
CURRICULUM VITAE   
                                                                                                                                 
 

გვარი:            თოფჩიშვილი                 

სახელი:          როლანდ          

სამუშაო ადგილი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილების 

გამგე 
მისამართი:    თბილისი, სოფელი დიღომი, დავით აღმაშენებლის 51ა        

ელ. ფოსტა: topchi49@hotmail.com; roland.topchishvili@tsu.ge  

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა _  

ა. 1972-1974  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის 

ინსტიტუტის ასპირანტი; 

ბ. 1974-დან: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის           

ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი;  

გ. 1984-დან: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

დ. 1988-დან: წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ე. 1993-დან 2006 წლამდე: მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ. 2006-დან დღემდე: ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 

კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილების გამგე.  

ზ. 2006 წლიდან დღემდე: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი (ეთნოლოგიის მიმართულება). 

_ ა. 1972-1974  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის 

ინსტიტუტის ასპირანტი; 

ბ. 1974-დან: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის           

ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი;  

გ. 1984-დან: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 

დ. 1988-დან: წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ე. 1993-დან 2006 წლამდე: მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

ვ. 2006-დან დღემდე: ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 

კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილების გამგე.  

ზ. 2006 წლიდან დღემდე: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი (ეთნოლოგიის მიმართულება). 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (1993 წელი), პროფესორი. 
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(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

                                     1972წ. 
  

1. ფშავიდან მოსახლეობის მიგრაციის შესწავლისათვის. _ თსუ სტუდენტთა  

 სამეცნიერო კონფერენცია, XXXIV, ისტორიის სექცია, კონფერენციის მასალები,   

 თსუ გამომცემლობა, გვ.11_12. 

                                     1976წ. 
 

2. ფშაველთა შირაქში ჩასახლების ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ასპექტები.      

„საისტორიო კრებული“, V, 1976. 
 

                                                1977წ. 
 

            3. ქართველ მთიელთა ბარში გადასახლების ერთი ფაქტის შესახებ. –„საისტორიო კრებული“, 

VI, თბ., 1977. 

            4. ქართველ მთიელთა ბარში ჩასახლების ორი ფორმის შესახებ. _ „მაცნე“, ისტორიის... სერია, 

N2, 1977. 

            5. სად არის ფშავი? _ „ახალი თიანეთი“, # 93, 1977, 4 აგვისტო. 
 

                                             1978წ. 

            6. კვერნაულა თუ გორიმზვარე. _ „ ახალი თიანეთი“, # 99, 1978, 19 აგვისტო. 
 

                                             1979წ. 

            7. ტოპონიმები, როგორც წყარო აღმოსავლეთ საქართველოს მთის მოსახლეობის მიგრაციის 

შესახებ. _ „მაცნე“, ისტორიის... სერია, N2, 1979. 

            8. არაგვის ხეობის მოსახლეობის მიგრაციული პროცესების ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 

ასპექტები. _ ახალგაზრდა მეცნიერ ისტორიკოსთა რესპუბლიკური სესიის მოხსენებათა 

თეზისები, თსუ, 1979. 

            9. წითელწყაროს რაიონის მოსახლეობა. _ კრ.: „სოციალური განვითარების დაგეგმვის 

სოციალურ-კულტურული ასპექტები“, თბ., 1979 (რედაქტორი მ. გეგეშიძე). 

            10. სად გაგყვება გვარი შენი. _ „სოფლის ცხოვრება“. _ 1979, 14 ივლისი. 

            11. ეთნოგრაფთა და ანთროპოლოგთა სამეცნიერო სესია // მაცნე _ ისტორიის სერია, #1, 1979, 

გვ. 196-200 (ტანაავტორი რ. თოდუა). 
 

                                              1980წ. 
 

            12. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ბარში გადასახლების ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 

შესწავლის ზოგიერთი შედეგი. _ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 97, N3, 

1980. 
 

                                              1981წ. 
 

            13. არაგვის ხეობის მოსახლეობის მიგრაციული პროცესების  ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 

შესწავლა. „ჟინვალის ექსპედიცია“ (მეორე სამეცნიერო სესიის მასალები), თბ., 1981. 

            14. საკულტო ძეგლები, როგორც წყარო აღმოსავლეთ საქართველოს მთის მოსახლეობის 

მიგრაციის შესასწავლად. _ „მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის”, XXI, 1981. 

            15. ერწო-თიანეთის მოსახლეობა (ფშაველთა ერწო-თიანეთში დასახლების ისტორიიდან). 

წერილი პირველი. _ „ახალი თიანეთი”, #127, 1981, 24 ოქტომბერი. 
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            16. ერწო-თიანეთის მოსახლეობა (ფშაველთა ივრის ხეობის ზემო წელში დასახლების 

ისტორიიდან). წერილი მეორე. _ „ახალი თიანეთი”. _1981. 27 (X).  

            17. ტრადიცია _ თაობათა მონაპოვარი. _ „კომუნისტი”, #288, 10|/XI, 1982. 
 

                                                                                            1983წ. 
 

            18. აღმოსავლეთ საქართველოს მთის მოსახლეობის მთისწინეთსა და ბარში მიგრაციის 

ისტორიიდან (ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით). _ „საქართველოს მთიანეთის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თავისებურებანი ფეოდალიზმის ხანაში“, თბ., 

1983. 

            19. კიდევ ერთი ნაშრომი ერწო-თიანეთის შესახებ. _„ახალი თიანეთი”, #4, 1983, 8 იანვარი.           
 

                                             1984წ. 
 

            20 (I). აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა მიგრაცია XVII–XX სს-ში. _ თბ., 1984. _148 გვ. 

(წიგნი). 

            21. საყურადღებო გამოკვლევა. _ „ლიტერატურული საქართველო”, #27, 29/VI,1984. 

                                             1985წ. 
 

            22. მთიულეთისა და გუდამაყრის მოსახლეობის ზოგიერთი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 

საკითხი. _ „მაცნე”, ისტორიის... სერია, #2, 1985. 

            23. ჭავჭავაძეთა გვარის ისტორიისათვის. _ „ლიტერატურული საქართველო”, #31, 2.08.1985. 

                                           1986წ. 
 

            24. საქართველოს ეთნოგრაფიული ყოფის საკითხები. _ „ლიტერატურული საქართველო”, #51, 

19.12.1986. 
            

                               1987წ. 
 

            25. ქსნის ხეობის მოსახლეობის ზოგიერთი ეთნოგრაფიული საკითხი (XVII-XXსს.). _ „მაცნე”, 

ისტორიის... სერია, #4, 1987. 

            26. XIX საუკუნის მოსახლეობის აღწერის მასალები საქართველოს ეთნოისტორიისა და 

სოციალური ყოფის შესახებ. _ „მნათობი”, #12, 1987. 

            27. ქართული გვარსახელები ეთნიკური პროცესების კვლევის წყარო _ საქართველოს 

ეთნოგრაფთა IX რესპუბლიკური სამეცნიერო სესიის თეზისები, ქ. ახალციხე, 1987, 24 

ივნისი. _ თბ., 1987. _ გვ. 25. 
 

                                          1988წ. 
 

            28. ქართველთა ეთნიკური ისტორიიდან. _ „ლიტერატურული საქართველო”, #30, 22.07.1988. 

