
 

 

პროფესორი მარიამ ჩხარტიშვილი 

Curriculum Vitae 

პერსონალური ინფორმაცია  

დაბადების თარიღი:  30 ივნისი, 1955 

დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო 

საკონტაქტო მონაცემები 

მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, 11, თბილისი, 0160, საქართველო 

ტელეფონი: 

+99532 2 37 19 42  

+99532 2 3145 93 

მობილური: 

+995599714015; +995592107235 

ელ–ფოსტა: 

mariam.chkhartishvili@tsu.ge 

mary.chkhartishvili@gmail.com 

 

 

 

განათლება 
 

1988-1990. დოქტორანტურა – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 

წყაროთმცოდნეობის განყოფილება. დაამთავრა სადოქტორო  დისერტაციის წარდგენითა და დაცვით. 

1977-1980. ასპირანტურა – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 

წყაროთმცოდნეობის განყოფილება. დაამთავრა საკანდიდატო დისერტაციის წარდგენითა და  დაცვით 

1972-1977. უმაღლესი სასწავლებელი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 

ისტორიის ფაკულტეტი.  დაამთავრა წითელი დიპლომით Ч754466 და სადიპლომო ნაშრომის წარდგენითა და 

დაცვით. 

1962-1972. პირველდაწყებითი განათლება  – თბილისის  62–ე  საშუალო სკოლა. დაამთავრა წარჩინებით . 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 მარიამ ჩხარტიშვილი, CV 

ენების ცოდნა 

 
ქართული: მშობლიური; რუსული: თავისუფლად; ინგლისური: ძალიან კარგად; ფრანგული: საშუალოდ; ძველი 

სომხური: ბაზისური; ძველი ბერძნული: ბაზისური 

 

 

 

სამეცნიერო ხარისხები 
 

1997. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი დისერტაციისათვის „ქართული ჰაგიოგრაფიის 

წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი (მეოთხე–მეშვიდე საუკუნეების ისტორიის ამსახველი ძეგლები“. ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დიპლომი # 000538, 1997 წლის მაისი 

(М.Чхартишвили. “Источниковедческий анализ грузинской агиографии (Памятники отражающие историю IV-VII 

вв”). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Тбилиси: ТГУ) 

1983. ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი დისერტაციისათვის „აღმოსავლეთ 

საქართველოს ქრისტიანიზაციის წყაროთმცოდნეობითი შესწავლის პრობლემები“. ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი (ავტორეფერატი: М. Чхартишвили. Источниковедческие 

проблемы христианизации Восточной Грузии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. Тбилиси: АНГ, 27 стр. (1982) მიენიჭა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო 

ხარისხი Высшая аттестационная комиссия при Совете министров СССР. Диплом ИТ № 007040. Июнь 1983 года) 

1977. ისტორიის მაგისტრის  ხარისხი დისერტაციისათვის  „წმინდა ნინოს ცხოვრების  რედაქციები“. ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 

2006 წლიდან  დღემდე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის პროფესორი 

2006 – 2014. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

2006  წლიდან დღემდე. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

2006 წლიდან დღემდე.  ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  საქართველოს შუა 

საუკუნეების ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილების გამგე 

1997 – 2006. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი 

1985 – 1997. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

1981-1985. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის   მეცნიერი თანამშრომელი 

1990 – 2006. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, რადიოსა და ტელევიზიის სახელმწიფო ინსტიტუტის, 

საერო ინსტიტუტ „გაენათის“, ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის, არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ–

ქართული უნივერსიტეტის, ეკონომიკურ–ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის  მიწვეული ლექტორი  

 

 

 

ტრეინინგი 
 

2007. პროგრამა „ქალთა ლიდერობა სამოქალაქო საზოგადოებაში“ (“Women Leadership in Civil Society”) – 

საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრი მაშავი,(Centre for International Cooperation Mashav), თელ–ავივი. 

2006. პროგრამა  „უნივერსიტეტის მართვა, ცენტრალური ადმინისტრირების პროფესიონალიზაცია და კადრების 

მართვა“(University Management and Professionalizing Central Administration and Staff Management” Program) – 

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი (Central European University),  ბუდაპეშტი  

2001. ევროპული თანამეგობრობის კვლევითი ტექნოლოგიების განვითარებისა და გაცნობის: (EC RTD) პროგრამა 

„კვლევითი ტექნოლოგიების განვითარება“( Research Technologies Development” Program), თბილისი 
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სამეცნიერო ინტერესების სფეროები 
I. ფოკუსი:   ა) წყაროთმცოდნეობითი; ბ) ისტორიოგრაფიული;  გ) ისტორიული; დ) მეტაისტორიული, მაგრამ 

ისტორიასთან მჭიდროდ დაკავშირებული თეორიული  პრობლემატიკა. 

II. საგანი:  ა) წყაროთმცოდნეობითი კვლევებისათვის ქართული ნარატიული მედიევალური წყაროები 

(ჰაგიოგრაფია და ისტორიოგრაფია); ბ) ისტორიოგრაფიული კვლევებისათვის როგორც  წინა მოდერნის ეპოქის, 

ისე ახალი დროის  ქართული ისტორიოგრაფიული ძეგლები;  გ) ისტორიული კვლევებისათვის:  გვიან ანტიკური 

პერიოდის  საქართველოს პოლიტიკური და კულტურული ვითარება;  ქართული თვითცნობიერების ფორმირება 

ეთნიკური თვითდადგინების დონიდან მოყოლებული ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბებამდე;                                     

დ) წყაროთმცოდნეობის თეორიული საკითხები და ერების წარმოშობის კოლექტიური მეხსიერების  თეორიები. 

III. ქრონოლოგია:  როგორც წინა მოდერნის ეპოქა, ისე ახალი პერიოდი. 

IV. რეპრეზენტაციის სტილი: სამეცნიერო და სამეცნიერო–პოპულარული. 

V. მიდგომა: ემპირიცისტული პარადგიმის ჩარჩოებში – საქართველოს ისტორიის გვიანანტიკური პერიოდის 

პოლიტიკური და კულტურული ისტორიის რეპრეზენტირება, წყაროთა დათარიღება, ატრიბუცია და 

ჰერმენევტიკული ანალიზი;  ე.წ. „ახალი ისტორიის“  პარადიგმის ჩარჩოებში  –  ქართული იდენტობის ისტორიის, 

ქართული ისტორიული აზრის ისტორიის  და  ანთროპოლოგიურად და სოციოლოგიურად ორიენტირებული  

ისტორიის საკითხების  კვლევა. 

 

 

 

წაკითხული კურსები 
 

2007–2017. ქართული იდენტობის ისტორია (თსუ სამაგისტრო პროგრამა „საქართველოს ისტორია“). 

2007–2011. ისტორიული შემეცნება და კვლევა (თსუ სამაგისტრო პროგრამა „საქართველოს ისტორია“). 

2012–2017. პროფესიული დახელოვნება ისტორიის მეცნიერებაში (თსუ სამაგისტრო პროგრამა „საქართველოს 

ისტორია“). 

2016–2017. ქართული ეროვნული იდენტობის წრთობის პროცესი და სომხური  ფაქტორი (თსუ სამაგისტრო 

პროგრამა „საქართველოს ისტორია“). 

2007–2017. ნაციისა და ნაციონალიზმის ფენომენები თანამედროვე დასავლურ დისკურსში (სამაგისტრო პროგრამა 

„საქართველოს ისტორია“). 

2006–2017. შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში (თსუ საბაკალავრო პროგრამა „ისტორია“) 

2009–2017. „ქართლის ცხოვრება“ და მისი კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა  ( თსუ საბაკალავრო პროგრამა 

„ისტორია“). 

2010. ქართველთა ნაციონალური კონსოლიდაცია მოდერნულ ეპოქაში და რუსული იმპერიალიზმი (თსუ 

საბაკალავრო პროგრამა „ისტორია“). 

1997–2000. საქართველოს ისტორია (ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი). 

1993–1997. ქართული ჰაგიოგრაფია როგორც საისტორიო წყარო; ქართული დიპლომატიკა; მსოფლიო კულტურის 

ისტორია; წყაროთმცოდნეობა(საერო ინსტიტუტი „გაენათი“). 

1990– 1996. ქართული კულტურის ისტორია (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). 

1990–2006. საქართველოს ისტორია (ტელევიზიისა და რადიოს სახელმწიფო ინსტიტუტი).  

