
ახალი და უახლესი ისტორიის სამაგისტრო პროგრამაზე
მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდა

გამოცდის ფორმატი:

საგამოცდო საკითხები დაყოფილია ოთხ ბლოკად: ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების
ახალი და უახლესი ისტორია (საკითხები 1-5), საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია
ახალ და უახლეს პერიოდში (საკითხები 6-10), ახლო აღმოსავლეთის ახალი და უახლესი
ისტორია (საკითხები 11-15) და შორეული აღმოსავლეთის ახალი და უახლესი ისტორია
(საკითხები 16-20). საგამოცდო ბილეთში შევა ოთხი საკითხი (იქ, სადაც საკითხი
დაყოფილია ქვესაკითხებად, ბილეთში შევა ერთ-ერთი ქვესაკითხი) და თითოეული
მათგანი შეფასდება მაქსიმუმ ოცდახუთი ქულით. დადებითი შედეგის მისაღწევად საჭიროა
მინიმუმ 51 ქულის დაგროვება.

საგამოცდო საკითხები:

1. ინგლისი 1625-1660 წლებში (ჩარლზ I-ის მეფობა; უპარლამენტობის ხანა; სამოქალაქო
ომები; ჩარლზ I- ის სიკვდილით დასჯა და რესპუბლიკის გამოცხადება; კრომველის
მმართველობა; სტიუარტების რესტავრაცია).
ლიტ.:  ვაჟა თვალავაძე.  ახალი ისტორია.  I  პერიოდი. 1640-1815.  თბ., 2005;  მ. კალანდაძე.  
ინგლისის  ისტორია, კულტურა,  გეოგრაფია. თბ., 2005;  ი. მენთეშაშვილი.  ინგლისის
ისტორია.  თბ.,  2004;  გ. კიღურაძე. XVII საუკუნის ინგლისის ბურჟუაზიული რევოლუცია. 
წ. 1-2. თბ., 1979.

2. 1789წ. საფრანგეთის რევოლუცია და ნაპოლეონის ეპოქა (რევოლუციის დასაწყისი და
მიმდინარეობა 1789-1792 წლებში, რესპუბლიკის დამყარება; საფრანგეთის რესპუბლიკა
1792-1799 წლებში; ნაპოლეონის ეპოქა).
ლიტ.: ვაჟა თვალავაძე.  ახალი ისტორია. I  პერიოდი.  1640-1815.  თბ., 2005;  კ.  ანთაძე,  მ. 
კალანდაძე.
საფრანგეთის ისტორია, კულტურა, გეოგრაფია. თბ., 2005.

3. რუსეთი და საბჭოთა კავშირი 1917-1941 წლებში (რუსეთი პირველ მსოფლიო ომში,
თებერვლის რევოლუცია რუსეთში და მისი მიზეზები; რუსეთი 1917 წელს, ოქტომბრის
გადატრიალება, დამფუძნებელი კრების დაშლა და რუსეთის გამოსვლა პირველი მსოფლიო
ომიდან; სამოქალაქო ომი რუსეთში; სსრკ 1922-1928 წლებში; სსრკ 1928-1941 წლებში).
ლიტ.: თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-1945. ნაკვ. I. 
თბ., 2009, გვ. 161-187.

4. გერმანია XXს. 30-იან წლებში (გერმანია 1930-1932 წლებში; გერმანია 1933-1934 წლებში; 
გერმანიის საშინაო მდგომარეობა 1934-1939 წლებში; გერმანიის საგარეო პოლიტიკა 1934-
1939 წლებში).
ლიტ.: თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-1945. ნაკვ. I. 
თბ., 2009, გვ.107-126.



5. აშშ 1945-1968 წლებში (აშშ 1945-1952 წლებში; აშშ ეიზენჰაუერის პრეზიდენტობის
პერიოდში; აშშ XXს. 60-იან წლებში).
ლიტ.:   თ.   პაპასქირი.  უახლესი  ისტორია.  სალექციო  კურსი.  იხ.   ვებ-გვერდი:   
http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2
(ქვეგანყოფილება სტუდენტებისათვის).

