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იულონ გაგოშიძე – მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე  
 

 

იულონ გაგოშიძე დაიბადა 1935 წლის 17 ივლისს ქ. თბილის-

ში. მამა – მიხეილი იყო ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, ტექნიკურ მეც-

ნიერებათა დოქტორი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, 

პროფესორი, საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სა-

მეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის პირველი დირექტორი, ღვარ-

ცოფების ბუნების პირველი მკვლევარი და მათთან ბრძოლის სა-

ხელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარე. დედა – დინარა ყიფშიძე არ-

ქიტექტორი, საქართველოს მთავრობის სახლისა და თბილისის 

სარკინიგზო ინსტიტუტის ნაგებობათა მშენებლობის მონაწილე, 

რუსთავის განაშენიანების ერთ-ერთი არქიტექტორი. მუშაობდა 

ძეგლთა დაცვის სამმართველოში. აზომილი აქვს საქართველოს 

ძეგლები. 

ი. გაგოშიძის პიროვნების ჩამოყალიბებაში დიდი წვლილი მი-

უძღვის საოჯახო ტრადიციებს. ყიფშიძეების ცნობილი წარმომად-

გენლები იყვნენ პაპა ზაქარია ყიფშიძე, რუსეთის არმიის ოფიცერი, 

რომელმაც სამხედრო კარიერა დაასრულა გენერლის ჩინით დამო-

უკიდებელ საქართველოში, თუმცა ბუნებით ჰუმანიტარი იყო ისე-

ვე, როგორც მისი ძმები: გრიგოლ ყიფშიძე (ილია ჭავჭავაძის მეგო-

ბარი) „ივერიის” რედაქტორი და მთარგმნელი, ალექსანდრე ფრო-

ნელი (ყიფშიძე) ისტორიკოსი, საზოგადო მოღვაწე, ილიას პირვე-

ლი ბიოგრაფი, ავტორი სამეცნიერო პოპულარული წიგნებისა: „ამ-

ბოხება კახეთისა (1812 წ)”, „მთიულეთი 1804 წელსა”, „დიდებული 

მესხეთი”, „მთის არწივი შამილი”, „წარსული, აწმყო და მომავალი 

ხიზნებისა” და უმცროსი ძმა ილია – უნივერსიტეტის ერთ-ერთი 

პირველი პროფესორ-მასწავლებელთაგანი, მინერალოგიის პირვე-

ლი სახელმძღვანელოს ავტორი. იულონ გაგოშიძის განათლებაში 

განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის დიდედას, ეკატერინე ბერე-

ჟიანს, რომელიც დაწყებითი სკოლის მასწავლებელი იყო.  
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1953 წელს იულონ გაგოშიძემ ოქროს მედლით დაამთავრა 

თბილისის მე-7 ვაჟთა სკოლა. აქ მიიღო მან საფუძვლიანი განათ-

ლება იმ დროისათვის ცნობილი მასწავლებლებისგან: დავით პარ-

კაძე, ვარო ვარდიაშვილი, თამარ ყაზახაშვილი, კატო ბურჯანაძე, 

კოტე თოთიბაძე და სხვები. ყველა საგანში წარმატებული იყო, გან-

საკუთრებით კი ფიზიკა-მათემატიკაში.  

იულონ გაგოშიძემ 1953 წელს დაამთავრა საშუალო სკოლა და 

იმავე წელს ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ის-

ტორიის ფაკულტეტზე, რომელიც წარმატებით დაამთავრა 1958 

წელს. უნივერსიტეტში სწავლის დროს 1956 წელს, აგვისტოში, მონა-

წილეობდა ბიჭვინთის არქეოლოგიურ ექსპედიციაში (ხელმძღვანე-

ლი ა. აფაქიძე), რამაც განსაზღვრა შემდგომში მისი ცხოვრების მთა-

ვარი საქმიანობა და იგი გახდა არქეოლოგი. უნივერსიტეტში იმხა-

ნად მხოლოდ არქეოლოგიის ზოგადი კურსი ისწავლებოდა, რომელ-

საც ოთარ ჯაფარიძე კითხულობდა. თუმცა, საქართველოს ისტორი-

ის ჯგუფს, რომელშიც ი. გაგოშიძეც იყო, ბოლო სემესტრში (1958 

წელს) არქეოლოგიის ერთი სპეცკურსი წაუკითხა ლენინგრადიდან 

ახლად დაბრუნებულმა ოთარ ლორთქიფანიძემ. 1958-61 წლებში გა-

იარა ასპირანტურის კურსი ანტიკური ხანის არქეოლოგიის გან-

ხრით, აკადემიკოს გ. მელიქიშვილისა და არქეოლოგ ნ. ხოშტარიას 

ხელმძღვანელობით. სტუდენტობისა და ასპირანტურის წლებში ი. 

გაგოშიძემ მიიღო საველე მუშაობის საფუძვლიანი გამოცდილება 

მცხეთის, ურბნისის, ვანისა და მირმეკიონის (ყირიმი) არქეოლოგი-

ურ ექსპედიციებში ა. კალანდაძის, გ. ლომთათიძის, ა. ჯავახიშვი-

ლის, ნ. ხოშტარიასა და ვ. გაიდუკევიჩის ხელმძღვანელობით. 1965 

წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ( „ადრეანტიკური საქარ-

თველოს ნივთიერი კულტურის ძეგლები”), 1984 წელს სადოქტორო 

დისერტაცია ( „ქართლი ქ.წ. VII-I საუკუნეებში). 

იულონ გაგოშიძე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და სა-

ქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი არქეოლოგია. მის მიერ მიკვლეუ-

ლი, არქეოლოგიურად გათხრილი და შესწავლილია საქართველოს 

ისეთი პირველხარისხოვანი ძეგლები, როგორებიცაა ადრეელინის-
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ტური ხანის სამადლოს ნაქალაქარი, გვიანელინისტური-ადრერო-

მაული ხანის წარმართული სატაძრო კომპლექსი დედოფლის მინ-

დორზე, მისი თანადროული სამეფო სასახლე დედოფლის გორაზე, 

ქ.წ. V-III საუკუნეების წარჩინებულთა სამაროვანი ტახტიძირში და 

სხვა. იულონ გაგოშიძის მოღვაწეობაში გამორჩეული ადგილი უკა-

ვია საქართველოს ძირძველი ტერიტორიების – ქსნის, ლიახვისა და 

ფრონის ხეობების არქეოლოგიურ შეწავლას. მან 1960 წელს ქსნის ხე-

ობაში, სოფელ ყანჩაეთთან აღმოაჩინა ქ.წ. IV საუკუნის მდიდრული 

სამარხეული ინვენტარი. 1970-იან წლებში იმუშავა თიღვაში (ფრო-

ნის ხეობა), საძეგურში, კორინთაში, ალევში (ქსნის ხეობა) და სხვ. 

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომამდე ყოველწლიურად დადიო-

და სამუშაოდ ცხინვალის რეგიონში და ის ერთადერთი არქეოლო-

გია, რომელმაც კონფლიქტის ზონაში, სოფელ ქემერტში, 2006 წელს 

აწარმოა არქეოლოგიური გათხრები. 2005 წელს მისი ინიციატივით 

შეიქმნა ლიახვის ხეობის მუზეუმ-ნაკრძალი. 

ი. გაგოშიძის ინტერესების სფეროში მოხვდა შუა საუკუნეების 

საქართველოს არქეოლოგიაც. 2003-2008 წლებში ის ხელმძღვანე-

ლობდა საქართველოს საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვ-

ნებისა და რესტავრაციის ცენტრის არქეოლოგიურ დეპარტამენტს. 

მისი ხელმძღვანელობით ჩატარდა მცხეთის ჯვარზე, წრომში, ყინ-

წვისსა და ელიას მონასტერში (დედოფლის წყარო) სარესტავრაციო 

სამუშაოებთან დაკავშირებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიება. 2006 

წელს, როდესაც გადაწყდა სვეტიცხოველში იატაკის დონის დაწევა, 

მასვე დაევალა არქეოლოგიური გათხრების ჩატარება.  

იულონ გაგოშიძეს, როგორც დიდი საველე გამოცდილების მქო-

ნე გამთხრელ არქეოლოგს დაევალა საქართველოს საზღვრებსგარეთ 

გაგზავნილი პირველი არქეოლოგიური ექსპედიციების გაძღოლა და 

იქ არსებული ძველი ქართული მონასტრების ნანგრევების გათხრა--

შესწავლა. მისი მონაწილეობით, 2004 წელს გაითხარა V-VI საუკუნეე-

ბის ქართული მონასტრის ნაშთები უმლეიზუნში, იერუსალიმის მახ-

ლობლად. 2006-2008 წლებში იგი ხელმძღვანელობდა X-XVI საუკუნე-

ების ღალიის ქართველთა მონასტრის გათხრებს კვიპროსზე. 
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იულონ გაგოშიძის სამეცნიერო ინტერესები მოიცავს ანტიკუ-

რი ხანის საქართველოს არქეოლოგიისა და ისტორიის საკითხების 

ფართო სპექტრს: ოქრომჭედლობა, ტორევტიკა, კერამიკული წარ-

მოება, სამშენებლო საქმე და ხუროთმოძღვრება, სოფლის მეურნეო-

ბა და სასოფლო-სამეურნეო იარაღები, ირიგაცია, სამხედრო საქმე 

და საბრძოლო იარაღ-საჭურველი, დამწერლობა, ქართლის სამე-

ფოს (იბერიის) საზღვრები და საქართველოს (კოლხეთისა და იბე-

რიის) სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და პოლიტიკური 

ურთიერთობები გარესამყაროსთან, როგორც აღმოსავლეთთან (ი-

რანი, არმენია, სირია-პალესტინა) და ჩრდილოეთთან (სკვითები, 

სარმატები, ალანები), ისე კლასიკურ ქვეყნებთან – საბერძნეთთან, 

რომსა და მცირე აზიასთან. 

