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ხელმძღვანელი 
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კონფერენციის - „ნაციონალური ერთობის, სულიერებისა და მდგრადი განვითარებისათვის“ - მასალები, 

ალმატი, 2016, გვ. 8-11 (რუსულ ენაზე). 

3. იდენტობის ნარატივების ფორმირება საქართველოში მე-19-20 საუკუნეების მიჯნაზე. // წიგნში: იდენტობის 

კონსტრუირება ფრანკოფონურ სივრცეში. აღმოსავლეთ ევროპა და აფრიკა. რაბათი, 2016, გვ. 271-282 

(ფრანგულ ენაზე). 

4. ეთნიკური უმცირესობანი საქართველოს ისტორიაში: პოსტსაბჭოთა პერიოდის ისტორიის 

სახელმძღვანელოები. // Exchange, Dialogue, New Divisions? Ethnic Groups and Political Cultures in Eastern Europe. 

Ed. by Sonya Schuler. Fribourg Studies in Social Anthropology, 45. LIT Verlag Münster, 2016, გვ.45-56 (ინგლისურ 

ენაზე). 

5. მერყევი მეხსიერება: „უფროსი ძმისა“ და „აგრესორის“ ცვლადი იმიჯი // Kултура / Culture, 10, Skopje, 2015, გვ. 

130-139 (ქეთევან კაკიტელაშვილთან ერთად) (ინგლისურ ენაზე). 

6. ნაციონალიზმის ეპოქა და იდენტობის პრობლემის აქტუალიზაცია: ზოგადი კანონზომიერებანი და 

ლოკალური თავისებურებები. იდენტობის ნარატივების ფორმირების საფუძვლები საქართველოში. // წიგნში: 

იდენტობის ნარატივები საქართველოში: მრავალეთნიკური ქართველი ერის სათავეებთან (1860-1918). 

თბილისი, 2014, გვ. 12-52.  

7.  „ბრძოლა ისტორიისათვის“ პოსტსაბჭოთა საქართველოში. // ტექსტზე ორიენტირებული კვლევები 

(პროფესორ ვიოლა ფურცელაძის 85 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი სტატიების კრებული). თსუ გამომც., 

თბილისი, 2014, გვ. 444-452. 
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8. ეთნიკური და რელიგიური ფაქტორები ქართველთა კულტურული თვითიდენტიფიკაციის პროცესში 

(ისტორიული ასპექტები). // Revista Istorica, Institute of History "N.Iorga", Bucharest, Romania, 2013, ტომი XXIV, # 

5-6, გვ.427-438 (ინგლისურ ენაზე). 

9. ისტორიის დესოვეტიზაცია და დენაციონალიზაცია პოსტსაბჭოთა საქართველოში. // Myths and Conflicts in the 

South Caucasus. Volume 1. Instrumentalisation of Historical Narratives. International Alert, 2013, p. 72-91. 

10. საკუთარი და მეზობლების სახე ისტორიის ქართულ სახელმძღვანელოებში: მე-20 საუკუნის დასაწყისის 

მოვლენათა რეპრეზენტაცია პოსტსაბჭოთა პერიოდში. // The South Caucasus and Turkey: History Lessons of the 

20th Century. Heinrich Böll Foundation South Caucasus, 2012, pp. 65-93. 

11. ქართული საისტორიო ნარატივი: წინასაბჭოთა ნაციონალიზმიდან პოსტსაბჭოთა ნაციონალიზმისაკენ. // 

Dynamics of Asymmetric Conflict: Pathways toward terrorism and genocide. Vol.5, No 2, 2012, Routledge, Tylor & 

Francis, p.107-115 (ინგლისურ ენაზე). 

12. მოსაზრებები ყოფილი „ცენტრის“ პერიფერიულობის შესახებ თანამედროვე ქართულ საისტორიო 

ნარატივებში. // Ab Imperio, # 1, 2012 (რუსულ ენაზე). 

13. ქრისტიანობა და ისლამი თანამედროვე საქართველოში: გამოცდილება, გამოწვევები და პასუხების ძიება. // 

World Religions in the Context of the Contemporary Culture: New Perspectives of Dialogue and Mutual 

Understanding. St.Petersburg, 2011, p. 105-114 (ინგლისურ ენაზე). 

14. საკუთარი და მეზობლების სახე საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებში. // Уроки Истории ХХ века: 

«Мы» и «Наши Соседи» (Турция и Южный Кавказ). Heinrich Boеll Stiftung, Tbilisi, 2011, p. 61-81 (რუსულ ენაზე). 

15. თანამშრომლობა უნივერსიტეტებს შორის: კონფლიქტური მეხსიერების დაძლევისაკენ (პოსტსაბჭოთა 

საქართველო. // Eurasian  Inter-university Dialogues on Cooperation for Higher Education Development. Ed. by 

P.J.Wells and E.Gilder. UNESCO CEPES, Bucharest, 2011, p. 63-70 (ინგლისურ ენაზე). 