 

 

 

აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელობა 

 
2012 წლიდან  დღემდე. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის „საქართველოს 

ისტორიია წყაროთმცოდნეობა“ ხელმძღვანელი  

2009–2012. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის „საქართველოს ისტორიის 

წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია“ ხელმძღვანელი (და თანახელმძღვანელი პროფ. გიული ალასანია). 



 

 
 

4 მარიამ ჩხარტიშვილი, CV 

2008–2009. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის „საქართველოს ისტორია და 

კულტურის მეცნიერებები“  (თანახელმძღვანელიპროფ. ნინო ჩიქოვანი). 

2007–2012. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის „ისტორიის“ 

ხელმძღვანელი 

2007 წლიდან დღემდე. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის – „საქართველოს 

ისტორია“ ხელმძღვანელი 

 

 

 

საერთაშორისო პროგრამებში  მონაწილეობა და  სამეცნიერო მივლინებები საზღვარგარეთ 
 

2015. მივლინება  დიდ ბრიტანეთში ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტიდან სამეცნიერო პროექტისათვის 

„ქართული ისტორიული აზრის ისტორია:  ადამიანები, ტექსტები, იდეები (გვიანი ანტიკურობა მეოცე საუკუნის 

პირველი ნახევარი)“ .  

2008. მივლინება სამეცნიერო პროექტის მოსამზადებლად: ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის 

ინსტიტუტში სამეცნიერო თემის „ბიზანტიური კულტურული წრე და ეთნიკური იდენტობა: შედარებით 

კონტექსტი” – დამუშავება 

2003. მივლინება დიდი ბრიტანეთის მეცნიერებათა აკადემიის მიწვევით თემის „კულტურული ნაციონალიზმი 

საქართველოში“ დასამუშავებლად (Visiting Britain under the terms of the reciprocal academic Exchange Agreement 

between the British Academy and the Georgian Academy of Sciences for the exchange of scholars of post-doctoral status to 

carry out research on ‘Cultural Nationalism in Georgia’ ). 

2001. მივლინება დიდი ბრიტანეთის მეცნიერებათა აკადემიის მიწვევით თემის „ნაციონალიზმი და რელიგია 

საქართველოში“ (Visiting Britain under the terms of the reciprocal academic Exchange Agreement between the British 

Academy and the Georgian Academy of Sciences for the exchange of scholars of post-doctoral status to carry out research on 

‘Nationhood and Religion in Georgia’). 

 

 

 

სამეცნიერო გრანტები 
 

2015-2019. ქართული ისტორიული აზრის ისტორია:  ადამიანები, ტექსტები, იდეები (გვიანი ანტიკურობა მეოცე 

საუკუნის პირველი ნახევარი).  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. პროექტის  სამეცნიერო  

ხელმძღვანელი 

2015. „ქართველთა კოლექტიური მეხსიერების ხატები ეროვნული ისტორიის სახელმძღვანელოების მიხედვით“. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამის ფარგლებში  

განხორციელებული საგრანტო პროექტი.  მკვლევარი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

2008–2010. „ბეჭდური მედია და ქართული ნაციონალური იდენტობის წრთობის პროცესი: ილიას „ივერია“. 

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდი (რუსთაველისფონდი), გრანტი # G 02 

08. მკვლევარი და პროექტის მენეჯერი. 

2006–2008. „კოლექტიური კულტურული იდენტობის კვლევა რელიგიური მოქცევის კონტექსტში: ქართული 

მაგალითის კვლევა და განზოგადებანი“.საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი # 005–08. 

მკვლევარი.  

2006. «Универсалии идеологии национализма в грузинской среде». სტრატეგიული კვლევებისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების ფონდის გრანტი. საგანმანათლებლო პროგრამა საგარეო პოლიტიკაში მეათე–მეთერთმეტე 

კლასის მოსწავლეებისათვის რეგიონებში.მკვლევარი.  

2003–2004. „საქართველო ათასწლეულთა გასაყარზე“. თემა  „ქართული იდენტობის მთავარი მარკერი.“ ფონდის 

„ღია საზოგადოება - საქართველო“ გრანტი. მკვლევარი. 

2002–2003. „სამოქალაქო ნაციონალიზმი საქართველოში“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 

მკვლევარი და ხელმძღვანელი. 

2000–2001. კულტურულ კატეგორიათა სისტემა შუა საუკუნეების საქართველოში.საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის გრანტი. მკვლევარი და ხელმძღვანელი. 

1997–1999. „ქართველი ხალხის ეროვნული თვითშემეცნების ჩამოყალიბება“. საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის გრანტი. თემა:  „ქართველი ხალხის ეროვნული თვითცნობიერება და რელიგია“,  მკვლევარი 
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სხვა გრანტები 

 
ა) დოქტორანტთა გრანტები 

 
2015. ჩემი ხელმძღვანელობით დოქტორანტმა ზურაბ თარგამაძეს  პროექტისათვის  „ქართველთა 

თვითცნობიერება: ისტორიული ასპექტები (მე-18 საუკუნე)“ მოიპოვა შოთა რუსთაველის ფონდის 

დოქტორანტურის   გრანტი 

2015. ჩემი  ხელმძღვანელობით დოქტორანტმა სოფიო ქადაგიშვილმა პროექტისათვის „ქართველ ჰაგიოგრაფთა 

მიერ დანახული ეთნიკურობა: უნივერსალური და სპეციფიკური“მოიპოვა შოთა რუსთაველის ფონდის 

დოქტორანტურის   გრანტი 

2013. ჩემი  ხელმძღვანელობით დოქტორანტმა სოფიო ქადაგიშვილმა პროექტისათვის „ეთნიკურობის აღქმა შუა 

საუკუნეების საქართველოში“ (XI-XVIII საუკუნეების ჰაგიოგრაფიულ წყაროთა  ანალიზი)“  მოიპოვა შოთა 

რუსთაველის ფონდის დოქტორანტურის   გრანტი 

 

ბ) სამოგზაურო გრანტები საერთაშორისო სამეცნიერო  ფორუმებში მონაწილეობის  მისაღებად  

  
2016. რუმინეთში ანთიმოზ ივერიელისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის 

მისაღებად  მასპინძელი ორგანიზაციის თანადაფინანსება 

2016. ბულგარეთში ჰეტერევროპულობის  შესახებ საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენციაში მონაწილეობის 

მისაღებად  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამოგზაურო გრანტი 

2016. საერთაშორისო კონფერენცია „აკვიატებული რწმენების დინამიკა და პოლიტიკა მეთვრამეტე საუკუნიდან 

ოცდამეერთე საუკუნემდე“ (იტალია, რომი): შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  სამოგზაურო 

გრანტი, თანადაფინანსება რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი 

2015.  მედიევისტიკის საერთაშორისო კონგრესი  (დიდი ბრიტანეთი, ლიდსი): შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის  სამოგზაურო გრანტი, თანადაფინანსება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2014. „დიდი ომის“  შესახებ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად 

ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი, თანადაფინანსება რომის ლა 

საპიენცას უნივერსიტეტი. 

2014. ევროპული საზოგადოებათმცოდნეობითი ისტორიის საერთაშორისო კონფერენცია (ავსტრია, ვენა). შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  სამოგზაურო გრანტი 

2013. საერთაშორისო კონფერენცია „იმპერიები და ნაციები მეთვრამეტე მეოცე საუკუნეებში“(იტალია, რომი):შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  სამოგზაურო გრანტი, თანადაფინანსება რომის ლა საპიენცას 

უნივერსიტეტი 

2010. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამოგზაურო გრანტი  ბალკანეთსა და 

კავკასიაში განვითარებული პარალელური პროცესების შესახებ  ბუქარესტში ჩატარებულ საერთაშორისო 

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად, თანადაფინანსება მასპინძელი ორგანიზაცია –უმაღლესი სწავლების 

ახალი ევროპული კოლეჯი 

2008. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო: ეროვნული კულტურის შექმნა“ (აშშ, ენ ერბორი): 

მიჩიგანის უნივერსიტეტის სამოგზაურო გრანტი 

2008. მესამე საერთაშორისო  „ვია ეგნატია“ კონფერენცია (იტალია, რომი): ლა საპიენცას უნივერსიტეტის  

სამოგზაურო გრანტი 

2007. საერთაშორისო კონფერენცია „მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კავკასიური სესია“(პოლონეთი, 

ვარშავა): ვარშავის უნივერსიტეტის სამოგზაურო გრანტი   

2007. ისრაელის  სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროგრამის „მაშავის“ გრანტი  ისრაელში 

სამკვირიან სამეცნიერო–საგნამანთლებლო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად 

