
ელდარ ბუბულაშვილი _ CV 
 
დაბადების თარიღი: 3 ოქტომბერი 1958 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი 
ისტორიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: eldaribub@yahoo.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1977-1983 წწ. - ალ. პუშკინის სახელობის სახელმწიფო 
პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: ИВ 
№255059, 1983 წ.  
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, 
თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1988 წ., „ზაქარია ჭიჭინაძე და საქართველოს ახალი 
ისტორიის საკითხები“ (დიპლომი ИТ №13123); სადოქტორო - 2002 წ., „საქართველოს 
ეკლესია ეგზარქოსობის დროს“ (დიპლომის  №001693). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
1983 – 1985 წწ.  მცხეთის რ-ნის ერედის არასრული საშუალო სკოლის ისტორიის 
მასწავლებელი. 
1990 – 2005 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. 
2001  წლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ქრისტიანული 
კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი. 
2001 წლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ქრისტიანული 
კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ჟურნალის ,,ლოგოსის“ დამფუძნებელი და 
რედკოლეგიის წევრი. 
1999 წლიდან დღემდე - ჟურნალ ,,ჯვარი ვაზისას“ რედკოლეგიის წევრი. 
1990 წლიდან დღემდე - თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. 
2006 წლიდან დღემდე - ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი. 
2001 წლიდან დღემდე - საქართველოს სამოციქულო, ავტოკეფალური, 
მართლმადიდებლი ეკლესიის საპატრიარქოს გამომცემლობისა და რეცენზირების 
დეპარტამენტის კომისიის წევრი. 
2003 წლიდან დღემდე - საქართველოში ანდრია მოციქულის მიმოსვლის გზის 
დამდგენი მუდმივმოქმედი ექსპედიციის წევრი. 
2009 წლიდან დღემდე - ენციკლოპედია „საქართველოს“ სარედაქციო კოლეგიის 
წევრი და კონსულტანტი. 



2012 წლიდან საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან არსებული 
საქართველოს წყაროების დამდგენი კომისიის წევრი.  
2011-2016 წწ. - წმ. ანდრია პირველწოდებული ქართული უნივერსიტეტის 
სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 
2012 წლიდან საქართველოს მართლმადიდებელი ენციკლოპედიის რედაქციის წევრი. 
2013 წლიდან დღემდე - საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს 
ავტოკეფალურ ეკლესიათა შორის კონსტიტუციური შეთახმებით გაფორმებული  
სამთავრობო კომისიის წევრი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ფრანგული 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. ზაქარია ჭიჭინაძის კულტურულ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობა აჭარაში, 

ჟურნალი „ისტორია და გეოგრაფია სკოლაში“, 1988, # 1, გვ. 74-83; 
2. ზ. ჭიჭინაძე ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობის შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და არქეოლოგიის ინსტიტუტის კრებული 
„ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი“, თბ. 1989 წ., გვ. 97-115; 

3. „ვინმე მესხი“ (ივანე გვარამაძე) სამხრეთ საქართველოს ეთნიკური პროცესების 
შესახებ, ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა საინსტიტუთაშორისო 
რესპუბლიკური კონფერენცია მიძღვნილი ი. გოგებაშვილის 150 წლისთავისადმი, 
მოხსენებათა თეზისები, თბილისი-ქუთაისი, 1995 წ., გვ. 3-5; 

4. საქართველოს ეკლესიის ურთიერთობა კვიპროსის სამონასტრო ცენტრთან, 
პონტოელი ბერძნებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბ. 1993 წ., გვ. 14-18; 

5. ზემო იმერეთის სოფ. ვარძიისა და კვიპროსის წმ.Kკიკოს მონასტრების 
ურთიერთობის ისტორიიდან, არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ-ქართული 
უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 1, თბ., 1993 წ., გვ. 75-89; 

6. წმ. ღირსი მამა ალექსი შუშანია, ჟურნალი „საქართველოს საპატრიარქო,“ 1997 წ. # 
1, გვ. 85-88; 

7. ალექსი შუშანიას ცხოვრება და მოღვაწეობა, ჟურნალი „საყდარი“, 1998 წ. # 2, გვ. 8-
18; 

