
ავთანდილ სონღულაშვილი _ CV 
 
დაბადების თარიღი: 11 იანვარი 1954 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი 
ისტორიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 
განყოფილების ხელმძღვანელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: a.songulashvili@yahoo.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1974-1980 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: ЖВ 
№180160, 1980 წ.  
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1986 წ., „თბილისის გარეუბნების სოციალ-
ეკონომიკური განვითარება 1921-1941 წლებში“ (დიპლომი ИТ №011152); სადოქტორო 
- 1993 წ., „საქართველოს ქალაქების საგარეუბნო ზონათა ისტორია 1960-1985 წლებში“ 
(დიპლომის  №000063). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2013 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
ურთიერთობების მიმართულების პროფესორი. 
2009-2013 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
ურთიერთობების მიმართულების მოწვეული პროფესორი (სრული). 
2007-2009 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
ურთიერთობების მიმართულების  მოწვეული სპეციალისტი (მასწავლებელი). 
2006 წლიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების 
ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 
1986-2006 - სსო სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ამჟამად ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორი.  
2005-2006 - სსო სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ამჟამად ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) ისტორიის პროგრამის ხელმძღვანელი. 
1997-2005 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. 
1985-1997 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 



1981-1985 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი. 
 

ენების ცოდნა: რუსული, ფრანგული, თურქული 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები - ჟურ. „მაცნე“, ისტორიის სერია #3, 1982, 3 

გვერდი. 
2. მშრომელთა ინტერნაციონალური აღზრდის საკითხები საქართველოში - ჟურ. 

„მაცნე“, ისტორიის სერია #4, 1982, 10 გვერდი. 
3. დიღომი - კრ. „მასალები საქართველოს სოფლების ისტორიისათვის“, თბ., 1982, 48 

გვერდი. 
4. იდეოლოგიური ბრძოლის საკითხები თანამედროვე ეტაპზე - თბილისის 

საგარეუბნო ზონის საკითხისათვის - ჟურ. „მაცნე“, ისტორიის სერია #1, 1984, 9 
გვერდი. 

5. თბილისის საგარეუბნო ზონის საკითხისათვის - ჟურ. „მაცნე“, ისტორიის სერია 
#2, 1984, 6 გვერდი. 

6. თბილისის საგარეუბნო ზონის ისტორიულ-გეოგრაფიული დახასიათებისათვის - 
კრ. „საქართველოს უახლესი ისტორიის საკითხები“, თბ., 1985, 8 გვერდი. 

7. თბილისის საგარეუბნო ზონის მშრომელები განმათავისუფლებელ მოძრაობაში - 
კრ. „1905-1907 წლების რევოლუცია საქართველოში“, თბ., 1985. 7 გვერდი. 

8. სოფლის სამეურნეო გარდაქმნის პირველი ღონისძიებანი - თნამედროვე 
კაპიტალისტური ქალაქი და საგარეუბნო ზონა - კრ. „საქართველოს უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, თბ., 1987, 18 გვერდი. 

9. თანამედროვე კაპიტალისტური ქალაქი და საგარეუბნო ზონა - ჟურ. „მაცნე“, 
ისტორიის სერია #4, 1988, 11 გვერდი.  

10. დისტანციური ქორწინება ძველ საქართველოში - „სამეცნიერო საინფორმაციო 
ბიულეტინი“, თბ., 1989, 9 გვერდი. 

11. 1924 წლის აგვისტო საქართველოში - კრ. „დიდგორი“, თბ., 1991, 4 გვერდი. 
12. მოდა და ტანსაცმელი (ისტორიული ნარკვევი) - ჟურნ. „საზრისი“, 1991, 4  

გვერდი. 
13. ქალის უფლებათა სათავეებთან - ჟურ. „მაცნე“, ისტორიის სერია #4, 1991, 14 

გვერდი. 
14. ეროვნული ენა და ეროვნული ურთიერთობა საქართველოში (1921-1925) - ჟურ. 

„მაცნე“, ისტორიის სერია #2, თბ., 1992, 8 გვერდი. 
15. ავტონომიური ფორმირებების შექმნის სამართლიანობა საქართველოს 

ტერიტორიაზე - ჟურ. „მაცნე“, ისტორიის სერია #1, 1993, 14 გვერდი. 
16. მეორე მსოფლიო ომის დროს საქართველოში ეროვნებათშორისი ურთიერთობის 

ზოგიერთი ასპექტის შესახებ - სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს 
სახელმწიფოებრივი აღდგენის 80 წლისთავისადმი მოხსენებათა თეზისები, თბ., 
1998, 3 გვერდი. 

17. გერმანელები საქართველოში (1921-1941 წწ.) - კრ. „საქართველო ევროპა-ამერიკა“ 
III თბ., 1998, 20 გვერდი. 

