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დაბადების თარიღი: 7 დეკემბერი 1969 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი 
ისტორიის განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: irine.arabidze@tsu.ge 
 
განათლება/ტრენინგი: 1989-1995 წწ. - ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: აუ 
N043588, 1995 წ.  
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი. 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 2006 წ., „განახლების მოძრაობა საქართველოში XX 
საუკუნის 20-30-იან წლებში“ (დიპლომი №005927). 
 

სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2006 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 

ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი. 
2005 წლიდან - საქართველოს საპატრიარქოს არქივის თანამშრომელი; 2006 წ-დან  

მეცნიერი თანამშრომელი (0,5  შტატზე).    
1995-1997 წწ. - ხელოვნების მენეჯერთა მომზადების უმაღლესი სასწავლებლის 

ისტორიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი. 
1987-1988 წწ. - გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარი სამმართველოს ტექნიკოსი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ესპანური, ინგლისური 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. საქართველოს ეკლესიის მართვა-გამგეობის ისტორიიდან (საოლქო მმართველობა 

1920-30-ანი წლები), ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 
ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომების კრებული, თსუ, თბილისი, 2002, გვ. 190-
200; 

2. „განახლების მოძრაობის“ საკითხისათვის საქართველოს ეკლესიაში (XX საუკუნის 
20-30-ანი წლები), „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“ VIII, ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა  და ეთნოლოგიის  ინსტიტუტი, თბილისი, 
2004, გვ. 113-126; 

3. „განახლების მოძრაობა“ ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქიაში (XX ს. 20-30-ანი წლები), 
მოხსენებების კრებული „მართლმადიდებლობა აფხაზეთში და ეროვნული 
თვითიდენტიფიკაციის საკითხები“, თბილისი, 2005, გვ. 154-166; 



4. „განახლების მოძრაობა“ და საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, საისტორიო 
ალმანახი „კლიო“ 28, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა  და 
ეთნოლოგიის  ინსტიტუტი, თბილისი, 2005, გვ. 132-148. 

5. ახალი წყაროები საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარებასთან 
დაკავშირებით (1920 წ.), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, თბილისი, 
I/2007, გვ. 287-297. 

6. ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის (`„ოზაკომი“) წვლილი 
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურ უფლებათა განხორციელების საქმეში 
(დროებითი მმართველობის სხდომის ოქმების მიხედვით), კრებული „ახალი და 
უახლესი ისტორიის საკითხები“, თბილისი, 2/2007, გვ. 240-265. 

7. საქართველოს საეკლესიო საქმეთა გადამწყვეტი კომისრის პროფესორ ბენეშევიჩის 
მოღვაწეობა და საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი (1917 წ.), 
კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, თბილისი, 1(3) 2008. 

8. მისიონერი იგნატევი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის შესახებ,  კრებული 
„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, თბილისი,  1(5) 2009, გვ. 322-342. 

9. მასალები საქართველოს ეკლესიის ისტორიისათვის (თბილისის ოლქის 
მთავარხუცესის 1930 წლის ანგარიში), კრებული „ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის შრომები“ IX, თბილისი, 2009, გვ. 287-295. 

10. კავკასიის საეგზარქოსოს ისტორიიდან (რუსული ეკლესიის წარმომადგენელთა 
წერილი უწ. სინოდს ამიერკავკასიის არაქართული სამრევლოებისათვის ცალკე 
ეპარქიის დაარსების აუცილებლობის შესახებ (1917 წ.), საქართველოს 
საპატრიარქოს სხალთის ეპარქიისა და წმ. ტბელ აბუსერიძის სახელობის 
უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„ტბელობის“ მასალები, ბათუმი, 2009. 

11. ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურ უფლებათა 
განხორციელების საქმეში (1917 წ.), კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის 
საკითხები“, თბილისი, 2(6) 2009, გვ. 348-358. 