8. წმ. Mმღვდელმოწამე თევდორე კვალთელი, ჟურნალი „საყდარი“, 1999 წ. # 3, გვ. 
12-22; 

9. ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ეკლესიის ზოგიერთი საკითხი, ჟურნალი 
„რელიგია“, 1997 წ. # 10-11-12, გვ. 45-64; 

10. მიხეილ თამარაშვილი - საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი, 
სვეტიცხოვლობისადმი მიძღვნილი პირველი სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალები, 1995 წლის 11-13 ოქტომბერი, თბ. 1998 წ. Gგვ. 87-105; 

11. ერთი საკითხის დაზუსტებისათვის, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკის სამეცნიერო ჟურნალი „ბიბლიონი“, თბ., 1998, გვ. 78-81; 

12. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება, ივ. ჯავახიშვილის სახ. 
ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და არქეოლოგიის ინსტიტუტი, რეზო კიკნაძისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თბ. 1998 წ., 12-14 ოქტომბერი, სესიის მასალები, გვ. 
14-15; 



13. კირიონ II როგორც სიძველეთა მკვლევარი, საქართველოს საპატრიარქო, 1999, # 1, 
გვ. 18-28; 

14. პეტრე ხარისჭირაშვილი და კონსტანტნოპოლის ქართული სკოლა, შსს აკადემიის 
სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ., 1999, გვ. 218-224; 

15. ზაქარია ჭიჭინაძე და ქართველი კათოლიკენი, შსს აკადემიის სამეცნიერო 
შრომები, თბ. 2000, გვ. 114-118; 

16. დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოსოს გაუქმება და მისი რეორგანიზაცია, შსს 
აკადემიის სამეცნიერო შრომები, III, თბ. 2001, გვ. 159-168; 

17. საქართველოს კათალიკოს-პარტიარქი ანტონ II, ცხოვრება და მოღვაწეობა, თბ. 
2002 წ., მონოგრაფია 200 გვერდი; 

18. საეკლესიო მუზეუმის დაარსების ისტორიიდან, შსს აკადემიის სამეცნიერო 
შრომები, IV, თბ. 2002, გვ. 117-122; 

19. წამებული ბერი - ბესარიონ ფავლენიშვილი, ჟურნალი „რელიგია,“ 1999, # 7-8-9, 
გვ. 77-86; 

20. წმ. მღვდელმოწამე თევდორე კვალთელი, ჟურნალი „საყდარი,“ 1999, # 2-3, გვ. 95-
97; 

21. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის ტრაგედია და ქართველი სამღვდელოება, თსა 
„სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები“, თბ., 1999, გვ. 65-85; 

22. ილია ჭავჭავაძე და ქართველი კათოლიკენი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა 
და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომების კრებული, 1999, გვ. 190-197; 

23. კირიონ II-ის (საძაგლიშვილი) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ისტორიიდან, 
კრებული „ანალები“, 2000, # 2, გვ. 37-42; 

24. ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა და საქართველოს 
დამოუკიდებლობის გამოცხადება, ქრისტიანობა საქართველოში, ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული გამოკვლევა, თბ., 2000, გვ. 50-62; 

25. Некоторые аспекты взаимоотношений церкви и госудаоства 1918-1921 года в 
Грузии, Христианство: прошлое, настоящее, будущее, Тб. 2000, с. 27-28; 

26. სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი 1918-1921 
წლების საქართველოში, ქრისტიანობა საქართველოში: წარსული, აწმყო და 
მომავალი, თბ., 2000, გვ. 32-34; 

27. ქართული საეკლესიო საგალობლები ეგზარქოსობის პერიოდში, ქართული 
საეკლესიო გალობა, ერი და ტრადიცია, თბ., 2002, გვ. 173-202; 

28. აჭარის შემოერთება და ქართველი სამღვდელოება, კრებული „საქართველოს 
ახალი ისტორიის საკითხები“, V, თბ., 2001, გვ. 198-210; 

29. საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან, ჟურნალი „საქართველოს საპატრიარქო,“ 
#4, 2001, გვ. 5-10; 