იულონ გაგოშიძეს გამოქვეყნებული აქვს 9 მონოგრაფია:  

ადრეანტიკური ხანის ძეგლები ქსნის ხეობიდან, თბ. 1964; 

Самадло. Археологические раскопки, Тб.,1979; 
Самадло. Каталог археологического материала, Тб.,1981; 
ქართველი ქალის სამკაული, თბ. 1981 (ქართულ, რუსულ და 

ფრანგულ ენებზე); 

თრიალეთის სამაროვნები, III, თრიალეთის ანტიკური ხანის 

სამაროვნები, თბ., 1982 (ქართულ და რუსულ ენებზე); 

Au pays de la Toison d’or. Art ancien de Géorgie Soviétique, Paris, 

1982 (თანაავტორი) 

ფული საქართველოში, თბ., 2000 (ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე; თანაავტორი); 

Iberia and Rome. The Excavations of the Palace at Dedoplis Gora and 
the Roman Influence in the Caucasian Kingdom of Iberia, Langen-

weissbach: Beier & Beran, 2008 (თანაავტორი და თანაგამომცემელი) 

ღალია, ქართველთა მონასტერი კვიპროსზე, თბ., 2014 (ქარ-

თულ და ინგლისურ ენებზე, თანაავტორი). 

ასევე ავტორია სამასამდე სამეცნიერო სტატიისა ქართულ, რუ-

სულ, აზერბაიჯანულ, ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ და სპარ-

სულ ენებზე არქეოლოგიის, ისტორიის, ასევე, ხელოვნებათმცოდ-

ნეობისა და ინფორმატიკის დარგში. მისი გამოკვლევების შედეგად 
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საფუძვლიანად შეიცვალა არსებული წარმოდგენები საქართველოს 

ადრესახელმწიფოებრივი პერიოდის ნივთიერი კულტურის, ისტო-

რიის მთელ რიგ კარდინალურ ასპექტზე. ასე, მაგალითად, სამად-

ლოს გათხრა-შესწავლის შედეგად პირველად მოხერხდა ქ.წ. III სა-

უკუნის არქეოლოგიური მასალის მკვეთრად გამიჯვნა წინამორბე-

დი და მომდევნო პერიოდის მასალებისაგან და იმ დროისათვის 

ახლად ჩამოყალიბებული ქართლის სამეფოს (იბერიის) ნივთიერი 

კულტურის სრულად წარმოჩენა. სამადლო ელინისტური ხანის სა-

ქართველოს არქეოლოგიის ეტალონურ ძეგლად იქცა, მაგალითად, 

„სამადლოური კერამიკა” ჩვეულებრივი და საყოველთაოდ სახმარი 

ტერმინია არქეოლოგიურ სპეციალურ ლიტერატურაში. 

ქ.წ. II დ ქ.შ. I საუკუნეების დედოფლის მინდვრის სატაძრო 

კომპლექსის აღმოჩენამ და მისი გათხრა-შესწავლის შედეგების გა-

აზრებამ აქემენიდური და ელინისტური ხუროთმოძღვრების ფონ-

ზე პირველად დაგვანახა, რომ იბერია ნამდვილად იყო ელინისტუ-

რი სამყაროს განუყოფელი ნაწილი და შეცვალა გავრცელებული 

თვალსაზრისი, თითქოს მონუმენტური სატაძრო ნაგებობის შექ-

მნის ამოცანა საქართველოში პირველად ქრისტიანობის გავრცელე-

ბის შემდეგ დაისვა. აქემენიდური და ელინისტური ხანის საქარ-

თველოს ნივთიერი კულტურის შესწავლამ ი. გაგოშიძეს უფლება 

მისცა ემტკიცებინა, რომ საქართველოში უკვე აქემენიდურ ხანაში 

ხდებოდა სპარსულ-აქემენიდური და ელინური კულტურული იმ-

პულსების შეხვედრა და მათი ადგილობრივი ტრადიციების სა-

ფუძველზე შერწყმა-ათვისება, რის შედეგადაც იქმნებოდა ხელოვ-

ნების ისეთი ნაწარმი, რომელსაც ისევე შეიძლება ეწოდოს „ბერ-

ძნულ-აღმოსავლური”, როგორც ეწოდება (ბორდმანი) დანარჩენ ახ-

ლო აღმოსავლეთში, აქემენიდურ და ელინისტურ ხანაში შექმნილ 

ძეგლებს. ი. გაგოშიძემ დაასაბუთა, რომ აქემენიდურ ხანაში შეთვი-

სებული ეს ნოვაციები საქართველოში რომაულ ხანამდე შემორჩა 

და ამიტომ არის, რომ დედოფლის გორის სასახლეში (და სხვაგანაც 

ისტორიული იბერიის ტერიტორიაზე) აღმოჩენილი I საუკუნისის 

ძვლის ფირფიტებზე გრავირებული სცენები ასეთ საოცარ მსგავსე-
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ბას იჩენს სასანური ხელოვნების ძეგლებთან. სასანური ხელოვნე-

ბაც ხომ აქემენიდურის ერთგვარი რენესანსია. 

დედოფლის გორაზე I საუკუნის ბოლო მეოთხედში ძლიერი 

მიწისძვრითა და ხანძრით უეცრად განადგურებული სასახლის 

გათხრების შედეგად მოპოვებული მრავალრიცხოვანი და მრავალ-

ფეროვანი ნივთიერი მასალის ანალიზი შესაძლებლობას იძლევა, 

გასაოცარი სისრულითა და ეთნოგრაფიული სიზუსტით წარმო-

ჩინდეს იმდროინდელი ქართლის სამეფოს ნივთიერი და სულიერი 

კულტურის თითქმის ყველა სფერო და საქართველოს გარე სამყა-

როსთან ურთიერთობის საკითხები, რაც განხორციელებულია კი-

დეც ი. გაგოშიძის მთელ რიგ სტატიებში და INTAS-ის გრანტით 

1996-1998 წლებში მისივე ხელმძღვანელობით შესრულებულ კო-

ლექტიურ მონოგრაფიაში „ქართლის სამეფო (იბერია) და რომი ქ.წ. 

I- ქ.შ. I საუკუნეებში”, რომელიც 2008 წელს გამოქვეყნდა გერმანია-

ში ინგლისურ ენაზე. 

ტახტიძირში ქ.წ. V-III საუკუნეების სამაროვნის გათხრამ ი. გა-

გოშიძეს უფლება მისცა, გამოეთქვა ვარაუდი შიდა ქართლის კოლ-

ხეთის სამეფოს ფარგლებში არსებობისა და იბერიასა და კოლხეთს 

შორის კულტურული კონტინუუმის შესახებ. სწორედ ამ პრობლე-

მების კვლევას ითვალისწინებს მისი ხელმძღვანელობით წარმოდ-

გენილი პროექტი „საქართველო და გარე სამყარო ქ.წ. IV-III საუკუ-

ნეებში”, რომელმაც მიიღო რუსთაველის ფონდის სახელმწიფო 

გრანტი. ყურადღებას იპყრობს იულონ გაგოშიძის ნარკვევი ქარ-

თლში ქრისტიანობის გავრცელება-დამკვიდრების შესახებაც. 

იულონ გაგოშიძე დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს როგორც 

ქართველ, ისე უცხოელ კოლეგებს შორის. ის მიწვეული იყო სამუ-

შაოდ კახეთის ქართულ-გერმანულ ექსპედიციაში, რომელმაც იმუ-

შავა 1994-2002 წლებში (ხელმძღვანელები: კ. ფიცხელაური და ა. 

ფურტვენგლერი) და ექსპედიციის გერმანელმა ხელმძღვანელმა 

მასვე მიაბარა სასწავლებლად ექსპედიციის მონაწილე გერმანელი 

სტუდენტები. გერმანელ კოლეგებთან ურთიერთობა გაგრძელდა 

აზერბაიჯანში, სადაც 2006 წლიდან მუშაობა დაიწყო აზერბაიჯა-
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ნულ-ქართულ-გერმანულმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ, რო-

მელმაც აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შამქორის რაიონის სოფელ 

ყარაჯამირლის მახლობლად, საქართველოს სამხრეთ საზღვართან, 

მიაკვლია და შეისწავლა ქ.წ. V-IV საუკუნეების სპარსულ-აქემენი-

დურ სასახლეები, აქემენიანთა ერთ-ერთი სატრაპიის ცენტრი. 

იულონ გაგოშიძემ მრავალმხრივი და ფართო ინტერესების 

მქონე მკვლევარია, რომელიც მუდამ სიახლეებს ეძებს. მან პირ-

ველმა ქართველ არქეოლოგთაგან გამოიყენა აეროფოტოები, რის 

შედეგადაც ათეულობით მანამდე უცნობი ძეგლი გამოვლინდა ში-

და ქართლში, მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლები, როგო-

რებიცაა ბერიკლდეების ნამოსახლარი, ყორღანული ველი, დოღ-

ლაურის ვრცელი სამაროვანი. მისივე ხელმძღვანელობით გაითხა-

რა ადრეული და გვიანდელი ბრინჯაოს ხანის შვიდი ყორღანი ბე-

რიკლდეებზე და იმავე პერიოდის 400-ზე მეტი სამარხი დოღლაუ-

რის სამაროვანზე. იულონ გაგოშიძემ პირველმა ჯერ კიდევ 1970-ი-

ან წლებში დაიწყო მუშაობა არქეოლოგიური და სამუზეუმო მონა-

ცემების კომპიუტერიზაციის პრობლემებზე და მუდამ იჩენს აქტი-

ურ ინტერესს ინტერდისციპლინარული კვლევებისადმი, არქეო-

ლოგიური კვლევის დროს იგი სისტემატურად თანამშრომლობდა 

და თანამშრომლობს საბუნებისმეტყველო და ტექნიკურ მეცნიერე-

ბათა წარმომადგენლებთან, ხელოვნებათმცოდნეებთან. მისი ხელ-

მძღვანელობით მომზადებული ექვსი დისერტაციიდან, სამი ინ-

ტერდისციპლინარულ კვლევას ემყარება. 

