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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 წლები პოზიცია დეპარტამენტის/განყოფილების 

დასახელება 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

1 2016-

დღემდე 

ასისტენტ პროფესორი კულტურის კვლევათა 

ინსტიტუტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2 2012-2016 პროფესორის ასისტენტი კულტურის კვლევათა 

ინსტიტუტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

3 2011-

დღემდე  

მოწვეული ლექტორი საერთაშორისო 

ურთიეთობების 

დეპარტამენტი, სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

4 2010–2011 

სასწავლო 

წელი 

ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის 

განკუთვნილი საგნის 

”მსოფლიო კულტურა” 

საპილოტე მასალის 

საავტორო ჯგუფის წევრი  

ეროვნული სასწავლო 

გეგმებისა და შეფასების 

ცენტრი 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

5 2010 ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის 

განკუთვნილი საგნის 

ეროვნული სასწავლო 

გეგმებისა და შეფასების 

ცენტრი 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 



 

 

2 ირაკლი ჩხაიძე, CV 

”მსოფლიო კულტურა” 

საგნობრივი პროგრამის 

და სტანდარტის 

საავტორო ჯგუფის წევრი 

სამინისტრო 

6 2008–

დღემდე 

მკვლევარი კონფლიქტების კვლევისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის 

განყოფილება 

ილიას  

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პოლიტოლოგიის 

ინსტიტუტი 

 

 

 

 

განათლება, სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება  

 

 წლები უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება სპეციალობა აკადემიური ხარისხი 

1 2009–

2016 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

კულტურის 

კვლევები 

კულტურის კვლევათა 

დოქტორი 

2 2005–

2007 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

კულტურის 

კვლევები 

კულტურის კვლევათა 

მაგისტრი 

3 2001–

2005 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ისტორია ისტორიის ბაკალავრი 

 

გამოქვეყნებული შრომები 

 წელი პუბლიკაციის დასახელება გამომცემლობა პუბლიკაციის სახე  

1 2016 ეთნიკურიდან 

მრავალეთნიკური ერისკენ? 

ოფიციალური ნაციონალიზმის 

დინამიკა საქართველოში 

დამოუკიდებლობის შემდეგ 

სართაშორისო კონფერენციის 

„ისტორია, ხელოვნება, 

ლიტერატურა, კულტურა“ 

(HALC) მასალები, შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

სტატია 

2 2015 ეთნიკურიდან სამოქალაქო 

დისკურსისკენ: ნაციონალიზმის 

დინამიკა პოსტსაბჭოთა 

საქართველოში (ფრანგულ 

ენაზე) 

Publications de l’Institut des 

Etudes Africaines, Serie: 

Recherches et Etudes (n. 18). 

Publication de l’Institute des 

Etudes Africaines 

სტატია 

3 2014 იდენტობის ნარატივები 

საქართველოში: მრავალეთნიკური 

ქართველი ერის სათავეებთან (1860-

1918) 

ნაშრომი გამოცემულია შოთა 

რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის მიერ 

დაფინანსებული პროექტის 

კოლექტიური 

მონოგრაფია 

(თანაავტორი) 



 

 

3 ირაკლი ჩხაიძე, CV 

ფარგლებში 

4 2012 „მსოფლიო კულტურა“ პუბლიკაცია არსებობს 

ელექტრონული ფორმით 

სასკოლო 

სახელმძღვანელო 

(თანაავტორი) 

5 2012 პოსტსაბჭოთა საქართველო: 

ისტორიის კვლევის ახალი 

პერსპექტივები? (ინგლისურ ენაზე) 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

ჟურნალი „ცივილიზაციური 

ძიებანი“ #9 

სტატია 

6 2011 მოსკოვი როგორც მესამე რომი:  

ბიზანტიური მემკვიდრეობისადმი 

დამოკიდებულება საქართველოში 

ჟურნალი „ცივილიზაციური 

ძიებანი“ #8, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

სტატია 

(თანაავტორი) 

7 2010 თანამედროვე ქართული 

ნაციონალიზმის ზოგიერთი 

ასპექტი – „ჩვენ“ და „სხვა“ დღეს 

კრებული „იდენტობა, 

მეხსიერება, ისტორია“, 

პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის 

გამოცემა,  

სტატია 

8 2010 ქართული ნაციონალური პროექტი 

ეთნიკური და სამოქალაქო 

ნაციონალიზმის კონტექსტში 

(პოსტსაბჭოთა პერიოდის 

დასაწყისი) 

ჟურნალი „ცივილიზაციური 

ძიებანი“ #7, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა  

სტატია 

9 2009 ნაციონალიზმის მოდერნისტული 

თეორია და ქართული 

ნაციონალური პროექტი 

(„თერგდალეულები“) 