6. ბისმარკი და გერმანიის გაერთიანება (1862-1871 წლები).
ლიტ.: ვაჟა თვალავაძე. ახალი ისტორია. II პერიოდი. 1815-1870. თბ., 2005; თ. პაპასქირი. 
დიპლომატიის ისტორია (XVI-XIXსს.). სალექციო კურსი. იხ.   ვებ-გვერდი: 
http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2
(ქვეგანყოფილება სტუდენტებისათვის).

7. საერთაშორისო ურთიერთობები მსოფლიო ომებს შორის (პარიზის საზავო კონფერენცია
და ვერსალის ზავი; გერმანიის რეპარაციების საკითხი, რურის ოკუპაცია, დაუესისა და
იანგის გეგმები; „ოთხთა პაქტი“ და გერმანიის გასვლა ერთა ლიგიდან,  ღერძის
ხელშეკრულებისა და ანტიკომინტერნული პაქტის მომზადება  და  ხელმოწერა;  
სუდეტის  კრიზისი  და  გერმანიის  მიერ  ჩეხოსლოვაკიის   დაპყრობა; საერთაშორისო
ურთიერთობები 1939წ., სსრკ-გერმანიის პაქტის გაფორმება და პოლონეთის დაპყრობა). 
ლიტ.: თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-1945. ნაკვ. I. 
თბ., 2009, გვ. 39-43, 50-52, 54-55, 214-224.

8.  საერთაშორისო ურთიერთობები მეორე მსოფლიო ომის დროს (მოლაპარაკებები
მეორე ფრონტის გახსნის ადგილისა და დროის შესახებ 1942წ.; თეირანის კონფერენცია;
ყირიმის კონფერენცია; პოტსდამის კონფერენცია; სან ფრანცისკოს კონფერენცია და გაეროს
შექმნა).
ლიტ.: თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-1945. ნაკვ. I. 
თბ., 2009, გვ. 305-312, 319-322, 330-343; თ. პაპასქირი. მეორე ფრონტის მომზადებისა და
გახსნის პრობლემა აშშ-ინგლისის დიპლომატიაში. 1941-1943. თბ., 2002 (ელ. ვერსია იხ.: 
http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2); თ. პაპასქირი. „დიდი
სამეულის“ დიპლომატია ევროპაში ომის დასკვნით ეტაპზე. 1944წ. სექტემბერი - 1945წ.
მაისი. თბ., 2006 (ელ. ვერსია იხ.:
http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2)

9. საერთაშორისო ურთიერთობები 1945-1955 წლებში. „ცივი ომის“ დასაწყისი (ბერლინის
1948წ. კრიზისი და გფრ-სა და გდრ-ს შექმნა; დაპირისპირებული ბლოკების შექმნა; კორეის
ომი).
ლიტ. თ. პაპასქირი. დიპლომატიის ისტორია (XXსს.). სალექციო კურსი. იხ. ვებ-გვერდი:
http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2
(ქვეგანყოფილება სტუდენტებისათვის).

10. საერთაშორისო ურთიერთობები XXს. 80-90-იან წლებში (ავღანეთის ომი; 
სოციალისტური ბანაკისა და სსრკ-ს დაშლა; მდგომარეობა ახლო აღმოსავლეთში: ომი
სპარსეთის ყურეში, ისრაელ-პალესტინისა და ისრაელ-იორდანიის 1994-1995 წლების
სამშვიდობო შეთანხმებები).



ლიტ.: თ. პაპასქირი. დიპლომატიის ისტორია (XXსს.). სალექციო კურსი. იხ. ვებ-გვერდი: 
http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2
(ქვეგანყოფილება სტუდენტებისათვის).