30. ეგზარქოსი ვარლამ ერისთავი და საქართველოს ეკლესიის რეორგანიზაციის 
ზოგიერთი საკითხი, კრებული „ანალები“, 2002, # 1, გვ. 41-46; 

31. Митрополит Арсен Надибаидзе, Православная энциклопедия, т. III, 2001, ст. 407-
410; 

32. ეგზარქოსების ბრძოლა ქართული საეკლესიო საგალობლების წინააღმდეგ, 
ჟურნალი „რწმენა და ცოდნა“ 2001, #3, გვ. 45-55; 

33. ეგზარქოსი ვარლამ ერისთავი და საქართველოს ეკლესიის რეორგანიზაციის 
ზოგიერთი საკითხი, ვალერიან გაბაშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2001, გვ. 15-17; 



34. ვარლამ ერისთავის მოღვაწეობის ისტორიიდან, კრებული „ანალები“, # 1, 2002, გვ. 
41-47; 

35. ცარიზმის საეკლესიო პოლიტიკა და მისი შედეგები (XIX ს. მეორე ნახევარი), 
ჟურნალი „რელიგია“, 2003, # 1-2-3, გვ. 11-21; 
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სარწმუნოებრივი იდენტობის საკითხები წმინდა ილია მართლის ნააზრევში.“ 

15. 2006 წლის მაისი - თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორ-მასწავლებელთა 
კონფერენცია  - „დეკანოზ დავით ღამბაშიძის მოღვაწეობის ისტორიიდან.“ 

16. 2006 წლის ნოემბერი - საქართველოში ქრისტინობის გავრცელების 20 
საუკუნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ქ. თბილისი - 
„საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ისტორიიდან.“ 

17. 2007 წ. - ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 
კონფერენცია - „ღვთისმშობლის წილხვდომობის საკითხისათვის.“ 

18. 2007 წლის მაისი - თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორ-მასწავლებელთა 
კონფერენცია - „XIX საუკუნის I ნახევარში ეგზარქოსების მოღვაწეობის 
ისტორიიდან.“ 

19. 2007 წლის ოქტომბერი - ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის მიერ 
ჩატარებული კონფერენცია - „რელიგია და რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში“ – 
„სამრევლო სკოლები XIX ს.-ს II ნახევრის საქართველოში.“ 

20. 2008 წლის მაისი -  კონფერენცია „წმინდა ანდრია მოციქულის გზით“, ხულო – 
„მოციქულთა მოღვაწეობასთან დაკავშირებული სიწმინდეები საქართველოში.“ 

21. 2008 წლის 9-10 ოქტომბერი - III საერთაშორისო სიმპოზიუმი: „ცივილიზაციათა 
დიალოგი - განათლება და აღზრდა, როგორც საშუალება მხარეთა 
თანამშრომლობისა“, თბილისი – „რუსეთის ცარიზმის სასულიერო-
საგანმანათლებლო პოლიტიკა XIX ს-ის საქართველოში.“ 

22. 2009 წლის 25-27 თებერვალი - მაისი - თბილისის სასულიერო აკადემიის 
პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია - თბილისის სასულიერო აკადემიის 20 
წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია - „საინგილოს მართლმადიდებელი 
მოსახელობა XX საუკუნის 20-იან-40-იან წლებში.“ 

23. 2009 წლის 1-3 მაისი - ხულო, საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა“ _ 
„წმინდა გიორგის თაყვანისცემის ტრადიცია საქართველოში.“ 

24. 2009 წლის 5-7 მაისი - საერთაშორისო კონფერენცია „ასურელი მამები 
აღმოსავლურ და დასავლურ ტრადიციებში,“ ორგანიზატორები: საქართველოს 



საპატრიარქო, რომაულ-კათოლიკური ეკლესია საქართველოში, თბილისის ილია 
ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „ასურელი მამების სახელთან 
დაკავშირებული სიწმინდეები საქართველოში.“ 

25. 2009 წლის 27-29 მაისი - ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის 9 აპრილის 20 წლისთავისათვის მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია - „ქუთაისის სასულიერო სემინარიის ისტორიიდან.“ 