2006. ცენტრალური  ევროპის უნივერსიტეტის სამოგზაურო გრანტი ბუდაპეშტში საუნივერსიტეტო მენეჯმენტის  

სემინარში მონაწილეობის მისაღებად 

2002. რომის პაპის საყდრის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად   ფონდის „ღია საზოგადოება –საქართველო“ სამოგზაურო 

გრანტი 
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სამეცნიერო საბჭოების, ასოციაციების და  ორგანიზაციების წევრობა 
 

2012 წლიდან დღემდე. არასამთავრობო ორგანიზაციის „ქართველოლოგიური კვლევების ინსტიტუტის“  

დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი 

2012 -2013. საერთაშოორისო ასოციაციის Mediterranean Center of Social and Eductional Research(MCSER) წევრი  
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2008 წლიდან დღემდე. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი 

2006 წლიდან დღემდე.ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრი  

2006 წლიდან დღემდე. ი.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  სამეცნიერო 

საბჭოს წევრი 

2006–2008. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი 

1987–1988. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის  ინსტიტუტის  

ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს თავმჯდომარე 
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კოლეგიების  წევრობა 

  
2014  წლიდან დღემდე. ჟურნალის International Relations and Diplomacy (ISSN: 2328-2134 გამომცემლობა David 

Publishing Company) რეცენზენტი  

2013. საერთაშორისო  რეფერირებადი ჟურნალის „ენა და კულტურა“ რედკოლეგიის წევრი 

2012 წლიდან დღემდე. იტალიის სამეცნიერო გამომცემლობის (Edizioni Nuova Cultura)  სერიის COLLANA 
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რეცენზენტი ძველი და შუა  საუკუნეების ისტორიის დარგში 

2011 –2012. ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის „შრომების“ (#1,2,3,4,5  თანარედაქტორი) 

2010  წლიდან დღემდე.  ჟურნალ „ქართული წყაროთმცოდნეობის“ (# 12,13,14,15,16,17,18 ) გამომცემელი და 

თანარედაქტორი  

2008. საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები (#9), თბილისი, უნივერსალი. რედაქტორი 

2003–2004 სამეცნიერო ჟურნალის „ლოგოსი“(#1,2,3) რედკოლეგიის წევრი 

2001–2000. საისტორიო ალმანახის „კლიო“ (#10,11,12) რედკოლეგიის წევრი 

 

 

 

წიგნებისა და კრებულების რედაქტორობა, რეცენზენტობა 
 

2017. სამეცნიერო კონფერენციის „წყაროთმცოდნეობითი  და ისტორიოგრაფიული კვლევები“ თბილისი, 2017 
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წყაროებში“ , უნივერსალი (იბეჭდება) რედაქტორი 

2014. მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის „ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები” 

მოხსენებათა კრებულის სამეცნიერო   ჯგუფის წევრი და რედაქტორი 
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სარედაქციო წერილის ავტორი 
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კონფერენცია, 2012 წლის 16–17 ნოემბერი. თეზისები, თბილისი, საქართველო, თბილისის უნივერსიტეტის 
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2012. ახალგაზრდა მკვლევართა ეროვნული ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენციის 

„ქართველოლოგიური კვლევები: ძირითადი ტენდენციები და თანამედროვე პრობლემები“ (26–27 აპრილი, 2012) 

მოხსენებათა თეზისების სარედაქციო ჯგუფის წევრი  

2010. ნატო სონღულაშვილის მონოგრაფიის „ქართული ერთობა და მისი იდენტობა  მე-20 საუკუნის პირველ 

ოცწლეულში“ (თბილისი, უნივერსალი) რედაქტორი 

2010. მარინე  ქადაგიძის მონოგრაფიის  „მასალები საქართველოს ისტორიისათვის (კონსტანტინე გაჩეჩჳლაძის 

არქივი)“ (თბილისი, უნივერსალი)  რედაქტორი 

2008. ელდარ მამისთვალიშვილის მონოგრაფიის „საქართველო-იერუსალიმის ურთიერთობის ისტორიიდან (XVI-

XVII სს.)“ (თბილისი: არტანუჯი) რეცენზენტი 

2009.  საერთაშორისო კონფერენციის „4th International Conference “Via Egnatia:Peoples and States -  Ccultural. 

Political, Regional Identities In the Pasts and Today”(“Universal’, Tbilisi) თეზისების კრებულის  თანარედაქტორი 

2009. ქეთევან მანიას  მონოგრაფიის „წყაროთმცოდნეობითი კვლევა საქართველოში (დოკუმენტური წყაროები)“ 

(თბილისი, უნივერსალი) რედაქტორი 

2009. ვახტანგ გოილაძის წიგნის  „მოქცევაი ქართლისაი“(თბილისი, უნივერსალი) თანარედაქტორი 

2008. ქეთევან მანიას მონოგრაფიის  „წყაროთმცოდნეობითი კვლევა საქართველოში XX ს-ის 60-იანი წლებიდან 

2007 წლამდე“  (ნაწილი I , თბილისი, უნივერსალი)  რედაქტორი 

2007. კრებულის Women-Leaders in Society: Past, Present, Future, Israel-Shafaim . სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

2006.ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებულის 

„ისტორიულ–ეთნოგრაფიული შტუდიები“ (#X, თბილისი, მემატიანე) თანარედაქტორი  

2005. მეორე  საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო, მომავალი, (The 

Second International Symposium: Christianity in our Life: Past, Present, Future, Tbilisi) თეზისების კრებულის 

რედკოლეგიის წევრი 

2004. დისციპლინთაშორისი რესპუბლიკური კონფერენციის „ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა” ( 

თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა) თეზისების კრებულის  რედაქტორი. 

2003. ელდარ მამისთვალიშვილი. უფლის კვართის ისტორია. გორი: გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა . რედაქტორი და წინათქმის ავტორი 

2002. კრებულის  „ეთნიკურობა და ნაციონალიზმი 1“ (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული 

ინსტიტუტთაშორისი სემინარის მასალები)  (თბილისი, ინტელექტი) თანარედაქტორი და ბოლოთქმის 

თანაავტორი 

2000. საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, მომავალი” (საქართველო, თბილისი, 11-17 

ოქტომბერი, 2000). მოხსენებათა მოკლე შინაარსების  კრებულის (თბილისი, მემატიანე. თანარედაქტორი 

2000. Международный симпозиум «Христианство: Прошлое, Настоящее, Будущее» (Грузия, Тбилиси, 11-17 октября, 

2000). Краткие содержания докладов (Тбилиси, Мематиане) თანარედაქტორი 

2000.  International Symposium “Christianity: Past, Present, Future” (Georgia, Tbilisi, October 11-17, 2000). Short contents 

of the papers( Tbilisi: Mematiane) თანარედაქტორი. 

2000. სამეცნიერო სტატიების კრებულის „ქრისტიანობა საქართველოში (ისტორიულ-ეთნოლოგიური 

გამოკვლევები)“ (თბილისი, მემატიანე) თანარედაქტორი 

2000. სამეცნიერო სტატიების კრებულის  „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“  (# IV, თბილისი, მემატიანე) 

რედაქტორი 

1998. ზვიად ტყეშელაშვილის მონოგრაფიის “წამებაი წმიდისა შუშანიკისი დედოფლისაი”. ბიბლიური 

პარალელები და სიმბოლიკა“ (თბილისი, საქართველო) რედაქტორი 

1993. ლელა პატარიძის მონოგრაფიის „ცხორებაი წმიდისა ნინოისი“. ქართლის მოქცევის კულტურულ-

ისტორიული საკითხები (თბილისი, მეცნიერება) რედაქტორი 

1991. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა, არქეოლოგიისა და 

ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებულის „ისტორიულ–წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევები“ 

(თბილისი, მეცნიერება) რეცენზენტი 

1991. ისტორიული სამეცნიერო-პოპულარული კრებულის „დიდგორი“ ( თბილისი, მეცნიერება) რედაქტორი 
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1986. გიული ალასანიას მონოგრაფიის Классификация грузинских истлрических письменных источников 
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2016. თინა ფარეულიძის საბაკალავრო დისერტაციის „პანკისელი ქისტების ადაპტაციის პრობლემები (ისტორია 

და თანამედროვეობა)“ რეცენზენტი 

2015. ბექა კობახიძის  სადოქტორო დისერტაციის „საქართველოს საკითხი პარიზის საზავო კონფერენციაზე (1919-

1920)“. სადისერტაციო კომისიის თავმჯდომარე. დისერტაციის დაცვა შედგა 2015 წლის 24 ივნისს). 

