
დავით ლორთქიფანიძე
Curriculum Vitae

დაბადების თარიღი: 5 აგვისტო 1963 წ.
თანამდებობა: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი

განათლება:

2001 - გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი, თემა: „ბუნებრივი გარემოს ევოლუცია სამხრეთ
კავკასიაში და ადრეული ჰომინიდების განსახლების ძირითადი ეტაპები“. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო;

1992 - საკანდიდატო დისერტაცია გეოგრაფიულ მეცნიერებაში - თემა: „პირველყოფილი
ადამიანებისა და ბუნებრივი გარემოს ურთიერთკავშირების თავისებურებანი მთიან
რეგიონებში“. მოსკოვი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია;

1986-1991 - ასპირანტი, გეოგრაფიის ინსტიტუტი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია, მოსკოვი;
1980-1985 - სტუდენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოლოგიისა და გეოგრაფიის
ფაკულტეტი.

პოსტ-სადოქტორო სტიპენდიები:

1992- - გოტინგენის უნივერსიტეტი, გერმანია;
1996-1997 - ბუნების ისტორიის მუზეუმი, პარიზი, საფრანგეთი.

სამუშაო გამოცდილება:

2005 - დღემდე - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი;
2004 – 2005 - სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი;
2002 – 2004 - სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის მოადგილე
2009 წლიდან - საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი;
2002 - მიწვეული პროფესორი ჰარვარდის უნივერსიტეტი;
2001 წლიდან მიწვეული პროფესორი Erasmus mundus პროგრამით„გარემო, ადამიანი და ქცევის
დინამიკა“ ფერარას უნივერსიტეტი და ტარაგონას უნივერსიტეტი;
1999-2000 - მიწვეული პროფესორი, ბუნების ისტორიის მუზეუმი, პარიზი, საფრანგეთი;
1997-2002 - სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის გეოლოგიისა და
პალეონტოლოგიის განყოფილების გამგე;
2018 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული
პროფესორი;
2015 წლიდან დღემდე პალეოანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი;



1993 წლიდან მიწვეული ლექტორი თსუ;
1992-1997 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-
თანამშრომელი;
1985-1986 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი
ლაბორანტი.

სამეცნიერო გრანტები:

2010-2012 - ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი (PI) „ზედა პლიოცენისა და ქვედა
პლეისტოცენის პალეოგარემოს აღდგენა და ადრეული ჰომო კავკასიაში (სამხრეთ საქართველო,
დმანისის ნაკრძალი და იორის ხეობა)“;
2010-2012 – შვეიცარიის მეცნიერებათა ნაციონალური ფონდის გრანტი. დმანისის ახალი
აღმოჩენების ციფრული დოკუმენტაცია და შედარებითი ანალიზი;
2010 - დღემდე - ევრო-კავშირის მიერ დაფინანსებული დაძმობილების პროექტი მიზნად ისახავს
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ინსტიტუციონალური განვითარების მხარდაჭერას პრუსიის
კულტურული მემკვიდრეობის ფონდთან თანამშრომლობით;
2007-2009 – BP და პარტნიორები (PI) - დმანისის ძეგლის კვლევა, დაცვა და პრეზენტაცია;
2008-2012 USA NSF დმანისის ჰომინიდების ინტერდისციპლინური კვლევა, საქართველო;
2006-2007 - USA NSF, (Co-PI) - საქართველოს ზედა მიოცენი;
2006-2018 - მოპოვებული აქვს შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის სხვადასხვა გრანტი;
2005-2008 – შვეიცარიის მეცნიერებათა ნაციონალური ფონდის გრანტი IB73A0-110895/10 C.P.E.Z.
(Co-PI);
2005-2007 – CNRS (Co-PI) - დმანისი - ადამიანის აფრიკიდან პირველი მიგრაციის ადგილი.
(IMACJ28255), საფრანგეთი-საქართველო;
2005- დღემდე - სორიას ჰერცოგთა ფონდი (PI) - ქართველი მეცნიერებისთვის. მეცნიერული
თანამშრომლობა ესპანეთსა და საქართველოს შორის;
2002 - ფულბრაიტის გრანტი - მოწვეული პროფესორი, ჰარვარდის უნივერსიტეტი, ა.შ.შ.;
2001-EU, INTAS - კავკასიის პალეოლითური კულტურა, რუსეთი-საქართველო-აზერბაიჯანი;
2000, 2001, 2002 - ლიკის ფონდი. დმანისის ქვედა პალეოლითური ძეგლების გათხრები
საქართველოში;
2001-2004 - გეოგრაფიის ნაციონალური საზოგადოება - უძველესი ჰომინიდების დმანისის
ძეგლის ინტერდისციპლინური კვლევა, საქართველო;
1999-NATO სამეცნიერო პროგრამა (Co- PI) - ტრაბეკულარული არქიტექტურის ფუნქციური
ანალიზი ევროპელი პრიმატების ნაშთების პოსტკრანიალურ ჩონჩხებში;
1999 – Wenner Grenn Foundation (Co- PI) - შუა და ზედა პალეოლითის არქეოლოგიური კვლევების
დასახმარებლად დასავლეთ საქართველოში;
1999 - გეოგრაფიის ნაციონალური საზოგადოება (Co- PI) -შუა და ზედა პალეოლითის ფენების
დადგენა დასაველთ საქართველოში;



1998- ლიკის ფონდი - ქვედა მიოცენის ჰომინიდების არქეოლოგიური ძეგლის „უდაბნოს“ კვლევა.