16. ისტორიულობის რეჟიმი და იდენტობის დისკურსი საქართველო (ქართული მასტერ ნარატივი 

ჩამოყალიბების დროიდან 1950-იან წლებამდე). // Civilization Researches, # 8, Tbilisi State  University Press, Tbilisi, 

2010, p.45-52 (ინგლისურ ენაზე). 

17. ერთიანი კავკასიის ნარატივი: პოლიტიკური თუ ისტორიული პროექტი? // Conflict and Transformation: State 

Rhetoric, Search for Identity and Citizenship in the South Caucasus. Center for the Study of Caucasus and Black Sea 

Region. Tbilisi, University of Georgia Press, 2010, p. 34-42 (ინგლისურ ენაზე). 

18. 1918-1921 წლების რეპრეზენტაციის დინამიკა საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებში. კრებ.: 

ქართული წყაროთმცოდნეობა, XII, თბილისი, 2010, გვ.232-240 (ქ. კაკიტელაშვილის თანაავტორობით). 

19. კონფლიქტური მეხსიერების დაძლევა - გზა თანამშრომლობისკენ. // Abstracts of ICCEES VIII World Congress 

“Prospects for Wider Cooperation”. E-print, Stockholm, 2010, p. 208 (ინგლისურ ენაზე). 

20. ინტერკულტურული და ინტერრელიგიური დიალოგის პრობლემები თანამედროვე საქართველოში. // Culture 

dialogue and civil consciousness. Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development. Tbilisi, 2010, p. 98-104 

(ინგლისურ ენაზე). 

21. ერთიანი კავკასიის ნარატივის საკითხისათვის. // დისციპლინათაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასია“. 

მოხსენებათა მასალები. თბილისი, 2010, გვ. 46-47. 

22. „მეხსიერებათა ომების“ შედეგების დაძლევა თუ მათი გაღვივება? // Многоликая Клио: бои за историю на 

постсоветском пространстве. Georg-Eckert-Institut for Internationale Schulbuchforschung. Braunschweig, 2010, 

p.125-134 (ქ.კაკიტელაშვილთან ერთად) (რუსულ ენაზე). 

23. ერთიანი კავკასიის ნარატივი: კონფლიქტური მეხსიერების დაძლევის გზა. // Многоликая Клио: бои за 

историю на постсоветском пространстве. Georg-Eckert-Institut for Internationale Schulbuchforschung. 

Braunschweig, 2010, p.99-112  (რუსულ ენაზე). 

24. კავკასია და ბალკანეთი: შედარებითი ანალიზის ცდა. // 4th International Conference “Via Egnatia: Peoples and 

States – Cultural, Political, Regional Identities in the Past and Today”. Abstracts of Papers. Tbilisi, 2009, p.18-19 

(ინგლისურ ენაზე). 

25. ქართული კულტურა გლობალიზაციის პირისპირ. // PONTES. Review of South East European Studies. III-IV. CE 

USM. Chisinau, 2009, p. 6-10 (ინგლისურ ენაზე). 

26. საერთო წარსულის პრობლემა მრავალეთნიკურ საზოგადოებებში (საქართველოს ისტორიის 

სახელმძღვანელოების მაგალითი). // Internationale Schulbuchforschung/International Textbook Research, Volume 

30 (2008), Issue 4. Textbooks in the Post-Soviet Caucasus and in Central Asia. Braunschweig, 2008, p. 797-810 

(ინგლისურ ენაზე). 

27. კავკასიური ერთობის პრობლემა: მეცნიერული ძიებანი და პოლიტიკური კონტექსტი. // Южнокавказское 

сотрудничество: Закавказский Сейм (1918 г.). Тбилиси, Ин-т политологии. 2008, с. 5-13 (რუსულ ენაზე). 
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28. ერთიანი კავკასიის ნარატივი. კავკასიის ხალხთა კულტურულ-ისტორიული განვითარების პრობლემები. თბ., 

“ახალი აზრი, 2008. 152 გვ. 

29. ანთროპოლოგია, კულტურის ანთროპოლოგია, კულტურის მეცნიერებები: პრობლემები და პერსპექტივები. – 

ანთროპოლოგია – მომავლის მეცნიერება? თბ., “უნივერსალი”, 2008, გვ.22-37. 

30. „სხვათა“ სახე სამხრეთ კავკასიის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების სახელმძრვანელოებში. // Contemporary 

history textbooks in the South Caucasus. Ed. by Lubos Vesely. Prague, AMO Press, 2008, pp.58-83 (ქ. 

კაკიტელაშვილთან თანაავტორობით) (ინგლისურ ენაზე). 

31. ეთნიკური და რელიგიური ფაქტორების თანაფარდობა ქართველთა კულტურული თვითიდენტიფიკაციის 

პროცესში (ისტორიული ასპექტი). // Межкультурный и межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития.  

Материалы международной конференции. Москва, 13-16 сентября 2007 г. Под общей ред. проф. В.К.Егорова. М., 

Изд-во РАГС, 2008, с.224-229 (რუსულ ენაზე). 

