საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია

პერსონალური მონაცემები (CV)
გვარი

ასათიანი

სახელი

ვალერიან

მისამართი (სამსახურის, ბინის)

თბილისი, მცხეთის ქ. #15

დაბადების თარიღი და
ადგილი

1950, 15 ნოემბერი, ქუთაისი

მოქალაქეობა

საქართველოს მოქალაქე

ტელეფონები

577 40 74 14, 2 22 68 56

ელ.ფოსტა

valeriasatiani@yahoo.com

3. განათლება
განათლება

სასწავლებლის დასახელება

სწავლის დრო

საშუალო
უმაღლესი
ასპირანტურა, დოქტორანტურა

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დოქტორანტურა

სახ.

1967-1972
1973-1975

4. ენების ცოდნა
უცხო ენის დასახელება

ფლობის დონე (თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით)

რუსული

თავისუფლად

ძვ. ბერძნული, ლათინური,
ინგლისური

საშუალოდ

5. სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხი და წოდება
თემის დასახელება
საკანდიდატო

„ჰომეროსი და ანტიკური მითოლოგია ძველ

დისერტაცია

ქართულ მწერლობაში“

სადოქტორო დისერტაცია

„ანტიკური და ბიზანტიური ტრადიციები ძველ

მინიჭების თარიღი
1980 წ.

მინიჭებული
ხარისხი
ფილოლოგიის
მეცნ. კანდიდატი

1991 წ.

ქართულ მწერლობაში

ფილოლოგიის
მეცნ. დოქტორი

აკადემიური დოქტორი

პროფესორი

1994 წ.

აკადემიის წევრკორესპონდენტი
აკადემიის ნამდვილი

2021 წ.

წევრი
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6. სამსახურებრივი გამოცდილება
თარიღი

დაწესებულების დასახელება

თანამდებობა

1972-1984

საქ. ალკკ და საქ. კპ. ცენტრალური კომიტეტი

1976-1977

საქ. უმაღლესი და საშუალო სპეც. განათლების
სამინისტრო
საქ. მწერალთა კავშირი

1984
1985-1990;
1995-2000
1992-1993
1994
1994-1995

სტუდენტი ახალგაზრდობის განყოფილების გამგე;
კულტურის განყოფილების გამგის მოადგილე
სამმართველოს უფროსი, კოლეგიის წევრი
მდივანი

საქ. კულტურის სამინისტრო

მინისტრი

სახელმწიფო მეთაურის აპარატი

მრჩეველი კულტურის საკითხებში

საქართველოს მინისტრთა კაბინეტი

აპარატის ხელმძღვანელი

საქ. პარლამენტი

წევრი

6.1 პედაგოგიური მოღვაწეობა
თარიღი

დაწესებულების დასახელება

თანამდებობა

1973 წლიდან
დღემდე
2011-2019

თსუ
საქართველოს უნივერსიტეტი

პედაგოგი, ხმელთაშუა ზღვის კულტურების კვლევის
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
ასოცირებული პროფესორი

2010 წლიდან
დღემდე
2010 წლიდან
დღემდე

სკოლა-კომპლექსი „სადუნი“

პედაგოგი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

მეცნიერ-კონსულტანტი, საგანმანათლებლო
პროგრამების ლექტორი

6.2. საზღვარგარეთ საქმიანობა
საქმიანობის ფორმა

თარიღი

ადგილი და დაწესებულება

-

-

-

-

-

-

ლექციების კურსის წაკითხვა
უცხოეთის უმაღლეს
სასწავლებლებში
ხანგრძლივი მივლინება
კვლევით დაწესებულებებში
სხვა

7. სამეცნიერო ინტერესების სფერო
კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა, მსოფლიო კულტურის ისტორია, ქართულ-საზღვარგარეთული
ლიტერატურული (კულტურული) ურთერთობები, თანამედროვე ქართული კულტურა

8. პუბლიკაციები (საერთო რაოდენობა, ციტირების ინდექსის მითითებით (რაოდენობა))
52
8.1 მონოგრაფიები
წლები
1987

ანტიკურობა ძვ. ქართულ მწერლობაში (280 გვ.)

1996

ანტიკური და ბიზანტიური ტრადიციები ძვ. ქართულ მწერლობაში (366 გვ.)

2006; 2015

ბიზანტიური ცივილიზაცია (566 გვ.)