მონაწილეობა საერთაშორისო სიმპოზიუმებსა და კონფერენციებში:

2017 წელი - NECLIME (ნეოგენის კლიმატური ევოლუცია ევრაზიაში) საერთაშორისო
კონფერენცია, სომხეთი;
საერთაშორისო ვორკშოპში: ტემპელტონის ფონდი და ქვის ხანის ინსტიტუტის მიერ
ორგანიზებული, ჩინეთი;
ქართულ-ბერძნულ სამეცნიერო კონფერენცი „საქართველო ევროპიდან ევროპამდე“ ლექციის
წასაკითხად, ათენი;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის გლობალური კონსორციუმის საშემოდგომო შეხვედრები,
იტალია;
კონფერენცია - "საქართველო მეღვინეობის აკვანი" , საფრანგეთი.

2016 - საერთაშორისო კონფერენცია: „Homo erectus 100+25” დმანისი და მის მიღმა“,
საქართველო;
ვაზის და ღვინის 39–ე მსოფლიო კონგრესი; საფრანგეთი.

2013 წელი - "სამხრეთ კავკასიის როლი ადამიანის ადრეულ ევოლუციასა და განსახლებაში -
რეფუგიუმი, გზაჯვარედინი თუ ხანგრძლივი საცხოვრებელი ადგილი?!", საქართველოს ეროვნულ
მუზეუმი;
UNESCOS მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის სემინარები ტიუბინგენსა (გერმანია) და პარიზში
(საფრანგეთში).

2012 წელი - „რას ნიშნავს მუზეუმი დღეს. წარსულის შენარჩუნება. მომავლის შექმნა”,
საერთაშორისო კონფერენცია. ორგანიზატორები: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ბერლინის
სახელმწიფო მუზეუმები, გოეთეს ინსტიტუტი. თბილისი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი.

2011 წელი - მოხსენება: „პირველი ჰომო კავკასიაში“. ამერიკის არქეოლოგთა ასოციაციის
ყოველწლიური შეხვედრა, საკრამენტო, ა.შ.შ.;
„ევროპის ანტროპოლოგთა ასოციაციის“ ყოველწლიური შეხვედრა, მასპინძელი - მაქს პლანკის
უნივერსიტეტი, გერმანია, ლაიფციგი;
ევროპის ანტროპოლოგთა ასოციასიის კონფერენცია მაქს პლანკის უნივერსიტეტში, სალუ,
ესპანეთი;
საერთაშორისო სიმპოზიუმი პალეოანტროპოლოგიაში, ჩადის რესპუბლიკა;
კაცობრიობის მომავალი მულტიპოლარულ სამყაროში საერთაშორისო კონფერენცია. პერგამონის
მუზეუმი, გერმანია, ლაიფციგი;

2010 წელი - პირველი პრეისტორიული მოსახლეობა სხვადასხვა კონტინენტზე - საერთაშორისო
კონფერენცია. პარიზის, ადამიანის პალეონტოლოგიის ისნტიტუტი;



სამეცნიერო სესია ადამიანის ევოლუციის თემაზე, ესპანეთის პავილიონში. მსოფლიო გამოფენა,
შანხაი ჩინეთი;
ვაზისა და ღვინის 33-ე მსოფლიო კონგრესი, თბილისი, საქართველო;

მსოფლიოს ინტერდისციპლინური კვლევითი ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო
კოორდინირება. ბელგიის საბუნებისმეტყველო მეცნიერების სამეფო ინსტიტუტი. ბრიუსელი;
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “კავკასიის გეოლოგიის პრობლემები”. ალ. ჯანელიძის
სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, საქართველო.

2009 წელი - ბენაკის მუზეუმი. სამეცნიერო კონფერენცია და გამოფენა - “საქართველო
არგონავტებამდე”,საბერძნეთი. ათენი;
მეცნიერების განვითარების ამერიკის ასოციაციის წლიური შეხვედრა. სპიკერი – აშშ. ჩიკაგო;
ჯონ ტემპელტონის ფონდის ევროპის მრჩეველთა საბჭოს მიერ ორგანიზებული დარვინის
დაბადების 200 წლისადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმი. მოწვეული სპიკერი. თურქეთი. სტამბული;
ბრიტანეთის მეცნიერების ფესტივალი – დიდი ბრიტანეთი. გილფორდი;
ლაიდენის უნივერსიტეტის დმანისის აღმოჩენებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია და გამოფენა
“ჰომო ერექტუსი,” სადაც წარმოდგენილი იყო დმანისის ნამარხებიც. – ნიდერლანდების სამეფო.
ლაიდენი.

საერთაშორისო აკადემიების წევრობა:
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