                                            1989წ. 
 

            29. Посемейные списки Тифлисской губернии 1886г. как этнографический источник. _ «Советская 

этнография», №6, 1989.                                   
 
 

1990წ. 
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                       30. ხევსურული გვარები (ზოგიერთი ეთნოისტორიული და სოციალური საკითხი). 

„ქართულ-კავკასიური ეთნოგრაფიული შტუდიები - 1987“, თბ., 1990. 

           31. ისტორიის შეგნებული გაყალბება, თუ .... _ „ლიტერატურული საქართველო“, 

           NN 3_4, 22-26.01.1990. 

           32. ისევ ეროვნების აღდგენაზე (ინტერვიუ). „ლიტერატურული საქართველო“, N20, 

18.05.1990 

           33. Вспомни имя своё. – «Заря Востока», №114,  13.05.1990. 

 

                                             1991წ. 
 

           34. ისტორიის გამყალბებლებთან კამათს განა აზრი აქვს? _ „ლიტერატურული საქართველო“, 

#3, 1991. 

           35. ვინ არის ქართველი? _ „ლიტერატურული საქართველო“, #11, 15.03.1991. 

           36. ზოგიერთი ქართული გვარის ისტორიიდან. _ „ლიტერატურული საქართველო“, #22, 

31.05.1991. 

           37. ქართული ანთროპონიმული მოდელის შესახებ. _ „ლიტერატურული საქართველო“, 06. 

1991. 

           38. ქართველი მაჰმადიანები, ქართველი კათოლიკეები, ქართველი გრიგორიანელები. _ კრ.: 

„დიდგორი“, 1991. 

           39. პიროვნებისა და სოციალური ჯგუფების თემიდან გამოყოფის ტენდენციები ხევსურეთში. _ 

„ქართულ-კავკასიური ეთნოგრაფიული შტუდიები – 1998“, 1991. 

            40. ისტორიული სიმართლის გზით (ინტერვიუ) “საქართველოს რესპუბლიკა”, 22 აგვისტო, 

1991. 
 

                                           1993წ. 
 

           41. (II) ლეჩხუმური გვარსახელები (დასავლეთ საქართველოს ეთნიკური ისტორიიდან). _ თბ., 

„საქართველო“,  1993. _ 44 გვ.  (წიგნი). 
 

                                           1994წ. 
 

           42. ნაშრომი ქართული ანთროპონიმების შესახებ. _ „კავკასიონი“, #38, 24.08.1994. 

           43. რეპრესირებული მეცნიერის წიგნები. _ „ლიტერატურული საქართველო“, 

            03.06.1994. (რეცენზია წიგნზებე: ბოჭორიძე გ. _ მოგზაურობა სამცხე-ჯავახეთში, თბ., 1992. _ 

თუშეთი. _ თბ., 1993). 
 

                                          1995წ. 
 

           44. უმეცრების ზეიმი. _ „ლიტერატურული საქართველო“, # 16 _ 23.06.1995. 

           45. ერთი ანტიქართული ნაშრომის გამო (გ. გასვიანთან თანაავტორობით). _ „მთაწმინდა“, #3, 

1995. 

           46. რად გვჭირდება ეთნიკური ტერმინების გაუმართლებელი ხმარება. _ 
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 103. ქართული საისტორიო მეცნიერების მნიშვნელოვანი შენაძენი (ბ. ხორავა.  
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     აფხაზთა 1867 წლის მუჰაჯირობა, გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბ., 2004,  

     172 გვ.) _ „ქართული უნივერსიტეტი“, 1 დეკემბერი, 2004წ. #25 (75).  

104. О причинах этнической пестроты и многоязычия в Дагестане. _ “საისტორიო  
    შტუდიები” (თბილისი ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო  
    უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის სამეცნიერო შრომათა  
    კრებული), თბ., 2004, გვ.153-164.  
 

                                2005 წ. 
 

105. Ein bunters und vielgestaltiges Spektrum. – „Wostok“ – special Georgien, Berlin, 1/2005,  

        (თანაავტორი მ. ქურდიანი).  

106 (XII). ეთნოისტორიული ეტიუდები, წ. I. – თბ., „ენა და კულტურა“, 2005. _ 334 გვ. 

(წიგნი). 

107. სამაზრო (საოლქო) დაყოფა _ საქართველოს ტერიტორიულ-    ადმინისტრაციული 
მოწყობის ძირითადი პრინციპები. _ „ანალები“, 2005, #1,     გვ. 17-20. სტატია 
დაბეჭდილია აგრეთვე კრებულში „საქართველოს     სახელმწიფო _ უნიტარული თუ 
ფედერაციული“, ბათუმის უნივერსიტეტის     გამომცემლობა, 2005, გვ. 96-103. 
108. –ფხე (-ხე) სუფიქსის უცნობი ფუნქციის შესახებ ქართულ ანთროპონიმიაში. _ 

ქართული წყაროთმცოდნეობა, XI, თბილისი, „მამატიანე“, 2006, გვ. 81-86. 

109 (XIII). Об осетинской мифологеме истории. – Тб., «Эна да культура»,  2005.   –  62 

стр. (წიგნი) 
 

                              2006 წ.  
  

110 (XIV). საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია: მოკლე სალექციო კურსი. – თბ., 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2006. _ 172 გვ.  

111. რეცენზია როზეტა გუჯეჯიანის საკანდიდატო დისერტაციაზე „ტრადიციული 

ყოფისა და რწმენა წარმოდგენების ურთიერთმიმართება დასავლეთ საქართველოს 

მთიანეთში (სვანეთის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“, 2005. _ ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული შტუდიები, X, თბ., 2006, გვ. 216-232. 

112 (XV). Грузино-осетинские этноисторические очерки. – Кутаиси, Из-во Кутаисского 

государственного университета, 2006. _ 98 стр. (წიგნი) 
 

                                                              2007 წ. 

113 (XVI). კავკასიის ხალხთა ეთნოგრაფია: ეთნიკური ისტორია, ეთნიკური კულტურა. 

სალექციო კურსი. – თბ., გამომცემლობა “უნივერსალი”, 2007. _ 398 გვ. (wigni) 

114. მინა მედიჩი და კავკასიის ეთნიკური სურათი XIX საუკუნის დასაწყისში //Uივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიკოს აკაკი შანიძის დაბადებიდან 120 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2007. გვ. 

52-53. 

115. უდიები (ეთნოისტორიული გამოკვლევა). _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, X, 
გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2007, გვ. 70-109.   
116. რეცენზია სალომე ბახია-ოქრუაშვილის სადოქტორო დისერტაციაზე “აფხაზთა 

ეთნიკური ისტორიის პრობლემები: ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა“. 

თბილისი, 2006. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, X, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, თბილისი, 2007, გვ. 183-203.   
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117. რედაქტორისაგან. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, X, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, თბილისი, 2007, გვ. 3-6. 

118 ქართველთა ხასიათი. _ ქართველური მემკვიდრეობა. XI. ქუთაისი. 2007. გვ. 
191_207. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.  
 
                              2008 წ.  

119. გაზეთ „რეზონანსის“ მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშს. _ გაზ. „რეზონანსი“, 2008 

წლის 22 იანვარი #017 (5539).                                                                                                                     

120. რედაქტორისაგან. _ რ. გუჯეჯიანი, ქართველ მთიელთა მენტალობის ისტორიიდან, 

თბ., 2008, გვ. 201-202. 