გამომცემლობა „ახალი აზრი“ მონოგრაფია 

10 2009 ნაციონალიზმის წინაპირობები 

ქართულ რომანტიზმში 

„ახალი აზრი“, კრებული 

„იდენტობა და ნაციონალიზმი“, 

პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი 

სტატია 

11 2008 ნაციონალიზმი (ცნებები და 

ტერმინები) 

პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის 

გამოცემა 

ლექსიკონი 

(თანაავტორი) 

12 2008 ეთნიკური და სამოქალაქო 

ნაციონალიზმი ეთნოპოლიტიკური 

კონფლიქტის კონტექსტში 

(ცხინვალის რეგიონის მაგალითი) 

„ახალი აზრი“, კრებული 

„ცხინვალის რეგიონი (2004–

2007)“, პოლიტოლოგიის 

ინსტიტუტი 

სტატია 

13 2008 ქართული ნაციონალიზმის 

ევროპულთან მასგავსების 

პრობლემა 

ჟურნალი „ცივილიზაციური 

ძიებანი“ #6, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტატია 



 

 

4 ირაკლი ჩხაიძე, CV 

გამომცემლობა 

14 2007 ნაციონალიზმის ცნების 

ეთნოსიმბოლისტური გაგება 

(საქართველოს მაგალითი) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

ჟურნალი „ცივილიზაციური 

ძიებანი“ #5 

სტატია 

15 2006 ქართული ნაციონალიზმის 

კულტურული საფუძვლები 

ნაციონალიზმის მოდერნისტული 

თეორიის ჭრილში 

ჟურნალი „ცივილიზაციური 

ძიებანი“ #4, გამომცემლობა 

„არტანუჯი“,  

სტატია 

 

 

 

ტრენინგები/სამუშაო შეხვედრები  

 წელი ღონისძიების დასახელება ღონისძიების 

ორგანიზატორი 

ღონისძიების 

ჩატარების 

ადგილი 

1 2017 წლის 

24-28 

აპრილი 

ტრენინგი თემაზე 

„კულტურათაშორისი 

კომუნიკაცია“ (Crossing 

Cultures With Competence) 

საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს 

ლევან მიქელაძის 

სახელობის 

დიპლომატიური 

სასწავლო ცენტრი, 

ნატო-საქართველოს 

პროფესიული 

განვითარების 

პროგრამა 

ლოპოტა, 

საქართველო 

2 2016 წლის 5-

21 ივლისი 

დემოკრატიისა და 

მრავალფეროვნების 

საზაფხულო სკოლა 

დემოკრატიის კვლევის 

ტრანსრეგიონული 

ცენტრი, ნიუ სქული 

(The New School) 

ვროცლავი, 

პოლონეთი 

3 2016 წლის 

27 ივნისი - 1 

ივლისი 

ტრენინგი თემაზე 

„კულტურათაშორისი 

კომუნიკაცია“ (Developing 

Cultural Intelligence),  

საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს 

ლევან მიქელაძის 

სახელობის 

დიპლომატიური 

სასწავლო ცენტრი, 

ნატო-საქართველოს 

პროფესიული 

თბილისი, 

საქართველო 



 

 

5 ირაკლი ჩხაიძე, CV 

განვითარების 

პროგრამა 

4 2013 წლის 

22-24 მარტი 

კეთილსინდისიერება 

განათლებაში 

კეთილსინდისიერების 

საგანმანათლებლო 

ქსელი 

ბაკურიანი, 

საქართველო 

5 2012 წლის 

30 იანვარი - 

7 

თებერვალი 

ღია საზოგადოების 

ინსტიტუტის უმაღლესი 

განათლების მხარდჭერის 

პროგრამის რეგიონული 

სემინარი (ReSeT) 

ღია საზოგადოების 

ინსტიტუტი 

კუსადასი, 

თურქეთი 

6 2011 წლის 

21 ივლისი – 

1 აგვისტო 

ღია საზოგადოების 

ინსტიტუტის უმაღლესი 

განათლების მხარდჭერის 

პროგრამის რეგიონული 

სემინარი (ReSeT) 

