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დაბადების თარიღი: 19 იანვარი 1986 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: nato.songuli@yahoo.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 2004-2007 წწ. - ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ბაკალავრი, დიპლომი: B №002000; 2007-2009 წწ. - ისტორიის მიმართულების 
მაგისტრი, MH №000210; 2009-2012 წწ. - დოქტორანტი. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი. 
 
დისერტაცია: 2012 წ., „ქართული ერთობა და ეროვნული იდენტობა მეოცე საუკუნის 
პირველ ოცწლეულში“ (დიპლომი D №000040). 
 

სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2018 წლიდან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი. 
2013 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების მეცნიერი 
თანამშრომელი. 
2013-2017 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. 
2012-2013 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასწავლებელი. 
2011-2012 წწ. - დავით გურამიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის, 
„იბერია“ მასწავლებელი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური, ფრანგული 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. ქართული ერთობა და მისი იდენტობა XX საუკინის პირველ ოცწლეულში (პრესის 

მასალების მიხედვით),  თბილისი, 2010, მონოგრაფია, გამომცემლობა 
„უნივერსალი,“  143 გვერდი. 

2. ქართული გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა 1900-1921, თბილისი, 2013, 
გამომცემლობა „უნივერსალი,“ მონოგრაფია, 271 გვერდი. 

3. საქართველო და დასავლეთი ურთიერთობის ძირითადი შტრიხები 1991-2000, 
თბილისი, 2014, გამომცემლობა „უნივერსალი,“  მონოგრაფია, 128 გვერდი. 



4. საბჭოთა რეჟიმი და ქართული ეროვნული იდეა (1921-1991), თბილისი, 2018, 
გამომცემლობა „უნივერსალი,“ მონოგრაფია,  300 გვერდი.  

5. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კალისტრატე (ცინცაძე) და რუსეთის 
ეკლესიის მიერ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ცნობა, კრებული 
მიძღვნილი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის 
აღსაყდრებიდან 30-ე წლისთავისადმი, თბილისი, 2008, გვ. 179-185.  

6. კულტურა, როგორც ეროვნული მენტალიტეტის და ერის ინტელექტუალიზმის 
წყარო (მეცნიერება XX საუკუნის 30-იანი წლების საქართველოში), კრებული 
„საისტორიო ვერტიკალები,“ #16, თბილისი, 2008, გვ. 156-159.   

7. წარსულის მახსოვრობა და ქართული ნაციონალური ნარატივის ფორმირება XX 
საუკუნის დასაწყისში (ჟურნალი „მოგზაური“), კრებული „საისტორიო 
ვერტიკალები,“ #19, თბილისი, 2009, გვ. 218-222. 

8. ქართული ერთობა და მისი იდენტობა აჭარის მაგალითზე (გაზეთი 
„სამუსლიმანო საქართველო“), კრებული „ტბელობა 2009“ (საერთაშორისო 
კონფერენციის მასალები), თბილისი, 2009, გვ. 493-495. 

9. ქართული ერთობის ჰომოგენიზაციის პროცესი და მისი ასახვა XX საუკუნის 
პირველი ოცწლეულის ქართულ ბეჭდურ მედიაში (ენის, ერთიანი 
საგანმანათლებლო და ეკონომიკური სივრცის, სოციალური ტიხრების მოშლის 
პერცეფცია), კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები,“ #2, თბილისი, 
2009, გვ. 134-144. 

10. ეპისკოპოს ნესტორის (ყუბანეიშვილი) ცხოვრება და მოღვაწეობა, კრებული 
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი,“ #11, თბილისი, 2009, გვ. 230-238.    

11. იდენტობრივი ავტონომიურობის იდეალი: თავისუფლების იდეა და მისი 
კულტივაცია ბეჭდური მედიის საშუალებით XX საუკუნის  10-იანი წლების 
ქართულ ერთობაში, კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები,“ #1, 
თბილისი, 2010, გვ. 113-124    

12. ბეჭდური მედია და ქართული ერთობის იდენტობის ფორმირება (გაზეთი           
„ივერია,“ 1901), კრებული „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, XII, თბილისი, 2010, 
გვ. 155-158. 