121. ეთნოგრაფიული ხიხაძირი (2007 წლის ეთნოგრაფიული ექსპედიცია). _ 

სამეცნიერო კონფერენცია “წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით” (მასალები). 2008 

წლის 2-4 მაისი. გვ. 45-46. 

122. გვარსახელი. _ ენციკლოპედია: “ქართული ენა”. გამომცემლობა “ეროვნული 
მწერლობა”. თბილისი. 2008. გვ. 112_113. 
123 (XVII). საქართველოს ეთნოლოგია. სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარული სპეციალობის სტუდენტებისათვის. – თბ., თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2008. _ 316 გვ. (წიგნი). სახელმძღვანელოზე რეცენზია იხ.: Л. Т. 

Соловьева. Этнографическое обозрение №6, 2010, Стр. 184_186. რეცენზია 

გადმობეჭდილია აგრეთვე კრებულში: კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XIII, თბ., 

2011, გვ. 225-229. 

124 (XVIII). ქართველთა ეთნოგენეზისა და ეთნიკური ისტორიის პრობლემები. – თბ., 

გამომცემლობა “უნივერსალი”, 2008. _ 133 გვ. (წიგნი). 

125. ეთნოგრაფიული ზედა მაჭახელი (2008 წლის პირველი ნახევრის ექსპედიციის 

შედეგები). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ტბელობა”. 2008 წლის ნოემბერი 

(მასალები). გვ. 318_322 (თანაავტორები: რ. გუჯეჯიანი, ნ. შოშიტაშვილი, გ. ჭეიშვილი). 

126 (XIX). ოსთა წინაპარი ალანების თავდაპირველი განსახლების არეალი. – თბ., 
თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008. _ 72 გვ. (წიგნი). რეზიუმე რუსულ და 
ინგლისურ ენებზე.  
127. ეთნოლოგიის სწავლების კონცეფცია. _ “ანთროპოლოგია _ მომავლის მეცნიერება?!” 
(სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული). გამომცემლობა “უნივერსალი”, 
თბილისი, 2008. გვ. 122_141. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 
128. სამხრეთ ოსეთი არ არსებობდა, ეს ხელოვნურად შექმნილი ტერმინია. _ ინტერვიუ 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთან როლანდ თოფჩიშვილთან. _ 

“სამშვიდობო გაზეთი”, #1, 14 ნოემბერი, 2008 წელი. 

129. -ფხე (-ხე) სუფიქსის უცნობი ფუნქციის შესახებ ქართულ ანთროპონიმიაში. 

_”სვანეთი _ ქართული კულტურის სავანე”. თბილისი, 2008, გვ. 177_183. ახლავს 

რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 

130 (XX). ქართველთა ეთნიკური კულტურის საკითხები. – თბ., “უნივერსალი”, 2008. _ 

194 გვ. (წიგნი. თანაავტორები: გ. გოცირიძე, რ. გუჯეჯიანი, ხ. იოსელიანი, თ. 

ღუდუშაური, ქ. ხუციშვილი). 

131. ქართველთა განსახლების არეალი და მისი ბუნებრივ-გეოგრაფიული დახასიათება. 

_ წიგნში “ქართველთა ეთნიკური კულტურის საკითხები”. “უნივერსალი”, 2008, გვ. 

3_13. 

132. ხევსურული სწორფრობა და ფშაური წაწლობა. _ წიგნში “ქართველთა ეთნიკური 
კულტურის საკითხები”. “უნივერსალი”, 2008, გვ. 66_79. 
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133. ეთნოდემოგრაფიული ვითარება ისტორიულ და თანამდროვე საქართველოში. _ 

ეთნოლოგიური კრებული, I, თბილისი, “უნივერსალი”, 2008, გვ. 31_53.  

134. ხიხაძირის სტუდენტთა ეთნოგრაფიული ექსპედიციის ანგარიში. _ 2007 წლის 

საველე ექსპედიციებისა და სასწავლო პრაქტიკის ანგარიშები, I, თბილისი, 2008, გვ. 

25_30. 

135. ეთნოგრაფიული ზედა მაჭახელი. _ “ქართველური მემკვიდრეობა”, XII, 2008, გვ. 

73_87. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (თანაავტორები: რ. გუჯეჯიანი, ტ. ფუტკარაძე, ნ. 

შოშიტაშვილი, გ. ჭეიშვილი). 

136. ეთნიკური ურთიერთობები კავკასიაში (წოვა-თუშები). _ “ქართველური 

მემკვიდრეობა”, XII, გვ. 129_141 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). 
 
 

                          2009 წ. 

137 (XXI). წოვა-თუშები. – თბ., “უნივერსალი”, 2009. _ 120 გვ.  ახლავს ვრცელი რეზიუმე 

რუსულ ენაზე (წიგნი). ამ წიგნზე რეცენზია: ნ. ოთინაშვილი, ზ. ოთინაშვილი. მცირე 

რეცენზია პროფესორ როლანდ თოფჩიშვილის წიგნის “წოვა-თუშების” გამოცემის გამო. 

_ საენათმეცნიერო ძიებანი, XXX, თბ., 2009, გვ. 198_201. 

138. ტოტალური შეტევა ქართველებსა და ჩვენს ისტორიაზე. _ “საქართველოს 
რესპუბლიკა”, 14. 03. 2009 წელი, #47, გვ. 6_7. 
139 (XXII). ამერიკის ეთნოლოგია: ეთნიკური ისტორია, ეთნიკური კულტურა. 

სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

2009, 142 გვერდი. 

140 (XXIII). Осетины в Грузии: миф и реальность. – Тб.: Универсал, 2009. _ 258 с., с 

картами. (Книга). 

141. XX საუკუნის 10-იანი წლების სვანეთის ლატალის თემის “ქორწინების 
გამოკითხვის” საბუთები, როგორც ეთნოლოგიური კვლევის წყარო. _  საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია “დიდაჭარობა”, ხულო-დიდაჭარა, 2009 წლის მაისი 
(მასალები, გვ. 266_277) (თანაავტორები: რ. გუჯეჯიანი, მ. ჩამგელიანი). 
142. ალან-ოსების გენეზისის სათავეებთან (ინტერვიუ). _ ჟურნალი “კრიალოსანი”, #5 

(51), 2009 წელი, გვ. 36_39.  

143. ოსთა საქართველოში განსახლებისა და ქართულ-ოსური ურთიერთობის 

პრობლემები. _ “კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული”, XI, თბილისი, “უნივერსალი”, 

2009, გვ. 100_112. რეზიუმე რუსულ ენაზე. 

144. რეცენზია ლავრენტი ჯანიაშვილის სადოქტორო დისერტაციაზე: “1944 წელს 

სამხრეთ საქართველოდან განსახლებულთა ეთნოისტორიული პრობლემები”. _ 

“კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული”, XI, თბილისი, “უნივერსალი”, 2009, გვ. 226_232. 

145. რედაქტორისაგან. _ “კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული”, XI, თბილისი, 

“უნივერსალი”, 2009, გვ. 5_6. 

146 (XXIV). ევროპის ეთნოლოგია: ეთნიკური ისტორია, ეთნიკური კულტურა. 

სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

2009, 358 გვ. 

147. ეთნიკური სიტუაციის დინამიკა კავკასიაში: ისტორია და თანამედროვეობა. _ 
“საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა)”. გამომცემლობა “შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009, გვ. 96_109. რეზიუმეები 
ინგლისურსა და რუსულ ენებზე. 
148. ზოგიერთი ქართული ეთნოგრაფიული რეალია შავშეთში, კლარჯეთსა და ტაოში. _ 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლოტიკური 
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ინტერესების კონტექსტში (აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 

წლისთავისადმი მოძღნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), 

გამომცემლობა “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009, გვ. 

203_217. რეზიუმე რუსულ ენაზე. 

149. ეთნიკური პროცესები შიდა ქართლში. _ საქართველოში არსებული კონფლიქტები 
და მშვიდობის პერსპექტივები. საქართველოს საპატრიარქოსი და კონრად ადენაუერის 
ფონდის გამოცემა. გამომცემლობა “კალამუსი”, თბილისი, 2009, გვ. 135_171. 
150. Ethnic Processes in Shida Karthli (The Ossetians in Georgia). _ Causes of War Prospects for 

Peace, Tbilisi, 2009, p. 111-138. 

151. ეთნოლოგიური ტერმინების არადანიშნულებით, უადგილოდ გამოყენების შესახებ. 
_ ქართველური მემკვიდრეობა, XIII, 2009, გვ. 127_137 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). 
 

                                                                  2010 წ. 

152 (XXV). თეორიული ეთნოლოგია. სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2010 წ. 468 გვ. (თანაავტორები: ქ. ხუციშვილი, რ. გუჯეჯიანი). 

153 (XXVI). საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. როლანდ თოფჩიშვილის საერთო 

რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბ., 2010. 736 გვ.+34 ფერადი ილუსტრაცია. 

მონოგრაფიაში რ. თოფჩიშვილს ეკუთვნის შემდეგი მონაკვეთები: 

154. Aშესავალი. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო 

რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 3_4. 

155. ქართველთა განსახლების არეალი.  _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. 

თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 5_11. 

156. ქართველთა ეთნოგენეზი. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. 

თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 12_33. 

157. ქართველთა ეთნიკური ისტორია. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. 

თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 34_50. 

158. ქართველთა ეთნონიმები და ეთნოგრაფიულ ერთეულთა აღმნიშვნელი ტერმინები. 

_ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, 

გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 51_61. 

159. ეთნოდემოგრაფიული ვითარება ისტორიულ და თანამედროვე საქართველოში. _ 

საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, 

გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 62_75. 

160. ქართველი ერის გადარჩენის მიზეზები. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. 

რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 

76_84. 

161. ქართული ენა და მისი დიალექტები. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. 

თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 90_95. 

162. ქართველთა რელიგიურ-კონფესიური ჯგუფები. _ საქართველოს 

ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა 

“უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 96_105. 

163. საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები. _ საქართველოს 

ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა 

“უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 106_153. 

164. წოვა-თუშები. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის 

საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 154_162. 
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165. საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა. _ საქართველოს 

ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა 

“უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 183_188. 

166. ოსები საქართველოში. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. 

თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 

189_213. 

167. აფხაზები საქართველოში. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. 

თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 

214_233. 

168. ქართული საკუთარი სახელების სისტემა. _ საქართველოს 

ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა 

“უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 234_247. 

169. ქართველთა ხასიათი. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის 

საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 248_259. 

170. ხევსურული სწორფრობა და ფშაური წაწლობა. _ საქართველოს 

ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა 

“უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 348_355. 

171. ხელოსნობა. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო 

რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 538_540. 

172. ხალხური ტრანსპორტი. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. 

თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 

617_622. 

173. ხალხური სპორტული თამაშობები. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. 

თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 

640_642. 

174. ხალხური სიმღერები და ცეკვები. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. 

თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 

658_662. 

175. ეთნოსთა შორის ურთიერთობები. კონფლიქტები თანამედროვე საქართველოში. _ 

საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, 

გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 698_703. 

176 დასკვნის მაგიერ. _ საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია. რ. თოფჩიშვილის 

საერთო რედაქციით, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 704_705. 

177. რედაქტორისაგან. _ საქართველოს ეთნოლოგიის კრებული, XXII, გამომცემლობა 

“უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 3_6. 

178 Этническая обстановка на историческом и современном Кавказе. _ კავკასიის 
ეთნოლოგიის კრებული, XII, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 56_69. 
179. ისტორიას ჩეხეთის მართლმადიდებელი მიტროპოლიტიც გვიმახინჯებს 
(მიტროპოლიტ ქრისტეფორეს ერთი ეპისტოლეს გამო). _ კავკასიის ეთნოლოგიის 
კრებული, XII, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 197_210. 
180. კლარჯეთის ეთნოლოგიური შესწავლის პირველი სერიოზული ნაბიჯი (რეცენზია 

როინ მალაყმაძის წიგნზე “ლიგანის ხეობა”, გამომცემლობა “არტანუჯი”, თბ., 2008). _ 

კავკასიის ეთნოლოგიის კრებული, XII, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 

239_244. 

181. ქართველთა აღმნიშვნელი ეთნონიმები და ლოკალურ (ეთნოგრაფიულ) 

ერთეულთა აღმნიშვნელი ტერმინები. _ კრებული: “თეიმურაზ მიბჩუანი _ 70”, 

თბილისი, 2008_2010, გვ. 251_269 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). 
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182 (XXVII). სახელების ეთნოლოგია და ისტორია: მსოფლიოს ხალხთა 

ანთროპონიმიული სისტემები. სახელმძღვანელო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

შემსწავლელი სტუდენტებისათვის, თბ., 2010, გვ. 322.  

183. მიხეილ ქურდიანის სახელი სამუდამოდ დარჩება ისტორიაში _ გელათის 

მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, #9-10, 2010, გვ. 28-32. 
 

2011 
 

184. ინგუშები. _ ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი, #1, 2011, გვ. 60-65. 

185. ჩაჩნები. _ ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი, #3 (გვ. 72-77) _ #4 (72-

77) 2011. 

186. “კავკასიური ცივილიზაციის” შესახებ. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის შრომები. II, თბ., 

2011, გვ. 21-63. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე: ABOUT “CAUCASION CIVILIZACION”. 

187. რა ტერიტორიას მოიცავს კავკასია? _ ივანე ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 3-4 მაისი, 2011 წელი. გვ. 58-60. 

188. საქართველოს ისტორიის ქურდები. _ ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი 

ჟურნალი, #5, 2011, გვ. 31-35. 

189. Об этногенезе осетин. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XIII, თბ., 2011, გვ. 171-

200. 

190. დედამიწის ენა _ ისტორიის შესწავლის წყარო. _ კავკასიის ეთნოლოგიური 

კრებული, XIII, თბ., 2011, გვ. 208-216. 

191. მიხეილ ქურდიანი _ გამორჩეული მეცნიერი და არაორდინლაური პიროვნება. _ 

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XIII, თბ., 2011, გვ. 348-353. 

192. რედაქტორისაგან. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XIII, თბ., 2011, გვ. 3-5. 