იულონ გაგოშიძე ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობასაც. 1978-

1988 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავ-

ლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე კითხულობდა წინაქრისტიანული 

ხანის სომხეთის კულტურის ისტორიის კურსს. 2013 წელს კონკურ-

სით აირჩიეს ილიას უნივერსიტეტში სრულ პროფესორად არქეო-

ლოგიის დარგში. დაევალა სასწავლო პროგრამის მოწესრიგება და 

წაიკითხა ლექციების კურსი „არქეოლოგიის საფუძვლები”. 2013-

2014 წლებში საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულ-

ტეტზე კითხულობდა ლექციების კურსს ქართული ლითონმქანდა-
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კებლობის ისტორიაში. წაკითხული აქვს საჯარო ლექციები არქეო-

ლოგიის სხვადასხვა პრობლემაზე ჰალეს, მიუნსტერის, იენის (გერ-

მანია) და აარხუსის (დანია) უნივერსიტეტებში. სისტემატურად მო-

ნაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციებში, როგორც საქართველო-

ში, ისე საზღვარგარეთ (სომხეთი, აზერბაიჯანი, გერმანია, საფრანგე-

თი, აშშ, საბერძნეთი, თურქეთი, ირანი, დანია, რუსეთი). 2013 წლი-

დან ეროვნულ მუზეუმში ახალგაზრდა არქეოლოგებისთვის კითხ-

ულობს ლექციების კურსს არქეოლოგიის პრობლემებზე. 

ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის რედაქციის დაარსების 

დღიდან ენციკლოპედიის ბოლო XI ტომის გამოცემამდე ი. გაგოში-

ძე მუშაობდა რედაქტორ-კონსულტანტად არქეოლოგიის დარგში. 

2011-2014 წლებში ი. გაგოშიძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში არ-

ქეოლოგიური მემკვიდრეობის მართვის ცენტრს, რომელმაც მოამ-

ზადა მასალები არქეოლოგიური მემკვიდრეობის მართვის რეფორ-

მებისათვის. ელექტრონულად აღინუსხა და ინტერნეტში განთავ-

სდა საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლების აღწერილობა. მან 

დააარსა ქართულ-ინგლისური სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნა-

ლი „ონლაინ არქეოლოგია” (გამოიცა ექვსი ნომერი). 

ი. გაგოშიძე ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწი-

ფო მუზეუმში მუშაობის დაწყებიდანვე აქტიურად იყო ჩაბმული 

მუზეუმის საგამოფენო საქმიანობაში. მონაწილეობდა არაერთი გა-

მოფენის მოწყობაში: საქართველოს არქეოლოგიური გამოფენა, სე-

იფის გამოფენა, ეთნოგრაფიული გამოფენა ლენინგრადში, არქეო-

ლოგიური გამოფენა მოსკოვში, გამოფენა პარიზში „ოქროს საწმი-

სის ქვეყანა”, არქეოლოგიური გამოფენა სიღნაღის მუზეუმში, მეღ-

ვინეობა-მევენახეობის 8000 წელი, ქართველი ებრაელები – ისტო-

რია და თანამედროვეობა, არქეოლოგიური საგანძური, საქართვე-

ლოს არქეოლოგია და სხვა. 

ი. გაგოშიძის ინტერესები არასოდეს იფარგლება მხოლოდ 

მეცნიერებით, იგი აქტიურად ებმება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 

1978 წელს ის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო საზოგადოებრივი პრო-



 17

ტესტისა, რომელმაც აღკვეთა ხელისუფლების მხრიდან სამუზეუ-

მო ფასეულობათა ხელყოფის მცდელობა „აფხაზეთიდან მიტაცე-

ბული განძეულის უკან დაბრუნებისა”. ს. ჯანაშიას სახელობის მუ-

ზეუმში საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის 

მდივანთან ე.შევარდნაძესთან შეხვედრაზე წარმოთქმულ სიტყვას 

ფართო რეზონანსი მოჰყვა და ზვიად გამსახურდიამ „ოქროს საწმი-

სის” ბოლო ნომერში გამოაქვეყნა. 80-იან წლებში ი. გაგოშიძე ჩაება 

თბილისის სარეკრეაციო ზონისა და მიმდებარე სოფლების გადარ-

ჩენისთვის ბრძოლაში. შემდეგ კი აქტიური მოწინააღმდეგე იყო 

ტრანსკავკასიური რკინიგზის მშენებლობისა. შედეგად, მწვანეთა 

მოძრაობის დამფუძნებელთა ჯგუფში აღმოჩნდა. 

ი. გაგოშიძე 1991 წელს დაინიშნა მცხეთის რაიონის პრეფექ-

ტად. 2004-2007 წლებში იყო თბილისის საკრებულოს წევრი. 2008-

2009 წლებში იყო საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დიასპო-

რის საკითხებში. მისი ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბდა სამსახუ-

რი, რომელმაც თავის გარშემო შემოიკრიბა მსოფლიოს 56 ქვეყანაში 

გაფანტული ქართული დიასპორა. ამუშავდა მძლავრი ვებპორტა-

ლი, რომელზეც განთავსდა ქართულ-აზერბაიჯანული და ქარ-

თულ-სომხური სასაუბროები. მისი ხელმძღვანელობით მომზადდა 

ელექტრონული ვერსიები „დიასპორა მთელ მსოფლიოში” და „ლა-

ზური ლექსიკონი”. ფლეშ ფორმატში გაკეთდა ინტერნეტჟურნალი 

„დიასპორის მაცნე”, რომელიც შეიცავდა როგორც ვიდეო, ისე აუ-

დიო ფაილებს. გამოიცა არაერთი წიგნი: თ. პაპუაშვილის „საინგი-

ლოს ისტორია”; ვ.კუზიბაბაშვილის „ინგილოური დიალექტი”; 

ჟორჟ დიუმეზილის „ლაზური ტექსტები”; ისა კოაზოის მოთხრო-

ბების ქართული თარგმანი; ჩვენებურების კალენდარი ( ქართული 

დიასპორას 12 გამორჩეული წარმომადგენლის პორტრეტითა და 

მოკლე ბიოგრაფიით); თურქეთში მცხოვრებ ქართველებთან ერ-

თად განხორციელდა უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური პროექტი 

კახეთში და პირველად საქართველოში სიღნაღის რაიონში გაშენდა 

ზეთისხილის პლანტაცია (2010 წელს აქ ზეთისხილის პირველი 

რთველი ჩატარდა). მხოლოდ 2009 წელს მინისტრმა უმასპინძლა 
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უცხოეთიდან ჩამოსულ 400-ზე მეტ დელეგაციასა და ცალკეულ 

პირს.  

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დიასპორის სა-

კითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა მოა-

ხერხა მთელ მსოფლიოში გაფანტული ქართველების მობილიზება, 

რათა მათ ერთდროულად ჩაეტარებინათ საპროტესტო აქციები სა-

ქართველოს მხარდასაჭერად; ორგანიზება გაუწია საპროტესტო 

ჯაჭვს მთელ მსოფლიოში. 2008 წლის ომის დროს მხოლოდ დიას-

პორას სამინისტროს პორტალი გადაურჩა რუსეთის კიბერშეტევას 

და ეს იყო საქართველოს ერთადერთი ელექტრონული კავშირი 

მთელ მსოფლიოსთან. 

2008 წლის სექტემბერში კრინიცაში (პოლონეთი) XVIII მსოფ-

ლიო ეკონომიკურ ფორუმზე იულონ გაგოშიძემ წაიკითხა მოხსენე-

ბა „რუსეთის როლი პოსტსაბჭოთა სივრცეში”, რომელშიც გაანალი-

ზებულია რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები და ნაჩვენებია, 

რომ რუსეთის აგრესიას საქართველოს წინააღმდეგ გაგრძელება ექ-

ნებოდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. 2008-2009 წლებში დიას-

პორის სახელმწიფო მინისტრმა და მისმა აპარატმა 24-საათიანი მუ-

შაობით მოახერხეს, დაეძლიათ მძლავრი რუსული საინფორმაციო 

შეტევა და ძირშივე აღეკვეთათ რუსეთის ხელისუფლების ანტი-

ქართული გამოსვლების მცდელობები ქართულ დიასპორაში. 2009 

წელს ორთოდოქს ჰოსპიტალიერების ორდენის კანცლერმა მაიკლ 

ბრეტ-გროუტერმა იულონ გაგოშიძე ომისა და გამარჯვების ბრიტა-

ნული მედლებით დააჯილდოვა. 