2015. ეკა სილაგაძის ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის 

(„მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის ისტორია საქართველოში 1928–1947 წწ.“), სადისერტაციო კომისიის წევრი. 

დაცვა გაიმართა 2015 წლის 29 მაისს 

2015. ირადიონ ჯღანჯღავას  სამაგისტრო დისერტაციის „მეფე ვახტანგ გორგასალი: ისტორია და მახსოვრობა“ 

ხელმძღვანელი 

2015. გიორგი მაჭარაშვილის  სადოქტორო დისერტაციის „დიდი სქიზმა და საქართველოს (ისტორიულ–

წყართმცოდნეობითი გამოკვლევა)( დაიცვა 2015 წლის 18 თებერვალს) ხელმძღვანელი 

2014. კონსტანტინე ბარამიას  საბაკალავრო  დისერტაციის  „ქართული რეკლამის ისტორიიდან გაზეთ ივერიის 

1886–1906 წლების ნომრების მიხედვით“ რეცენზენტი 

2012. ზურაბ თარგამაძის სამაგისტრო დისერტაციის „ქართველთა თვითცნობიერება მეთვრამეტე საუკუნის 

საქართველოში.  ენა,  კოლექტიური მახსოვრობა და საერთო ბედისწერის განცდა)“ (დაიცვა 2012 წლის ივლისში) 

ხელმძღვანელი  

2012. სოფიო  ქადაგიშვილის სამაგისტრო დისერტაციის „ეთნიკუობის აღქმა შუა საუკუნეების საქართველოში 

წმ.იოანე, წმ. ექვთიმე, წმ. გიორგი მთაწმინდელების ცხოვრებების მიხედვით“ (დაიცვა 2012 წლის ივლისში) 

ხელმძღვანელი 

2012. ეთერ ცერცვაძის სამაგისტრო დისერტაციის „სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია შუა საუკუნეების 

საქართველოში“(დაიცვა 2012 წლის ივლისში) ხელმძღვანელი 

2012.  თეიმურაზ ჯოჯუას  სადოქტორო დისერტაციის „მეთორმეტე საუკუნის ქართული ხელნაწერი. კრებული 

(Ven-4) და მისი ანდერძ-მინაწერები (ისტორიულ–წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა)“(დაიცვა 2012 წლი 11 

ივლისს) ხელმძღვანელი 

2012. ნატო სონღულაშვილის სადოქტორო დისერტაციის „ ქართული ერთობა და მისი იდენტობა მეოცე საუკუნის 

პირველ ოცწლეულში)“ (დაიცვა 2012 წლის 26 ივლისს) ხელმძღვანელი 

2011. მარიამ ბეჟიტაშვილის სამაგისტრო დისერტაციის „ინგუშური იდენტობა: შედარებითი პერსპექტივა“ 

ხელმძღვანელი 

2011. თინათინ ცოცხალაშვილის სამაგისტრო დისერტაციის „XIX საუკუნის ქართული პრესის როლი 

ნაციონალური იდენტობის ჩამოყალიბებაში („ივერია“ 1877-1887. „კვალი“ 1893-1903)“ ხელმძღვანელი 

2010. ნატო სონღულაშვილის სამაგისტრო დისერტაციის „ქართული ერთობა და მისი იდენტობა მეოცე საუკუნის 

პირველ მეოთხედში პრესის მასალების მიხედვით (ჟურნალი„მოგზაური“, გაზეთები„თემი“და „საქართველო“)“ 

ხელმძღვანელი 

2009. მალხაზ თორიას სადოქტორო დისერტაციის „დროის აღქმა და ისტორიის კონცეფცია შუა საუკუნეების 

ქართულ კულტურაში „ქართლის ცხოვრების“ ისტორიოგრაფიული ტრადიციის მიხედვით“ ოფიციალური 

რეცენზენტი 

2009. სალომე ყორანაშვილის სადოქტორო დისერტაციის „პოლიტიკური ურთიერთობები საქართველოს, 

ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის ფედერაციას შორის 1991-1997 წლებში“ სადისერტაციო კომისიის 

თავმჯდომარე 

2007. ირაკლი ჩხაიძის სამაგისტრო დისერტაციის „ქართული ნაციონალიზმის კულტურული საფუძვლები 

ნაციონალიზმის კლასიკური თეორიების ჭრილში“  ოფიციალური რეცენზენტი 
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2006.ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილის საკადიდატო დისერტაციის „ქართლი ელინიზმისა და ქრისტიანობის 

სათავეებთან მოქცევაჲ ქართლისაის  და ქართველ მეფეთა ცხოვრების  მიხედვით)“ ხელმძღვანელი 

2004. მაია ჩარკვიანის საკანდიდატო დისერტაციის  „ექვთიმე თაყაიშვილი და მეცხრამეტე–მეოცე საუკუნეთა 

მიჯნის საქართველოს არქეოლოგია (საკანდიდატო დისერტაცია)ოფიციალური ოპონენტი 

2003. ქეთევან  ნადირაძის საკანდიდატო  დისერტაციის  „თედო ჟორდანია – საქართველოს ისტორიის მკვლევარი 

(ისტორიოგრაფიული ნარკვევი)“  ოფიციალური ოპონენტი 

2003. ქეთევან  მანიას საკანდიდატო დისერტაციის  „წყაროთმცოდნეობითი კვლევა საქართველოში მეოცე 

საუკუნის 60– 90-იან წლებში“  ხელმძღვანელი 

2002. მარიამ მამულაშვილის საკანდიდატო დისერტაციის „ქრისტიანობა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების 

ისტორია საქართველოში (მეოთხე-მეთორმეტე სს)“ ოფიციალური ოპონენტი 

1999. მედეა  გოგოლაძის  საკანდიდატო  დისერტაციის  „ქართლის სოციალური და პოლიტიკური მდგომარეობა 

მოქცევაი ქართლისაის მიხედვით (ძვ. წ. მეოთხე – ახალი წელთაღრიცხვის  მეშვიდე საუკუნეების პირველი 

ნახევარი) –მოქცევაი ქართლისაი როგორც საისტორიო წყარო“  ოფიციალური ოპონენტი 

1998. ზვიად  ტყეშელაშვილის საკანდიდატო დისერტაციის  ბიბლიური რემინისცენციები ჰაგიოგრაფიული 

ჟანრის ისტორიულ წყაროებში (წმ. შუშანიკის წამება, წმ. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება) ხელმძღვანელი  

1993. ლელა პატარიძის საკანდიდატო დისერტაციის  „სამყაროს სურათი წმ.ნინოს ცხოვრების მიხედვით“ 

ხელმძღვანელი 

1989. ნინო აფციაურის საკანდიდატო დისერტაციის „კავკასიაში ქრისტიანობის გავრცელების 

წყაროთმცოდნეობითი პრობლემები – გრიგოლ განმანათლებლის ცხოვრებათა ციკლი“ ოფიციალური ოპონენტი 

 

 

 

სამეცნიერო თარგმანები 
 

2017. პიტერ ლამბერტი და ფილიპ სკოფილდის (Peter Lambert, Phillip Schofield) რედაქციით შედგენილი წიგნის 

„როგორ დავწეროთ ისტორია.   შესავალი დისციპლინის ისტორიასა და პრაქტიკაში“   ( Making History. An 

Introduction to the History and Practices of a Discipline, დედანი 416  გვ. )  თარგმანის  რედაქტორი, თანამთარგმნელი 

და შესავალი წერილისა და კომენტარების ავტორი (თბილისი, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა) 

(იბეჭდება). 

2004. ენტონი დ. სმითის ( A.D.Smith)  მონოგრაფიის „ნაციონალიზმი:  თეორია, იდეოლოგია, ისტორია“ 

(Nationalism. Theory, Ideology, History, დედანი 182 გვ.) მთარგმნელი  და წინასიტყვაობის ავტორი   ( თბილისი, 

ქართული ენის საერთაშორისო ცენტრი).  