32. ეთნიკური და რელიგიური ფაქტორები ქართველთა კულტურული თვითიდენტიფიკაციის პროცესში 

(ისტორიული ასპექტი). მარიამ ლორთქიფანიძე 85. თსუ გამომც., თბილისი, 2007, გვ. 116-132. 

33. „ერთიანი კავკასიური სახლისა“ და „მშვიდობიანი კავკასიის“ იდეები პოსტსაბჭოთა პერიოდის დასაწყისში. // 

Materials of the First International Congress of Caucasiologists. Tbilisi, 2007, p.208-210 (ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე). 

34. კავკასია: ინტერკულტურული დიალოგის გამოცდილება და კვლევა. // Round Table “Caucasus – Perspective of 

Intercultural Dialogue”. 21-22 June, Tbilisi, Georgia. “Intelekti” Press. Tbilisi, 2007, p.7-14 (ინგლისურ ენაზე). 
სახელმძღვანელოები: 

35. მრავალეთნიკური და მრავალკულტურული საქართველო. საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსის 

სახელმძღვანელო (ქ. კაკიტელაშვილთან, დ. მალაზონიასთან, ლ. ახალაძესა და სხვ. ერთად). თბილისი, თსუ 

გამომც., 2015. 131 გვ. 

36. იდენტობის ფორმირება მულტიკულტურულ გარემოში. საქართველო. საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსის 

სახელმძღვანელო (ქ. კაკიტელაშვილთან და ს. არსენიშვილთან ერთად). თბილისი, თსუ გამომც., 2015. 281 გვ. 
37. მსოფლიო კულტურა. არჩევითი კურსის სახელმძღვანელო ზოგადსაგანამათლებლო სკოლების მე-10-11-12 

კლასებისათვის (ქეთევან კაკიტელაშვილტან, გიორგი ნიჟარაძესთან და სხვ. ერთად). თბილისი, 2012. 
38. კულტურა და რელიგია სამხრეთ კავკასიაში (სალექციო კურსი). თბ., გამომც. “ნეკერი”, 2006. 124 გვ. 

 

 

განათლება/ტრენინგი  

2017 წლის 24-28 აპრილი. ტრენერთა ტრენინგის უმაღლესი საფეხური; ლევან მიქელაძის სახელობის სასწავლო 

ცენტრისა და ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამის მიერ ორგანიზებული ვორკშოპი 

„კულტურათა შორის ურთიერთობის მართვა ცოდნის მეშვეობით“.  

2016 წლის 27-29 იანვარი. პროექტი „უნარ-ჩვევების განვითარება საერთაშორისო ურთიერთობებში“ 

(EuropeAid/134063/C/SER/GE). ტრენერთა ტრენინგი (მონაწილე). 

2015 წლის 22-29 ივლისი. ლევან მიქელაძის სახელობის სასწავლო ცენტრი (საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროსთან). ტრენერი სასწავლო კურსში „ინტერკულტურული კომუნიკაციის უნარები“ (საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს ახალი თანამშრომლებისთვის).  პროექტი „უნარ-ჩვევების განვითარება საერთაშორისო 

ურთიერთობებში“, EuropeAid/134063/C/SER/GE; Contract reference: ENPI / 2013 / 329-845. 

2010 წლის 22-29 მარტი, ნაიმეგენი (ჰოლანდია). ევროკლიოს პროფესიული ტრეინინგისა და განვითარების  მე-17  

კონფერენცია. მონაწილე. 

2011 წ. ოქტომბერი-ნოემბერი - საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგთა ტრენერი საგანში 

„მსოფლიო კულტურა“ (თბილისი, ბათუმი). 

2010-2011 სასწავლო წელი - საავტორო ჯგუფის წევრი საპილოტე მასალის შესამუშავებლად ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლების საგნისათვის „მსოფლიო კულტურა“. 

2010 წ. მაისი - ივნისი - საგნის „მსოფლიო კულტურა“ საგნობრივი პროგრამის შემუშავების ექსპერტი (ეროვნული 

სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი). 

2010 წ. 2 აგვისტო - 11 სექტემბერი - საგნის „მსოფლიო კულტურა“ ტრენერი (ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და 

შეფასების ცენტრი). 

2010 წ. სექტემბერი - 2011 წ. მაისი - საგნის „მსოფლიო კულტურა“ სტანდარტისა და მასალების მომზადებისათვის 

შექმნილი ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი (ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი). 
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1978-1983 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ასპირანტურა, სპეციალობით - 

ისტორიოგრაფია და წყაროთმცოდნეობა. 
1973-1978 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, სპეციალობით - ისტორიკოსი, 

ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი. 
 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ... 

2007-2017 
1. ყაზახეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია „ნაციონალური ერთობის, სულიერებისა და მდგრადი განვითარებისათვის“. 

ალმატი, ყაზახეთი, 23 ნოემბერი, 2016, მოხსენების თემა: „ერის მშენებლობა საისტორიო განათლების 

მეშვეობით პოსტ-საბჭოთა საქართველოში“.. 