11. 1877-1878 წლების რუსეთ-ოსმალეთის ომი. ლიტ.: მ. სვანიძე. თურქეთის ისტორია. თბ.,
2007, გვ. 327-330; თ. პაპასქირი. დიპლომატიის ისტორია (XVI-XIXსს.). სალექციო კურსი. იხ.  
ვებგვერდი: http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2
(ქვეგანყოფილება სტუდენტებისათვის).

12.  ახლო აღმოსავლეთი ომთა შორის პერიოდში (სამანდატო სისტემის შექმნა წინა
აზიის არაბულ ქვეყნებში; ირანი და თურქეთი ომთა შორის პერიოდში). 
ლიტ.: რ. გაჩეჩილაძე. ახლო აღმოსავლეთი: სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა. თბ., 2008, გვ. 273-
292.

13.ახლო აღმოსავლეთი  მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ (გეოპოლიტიკური ძვრები
თურქეთში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ; ზესახელმწიფოების პოლიტიკური როლი ახლო
აღმოსავლეთის რეგიონში და ირანი). ლიტ.: რ. გაჩეჩილაძე. ახლო აღმოსავლეთი: სივრცე,
ხალხი და პოლიტიკა. თბ., 2008, გვ. 360-377.

14.   ისრაელისა და არაბული ქვეყნების ომები (1. „ექვსდღიანი ომი“; 2. ,,იომ-ქიფურის ომი“).
ლიტ.: რ.გაჩეჩილაძე. ახლო აღმოსავლეთი: სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა. თბ., 2008, გვ.448-
456.

15. არაბული სამყარო XXI საუკუნის დასაწყისში. ლიტ.: ნ. გელოვანი. თანამედროვე
არაბული ქვეყნები. თბ., 2008, გვ. 8-13.

16. იაპონია თვითიზოლაციის ეპოქაში და მისი შედეგები. იაპონიის ძალდატანებით გახსნა
აშშ-ს მიერ (1854წ.).
ლიტ.: ვ. დონაძე. საზღვარგარეთული აზიის და აფრიკის ქვეყნების ახალი ისტორია. I. თბ., 
1963; II, თბ., 1970; ალ. მენთეშაშვილი. საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის
ისტორია. წ. II, (1799-1918). თბ., 2000; ნ. გელაშვილი. იაპონური კულტურა. თბ., 2001.

17. იაპონიის საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია XIX ს. უკანასკნელ
მესამედში (ურთიერთობა დასავლეთ ევროპასთან და აშშ-თან, ჩინეთ-იაპონიის ომი და მისი
შედეგები, იაპონიის გადაქცევა იმპერიალისტურ კოლონიურ სახელმწიფოდ).
ლიტ.: ვ. დონაძე. საზღვარგარეთული აზიის და აფრიკის ქვეყნების ახალი ისტორია. I. თბ., 
1963; II, თბ.,1970; ალ. მენთეშაშვილი. საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის
ისტორია, წ. II (1799-1918), თბ., 2000.

18.  ჩინეთ-იაპონიის ურთიერთობა 1931-1937წწ. (იაპონიის გააქტიურება შორეულ
აღმოსავლეთში; აგრესია ჩინეთის მიმართ).
ლიტ.: ვ. დონაძე, ალ. მენთეშაშვილი, ი. ცინცაძე. აზიისა და აფრიკის უახლესი ისტორია, ნაწ.
II, ნაკვ. I, თბ., 1970; თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-
1945. ნაკვ. I. თბ., 2009, გვ. 275-281.



19. იაპონიის თავდასხმა აშშ-ზე და ომის მიმდინარეობა წყნარი ოკეანის რეგიონში 1941-1945 
წლებში (იაპონიის თავდასხმა პერლ-ჰარბორზე; ომის მიმდინარეობა 1942-1943 წლებში;
საომარი მოქმედებები წყნარ ოკეანეში 1944-1945 წლებში, ომის დასასრული და იაპონიის
კაპიტულაცია).
ლიტ.: თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-1945. ნაკვ. I. 
თბ., 2009, გვ. 281-297.