193 (XXVIII). Кавказоведческие исследования. _ «Универсал», Тбилиси, 2011. _ 270 стр.  

194. ონომასტიკური მონაცემები დვალთა ეთნიკური კუთვნილების შესახებ. _ ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. III, თბ., 2011, გვ. 56-79. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე: 
ONOMASTIC DATA ON AFFILIATION OF DVALTTI RESIDENTS. 

195. The etnic situation in the Caucasus: past and present. _ The Caucasus and Globaization, 2011, 

#5 (1-2). 

196. Этническая обстановка на историческом и современном Кавказе. _ Кавказ и 

Глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований, том 5, 

выпуск  1-2, 2011.  

197. როგორ გაქრნენ კავკასიელი ალბანელები. _ ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი 

ჟურნალი, #9, 2011, გვ. 58-64. 

198. სვანეთი. _ სვანეთის ისტორიის ფურცლები, თბილისი, 2011, გვ. 5-7. 

199. ქართული ეთნოლოგიის წარსული, აწმყო და მომავალი. _ 

ინტერდისციპლინარული არქეოლოგია, I, თბილისი, 2011, გვ. 90-107. რეზიუმე 

ინგლისურ ენაზე: Roland Topchishvili. Past, present and Future of Georgian Etnologe, გვ. 108-

200 (XXIX). საქართველოს თავად-აზნაურული გვარების ისტორია, “უნივერსალი”, 

თბილისი, 2011, 470 გვერდი. 

201. ბალყარელები. _ ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი, #12, 2011, გვ. 36-

41. 

202. Еще одно искажение истории Грузии (по поводу Послания Митрополлита Православной 

Церкви Чехии и Словакии Христофора). _ Грузинская русистика, Книга 5, Тбилиси, 2011, 

стр. 371-384.  
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2012 

203. როდის დასახლდნენ ოსები საქართველოში. _ ისტორიანი: ისტორიულ-

შემეცნებითი ჟურნალი, #3, 2012, გვ. 48-52 _ #4, 2012, გვ. 26-31. 

204. ქართულ-ოსური ურთიერთობების ნეგატიური ასპაქტი: ოსთა თარეშები შიდა 

ქართლში _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. V, თბ., 2012, გვ. 146-172. რეზიუმე 

ინგლისურ ენაზე:  

205. “საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების” რედაქტორებს _ თედო 

დუნდუას, მარიამ ჩხარტიშვილს და ალექსანდრე ბოშიშვილს _ ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის შრომები. V, თბ., 2012, გვ. 403-446.  

206 (XXX). კავკასიის ეთნოლოგია. გ. ავთანდილაშვილის, გ. მეურმიშვილისა და გ. 

ჭეიშვილის მონაწილეობით. სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული 

ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2012, 383 

გვ. სახელმძღვანელოს ახლავს კავკასიის ეთნიკური რუკა (ავტორი გ. ჟუჟუნაშვილი). 

207. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები. _ თსუ 

საქართველოს ისტორიის შრომები. სპეციალური გამოშვება: “კლარჯეთისა 

დიდებულთა უდაბნოთა”, გამომცემლობა “მერიდიანი”, თბილისი, 2012, გვ. 8-23. 

ღეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 

208 (XXXI). მითი კავკასიური ცივილიზაციის შესახებ, “უნივერსალი”, თბილისი, 2012, 

134 გვ. (წიგნი). 

209. ყუმუხები. _ ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი, #7 (19), 2012, გვ. 25-

29. 

210. დიდოელები საკუთარ თავს ცეზებს _ არწივებს უწოდებენ. _ ისტორიანი: 

ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი, #10 (22), 2012, გვ. 58-62. 

211. ეთნოგენეზისა პროცესისა და ქართველთა ეთნოგენეზის შესახებ. _ ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. VI, თბ., 2012, გვ. 35-62. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 

212. ხანძთის მონასტრის ლოკალიზაციის შესახებ. _ აკადემიკოს მარიამ 

ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია. 2012 წლის 16-17 ნოემბერი, თბილისი, 2012 წ. გვ. 46-47.  
Roland Topchishvili. On the Issue of khandzta Monastery locaization. _ International Conference 

1841 wels dedicated to 90th Anniversary of Academican Mariam Lordkipanidze s birth November 

16-17, 2012, Tbilisi, Georgia. 

213. ოსთა ეთნოგენეზის შესახებ. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული-XIV, თბილისი, 

2012, გვ. 44-74. 

214. რეცენზია ნინო მინდაძის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო 

ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე “ქართული ხალხური სამედიცინო 

კულტურა”. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული-XIV, თბილისი, 2012, გვ. 171-176. 

215. რედაქტორისაგან. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული-XIV, თბილისი, 2012, გვ. 

3-4. 

216. დვალები. _ ენციკლოპედია “საქართველო”. ტომი 2, 2012, გვ. 389. 

217. დვალეთი. _ ენციკლოპედია “საქართველო”. ტომი 2, 2012, გვ. 389-390. 
  

2013 
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218. საქართველოს “უცნობი” მეზობლები: ხინალუღები, კრიწები და ბუდუხები 

აზერბაიჯანის ჩრდილოეთიდან. _ ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი, #3 

(27), 2013, მარტი, გვ. 66-72. 

219. ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები და ეთნოლოგიური 

მეცნიერება. _ ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: 

ისტორია და თანამედროვეობა, კრებული I, 2013 წლის რეგიონალური კონფერენციის 

მოხსენებათა ტექსტები, თბ., 2013, გვ. 5-12. 

220. ეთნიკური და რელიგიური ურთიერთობები საქართველოში (ზოგადი ასპექტი) _ 

ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: ისტორია და 

თანამედროვეობა, კრებული I, 2013 წლის რეგიონალური კონფერენციის მოხსენებათა 

ტექსტები, თბ., 2013, გვ. 48-60. 

221. ხანძთის მონასტრის ლოკალიზაციისა და შავშეთ-კლარჯეთის საეკლესიო 

ისტორიული გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

შრომები. VII, თბ., 2013, გვ. 66-82. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 

222. “სასაცილოა, სატირელი რომ არ იყოს” (იძულებითი პასუხი “კრიტიკოსებს”). _ 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. VII, თბ., 2013, გვ. 403-433. 

223. О некоторых причинах сохранения грузинского этноса. – X конгресс этнографов и 
антропологов России: Тезисы докладовю М., 2-5 июлия 2013 г. (Соавтор – Л. Т. Соловьева). 
224.Qafkaz albanllari nec’ yox oldular. – Qarapapaqlar. #1 (65), Yanvar, 2013, 14-18 

(აზერბაიჯანულ ენაზე). 

225 (XXXII). სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური ისტორიიდან. „უნივერსალი“, თბილისი, 

2013 წელი, 152 გვერდი (წიგნი). 

226. Топчишвили Р. А. Какую территорию охватывает Кавказ? // Этнографическое 

Обозрение. 2013. #5, გვ.61-66. 

227. რელიგიური და ეთნიკური ფაქტორების ურთიერთმიმართების პრობლემა 

ისტორიული სამცხის მოსახლეობაში _ “დეპორტირებული მესხები _ წარსული და 

დღევანდელობა” (საერთაშორისო სამეცნიერო-თემატურ კონფერენციაზე წაკითხული 

მოხსენებები. 17-18 მაისი, 2013 წელი), თბილისი, 2013, გვ. 79-114. 