იულონ გაგოშიძეს მიღებული აქვს საქართველოს სახელმწი-

ფო ჯილდოები: ღირსების ორდენი 2005 წელს, ბრწყინვალების საპ-

რეზიდენტო ორდენი 2010 წელს. მოპოვებული აქვს 6 სამეცნიერო--

კვლევითი გრანტი, მათ შორის ერთი საერთაშორისო გრანტი: 

INTAS 96-0054 (ქართლის სამეფო და რომი ქ.წ. I – ქ.შ. I სს.). არის 6 

საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელი არქეოლოგიის დარ-

გში (მათ შორის 3 ინტერდისციპლინარული კვლევა). 
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Iulon Gagoshidze – Scientist and Public Figure  

 
Iulon Gagoshidze was born on July 17, 1935 in Tbilisi, Georgia. His 

father, Mikheil Gagoshidze was an engineer in hydro-technology, Doctor of 
Technical Sciences, honored scientist, professor, the first director of the Ge-
orgian Scientific Research Institute of Hydraulic Engineering and Land rec-
lamation, the first Georgian researcher of the nature of mud flows and the 
chairman of the state committee for the mud flow management. His mother, 
Dinara Kipshidze was an architect, who took part in the construction of the 
Georgian House of Government and the buildings for Tbilisi Institute of Ra-
ilway; she was also one of those architects, who were involved in the urban 
planning of Rustavi. She worked at the State Department of Monument Pro-
tection. She has surveyed and studied Georgian monuments.  

Georgian family traditions have made a remarkable influence to the 
development of I. Gagoshidze’s personality. The well-known representati-
ves of the Kipshidzes were his grandfather, Zakaria – a Russian army offi-
cer, who completed his career as a Military General in the independent Ge-
orgia. However, he was a humanitarian by nature, as well as his brothers: 
Grigol Kipshidze (a friend of Ilia Chavchavadze) – an editor of „Iveria” and 
translator, Alexander Phroneli (Kipshidze) – historian, public figure, Ilia 
Chavchavadze’s first biographer, author of popular scientific books: „Upri-
sing Kakheti (1812)”, „Mtiuleti in 1804”, „The Glorious Meskheti”, „Sha-
mil The Mountain Eagle”, „Past, present and future of Settlers” and finally 
his younger brother Ilia – one of the first professors at Tbilisi State Univer-
sity, the first Georgian author of the textbook in Mineralogy. Iulon Gagos-
hidze’s grandmother, Katherine Berejhiani, a primary school teacher, made 
a significant contribution to his education. In 1953 he finished the 7th Boys 
School with a gold medal. He received a comprehensive education as he 
was taught by famous teachers of that time: David Parkadze, Varo Vardias-
hvili, Tamar Kazakhashvili, Kato Burjanadze, Kote Totibadze and others. 
He was successful in all subjects, especially in physics and mathematics.  

In 1953 Iulon Gagoshidze enrolled in the Department of History of 
Tbilisi State University and successfully graduated from it in 1958. During 
his study at the University in August 1956, he took place in Bichvinta (Pit-
sunda) archaeological expedition (led by A. Apakidze), which defined his 
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further determination to become an archaeologist. At that time only the ge-
neral course in archaeology was taught by Otar Japaridze at Tbilisi State 
University. However, a special course in archaeology was also taught (in 
1958) by Otar Lortkipanidze, who had arrived from Leningrad. In 1958 he 
completed post-graduate course in ancient archaeology, led by the academi-
cian G. Melikishvili and the archaeologist N. Khoshtaria and completed the 
course in 1961. During his postgraduate years I. Gagoshidze gathered signi-
ficant experience of archaeological expeditions in Mtskheta, Urbnisi, Vani 
and Mirmekion (Crimea) led by A.Kalandadze, G. Lomtatidze, A.Javakhis-
hvili, N. Khoshtaria, V. Gaidukevich. In 1965 he defended his candidates 
dissertation ( „The Monuments of Material Culture of Ancient Georgia”) 
and in 1984 – doctoral dissertation ( „Kartli in VII-I centuries B.C. „).  

Iulon Gagoshidze is a Doctor of Sciences in History and one of the le-
ading archaeologists in Georgia. He has discovered archaeologically exca-
vated and studied such primary monuments, like Samadlo settlements of 
early Hellenistic period, pagan temple complex at Dedoplis Gora of late 
Hellenistic and Roman periods, the royal palace at Dedoplis Gora, other bu-
rials of the nobles of the V and III centuries B.C. in Takhtidziri, etc. Archa-
eological studies of ancient territories such as Ksani, Liakhvi and Phroni ha-
ve a distinctive place in Iulon Gagoshidze's activities. In 1960 he studied the 
IV century burial ground discovered near Kanchaeti village, rich for tools. 
In the 1970s he worked in the following territories: Tighva (Phroni Valley), 
Sadzeguri, Korinta, Alevi (Ksani Valley) and others. He visited Tskhinvali 
region each year before the beginning of the Russo-Georgian War in 2008 
and he is the only archaeologist, who conducted archaeological excavations 
in the conflict zone – Kemeri village in 2006. In 2005 the Liakhvi Valley 
Museum-Reserve was founded by his initiative. 

I. Gagoshidze's sphere of interests was the archeology of Medieval pe-
riod of Georgia. In 2003-2008 he was the head of the Archaeological De-
partment for Architecture, Art and Restoration Center of the Georgian Patri-
archate. Under the leadership of I. Gagoshidze the expedition restoration 
works were performed in Jvari (Mtskheta), Tsromi, Kintsvisi and Elia Mo-
nastery (Dedoplistskaro). In 2006 when it was decided to lower the floor le-
vel in Svetitskhoveli, he was appointed to conduct excavations. 

Iulon Gagoshidze, as a field archaeologist with an extensive experien-
ce, was assigned to lead the first archaeological expeditions outside Georgia 
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and study the ruins of the ancient Georgian monasteries. In 2004 he took 
part in the excavation of the remains of the V and VI centuries Georgian 
monastery in Umm Leisun, near Jerusalem. 2006-2008 he led the excavati-
ons of Georgian monasteries of the X and XVI centuries in Cyprus. 

Iulon Gagoshidze’s scientific interests include a wide range of issues 
related to the ancient Georgian archaeology and history: Gold metalwor-
king, Toreutics, Ceramic manufacturing, construction and architecture, agri-
culture and agricultural tools, irrigation, military service and combat arms 
and armor, the alphabet, the borders of the kingdom of Kartli (Iberia) and 
trade-economic, cultural and political relations of Georgia (Colchis and Ibe-
ria) with the outside world, including the Eastern (Iran, Armenia, Syria, Pa-
lestine), Northern (Scythians, Sarmatians, Alans) and classical countries 
(Greece, Rome and Asia Minor). 

Iulon Gagoshidze has published nine monographs: 
Antiques from Ksani Valley, Tbilisi, 1964; 
Самадло. Археологические раскопки, Тб.,1979; 
Самадло. Каталог археологического материала, Тб.,1981; 
The Georgian women jewelry, Tbilisi, 1981 (in Georgian, Russian and 

Spanish languages);  
Trialeti burials, III, Trialeti antique burials, Tb., 1982 (in Georgian 

and Russian);  
Au pays de la Toison d’or. Art ancien de Géorgie Soviétique, Paris, 

1982 (co-author); 
Money in Georgia, Tb., 2000 (in Georgian and English; co-author); 
Iberia and Rome. The Excavations of the Palace at Dedoplis Gora and 

the Roman Influence in the Caucasian Kingdom of Iberia, Langenweis-
sbach: Beier & Beran, 2008 (co-author and co-publisher); 

The Georgian monastery in Cyprus, Tb., 2014 (in Georgian and 
English, co-author). 

As well as about three hundred scientific articles in Georgian, Russian, 
Azerbaijanian, English, French, German and Persian languages in the fields of 
archaeology, history, art history and computer sciences. His studies changed 
the existing concepts on principal aspects of culture and history of ancient Ge-
orgia. For example, as a result of his study of Samadlo, the III century A.D. 
archaeological artefacts were dissociated from artefacts of previous and sub-
sequent periods, which enabled the researchers to reveal culture of the newly 
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formed Kingdom of Kartli (Iberia). Samadlo became a standard for archaeolo-
gical sites of Hellenistic Georgia, for example „Samadlo Ceramics” is a com-
mon and generally applied term in archaeological literature. 

In the II century B.C. and I century A.D. the results of the discovery 
and the study of temple complex at Dedoplis Gora and its comparison to 
Achaemenid and Hellenistic architectures showed that Iberia certainly was 
an integral part of the Hellenistic world. This study has changed a widespre-
ad view, that creation of monumental temple buildings in Georgia became 
essential after the spread of Christianity. 

The studies of artefacts of Achaemenid and Hellenistic periods allo-
wed Gagoshidze to claim that Persian-Achaemenid and Hellenistic cultural 
impulses were coincident and merged with traditions of Achaemenid Geor-
gia, consequently created artefacts could be called „Greek East”, likewise 
the Achaemenid and Hellenistic monuments of the Near East. I. Gagoshidze 
proved that these innovations, introduced to Georgia in the Achaemenid pe-
riod, survived till the Roman era and that is why the scenes engraved on the 
bone plates discovered in the palace at Dedoplis Gora (and also in the area 
of historic Iberia) are surprisingly similar to Sasanian art monuments: Sasa-
nian art is a kind of renaissance of the Achaemenid one. 

The analysis of numerous and diverse artefacts discovered as a result 
of excavations in the palace at Dedoplis Gora, destroyed by powerful ear-
thquakes and the fire in the last quarter of the I century, enables the resear-
chers to display with astonishing precision and completeness almost all are-
as of spiritual and material cultures of the Kingdom of Kartli and the relati-
ons of Georgia with the outside world, which is described in a number of ar-
ticles and a collective monography – „The kingdom of Kartli (Iberia) and 
Rome in the I century B.C. and I century A.D. „, which was published in 
2008 in Germany in English language. 

