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CURRICULUM VITAE   
                                                                                                                                 
 

გვარი:        ბახტაძე                     

სახელი:       მიხეილ              

სამუშაო ადგილი : თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მისამართი:            
ელ. ფოსტა:  bakhtadzemisha@gmail.com 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

1990-1996 - ვმუშაობდი თბილისის 55-ე საშუალო სკოლაში ისტორიის პედაგოგად. 
1991-2002 - ვმუშაობდი: 63-ე საშუალო სკოლაში; 35-ე საავტორო სკოლაში; ფიზიკის ინსტიტუტთან 
არსებულ საბუნებისმეტყველო კოლეჯში; ნიკიფორე ირბახის სახელობის საერთაშორისო ურთიერთოთა                    
ინსტიტუტში; ქართული ენციკლოპედიის ირაკლი აბაშიძის სახ. მთავარ სამეცნიერო რედაქციაში 
ისტორიის განყოფილების რედაქტორად; თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო 
ინსტიტუტში.  
1997-2006 - ვმუშაობდი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საქართველოს ისტორიის კათედრასთან არსებულ წყაროთმცოდნეობისა და ისტორიოგრაფიის 
ლაბორატორიაში მეცნიერ-თანამშრომლად. 
2002-2006; 2008-2009 წლებში - წმიდა გიორგის სახელობის საერო სკოლა. ისტორიის  პედაგოგი. 
2009-2012 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. მოწვეული ლექტორი 
2005 წლიდან  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრში, საქართველოს  ისტორიისა და 
საზოგადოებრივი მეცნიერებების ჯგუფის მთავარი  სპეციალისტი 
2006 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული 
პროფესორი. 
 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

1995 - დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „ერისთავობის ინსტიტუტი XI-XV საუკუნეების 
საქართველოში“. მომენიჭა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი 
2005 - წელს დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „ერისთავობის ინსტიტუტი   საქართველოში (ძვ. 
წ. აღ-ის. III _ ახ. წ. აღ-ის. X სს.)“.  მომენიჭა ისტორიის  მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი 
 

გამოქვეყნებული შრომების სია იხილეთ დანართის სახით 

 

განათლება/ტრენინგი  

1973-1984 - ვსწავლობდი თბილისის 54-ე საშუალო სკოლაში 
1984-1992 - ვსწავლობდი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 
ისტორიის ფაკულტეტზე. 
1992-1995  - ვსწავლობდი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საქართველოს ისტორიის კათედრის  ასპირანტურაში. 
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მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  
 
1. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა I 
სამეცნიერო სესია. 1999 წლის 16-18 ნოემბერი. თემა - ერისთავობის ინსტიტუტი ტაო-კლარჯეთის 
სამეფოში. 
2. თსუ ისტორიის ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის კონფერენცია.  2001 წლის 25-26 
აპრილი. თემა - ფავსტოს ბუზანდის ერთი ცნობის შესახებ. 
3. თსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის კონფერენცია. 2002 წლის 1-2 მაისი. თემა  - ერისთავობის 
ინსტიტუტის საკითხისათვის აფხაზთა სამეფოში. 
4. თსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის კონფერენცია. 2004 წლის 28 აპრილი. თემა - ერთი ეპიზოდი 
XVI საუკუნის არაგვის საერისთავოს ისტორიიდან. 
5. ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციის II რესპუბლიკური მულტიდისციპლინარული კონფერენცია. 
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2004 წლის 8-10 ოქტომბერი. თემა - 
ვახტანგ გორგასლის დროინდელი დასავლეთ  საქართველოს საერისთავოების შესახებ. 
6. წმიდა მეფე თამარის ხსენებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. თსუ. 2005 წლის 14  მაისი. თემა - 
საქართველო თამარის მეფობის დროს. 
7. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ. 2007 წლის  25-27 ივნისი. თემა - 
XII-XIII საუკუნეებში მოღვაწე დადიანთა გენეალოგია. 
8. კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო კონგრესი. თსუ. 2007 წელის 22-26 ოქტომბერი.   თემა - ერთიანი 
კავკასიის იდეა და მისი განხორციელების მცდელობა 1918-1921  წლებში 
9. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ქვემო ქართლის 
საკითხებისადმი. 2008 წელი 20 მაისი. თემა - სამშვილდის საერისთავო. 
10. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია „კარავის“ მიერ ორგანიზებული 
კონფერენცია ძველი ქართული სამართალი. 2008 წელი 9  ივნისი. თემა - ერისთავად კურთხევის წესის 
შესახებ. 
11. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ. 2008 წლის 9-13 ივნისი. თემა - 
ჯაყელების ურთიერთობა ბაგრატიონებთან 1266-1346 წლებში. 
12. სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 18/XII 2008 წ. თემა - უსა პიტიახშის 
ბეჭდის წარწერის შესახებ.  
13. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის III სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ. 2009 წლის  9-13 ივნისი. თემა - 
საქართველო-რუსეთის 1921 წლის ომის 11-17 თებერვლის ბრძოლები. 
14. ქართული ხელნაწერი I საერთაშორისო სიმპოზიუმი 2009 წლის 19-25 ოქტომბერი. თემა - „ისტორიანი 
და აზმანის“ ერთი ადგილის აღდგენის შესახებ. 
15. თსუ და საქართველოში აზერბაიჯანის საელჩოს ერთობლივი კონფერენცია - 2009 წლის 20 ნოემბერი. 
თემა - საქართველოსა და აზერბაიჯანის ბრძოლა კავკასიის გაერთიანებისა და ტერიტორიული 
მთლიანობის დაცვისათვის 1918-1921 წლებში და თანამედროვეობა. 
16. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის IV სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ. 2010 წლის  ივნისი. თემა - 
გენერალ ლუდენდორფის ერთი წერილის შესახებ. 
17. თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია. 2010 წლის 28-29 ოქტომბერი. თემა - 
საქართველო-აზერბაიჯანის 1919 წლის თავდაცვითი ხელშეკრულება. 
18. შოთა მესხიას 95 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, თსუ 2011 წლის 27 აპრილი - საქართველოს 
ორ სამეფოდ გაყოფის შესახებ XIII საუკუნის შუა ხანებში 
19. ივანე ჯავახიშვილის 135 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, თსუ 2011 წლის 3-4 მაისი - 
რამდენიმე მოსაზრება ათაბაგობის შემოღების შესახებ 
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20. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის V სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ. 2011 წლის 8 ივნისი. თემა - 
რამდენიმე მოსაზრება. დავით აღმაშენებლის ე.წ. 1125 წლის ანდერძის შესახებ. 
21. თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია. 2011 წლის  ნოემბერი. თემა - 1920 წლის 
აპრილ-მაისში საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მიმიდინარე საომარი მოქმედებები გენერალური 
შტაბის ოფიციალური ცნობების მიხედვით. 
22. ვიოლა ფურცელაძის 85 წლის იუბილესადმი მიძღვნილე რეგიონული კონფერენცია. თსუ 3-4 აპრილი 
2012 წელი. ისტორიული ტექსტის ინტერპრეტაცია - სინამდვილის დადგენის წყარო? (თანამომხსენებლები: 
გ.ჟუჟუნაშვილი, ნ.ბერიძე) 
23. აჰმედ მელაშვილის  90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. ეროვნული 
ბიბლიოთეკა 2012 წლის 22 ივნისი. თემა - ერისთავობის ინსტიტუტი ტა-კლარჯეთის სამეფოში 
24. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის VI სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ. 2012 წლის   
23 ივნისი. თემა - ბაღვაშთა და ორბელთა საგვარეულოების ურთიერთმიმართების შესახებ. 
25. თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია. 2012 წლის 14 დეკემბერი. თემა - გენერალი 
ილია ოდიშელიძე. 
26. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის VII სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ. 2013 წლის  ივნისი. თემა - 
ბაღვაში გვარი თუ ზედწოდება. 
27. თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია. 2013 წლის 27 დეკემბერი. თემა - მანუჩარ 
ჯაყელი და მუსტაფა ლალა ფაშას 1578 წლის ლაშქრობა. 
28. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის VIII სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ. 2014 წლის  19-20 ივნისი. თემა 
- ეგარსლან ბაკურციხელი 
29. 1924 წლის აჯანყების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი. 2014 
წლის 15-16 ოქტომბერი. თემა - „1924 წლის აჯანყების შეფასება თანამედროვე ქართულ 
ისტორიოგრაფიაში“. 
30. ტაო-კლარჯეთი. მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი. 2014 წლის 17-21 ოქტომბერი. თემა - 
„ქართული ტიტულატურა ტაო-კლარჯეთის მმართველ ბაგრატიონთა დინასტიაში“ 
31. თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ნოდარ შოშიაშვილის 
90 წლისთავისადმი. 2014 წლის 27-28 ნოემბერი. თემა - „ისტორიანი და აზმანის ერთი ადგილის 
გაგებისათვის (და ერისთავისანი მის ჟამისანი იყვნეს)“ 
32. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის IX სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ. 2015 წლის 24 ივნისი. თემა - 
პოლკოვნიკი ირაკლი ცაგურია. 
33. ქართველოლოგიური საერთაშორისო კონგრესი. თბ. 2015 წ. 12 ნოემბერი. თემა - გენერალ ოდიშელიძის 
მიერ 1921-1922 წლებში კონსტანტინოპოლში წაკითხული მოხსენების სრული ვერსიის შესახებ. 
34. ივანე ჯავახიშვილის 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერი კონფერენცია. თსუ. 2016 წლის 22-23 
აპრილი. თემა - „დარბაზის“ არსებობის საკითხი XI-XIV საუკუნეების საქართველოში 
35. შოთა მესხიას 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერი კონფერენცია. თსუ. 2016 წლის 14-15 ივნისი. 
თემა - „რამდენი ყივჩაღი გადმოასახლა დავით აღმაშენებელმა საქართველოში“. 
36. ტაო-კლარჯეთი. მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი. 2016 წლის 21-23 სექტემბერი. თემა - 
„ქართული და ბიზანტიური ტიტულატურის ურთიერთმიმართება  ბაგრატიონთა საგვარეულოში IX-X 
საუკუნეებში.“ 
37. II საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორია და 
სიძველეები. გუდაური-თბილისი. 2017 წლის 27-29 იანვარი. თემა - „რამდენიმე საკითხი არაგვის 
საერისთავოს ისტორიიდან“. 
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სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   
 