12. ეგნატე იოსელიანის ერთი ხელნაწერის გამო (მონასტრები და ეკლესიები 
თბილისსა და მის მიდამოებში), საქართველოს საპატრიარქოს სხალთის ეპარქიისა 
და წმ. ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2010, გვ. 260-262. 

13. დამატებითი ცნობები ექვთიმე თაყაიშვილის 1917 წ. ექსპედიციასთან 
დაკავშირებით, კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, თბილისი, 
1(7) 2010, გვ. 125-131. 

14. საქართველოს საკათოლიკოსოს რუსული მართლმადიდებელი სამრევლოების 
მმართველობა (XX ს. 20-30-ანი წლები), კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის 
საკითხები“, თბილისი, 2(8) 2010, გვ. 322-342. 

15. საქართველოს ეკლესიის დროებითი მმართველობის დელეგაციის მოღვაწეობა 
პეტროგრადში (1917 წლის ივნისი-აგვისტო) (დელეგაციის მოხსენების 
მიხედვით), კრებული „ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“ X-
XI, თბილისი, 2010/2011, გვ. 332-343. 

16. „განახლების მოძრაობა“ რუსეთის ეკლესიაში XX საუკუნის 20-ან წლებში 
(ბროშურის "Что такое обновленчество" მიხედვით), კრებული „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, თბილისი, 1(9) 2011, გვ. 268-281. 



17. მოსკოვში არსებული ქართული ეროვნული ორგანიზაციების აღმასკომი და 
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი (1917 წ.), კრებული „ახალი და 
უახლესი ისტორიის საკითხები“, თბილისი, 2(10) 2011, გვ. 303-321. 

18. აფხაზეთის ეპარქიაში საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის აღდგენის 
საკითხისათვის (საკათოლიკოსო საბჭოსადმი ჭყონდიდელ მიტროპოლიტ 
ამბროსის (ხელაია) 1918 წლის 17 სექტემბრის მოხსენების მიხედვით), კრებული 
„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, თბილისი, 1(11) 2012. 

19. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის მოღვაწეობა 
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარებისათვის – ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კრებული „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, თბილისი, I (12) 2013, გვ. 11-30. 

20. ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს სტრუქტურა და ეკლესიოლოგიური საფუძველი  – 
კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, თბილისი, 2 (13) 2013, გვ. 
291-301. 

21. ქართული პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობა საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიის აღდგენის პროცესში (დროებითი მმართველობის სხდომის 
ოქმების მიხედვით. 1917 წელი), კრებული „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები VI, ბათუმი, 2014, გვ. 66-73. 

22. რუსეთის ეკლესიის ანტიეკუმენური მოღვაწეობის ისტორიიდან (მოსკოვის 1948 
წლის თათბირი), კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, 
თბილისი, 2(15) 2014, გვ. 122-142. 

23. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი როდოსის სრულიად 
მართლმადიდებელთა თათბირზე (1961-1964 წწ.), კრებული „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, თბილისი, 1(16) 2015, გვ. 262-271. 

24. აგრარული რეფორმის ასახვა საქართველოს ეკლესია-მონასტრების 
მდგომარეობაზე (1917-1920 წწ.), კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის 
საკითხები“, თბილისი, 1(18) 2016, გვ. 257-267.  

25. წიგნი „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დროებითი მმართველობის 
სხდომის ჟურნალები (1917 წლის მარტი-სექტემბერი)“, მასში მოხსენიებული 
პირების ბიოგრაფიებით, კომენტარებითა და საძიებლებით (თანაავტორობით), 
თბილისი, 2016, 428 გვერდი.  

26. დეკანოზ კორნელი კეკელიძის ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურ 
უფლებათა განხორციელების საქმეში (საქართველოს ეკლესიის დროებითი 
მმართველობის სხდომის ჟურნალების მიხედვით, 1917 წელი), კრებული „ახალი 
და უახლესი ისტორიის საკითხები“, თბილისი, 2(21) 2017. 