26. 2009 წლის ოქტომბერი - ხულო-სხალთა - საერთაშორისო კონფერენცია 
„ტბელობა“ _ ქართველთა განმანათლებლის წმინდა ნინოს „ვაზის ჯვარი.“ 

27. 2009 წლის ოქტომბერი - თბილისის სასულიერო აკადემია - წმინდა გიორგი 
მთაწმინდელის 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია -  
„ათონზე მოღვაწე ქართველი ბერები (XIX ს.-ს დასასრული XX ს-ის დასაწყისი).“ 

28. 2010 წლის ოქტომბერი - სვეტიცხოვლის 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სიმპოზიუმი, თბილისი - „სვეტიცხოვლის სიწმინდეები.“ 

29. 2010 წლის 23 აპრილი - თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორ-
მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი - „დეკანოზ დავით 
ღამბაშიძის მოღვაწეობის ისტორიიდან.“ 

30. 2011 წ. - გიორგი მთაწმინდელის 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი (თანაორგანიზატორი და მონაწილე) – 
„XIX საუკუნის ბოლოს ათონის მთაზე მოღვაწე ქართველი სამღვდელოება.“ 

31. 2011 წ. - თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორ-მასწავლებელთა 
სამეცნიერო კონფერენცია - „უცნობი მასალები არგვეთის ერისთავების წმ. დავით 
და კონსტანტინეს შესახებ.“ 

32. 2011 წლის 5 ივნისი - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია 
პირველწოდებული ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 
მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილისადმი - „კავკასიის არმიის სამხედრო ტაძრის 
ისტორიიდან.“ 

33. 2011 წლის 19 ოქტომბერი - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი წმ. 
ამბროსი აღმსარებლის დაბადებიდან 150 წლისადმი - „უწმინდესი პატრიარქის 
ამბროსი ხელაიას მეცნიერული მემკვიდრეობა.“ 

34. 2012 წლის 22 მარტი - თბილისის სასულიერო აკადემიის პედაგოგთა 
კონფერენცია, თემა: „თბილისის მართმადიდებლური ეკლესიების ისტორიიდან.“  

35. 2012 წლის 19-23 სექტემბერი -  საქართველოს საპატრიარქოს უნივერსიტეტი, 
თემა: „ეროვნული იდეის არსი.“  

36. 2012 წლის 14-15 დეკემბერი - თბილისი, საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქის 
დაბადების 80 და პატრიარქობის 35-ე წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
კონფერენცია, თემა: „საქართველოს ეკლესიის ღვაწლი უცხოეთის ქართული 
ქრისტიანული მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნებაში.“ 

37. 2013 წლის 27 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 
კონფერენცია წმ. ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტი, თემა: 
„საქართველოს ეკლესია 1918-1921 წლებში.“  

38. 2013 წლის 22 ივნისი - თბილისი კონფერენცია, თემა: „ეროვნული იდენტობის 
საკითხისათვის.“  

39. 2013 წლის 21 – 23 სექტემბერი -  ქუთაისი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის 
გასვლითი კონფერენცია ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულთან 



დაკავშირებით, მოხსენების თემა: „ახალი ცნობები  წმ. ილარიონ (ყანჩაველი) 
ქართველი ახლის შესახებ.“  

40. 2014 წლის 13 თებერვალი - თბილისი, ანდრია პირველწოდებული ქართული 
უნივერსიტეტი, თემა: „მელიტონ კელენჯერიძე საქართველოს ეკლესიის 
ისტორიის მკვლევარი.“ 

41. 2014 წლის 25 მარტი - თბილისი, ანდრია პირველწოდებული ქართული 
უნივერსიტეტი, თემა: „საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი 
ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება და საეგზარქოსოს მმართველობა (1811–1917).“ 

42. 2014 წლის 12-19 მაისი - საერთაშორისო სიმპოზიუმი: „ღვთისმშობლის ტრადიცია 
მართლმადიდებელ ეკლესიაში“, თბილისი, თემა: „ღვთისმშობლის წილხვედრი 
ივერია (ისტორიულ–წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი).“ 