2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შეხვედრები და გადაკვეთები კავკასიაში. კროსკულტურული 

ტრანსფერის ხანგრძლივი ისტორია“, ორგანიზებული ხაზარის უნივერსიტეტისა და „ლაბექსტრანსფერის“ 

(პარიზი, École normale supérieure) მიერ. 7-9 ნოემბერი, 2016. ბაქო. მოხსენების თემა: „თბილისი როგორც 

კროსკულტურული ურთიერთქმედების ცენტრი (მე-19-20 საუკუნეების მიჯნა)“ 

3. I საერთაშორისო კონფერენცია „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა (HALC), ორგანიზებული 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ. 20-21 სექტემბერი, 2016. თბილისი. მოხსენების თემა: 

„საბჭოთა პერიოდი პოსტსაბჭოთა მეხსიერებაში“. 

4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეხსიერება და იდენტობა პოსტსაბჭოთა სივრცეში: საქართველო 

და კავკასია ფართო ევროპულ კონტექსტში“ (ორგანიზებული შვეიცარიის კავკასიის აკადემიური ქსელის, 

მეხსიერებისა სოლიდარობის ევროპული ქსელისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ). 1-3 ივნისი, 2016. 

თბილისი. მოხსენების თემა „“ბედნიერი სოციალისტური მომავლიდან“ „მძიმე საბჭოთა წარსულისაკენ: 

მეხსიერების კონსტრუირება საქართველოში“. 

5. სამუშაო შეხვედრა „მეხსიერების გამოწვევები კავკასიაში“. 9 იანვარი, 2016. თავისუფალი უნივერსიტეტი, 

თბილისი. მოხსენების თემა „საბჭოთა დრო პოსტსაბჭოთა მეხსიერებაში: როგორ ყალიბდებოდა ახალი 

მეხსიერება საქართველოში“. 

6. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გისენის უნივერსიტეტის ერთობლივი 

კონფერენცია "ადამიანური და ბუნებრივი რესურსები მრავალეთნიკურ საზოგადოებებში". 5-7 ნოემბერი, 

2015. თბილისი. მოხსენების თემა „იდენტობის ფორმირების პრობლემები საქართველოში კულტურის 

კვლევათა პერსპექტივიდან“. 

7. „ცივილიზაციათა დიალოგის“ მე-13 მსოფლიო ფორუმი (როდოსის ფორუმი 2015). 8-12 ოქტომბერი, 2015. 

როდოსი, საბერძნეთი. მოხსენების თემა „კულტურული თვითშეგნების აღზრდა და ინტერკულტურული 

დიალოგის ხელშეწყობა განათლების მეშვეობით (საქართველოს მაგალითი)“. 

8. DAAD საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კულტურა: გამყოფი ხაზი თუ კავკასიის 

ხალხთა გაზიარებული მემკვიდრეობა“. 23-27 სექტემბერი, 2015, თბილისი. მოხსენება „მულტიკულტურული 

განათლების სფეროში საქართველოს გამოცდილების საკითხისათვის“. 

9. კულტურის ისტორიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISCH) ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 

7-10 სექტემბერი, 2015. ბუქარესტი.  მოხსენება „საბჭოთა დრო პოსტსაბჭოთა მეხსიერებაში. როგორ 

კონსტრუირდებოდა ახალი მეხსიერება საქართველოში“. 

10. კულტურისა და კულტურის კვლევების ცენტრის III საერთაშორისო კონფერენცია “იდენტობა და კულტურა“. 

3-5 სექტემბერი, 2015. სკოპიე, მაკედონია. მოხსენების თემა: „მეხსიერების კონსტრუირება პოსტსაბჭოთა 

საქართველოში: „ახალი წარსული“ ახალი მომავლისთვის“. 

11. საისტორიო მეცნიერებათა 22-ე საერთაშორისო კონგრესი. 23-29 აგვისტო, 2015. ჯინანი, ჩინეთი. მოხსენების 

თემა: „ვინ არის „სხვა“? იდენტობის კონსტრუირება საისტორიო განათლების მეშვეობით პოსტსაბჭოთა 

საქართველოში“. 

12. საერთაშორისო კონფერენცია „მულტიკულტურალიზმი, ბავშვთა უფლებები და მსოფლიო მოქალაქეობა“. 30 

ივნისი-2 ივლისი, 2015, ჰაიფა, ისრაელი. მოხსენების თემა: „იდენტობის (რე)კონსტრუირება საისტორიო 

განათლების მეშვეობით (საქართველოს მაგალითი)“. 

13. ინტერკულტურული დიალოგის მე-3 მსოფლიო ფორუმი. 18-19 მაისი, 2015. ბაქო. 