13. ეროვნული ხასიათის აღქმა ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში 
(კონსტანტინე კაპანელი), კრებული „საისტორიო ვერტიკალები“, #20, თბილისი, 
2010, გვ. 77-81.   

14. ქართული იდენტობა შუა საუკუნეების საქართველოში ნიკოლოზ კათალიკოსის 
„საკითხავი სუეტისა“-ს მიხედვით, კრებული „დიდაჭარობა 2010“, გვ. 363-366.   

15. ნაციონალური სიმბოლოების როლი XX საუკუნის 10-იანი წლების ქართულ  
ერთობაში, კრებული „ამირანი,“ XXII, თბილისი, 2010.     

16. Идеал идентной автономности: идеал свободы и ее культивация посредство           
печатной медии в грузинской общности 10-ых гг. ХХ в., „Кавказь и мир“, №6, 2010, 
გვ. 114-119. 

17. თავისუფლების ფენომენის აღქმა ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში (მიხაკო 
წერეთელი, არჩილ ჯორჯაძე), კრებული „სამხრეთ საქართველოს ისტორიის 
საკითხები“, #5, 2010, გვ. 105-115. 

18. ქართული იდენტობის ისტორიის კვლევის წყაროთმცოდნეობითი და 
მეთოდოლოგიური პრობლემები (XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის 
მემუარული ლიტერატურის მაგალითზე), კრებული „ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“, X, თბილისი, 2010.  



19. ქართული სოციალური გარემო 1900-1921 წლებში (გლეხობა), კრებული 
„საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები“, #5, თბილისი, 2011, გვ. 297-309. 

20. მოსწავლეთა ეროვნული შემადგენლობა საქართველოს სკოლებში (1918-1919 
წლები), კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XIII,  თბილისი, 2011, 
გვ. 332-340. 

21. სოციალური სტრუქტურა XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის საქართველოში 
(პროლეტარი), კრებული „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, XIII-XIV, თბილისი, 
2012, გვ. 61-71. 

22. რამდენიმე დოკუმენტი კავკასიის სკოლების ნაციონალიზაციის შესახებ (1917), 
კრებული „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, XIII-XIV,  თბილისი, 2012, გვ. 196-198. 

23. თავადაზნაურობა 1900-1917 წლების საქართველოში, კრებული „საქართველოს 
ისტორიის ინსტიტუტის შრომები“, #6, თბილისი, 2012, გვ. 243-254. 

24. ქართველი სამღვდელოება (1900-1917), ქართველოლოგიური კვლევები 
ძირითადი ტენდენციები და თანამედროვე პრობლემები, ახალგაზრდა 
მკვლევართა ეროვნული ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენციის 
თეზისები. 

25. რეგიონალური იდენტობა: ცენტრი და პერიფერია 1900-1917 წლების 
საქართველოში, ჟურნალი „სპეკალი“, #6, 2012, www.spekali.tsu.ge. 

26. ქართველი ინტელიგენცია და ეროვნული იდეა (1900-1917), ვასილ წერეთლის 
დაბადებიდან 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის 
თეზისები, 2012, გვ. 52-54. 

27. ქართველი ჯარისკაცის ეროვნული ცნობიერების ფორმირება დემოკრატიული 
რესპუბლიკის პერიოდში, კრებული “ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, 
#1, თბილისი, 2012, გვ. 211-225. 

28. ღონისძიებები ეროვნული ეკონომიკის განვითარებისათვის 1918-1921 წლების 
საქართველოში (ძირითადი ნიშნები), აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის 
დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის 
მოხსენებათა თეზისები, 2012.  

29. ბათუმის საკითხი 1919-1921 წლებში გაზეთ „სამუსლიმანო საქართველოს“ 
მიხედვით (იდენტობრივი ანალიზი), კრებული „ბათუმი წარსული და 
თანამედროვეობა“ (კონფ. მასალები), ბათუმი, 2012, გვ. 103-108. 