27. ბათუმის ქართული ეროვნული საბჭოსა და საეკლესიო საკითხის 
განსაკუთრებული კომისიის მოღვაწეობის საკითხისათვის (1918 წელი), 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – „ბათუმი – წარსული და 
თანამედროვეობა“ VIII, მასალები, ბათუმი, 2017, გვ. 27-35. 

28. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საკითხები ევგენი შიშკინის წიგნში – 
„კავკასიელი მღვდელაღმსარებელი მიტროპოლიტი ანტონი (რომანოვსკი): 
ცხოვრების გზა“, კრებული – „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, X, ბათუმი, 2018, გვ. 73-80. 



29. დავით სარაჯიშვილის ბიოგრაფიიდან რამდენიმე ცნობის დაზუსტებისათვის, 
(დაბადების 170 წლისთავთან დაკავშირებით), კრებული „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, N1-2, თბილისი, 2018, გამომცემლობა „უნივერსალი,“ გვ. 
84-101. 
 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 
1. განხეთქილების შეტანის მცდელობა საქართველოს ეკლესიაში XX საუკუნის 20-

იან წლებში, ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო და მომავალი, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის ისტორიისა  და ეთნოლოგიის  ინსტიტუტისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაცია ფონდ „უდაბნოს“ მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი, თბილისი, 2000 წლის 11-17 ოქტომბერი. 

2. „განახლების მოძრაობის“ საკითხისათვის საქართველოს ეკლესიაში (XX 
საუკუნის 20-30-ანი წლები) – გიორგი მელიქიშვილის დაბადებიდან 85 
წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მკვლევართა და ასპირანტთა 
დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა  და ეთნოლოგიის  ინსტიტუტი, 2003 წლის 28-31 ოქტომბერი. 

3. „განახლების მოძრაობა“ და პრესვიტერიანიზმი _ თედო ჟორდანიას დაბადებიდან 
150 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მკვლევართა და ასპირანტთა 
დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა  და ეთნოლოგიის  ინსტიტუტი, 2004 წლის 28-30 ივნისი. 

4. საეკლესიო „განახლების მოძრაობის“ ისტორიიდან საქართველოში (1926 წ. 
ქუთაისის საეკლესიო კრება) – ნიკო მარის დაბადების 140 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი ახალგაზრდა მკვლევართა და ასპირანტთა დარგთაშორისი 
სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის  ინსტიტუტი, 2004 წლის 2-5 ნოემბერი. 

5. „განახლების მოძრაობა“ ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქიაში (XX ს. 20-30-ანი წლები) – 
საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების 2000 წლისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია მართლმადიდებლობა აფხაზეთში და ეროვნული 
თვითიდენტიფიკაციის საკითხები, აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭო, აფხაზეთის 
ა/რ მთავრობა, ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქია, აფხაზეთის ა/რ მეცნიერებათა აკადემია, 
თბილისი, 2005 წლის 2-4 ნოემბერი. 

6. ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურ უფლებათა 
განხორციელების საქმეში (1917 წ) – 9 აპრილის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, 2009 წლის 27-29 მაისი.  

7. კავკასიის საეგზარქოსოს ისტორიიდან (რუსული ეკლესიის წარმომადგენელთა 
წერილი უწ. სინოდს ამიერკავკასიის არაქართული სამრევლოებისათვის ცალკე 
ეპარქიის დაარსების აუცილებლობის შესახებ (1917 წელი) – საერთაშორისო 
კონფერენცია „ტბელობა“, ხიჭაური, 2009 წლის 31 ოქტომბერი-1 ნოემბერი.  

8. ეგნატე იოსელიანის საეკლესიო-მთარგმნელობითი მოღვაწეობიდან – პლატონ 
იოსელიანის დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 
2009 წლის 7-8 დეკემბერი. 



9. ეგნატე იოსელიანის ერთი ხელნაწერის გამო (მონასტრები და ეკლესიები 
თბილისსა და მის მიდამოებში) – დიდაჭარობისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, ხულო-დიდაჭარა, 2010 წლის 1-2 მაისი. 