14. საერთაშორისო ვორკშოპი პროექტის „ებრაული იდენტობა საქართველოში გლობალიზაციის გარიჟრაჟზე“ 

ფარგლებში. 16-18 თებერვალი, 2015. იერუსალიმი. მოხსენების თემა: „იმპერიული გამოწვევები და 

ადგილობრივი პასუხები: საქართველო 1860-1917 წლებში“. 
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15. ერევნისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების ერთობლივი ვორკშოპი "კულტურის სწავლება და 

სწავლა". 30 ოქტომბერი-2 ნოემბერი, 2014. წახგაძორი, სომხეთი. მოხსენების თემა: „კულტურის კვლევათა 

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში: 

კონცეფციები, მეთოდები და პრაქტიკა“. 

16. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“. 24-26 

ოქტომბერი, 2014, ბათუმი. მოხსენების თემა: „მეხსიერების კონსტრუირების პრობლემები პოსტსაბჭოთა 

საქართველოში: მეხსიერების ადგილები და “ძეგლების ომი”. 

17. საერთაშორისო ვორკშოპი "საზღვრები და რეგიონები: აღქმა და ცვლილებები ევროპული ინტეგრაციის 

კონტექსტში". კიშინიოვი, მოლდოვა. 3-7 სექტემბერი, 2014.  მოხსენების თემა: „ტერიტორიული დავები 

საქართველოში - ხედვა "შიგნიდან". 

18. DAAD საერთაშორისო კონფერენცია „ნაციონალისტური და ისტორიული მითების დეკონსტრუქცია“. 24-30 

სექტემბერი, 2014, თბილისი. მოხსენების თემა: „კოლექტიური მეხსიერება და ძეგლების ომი საქართველოში“. 

19. ებრაული კვლევების ევროპული ასოციაციის კონგრესი. 20-24 ივლისი, 2014. პარიზი. მოხსენების თემა: 

„საქართველოში ებრაული ნარატივის ფორმირების ისტორიული და ისტორიოგრაფიული კონტექსტი“. 

20. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი განვითარების კულტურა: უნივერსალური და 

ეროვნული ფასეულობების ურთიერთქმედება“. 8-9 ივლისი, 2014. ბაქო. მოხსენების თემა: „გლობალიზაცია: 

პრობლემები და პერსპექტივები ქართული კულტურისათვის“. 

21. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ნაციონალიზმის კვლევის პროგრამისა და ნაციონალიზმის კვლევის 

ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია „ნაციონალური პასუხები ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კრიზისზე“.  

14-16 ივნისი, 2014. ბუდაპეშტი (უნგრეთი). მოხსენების თემა: “ძეგლების ომი” და მეხსიერების 

კონსტრუირების პრობლემები პოსტსაბჭოთა საქართველოში 

22. გადაკვეთა განათლების სფეროში: კულტურასა და პედაგოგიკას შორის. 23-30 მარტი, 2014. ბერ შევა, ისრაელი. 

მოხსენების თემა: „მულტიკულტურული განათლების გამოწვევები საქართველოში“ 

23. კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი. 23-26 ოქტომბერი, თბილისი. მოხსენების თემა: 

“ტოლერანტობის მშენებლობის პრობლემისათვის: „ჩვენ“ და „სხვები“ ისტორიის სახელმძღვანელოებში 

(საქართველოს მაგალითი)”. 

24. კულტურისა და კულტურის კვლევების ბალკანეთის ქსელის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია  „კულტურული მეხსიერება“. 4-9 სექტემბერი, 2013. სკოპიე, მაკედონია. მოხსენების თემა: 

„მერყევი მეხსიერება: „უფროსი ძმისა“ და „აგრესორის“ ცვლადი იმიჯი“ (ასოც. პროფ. ქ.კაკიტელაშვილთან 

ერთად). 

25. აღმოსავლეთ ევროპის დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 14-18 ნოემბერი, 2012. ფრიბურგი, 

შვეიცარია,   მოხსენების თემა:  „ეთნიკური უმცირესობები საქართველოს ისტორიაში“. 

26. საერთაშორისო სემინარი „მოქალაქეობა, ენა და ლინგვისტური კონფლიქტები ევროპული ინტეგრაციის 

კონტექსტში. 9-14 სექტემბერი, 2012,  კიშინიოვი. „ეთნიკური უმცირესობები და სახელმწიფო ენა 

(საქართველოს მაგალითი)“. 

27. კულტუროლოგთა მეორე საერთაშორისო ფორუმი, 12-13 ივნისი, 2012. ბაქო. მოხსენების თემა: „კულტურის 

პოლიტიკა და სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემები საქართველოში“. 

28. სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია, კულტურა, იდენტობა“. 2 ივნისი, 2012, ბათუმი. მოხსენების თემა: 

„საისტორიო ნარატივის ტრანსფორმაციის პრობლემები პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოში”. 

29. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „ნარატივი და შერიგება სამხრეთ კავკასიაში: ახალი დისკურსის 

დრო“. 30 აპრილი, 2012. ვაშინგტონის უნივერსიტეტი სენტ-ლუისში (აშშ). მოხსენების თემა: ქართული 

საისტორიო ნარატივი: წინა-საბჭოთა ნაციონალიზმიდან პოსტ-საბჭოთა ნაციონალიზმამდე“. 