228. GGurcustanin daglig yerlarinda etnotarixi proseslar. - Qarapapaqlar. #6 (70), Iyun, 2013, 23-

27 (აზერბაიჯანულ ენაზე). 

229. (XXXIII) ეთნოლოგიური მეცნიერების შესავალი. სახელმძღვანელო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. 

გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2013 წელი, 392 გვერდი. (წიგნი). 

230. სად მოხდა ალან-ოსთა ეთნოგენეზი: კავკასიასა თუ შუა აზიაში? _ კრებული: 

“ზურაბ პაპასქირი-60”. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 2010-2013, გვ. 395-417. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 
 
 

2014 

231. ერთი ეთნოსი და ორი ხალხი. _ ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი, 

#3 (39), 2014, მარტი, გვ. 56-62. 

232. On the Issue of Khandzta Monastery Lokalization. _ Representing History: Theoretical 

Trends and Case Studies. International Conference Dedicated to 90th Anniversary of Academician 

Mariam Lordkihanidze s Birth. Proceedings, Tbilisi, 2014, pp. 138-144. (=ხანძთის მონასტრის 

ლოკალიზაციის შესახებ. _ ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი 
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და კონკრეტული კვლევები. აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2014). 

233. ქართველთა კვებითი კულტურის ისტორიიდან: სულუგუნი. _ ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. VIII, თბ., 2013-2014, გვ. 314-330. რეზიუმე ინგლისურ 

ენაზე: FROM THE DIET HISTORY OF THE GEORGIANS: SULUGUNI. 

234. ადიღეელები _ თარეშის “დიდოსტატები”: რამდენიმე სურათი ქაშაგების 

ცხოვრებიდან _ ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი, #6 (42), 2014, ივნისი, 

გვ. 60-67. 

235. ევროპული ღირებულებებისა და ქართული ტრადიციების ურთიერთმიმართების 

პრობლემა. _ საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია: ევროპული 

ღირებულებები და იდენტობა. მოხსენებათა თეზისები, თბ., 2014, გვ. 112-113. 
Roland Topchishvili. Valeurs europèennes et des tradicions gèorgiennes. – Abstracts Confèrence 

Internacionale: Valeurs et identitè europèennes. Tbilissi. 2014, pp.158-159. 

236. ზაქარია ჭიჭინაძე ქართველთა რელიგიურ-კონფესიური ჯგუფების შესახებ. _ 

ზაქარია ჭიჭინაძის 160 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2014 წელი, თბილისი, გვ. 31-34. 

237. სულგუნის ომი: ოსები და აფხაზები სულგუნის შექმნას ითვისებენ, ხოლო სომხები 

დავობენ, რომ ეს ყველი მხოლოდ ქართველებს აღარ ეკუთვნით. _ ისტორიანი: 

ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი, #7 (43), 2014, ივლისი, გვ. 58-65. სტატიის 

შემცირებული ვარიანტი გადაიბეჭდა გაზეთში “კვირის პალიტრა”, 2014 წელი, 30 

ივნისი, #27, გვ. 16-17. 

238. Из истории культуры питания грузин: сулугуни. – კავკასიის ეთნოლოგიური 

კრებული (Кавказский этнологический сборник), XV, თბ., 2014, გვ. 171-187. 

239. ტრადიციების შესახებ. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XV, თბ., გვ. 188-201. 

240. საქართველოს მემორიალური კულტურა _ ქართული ეთნიკური კულტურის 

მნიშვნელოვანი მახასიათებელი (რეცენზია ელდარ ნადირაძის სადოქტორო 

დისერტაციზე “საქართველოს მემორიალური კულტურა”). _ კავკასიის ეთნოლოგიური 

კრებული, XV, თბ., გვ. 202-208. 

241. რედაქტორისაგან. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XV, თბილისი, 2014, გვ. 3-

6. 

242. ჭოროხის აუზიდან (აჭარა, კლარჯეთი, შავშეთ-იმერხევი...) მარმარილოს ზღვის 

მხარეში გადასახლებული (მუჰაჯირი) ქართველების ეთნიკური ცნობიერების 

პრობლემა _ III საერთაშორისო კონფერენცია “ტაო-კლარჯეთი”. მოხსენებათა 

თეზისები, თბილისი, 2014, გვ.148-150. 
THE ISSUE OF ETHNIK CONSCIOUSNESS OF GEORGIANS (MUHAJIRI) RESETTLED 

FROM THE CHOROKHI BASIN (ADJARA, KLARJETI, SHAVSET-IMERKHEVI) TO THE 

AREA OF THE SEA OF MARMARA _ 3-rd International Conference TAO-KLARJETI, 

ABSTRACTS OF PAPERS, TBILISI, 2014, pp.271-272. 

243. О некоторых факторах, спобствоваших сохранению грузинского народа. – Этнос и 

среда обитания. Сборник статей по этноэкологии. Выпуск 4, Москва, 2014, С. 140-154 

(соавтор Л.Т. Соловьева). 

244. From the History of Georgians’ Eating Culture – Suluguni. _ გელათის მეცნიერებათა 

აკადემიის შრომები, #1, 2014, გვ. 159-174. რეზიუმე ქართულ ენაზე. 

245 (XXXIV). ქართველთა კვებითი კულტურის ისტორიიდან: სულუგინი. From the 

History of Georgians’ Eating Culture – Suluguni. Из истории культуры питания грузин: 

сулугуни. თბილისი, Tbilisi, Тбилиси, 2014, 69 გვ. 
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246. ევროპული ღირებულებებისა და ქართული ტრადიციების ურთიერთმიმართების 

პრობლემა. _ კრებული “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა, საერთაშორისო 

ინტერდისციპლინარული კონფერენცია, მოხსენებები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2014, გვ. 140-146. 

247. Roland Topchishvili. Valerurs européennes et des tradicions georgiénes.  _ VALEURS ET 

IDENTEITE EUROPEENNES. Tbilissi, 2014, Editions de lʼ univerdtite dʼ Etat Ivane Javakhisvili 

de Tbilissi, 2014, pp. 344-352. 

248. ETNIC AND RELIGIOUS INTERCONNECTIONS IN GEORGIA. – PRO GEORGIA. 

JURNAL OF KARTVELOLOGICAL STUDIES, #24 _ 2o14, s. 169-177. 

 

2015 

249 (XXXV). აფხაზურ-ადიღეური ეთნიკური ერთობების ეთნოგენეზის შესახებ. 

“უნივერსალი”, თბ., 2015, 100 გვერდი (წიგნი). 

250. Об этнической принадлежности двалов. – Осетины в Грузии. Сборник, Тб., 2015, С. 162-

205. 

251. Об осетинской мифологеме истории и кража истории. – Осетины в Грузии. Сборник, 

Тб., 2015, С. 302-365. Приложение к статье Р. Топчишвили «Об осетинской мифологеме 

истории и кража истории» – Осетины в Грузии. Сборник, Тб., 2015, С. 377-397. 

252. Карты отображающие миграцию Осетин в Грузию. – Осетины в Грузии. Сборник, Тб., 

2015, С. 367-376. 

253 (XXXVI). ხალხთა მიგრაციები. სახელმძღვანელო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2015, 300 

გვერდი. 