 

 

 

ეროვნული და საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენციების, კონგრესების, სიმპოზიუმების  

ორგანიზება 
 

2017. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის  „საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის“ და 

ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 

„შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილების“ მიერ ინიცირებული 

სამეცნიერო კონფერენციის    „წყაროთმცოდნეობითი  და ისტორიოგრაფიული კვლევები II“  (2017 წლის 18, 19, 20 

ოქტომბერი) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი  

2016. რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის  მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო  კონფერენციის  „Food and 

Culture. History, Society, Communication“ (2016 წლის 9–10 ივნისი, რომი) საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი 

2016. რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის  მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო  კონფერენციის „Conference 

Dynamics and Policies of Prejudice from Eighteenth to Twenty-First Century“ (2016 წლის 23–24 ივნისი, რომი) 

საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი 

2015. რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის  მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო  კონფერენციის „Fashion 

Through History: Costumes, Symbols, Communication“ (2015 წლის 20–21 მაისი) სამეცნიერო კომიტეტის წევრი 

2014. საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენციის (international interdisciplinary conference Pankshin, 

Plateau State-Nigeria. June 23-26, 2014) საერთაშორისო სამეცნიერო კომისიის წევრი 
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2013.  საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია   ნიგერიაში (IIC2013, Umunze , Anabra-State, Nigeria, 1-

4 July, 2013).საერთაშორისო სამეცნიერო კომისიის წევრი 

2013.  საერთაშორისო კონგრესი ნიგერიაში  (იხ.Book of Proceedings of the  “International  Congress of Social and 

Cultural Studies”, August 20-23, 2013, Abuja FCT, Nigeria. Printed and Published in Spain). სამეცნიერო კომიტეტის 

წევრი 

2013. საერთაშორისო კონფერენციის  (იხ.Book of Proceedings  of International Conference   AICWER 2013, November  

25-28,  2013, Abuja, Nigeria).სამეცნიერო მრჩეველთა კომიტეტის წევრი  

2013. ალბანეთში საერთაშორისო კონფერენციის  ( იხ. Book of Proceedings  of the  2nd  International Conference  on 

Human and Social Sciences. ICHSS 2012, March 23-24, 2012, Tirana, Albania, volume 8, published in Rome) 

საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი 

2013. საერთაშორისო კონფერენციის  (იხ. Book of Proceedings  of  the International Conference on Teaching and 

Learning, August 12-15, 2013, Umidike-Abia State, Nigeria) საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი 

2013. საერთაშორისო კონფერენციის  (იხ. Book of Proceedings of the International Conference TEEC2013, August 12-

15,Umudike-Nigeria.  Printed and Published in Spain) საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი 

2013. საერთაშორისო კონფერენციის   (იხ. Book of Proceedings of the Abuja International Conference on Education, 

August 18-21, 2013, Abuja, Nigeria) საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი 

2013. საერთაშორისო კონფერენციის   (იხ. Book of Proceedings of the ICBER 2013, August 20-23,  2013, Abuja, Nigeria)  

კონფერენციის საერთაშორისო სამეცნიერო კომისიის   წევრი 

2013. რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენციის 

(Empires and Nations from the 18th to the 20th century)(20-21 ივნისი, 2013, რომი) საერთაშორისო სამეცნიერო 

კომიტეტის წევრი  

2012. საერთაშორისო კონფერენციის  (2nd International Conference on Human and Social Sciences ICHSS 2012 

City: Tirana, Country: Albania .Organizing institution: MCSER-Mediterranean Center of Social and Educational Research in 

collaboration with Sapienza Universiry and Epoka University) საერთაშორისო სამეცნიერო კომისიის წევრი 

2012. აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 

„ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები“ (16-17 ნოემბერი, 2012, 

თბილისი) – საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

2012. ახალგაზრდა მკვლევართა ეროვნული ინტერდისციპლინური კონფერენციის „ქართველოლოგიური 

კვლევები: ძირითადი ტენდენციები და თანამედროვე პრობლემები“ (თბილისი, 2012, 26–27 აპრილი) 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

2012. ეროვნული სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის  „რუსული იმპერიალიზმი და საქართველო“ (2012, 28 

მაისი ) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

2011. სკოპიის წმ.კირილესა და წმ. მეთოდეს უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული მეხუთე „ვია ეგნატია“ 

კონფერენციის (Fifth Via Egnatia Conference held by the Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Orchid, 

Macedonia, June 17-19, 2011) საერთაშორისო საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

2010. თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

ეროვნული კონფერენციის „წარმართობიდან ქრისტიანობამდე“ (თბილისი, 2010) საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი 

2009. მეოთხე საერთაშორისო „ვია ეგნატია“ კონფერენციის (2009, თბილისი) ორგანიზება; ორგანიზატორი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხრიდან (თანაორგანიზატორი შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის აბრეშუმის გზის კვლევითი ინსტიტუტის და, აგრეთვე, სტამბოლის ბიგლის უნივერსიტეტი, 

სკოპიის წმ. კირილესა და წმ. მეთოდეს უნივერსიტეტი და რომის საპიენცას უნივერსიტეტი): საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი 

2008. მესამე საერთაშორისო  „ვია ეგნატია“კონფერენციის (2008, რომი ორგანიზატორი თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მხრიდან, თანაორგანიზატორები სტამბოლის ბიგლის უნივერსიტეტი, სკოპიის წმ. კირილესა და 

წმ. მეთოდეს უნივერსიტეტი და რომის საპიენზას უნივერსიტეტი) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

2008. სამეცნიერო ვორქშოფის  „ქართული ერთობა და მისი იდენტობა“ ქართლის მოქცევის ეპოქაში: იდეები, 

პერცეფციები, სიმბოლოები“ თანაორგანიზატორი 

2005. მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, მომავალი“ (2005, თბილისი, 

ორგანიზატორი  ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის და ქრისტიანული კვლევის 

საერთაშორისო ცენტრის მხრიდან) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

2004.  საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული დისციპლინთაშორისი რესპუბლიკური 

კონფერენციის „ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა” ( თბილისი, 2004) სარგანიზაციო კომიტეტის წევრი 
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2000. პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, მომავალი“ (2000, თბილისი) , 

(ორგანიზატორი ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის და ქრისტიანული კვლევის 

საერთაშორისო ცენტრის მხრიდან) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

1988. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის  ინსტიტუტის  ახალგაზრდა 

მეცნიერთა საბჭოს  მიერ  ინიცირებული საერთაშორისო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის 

თავმჯდომარე (თბილისი, 15–17 ნოემბერი). ეს იყო ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XXIII 

სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსებიდან 70–ე წლისთავისადმი   

1987. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის  ინსტიტუტის  ახალგაზრდა 

მეცნიერთა საბჭოს  მიერ  ინიცირებული  კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე (თბილისი, 

27–29 მაისი). ეს იყო ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XXII სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ილია 

ჭავჭავაძის  დაბადებიდან 150–ე წლისთავისადმი 

 

 

 

სამეცნიერო სემინარების  და  წრეების ორგანიზება და ხელმძღვანელობა 
 

2015 წლიდან დღემდე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიული მეცნიერების ისტორიის შემსწავლელი 

ინტრდისციპლინური სტუდენტთა სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი 

2006. წლიდან დღემდე.  შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის და წყაროთმცოდნეობის განყოფილების 

სემინარის ხელმძღვანელი 

2004. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის კათედრასთან არსებული სემინარის „ეროვნული 

და სარწმუნოებრივი იდენტობა“ კოორდინატორი 

2003–2002. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული ინსტიტუტთაშორისი სემინარის „ეთნიკურობა 

და ნაციონალიზმი“ კოორდინატორი 

1998–2000. საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელმწიფი ინსტიტუტის  საქართველოს 

ისტორიის სტუდენტური წრის  სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

1988. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის  ინსტიტუტის  ახალგაზრდა 

მეცნიერთა საბჭოს  მიერ ინიცირებული დისკუსიის – „ისტორიული მეცნიერება: საგანი, შემეცნების გზები, 

საზოგადოებრივი ფუნქცია“ – ორგანიზატორი 

 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო პრეზენტაციები  
 

ა) პრეზენტაციები საქართველოს  გარეთ  ჩატარებულ საერთაშორისო ფორუმებზე 
 
2016. საერთაშორისო კონფერენცია  „From Christianization and Islamisations to (Hetero) Europeanization: 

Transformations of Cultural-Historical Heritage on the European Margins” (ბულგარეთი, სოფია,  ბულგარეთის 

მეცნიერებათა აკადემია, 31 მარტი–2 აპრილი). ზეპირი მოხსენება „Discourse on Europe and Europeanization in 

Georgian Identity Narrative” („დისკურსი ევროპისა და ევროპეიზაციის შესახებ  ქართულ იდენტობრივ ნარატივში“ 

(თანაავტორები ს.ქადაგიშვილი და ზ.თარგამაძე). 

