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სამსახურეობრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

2012  წლის სექტემბრიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამერიკისცმოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის  

ასისტენტ პროფესორი. 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

ისტორიის დოქტორი 

 

2016 - ფიზიკური და მეტაფიზიკური რეალობის სინთეზი ამერიკის ინდიელთა მსოფლმხედველობაში 

(დონალდ ლი  

ფიქსიკოს  “Call for Change, The Medicine Way of American Indian History, Ethos and Reality”-ის მიმოხილვა),, 

ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი, # 6, თბილისი, თსუ გამომცემლობა. 

 

2016 - ნაიჩი და ჯერონიმო კონკურენტები თუ ორი  ლიდერსის ერთიანი ძალუაფლება ამერიკის შესწავლის  

საკითხები,  #6, თბილისი,  თსუ გაგამომცემლობა. 

 

2016 - კომანჩები და ტეხასის რესპუბლიკა. ფრონტირი ტეხასი შტატში და აშშ-კომანჩების ურთიერთობა 1845-

1854  

წლებში, ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები, #3, თბილისი, თსუ-ის გამომცემლობა. 

 

2016 -  რკინიგზა, რომელმაც ამერიკა შეცვალა, ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი ,,ისტორიანი“, #3(63), 

თბილისი, პალიტრამედია. 

 

2016 - ბლუზი-,,როცა კარგი კაცი ცუდ დღეშია“,  ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი ,,ისტორიანი“, #1(61), 

თბილისი, პალიტრამედია. 

  

2016 - რობერტ ედვარდ ლი დამარცხებული არმიის გამარჯვებული გენერალი, რატომ წააგო კონფედერაციამ 

ამერიკის სამოქალაქო ომი? სამეცნიერო-პოპულარული ნარკვევი, თბილისი,  ISBN 978-9941-0-8304-4. 

 

2015 - რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცნობა ჯერონიმოს შამანური შესაძლებლობების შესახებ, ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები, 1(16), თბილისი, უნივერსალი. 

 

 



 

 

2 მიხეილ ბარნოვი, CV 

განათლება/ტრენინგი  

2011- 2016   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  

                     თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

                     ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

                     ისტორიის სადოქტორო პროგრამა, მიმართულება- 

                     ახალი და უახლესი ისტორია.  

 

2009-2011    ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

                     თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

                     ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურა,  

                     ისტორიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 

 

 
2005-2009   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

                    თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

                    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  

                    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრის  

                    აკადემიური  ხარისხი. 

 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში 
 

 
2017,  13 მაისი - ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, 

თბილისი, მოხსენება: ქართულ-ამერიკული თანამშრომლობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში 1990- იან 

წლებში (დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საქმიანობის ისტორიიდან). 

 

2016,  6 სექტემბერი - მედიკოსთა ტრადიციული მე-40 საიუბილეო სერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია  ,,ჩაქვი-

2016“, ჩაქვი, სასტუმრო ,,ჩაქვი ოაზისი“, მოხსენება: გენერალი ჯონ ბელ ჰუდი და ქალაქ ატანტის დაცვა 

ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს. 

 

2016,  19 მაისი - ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, 

თბილისი, მოხსენება: გენერალი ჯონ ბელ ჰუდი და ტენესის არმია-კონფედერაციის ბოლო იმედი. 

 

 

2016,  15 მაისი - ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, 

თბილისი, მოხსენება: აპაჩი ბელადი ნაიჩი და შამანი ჯერონიმო – კონკურენტები, თუ ორი ლიდერის ერთიანი 

ძალაუფლება (ხედვა აპაჩების პერსპექტივიდან). 

 

2015  წელი, 4 ივნისი - ახალგაზრდა მეცნიერთა პირველი ეროვნული კონფერენცია, სტუ, თბილისი, მოხსენება: 

ჩირიკაუა აპაჩი მეომრების საბრძოლო ტრადიციები 1860-1886 წწ. 

 

2015, DDecember 1 - Tbilisi,   8 Th Annual International Research Conference on American Studies,  International Black 

Sea University, speech: In Geronimo’s Wickiup (The Medicine Way of Chiricahua Apache Leader’s History). 

 
სამეცნიერო  გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

2017 - ფულბრაიტის სამეცნიერო გრანტი. 

 01.04.2016-20.12.2016  მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი:აშშ-ის  ადმინისტრაციის პოლიტიკა და 

საქართველო (1993-2001 წლებში). 

 



 

 

3 მიხეილ ბარნოვი, CV 

2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი  #CG16_i_6_29, საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია ანთიმოზ ივერიელი და ევროპული განმანათლებლობა: ტექსტები და კონტექსტები, 

კოორდინატორი. 

 

2013-2014 დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის გრანტი - ეთნოგრაფიული ექსპედიცია მესკალერო 

აპაჩების რეზერვაციაში (აშშ, ნიუ მექსიკო), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი  

#DO/172/2-104/13). 

 

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

წევრობა  

 

2016 წლიდან  თსუ ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტისა და ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციის 

ჟურნალ ,,ამერიკის შესწავლის საკითხების“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 

 

2013 წლიდან დღემდე ისტორიულ შემეცნებითი ჟურნალ ,,ისტორიანის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი, 

გამომცემლობა ,,პალიტრამედია“, თბილისი, იოსებიძის ქ.49. 

 

2011 წლიდან დღემდე აიპ ,,ამერიკის შეერთებული შტატების მკვიდრი მოსახლეობის-ინდიელების 

კულტურისა და ისტორიის ცენტრი საქართველოში“ დამფუძნებელი და თავმჯდომარე.  

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

 
2017,  24 მარტი,   თსუ,   ნორჩ ჰუმანიტართა სკოლა, პირველი კორპუსი, აუდიტორია #307,   

ლექცია თემაზე: „ამერიკის „ველური დასავლეთი“.  

 

 

2016, 11 მარტი,   თსუ,   ნორჩ ჰუმანიტართა სკოლა, პირველი კორპუსი, სააქტო დარბაზი,   

ლექცია თემაზე: ,,მოგზაურობა აპაჩებთან“. 

 

2015 წელს შალვა კიკალიშვილის მონოგრაფიის  - ,,პრეზიდენტ ჯორჯ უოკერ ბუში და სპარსეთის ყურის მეორე 

ომის“ რეცენზენტი, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი, 2015, ISBN 978-9941-25-011-8. 

 

X
ხელმოწერა

                                                      
              

მ. ბარნოვი 
 

 თარიღი:  31.05.2017 
 

 

 