30. რეგიონული სამეცნიერო კონფერენცია „ენა. ლიტერატურა. კულტურა. ისტორია. ფილოსოფია (ტექსტზე 

ორიენტირებული კვლევები)“ მიძღვნილი პროფესორ ვიოლა ფურცელაძის დაბადებიდან 85 წლის 

საიუბილეო თარიღისადმი. 3-4 აპრილი, 2012, თბილისი. მოხსენების თემა „ბრძოლა ისტორიისათვის“ 

პოსტსაბჭოთა საქართველოში“. 

31. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „წარსულის ინტერპრეტაციის მეთოდოლოგია და 

მეთოდოლოგიური მიდგომები: რა ერთიანებს ისტორიას?“ 30-31 იანვარი, 2012, კუშადასი (თურქეთი). 

მოხსენების თემა: „ისტორია კულტურის კვლევათა თვალთახედვით: დისციპლინათაშორისი საზღვრების 

გადალახვა“. 

32. საერთაშორისო კონფერენცია „რელიგიური თემებისა და სამოქალაქო საზოგადოების როლი და 

პასუხისმგებლობა სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტების მოგვარებაში“. ვენა, 19 სექტემბერი, 2011. მოხსენების 

თემა: „რელიგიური თემები და კონფლიქტის მოგვარება: დიალოგის საფუძვლების ძიება“.  
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33. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „დიალოგის წინ: შიში, პასუხისმგებლობა და გზა ახალი ჰუმანიზმისაკენ“. 

პარიზი, 20-22 სექტემბერი, 2011. მოხსენების თემა: „სხვის“ აღქმა პოსტსაბჭოთა საქართველოში“ 

34. საერთაშორისო ვორკშოფი „ეთნიკური უმცირესობები ევროპული ინტეგრაციის კონტექსტში“. კიშინიოვი, 

მოლდოვა, 3-10 სექტემბერი, 2011. მოხსენების თემა „ეთნიკური უმცირესობები თანამედროვე 

საქართველოში“. 

35. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი განვითარების კულტურა (ჩამოყალიბების პრობლემები 

და პერსპექტივები)“. ბაქო, 11-13 ივლისი, 2011. მოხსენების თემა: „განათლების როლი ინტერკულტურულ 

დიალოგში: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ახალ სახელმძღვანელოთა შემუშავების გამოცდილება 

საქართველოში“. 

36. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია , მიძღვნილი ჟურნალის “Iran and the Caucasus”, BRILL Academic 

Publishers (Leiden-Boston) 15 წლისთავისადმი.  ერევანი, 2-3 ივლისი, 2011. მოხსენების თემა „ერთიანი კავკასია 

- მარადიული პოლიტიკური პროექტი?“ 

 

37. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ევრაზიული უნივერსიტეტთაშორისი დიალოგი უმაღლესი 

განათლების განვითარებისათვის“. ბუქარესტი, 27-28 მაისი, 2011. მოხსენების თემა: „უნივერსიტეტთაშორისი 

თანამშრომლობა კონფლიქტური მეხსიერების დაძლევისათვის“. 

38. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მრავალეთნიკური ქალაქის მოდელი და ებრაელი 

ინტელექტუალები კულტურულ-ლინგვისტური იდენტობის ძიებაში“. თბილისი, 3-6 ივნისი, 2011. 

მოხსენების თემა: „ებრაული ნარატივი საქართველოში: კარგად აღწერილ ფენომენს მიღმა“ (ქ. 

კაკიტელაშვილთან თანაავტორობით). 

39. სამეცნიერო კონფერენცია „იდენტობისა და კულტურათა დიალოგის თანამედროვე პრობლემები“. ბათუმი, 26 

ნოემბერი, 2010. მოხსენების თემა „ისტორია და იდენტობის საკითხი ნაციონალიზმის ხანის საქართველოში“. 

40. ICCEES VIII მსოფლიო კონგრესი „ევრაზია: თანამშრომლობის გაფართოების გზები“. სტოკჰოლმი, 26-31 

ივლისი, 2010. მოხსენების თემა: „კონფლიქტური ისტორიების დაძლევა - გზა თანამშრომლობისაკენ“. 

41. ღია საზოგადოებისა და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია 

„კომუნიზმის შედარებითი კვლევა: ახალი მიდგომები“. ბუდაპეშტი, 27-29 მაისი, 2010. მოხსენების თემა: 

„ნაციონალური პოლიტიკა და ისტორიის რეპრეზენტაცია: იდენტობის ფორმირება საბჭოთა საქართველოში“. 

42. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მე-4 სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 21-23 ივნისი, 

2010. მოხსენების თემა: „ტოლერანტობის ცნების დინამიკა საქართველოში“. 

43. საერთაშორისო კონფერენცია „ტოლერანტობა - თანამშრომლობის წინაპირობა“. თბილისი, მაისი, 2010. 