18. ქურთების ყოფა-ცხოვრება  XX საუკუნის 20-იანი წლების საქართველოში - 
სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1991, 2 გვერდი. 



19. ეთნოკონფლიქტები საქართველოში XX საუკუნის 20-იანი წლებში - „კლიო“, #6, 
1999, 17 გვერდი. 

20. თბილისის უნივერსიტეტის როლი საქართველოს ინტელიგენციის ფორმირებაში 
1918-1921 წწ.  „კლიო“, #7, 2000, 21 გვერდი. 

21. ფერეიდნელ ქართველთა ეროვნული თვითშეგნება XX საუკუნის 20-24-იან 
წლებში - სამეცნიერო სესიის თეზისები, მიძღვნილი საქართველოს 
სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი, თბ., 2000, 3 გვერდი. 

22. ინტელიგენცია და პოლიტიკა XX საუკუნის 20-30-იანი წლების საქართველოში - 
„კლიო“, #8, 2000, 25 გვერდი. 

23. ქურთები საქართველოში - კრებ. „ანალები“, #1, 2000, 4 გვერდი. 
24. საქართველოს „საბჭოთა პერიოდის“ ისტორიის პრობლემები - „კლიო“ # 9, 2000, 27 

გვერდი. 
25. აისორები საქართველოში - „ანალები“. #2, 2002, 5 გვერდი. 
26. აზერბაიჯანული და თურქული სკოლები საქართველოში XX ს-ის 20-იან წლებში - 

მარი ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, 
თბ., 2002, 4 გვერდი. 

27. მაჰმადიანური სკოლები საქართველოში - კრებ. „ანალები“, #2, 2002, 4 გვერდი. 
28. საქართველოში ბერძნების ჩამოსახლების ისტორიიდან - სამეცნიერო სესიის 

მასალები მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის ხსოვნისადმი, თბ., 2003, 4 გვერდი. 
29. ინგილოები - ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბ., 2004, 6 გვერდი. 
30. ბერძნები - კრებული „ქართული წყაროთმცოდნეობა“ #10, თბ., 2004, 6 გვერდი. 
31. აზერბაიჯანის ქართული მოსახლეობა (ინგილოები) - კრებ. „ანალები“, #2, 2004, 4 

გვერდი. 
32. მაჰმადიანური მოსახლეობა საქართველოში XX საუკუნის 40-50-იან წლებში - კრ. 

„მოსე ჯანაშიასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია“, თბ., 2005, 3 გვერდი. 
33. აფხაზეთი ჭეშმარიტად ქართველთა ისტორიული მიწა-წყალია - „ანალები“, #1, 

2005, 4 გვერდი. 
34. ბაპტიზმი საქართველოში - „კლიო“, #27, 2005, 10 გვერდი. 
35. ისლამი საქართველოში - „ანალები“, #2, 2005, 14 გვერდი. 
36. რელიგიური სექტების ისტორიიდან საქართველოში - კრებული „ახალი და 

უახლესი ისტორიის საკითხები“, #1, თბ., 2007, 19 გვერდი. 
37. ისტორია - ყალბი და ჭეშმარიტი - კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, #2, თბ., 2007.  
38. აკადემიკოსი იური კაჭარავა - „საისტორიო ვერტიკალები“, #14, 2008.  
39. ვინ არის ეროვნული უმცირესობა? - კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის 

საკითხები“, #1, თბ., 2008, გვ. 10-28. 
40. ენა და ეთნიკური უმცირესობა საქართველოში - „საისტორიო ვერტიკალები“, #15, 

2008, 5 გვერდი.  
41. ქართული ემიგრაცია და რეპატრაციის პროცესი XXს-ის 40-50-იან წლებში - 

კრებული „ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“ VIII, თბილისი, 
2008, გვ. 235-240. 

42. სომხური ეკლესიის პრეტენზიები საქართველოში - კრებული „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, #2, თბ., 2008, გვ. 308-321. 

43. 43. ქართველი ებრაელების რელიგია და ყოფა-ცხოვრება - კრებული „ახალი და 
უახლესი ისტორიის საკითხები“ #1 (5), თბილისი, 2009, გამომცემლობა 
„უნივერსალი“, გვ. 281-294. 



44. 9 აპრილის ტრაგედიის პოლიტიკური შეფასებისათვის - კრებული  „ახალი და 
უახლესი ისტორიის საკითხები“, #2 (6), თბილისი, 2009, გამომცემლობა 
„უნივერსალი“, გვ. 11-20.  

45. საქართველოში მცხოვრები გერმანელების სამეურენო ყოფა და ტრადიციები - 
კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“ XI, თბილისი, 2009, გვ. 14-35. 
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საქართველოში. 



5. 2000 წელი, ფერეიდნელ ქართველთა ეროვნული თვითშეგნება, სამეცნიერო სესია 
მიძღვნილი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი. 