2006 წელი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინსტროს გრანტი № 96. მონაწილე. 

2013 წელი - რუსთაველის ფონდი. საქართველოს ეროვნულ არქივის საზაფხულო სკოლა „საქართველოს 

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა“. მონაწილე. 

2016 წელი - კონრად ადენაუერის ფონდი. პროექტი, 1923 წელს დახვრეტილი „სამხედრო ცენტრის“ 

წევრების შესახებ შსს-ის არქივში არსებული მასალების გამოქვეყნება. სამეცნიერო კონსულტანტი. 

2017 წელი - ჰონგ კონგის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის პროექტი „უმაღლესი განათლების 

დესოვიეტიზაცია: ტრადიციის და ინოვაციის დაპირისპირება - უპირატესობები და შეზღუდვები 

კულტურათაშორის პერსპექტივაში“. მონაწილე. 

2017 წლიდან პოლონეთ-საქართველოს ისტორიკოსთა საერთაშორისო კომისიის წევრი 
  

 

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

წევრობა  

 

2009-2014 წლებში თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ისტორიის 
სექციის თავმჯდომარე 
2010 - 2014 წლებში თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრი 
2011 წლიდან ჟურნალ „ქართველოლოგის“ სარედაქციო საბჭოს წევრი. 
 