Excavation of the cemetery of V-III centuries B.C. in Takhtidziri allo-
wed I. Gagoshidze to presume the existence of Shida Kartli within the bo-
undaries of the Kingdom of Colchis and also a cultural continuum between 
Iberia and Colchis. Under his leadership a project „Georgia and the Otside 
World in IV-III Centuries B.C.”received a state grant of Rustaveli Foundati-
on involving the study of the above-mentioned problems. Iulon Gagoshid-
ze's essay about distribution and introduction of Christianity in Kartli at-
tracts attention.  
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Iulon Gagoshidze’s authority in these disciplines is recognized by Ge-
orgian and foreign colleagues. That is why in 1994-2002 he was invited to 
participate in the Georgian-German expedition in Kakheti (the expeditions 
were led by I. Pitskhelauri and A. Purtvengler) and one of the heads of the 
expedition (A. Purtvengler) apprenticed German students with him. 

Collaborations with German students continued in Azerbaijan, where 
the Azeri-Georgian-German expedition begun in 2006. During the expediti-
on Persian-Achaemenid palaces, Achaemenid satrapy centers of V-IV B.C., 
were discovered and studied near Karajamirli, Shamkori region of Azerbai-
jan, close to the southern border of Georgia.  

Iulon Gagoshidze is a versatile researcher with a wide range of inte-
rests. He is always looking for novelties. He was the first of the Georgian 
archaeologists who used the air-photos, which resulted in dozens of previo-
usly unknown monuments identified in Shida Kartli region including: Be-
riklde settlements, mound velley and Doghlauri cemetery. He led excavati-
ons of seven burial grounds of the Early and Late Bronze Age and 400 buri-
als of the same period in Doghlauris cemetery. In the 1970s Gagoshidze 
was the first to start working on the problem of computerization of archaeo-
logical data. He always reveals an active interest to the problems of interdis-
ciplinary studies. During the archaeological research he regularly collabora-
ted with the representatives of the sciences, art history and applied sciences. 
The three of his students” six dissertations are based on interdisciplinary re-
search. 

Gagoshidze was active in education. In 1978-1988 he taught the course 
of the history of Armenian culture of the pre-Christian period at the Depar-
tment of Oriental Studies of Tbilisi State University. In 2013 he was elected 
as a full professor in archeology at Tbilisi Ilia University. He was assigned to 
administer the university archeology program and also delivered lectures on 
„The Principles of Archaeology”. In 2013-2014 he taught the course of the 
history of Georgian metal sculpture at the Department of Humanities of The 
University Of Georgia. He delivered public lectures on various problems in 
archaeology at the universities of Halle, Münster, Jena (Germany) and Aarhus 
(Denmark). He regularly participated in scientific conferences, both in Geor-
gia and abroad (Armenia, Azerbaijan, Germany, France, USA, Greece, Tur-
key, Iran, Denmark, Russia). Since 2013 he has been teaching the course in 
archaeology at the National Museum of Georgia. 
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Gagoshidze worked as an editor-consultant for the Georgian Soviet 
Encyclopedia in the field of archaeology from the establishment of its edito-
rial board, till the publication of the last volume XI. In 2011-2014 Gagos-
hidze led the Archaeological Heritage Preservation Center at the National 
Agency for the Preservation of Cultural Heritage, which prepared materials 
for reforming of archaeological heritage management. The descriptions of 
archaeological sites and monuments were published online. He founded the 
popular Georgian-English scientific magazine „Online Archeology” (six vo-
lumes were published). 

Since the beginning of his work at Janashia State Museum of Georgia, 
I. Gagoshidze had been involved in organization of the following exhibiti-
ons: exhibition of Georgian archaeology, ethnographic exhibition in Lenin-
grad, archaeological exhibition in Moscow, exhibition „The Country of 
Golden Fleece” in Paris, archaeological exhibition in Sighnaghi museum, „8 
000 Years of Wine-making”, Georgian Jews exhibition „History and Mo-
dernity”, archaeological treasures, Georgian archaeology, etc. 

I. Gagoshidze's interests were not limited only to science. He is acti-
vely involved in public activities. In 1978 he was one of the initiators of 
public protest, which has prevented the government from the attempts to 
deprive the museum of its treasuries – „to return the treasury back to 
Abkhazia”. His address to E. Shevardnadze, then a Secretary of the Central 
Committee of Comunist Party, at S. Janashia State Museum attracted a wide 
interest. It was published by Zviad Gamsakhurdia in the last issue of a „Gol-
den Fleece” magazine.  

In the 80s Gagoshidze was involved in the activity for the preservation 
of recreation areas of Tbilisi and surrounding villages. Then he was an acti-
ve opponent of the construction of Trans-Caucasian Railway. As a result he 
became founders of Georgian Green Movement.  

In 1991 he was appointed as a Prefect of Mtskheta region. In 2004-07 
he was a member of the City Council. In 2008-2009 he served as the State 
Minister for Diaspora Issues. Under his leadership ministry formed an 
agency, which communicated with Georgian diaspora spread in 56 countri-
es; a powerful web-portal was launched, Georgian-Azerbaijanian and Geor-
gian-Armenian phrasebooks were published online. He supervised publica-
tions: „Diaspora all over the world” – electronic version; „Laz dictionary” – 
electronic version; Internet journal in a flash-format „The Diaspora Messen-
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ger” containing both video and audio files. Also quite a few books: „The 
History of Saingilo” by T. Papuashvili; „The Ingil Dialect” by V. Kuziba-
bashvili; „The Laz Texts” by Georges Dumézil; Georgian translations of 
Issa Koazoy's tales; The Chveneburi Calendar (with the portraits and short 
biographies of 12 distinguished representatives of the Georgian diaspora in 
Turkey). The significant economic projects (in cooperation with the Georgi-
ans living in Turkey) were implemented in Kakheti – the first olive plantati-
ons were planted in Sighnaghi region (the first harvesting was in 2010). 
Only in 2009 the minister hosted more than 400 foreign delegations and in-
dividual visitors. 

During the Russo-Georgian War of 2008 the Office of the Georgian 
State Minister for Diaspora Issues managed to mobilize the Georgians all 
over the world to support Georgia and organize protest chains all over the 
world. Just the above-mentioned Ministry portal survived from Russian 
cyberattacks and it was Georgias only electronic access to the entire world 
in August 2008. 

Iulon Gagoshidze gave a speech at the XVIII World Economic Forum 
in September 2008 in Krynica (Poland). His speech – „Russia's Role in the 
Post-Soviet Space” analyzed the destructive actions of Russia and showed 
that Russian aggression against Georgia could be continued in the East Eu-
ropean countries. In 2008-2009 the office of the Georgian State Minister for 
Diaspora Issues managed to overcome the attack of powerful Russian media 
and prevent the Russian Government's anti-Georgian activities in the Geor-
gian Diaspora. In 2009 Michael Brett-Grouter, the bearer of the Chancellor 
of the Order of Orthodox hospitallers awarded the British Order of Victory 
to Iulon.  

Iulon Gagoshidze has received the following awards: The Medal of 
Honor in 2005, The Presidential Order of Excellence. 

Iulion Gagoshidze has received six scientific research grants including 
the International one: INTAS 96-0054 (The Kingdom of Kartli and Rome in 
the I century B.C. and I century A.D.). Six dissertations under his supervisi-
on (including three interdisciplinary researches) are defended in the field of 

archaeology.  
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იულონ გაგოშიძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის 
ძირითადი თარიღები 

 

1935 წ. 17 ივლისს დაიბადა ქ. თბილისში.  

1953 წ. ოქროს მედლით დაამთავრა თბილისის მე-7 ვაჟთა სკოლა. 

1953-1958 წწ. სწავლობდა თბლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ისტორიის ფაკულტეტზე. 

1958-1961 წწ. სწავლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

ს. ჯანაშიას სახ. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ას-

პირანტურში – ანტიკური ხანის არქეოლოგიის სპეცია-

ლობით. 

1961 წლიდან მუშაობს ს. ჯანაშიას სახ. საქართველოს სახელმწიფო 

მუზეუმში (ამჟამად საქართველოს ეროვნული მუზეუმი) 

სხვადასხვა თანამდებობებზე: უმცროსი მეცნიერ-თანამ-

შრომელი, სწავლული მდივანი, უფროსი მეცნიერ თანამ-

შრომელი, განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეც-

ნიერ თანამშრომელი. 

1956 წ. ბიჭვინთის ექსპედიციის წევრია. 

1957, 1958, 1978 წწ. მცხეთის ექსპედიციის წევრია. 

1957, 1958, 1959 წწ. ვანის ექსპედიციის წევრია. 

1958-1963 წწ. ურბნისის ექსპედიციის წევრია. 

1960 წ. მირმეკიონი (ყირიმი), ექსპედიციის წევრია. 

1962-1963 წწ. ითხვისის ექსპედიციის ხელმძღვანელის მოადგილეა. 

1965 წელს მიენიჭა ისტორიულ მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება. 

1965-1990 წწ. კითხულობს ლექციებს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. სახელმწ. უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ფაკულტეტზე სომხური კულტურის ისტორიაში. 

1966 წ. საჩხერის ექსპედიციის წევრია. 

1966-1972, 1976 წწ. სამადლოს ექსპედიციის ხელმძღვანელია. 

1968-1982 წწ. ქსნის ხეობის ექსპედიციის ხელმძღვანელია. 

1969-1970 წწ. კახეთის (ვაჩნაძიანი, სადუღა), ექსპედიციის წევრია. 