43. 2014 წლის 27–29 ივნისი -  ზაქარია ჭიჭინაძის 160 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა, საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი, 
კულტურათაშორის დიალოგი, თბილისი, თემა: „ზაქარია ჭიჭინაძე – აჭარის 
გულშემატკივარი.“ 

44. 2014 წლის 27–29 ივნისი -  ზაქარია ჭიჭინაძის 160 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა, საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი, 
კულტურათაშორის დიალოგი, თბილისი, თემა: „ზაქარია ჭიჭინაძის ცხცოვრებისა 
და მოღვაწეობის ძირითადი ასპექტები.“ 

45. 2014 წლის 19–21 სექტემბერი -  გელათის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო 
კონფერენცია მიძღვნილი აკად. მიხეილ ქურდიანის 60 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით, ქუთაისი–გელათი, თემა: „მოსე ჯანაშვილის საეკლესიო 
მუზეუმში მოღვაწეობის ისტორიიდან.“ 

46. 2014 წლის 8 დეკემბერი - დევი ბერძენიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია, თემა: „კათოლიკოს–პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე და 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი XX საუკუნის 30–40–იან 
წლებში.“ 

47. 2015 წლის 5 მარტი - საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 
ავტოკეფალიის აღიარების მტკიცებულებების სიგელის 25 წლისადმი მიძღვნილი 
კონფერენცია, თბილისის სასულიერო კადემია და სემინარია, თემა: „ბრძოლა 
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისათვის XIX-XX საუკუნის 
მიჯნა.“   

48. 2015 წლის 11 მაისი -  საქართველოს საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის 
ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, თემა: „წმინდა ანდრია 
პირველწოდებულის მოციქულებრივი მოღვაწეობის გზა.“ 

49. 2015 წლის 25 მაისი - თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის 
სამეცნიერო კონფერენცია, თემა: „რაფიელ ივანიცკი-ინგილო საქართველოს 
ეკლესიის უფლებათა დამცველი (ემიგრანტული მასალების მიხედვით, XX ს-ის 
20-იანი წლები).“ 

50. 2015 წლის, 21-22 სექტემბერი - სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, თემა: 
„იტალიაში რაფიელ-ივანიცკი ინგილოს კულტურული მოღვაწეობის 
ისტორიიდან.“ 



51. 2015 წლის, 7 ნოემბერი - წმ. ილია მართლის ტაძრის  კურთხევის 10 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „ილია ჭავჭავაძე და 
მართლმადიდებლობა“, თბილისი, თემა: „ილია  ჭავჭავაძის  წმინდანად  
შერაცხვის  საკითხისათვის.“ 

52. 2015 წლის, 11-13 ნოემბერი - საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი,  
თბილისი, თემა: „დიდი ბრიტანეთის საეკლესიო პოლიტიკური ელიტა და 
საქართველოს მრთლმადიდებელი ეკლესია (XIX  ს-ის 60-იანი - XX ს-ის 20-იანი 
წლები).“ 

53. 2015 წლის 20 ნოემბერი - წმ. კირიონ საძაგლიშვილის 160 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, თემა: „წმ. კირიონ 
საძაგლიშვილი - ეგზარქოსოს დროინდელი საქართველოს ეკლესიის ისტორიის  
მკვლევარი, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარია.“ 

54. 2016 წლის, 4-5 აპრილი - თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის 
პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, თემა: „რუსეთ-
საქართველოს საეკლესიო ურთიერთობა უძველესი დროიდან XVIII საუკუნემდე.“ 

55. 2016 წლის, 12 აპრილი - კალისტრატე ცინცაძის დაბადების 150 წლისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თემა: 
„საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე - სიძველეთა 
დამცველი.“ 

56. 2016 წლის,  7-8 ივნისი - საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია „ანთიმოზ 
ივერიელი და ევროპული განმანათლებლობა: ტექსტები და კონტექსტები“, 
თბილისი,  თემა: „ანთიმოზ ივერიელის  შეფასების საკითხისათვის ქართულ 
ისტორიოგრაფიაში.“ 

57. 2016 წლის 21-22 სექტემბერი - გელათის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო 
კონფერენცია, ქუთაისი, თემა: „დიდი ბრიტანეთის საზოგადოება და 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია (XIX ს-ის 60-იანი და  XX-სის  20-
იანი წლები).“ 