10. „განახლების მოძრაობა“ რუსეთის ეკლესიაში XX საუკუნის 20-ან წლებში 
(ბროშურის «Что такое обновленчество» მიხედვით), საქართველოს 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 
2011 წ. ივნისი.  

11. აფხაზეთის ეპარქიაში საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის აღდგენის 
საკითხისათვის (საკათოლიკოსო საბჭოსადმი ჭყონდიდელ მიტროპოლიტ 
ამბროსის (ხელაია) 1918 წლის 17 სექტემბრის მოხსენების მიხედვით) – ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე 
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული 
სამეცნიერო კონფერენცია, 2012 წლის ივნისი.  

12. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის მოღვაწეობა 
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარებისათვის, ივანე ჯავახიშვილის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო კონფერენცია, 2013 წლის 
ივნისი. 

13. ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს სტრუქტურა და ეკლესიოლოგიური საფუძველი, 
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ექვთიმე 
თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2013 
წლის დეკემბერი. 

14. ქართული პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობა საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიის აღდგენის პროცესში (დროებითი მმართველობის სხდომის 
ოქმების მიხედვით. 1917 წელი) – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტესისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და 
არქეოლოგიის განყოფილების მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია – ჩვენი სულიერების ბალავარი, ბათუმი, 2014 წლის 2-3 მაისი.  

15. რუსეთის ეკლესიის ანტიეკუმენური მოღვაწეობის ისტორიიდან (მოსკოვის 1948 
წლის თათბირი), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 
გიორგი ბოჭორიძის 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია 2014 წლის 11-12 ივნისი. 

16. საქართველოს ეკლესია და ექვთიმე თაყაიშვილის 1917 წლის ექსპედიცია, იაკობ 
გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
საერთაშორისო კონფერენცია, თელავი, 2014 წლის 27-28 ივნისი. 

17. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი როდოსის 
სრულიადმართლმადიდებელთა თათბირზე (1961-1964 წწ.), ივანე ჯავახიშვილის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, პროფესორ მამია დუმბაძის დაბადების 
100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2015 წლის მაისი. 

18. აგრარული რეფორმის ასახვა საქართველოს ეკლესია-მონასტრების 
მდგომარეობაზე (1917-1920 წწ.), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია, 2016 წლის ივნისი. 

19. დეკანოზ კორნელი კეკელიძის ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურ 
უფლებათა განხორციელების საქმეში (1917 წელი), ივანე ჯავახიშვილის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, გრიგოლ (კუკური) გიორგაძის 



დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2017 წლის 
ივნისი. 

20. ბათუმის ქართული ეროვნული საბჭოსა და საეკლესიო საკითხის 
განსაკუთრებული კომისიის მოღვაწეობის საკითხისათვის (1918 წელი), 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ბათუმი – წარსული და 
თანამედროვეობა VIII, ბათუმი, 2017 წლის სექტემბერი. 

21. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საკითხები ევგენი შისკინის წიგნში – 
კავკასიელი მღვდელაღმსარებელი მიტროპოლიტი ანტონი (რომანოვსკი): 
ცხოვრების გზა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ჩვენი სულიერების 
ბალავარი X, ბათუმი, 18-19 მაისი, 2018. 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 

• 2016-2018 წლები - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის 
საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის მიერ დაფინანსებული გრანტი. 
გამოსაცემად მომზადდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალური უფლებების 
განხორციელებისათვის ბრძოლის ამსახველი დოკუმენტების კრებული (1917-
1943 წწ.) კომენტარებითა და საძიებლებით. 

• 2016 წელი - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის საერთაშორისო 
საქველმოქმედო ფონდის მიერ დაფინანსებული დასრულებული გრანტი. 
თანაავტორობით გამოვიდა წიგნი: „საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიის დროებითი მმართველობის სხდომის ჟურნალები (1917 წლის 
მარტი-სექტემბერი), თბილისი, 2016 (428 გვერდი).  

 
 