1971 წ. კავთისხევის ციხიაგორაზე არქეოლოგიური გათხრების ექ-

სპედიციის ხელმძღვანელია.  
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1972-1984, 2014 წწ. დედოფლის მინდვრის არქეოლოგიური ექსპე-

დიციის ხელმძღვანელია. 

1975-1987 წწ. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის რედაქტორ-კონ-

სულტანტია არქეოლოგიაში. 

1978 წ. თხოთის მთის არქეოლოგიური გათხრების ექსპედიციის 

ხელმძღვანელია.  

1978-1988 წწ. მუშაობს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სა-

მეცნიერო ინფორმაციის ცენტრში, არქეოლოგიური და სა-

მუზეუმო კომპიუტერული კატალოგიზაციის ჯგუფის 

ხელმძღვანელად. 

1978-2003 წწ. კითხულობს ლექციებს თბილისის ივ. ჯავახიშვი-

ლის სახ. სახელმწ. უნივერსიტეტში, ჰალეს, მიუნსტერის, 

იენის (გერმანია) და აარხუსის (დანია) უნივერსიტეტებში. 

1979-1981 წწ. დოღლაურსა და ბერიკლდეებზე არქეოლოგიური 

გათხრების ექსპედიციის ხელმძღვანელია. 

1980-1991 წწ. არქეოლოგიური და სამუზეუმო კომპიუტერული 

კატალოგიზაციის ჯგუფის ხელმძღვანელია. 

1982 წ. ტახტ-ი-სანგინის (ტაჯიკეთი) ექსპედიციის წევრია. 

1984 წ. მიენიჭა ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. 

1985-1993, 2004, 2007, 2013-2015 წწ. დედოფლის გორაზე არქეოლო-

გიური ექსპედიციის ხელმძღვანელია. 

1991 წ. მცხეთის რაიონის პრეფექტია. 

1991 არქეოლოგიური გათხრების ხელმძღვანელია გორის ციხეზე. 

1994-2002 წწ. კახეთის (ქართულ-გერმანული არქეოლოგიური ექ-

სპედიცია), ექსპედიციის წევრია. 

1995 წ-დან გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსია.  

1996-1997 წწ. ტახტიძირის ექსპედიციის ხელმძღვანელია. 

2000 წ. შავიზღვისპირეთის არქეოლოგიისა და კულტურის ისტო-

რიის ცენტრის წევრ-კორესპონდენტია.  

2002 წ. Ancient West and East (ლეიდენი-ბოსტონი-კიოლნი) საკონ-

სულტაციო საბჭოს წევრია.  

2004 უმ-ლეიზუნის (ისრაელი) ექსპედიციის ხელმძღვანელია. 
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2005 წ. დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით. 

2006 წ. აირჩიეს თბილისის საკრებულოს წევრად. 

2006 წ. სვეტიცხოველში სარესტავრაციო სამუშაოებთან დაკავშირე-

ბით ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების ექსპედი-

ციის ხელმძღვანელია. 

2006 წ. დედოფლისწყაროს არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელ-

მძღვანელია. 

2006-2007, 2010 წწ. ღალია (კვიპროსი) ექსპედიციის ხელმძღვანე-

ლია. 

2006-2013 წწ. ყარაჯამირლის (აზერბაიჯანი) აზერბაიჯანულ-ქარ-

თულ-გერმანული არქეოლოგიური ექსპედიციის მონაწი-

ლეა საქართველოს მხრიდან. 

2008-2009 წწ. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრია.  

2009 წ. 2008 წლის ომში საქართველოს რუსეთზე მორალური გა-

მარჯვების აღსანიშნავად დაჯილდოვდა ომისა და გამარ-

ჯვების ბრიტანული მედლებით. 

2010-2014 წწ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოში არქეოლოგიური მემკვიდრეობის მართვის 

სამსახურის უფროსია. 

2010 წ. დაჯილდოვდა ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით. 

2011 წლიდან დღემდე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნი-

ერ-კონსულტანტია. 

2012-2013 წწ. დოღლაურის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძ-

ღვანელია. 

2012 წ. დვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელია.  

2013 წ. მიენიჭა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პრო-

ფესორი წოდება 

2015 წ. გადარჩენითი არქეოლოგიური ექსპედიციის (ბერიკლდეე-

ბი-2) ხელმძღვანელია. 
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The Main Dates of Iulon Gagoshidze’s Life and 
Activity 

 
1935 was born on July 17 in Tbilisi, Georgia. 
1953 graduated from the 7th Boys School with a gold medal. 
1953-1958 studied at Tbilisi State University, Department of History. 
1958-1961 was a post-graduate student at S. Janashia State Museum of the 

Georgian Academy of Sciences to specialize in antique ar-
chaeology.  

Since 1961 he has been working at S. Janashia State Museum of Georgia 
(currently – Georgian National Museum) in various positions: Ju-
nior Fellow Researcher, Secretary, Senior Scientist, Head of the 
Department, Chief Scientist. 

1956 a member of the expedition in Pitsunda.  
1957, 1958, 1978 a member of the expedition in Mtskheta.  
1957, 1958, 1959 a member of the expedition in Vani. 
1958-1963 a member of expedition in Urbnisi.  
1960 a member of the expedition in Mirmekioni (Crimea).  
1962-1963 deputy head of the expedition in Itkhvisi. 
1965 was awarded a title of the Candidate of Historical Sciences. 
1965 – 1990 gave lectures in Armenian cultural history in the Department 

of Oriental Studies at Tbilisi I. Javakhishvili State University.  
1966 a member of the expedition in Sachkhere. 
1966-1972, 1976 head of the expedition in Samadlo. 
1968-1982 head of the expedition in Ksany valley. 
1969-1970 a member of the expedition in Kakheti (Vachnadziani, Sa-

dugha).  
1971 head of the archaeological excavations in Kavtiskhevi Tsikhiagora.  
1972-1984, 2014 head of the archaeological expedition in Dedoplis Gora. 
1975-1987 a consultant-editor of „The Georgian Soviet Encyclopedia” in 

archaeology.  
1978 head of the archaeological excavations in Tkhota mountain.  
1978-1988 worked at Scientific Information Center of the Georgian 

Academy of Sciences as head of the group of computer catalo-
ging of archaeological and museum materials 

1978-2003 gave lectures at Tbilisi I. Javakhishvili State University, Geor-
gian Technical University, Halle, Münster, Jena (Germany) and 
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Aarkhus (Denmark) Universities.  
1979-1981 head of the archaeological expeditions in Doghlaura and 

Berikldeebi. 
1982 a member of the expedition of Takht-i-Sangini (Tajikistan).  
1984 was awarded the Doctor's degree of Historical Sciences. 
1985 -1993, 2004, 2007, 2013 – 2015 head of the archaeological exca-

vations at Dedoflis Gora. 
1991 was a Prefect of Mtskheta. 
1991 head of the archaeological excavations in Goris Tsikhe. 
1994-2002 a member of the expedition in Kakheti (Georgian-German 

Archaeological Expedition). 
Since 1995 an academician at Gelati Academy of Sciences. 
1996-1997 head of the expedition in Takhtidziri. 
2000 a corresponding member of the Black Sea Archaeology and Cultural 

History Center.  
2002 a member of the Advisory Board of the Ancient West and East (Lei-

den-Boston-Cologne).  
2004 head of the expedition in Umm-leizun (Israel).  
2005 was awarded a „Medal of Honor”. 
2006 was elected as a member of the City Council.  
2006 head of the expedition of the archaeological excavations related to the 

restoration works in Sveticxoveli. 
2006 head of the archaeological expedition in Dedoplistskaro. 
2006-2007, 2010 head of the expedition in Ghalia (Cyprus).  
2006-2013 a participant of the Azerbaijan-Georgian-German archaeological 

expedition in Qarajamirli (Azerbaijan) on behalf of Georgia. 
2008-2009 Georgian State Minister for Diaspora Issues. 
2009 was awarded the British Order of Victory as a symbol of the Georgian 

moral victory in the war with Russia in 2008. 
2010-2014 head of the Archaeological Heritage Management Department at 

the National Agency for Cultural Heritage Preservation. 
2010 was awarded the Presidential Order of Excellence. 
Since 2011 a scientific advisor at the Georgian National Museum. 
2012-2013 head of the archaeological expedition in Doghlauri. 
2012 head of the archaeological expedition in Dvani. 
2013 was awarded a rank of full professor at Ilia State University. 
2015 head of the archaeological expedition (in Berikldeebi-2).  
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იულონ გაგოშიძის შრომები 

Iulon Gagoshidze’s Works 
 

1947 

 

1. არხილოსკალო: [დედოფლისწყაროს რ-ნი] // პიონერი. – 

1947. – N10. – გვ. 16-17. 

 

1962 

 

2. ადრეანტიკური ხანის ქართული ოქრომჭედლობის ისტო-

რიისათვის // საქ. სსრ მეცნ. აკად. საზ. მეცნ. განყ-ბა. 

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა XIII სამეცნ. 

კონფ. (თბილისი). – თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა. – 1962. – 

გვ. 23-25. 

3. უძველესი ქართული საბეჭდავი ბეჭდები // აკად. ს. ჯანაშიას 

სახ. საქ. სახელმწ. მუზეუმის X სამეცნ. სესია. (1962 წ. 27-29. 

IV). მოხსენებების თეზისები – თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-

ბა, 1962. – გვ. 10. – პარალ. ტექსტი რუს. 

 Древнейшие грузинские перстини-печати // X научная сесия 

Гос. музея Грузии им. акад. С.Н. Джанашиа. (1962 г. 27-29. IV). 

