ხსოვნისადმი. საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული
კომიტეტი. თბ., 2012გვ, 71-81.

E. Astakhishvili, D. Shvelidze, “General Totleben in Georgia”, Pro
Georgia. Journal of Kartvelological Studies, Center for East European
Studies, Oriental Institute University of Warsaw, vol.22, pp. 107-117.

2014

E. Astakhishvili, D. Shvelidze, Georgia in 1628. The History of the
World around 1628 A.D. The Vasa Museum Exibition, Vasa Museum,
Stockholm, Sweden, 2014

რუსეთ–საქართველოს ურთიერთობების ისტორია, (დ.
შველიძესთან ერთად), თავისუფალი უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, (გამზადებულია გამოსაცემად)

ნუზისა და ასურეთის შეიარაღებული ძალების ორგანიზაცია,
–ხელნაწერი

ხურიტული არაფხა–პოლიტიკური ისტორიის საკითხები, –
ხელნაწერი

საქართველოს ისტორიის ენციკლოპედია–სტატიები, –
ხელნაწერი
ქართველები და გარე სამყარო, ძვ.წ.XV-ახ.წ. III სს. მონოგრაფია,
თბილისი, 2018 (ნატა ახმეტელთან და მაია ღამბაშიძესთან
თანაავტორობით).
2019

ქართველები და გარე სამყარო, ახ.წ. IV-X სს.
მონოგრაფია,თბილისი, 2019 (ნატა ახმეტელთან და გიორგი
ნარიმანიშვილთან თანაავტორობით).

2020

ხურიტული არაფხა, მონოგრაფია, თბილისი, 2020 (მაია
ღამბაშიძესთან თანაავტორობით).

2020

ქართველები და გარე სამყარო, XI-XV სს. მონოგრაფია,
თბილისი, 2020 (ნატა ახმეტელთან და გიორგი
ნარიმანიშვილთან თანაავტორობით).

პროექტები

2012-2015

„ქართული ენა და ქართველები საზღვარგარეთ“-შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

2008-2009

“Connect network” – “connect Georgia” ფონდი ღია
საზოგადოება–საქართველო

2006

DFG –ს საბიბლიოთეკო გრანტი ასირიოლოგიის
კათედრისათვის

2006– 2007

USAID- ის მიერ დაფინანსებული ბიზნესის განვითარების
დასაქმების პროექტი

და

2006–2008

TACIS-ის მიერ დაფინანსებული ევროპათმცოდნეობის
ცენტრის განვითარება თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში.

2005 –2008

TACIS-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი – ელექტრონული
საზოგადოების განვითარება სამხრეთ კავკასიაში.

2003-2005

„ზალცბურგის სემინარი“, ვიზიტორი მრჩევლების პროგრამა.

2003-2005

პროექტი FRUTTI იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო,
კანონი 212

2002-2004

CICAC – კავკასიის საერთაშორისო კონსორციუმი აკადემიური
თანამშრომლობისთვის. ( აშშ, თურქეთი სომხეთი,
აზერბაიჯანი, საქართველო)

2001

საბერძნეთის განათლების სამინისტროს გრანტი:
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა – ქართული და
ბიზანტიური კულტურის ურთიერთობა.

1999

OSGF-ის გრანტი სახელმძღვანელოსთვის: “საქართველო
მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში”

1999

ევროსაბჭოს გრანტი სახელმძღვანელოსთვის: “კავკასიის
ისტორია” (ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე).

1996

ევროპის მასწავლებელთა გაცვლითი ასოციაციის გრანტი
შვეიცარიაში ლექციების წასაკითხად.

1996-1999

TACIS-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო
ურთიერთობათა ოფისის განვითარების შესახებ.

1996-1999

TACIS-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი სტუდენტთა
მომსახურებისა და მრეწველობის კავშირის ოფისის
ჩამოყალიბების შესახებ თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში.

1994

გერმანული კვლევის საზოგადოების DFG) გრანტი სირიაში
გერმანული არქეოლოგიურ ექსპედიციაში
მონაწილეობისთვის.

1993

გერმანული კვლევის საზოგადოების (DFG) გრანტი გერმანიის
უნივერსიტეტებში ლქციების წასაკითხად (ვურცბურგი,
ჰაიდელბერგი, ტიუბინგენი, ბერლინი).

1993

ბრიტანეთის აკადემიის გრანტი ლექციების წასაკითხად
ლონდონის უნივერსიტეტის კოლეჯში, სამების კოლეჯში
(ოქსფორდის უნივერსიტეტი), იესოს კოლეჯში (კემბრიჯის
უნივერსიტეტი).

1983-1988

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ისტორიის
ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებული მივლინება , ერმიტაჟსა
და ლენინგრადის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში
წარმოებული კვლევისათვის.