2016. საერთაშორისო კონფერენცია  „Food and Culture. History, Society, Communication“(იტალია, რომი, ლა 

საპიენცას უნივერსიტეტი, 8–9 ივნისი). ზეპირი მოხსენება „Drink, Food and the Banquet as  a “True Academy”:The 

Culinary Dimension of Georgian Nationalism“(„სასმელი, საკვები და სუფრა, როგორც „ნამდვილი აკადემია“.  

ქართული ნაციონალიზმის  კულინარული განზომილება“)(თანაავტორები ს.ქადაგიშვილი და ზ.თარგამაძე).  

2016. საერთაშორისო კონფერენცია  „Dynamics and Policies of Prejudice from Eighteenth to Twenty-First Century“ 

(იტალია, რომი, ლა საპიენცას უნივერსიტეტი, 23–24  ივნისი). ზეპირი მოხსენება  „Prejudice and Nationalistic 

Discourse: The Case of Nineteenth Century Georgia“ („აკვიატებული რწმენები და ნაციონალისური დისკურსი 

:მეცხრამეტე საუკუნის საქართველოს მაგალითი“) (თანაავტორი ე.ცერცვაძე). 

2016. რუმინეთის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ეროვნული აკადემიის მიერ ორგანიზებული 

საერთაშორისო კონფერენცია „The European and Caucasian Culture and Spirituality from Late 17th Century and Early 

18th Century“ (რუმინეთი, კონსტანცა, რამნიკუ, ვალქეა, 15–18 სექტემბერი).ზეპირი მოხსენება „Deed of Anthim the 
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Iberian Seen in the Context of Georgian Identity Forging“ („ანთიმოზ ივერიელის ღვაწლის გააზრება  ქართული 

იდენტობის წრთობის კონტექსტში“).   

2015. საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი „International Medieval Congress“ (დიდი ბრიტანეთი, ლიდსი, ლიდსის 

უნივერსიტეტი, 6–9 ივლისი). ზეპირი მოხსენება „David the Builder in Medieval and Modern Narratives“ („დავით 

აღმაშენებელი მედიევალურ და თანამედროვე ნარატივებში“). თანამომხსენებელი ს.ქადაგიშვილი). 

2015. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „Fashion Through History. Costumes, Symbols, Communication 

იტალია, რომი, რომის ლა  საპიენცას უნივერსიტეტი, 20-21 მაისი). ზეპირი მოხსენება: „National Dress as an 

Expression of Authenticity in the Georgian Nationalistic Discourse“ (ეროვნული სამოსი როგორც ავთენტურობის 

გამოხატულება ქართულ ნაციონალისტურ დისკურსში“ (თანაავტორები  ს.ქადაგიშვილი, ზ.თარგამაძე). 

2014.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “The Great War. Analysis and Interpretation” (იტალია, რომი, რომის 
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ხელნაწერი“( საქართველო, თბილისი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 26–30 ივნისი).ზეპირი მოხსენება  

„მოქცევაი ქართლისაი როგორც წყარო პეტრე იბერის ბიოგრაფიისათვის“ 

2013. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „The Caucasus at Imperial Twilight: Nationalism, Ethnicity, and 

National Building 1870s-1920s”( საქართველო, თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  5–8 ივნისი). 

ზეპირი მოხსენება “Conceptualizing the Georgian Nation”(„ქართველი ერის კონცეპტუალიზება“). 

2012. თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის  მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “Representing History: 

Theoretical Trends and Case Studies” dedicated to 90th Anniversary of Academician Mariam Lordkipanidze’s Birth                               

(საქართველო, თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 16–17 ნოემბერი). ზეპირი მოხსენება   

“Representing Georgian Past: Problem of Theory” („საქართველოს წარსულის რეპრეზენტირება:თეორიის პრობლემა“). 

2012. თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის  მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “Representing History: 

Theoretical Trends and Case Studies” dedicated to 90th Anniversary of Academician Mariam Lordkipanidze’s Birth                               

(საქართველო, თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 16–17 ნოემბერი).ზეპირი მოხსენება „მარიამ 

ლორთქიფანიძის შემოქმედება: რეპრეზენტაციის სტილის თავისებურებანი“.    

2011. VI საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონფერენცია (საქართველო, თბილისი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 14–18 ნოემბერი).ზეპირი მოხსენება “Idea of Georgian Nation and Ilia's "Iveria"(„ქართველი ერის 

იდეა და ილიას ივერია“) (თანაავტორი ქ.მანია). 

2010.საერთაშორისო (ASCN) ვორქშოფი “Developing History. Research in Georgia: What are Needs”?( საქართველო, 

თბილისი, ილიას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 26 აპრილი). ზეპირი პრეზენტაცია: “Main Tendencies of Current 

Georgian Historiography and Identifying Main Problems as Viewed by Professor M.Chkhartishvili” (თანამედროვე 

ქართული  ისტორიოგრაფიის მთავარი ტენდენციები და მთავარი პრობლემები გამოკვეთა პროფესორ მარიამ 

ჩხარტიშვილის თვალთახედვით“). 

2010. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის, აკაკი წერეთლის სახელობის 

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქართული ენისა და ზოგადი 

ენათმეცნიერების დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და 

კულტურა“(საქართველო, ქუთაისი, 1–2 ოქტომბერი). ზეპირი მოხსენება „ქართული იდენტობის ენობრივი 

მარკერი პრემოდერნულ ხანასა და ნაციონალური კონსოლიდაციის ეპოქაში“ (თანაავტორი ქ.მანია). 

2009. თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის და შავი ზღვის  საერთაშორისო უნივერსიტეტის აბრეშუმის გზის საერთასორისო 

ინსტიტუტის   მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი „The Fourth International Conference 

“Via Egnatia: Peoples and States – Cultural, Political, Regional Identities in the Past and Today” (საქართველო, თბილისი, 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და შავი ზღვის საერთასშორისო უნივერსიტეტი, 21–23 ნოემბერი). 

ზეპირი მოხსენება“Printed Media and Process of Shaping of Georgian National Identity According to the Newspaper 

Iveria“ („ბეჭდური მედია და ქართული ეროვნული იდენტობის წრთობის პროცესი გაზეთ ივერიის მიხედვით“ 

(თანაავტორი ქ.მანია). 

2009. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული 

ხელნაწერი (საქართველო, თბილისი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 19–25  ოქტომბერი.  ზეპირი მოხსენება  

„წმინდა ნინოს ცხოვრების ტექსტი ისტორიიდან: სასწაულები წყაროსთან“ (თანაავტორი ქ.მანია).. 

2009. ასოციაციის „ქართული კულტურა საქართველოში და საზღვარგარეთ“ მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 

კონფერენცია „დიასპორის როლი კულტურათა დიალოგში“(საქართველო, თბილისი, 9 ოქტომბერი). ზეპირი 

მოხსენება „National Identity and Diaspora: Theoretical Aspects of Issue and Main Problems of Study of the Georgian 

Experience”(„ნაციონალური იდენტობა და დიასპორა:  საკითხის თეორიული ასპექტები და ქართული 

გამოცდილების მთავარი პრობლემები“ ). 

2009. საერთაშორისო სემინარი „Regional Seminar for Excellence in Teaching. The Discipline of History inside of 

Humanities“(საქართველო, თბილისი, 27 ივლისი–აგვისტო). ზეპირი მოხსენება:  “The New Program in “History” on 

the Undergraduate Level  of Studying“  ახალი პროგრამა  ისტორიაში ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის 

(თანაავტორი ე.ავალიანი).   

2009. ქართული ფონდის „ევრაზიული დიალოგის პლატფორმა” მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 

კონფერენცია „მშვიდობისა და დიალოგის არქიტექტორები ევრაზიაში: დავით აღმაშენებელი და ფეთულაჰ 

გულენი“. (თბილისი, საქართველო). ზეპირი მოხსენება: „ტოლერანტობის ცნება – დეფინიციის პრობლემა, 

ტიპოლოგია და მაგალითები საქართველოს ისტორიიდან“. 
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2009. ასოციაციის „ქართული კულტურა საქართველოში და საზღვარგარეთ“ მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 

კონფერენცია „დიასპორის როლი კულტურათა დიალოგში“ (თბილისი, საქართველოს უნივერსიტეტი, 9 

ოქტომბერი). ზეპირი მოხსენება: „ნაცია, დიასპორა და ისტორიული მახსოვრობა: ქართული გამოცდილების 

კვლევის უმთავრესი ასპექტები“. 