მოხსენების თემა „ტოლერანტობის ცნების მნიშვნელობა მრავალეთნიკური ქვეყნებისათვის (საქართველოს 

მაგალითი)“. 

44. დისციპლინათაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასია“. თბილისი, 13 ივნისი, 2010. მოხსენების თემა: 

ერთიანი კავკასიის ნარატივის საკითხისათვის“. 

45. სამეცნიერო კონფერენცია „იდენტობა, მეხსიერება, ისტორია“. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 28 

იანვარი, 2010. მოხსენების თემა: „რეგიონული იდენტობის საკითხისათვის: კავკასია და ბალკანეთი“. 

46. საერთაშორისო კონფერენცია „კულტურათა დიალოგი სამოქალაქო ცნობიერების ხელშეწყობისათვის შავი 

ზღვის რეგიონში. ინტერკულტურული დიალოგის რელიგიური განზომილება“. თბილისი, 22 დეკემბერი, 

2009. მოხსენების თემა: ინტერკულტურული და ინტერრელიგიური დიალოგის პრობლემისათვის 

თანამედროვე საქართველოში”. 

47. საერთაშორისო კონფერენცია “განათლების სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების როლი კონფლიქტების 

თავიდან აცილებასა და მედიაციაში სამხრეთ კავკასიის რეგიონში”. თბილისი, 28 ნოემბერი-2 დეკემბერი, 

2009. მოხსენების თემა: „სამხრეთ კავკასიის ისტორიის ერთობლივი სახელმძღვანელოს შექმნის პრობლემები 

და პერსპექტივები”. 

48. საერთაშორისო სემინარი „საქართველოს საბჭოთა ისტორიის გააზრება (სტალინიზმი, ტოტალიტარიზმი, 

რეპრესიები)“ (სახალხო უნივერსიტეტების გერმანული ასოციაციისა (dvv international) და ჰაინრიხ ბიოლის 

ფონდის ერთობლივი პროექტი). თბილისი, 9-10 ნოემბერი, 2009. ექსპერტი. 

49. საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე საქართველოს დაბადება: საქართველოს პირველი რესპუბლიკა 

და მისი მემკვიდრეები. 1918-2009“. თბილისი, 9-12 ოქტომბერი, 2009. მოხსენების თემა: „1918-1921: 

საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებში რეპრეზენტაციის დინამიკა“ (ქ.კაკიტელაშვილთან ერთად). 

50. I საერთაშორისო კონფერენცია “კონფლიქტი და ტრანსფორმაცია: სახელმწიფო რიტორიკა, იდენტობის ძიება 

და მოქალაქეობა სამხრეთ კავკასიაში”. თბილისი, 3-4 სექტემბერი, 2009. მოხსენების თემა: “ერთიანი კავკასიის 

ნარატივი: პოლიტიკური თუ ისტორიული პროექტი?” 
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51. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მეხსიერების ომები”? სასკოლო სახელმძღვანელოებისა და 

კონფლიქტების ურთიერთმიმართება ცენტრალურ აზიაში, სამხრეთ კავკასიასა და მოლდოვაში პოსტსაბჭოთა 

პერიოდში. ბრაუნშვაიგი (გერმანია), 13-17 ივლისი, 2009. მოხსენების თემა: “ერთიანი კავკასიის ნარატივი: 

კონფლიქტური მეხსიერების დაძლევის ცდა”. 

52. მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტისა და კონრად ადენაუერის ფონდის 

სამეცნიერო კონფერენცია “ინტერკულტურული და ინტერრელიგიური სწავლება ტოლერანტობის 

ხელშესწაყობად”, თბილისი, 4-5 ივლისი, 2009. მოხსენების თემა: “ისტორიის სწავლების მნიშვნელობა 

ინტერკულტურული განათლებისათვის”  (ქეთევან კაკიტელაშვილთან ერთად). 

53. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი გრ. კიკნაძის 

დაბადების 100 წლისთავისადმი. 15-18 ივნისი, თბილისი, 2009. მოხსენების თემა: “კულტურათა 

გზაჯვარედინზე არსებობის პრობლემისათვის (ბალკანეთი და კავკასია)”. 

54. სემინარი “ევროკლიოს” პროექტის ფარგლებში “ტოლერანტობის მშენებლობა განათლების გზით 

საქართველოში”. ჩაქვი, 19-21 ივნისი, 2009. ექსპერტი. 

55. საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ეთიკა, რელიგია და გარემო”, ორეგონის უნივერსიტეტი, იუჯინი (აშშ), 8-12 

მაისი, 2009. მოხსენების თემა: “ინტერკულტურული და ინტერრელიგიური დიალოგის გამოცდილება 

კავკასიის ხალხთა კოლექტიურ მეხსიერებაში“.  

56. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ომელიან პრიცაკის მემკვიდრეობა და თანამედროვე 

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი”. კიევი, 21-22 მაისი, 2009. მოხსენების თემა: “ისტორიის რეპრეზენტაციის 

პრობლემა პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოში”. 

