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44. გიულდენშტედტი, (ივ. ჯავახიშვილი, ენციკლოპედიური ლექსიკონი, თბ. 2002). 
45. მონოგრაფია - მორიც ვაგნერი საქართველოს შესახებ, თბილისი, 2002. 
46. მონოგრაფია - იაკობ რაინეგსი. მოგზაურობა საქართველოში, თბილისი, 2002. 
47. რაინეგსი საქართველოში და მისი დიპლომატიური საქმიანობა, კრებ. „ქართული 

დიპლომატია“, N 2, თბ., 1995.  
48. საქართველოს და ქართველობის აღმნიშვნელი ტერმინები ევროპულ ენებში, კრებ. 

„საქართველოს და ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული 
ტერმინოლოგია“, თბ., 1993.  

49. იეგერის ცნობები თბილისის შესახებ (XIX ს-ის 20-იანი წლები), კრებ. 
„საქართველო და ევროპის ქვეყნები“,  V, თბ., 1991.  

50. ლერხის ცნობები ვახტანგ VI-ის ცხოვრების ბოლო პერიოდზე, კრებ. 
„საქართველო და ევროპის ქვეყნები“ IV, თბ., 1989.  

51. აიხვალდის ცნობები თბილისის შესახებ, კრებ. „ევროპის ქვეყნების ისტორიის 
პრობლემები“, III, თბ., 1983.  

52. მონოგრაფია - გიულდენშტედტის მოგზაურობა საქართველოში, ტ. I, თბ., 1962; ტ. 
II, თბ., 1964. 

53. სუმბატ დავითის ძე და მატიანე ქართლისა, თსუ-ს შრომები, N 98, თბ., 1960. 
 
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 
1. 2018 წლის 18-19 მაისი, ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ X, 
„ერთი დოკუმენტი უორდროპის კოლექციიდან“ 

2. 2018 წლის 1-2 სექტემბერი, ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“ - IX, „ორი 
ინგლისური დოკუმენტი ბათუმის შესახებ (1856, 1857).“ 

3. 2017 წ. -  ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 
„ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“ VIII, „ერთი ინგლისური დოკუმენტი 
ბათუმის შესახებ (1886)”.  

4. 2016 წ. - ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 
„ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“ VII, „კონსულ სტივენსის მოხსენება 
ბათუმის პორტის ტვირთბრუნვის შესახებ (1873).“  

5. 2015 წ. - სამეცნიერო კონფერენცია მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო 
კვირეულის „საქართველო-2015“ ფარგლებში, „ულრიხ რაუშერი გერმანიის ელჩი 
საქართველოს დემოკრატიულ  რესპუბლიკაში (1920-21).“   

6. 2015 წ. - საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო 
ქართველოლოგიური კონგრესი, I, „1810-1830-იანი წლების ბრიტანელი 
მოგზაურები საქართველოში“. 

7.  2015 წ. - ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 
„ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“ VI, „ჰერმან კოელერი ბათუმის ოლქის 
შესახებ (1842)“. 

8. 2015 წ. - ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ VII, „ერთი ინგლისური 
დოკუმენტი პატრიარქ ამბროსის სასამართლოს შესახებ.“ 



9. 2014 წ. - თელავის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია კონფერენცია 
„პირველი მსოფლიო ომი და კავკასია“, „საქართველოს შესახებ არსებული 
ზოგიერთი დოკუმენტი ბრიტანეთის არქივებიდან.“ 

10. 2014 წ. - თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 1924 წლის აჯანყების 90-ე  
წლისთავისადმი, „ინგლისელი მოგზაური არტურ კანინგეიმი თბილისის 
შესახებ.“  

11. 2014 წ. - ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 
„ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“ V, „ერთი ინგლისური დოკუმენტი 
ბათუმის შესახებ (1882 წ.).“  

12. 2014 წ. - ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 
„ჩვენი სულიერების ბალავარი“, VI, „ზოგი უცხოური წყარო რელიგიური 
ვითარების შესახებ საქართველოში XIX ს-ის I ნახევარში.“  

13. 2013 წ. - ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 
„ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“ IV, „ზოგი უცხოური ცნობა ბათუმის 
შესახებ (XIX ს-ის II ნახევარი)“ 

14. 2012 წ. - ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 
„ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“ III, „ბათუმი ბრიტანეთის საკონსულოს 
მოხსენებაში (XIX ს 60-70-იანი წ).“  

15. 2012 წ. - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო 
კონფერენცია „სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები და ქართულ-
ჩერქეზული ეკო-კულტურული გარემო“, „ზოგიერთი გერმანული და ინგლისური 
ცნობა ჩერქეზთა შესახებ (XIX ს-ის 40-60-იანი წლები)“.  

16. 2012 წ. - საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის სამეცნიერო კონფერენცია 
მიძღვნილი აჰმედ ოზქან მელაშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 
„ტრაპიზონის საკონსულოს მოხსენება ბრიტანეთის მთავრობისადმი ისტორიული 
ლივანას შესახებ.“  

17. 2011 წლის 20-24 სექტემბერი - კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული 
ცენტრის სამეცნიერო კონფერენცია „უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა“, 
„ინგლისელი ჟურნალისტი ჰენრი ნევინსონი საქართველოს შესახებ.“ 

18. 2010 წლის 30-31 ოქტომბერი 30-31 - ნიკო ბერძენიშვილის ისტორიის ინსტიტუტის 
კონფერენცია „წარსული და თანამედროვეობა“, ბათუმი, „ინგლისელი 
ჟურნალისტი ბეჩჰოფერი ბათუმის შესახებ (1919-20).“  

19. 2009 წ. - ნიკო ბერძენიშვილის ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია „წარსული 
და თანამედროვეობა“, ბათუმი, „ლუიჯი ვილლარი 1905 წლის ბათუმის შესახებ.“ 

20. 2007 წ. – ფრანკფურტის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, გერმანია, „გერმანელი მოგზაურები საქართველოში“  

21. 2007 წ. - ბრიტანეთ-საქართველოს საზოგადოების მიერ ჩატარებული განხილვა-
პრეზენტაცია, ლონდონი, „ბრიტანელი მოგზაურები საქართველოს შესახებ.“  

22. 2003 წ. - გოეთეს გერმანული კულტურის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია  
მიძღვნილი გუსტავ რადეს გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი, თბილისი,  
მოხსენებები: 1. „გოტფრიდ მერცბახერი საქართველოს მთის მოსახლეობის 
შესახებ“; 2. „გერმანელი მოგზაურები საქართველოში XVIII-XIX საუკუნეებში.“ 

 
 
 



სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
• 2006-2008 წწ. - ბრიტანეთის აკადემიის მცირე გრანტი „ბრიტანელი მოგზაურები 

საქართველოს შესახებ (XVIII-XIX საუკუნეები).“   
• 2004 წ. – „რუსეთი, კავკასიის მთიელები და შამილი“ (საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემია).  
• 2002-2003 წ. – „ვოლფგანგ მორიც ენდტერი საქართველოს შესახებ (XVIII ს-ის I 

მესამედი)“ (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია). 
• 2000-2001 წწ. – „ედუარდ აიხვალდი საქართველოს შესახებ“ (საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემია).  
• 1999 წ. – „მორიც ვაგნერი საქართველოს შესახებ“ (საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემია).  
• 1998 წ. – „ჰაქსტჰაუზენის ცნობები საქართველოს შესახებ“ (საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემია). 