ანატოლიაში მცხოვრებ ქართველთა ენის, რელიგიისა და ეთნიკური ცნობიერების 

ურთიერთმიმართების პრობლემა 

ენა და ტერიტორია 2. 

თეზისები. საერთაშორისო კონფერენცია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

თბილისი. 30. 09. 2015. გვ. 41-42 (LANGUAJE ET TERRITTOIRE 2/ LANGUAJE AND 

TERRITORY 2. RE ZIUME S/ABSTRACTS. Colloque International Conferece. UNIVERSITE  

D E TAT ILIA. Tbilisi. 30. 09. 2015 – 04. 09. 2015). pp. 41-42. 

255.(XXXVII). სვანეთი და სვანეთის მკვიდრნი: გვარები და ენოისტორიული ნარკვევი. 

Svaneti and Its Inhabitants (Famile Names and Etno-historical Studies). “უნივერსალი”, თბ., 

2015, 268 გვერდი (წიგნი). 

256. «Осетинская этнографическая энциклопедия» ქართულ-ოსური ურთიერთობის 

კონტექსტში. _ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ქართულ-ოსური 

ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ჭრილში, მასალები, 13-

15 ოქტომბერი, თბილისი, 2015 წ. გვ. 79-81; OSSETIAN ETNOGRAPHIC ENCYCLOPEDIA 

THE CONTEXT OF GEORGIAN-OSSETIAN RELATIONS. – INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE `Development of Georgian-Ossetian Relationship in Modern Perspective`, 13-15 

October. Colleted Papers, Tbilisi, 2015, pp. 81-83. 

257.რედაქტორისაგან. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული. XVI. თბილისი, 2015, გვ. 5-

8. 

258. აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია _ ქართული მეცნიერული ეთნოლოგიის 

ფუძემდებელი. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული. XVI. თბილისი, 2015, გვ. 9-27. 

259. Из истории грузинской одежды: чоха-ахалухи. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული 

[Кавказский этнологический сборник]. XVI,  თბილისი, 2015, გვ. 143-103. 



 

 

 

18 როლანდ თოფჩიშვილი, CV 

260. რეცენზია თამილა კოშორიძის მიერ ეთნოლოგიის დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ ნაშრომზე _ “ქართულ ხალხურ დღეობათა 

კალენდარი შიდა ქართლში”. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული. XVI, თბილისი, 

2015, გვ. 181-193. 

261. ქართული სამოსის ისტორიიდან: ჩოხა-ახალუხი. _ ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის შრომები. IX, თბ., 2015, გვ. 193-229. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე: FROM 

HISTORE OF THE GEORGIAN CLOTHING: CHOKHA-AKHALUKHI. 

262.საქართველოს ისტორიის დამახინჯების შესახებ აზერბაიჯანულ გამოცემებში 

(თანაავტორები მიხეილ ბახტაძე, ბონდო კუპატაძე, დიმიტრი შველიძე). _ ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. IX, თბ., 2015, გვ. 355-372. 

263.ზაქარია ჭიჭინაძე ქართველი გრიგორიანელებისა და ქართველი მუსლიმების 

შესახებ. _ ზაქარია ჭიჭინაძის 160 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, 27-29 ივნისი, 2014, თბ., 2015, გვ. 45-53. 
 

2016 წელი 

264 (XXXVIII). როლანდ თოფჩიშვილი. “ოსური ეთნოგრაფიული ენციკლოპედია” 

ქართულ-ოსური ურთიერთობის კონტექსტში. “უნივერსალი”, თბილისი, 2016 138 

გვერდი; Роланд Топчишвили. «Осетинская этнографическая энциклопедия» в 

контексте грузино-осетинских отношений. «Универсал», Тб., 2016, 138 стр. (წიგნი). 

265. ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს ეთნოლოგია. _ ივანე ჯავახიშვილის 

დაბადებიდან 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია _ 

ქართველოლოგია: წარსული, აწმყო, მომავალი. თეზისები, თბ., 2016, გვ.20-21. 

266. Об искажении истории Грузии в азербайджанских изданиях (თანაავტორები: მ. 

ბახტაძე, ბ. კუპატაძე, დ. შველიძე). _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. X, თბ., 

2016, გვ. 388-403. 

267. (XXXIX). დვალეთი და დვალები: საქართველოს დაკარგული ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული მხარე და ქართველთა გამქრალი ეთნოგრაფიული ჯგუფი, 

გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2016, 252 გვერდი (წიგნი). წიგნს ახლავს ვრცელი 

რუსული ტექსტი (გვ. 195-240) და დვალეთის რუკა გადმობეჭდილი ვახუშტი 

ბაგრატიონის საქართველოს ატლასიდან (თბ., 1997). 

268. სეპარატისტები შიდა ქართლის მცხეთით მიტაცებას “ეროვნულ ამოცანად” სახავენ. 

_ ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი, #8 (68), 2016, აგვისტო, გვ. 50-55. 

სტატიის ოდნავ შემცირებული ვარიანტი სათაურით _ “ოს სეპარატისტთა “ეროვნული 

ამოცანა” _ დაიბეჭდა გაზეთში “კვირის პალიტრა”, 2016 წელი, 25-31 ივლისი, #30, გვ. 16. 

269. ანატოლიაში მცხოვრებ მუჰაჯირ ქართველთა შთამომავლების ენის, რელიგიისა და 

ეთნიკური ცნობიერების ურთიერთმიმართების პრობლემა. _ გელათის მეცნიერებათა 

აკადემიის შრომები, II,თბ., 1016, გვ. 223-242. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე _ Problem of 

Rellationships between Language, Religion and Enhnic Consciousness of Descendents of 

Georgians Mohajirs living in Anatolia. – Gelati Academy of PROCTTDINGS, II, Tbilisi, 

2016. 

270. ქართული მემკვიდრეობითი სახელები შავშეთ-იმერხევში: ეთნოისტორიული 

საკითხები. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. XI, თბ., 2016, გვ. 167-180. ინგლისური 

რეზიუმე: GEORGIAN SURNAMES IN SHAVSHETI-IMERKHEVI: ETHNO-HISTORICAL 

ISSUES.  
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271. ეთნიკურ ქართველთა განსახლების არეალი თურქეთის რესპუბლიკის შავიზღვის 

რეგიონში. – მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალაბი. 

საქართველო ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში, თბ., გვ. 508-511. ახლავს 

ინგლისური ტექსტი – Area of Settlement of Ethnic Georgians in Black Sea Region of Rehublic 

of Turkey. 

272. ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს ეთნოლოგია. _ კავკასიის ეთნოლოგიური 

კრებული, XVII,  თბ., 2016, გვ. 5-31. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე _ Ivane Javakhishvili and 

Ethnologe of Georgia. 
273. რეცენზია თეიმურაზ გვიმრაძის სადისერტაციო ნაშრომზე “ხალხური სამეურნეო 

რელიგიური დღესასწაულები აღმოსავლეთ საქართველოში (კახეთის ეთნოგრაფიული 

მასალების მიხედვით)”. _ კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XVII,  თბ., 2016, გვ. 183-

187. 

274. რეცენზია გ. ხორნაულის წიგნზე, რომელიც 1983 წელს არ დაიბეჭდა. _ კავკასიის 

ეთნოლოგიური კრებული, XVII,  თბ., 2016, გვ. 188-194. 