20. ჩინეთი იაპონიის კაპიტულაციის (1945წ.) შემდეგ: გომინდანის პოლიტიკა, სამოქალაქო
ომის გაჩაღება, მისი მიზეზები და შედეგები. აშშ-ს როლი ჩინეთში მიმდინარე პროცესებში.
ლიტ.: ვ. დონაძე, ალ. მენთეშაშვილი, ი. ცინცაძე. აზიისა და აფრიკის უახლესი ისტორია, ნაწ.
II, ნაკვ. I, თბ., 1970.

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს პროფ.
თეიმურაზ პაპაქირს.
ტელ:  577248840
ელ-ფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge



ახალი და უახლესი ისტორიის სამაგისტრო პროგრამაზე

მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდა

გამოცდის ფორმატი:


საგამოცდო საკითხები დაყოფილია ოთხ ბლოკად: ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია (საკითხები 1-5), საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია ახალ და უახლეს პერიოდში (საკითხები 6-10), ახლო აღმოსავლეთის ახალი და უახლესი ისტორია (საკითხები 11-15) და შორეული აღმოსავლეთის ახალი და უახლესი ისტორია (საკითხები 16-20). საგამოცდო ბილეთში შევა ოთხი საკითხი (იქ, სადაც საკითხი დაყოფილია ქვესაკითხებად, ბილეთში შევა ერთ-ერთი ქვესაკითხი) და თითოეული მათგანი შეფასდება მაქსიმუმ ოცდახუთი ქულით. დადებითი შედეგის მისაღწევად საჭიროა მინიმუმ 51 ქულის დაგროვება.


საგამოცდო საკითხები:


1. ინგლისი 1625-1660 წლებში (ჩარლზ I-ის მეფობა; უპარლამენტობის ხანა; სამოქალაქო ომები; ჩარლზ I- ის სიკვდილით დასჯა და რესპუბლიკის გამოცხადება; კრომველის მმართველობა; სტიუარტების რესტავრაცია).


ლიტ.:  ვაჟა  თვალავაძე.  ახალი  ისტორია.  I  პერიოდი.  1640-1815.  თბ.,  2005;  მ. კალანდაძე.  ინგლისის  ისტორია,  კულტურა,  გეოგრაფია.  თბ.,  2005;  ი.  მენთეშაშვილი.  ინგლისის  ისტორია.  თბ.,  2004;  გ. კიღურაძე. XVII საუკუნის ინგლისის ბურჟუაზიული რევოლუცია. წ. 1-2. თბ., 1979.

2. 1789წ. საფრანგეთის რევოლუცია და ნაპოლეონის ეპოქა (რევოლუციის დასაწყისი და მიმდინარეობა 1789-1792 წლებში, რესპუბლიკის დამყარება; საფრანგეთის რესპუბლიკა 1792-1799 წლებში; ნაპოლეონის ეპოქა).

ლიტ.:  ვაჟა  თვალავაძე.  ახალი  ისტორია.  I  პერიოდი.  1640-1815.  თბ.,  2005;  კ.  ანთაძე,  მ.  კალანდაძე. 

საფრანგეთის ისტორია, კულტურა, გეოგრაფია. თბ., 2005.


3. რუსეთი და საბჭოთა კავშირი 1917-1941 წლებში (რუსეთი პირველ მსოფლიო ომში, თებერვლის რევოლუცია რუსეთში და მისი მიზეზები; რუსეთი 1917 წელს, ოქტომბრის გადატრიალება, დამფუძნებელი კრების დაშლა და რუსეთის გამოსვლა პირველი მსოფლიო ომიდან; სამოქალაქო ომი რუსეთში; სსრკ 1922-1928 წლებში; სსრკ 1928-1941 წლებში).

ლიტ.: თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-1945. ნაკვ. I. თბ., 2009, გვ. 161-187.

4. გერმანია XXს. 30-იან წლებში (გერმანია 1930-1932 წლებში; გერმანია 1933-1934 წლებში; გერმანიის საშინაო მდგომარეობა 1934-1939 წლებში; გერმანიის საგარეო პოლიტიკა 1934-1939 წლებში).