ღია საზოგადოების 

ინსტიტუტი 

ბათუმი, 

საქართველო 

7 2011 წლის 

26 ივნისი – 8 

ივლისი 

ცენტრალური ევროპის 

უნივერსიტეტის საზაფხულო 

სკოლა. სასწავლო კურსის 

სახელწოდება – 

„ნაციონალობის, 

ეთნიკურობისა და 

მოქალაქეობის პოლიტიკა“ 

ცენტრალური ევროპის 

უნივერსიტეტი 

ბუდაპეშტი, 

უნგრეთი 

8 2010 წლის 

1–5 ივნისი 

სილაბუსის დახვეწისა და 

სასწავლო პროცესის 

გაუმჯობესებისადმი 

მიძღვნილი სესია 

ცენტრალური ევროპის 

უნივერსიტეტი, 

კურიკულუმის 

სარესურსო ცენტრი 

ბუდაპეშტი, 

უნგრეთი 

9 2009 წლის 

23–29 

ნოემბერი 

სემინარი სასწავლო კურსის 

განვითარებისა და სწავლების 

მეთოდოლოგიების შესახებ 

ცენტრალური ევროპის 

უნივერსიტეტი, 

კურიკულუმის 

სარესურსო ცენტრი 

ბუდაპეშტი, 

უნგრეთი 

 

 

 

 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  
 

 წელი ღონისძიების დასახელება მოხსენების სათაური ღონისძიების 

ჩატარების 

ადგილი 
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1 2017 წლის 

18-19 მაისი 

ევროკავშირი გზაჯვარედინზე: 

მდგრადობის უზრუნველყოფა 

ცვლილებათა ხანაში 

„დემონი“ „ანგელოზის“ 

პირისპირ: ევროპის 

წინააღმდეგობრივი სახე 

ქართულ საჯარო დისკურსში 

დამოუკიდებლობის სემდეგ 

იაში, 

რუმინეთი 

2 2016 წლის 

21-22 

სექტემბერი 

შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის მიერ 

ორგანიზებული კონფერენცია 

„ისტორია, ხელოვნება, 

ლიტერატურა, კულტურა“ 

ეთნიკურიდან 

მრავალეთნიკური ერისკენ? 

ოფიციალური ნაციონალიზმის 

დინამიკა საქართველოში 

დამოუკიდებლობის შემდეგ 

თბილისი, 

საქართველო 

3 2015 წლის 

23-29 

აგვისტო 

საისტორიო მეცნიერებათა 22-ე 

საერთაშორისო კონგრესი 

ქართული ფეხბურთი: 

ნაციონალიზმის ისტორიის 

სარკე გლობალიზაციის ეპოქაში 

ჯინანი, 

ჩინეთი 

4 2015 წლის 

16-18 

თებერვალი 

ებრაული იდენტობა 

საქართველოში გლობალიზაციის 

გარიჟრაჟზე 

ძირითადი ავტორები და 

პერიოდული გამოცემები 

ებრაელთა საკითხზე 

საქართველოში (1860-1910-იანი 

წლები) 

იერუსალიმი, 

ისრაელი 

5 2014 წლის 29 

მაისი - 1 

ივნისი 

„უცხო“ და „მკვიდრი“ აღმოსავლეთ 

ევროპის ფრანკოფონურ 

საზოგადოებებში 

ეთნიკურიდან სამოქალაქო 

დისკურსისკენ: ერის 

მშენებლობის პროცესი 

პოსტსაბჭოთა საქართველოში 

ბუქარესტი, 

რუმინეთი 

6 2013 წლის 

24-26 

ოქტომბერი 

მე-12 კონფერენცია "ევროპული 

კულტურა" 

საქართველო: პოსტსაბჭოთა 

ერის მშენებლობა 

ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის კონტექსტში 

ბარსელონა, 

ესპანეთი 

7 2013 წლის 

15-16 მარტი 

კომუნიზმი და პოსტკომუნიზმი: 

ტრანზიცია, ტრანსფორმაცია, 

სტაგნაცია, რეგრესი 

„ვარდების რევოლუცია“: ახალი 

ტენდენციები პოსტსაბჭოთა 

ქართულ ნაცონალიზმში 

დუბლინი, 

ირლანდია 

8 2012 წლის 

16-18 ივნისი 

2nd International Symposium on 

History Education 
Key Aspects of History Teaching 

in the Post-Soviet Georgia 

ტრაბზონი, 

თურქეთი 

9 2012 წლის 

30-31 

იანვარი 

Methodology and Methodological 

approaches in interpreting the Reality 

of the Past: what holds 

"History" together? 