Тезиси докладов. – Тб.: Изд. АН ГССР, 1962. – С.17. – Парал. 

текст груз. 

4. „ქვაცხელა”: [ს. ჯანაშიას სახ. საქ. სახელმწ. მუზეუმის არ-

ქეოლოგიური გამოფენის ერთ-ერთი უნიკალური ექსპო-

ნატის შესახებ] // თბილისი. – 1962. – 5 ივლისი.  

 თანაავტ. თ. ციციშვილი.  

 

1963 

 

5. ადრეანტიკური ხანის სამარხი ქსნიდან // აკად. ს. ჯანაშიას 

სახ. საქ. სახელმწ. მუზეუმის XI სამეცნ. სესია. (1963 წ. მაისი). 

მოხსენებების თეზისები – თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 

1963. – გვ. 7. – პარალ. ტექსტი რუს. 
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 Погребение реннеэтнических эпохи из Ксани // XI научная 

сесия Гос. музея Грузии им. акад. С.Н. Джанашиа. (1962 г. 

Май).Тезиси докладов. – Тб.: Изд. АН ГССР, 1963. – С. 11-12. – 

Парал. текст груз. 

 

1964 

 

6. ადრეანტიკური ხანის ძეგლები ქსნის ხეობიდან / აკად. ს. 

ჯანაშიას სახ. საქ. სახელმწ. მუზეუმი. – თბ.: მეცნიერება, 

1964. – 109 გვ.: 8 ფ. ილ. – რეზ. რუს.  

 Памятники раннеантичиой эпохи из Ксанского Ущелья / Гос. 

музея Грузии им. акад. С.Н. Джанашиа. – Тб.: Мецниереба, 

1964. – 109 с.: 8 с. ил. – Рез. рус.  

 

1965 

 

7. Памятники материальной культуры раннеантичной Грузии: 

(Ист.-археол. исследование): Автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. ист. наук / ТГУ. – Тб., 1965. – 21 с.  

 

1967 

 

8. ელინისტური ხანის მასალები სამადლოდან // საქ. სახელმწ. 

მუზეუმის მოამბე. – 1967. – ტ. 27-B. – გვ. 53-93.: 3 ფ. ტაბ. – 

რეზ. რუს.  

 Памятники эллинистического времени из Самадло // Вестник 

Гос. музея Грузии. – 1967. – T. 27-В. – C.53-93.: 3 л. табл. – Рез. 

рус.  

 

1968 

 

9. ითხვისის სამარხი // საქ. სახელმწ. მუზეუმის მოამბე. – 1968. 

– ტ. 25-B. – გვ. 31-45.: II ფ. ტაბ. – რეზ. რუს.  

 Погребения из Итхвиси // Вестник Гос. Музея Грузии.  – 1968. 

– Т. 25-В. – С. 31-45.: II л.табл. – Рез. рус.  
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1969 

 

10. ქსნის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1966-67 წწ. მუშაობის 

მოკლე ანგარიში // საქ. სახელმწ. მუზეუმის არქეოლოგიური 

ექსპედიციები (1965-1967 წწ. ანგარიშები). [ტ. 1. ] / აკად. ს. 

ჯანაშიას სახ. საქ. სახელმწ. მუზეუმი. – თბ.: მეცნიერება, 

1969. – გვ. 40-44.: ტაბ. I-III. 

 

1970 

 

11. სამადლოში მოპოვებული მოხატული ჭურჭელი: [ქართლი] 

// ძეგლის მეგობარი. – 1970. – N23. – გვ. 41-46. – რეზ. რუს.  

 Расписная керамика Самадло: [Картли] // Дзеглис мегобари 

(Друг памятника). – 1970. – N23. – С. 41-46. – Рез. рус.  

12. География маршрутов – вся Грузия: [Беседа с ученым секр. 

музея, об экспедициях, запланированных музеем Грузии им. 

С. Джанашиа] / Записал Ж. Хачапуридзе // Молодежь Грузии. 

– 1970. – 25 июля. 
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13. ქსნის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1968-1969 წლების 
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რეზ. რუს.  

 Краткий отчот работ Ксанской археологической экспедиции 

за 1968 и 1969 гг. // Археологические экспедиции Гос. Музея 

Грузии. Т. 2. / Гос. музея Грузии им. акад. С. Джанашиа.- Тб.: 
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14. ქსნის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1969 წლის მუშაობის 

ანგარიში // არქეოლოგიური კვლევა-ძიება საქართველოში 
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наименований: с. 126-133. 

 

1980 

 

73. ითხვისი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.5. – თბ., 

1980. – გვ. 103-104. 

74. კანთაროსი (ძვ. ბერძნული ღვინის სასმელი ჭურჭელი) // 

ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 5. – თბ., 1980. – გვ. 

366. 

75. კიკეთი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 5. – თბ., 

1980. – გვ. 512.  

 თანაავტ.: გ. უშვერიძე, გ. ფხაკაძე, თ. თორდია.  

76. კილიკი (ძვ. ბერძნული საღვინე თასი) // ქართული საბჭოთა 

ენციკლოპედია. ტ. 5. – თბ., 1980. – გვ.515. 

77. კლდეეთის სამაროვანი // ქართული საბჭოთა ენციკლო-

პედია. ტ. 5. – თბ., 1980. – გვ. 551. 

78. В защиту этических норм: [Об издании I тома словаря „Исто-

рия Грузии”. / Сост. Р. Метревели] // Заря Востока. – 1980. – 20 

февраля. 

 Соавт.: З. Кикнадзе; Б. Ломинадзе. 

79. О Грузинском язычестве в III-II вв. до н. э. // Всесоюзный 

симпозиум по проблемам Эллинистической культури на вос-

токе. 21-25 мая, 1980. Тезисы докладов. (Ереван, АН Арм-

ССР, 1988). – С. 20-21. 

80. Результаты аэрофоторазведки археологичкских памятников 

Дедоплис Миндори // Археологические экспедиции Гос. 

Музея Грузии. Т. 5 / Гос. музея Грузии им. акад. С. Джанашиа. 

– Тб.: Мецниереба, 1980. – С. 79-82. 

 Соавт.: К. Шишкин. 
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1981 

81. ქართველი ქალის სამკაული = Украшения грузинской жен-

щины = Lornement de la femme Georgienne – თბ.: ხელოვნება,

1981. – 221გვ.: 43 ფ. ილ.; ილ-ის ანოტაციები. – გვ. 168-221.

82. Из истории грузино-иранских взаимоотнашений (Храм 2-го 1-

го веков до н. э. в Дедоплис Миндори) // Кавказ и Средняя

Азия в древности и средневековье. – М., 1981. – С. 102-115.

83. Самадло: Каталог археологического материала / Отв. ред. В.А.

Леквинадзе: Гос. музей Грузии им. С.Н. Джанашиа. – Тб.:

Мецниереба, 1981. – 56, LXII с.: ил. – Указ. хронол., топогр.,

предм.: с. 48-55.

84. Храмовый комплекс „Дедоплис Миндори” (Доклад на месте

Памятника) // Всесоюзная Научная конференция посвященная

новейшим откритиям в области археологии и 100 летию V

археологического съезда. (Тбилиси, 21-26 арпеля. 1981 г.). –

Тб., 1981. – С. 11

1982 

85. თრიალეთის სამაროვნები = Могильники Триалети: კატა-

ლოგი / საქ. სსრ მეცნ. აკად. ს. ჯანაშიას სახ. საქ. სახელმწ.

მუზეუმი. არქეოლოგიური კომისია. ტ. 3: ანტიკური ხანის

სამაროვნები. – თბ.: მეცნიერება, 1982. – 118 გვ.: 5 ფ. ილ. –

პარალ. ტექსტი რუს.

86. Période pré-chrétienne Art Géorgienne [წინარექრისტიანული

ხანის ქართული ხელოვნება] // Au pays de la toison d'or: art

ancien de Georgie sovietique: Paris, Galeries nationales du Grand

Palais, 17 avril-26 juillet, 1982. – Paris: Association francaise

d`action artistique, 1982. – P. 19-41.

Coauteur: T. Sanikidze.

1983 

87. კრამიტი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.6. – თბ.,

1983. – გვ.13-14.
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88. კრამიტსამარხი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.6. – 

თბ., 1983. – გვ.14. 

89. კუშჩი (სოფ. წალკის რ.-ნში) // ქართული საბჭოთა ენციკლო-

პედია. ტ.6. – თბ., 1983. – გვ. 91. 

90. ლაგამი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 6. – თბ., 

1983. – გვ. 96-97. 

91. მარლიქის სამაროვანი (არქეოლოგიური ძეგლი ირანში) // 

ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 6. – თბ., 1983. – გვ. 447. 

92. Дохристианские храмы Грузии: IV Международный симпо-

зиум по грузинскому искусству / АН Груз. ССР, Ин-т истории 

груз. искусства. – Тб., 1983. – 12 с.: ил. 

93. Картли (Иверия) в V-I веках до н.э.: Дис. на сойскание докт. 

ист. наук. – Тб., 1983. – 52с.  

94. Les temple de l’epoque prechretienne an Georgie. IV Symposium 

International sur l’Art Gèorgien / Ed. V. Beridze; Academie des 

science de la R.S.S. de Georgie, Institut Tschubinaschvili d’histoire 

de l’art Georgien. – Tbilissi, 1983. – 12 p.: ill. 

 

1984 

 

95. ნამოსახლარი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 7. – 

თბ., 1984. – გვ.310. 

96. ნასოფლარი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 7. – 

თბ., 1984. – გვ.326. 