 

 

 
 
დამატებითი ინფორმაცია  
 
 
 
 
 

                                                          თარიღი:    24.05.2017 
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დანართი №1  გამოქვეყნებული ნაშრომების სია 

1. საქართველოს ისტორია VII კლასის სახელმძღვანელო.  (თანაავტორები  მ.ვაჩნაძე, ვ.გურული). 
თარგმნილია აზერბაიჯანულ, რუსულ და სომხურ ენებზე 2003 წ. თბ.                  
2. საქართველოს ისტორია VIII კლასის სახელმძღვანელო.  (თანაავტორები  მ.ვაჩნაძე, ვ.გურული). 
თარგმნილია აზერბაიჯანულ, რუსულ და სომხურ ენებზე 2003 წ. თბ.  
3. საქართველოს ისტორია X კლასის სახელმძღვანელო.  (თანაავტორები  მ.ვაჩნაძე, ვ.გურული). 
თარგმნილია აზერბაიჯანულ, რუსულ და სომხურ ენებზე 2003 წ. თბ. 
4. მასწავლებლის სარეკომენდაციო წიგნი, საქართველოს ისტორია VII კლასი.  (თანაავტორები მ. ვაჩნაძე, ვ. 
გურული). 2003 წ. თბ.  
5. საქართველოს ისტორია XIX საუკუნე. სახელმძღვანელო ისტორიის  ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 
(ავტორთა კოლექტივი). 2004 წ. თბ. 
6. ერისთავობის ინსტიტუტი საქართველოში. გამომცემლობა „არტანუჯი“ 2003 წ. თბ. 
7.  ერისთავობის ინსტიტუტი ტაო-კლარჯეთის სამეფოში. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა 
სახელმწიფო ინსტიტუტი. პროფესორ-მასწავლებელთა I სამეცნიერო სესის მასალები. 1999 წ. თბ..   
8.  პოლკოვნიკ სრესელის მოხსენებითი ბარათი. ჟურნალი „ახალი დროება“ 1999 წელი #6. (თანაავტორი კ. 
ცერცვაძე) 
9.  რამდენიმე დოკუმენტი საქართველო-ჩრდილო კავკასიას შორის არსებული სასაზღვრო რეჟიმის შესახებ 
1918-1921 წლებში. (თანაავტორი კ. ცერცვაძე). გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2000 წ. თბ.   
10. დოკუმენტები საქართველოსა და ჩრდილო კავკასიის ურთიერთობების შესახებ 1918-1921 წლებში. 
(თანაავტორი კ.ცერცვაძე).  გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2000 წ. თბ.               
11.  მოხსენებითი ბარათი ავარიის მხარის საქართველოსთან შეერთების შესახებ. (თანაავტორი კ .ცერცვაძე). 
გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2000 წ. თბ. 
12. საქართველო და ერთიანი კავკასია. (თანაავტორი კ.ცერცვაძე). გამომცემლობა                                                            
„მერიდიანი“ 2000 წ. თბ 
13. სტატიები წიგნში -  საქართველოს მეფეები (ავტორთა კოლექტივი) (თამარ მეფე,  გიორგი V, გიორგი 
VIII, ალექსანდრე I, გიორგი II, ლევანი, ალექსანდრე II, დავით I, კონსტანტინე I, თეიმურაზ I, არჩილ II, 
დავით II, კონსტანტინე II,  ერეკლე II, გიორგი XII). 2000 წ. თბ.   
14. ფავსტოს ბუზანდის ერთი ცნობის შესახებ. პროფესორ ვალერიან  მაჭარაძის 80 წლისთავისადმი 
მიძღვნილ სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2001 წ. თბ.   
15. პიტიახშის ინსტიტუტი ქართლის სამეფოში. თსუ შრომები № 338 2001 წ. თბ.   
16.  საქართველოს ისტორია (უძველესი დროიდან XX საუკუნის ბოლომდე). წიგნში მოსწავლეთა ცნობარი. 
(თანაავტორი კ. ცერცვაძე). 2001 წ. თბ.   
17. 26 მაისის გაკვეთილები. ჟურნალი „იმიჯი“ 2002 წ. მაისი. თბ. 
18. ქართლის საერისთავო IX-X საუკუნეებში. პროფესორ ნოდარ შოშიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 
ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომების კრებული. 2002 წ. თბ.   
19. ერისთავობის ინსტიტუტი ქართველთა საკურაპალატოში. თსუ შრომები № 346 2003 წ. თბ.     
20. Из  истории  поселения  в  россии  царей  Арчила II   и  Вахтанга VI. В книге  „Грузино-Россииские  
научно-культурные  связи  в  истории  Санкт-Петербурга“. издательство  „LOGOS“. Санкт-Петербург 2003 год. 
21. სტატიები ივანე ჯავახიშვილის ენციკლოპედიურ ლექსიკონში.                                                             თსუ 
გამომცემლობა 2003 წ. თბ.   
22. არჩილ ერისმთავრის „რეფორმის“ შესახებ. გამომცემლობა „არტანუჯი“. 2004 წ. თბ.     
23. საერისთავოები V  საუკუნის ქართლის სამეფოში. გამომცემლობა „არტანუჯი“. 2004 წ. თბ.   
24. ქვემო ქართლის პიტიახშთა წარმომავლობის შესახებ. გამომცემლობა                                                                    
„არტანუჯი“. 2004 წ. თბ.    
25. ერისთავობის ინსტიტუტი აფხაზთა სამეფოში. გამომცემლობა  „არტანუჯი“. 2004 წ. თბ.    
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26. ფარნავაზ მეფის ადმინისტრაციული რეფორმა. გამომცემლობა „არტანუჯი“. (თარგმნილია სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე) 2004 წ. თბ.    
27. ვახტანგ გორგასლის დროინდელი დასავლეთ საქართველოს საერისთავოების შესახებ. ახალგაზრდა 
მეცნიერთა II რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები. 2004 წ. ქუთაისი. 
28. საქართველო თამარის მეფობის დროს. წმიდა მეფე თამარის ხსენებისადმი მიძღვნილი კონფერენციის 
მასალები. 2005 წელი თბილისი. 
29. სტატიები საქართველოს ისტორიის შესახებ ინტერნეტ პროექტში  
„ХРОНОС“  
30. არაგვის ერისთავთა ქრონოლოგია გამომცემლობა „არტანუჯი“ 2005 წ. თბ. 
31. მასალები საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ურთიერთობის ისტორიიდან.  გამომცემლობა 
„არტანუჯი“ 2005 წ. თბ. 
32. სურამელთა ფეოდალური საგვარეულო. გამომცემლობა „არტანუჯი“ 2006 წ. თბ. 
33. XII-XIII საუკუნეებში მოღვაწე დადაინთა გენეალოგია. აკაკი შნიძის 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
კონფერენციის მასალები 2007 წ. თბ. 
34. ერთიანი კავკასიის იდეა და მისი განხორციელების მცდელობა 1918-1921 წლებში. კავკასიოლოგთა I 
საერთაშორისო კონგრესის მასალები 2007 წ. თბ. 
35. სამცხის ერისთავის „ჴელის“ შესახებ კრებული „მესხეთი“ VIII-IX 2007 წ. თბ. 
36. XI-XIII საუკუნეებში მოღვაწე დადიანთა გენეალოგია. კრებულში მარიამ ლორთქიფანიძე - 85 2007 წ. 
თბ. 
37. IX-XI საუკუნეების საქართველოს ფეოდალური საგვარეულოების ისტორიიდან. მირიან ბაჰლაუნდის 
შთამომავლები. კრებულში საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები IX 2008 წ. თბ. 
38. ჯაყელთა საგვარეულოს ისტორია XI-XV საუკუნეებში გამომცემლობა „არტანუჯი“ 2008 წ. თბ. 
39. კახეთ-ჰერეთის ფეოდალური საგვარეულოების ისტორიიდან (XII-XIII საუკუნეები) გამომცემლობა 
„უნივერსალი“ 2008 წ. თბ. 
40. დასავლეთ საქართველოს ფეოდალური საგვარეულოების ისტორიიდან გამომცემლობა „უნივერსალი“ 
2008 წ. თბ. 
41. საქართველოს დუმნებად დაყოფის შესახებ 1245-1247 წლებში. საისტორიო კრებული „მესხეთი“ X 2008 
წ. ახალციხე  
42. ნარკვევები საქართველოს პოლიტიკური ისტორიიდან (ნაწ. I) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2009 წ. თბ. 