58. 2016 წლის 26 დეკემბერი - ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტ გრიგოლის 
(ბერბიჭაშვილი) დაბადებიდან 60 და ეპისკოპოსად კურთხევის 20 
წლისთავისადმი  მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: „საქართველოს ეკლესიის 
საგანძური - ხობის მონასტრის სიწმინდეები,“ თბილისი, თემა: „ხობის მონასტრის 
წმინდა ნაწილები (წერილობითი წყაროები).“ 

59.  2017 წლის 24 მარტი - თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის 
სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის 
100 წლისთავისადმი, თემა: „ბრძოლა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის 
აღდგენისათვის.“ 

60. 2017 წლის 3-4 აპრილი - თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის 
სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია 
მეორის აღსაყდრების 40 და დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი, თემა: 
„კათოლიკოს-პატრიარქის - ლეონიდეს ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიის აღდგენაში.“ 

61. 2017 წლის 16-18 მაისი - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ წმ. 
მღვდელმოწამე კირიონ მეორის გორის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, გორი, თემა: „კათოლიკოს-პატრიარქ ლეონიდეს ქადაგებები 
ეკლესიის ავტოკეფალიისა და სახელმწიფოებრიობის აღდგენის შესახებ.“ 



62. 2017 წლის 22 სექტემბერი - სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, თემა: 
„საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა და ქართველი 
საზოგადოება.“ 

63. 2018 წლის 12 თებერვალი - საქართველოს საპატრიარქოს სამეცნიერო 
კონფერენცია, თემა: „საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 
კანონიკური საფუძვლები.“ 

64. 2018 წლის 23-24 აპრილი - თბილისის სასულიერო აკადემიის სამეცნიერო 
კონფერენცია, თემა: „საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენა და 
ქართული ეკლესია.“ 

65. 2018 წლის 21-22 სექტემბერი - გელათის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო 
კონფერენცია, თემა: „წმ. მღვმდელმთავარ გაბრიელისა (ქიქოძე) და იაკობ 
გოგებაშვილის ურთიერთობის ისტორიიდან.“ 

66. 2018 წლის 26-29 სექტემბერი - საქართველოს  მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემიისა და თსუ-ს სამეცნიერო კონფერენცია, თემა: „საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიის აღდგენა და რუსეთის ეკლესია.“ 

67. 2018 წლის 24-26 ნოემბერი - ქართულ-გერმანული საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 
ვენა (ავსტრია), თემა: „განათლება ეკლესიის, სახელმწიფოსა და 
საზოგადოების პრიორიტეტი (საქართველოს მაგალითზე).“ 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
• 2001-2003 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი.  
• 2004-2005 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი.  
• 2005-2006 წწ. - მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს  (ჟენევა)  დაფინანსებით ავტორთა 

კოლექტივთან ერთად მომზადდა და გამოიცა მონოგრაფია - WITNESS THROUGH 
TROUBLED TIMES. A History of the orthodox Church of Georgia 1811 to the Present, 
Bennett & Bloom, London, 2006, გვ. 390. 

• 2009-2010 წწ. – „ჯი-ვი-ენთის ჯგუფის“ დაფინანსებით პროექტი „ქართული 
კულტურის პოპულარიზაცია.“ 

• 2009-2010 წწ. – „ვითიბი ბანკისა“ და საქართველოს საპატრიარქოს დაფინანსებით 
პროექტი „დიდნი საქმენი.“ 

• 2009-2010 წწ. – „თელიანი ველისა“ და საქართველოს საპატრიარქოს 
დაფინანსებით სვეტიცხოვლის 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი ნაშრომის 
„სვეტიცხოვლის“ გამოსაცემად მომზადება. 

• 2011-2014 წწ. - ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს (შვეიცარია) პროექტი 
„სარწმუნოებრივი ვითარება სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტურ რეგიონებში.“  

• 2011-2012 წწ. - საქართველოს საპატრიარქოს პროექტი „თანადგომა“, „იოანე 
ნათლისმცემლის უდაბნო.“ 


