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სამსახურეობრივი გამოცდილება:
1979-2005 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის საქართველოს
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უნივერსიტეტის პრორექტორი (სამეცნიერო დარგში), საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
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მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
1. აკად. თინათინ ყაუხჩიშვილის დაბადების 90 წლისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ,
2008 წ. - მოხსენება: „ფლეგონის ცნობა ქართლის (იბერიის) სამეფოს შესახებ.“
2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ნიკო ნიკოლაძე 170, გ.
თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2013 წ., ორგანიზატორი.
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უნივერსიტეტი, თბილისი, 2013 წ. - მოხსენება: „არჩილ ჯორჯაძე და ქართული
ენა.“
4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გზა ევროინტეგრაციისაკენ, გ.
თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2014 წ., ორგანიზატორი.
5. პროფ. დ. ბერძენიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია,
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 2014 წ. - მოხსენება:
სახელმწიფო ტერიტორია - „კოლექტიური მეხსიერების ხატი.“
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2014-2015 წწ. - მაგთიკომის პროექტი „ყოველი საქართველო“ (შემსრულებელი).

2017-2019 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროექტი
„კავკასიის ისტორიის ნარკვევები (კავკასია უძველესი დროიდან ახ. წ. IV ს-მდე)“
(შემსრულებელი).