43. ნარკვევები საქართველოს პოლიტიკური ისტორიიდან (ნაწ. II) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2009 წ. თბ. 
44. ბრძოლა თბილისის დაცვისათვის 1921 წლის საქართველო-რუსეთის ომის დროს გამომცემლობა 
„უნივერსალი“ 2009 წ. თბ. 
45. ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლის შედეგების შესახებ. ისტორიანი, სამეცნიერო კრებული 
მიძღვნილი რ.მეტრეველის 70 წლისთავისადმი. 2009 წ. თბ. 
46. VI-X საუკუნეების საქართველოს ისტორია (თანაავტორები მ.ლორთქიფანიძე, დ.შველიძე, ნ.სანიკიძე) 
წიგნში საქართველოს ისტორიის კათედრა (1918-2005) 2010 წ. თბ. 
47. აშოტ I, ბაგრატ IV, გიორგი II, დავით V, გიორგი IV, ალექსანდრე I კახთა მეფე, თეიმურაზ II, ერეკლე II – 
წიგნში „ცხოვრება საქართველოს მეფეთა და ერისმთავართა“ წიგნი I და II   2010 წ. თბ. 
48. 13 საბედისწერო დღე – 1921 წლის თებერვლის სისხლიანი ქრონიკები. ჟურნალი „ისტორიანი“ №2 2011 
წ. თბ. 
49. საქართველო-აზერბაიჯანის 1919 წლის თავდაცვითი ხელშეკრულება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები I, 2011 წ. თბ. 
50. კიდევ ერთხელ თამარ მეფის გარდაცვალების თარიღის შესახებ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები II, 2011 წ. თბ. 
51. გენერალ ლუდენდორფის ერთი წერილის შესახებ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები III, 2011 წ. თბ. 
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52. საქართველო ერთიანი სამეფოს ორად გაყოფის შესახებ XIII საუკუნის 50-იან წლებში. საისტორიო 
ძიებანი I. 2011 წ. თბ. 
53. რამდენიმე მოსაზრება საქართველოში ათაბაგის „ჴელის“ შემოღებასთან დაკავშირებით. ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის 
ინსტიტუტის შრომები IV, 2011 წ. თბ. 
54. რამდენიმე მოსაზრება 1125 წლის ანდერძის შესახებ. გიორგი ნადირაძის 80 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი კრებული. „არტანუჯი“ 2012 წ. თბ. 
55. ერისთავობის ინსტიტუტი დავით აღმაშენებლის ცენტრალისტურ პოლიტიკაში. ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის კრებული 
„დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა“. „მერიდიანი“ 2012 წ. თბ. 
56. XI-XV საუკუნეებში ქართველ მეფეთა ზეობის ათვლის შესახებ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები V, 2012 წ. თბ. 
57. ერთი დოკუმენტი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების შესახებ (1920 
წელი). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე №2 2012 წ. თბ. 
58. ბაღვაშთა და ორბელთა ნათესაობის შესახებ. საისტორიო ძიებანი 2. 2012 წ. თბ. 
59. საქართველო და ქართველები (თანაავტორები ზ.აბაშიძე, ო.ჯანელიძე) 2013 წ. თბ. 
60. 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საბრძოლო მოქმედებების ისტორიიდან. 2013 წ. თბ. 
61. გენერალ-ლეიტენანტი ილია ოდიშელიძე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები VII. 2013 წ. თბ. 
62. სტატიები ენციკლოპედია „საქართველო“-ში ტ. II. 2013 წ. თბ. 
63. საქართველოს ისტორია (უძველესი დროიდან 1801 წლამდე). (თანაავტორები  მ.ვაჩნაძე,  ვ.გურული) 
2014 წ. თბ. „არტანუჯი“  
64. ისტორიული ტექსტის ინტერპრეტაციის საკითხისათვის (თანავტორები ნ.ბერიძე. გ.ჟუჟუნაშვილი) 