2007. კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესი (First International Congress of Caucasiologists) 

(საქართველო, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 22–26 

ოქტომბერი). ზეპირი  მოხსენება: “Forging Georgian  Ethnie: Ideology of Ethnic Election”( “ქართული ეთნიეს წრთობა: 

ეთნიკური რჩეულობის იდეოლოგია”).  

2007. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული 

მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ილია ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა“ (საქართველო, თბილისი, 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 6–7 ნოემბერი). ზეპირი მოხსენება „ნაციონალიზმის იდეოლოგიის 

უნივერსალიები ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებასა და საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში“.      

2005. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის მიერ ორგანიზებული მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი   

“Christianity in Our Life: Past, Present, Future” (საქართველო, თბილისი, 24–26 ნოემბერი). ზეპირი მოხსენება  

„ქრისტიანობა როგორც ქართული იდენტობის მარკერი“.   

2004.ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია  

„რელიგია და საზოგადოება – რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში“) საქართველო, თბილისი, 2004 წლის თებერვალი). 

ზეპირი მოხსენება  „წმინდა მამა გიორგი მთაწმინდელის ღვაწლი ქართული იდენტობის წრთობის პროცესში“. 

2002. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საისტორიო წყაროების კვლევის აქტუალური პრობლემები: 

თეორიული, მეთოდოლოგიური და კომპიუტერული ასპექტები (საქართველო,თბილისი 1–2 ოქტომბერი). ზეპირი 

მოხსენება "Informative Value of Hagiographical Sources for Study of Ethnic Identity” („ ჰაგიოგრაფიული ძეგლების 

წყაროთმცოდნებითი ღირებულება ეთნიკური კვლევებისათვის“).  

2002. სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენციია (Association of Alumni of US Sponsored Programs in Georgia: 

Conference) “Traditional and Non-Traditional Religions in Georgia” (თბილისი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,  29 ივნისი) .ზეპირი მოხესენება: Interaction of Ethnic and Religious Self-Coustness “( ეთნიკური და 

რელიგიური  თვითცნობიერების ურთიერთქმედება“). 

1998. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კლდის ძეგლები აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპაში“ 

საქართველო, თბილისი, ბორჯომი, ახალციხე , 14–20 სექტემბერი). ზეპირი მოხსენება “Hagiographical sources of the 

History of David-Gareji Rock-Cut Hermitage” (დავით–გარეჯის კლდის მონასტრის ისტორიის ჰაგიოგრაფიული 

წყაროები“). 

1998. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თბილისი–იერუსალიმი 2“ (საქართველო, თბილისი,8–10  

სექტემბერი). ზეპირი მოხსენება: „ებრაელთა თემა ქართულ მესიანურ იდეოლოგიაში“.  

1994. ბერძნული კულტურის ცენტრ „მაკედონიას“ და არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ–ქართული 

უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.  ზეპირი მოხსენება „ეთნონიმი  

სპარსი როგორც კულტუროლოგიური ტერმინი წმინდა ევსტათი მცხეთელის წამებაში“. 

1985. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის მიერ 

ორგანიზებული საკავშირო სამეცნიერო სესია „წერილობითი ისტორიული წყაროების შესწავლისა და გამოცემის 

აქტუალური პრობლემები“ ( საქართველო, ბათუმი, 17–18 ოქტომბერი). ზეპირი მოხსენება «Источниковедческие 

аспекты изучения грузинской агиографии» („ქართული ჰაგიოგრაფიის შესწავლის წყაროთმცოდნეობითი 

ასპექტები (ჟანრობრივი კვალიფიკაციის პრობლემისათვის). 

1982. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის  საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის მიერ 

ორგანიზებული  საკავშირო სამეცნიერო სესია „წერილობითი ისტორიული წყაროების შესწავლისა და გამოცემის 

აქტუალური პრობლემები“ (საქართველო, სოხუმი, 26–88 ოქტომბერი). ზეპირი მოხსენება «Опыт  

источниковедческой характеристики грузинской агиографии( цикл «Жития св.Нино»)»  („ქართული აგიოგრაფიის  

წყაროთმცოდნეობითი დახასიათების საკითხისათვის( „ნინოს ცხოვრების“ ციკლი)“. 

1979. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის  საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის მიერ 

ორგანიზებული საკავშირო  სამეცნიერო სესია „საქართველოს ისტორიის წერილობითი წყაროების შესწავლისა და 

გამოცემის საკითხები“(საქართველო, ქუთაისი, 8–10 ოქტომბერი). ზეპირი მოხსენება «Обращение Грузии как 

источник  для изучения истории Жития св.Нино» („მოქცევაი ქართლისაი როგორც წყარო წმ.ნინოს ცხოვრების 

შესწავლისათვის“). 
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სამეცნიერო პრეზენტაციები ეროვნულ  სამეცნიერო ფორუმებზე  
 

2017. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის 

დაბადებიდან 95 იუბილესადმი მიძღვნილი XI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია(თბილისი, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,13–14 ივნისი). მოხსენების თემა „ქართლის მეფე ვარაზ–ბაკური საისტორიო 

წყაროთა ახლებური ინტერპრეტაციის შუქზე“. 

2015. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული სასწავლო დიმიტრი 

მეღვინეთუხუცესიშვილის დაბადებიდან  200–ე წლისთავისადმი  მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (გორი, 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 17 ნოემბერი). მოხსენების თემა: „ახალი დისკურსი მეფე აზოსა და 

არიან ქართლის შესახებ“. 

2014. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც მიეძღვნა   

პროფესორ ნოდარ შოშიაშვილის დაბადებიდან 90-ე წლისთავს (თბილისი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 27 ნოემბერი) . მოხსენების თემა: „ვახტანგ გორგასლის საგვარეული კუთვნილების პრობლემა  

ხოსროვანთა სამეფო ოჯახის ისტორიის  ფონზე“. 

2013. ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  და თსუ საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული რევაზ  კიკნაძის  ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 

„წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები“ (თბილისის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

30–31 მაისი). მოხსენების თემა: „ენობრივი წყაროები და საქართველოს ისტორიის რეპრეზენტაცია (მრავლობის 

მაწარმოებელი სუფიქსი „ლ-ასი“). 

2013. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 

ორგანიზაბული სამეცნიერო კონფერენცია „თურქეთელი ქართველები - ერთიანი ქართული კულტურის 

მემკვიდრენი“ (თბილისი, 3–4 ივნისი). მოხსენების თემა: „„ივერია“ როგორც წყარო „ოსმალოს საქართველოს“ 

ისტორიისათვის“ (თანაავტორი  და მომხსენებელი ქ.მანია). 

2013. თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის  მიერ ორგანიზებული ლ.მელიქსეთ-

ბეგის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

14–15 ნოემბერი). მოხსენების თემა: „ნაციის კონცეპტუალიზაციის ორი მოდელი: სომხური „აზგი“ და ქართული 

„ერი“. 

2013. თსუ ეთნოლოგიის ინსტიტუტისა და ი.ჯავახიშვილის ისტორიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული 

ი.სურგულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია  „მითი, კულტი, რიტუალი“(თბილისი, ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 5–6 დეკემბერი). მოხსენების თემა: ეთნიკური რჩეულობის მითების სოციალური 

ფუნქცია და ტიპოლოგია“. 

2012.  ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული თ.ბერაძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი  თსუ ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი). მოხსენების თემა:  „ ეკლესია  „ანტიოქია“ მცხეთაში: ჰიეროტოპიული პროექტი?“  

2012. გიორგი ახვლედიანი – 125. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყოველწლიური სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია (თბილისი, 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 25 ივლისი). მოხსენები თემა:  „ქალთა საკითხი ქართველი ერის 

ილიასეულ ნარატივში“ (თანაავტორი: ქ.მანია). 

2012. ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 14 დეკემბერი). მოხსენები თემა: „მეხუთე საუკუნის  პირველი ნახევრის ქართლის 

ისტორიიდან – მეფე არჩილი“. 

2011. ი. ჯავახიშვილის სახელობის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეხუთე საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 7–8 ივლისი). მოხსენების თემა: 

„ქართული ნაციონალიზმის წარმოშობა და განვითარება მეცხრამეტე საუკუნეში“. 

2011. ი. ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი შოთა მესხიას 95-ე წლისთავისადმი 

(თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  27 აპრილი). მოხსენების თემა: „ქართული ერთობა როგორც 

მნემონიკური კოლექტივი“. 

2011. ი. ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ი. 

ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  3−4 მაისი). მოხსენების თემა: „ქართველი ერის ჩამოყალიბების პროცესი: როგორ 

ვიკვლიოთ იგი?“ 
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2011. ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1–2 დეკემბერი). მოხსენების თემა:  „ე.რენანის „რა არის ერი და  ქართველი ერის 

კონცეპტუალიზაცია მეცხრამეტე საუკუნეში“. 

2010.  ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,28–29 

ოქტომბერი).  მოხსენების თემა: „ქართული იდენტობის საკრალური ასპექტი“. 

2010. ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ 

ორგანიზებული მეოთხე საფაკულტეტო კონფერენცია მიძღვნილი პროფ. ალექსი ლეკიაშვილის 90-ე 

წლისთავისადმი (თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 21–23). მოხსენების თემა: „დიაოხი  – 

ეთნიკური სტიგმა“. 

2010. ი. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო 

კონფერენცია (თბილისი, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 14–17 ივნისი). მოხსენების თემა; 

ძველაღმოსავლურ (ასურულ და ურარტულ) წყაროთა ინტერპრეტაცია ქართული იდენტობის კონტექსტში: 

დაიაენი / დიაოხი“. 

2008. ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მიერ ორგანიზებულ რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „წარმართობიდან ქრისტიანობამდე“(თბილისი, 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი). მოხსენების თემა: „ქართული ეთნიეს წრთობა რელიგიური 

ტრანსფორმაციის ეპოქაში“. 

2008. ი.  ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი შალვა ნუცუბიძის 120 წლის იუბილესადმი (თბილისი, თბილისი 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი). მოხსენების თემა „ქართული იდენტობის წრთობა და სომხები“ . 

2007. ი. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული გელათის მონასტრის 

900-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი  ინსტიტუტთაშირისი  სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 30 აპრილი–4 მაისი). მოხსენების თემა: „იდეოლოგემა  ახალი იერუსალიმი  და 

ხელისუფლების ლეგიტიმაციის ქრისტიანული კონცეფცია“. 

2006. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებული ქრისტიანული არქეოლოგიის სემინარი 

(თბილისი, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, 14 ივნისი). მოხსენენის თემა: „ჰიეროტოპია წმინდა ნინოს 
ცხოვრებაში”. 

2005.ქართული წყაროთმცოდნეობის და ისტორიოგრაფიის აქტუალური  პრობლემებისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 27–28 დეკემბერი). მოხსენების 

თემა: „ქართული წყაროს მონაცემები ბიზანტიის იმპერატორ კონსტანტინე  დუკას შესახებ“. 

2004. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ინტერდისციპლინური სამეცნიერო 

კონფერენცია „ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა“(თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 4–10 

ოქტომბერი). მოხსენების თემა: „სახელდება როგორც ქართული იდენტობის მარკერი“. 

2004. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  სამეცნიერო სესია (თბილისი, 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 31–მაისი–4 ივნისი).მოხსენების თემა: „ათონური ჰაგიოგრაფიის  

მონაცემები ქართული იდენტობის ისტორიისათვის“. 

2004. Euroscience –ს საქართველოს ეროვნული სექციის მეექვე კონფერენცია  (თბილისი, 29 მაისი). მხსენების თემა 

„ ქართული იდენტობის ისტორიისათვის. 

2003. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 

ე.თაყაიშვილის  ხსოვნისადმი (თბილისი, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 27–30 მაისი). მოხესენები 

თემა: „წმინდანი და ეთნიკური კონსოლიდაცია (XI საუკუნის საქართველოს ისტორიის მაგალითზე).“ 

2002.საქართველოს მეცნიერებასთან არსებული  ინსტიტუტთაშორისი ინტედისციპლინური სემინარი (თბილისი, 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია),მოხსენების თემა:  „ქართლის მოქცევის ისტორია ეთნიკურობის კვლევის 

პრობლემატიკის თვალთახედვით“. 

2002. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის  სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 

მიხეილ საბინინის „საქართველოს სამოთხის“ გამოსვლის 120–ე წლისთავისადმი (თბილისი, ისტორიისა და 

ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, 2–3 ივლისი). მოხსენების თემა: „მიხეილ საბინინის წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი“. 

2001. ქრისტიანული არქეოლოგიის V კონფერენცია (თბილისი, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, 27–29  

ოქტომბერი) მოხსენების თემა: „მოქცევა ქრისტიანობაზე და ეთნიკური თვითცნობიერება“. 

1999. ქრისტიანული არქეოლოგიის III კონფერენცია (თბილისი, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, 29 

ოქტომბერი).  მოხსენების თემა: „თავი ეპისკოპოსი სამოელი და ქართლის ეკლესიის ისტორიის საკითხები“. 
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1998. ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო სესია  

მიძღვნილი რ.კიკნაძის ხსოვნისადმი   (თბილისი, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 12–14 ოქტომბერი). 

მოხსენების თემა: „ წმ. კონსტანტი ქართველის ცხოვრების ავტორის ვინაობის საკითხისათვის“  

1998. ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო სესია  

მიძღვნილი  საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის  მე–80 წლისთავისადმი (თბილისი, ისტორიისა და 

ეთნოგრაფიისინსტიტუტი, 19–22 მაისი). მოხსენების სათაური: „ქართული მესიანიზმი. იდეის თაურსახე“. 

1996. ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო სესია  

მიძღვნილი ვარლამ  დონდუას ხსოვნისადმი (თბილისი, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, 25–27 

დეკემბერი). მოხსენების სათაური: „მცხეთის გალავნის ბერძნული წარწერის (I  საუკუნე)  ახალი ინტერპრეტაცია“. 

1996.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული  საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის მიერ 

ორგანიზებული სამეცნიერო სესია „წერილობითი ისტორიული წყაროების შესწავლისა და გამოცემის 

აქტუალური საკითხები (სიღნაღი, სიღნაღის არქეოლოგიური კვლევის ბაზა, 9–11 მაისი). მოხსენების თემა 

„მოქცევაი ქართლისაი და I-III საუკუნის ქართლის პოლიტიკური ისტორიის საკითხები“. 

1993. ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო სესია  

მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის  130–ე წლისთავისადმი (თბილისი, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი 

11–13 მაისი). მოხსენების თემა: „წმ.სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების თარიღისა და ატრიბუციისათვის“. 

1991. ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო სესია  

(თბილისი, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი 21–23 მაისი). მოხსენების თემა: „ წმ.ევსტათი მცხეთელის 
მარტვილობის დათარიღებისათვის“. 

1990. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული  საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის მიერ 

ორგანიზებული სამეცნიერო სესია „წერილობითი ისტორიული წყაროების შესწავლის აქტუალური 

საკითხები“(სენაკი, სენაკის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, 11–13 ივნისი). მოხსენების თემა: „წმ. ასურელ 

მამათა  მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ჰაგიოგრაფიულ თხზულებათა ციკლის ზოგადი დახასიათება“. 

1990. ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო სესია  

მიძღვნილი ს.ჯანაშიას 90 წლისთავისადმი (თბილისი, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი 29–31 

ოქტომბერი). მოხსენების თემა: „სირიელი მამების მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ციკლის ისტორიისათვის“. 

1989. ი.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნეირო სესია 

მიძღვნილი დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობის  საზოგადოებრივ–პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლის 900 

წლისთავისადმი (თბილისი, ისტორიის არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი 30 მაისი–2 ივნისი). 

მოხსენების სათაური „ქართული ასომთავრული – წარმართული ეპოქის ძეგლი ამიერკავკასიის ქრისტიანიზაციის 

ხანაში“.   

1989. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული  საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის მიერ 

ორგანიზებული სამეცნიერო სესია „წერილობითი ისტორიული წყაროების  შესწავლის  საკითხები“(ახალციხე, 

სამცხე–ჯავახეთის  ისტორიული მუზეუმის სხდომათა დარბაზი, 13–15 ივნისი). მოხსენების თემა: „ქართული 

ანბანის წარმოშობის სომხური ვერსია“. 

1987. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული  საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის  და 

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის  ინსტიტუტს მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო სესია „წერილობითი 

ისტორიული წყაროების  შესწავლის  საკითხები“ (მახარაძე,  საბრძოლო დიდების რესპუბლიკური სახელმწიფო 

მუზეუმის დარბაზი, 19–21 მაისი). მოხსენების თემა: „ექვთიმე თაყაიშვილი – ქართული ჰაგიოგრაფიის 

მკვლევარი“). 
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