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ასევე, http://expertclub.ge/portal/cnc, 2013 (ქართულ და რუსულ ენებზე).
41. სოფელ ყორნისის ისტორიიდან (XIX საუკუნის 40-იანი წლები), კრებული „ახალი
და უახლესი ისტორიის საკითხები“, 2(15), თბილისი, 2014, გამომცემლობა
„უნივერსალი“, გვ. 39-47.
42. ნოღაელთა ყოფა-ცხოვრება და გადასახლებები (XVI-XIX სს.), კრებული „ახალი და
უახლესი ისტორიის საკითხები“, 1(14), თბილისი, 2014, გამომცემლობა
„უნივერსალი“, გვ. 205-212.
43. რუსეთის ხელისუფლების მიერ ინგუშთა მშობლიური ადგილებიდან
გადასახლება და გრიგოლ ორბელიანის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი,
„გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი“, 9-10, სექტემბერ-ოქტომბერი,
თბილისი, 2014, გვ. 46-55.
44. ქართველი საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე როინიშვილის დაღესტანში
მოღვაწეობის ისტორიიდან, კრებულში „ახალი და უახლესი ისტორიის
საკითხები“, 1 (16), თბილისი, 2015, გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 136-143.
45. რუსეთთან კახეთის სამეფოს ურთიერთობის პოლიტიკური ასპექტები (XVI
საუკუნის მეორე ნახევარი), „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“, XVII,
გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2016, გვ. 111-132.
46. პოლიტიკური ვითარება ახლო აღმოსავლეთში და საქართველო (XVIII საუკუნის
ბოლო - XIX საუკუნის დასაწყისი), კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური
ძიებანი“, XVIII, თბილისი, 2016, გამომცემლობა „მწიგნობარი,“ გვ. 91-109.
47. ქართულ-ოსური (თაგაურთა) ურთიერთობები XVIII საუკუნის ბოლოსა და XIX
საუკუნის დასაწყისში (1802 წ.), კრებული „გორის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის შრომები“, #14, თბილისი, 2016, გამომცემლობა „ჯეოპრინტი“, გვ.
335-350.
48. კასპიისპირეთის საკითხი რუსულ-ქართული ურთიერთობის ჭრილში (XVIII
საუკუნე), კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, 2(19), თბილისი,
2016, გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 182-197.
49. რუსეთის სამხრეთის ლაშქრობა (1722) და საქართველო, კრებული „ახალი და
უახლესი ისტორიის საკითხები“, 1(18), თბილისი, 2016, გამომცემლობა
„უნივერსალი“, გვ. 156-173.
50. შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთი სანაპირო რუსეთის პოლიტიკური
ინტერესების სფეროში (XIX საუკუნის დასაწყისი), კრებული „ახალი და უახლესი
ისტორიის საკითხები“, 1 (21), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2017, გვ.
111-132.
51. რუსეთ-ოსმალეთის ურთიერთობა და საქართველო (XIX საუკუნის დასაწყისი),
კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, 1(20), თბილისი, 2017,
გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 130-150.

52. ფლავიუს არიანეს ცნობები შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მცხოვრები
ხალხების შესახებ (II ს.), „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“, XVIII, თბილისი,
2017, გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 201-217.
53. ბუქარესტის ზავი (1812 წ.) და აფხაზეთის საკითხი (XIX საუკუნის დასაწყისის
რუსული ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით), კრებული „ახალი და
უახლესი ისტორიის საკითხები“, N1-2 (22), თბილისი, 2018, გამომცემლობა
„უნივერსალი,“ გვ. 117-132
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
1. 2017 წლის 14-15 ივნისი - თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის
გიორგაძის

სამეცნიერო

დაბადებიდან

კონფერენცია
90

მიძღვნილი

წლისთავისადმი,

აკადემიკოს

„საქართველო

გრიგოლ
რუსეთის

ინტერესების სფეროში და მსოფლიო პოლიტიკური პროცესები (XVIII-XIX
საუკუნეების მიჯნა).“
2. 2016 წლის 26 თებერვალი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის
საერთაშორისო

სამეცნიერო

აღმაშენებლისადმი,

კონფერენცია

„ქართველ-თაგაურთა

(III)

მიძღვნილი

ურთიერთობები

XVIII

დავით
საუკუნის

ბოლოსა და XIX სს-ისდასაწყისში.“
3. 2016 წლის 30 მაისი-1 ივნისი - თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი
აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი, „ქართულრუსული ურთიერთობის პოლიტიკური ასპექტები (XVI ს-ის დასასრული-XVIII სის დასაწყისი).“
4. 2015 წლის 11-13 დეკემბერი - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრის
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი გიორგი როგავას 110-ე
წლისთავისადმი, „ჯიქთა (ზიხების) ეთნიკური კუთვნილების პრობლემა და
ჯიქეთი საქართველოს ისტორიაში“.
5. 2013 წლის 12-13 დეკემბერი - თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის

სამეცნიერო

კონფერენცია

მიძღვნილი

მამია

დუმბაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, „ქართველთა შორის წერა-კითხვის
გამავრცელებელი საზოგადოების დაღესტანში მოღვაწეობის ისტორიიდან (XIX
საუკუნის 80-იანიწლები).“
6. 2012 წლის 26-30 ივლისი - კავკასიის ფონდის საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია და ფოლკლორისტიკა“,
ახალციხე, „Назранское восстание (1858 г.)“
7. 2012 წლის 12-15 ივნისი - თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, „ოსურ-ქართული ურთიერთობები XIX
საუკუნის დასაწყისში.“

8. 2011

წლის

4-5

მაისი

-

კავკასიის

ფონდის

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია „ქართულ-დაღესტნური კულტურულ-ისტორიული კავშირები“, „Из
истории деятельности фотохудожника Александре Роинашвили в Дагестане.“
9. 2011 წლის 13-15 ივნისი - თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის

სამეცნიერო

კონფერენცია

მიძღვნილი

საქართველოს

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლისთავისადმი, „ლეონ
იულონის ძე ბაგრატიონის პოლიტიკური პორტრეტისთვის.“
10. 2010 წლის 1-2 ოქტომბერი - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის
სახელობის უნივერსიტეტისა და სხალთის ეპარქიის მიერ ორგანიზებული
საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია

„დიდაჭარობა“,

„ქართველი

მისიონერის ნიკოლოზ სამარღანიშვილის მოღვაწეობის ისტორიიდან (XIX ს-ის
20-იანი წლები).“
11. 2010 წლის 30-31 ოქტომბერი - ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი - წარსული და
თანამედროვეობა“ II, „XIX საუკუნის რუსული ოფიციალური დოკუმენტები
ქალაქ ბათუმის ეკონომიკური და პოლიტიკური მნიშვნელობის შესახებ.“
12. 2010 წლის 25 მაისი - კავკასიის ფონდის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„Страницы истории Кавказа XIX века“, „ჩერქეზთა მიგრაცია XIX საუკუნეში.“
13. 2010 წლის 1-3 მაისი - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის
სახელობის უნივერსიტეტისა და სხალთის ეპარქიის მიერ ორგანიზებული
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, „ოსების სწავლაგანათლების საკითხი და ქართული საზოგადოებრიობა.“
14. 2010 წლის 23 თებერვალი - კავკასიის ფონდის საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „კავკასიის ხალხთა მასობრივი გასახლებები XIX-XX საუკუნეებში“,
„დაღესტნის ხალხები და მუჰაჯირობა.“
15. 2010 წლის 14-17 ივნისი - ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, „რუსეთის მიგრაციული პოლიტიკა
ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში (XIX საუკუნის 50-იანი წლების დასასრული).
16. 2009 წლის 25-27 ივნისი - კავკასიის ფონდის საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», „Из истории
шотландских миссионеров в Ингушетии (начало Х1Х века).“
17. 2009 წ. 7-8 დეკემბერი - ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პლატონ იოსელიანის 200
წლისთავისადმი, „პლატონ იოსელიანი ქართლ-კახეთის სამეფო კარზე ტახტის
მემკვიდრესთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებების შესახებ.“
18. 2009 წლის მაისი - ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 9 აპრილისადმი, „ქსნის ერისთავების
მამულების საკითხი დოსითეოს ფიცხელაურის „ოსეთის სასულიერო კომისიის
პროექტში.“

19. 2009 წლის ოქტომბერი - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის
სახელობის უნივერსიტეტისა და სხალთის ეპარქიის მიერ ორგანიზებული
საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია

„დიდაჭარობა“,

„ქართველი

მისიონერების ისტორიულ დვალეთში მოღვაწეობის ისტორიიდან (XIX საუკუნის
პირველი მეოთხედი).“
20. 2009 წლის მაისი - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერიძის
სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, ხულო-დიდაჭარა, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“,

„ზოგიერთი ცნობები დვალეთის

ქრისტიანული სიწმინდეების შესახებ.“
21. 2007 წ. - ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი გელათის მონასტრის დაარსების 900
წლისთავისადმი, „ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიელთა მიგრაცია თურქეთში XIX
საუკუნის 60-იან წლებში და გრიგოლ ორბელიანი.“
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•

2010-2011 წწ. – „მეზობელი ეთნოსების ისტორიული წყაროების ელექტრონული
ვებ-გვერდი“ დამკვეთი ორგანიზაცია: ააიპ „დამოუკიდებელი კავკასია“, ევრაზიის
ფონდი ქართველთა ურთიერთობა კავკასიის ხალხებთან ქართველებისა და
დაღესტნელების ურთიერთობა, მკვლევარი.

•

2010-2011 წწ. – „დაღესტნელთა ბრძოლა კავკასიის თავისუფლებისთვის“,
დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და კავკასიის ფონდის
პროექტი, მკვლევარი.

•

2014 წ. – ჩერქეზთა კულტურის ცენტრის პროექტი - „ჯიქები და ჯიქეთი
დასაქართველოს შემადგენლობაში“, მკვლევარი.