ლიტ.: თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-1945. ნაკვ. I. თბ., 2009, გვ.107-126.

5. აშშ 1945-1968 წლებში (აშშ 1945-1952 წლებში; აშშ ეიზენჰაუერის პრეზიდენტობის პერიოდში; აშშ XXს. 60-იან წლებში).


ლიტ.:   თ.   პაპასქირი.   უახლესი   ისტორია.   სალექციო   კურსი.   იხ.   ვებ-გვერდი:   http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2

(ქვეგანყოფილება სტუდენტებისათვის).


6. ბისმარკი და გერმანიის გაერთიანება (1862-1871 წლები).


ლიტ.: ვაჟა თვალავაძე. ახალი ისტორია. II პერიოდი. 1815-1870. თბ., 2005; თ. პაპასქირი. დიპლომატიის ისტორია (XVI-XIXსს.). სალექციო კურსი. იხ.   ვებ-გვერდი: http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2

 (ქვეგანყოფილება სტუდენტებისათვის).

7. საერთაშორისო ურთიერთობები მსოფლიო ომებს შორის (პარიზის საზავო კონფერენცია და ვერსალის ზავი; გერმანიის რეპარაციების საკითხი, რურის ოკუპაცია, დაუესისა და იანგის გეგმები; „ოთხთა პაქტი“ და  გერმანიის  გასვლა  ერთა  ლიგიდან,  ღერძის  ხელშეკრულებისა  და  ანტიკომინტერნული  პაქტის მომზადება   და   ხელმოწერა;   სუდეტის   კრიზისი   და   გერმანიის   მიერ   ჩეხოსლოვაკიის   დაპყრობა; საერთაშორისო ურთიერთობები 1939წ., სსრკ-გერმანიის პაქტის გაფორმება და პოლონეთის დაპყრობა). 

ლიტ.: თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-1945. ნაკვ. I. თბ., 2009, გვ. 39-43, 50-52, 54-55, 214-224.

8.  საერთაშორისო  ურთიერთობები  მეორე  მსოფლიო  ომის  დროს  (მოლაპარაკებები მეორე  ფრონტის გახსნის ადგილისა და დროის შესახებ 1942წ.; თეირანის კონფერენცია; ყირიმის კონფერენცია; პოტსდამის კონფერენცია; სან ფრანცისკოს კონფერენცია და გაეროს შექმნა).

ლიტ.: თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-1945. ნაკვ. I. თბ., 2009, გვ. 305-312, 319-322, 330-343; თ. პაპასქირი. მეორე ფრონტის მომზადებისა და გახსნის პრობლემა აშშ-ინგლისის დიპლომატიაში. 1941-1943. თბ., 2002 (ელ. ვერსია იხ.: http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2); თ.  პაპასქირი. „დიდი  სამეულის“ დიპლომატია ევროპაში  ომის  დასკვნით ეტაპზე. 1944წ. სექტემბერი - 1945წ. მაისი. თბ., 2006 (ელ. ვერსია იხ.:

 http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2)

9. საერთაშორისო ურთიერთობები 1945-1955 წლებში. „ცივი ომის“ დასაწყისი (ბერლინის 1948წ. კრიზისი და გფრ-სა და გდრ-ს შექმნა; დაპირისპირებული ბლოკების შექმნა; კორეის ომი).


ლიტ. თ. პაპასქირი. დიპლომატიის ისტორია (XXსს.). სალექციო კურსი. იხ. ვებ-გვერდი: http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2

 (ქვეგანყოფილება სტუდენტებისათვის).

10. საერთაშორისო ურთიერთობები XXს. 80-90-იან წლებში (ავღანეთის ომი; სოციალისტური ბანაკისა და სსრკ-ს დაშლა; მდგომარეობა ახლო აღმოსავლეთში: ომი სპარსეთის ყურეში, ისრაელ-პალესტინისა და ისრაელ-იორდანიის 1994-1995 წლების სამშვიდობო შეთანხმებები).