30. ბურჟუაზია 1900-1910 წლების საქართველოში, საერთაშორისო სამეცნიერო 
ჟურნალი „ინტელექტუალი“, #23, 2013, გვ. 138-144   

31. ქართველი ინტელიგენცია 1900-1910 წლებში, კრებული „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, #1, თბილისი, 2013, გვ. 120-133. 

32. ქართველი სამღვდელოება 1900-1917 წლებში, კრებული „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, #2, თბილისი, 2013, გვ. 278-290. 

33. ქართული გამოწვევა და სოციალური გარემო (1900-1917), კრებული „ბათუმი 
წარსული და თანამედროვეობა“ IV (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალები), 2013. 

34. ღონისძიებები ეროვნული ეკონომიკის განვითარებისათვის 1918-1921 წლების 
საქართველოში (ძირითადი ნიშნები), აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის 
დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის 
მასალები, გვ. 214-223.  

35. ქართულ-დასავლური ურთიერთობები (1991-1992), კრებული „ახალი და 
უახლესი ისტორიის საკითხები“, #1, თბილისი, 2014, გვ. 139-149. 
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36. ქართულ-ევროპული იდენტობის ასპექტები (1991-1992), ჟურნალი 
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მოხსენება: „დისიდენტური მოძრაობა საქართველოში (XX საუკუნის 80-იანი 
წლების დასაწყისი).“   

26. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, მიძღვნილი ილიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, 2017 წ., 
მოხსენება: „ქართულ-ევროპული იდენტობის პრობლემები (1991-2000)“.  

27.  შავი ზღვის უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
თემაზე: „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა სამხრეთ კავკასიასა 
და შავი ზღვის რეგიონში“, თბილისი, 2017, მოხსენება: „თავისუფლების აღქმა 
საბჭოური იდეოლოგიის ფონზე XX საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისის 
საქართველოში („თვითმფრინავის ბიჭები“).“ 

28. საქართველოს ეროვნული არქივის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“, 
თბილისი, 2017, მოხსენება: „დისიდენტური მოძრაობა საქართველოში (XX 
საუკუნის 70-იანი წლების ბოლო და 80-იანი წლების დასაწყისი).“ 

29. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის VII საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
„საქართველოს ევროპული არჩევანი“, 23-24 მაისი, 2018 წ., მოხსენება: „ქართული 
ემიგრაციის მოღვაწეობა დასავლეთ ევროპაში XX საუკუნის 30-იან წლებში.“ 



30. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია 
„კავკასია და მსოფლიო“, 25 მაისი, 2018 წ., მოხსენება: „ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი მოძრაობა XX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს და 80-
იანი წლების დასაწყისში.“  

31. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო კონფერენცია, 20-22 სექტემბერი, 
2018 წ., მოხსენება: „ქართული ემიგრაციის მოღვაწეობა  საერთაშორისო 
სარბიელზე XX საუკუნის 20-იან წლებში.“ 

32. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, 20-21 სექტემბერი, 2018 წ., მოხსენება: „დისიდენტური მოძრაობის 
ჩამოყალიბება საქართველოში (მეოცე საუკუნის 60-იანი წლები).“ 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 

• შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრეზიდენტის ახალგაზრდა 
მეცნიერთა გრანტი „ქართული გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა (სოციალური 
მდგომარეობა) (1900-1921)“, 2012 (სამეცნიერო ხელმძღვანელი). 

•  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრეზიდენტის ახალგაზრდა 
მეცნიერთა გრანტი „ქართული გარემო და ევროპული ორიენტირი ეროვნულ 
იდენტობაში (1991-2000)“, 2013 (სამეცნიერო ხელმძღვანელი). 

• შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი „საბჭოური 
პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში (1921-1991)“, 2015-2018 წწ. (ძირითადი 
პერსონალი).  

 
 