57. ავტორთა და ექსპერტთა II სემინარი “ევროკლიოს” პროექტის ფარგლებში “ტოლერანტობის მშენებლობა 

განათლების გზით საქართველოში”. გუდაური, 22-24 აპრილი, 2009. ექსპერტი. 

58. ავტორთა და ექსპერტთა I სემინარი “ევროკლიოს” პროექტის ფარგლებში “ტოლერანტობის მშენებლობა 

განათლების გზით საქართველოში”. თბილისი, 6-8 თებერვალი, 2009. ექსპერტი და მომხსენებელი თემაზე: 

“ისტორიისა და სოციალურ მეცნიერებათა სახელმძღვანელოების მულტიკულტურულობის ხარისხი”. 

59. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “სამხრეთ კავკასია 2008 წელს და ადრე: გაყინული კონფლიქტები 

თუ გაყინული მშვიდობა”. პრაღა, 13-15 ნოემბერი, 2008. მოხსენების თემა: “სხვები” სამხრეთ კავკასიის 

ისტორიის სახელმძღვანელოებში (საქართველო)”. 

60. სამეცნიერო კონფერენცია “იმპერიის მემკვიდრეობა: 555 წელი ბიზანტიის შემდეგ. თბილისი, 26 სექტემბერი, 

2008. მოხსენების თემა: “საქართველო და ბიზანტია. იდენტობის მარკერები იმპერიულ სივრცესთან 

მიმართებაში”. 

61. საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი შალვა ნუცუბიძის 120 წლის იუბილისდმი. თბილისი, 

10-12 ივნისი, 2008. მოხსენების თემა: “კულტურის პოლიტიკა: მიმართება კულტურის მეცნიერებებთან”. 

62. კულტუროლოგთა I საერთაშორისო ფორუმი. ბაქო, 6 ივნისი, 2008. მოხსენების თემა: “კულტურის პოლიტიკა 

და კულტურის მეცნიერებები”. 

63. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ომელიან პრიცაკის მემკვიდრეობა და თანამედროვე 

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი”. კიევი, 28-30 მაისი, 2008. მოხსენების თემა: “კავკასიური ერთობის პრობლემა: 

მეცნიერული ძიებანი და პოლიტიკური კონტექსტი”. 

64. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ამიერკავკასიის სეიმიდან სამხრეთკავკასიურ ალიანსამდე: 

გამოცდილება, პრობლემები და პერსპექტივები”. თბილისი, 5 თებერვალი, 2008. მოხსენების თემა: 

“კავკასიური ერთობის პრობლემა და პოლიტიკური კონტექსტი”. 

65. კონფერენცია ”საქართველო, როგორც ევროპის ნაწილი (ისტორიული ასპექტები)”. თბილისი, 11 დეკემბერი, 

2007. მოხსენების თემა: “კულტურული იდენტობის საკითხი ადრე შუა საუკუნეების საქართველოში: 

მიმართება დასავლურ სამყაროსთან”. 

66. სამხრეთ კავკასიის ისტორიკოსთა და საზოგადო მოღვაწეთა სამუშაო შეხვედრა. წახგაძორი (სომხეთი), 11-14 

ნოემბერი, 2007. მოხსენების თემა: “ისტორიული მეხსიერება და ისტორიკოსთა თანამშრომლობა”. 

67. საერთაშორისო კონფერენცია “ევროპული უსაფრთხოების სამხრეთული განზომილება” (ფრიდრიხ ებერტის 

ფონდი, რეგიონული უსაფრთხოების სამხრეთ კავკასიის ინსტიტუტი). თბილისი, 5 ნოემბერი, 2007. 

მოხსენების თემა: “სამხრეთ-ევროპული იდენტობა: ისტორიული ასპექტი”. 

68. კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო კონგრესი “კავკასიური ცივილიზაცია მახლობელი აღმოსავლეთის 

ლინგვოკულტურულ კონტექსტში”. თბილისი, 22-26 ოქტომბერი, 2007. მოხსენების თემა: “საერთო 

კავკასიური სახლისა” და “მშვიდობიანი კავკასიის” იდეები XX საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში”. 

69. საერთაშორისო კონფერენცია “ინტერკულტურული და ინტერრელიგიური დიალოგი მშვიდობისა და 

მდგრადი განვითარებისათვის”. მოსკოვი, 13-16 სექტემბერი, 2007. მოხსენების თემა: “ეთნიკური და 

რელიგიური ფაქტორები ქართველთა თვითიდენტიფიკაციის პროცესში (ისტორიული პერსპექტივა)”. 
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70. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, 25 ივნისი, 2007. მოხსენების თემა 

– “გლობალიზაცია – გამოწვევა იდენტობისათვის?” 

71. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია “ანთროპოლოგია – მომავლის 

მეცნიერება?” 28-29 ივნისი, 2007. მოხსენების თემა – “ანთროპოლოგია, კულტურის ანთროპოლოგია, 

კულტურის მეცნიერებები: პრობლემები და პერსპექტივები”. 

 

 
 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  
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