ლიტ.: თ. პაპასქირი. დიპლომატიის ისტორია (XXსს.). სალექციო კურსი. იხ. ვებ-გვერდი: http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2

 (ქვეგანყოფილება სტუდენტებისათვის).


11. 1877-1878 წლების რუსეთ-ოსმალეთის ომი. ლიტ.: მ. სვანიძე. თურქეთის ისტორია. თბ., 2007, გვ. 327-330; თ. პაპასქირი. დიპლომატიის ისტორია (XVI-XIXსს.). სალექციო კურსი. იხ.   ვებგვერდი: http://sites.google.com/site/tpapaskiri/teimurazpapaskiri%27spublications2

 (ქვეგანყოფილება სტუდენტებისათვის).

12.  ახლო  აღმოსავლეთი  ომთა  შორის  პერიოდში  (სამანდატო  სისტემის  შექმნა  წინა  აზიის  არაბულ ქვეყნებში; ირანი და თურქეთი ომთა შორის პერიოდში). 

ლიტ.: რ. გაჩეჩილაძე. ახლო აღმოსავლეთი: სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა. თბ., 2008, გვ. 273-292.

13.ახლო  აღმოსავლეთი  მეორე  მსოფლიო  ომის  შემდეგ  (გეოპოლიტიკური ძვრები  თურქეთში  მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ; ზესახელმწიფოების პოლიტიკური როლი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში  და ირანი). ლიტ.: რ. გაჩეჩილაძე. ახლო აღმოსავლეთი: სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა. თბ., 2008, გვ. 360-377.

14.   ისრაელისა და არაბული ქვეყნების ომები (1. „ექვსდღიანი ომი“; 2. ,,იომ-ქიფურის ომი“). ლიტ.: რ.გაჩეჩილაძე. ახლო აღმოსავლეთი: სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა. თბ., 2008, გვ.448-456.

15. არაბული სამყარო XXI საუკუნის დასაწყისში. ლიტ.: ნ. გელოვანი. თანამედროვე არაბული ქვეყნები. თბ., 2008, გვ. 8-13.


16. იაპონია თვითიზოლაციის ეპოქაში და მისი შედეგები. იაპონიის ძალდატანებით გახსნა აშშ-ს მიერ (1854წ.).

ლიტ.: ვ. დონაძე. საზღვარგარეთული აზიის და აფრიკის ქვეყნების ახალი ისტორია. I. თბ., 1963; II, თბ., 1970; ალ. მენთეშაშვილი. საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის ისტორია. წ. II, (1799-1918). თბ., 2000; ნ. გელაშვილი. იაპონური კულტურა. თბ., 2001.

17. იაპონიის საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია XIX ს. უკანასკნელ მესამედში (ურთიერთობა დასავლეთ ევროპასთან და აშშ-თან, ჩინეთ-იაპონიის ომი და მისი შედეგები, იაპონიის გადაქცევა იმპერიალისტურ კოლონიურ სახელმწიფოდ).

ლიტ.: ვ. დონაძე. საზღვარგარეთული აზიის და აფრიკის ქვეყნების ახალი ისტორია. I. თბ., 1963; II, თბ.,1970; ალ. მენთეშაშვილი. საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის ისტორია, წ. II (1799-1918), თბ., 2000.

18.  ჩინეთ-იაპონიის  ურთიერთობა  1931-1937წწ.  (იაპონიის  გააქტიურება  შორეულ  აღმოსავლეთში; აგრესია ჩინეთის მიმართ).

ლიტ.: ვ. დონაძე, ალ. მენთეშაშვილი, ი. ცინცაძე. აზიისა და აფრიკის უახლესი ისტორია, ნაწ. II, ნაკვ. I, თბ., 1970; თ. პაპასქირი. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია. 1914-1945. ნაკვ. I. თბ., 2009, გვ. 275-281.
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