6. 2001 წელი, აისორები საქართველოში. 
7. 2002 წელი, აზერბაიჯანული და თურქული სკოლები საქართველოში, სამეცნიერო 

სესია მიძღვნილი მარი ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი. 
8. 2003 წელი, საქართველოში ბერძნების ჩამოსახლების ისტორიიდან, სამეცნიერო 

სესია მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის ხსოვნისადმი. 
9. 2004 წელი, აზერბაიჯანის ქართული მოსახლეობა (ინგილოები) XX საუკუნის 30-

40-იან წლებში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
საინსტიტუტო სამეცნიერო სესია. 

10. 2005 წელი, მაჰმადიანური მოსახლეობა საქართველოში XX საუკუნის 40-50-იან 
წლებში (რელიგიური ფაქტორი), მოსე ჯანაშვილის დაბადების 150 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. 

11. 2007 წელი, რელიგიური სექტების ისტორიიდან საქართველოში. 
12. 2007 წელი, ქართული ემიგრაცია და რეპატრიაციის პროცესი XX საუკუნის 40-50-

იან წლებში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტში გამართული გელათის მონასტრის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია. 

13. 2007 წლის 30 აპრილი-4 მაისი, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში 
გამართული, გელათის მონასტრის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია, თბილისი - „ქართული ემიგრაცია და რეპატრიაციის პროცესი XX 
საუკუნის 40-50-იან  წლებში“. 

14. 2008 წლის 2-5 ივნისი - ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობის აღდგენის 90 წლისთავისადმი, თბილისი - „სომხური 
ეკლესიის პრეტენზიები საქართველოში.“ 

15. 2008 წლის 23 დეკემბერი, მიხეილ (მიხაკო) წერეთლის 130-ე და ვახტანგ 
ითონიშვილის 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საოკუპაციო მუზეუმის 
კონფერენცია, თბილისი - „სომხური ეკლესიის პრეტენზიები საქართველოს 
მიმართ.“ 

16. 2008 წლის 24 დეკემბერი, საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმში - „საქართველოს 
ურთიერთობა ევროპის ქვეყნებთან საბჭოთა რეჟიმის საწყის პერიოდში.“ 

17. 2009 წლის 27-29 მაისი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 9 აპრილის 20 
წლისთავისადმი, თბილისი - „9 აპრილის ტრაგედიის პოლიტიკური 
შეფასებისათვის“.  

18. 2009 წელი, საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 90 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - „სომხური ეკლესიის 
პრეტენზიები საქართველოში.“ 

19. 2012 წელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია - „ირან-ოსმალეთის აგრესია და 
ქართველთა გამაჰმადიანების მცდელობანი გვიანი ფეოდალიზმის პერიოდში.“ 

20. 2013 წელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - „ე. თაყაიშვილის 
ეპისტოლარული მემკვიდრეობა“ 



21. 2014 წელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის ყოველწლიური კონფერენცია - „ცივი ომის“ ანატომია.“ 

22. 2014 წელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის ყოველწლიური კონფერენცია - „აფხაზეთის სამართლებრივი 
სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში.“ 

23. 2015 წელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეულის 
„საქართველო-2015“ ფარგლებში მოწყობილი სამეცნიერო კონფერენცია - 
„ეროვნულ უმცირესობათა რელიგიური სექტები საქართველოში XX საუკუნის 50-
იან წლებში.“ 

24. 2016 წლის 30 მაისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი - „ივ. ჯავახიშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორ-მასწავლებელთა შემადგენლობა 1918-1921 წლებში“. 

25. 2016 წ., სარგის კაკაბაძის დაბადების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, თბილისი - „ეთნოკონფლიქტები XX საუკუნის 80-იანი წლების 
საქართველოში.“ 

26. 2017 წ., 14-15 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, „აკადემიკოსი გრიგოლ 
გიორგაძე-90“, თბილისი - „ეროვნულ-უმცირესობათა სავაჭრო-ეკონომიკური 
ურთიერთობა საქართველოში (თბილისის მაგალითზე).“ 

  
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
• 1998-2000 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი 

„ქართველი ინტელიგენცია 1917-1937 წლებში.“ 
• 2000-2002 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი 

„ეროვნულ უმცირესობათა კულტურა.“ 
• 2002-2004 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი 

„ბერძნები საქართველოში.“ 
• 2005 წ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი 

„საქართველოს მაჰმადიანური მოსახლეობა XIX-XX საუკუნეებში.“ 
• 2015-2016 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გრანტი „გადასახადები 

და ბიუჯეტი საქართველოში (1921-1991)“ (ძირითადი შემსრულებელი) 
• 2015-2018 წწ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/148/2-

101/14 „საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში“ (სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი)  

• 2018-2019 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გრანტი 
„სამართალდამცავი ორგანოები და სასამართლო ხელისუფლება საქართველოს 
დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921)“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი) 