2010

ΔΙΑΦΟΡΑ

2018

„კლასიკოსი“ - გრიგილ ფილიმონის ძე წერეთელი (555 გვ.)
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8.2 ძირითადი სამეცნიერო სტატიები (არაუმეტეს 50-ისა)
წლები
1970

ჰომეროსი ძვ. ქართულ მწერლობაში

1971

ჰეისოდე და ბერძენი ტრაგიკოსები ძვ. ქართულ მწერლობაში

1971

იფიგენიას ქართული ვერსია

1972

ამირან-პრომეთეს საკითხისათვის

1972

იოანე ბატონიშვილის „კალმასობა“ და ბერძნული მითოლოგია

1973

დავით ბატონიშვილის „მითოლოგია“

1973

თეიმურაზ ბატონიშვილი და ანტიკური სამყარო

1974

ტროას ომი ძველ ქართულ წყაროებში

1975

აღორძინების ხანის ქართული მწერლობა და ანტიკურობა

1976

ე.წ. „გარდამავალი ხანის“ ქართული მწერლობა და ანტიკურობა

1978

ანტიკური დრამატურგია და ძველი ქართული თეატრი

1980

ქართულ-ბერძნული ხალხური ტრადიციის შესწავლისათვის

1982

არგონავტების თქმულება და ქართული წყაროები

1983

ქრისტიანობა - ახალი იდეოლოგია. ქრისტიანობის ელინიზაცია

1985

ბიზანტიურ-ქართლი ადრეული ლიტ. ურთერთოებების შესწავლისათვის

1986

„ელინოფილური მიმართულება“ XI-XII საუკუნეთა ქართულ მწერლობაში

1989

რუსთაველი და ანტიკურობა

1989

პლატონური და ნეოპლატონური ვეფხისტყაოსანში

1990

ჰომეროსი და რუსთაველი

1991

საქართველოსა და ბიზანტიის ურთიერთობის ისტორიიდან

1995

აკაკი ურუშაძე

1998

რომან მიმინოშვილი

1999

აკაკი ურუშაძე - არგონავტიკის მკვლევარი

2000

ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ

2000

“ასფოდელოს” (Ασφοδελοσ) განმარტებისათვის

2009

გრიგოლ წერეთლის მეცნიერული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის

2010-2011

ენციკლოპედია - Caucasus Antiquus-ის სტატიები (90 სტატია)

2011

საქართველო ოქროს საწმისის ქვეყანა

2013

სახელოვან მადლითა და სიხარულევან სულიერთა შილთაგან

2018

მაქსიმე აღმსარებელი და საქართველო

2018

საქართველო და ანტიკური სამყარო

2019

მშვენიერების მარადიული დღესასწაული

8.3 სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურა
და საშუალებები
წლები
2011

არგონავტები - ოქროს საწმისის ქვეყანა

8.4 ელექტრონული პუბლიკაციები
წლები

სათაური
-

წყაროს მისამართი
-

8.5 სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში... მონაწილეობა (ბოლო ათი წლის)
წლები

სათაური

ღონისძიების დასახელება

2011

ანტიკური მოტივები ქართულ მწერლობაში

ანტიკურობა და მსოფლიო კულტურა

2015

მაქსიმე აღმსარებელი და საქართველო

ქრისტიანობის ისტორიის საკითხები

3

2017

ანტიკური კულტურა და საქართველო

ჰუმანიზმი და მსოფლიო კულტურა

2019

ანტიკურ-ბიზანტიური სამყარო და ქართული

ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი

კულტურის საკითხები

9. საორგანიზაციო საქმიანობა (კონგრესებისა და კონფერენციების, მოწყობა, რედაქტორობა)
წლები

დასახელება

1996

სიმონ ყაუხჩიშვილი

1999

Georgian Culture

2004

Memento Collegas Abitos

2008

ვალაამისა და იოასაფის ცხოვრება

2008

ძირძველი ქართული მხარის - აფხაზეთის ისტორიისათვის

2013

ქართული კულტურა

2013

ახალციხის და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია

2015

ფოლადი - საქართველოს მეგობარი

2017

მოქანდაკე - გელა კესიდისი

2019

ლეჩხუმი

2019

სუხიშვილები

10. გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)
წლები

დასახელება
-

11. საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო გრანტები
წლები

დასახელება

2006-2009

რუსთაველის ფონდი - Caucasus Antiquus

2012-2015

რუსთაველის ფონდი - ბიზანტიურ-ქართული ენციკლოპედიური ლექსიკონი

12. სამეცნიერო-კომერციული საქმიანობა, რეალიზებული პროექტები, დანერგვა
წლები

დასახელება
-

13. სხვა საქმიანობა
წლები

დასახელება
დისერტაციების და სამაგისტრო
(საკვალიფიკაციო) ნაშრომების
ხელმძღვანელობა
საერთაშორისო, სახელმწიფო და
რეგიონულ პროგრამებში და
პროექტებში მონაწილეობა

დისერტაცია - სიკეთე და მშვენიერება წმიდა მამათა შრომების
მიხედვით (დ. ნადიბაიძე)

2008

14. ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები
თარიღი
2003
2016

ჯილდოს, პრემიის, საპატიო წოდების დასახელება
ალბერტ შვაიცერის მშვიდობის საერთაშორისო მედალი (გერმანია)
ჰომეროსის პრემია (საბერძნეთი)
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15. ოჯახური მდგომარეობა
დაოჯახებული, მეუღლე, შვილი, შვილიშვილები
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