 

Nation Building and History (the 

Case of Post-Soviet Georgia) 

კუსადასი, 

თურქეთი 

10 2011 წლის 4 

თებერვალი 

New trends in the study of the history at 

the onset of the 21st century 

(Post-Soviet Georgia: New 

Perspectives in Historical Research) 

თბილისი, 

საქართველო 

11 2010 წლის 1-

10 აგვისტო 

ღია საზოგადოების ინსტიტუტის 

უმაღლესი განათლების 

მხარდჭერის პროგრამის 

რეგიონული სემინარი (ReSeT) 

 მოსკოვი როგორც მესამე რომი:  

ბიზანტიური 

მემკვიდრეობისადმი 

დამოკიდებულება 

საქართველოში 

სტამბოლი, 

თურქეთი 

12 2010 წლის 

16–18 ივნისი 

პირველი საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი საისტორიო  

განათლების შესახებ (1st 

პოსტ–საბჭოთა 

ისტორიოგრაფიის საკვანძო 

პრობლემები (Key Aspects of 

ერზრუმი, 

თურქეთი 
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International Symposium on History 

Education) 

Post-Soviet Historiography) 

13 2010 წლის 6 

თებერვალი 

უმაღლესი განათლების 

ინტერნაციონალიზაცია: ახალი 

აზროვნება საისტორიო 

აზროვნებაში (Internationalizing in 

Higher Education, Bringing New 

Thinking in History) 

ქართული ნაციონალიზმის 

ძირითადი ასპექტები (პოსტ–

საბჭოთა პერიოდის დასაწყისი) 

(Main Aspects of Georgian 

Nationalism (Beginning of the 

Post-Soviet Period) 

თბილისი, 

საქართველო 

14 2009 წლის 

ნოემბერი 

Via Egnatia: ხალხები და 

სახელმწიფოები – კულტურული, 

პოლიტიკური, რეგიონული 

იდენტობები წარსულში და დღეს 

(IV საერთაშორისო კონფერენცია) 

ქართული ნაციონალური 

პროექტი ეთნიკური და 

სამოქალაქო ნაციონალიზმის 

კონტექსტში (პოსტსაბჭოთა 

პერიოდის დასაწყისი) 

თბილისი, 

საქართველო 

15 2007 წლის 6 

დეკემბერი 

საქართველო როგორც ევროპის 

ნაწილი (ისტორიული ასპექტები) 

(კონფერენცია) 

ქართული ნაციონალიზმის 

ევროპულთან მიმართების 

პრობლემა 

თბილისი, 

საქართველო 
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სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   
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 წლები როლი პროექტში პროექტის დასახელება დამფინანსებელი ორგანიზაცია 

1 2013-

2016 

პროექტის 

მონაწილე 

ებრაული იდენტობა 

საქართველოში გლობალიზაციის 

გარიჟრაჟზე 

ფოლკსვაგენის ფონდი 

2 2013-

2014 

პროექტის 

მონაწილე 

იდენტობის ნარატივები მე-20 

საუკუნის დასაწყისის 

საქართველოში: „მრავაეთნიკური 

ქართველი ერის“ სათავეებთან 

შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

3 2013-

2014 

პროექტის 

მონაწილე 

საისტორიო განათლება და 

ქართულ-სამხრეთ ოსური 

ურთიერთობები 

COBERM (ევროკავშირისა და 

გაეროს განვითარების პროგრამის 

ერთობლივი 

ინიციატივა);კონფლიქტის 

ტრანსფორმაციის ცენტრი 

4 2012 პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ეთნიკურიდან სამოქალაქო 

ნაციონალიზმისკენ - 

ნაციონალური პროექტის დინამიკა 

პოსტსაბჭოთა საქართველოში 

(პრეზიდენტის გრანტი 

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის) 

შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

5 2010–

2012 

პროექტის 

მონაწილე 

მარადიული დედაქალაქების 

კონცეფცია, ანტიკური 

კოსმოპოლიტური ქალაქებიდან 

თანამედროვე მეგაპოლისებამდე 

ღია საზოგადოების ინსტიტუტი 

(OSI/HESP ReSET) 

6 2010 სტიპენდიანტი ილია ჭავჭავაძის სტიპენდია 

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის 

შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

7 2009  გრანტის 

მფლობელი, 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

ქართული ნაციონალიზმის 

კულტურული საფუძვლები 

ნაციონალიზმის კლასიკური 

თეორიების შუქზე (პრეზიდენტის 

გრანტი ახალგაზრდა 

მეცნიერთათვის) 

საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

5 2009 პროექტის 

მონაწილე 

ქალაქები - ინტერკულტურული 

დიალოგის ცენტრები 

იუნესკო 

6 2007 პროექტის 

მონაწილე 

ინტერკულტურული დიალოგის 

ხელშეწყობა და კვლევა 

საქართველოში (ხერხები, 

მეთოდები, მიდგომები) 

იუნესკო 
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სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა  

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის ყოველწლიური 

გამოცემა „ცივილიზაციური ძიებანის“ სარედაქციო ჯგუფის წევრი  

 

 

 

 

 

 

ი. ჩხაიძე                                                                                                            თარიღი: 25.06.2017   
 

 

 

 

 

 

 


