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monawileoba konferenciebSi:
1. gelaTis monasteri _ 900, Tbilisi, 2007 wlis 30 aprili-4 maisi,
ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis instituti, moxseneba:
erovnuli mTavrobis legacia parizSi (1921-1933 w.) (3 maisi)
2. XIX-XX saukuneebis saqarTvelo, wyaroebi da kvlevebi, Tbilisi,
2008 wlis 29 maisi, xelnawerTa erovnuli centri, moxseneba:
qarTuli faSisturi organizaciebi evropaSi XX saukunis 20-30-ian
wlebSi
3. XIX-XX saukuneebis saqarTvelo, wyaroebi da kvlevebi, Tbilisi,
2009 wlis 29 maisi, xelnawerTa erovnuli centri, moxseneba:
`qarTvel mxedarTa darazmulobis~ istoriisaTvis (TanavtorobiT).
4. 2010 wlis 28-29 maisi, xelnawerTa erovnuli centris samecniero
konferencia
`XIX-XX
saukuneebis
saqarTvelo,
wyaorebi
da
kvlevebi~, Tbilisi _ `ბოლშევიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი ამერიკული
კომიტეტი~
5. 2010 wlis 1-3 maisi _ saqarTvelos sapatriarqos wm. tbel
abuseriZis
saxelobis
universitetisa
da
saqarTvelos
marTlmadidebeli eklesiis sxalTis eparqiis mier organizebul
saerTaSoriso samecniero konferencia `didaWaroba~, xulo _
`ბათუმის
საკითხი
ლონდონისა
და
სან–რემოს
საერთაშორისო
კონფერენციებზე (1920 წ.)~
6. 2010 wlis 1-3 oqtomberi _ saqarTvelos sapatriarqos wm. tbel
abuseriZis
saxelobis
universitetisa
da
saqarTvelos
marTlmadidebeli eklesiis sxalTis eparqiis mier organizebul
saerTaSoriso
samecniero
konferencia
`tbeloba~,
xiWauris
universiteti _ `მსოფლიოს ბიბოლოარიზაციის დასაწყისი და ქართული
პოლიტიკური ემიგრაცია.
7. 2010 wlis 24-25 noemberi _ xelnawerTa erovnuli centris
samecniero konferencia miZRvnili ilia abulaZisadmi, Tbilisi _
`უცნობი დოკუმენტები ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ისტორიიდან
(საუკუნის 50–იანი წლები), თანაავტორობით~
8. 2011 wlis 27 maisi _ xelnawerTa erovnuli centris samecniero
konferencia `XIX-XX saukuneebis saqarTvelo~
_ `ქართული
ეროვნული საბჭოს“ დარსება და მოღვაწეობა ემიგრაციაში (XX საუკუნის II
ნახ.).~
9. 2011 wlis 10-12 ivnisi _ saqarTvelos universitetis meore
saerTaSoriso konferencia `kulturuli memkvidreobis menejmenti:

problemebi da perspeqtivebi“, gonio _ “შემეცნებითი კომპიუტერული
პროგრამების შემუშვავებისა და გამოფენებში გამოყენების საკითხისათვის”.
10. 2011 wlis
13-15 ivnisi _ Tsu iv. javaxiSvilis istoriisa da
eTnologiis
institutis
samecniero
konferencia
miZRvnili
saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis 20
wlisTavisadmi _ `ეროვნული ცენტრის“ დაარსების საკითხი ემიგრაციაში
(1949–1951 წწ.)”
11. 2011 wlis 20-24 seqtemberi _ xelnawerTa erovnuli centris
saerTaSoriso
samecniero
konferencia
„უცხოეთის
ქართული
მემკვიდრეობა“ _ `ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მონაწილეობა
ვისბადენისა და შტარნბერგის კონფერენციებში (1591–1952 წწ.)”
12. 2011 wlis 9-10 dekemberi _ Tsu saerTaSoriso konferencia
,,განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში, 21–ე
საუკუნის გამოწვევები“ _
“სასწავლო-შემეცნებითი
კომპიუტერული
პროგრამების
შემუშავების
მეთოდიკისათვის
(ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კომპიუტერული
თამაშის „ჩემი შექმნილი წიგნი“ მაგალითზე)” (თანამომხსენებლები: ნესტან
ბაგაური, ირინა გოგოგაია ).
gamoqveynebuli Sromebi:
1. ეროვნული ერთობის დარაზმულობა “თეთრი გიორგი”, სტუდენტური
ძიებანი, თბ., 2001
2. საქართველოს საკითხი კანის საერთაშორისო კონფერენციაზე, სტუდენტთა
III რესპუბლიკური სამეცნიეტო კონფერენციის მასალები, თბ., 2002
3. XX საუკუნის წმინდანი გრიგოლ ფერაძე, კულტურის, ისტორიისა და
თეორიის საკითხებისადმი მიძღვნილი IV რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები, თბ., 2002
4. ქალთა
მონაწილეობა
საქართველოს
პოლიტიკურ
პარტიებში
(თანაავტორობით ლელა ხომერიკთან ერთად), წიგნ.: გენდერული პოლიტიკა
საქართველოში, თბ., 2002
5. დოკუმენტები ბათუმის ოლქში თურქეთის საოკუპაციო რეჟიმის შესახებ
(1918
წლის
ნოემბერ–დეკემბერი),
წიგნ.:
ქართული
დიპლომატია
(წელიწდეული), ტ., 11, თბ., 2004
6. სომხეთ_აზერბაიჯანის ტერიტორიული პრეტენზიები ბათუმის ოლქზე
(1919_1920 წწ), კრებული: ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, I, 2007
7. ბათუმის ოლქი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო
პოლიტიკაში (1918_1920 წწ.), კრებული: ახალი და უახლესი ისტორიის
საკითხები, II, 2007
8. ერვნული მთავრობის ლეგაცია პარიზში (1921_1933 წწ.), კრებული:
`ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები~ VIII, 2008
9. ქართული
ემიგრაციის
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი
მოძრაობის
კვლევის პრობლემები, კრებული: ახალი და უახლესი ისტორიის
საკითხები 2(4), თბ., 2008.
10. „ქართველ მხედართა დარაზმულობის“ ისტორიისათვის (თანაავტორობით
ერეკლე შველიძესთან ერთად), კრებული: ახალი და უახლესი ისტორიის
საკითხები, 2(6), თბ., 2009.

11. ბათუმის საკითხი ლონდონისა და სან–რემოს საერთაშორისო კონფერენციებზე
(1920 წ.) _ krebuli `didaWaroba~ (konferenciis masalebi), Tbilisi
2010, gamomcemloba `sezani~, gv. 423-425.
12. bolSevizmis winaaRmdeg mebrZoli amerikuli komiteti
_ krebuli
`axali da uaxlesi istoriis sakiTxebi~ #2 (8), Tbilisi, 2010,
gamomcemloba `universali~, gv. 171-181.
13. axali dokumentebi qarTuli politikuri emigraciis istoriidan
(XX s-is 50-iani wlebi)
_ krebuli `axali da uaxlesi istoriis
sakiTxebi~ #1 (9), Tbilisi, 2011, gamomcemloba `universali~, gv. 337347 (Tanaavtori goCa saiTiZe).