97. ნასტაგისი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 7. – თბ., 

1984. – გვ. 326. 

98. ნაციხარი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 7. – თბ., 

1984. – გვ.341. 

99. ნახშირგორის სამაროვანი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპე-

დია. ტ. 7. – თბ., 1984. – გვ. 355-356.  

100. ნიღაბი (დასაკრძალავი) // ქართული საბჭოთა ენციკლო-

პედია. ტ. 7. – თბ., 1984. – გვ. 451. 

101. ნოსირის განძი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 7. – 

თბ., 1984. – გვ. 480-481. 
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102. ორმოსამარხი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 7. – 

თბ., 1984. – გვ. 581. 

103. სათოვლე // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 8. – თბ., 

1984. – გვ. 659. 

104. სამადლო // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 8. – თბ., 

1984. – გვ. 697. 

105. Об архитектуре и строительном деле Иберии Эллинисти-

ческого времени // Второй Всесоюзный симпозиум по 

проблемам Эллинистической культуры на востоке. Mай, 1984. 

Тезисы докладов. (Ереван,  АН АрмССР, 1984). – С. 13-14.  

 

1985 

 

106. Из истории ювелирского дела в Грузии // Художественные 

памтники и проблемы культуры Востока: [Сборник трудов 

конференции. Ленинград, 1979.] / Ред. В. Луконин. – Л.: 

Искусство, 1985. – С. 47-61.  

 

1986 

 

107. ქვევრსამარხი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 10. – 

თბ., 1986. – გვ. 511. 

108. ყანჩაეთის სამარხი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 

10. – თბ., 1986. – გვ.622. 

109. შიდაქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1979-1981 

წლების საველე მუშაობის ანგარიში // საქ. სახელმწ. მუზეუ-

მის არქეოლოგიური ექსპედიციები. ტ. 8. – თბ.: მეცნიერება, 

1986. – გვ. 56-67. – ტაბ. VI-IX. – რეზ. რუს. 

 თანაავტ.: ე. ქორიძე, ა. გოგიჩაიშვილი. 

 Отчет полевых работ Шидакаттлийской археологической экс-

педиции за 1979-1981 годы // Археологические экспедиции 

Гос. Музея Грузии. Т. 8. – Тб.: Мецниереба, 1986. – С. 56-67. – 

VI-IX табл. – Рез. рус. 

 Соавт.: И. Коридзе, А. Гогичаишвили. 
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110. შიდაქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის ქსნის ხეობის 

რაზმის 1981 წლის მუშაობის შედეგები // საქ. სახელმწ. 

მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიციები. ტ. 8. – თბ.: 

მეცნიერება, 1986. – გვ. 76-82. – რეზ. რუს. 

 თანაავტ.: ნ. აფხაზავა, კ. გოცაძე. 

 Отчет полевых работ Ксанского отряда Шидакаттлийской 

археологической экспедиции за 1981 год (Табл. XVI-XVII) // 

Археологические экспедиции Гос. Музея Грузии. Т. 8. – Тб.: 

Мецниереба, 1986. – С. 81-82. 

 Соавт.: Н. Апхазава, К. Гоцадзе. 

 

1987 

 

111. „დედოფლის გორის” საგანძური: [არქეოლოგიური აღმოჩენა 

ქარელის რაიონში] // ოქტომბრის გზით (ქარელი). – 1987. – 7 

მაისი. 

112. შიომღვიმის წყალსადენი // ქართული საბჭოთა ენციკლო-

პედია. ტ. 11. – თბ., 1987. – გვ. 6. 

113. ხაიშის განძი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 11. – 

თბ., 1987. – გვ. 415-416. 

114. ხიზანაანთ გორა // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 11. 

– თბ., 1987. – გვ. 481. 

115. ჯავახიშვილი ალექსანდრე ივანე ძე // ქართული საბჭოთა ენ-

ციკლოპედია. ტ. 11. – თბ., 1987. – გვ.525. 

116. ჭუბურხინჯის განძი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. 

ტ. 11. – თბ., 1987. – გვ.407. 

117. ჰასანლუ (არქეოლოგიური ძეგლი ჩრდ.-დას. ირანში) // 

ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ. 11. – თბ., 1987. – გვ. 

606. 

118. Археологические раскопки в Мцхета и ее округе // Полевые 

археологические исследования в 1984-1985 гг. (Краткие сооб-

щения). – Тб., 1987. – С. 47-51.: LXIII-XCVIII табл. 54. 

 Соавт.: А. Апакидзе, В. Николайшвили, А. Сихарулидзе, К. 

Мелитаури, Д. Хецуриани, Г. Гиунашвили, Г. Манджгаладзе, 
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Г. Нариманашвили, Р. Давлианидзе, В. Садрадзе, Н. Глонти, 

Ш. Иремашвили. 

119. Учет и каталогизация нумизматического материала с при-

минением ЭВМ / К 200-летию отдела нумизматики Эрмитажа 

// Новое в советской нумизматике и нумизматическом музее-

ведении. – Ленинград, 1987. – С. 40. 

Соавт.: Ц. Гваберидзе, Т. Кутелия, М. Цоцелия.  

1988 

120. Оснoвы морфологического описания сосудов в аспектах 

создания автоматизированных банков данных // Компью-

теризованные банки данных музейной и археологической 

информации: Материалы межвед. рабочего совещ. (Тбилиси, 

22-26 февр. 1988 г.) / [Редкол.: Киквадзе Н.И. (гл. ред.) и др.]. – 

Тб.: Мецниереба, 1988. – С. 16-19. 

Соавт.: Б. Гугушвили, В. Мирзаева.  

121. Принципы системного морфологического описания сосудов // 

Сообщ. Акад. наук Груз. ССР. – 1988. – Т.131.- N1. – С.441-444. 

– Рез. груз.

Соавт.: Б. Гугушвили, В. Мирзаева.  

122. Расскопки дворца I в. до н.э. в Шида Картли // Третий все-

союзный симпозюм по проблемам Эллинической культуры на 

востоке. Май, 1988. Тезисы докладов. – Ереван,  АН АрмССР. 

– 1988. – С. 21-22

123. Структура исходного бланка и наполнение рабочего листа для 

описания археологических обьектов компьютеризованного 

банка данных археологической и музейной каталогизации 

РАСИОН ГССР // Компьютеризованные банки данных 

музейной и археологической информации: Материалы 

межвед. рабочего совещ. (Тбилиси, 22-26 февр. 1988 г.) / 

[Редкол.: Киквадзе Н.И. (гл. ред.) и др.]. – Тб.: Мецниереба, 

1988. – С. 19-31. 

Соавт.: Б. Гугушвили, В. Мирзаева.  
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1989 

124. К истории грузино-ахеменидских культурных взаимоотно-

шений // Кавказ и цивилизации Древного Востока: (Матерялы 

Всесоюз. научн. конф. по теме „Кавказ и цивилизация Древ-

него Востока”. Орджоникидзе 1987 г. 14-16 сентября) / Ред. А. 

Голиева. – Орджоникидзе: Ир, 1989. – С. 39-40.  

 

1991 

125. არამეულწარწერიანი ფირფიტები დედოფლის გორიდან // 

ამიერკავკასიის ისტორიის პრობლემები [კრებული] / ტომის 

რედ. გ. მაისურაძე. – თბ.: მეცნიერება, 1991. – გვ. 47-78. – 

რეზ. რუს.  

 თანაავტ. მ. წოწელია. 

 Костяные пластинки с арамейскими надписями из Дедоплис-

гора // Проблемы истории Закавказья [сборник] / Ред. Тома 

Г.Маисурадзе. – Тб.: Мецниереба,1991. – С.47-78. – Рез.рус.  

 Соавт. М. Цоцелия. 

126. ჩვენი ისტორიით დაინტერესებული უცხოელთათვის და არა 

მხოლოდ უცხოელთათვის // თავისუფალი საქართველო. – 

1991. – N14; N15. 

127. Грузинское государство и кочевники // Античная циви-

лизация и Варварский мир. III-й семинар (Геленджик, Крас-

нодарский край, 8-12 апр., 1991 г.). – Геленджик, 1991.  

128. ვან ოორთი, ი. ებრაული დიასპორის როლი ქრისტიანობის 

დამკვიდრებაში რომაულ ჩრდილო აფრიკაში (წინასწარი 

მონახაზი): საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ადრეული ქრის-

ტიანობა და საქართველო / საქ. მეცნ. აკად., ხელნაწ. ინ-ტი. – 

თბ.: მეცნიერება, 1992. – 37გვ. – თავფ. და ტექსტი ქართ. და 

ინგლ. ინგლისურიდან თარგმნა და სქოლიოები დაურთო 

იულონ გაგოშიძემ.  

 

1992 

 

129. ქართლის ხუროთმოძღვართუხუცესი: [ჯავახეთის სოფ. 

ფოკას დარბაზული ეკლესიის წარწერები, ხუროთმოძ-
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ღვართუხუცესის ეტიმოლოგიისათვის, არქიტექტორის სა-

მოხელო თანამდებობის ისტორიისათვის, მცხეთის სამთავ-
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ცენტრი]. – თბ.: [უნივერსალი], 2012. – 421 გვ.: ფოტ. 

333. მარგიშვილი, ს. შუა საუკუნეების სამხედრო ხელოვნება და 

საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური ისტორია IX-XV 
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защиту этических норм” опубликовано в газете „Заря Востока” 
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„История Грузии"] // Заря Востока. – 1980. – 1 марта  
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343. გაგოშიძე „ჩვენებურებში” გადაერთო: [ფესტივალ „ჩვენე-
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