275. დამახინჯებული ინტერვიუ ქართული გვარების შესახებ რუსულ პრესაში. _ 

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XVII,  თბ., 2016, გვ.195-198. 

276. სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური ისტორიიდან. _ ლიტერატურული მესხეთი, #11 (215), 

2016 წელი, გვ. 8-9.  

277. სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური ისტორიიდან. _ ლიტერატურული მესხეთი, #12 (216), 

2016 წელი, გვ. 4-5. (გაგრძელება). 

278. საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების სამეურნეო-ეკონომიკური 

კავშირები. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. სპეციალური გამოშვება. შოთა მესხია 

_ 100, თბ., 2016, გვ. 392-421. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე: ECONOMIC TIES OF 

GEORGIA‘S HISTORICAL-ETHNOGRAPHIC REGIONS. 
 

2017 წელი 

279. სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური ისტორიიდან. _ ლიტერატურული მესხეთი, #1 (217), 

2017, გვ. 4-5. (გაგრძელება). 

280. სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური ისტორიიდან. _ ლიტერატურული მესხეთი, #2 (218), 

2017, გვ. 6-7. (გაგრძელება). 

281. ქართული გვარსახელები შავშეთ-იმერხევში: ეთნოისტორიული საკითხები. _ 

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, IV, 2015 (დაიბეჭდა 2017 წლის მარტში), 

თბ., გვ. 103-117. რეზიუმე თურქულ ენაზე. 

282. სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური ისტორიიდან. _ ლიტერატურული მესხეთი, #3 (219), 

2017, გვ. 6-7. (გაგრძელება). 

283. (XL) ისტორიულ-ეთნოგრაფიული სამხრეთი საქართველო და ქართველები 

თურქეთში, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2017. 214 გვ. (წიგნი). 

284. სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური ისტორიიდან. _ ლიტერატურული მესხეთი, #4 (220), 

2017, გვ. 6-7. (გაგრძელება). 

285. სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკური ისტორიიდან. _ ლიტერატურული მესხეთი, #5 (221), 

2017, გვ. 4-5. (გაგრძელება). 

 

         სამეცნიერო ინტერესების სფერო _ ა. საქართველოს მოსახლეობის შიდა მიგრაციული 

პროცესები; ბ. საქართველოს მოსახლეობის ისტორიული დემოგრაფია; გ. უცხო 

ეთნიკურ ერთეულთა საქართველოში დასახლებისა და ქართველებთან მათი 
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ურთიერობის პრობლემები; დ. ოსთა საქართველოში მიგრაცია და ქართულ-ოსური 

კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობის საკითხები; ე. ქართული გვარსახელების 

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ასპექტები; ვ. ქართველთა რელიგიურ-კონფესიური 

ჯგუფები; ზ. ქართველთა ეთნიკური ისტორია; თ. ქართველთა ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული ჯგუფები; ი. კავკასიის ეთნოლოგია; კ. ეთნოსის თეორია; ლ. 

თეორიული ეთნოლოგია, მ. თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა ეთნოლოგია; ქართველი 

ხალხის მატერიალური კულტურა. 

განათლება/ტრენინგი უმაღლესი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1967_1972). 

ისტორიკოსი.    

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 

1.ხანძთის მონასტრის ლოკალიზაციის შესახებ. _ აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის 

დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2012 წლის 

16-17 ნოემბერი, თბილისი, 2012 წ. გვ. 46-47.  

2.2012 წლის 30 ნოემბერი პროფესორ სოსო ჭანტურიშვილისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო ცონფერენცია. მოხსენება: კვების კულტურის ისტორიიდან. 

3. რელიგიური და ეთნიკური ფაქტორების ურთიერთმიმართების პრობლემა 

ისტორიული სამცხის მოსახლეობაში. _ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური ასოციაცია 

“ტოლერანტისა” და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 

ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო-თემატური ცონფერენცია: 

“დეპორტირებული მესხები _ წარსული და დღევანდელობა”. 17-18 მაისი, 2013 წელი, 

თბილისი. 

4. ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები და ეთნოლოგიური 

მეცნიერება. _ ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: 

ისტორია და თანამედროვეობა, კრებული I, 2013 წლის რეგიონალური კონფერენციის 

მოხსენებათა ტექსტები, თბ., 2013, გვ. 5-12. 

5. ეთნიკური და რელიგიური ურთიერთობები საქართველოში (ზოგადი ასპექტი) _ 

ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: ისტორია და 

თანამედროვეობა, კრებული I, 2013 წლის რეგიონალური კონფერენციის მოხსენებათა 

ტექსტები, თბ., 2013, გვ. 48-60. 

6. კავკასიის ხალხების ეთნიკური კულტურა და გეოგრაფიული გარემო _ 

ურთიერთმიმართების საკითხი. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე 

საფაკულტეტო კონფერენცია. 2013 წელი, 10-20 ივნისი. 

7. Онекоторых причинах сохранения грузинского этноса. – X конгресс этнографов и 
антропологов России: Тезисы докладовю М., 2-5 июлия 2013 г. (Соавтор – Л. Т. Соловьева). 

8.ხანძთის მონასტრის ლოკალიზაციისათვის. _ საქართველოსსაპატრიარქოს წმიდა 

თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია “თურქეთელი ქართველები _ ერთიანი ქართული კულტურის 

მემკვიდრენი”. 2013 წელი 3-4 ივნისი, თბილისი. 

9.თურქეთის მარმარილოს ზღვის რეგიონში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველთა 

იდენტობის პრობლემა. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, 27 დეკემბერი, 2013 წელი. 



 

 

 

21 როლანდ თოფჩიშვილი, CV 

 

 
 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

 სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა _ ა. 2006_2009 წლებში 

ვხელმძღვანელობდი ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფონდის (რუსთაველის ფონდის) დაფინანსებულ პროექტს _ “საქართველოს 

ეთნოლოგია” (კვლევის შედეგები დაიბეჭდა დიდი მოცულობის განმაზოგადებელ 

წიგნში: “საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია” როლანდ თოფჩიშვილის საერთო 

რედაქციით, თბ., 2010, 736 გვერდი); ბ. .2001-2002 წლებში მონაწილე ვიყავი გერმანული 

გრანტისა “გაქრობის წინაშე მდგომი კავკასიური ენები საქართველოში” (თემის 

ხელმძღვანელი მაინის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი იოსტ გიპერტი, 

როგორც საქართველოს და კავკასიის ეთნოლოგიის სპეციალისტი). ვიყავი ამ პროექტის 

კონსულტანტი; გ. 2004-2005 წლებში მქონდა გერმანიის მაინის ფრანკფურტის 

უნივერსიტეტის გრანტი. დავამუშავე სამი (3) პროექტი: “სვანეთი და სვანეთის 

მკვიდრნი”, “წოვა-თუშები: ეთნოისტორიული საკითხები” და “უდიები: ისტორიულ-

ეთნოლოგიური გამოკვლევა”. 

 

 
 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და 

ა.შ. წევრობა - გელათის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი (1998) 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  
 

 

 

 

 

რ. თოფჩიშვილი 

                                                                   თარიღი:  31.05.2017 
 

 

 

 

 

 