კრებულში „ტექსტზე ორიენტირებული კვლევები“ 2014 წ. თბ. თსუ გამოცემლობა. 
65. მანუჩარ II ჯაყელი (ნაწილი I). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე №1 2014 წ. თბ. 
66. სტატიები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ჟურნლში „NAEC.ge“ (ქართველები პირველ 
მსოფლიო ომში   № V დეკემბერი 2014; ვახტანგ მეექვსე  № VI მარტი 2015; სიკვდილით ვერ შეგვაშინებთ 
(სამხედრო ცენტრის წევრების დახვრეტის შესახებ 1923 წლის 21 მაისს) № VII ივნისი 2015; წიწამურის 
ბრძოლა № VIII სექტემბერი 2015; ბექა ჯაყელი № IX დეკემბერი 2015; აფხაზთა მეფე გიორგი II № X მარტი 
2016; ეგარსლან ბაკურციხელი  № XI ივნისი 2016; კვირიკი დიდი № XII ნოემბერი 2016; სარგის ჯაყელი № 
XIII იანვარი 2016; გრიგოლ სურამელი № XIV 2017). 
67. მოწინააღმდეგეთა ჯარების რაოდენობა დიდგორის ბრძოლაში. საისტორიო ძიებანი 4.   
2014 წ. თბ. 
68. სტატიები ენციკლოპედია „საქართველო“-ში ტ. III. 2014 წ. თბ. 
69. ქართული ტიტულატურა ტაო-კლარჯეთის სამეფოს მმართველ ბაგრატიონთ დინასტიაში. ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის 
ინსტიტუტის შრომები IX. 2015 წ. თბ. 
70. საქართველოს ისტორიის დამახინჯების შესახებ აზერბაიჯანულ გამოცემებში (თანაავტორობით: 
როლანდ თოფჩიშვილი, ბონდო კუპატაძე, დიმიტრი შველიძე). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები IX. 2015 წ. თბ. 
71. მანუჩარ II ჯაყელი (ნაწილი II). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე №2 2015 წ. თბ. 
72. პოლკოვნიკი ირაკლი ცაგურია. ჟურნალი „ქართული ემიგრაცია“ № 3(6) თბ. 2015 
73. სტატიები ენციკლოპედიაში „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია“ ტ. I თბ. 2015 
74. 1924 წლის აჯანყების შეფასება თანამედროვე ქართულ ისტორიოგრაფიაში. კრებული მიძღვნილი 1924 
წლის აჯანყების 90 წლისთავისადმი. თბ. 2016 
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75. გენერალ ილია ოდიშელიძის მიერ 1921-1922 წლებში კონსტანტინოპოლში წაკითხული მოხსენებების 
შესახებ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს 
ისტორიის ინსტიტუტის შრომები X. 2016 წ. თბ. 
76. სტატიები  ჟურნალში „ჩემი სამყარო“ (გამომცემელი, საქართველოს სტრატეგისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების კვლევის ფონდი): გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი, №13 2016; 1924 წლის აჯანყება, №14 
2016; 
77. მსოფლიო ისტორია (თანაავტორები დ.მერკვილაძე, გ.გეთიაშვილი). 2016 წ. თბ. 
78. რამდენი ყივჩაღი გადმოასახლა დავით აღმაშენებელმა საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები XI. 
2016 წ. თბ. 
79. ქართული და ბიზანტიური ტიტულატურის მიმართება ბაგრატიონთა საგვარეულოში IX-X 
საუკუნეებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს 
ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. შოთა მესხია 100. 2016 წ. თბ. 
80. საბედისწერო შეცდომები (1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის წინ და ომისას დაშვებული 
შეცდომები). ჟურნალი „ისტორიის რეკონსტრუქციები“ №2 2016 წ. თბ. 
81. გენერალი ილია ოდიშელიძე. გამომცემლობა „არტანუჯი“. თბ. 2017 
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