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ისტორიის საკითხები“, N2, თბ., 2007, გვ. 215-232.
29. ქართული საეკლესიო ისტორიოგრაფიის ძირითადი ტენდენციები (XIX ს-ის
ბოლო-XX ს-ის დასაწყისი), კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“,
N1, თბ., 2007, გვ. 258-287.
30. ქალთა მოძრაობის სათავეებთან საქართველოში, XIX ს-ის II ნახევარი-XX ს-ის
დასაწყისი, კრებული „საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები“, IX, თბ., 2006,
გვ. 121-128.
31. ქალთა საზოგადოებრივი საქმიანობა (XIX ს-ის ბოლოს და XX ს-ის დასაწყისში),
წიგნის ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე, თბილისი, 2005. (ჯგუფი: ლ.
ხომერიკი, მ. ჯავახიშვლი, ხ. ქოქრაშვილი, შ. მურუსიძე).
32. ქალთა პერსონალური ისტორიები და ისტორიული მეხსიერება (საბჭოთა
პერიოდში მესხეთიდან დეპორტირებული მოსახლეობის შესახებ), ავტორთა
ჯგუფი: ე. ფირცხალავა, ხ. ქოქრაშვილი, მ. ჯავახიშვილი, სამეცნიერო ჟურნალი
„ინტელექტი“, თბილისი, 2005, #3 (23), გვ. 347-352.
33. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საკითხი რუსეთის უწმინდეს
სინოდში, კრებული „საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები“, VIII, თბ., 2005,
გვ. 240-260.
34. ეროვნული იდენტობა ქართულ საეკლესიო ისტორიოგრაფიაში (XIX ს. ბოლო –
XX ს. დასაწყისი), ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა, სტუ-ს
დისციპლინათშორისო რესპუბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები,
2004, თბილისი-მანგლისი.
35. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საკითხი და ქართველი
სამღვდელოება (1905-1913 წწ.), კრებული „საქართველოს ახალი ისტორიის
საკითხები“, VII, თბ., 2004, გვ. 109-131.
36. პარიზის საზავო კონფერენცია და საქართველო, კრებული „საქართველოს ახალი
ისტორიის საკითხები“, VI, თბ., 2003, გვ. 223-240.
37. კირიონ II საეკლესიო ისტორიის მკვლევარი, კრებული „საქართველოს ახალი
ისტორიის საკითხები“, V, თბ., 2001, გვ. 306-332
38. კირიონ II – სამეცნიერო კვლევის მეთოდი, ჟურნ. „საისტორიო შტუდიები“, II, თბ.,
2001, გვ. 114-126.
39. ფსევდონიმის „გიორგი ლიახველის“ კუთვნილების შესახებ – ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კონფერენციის მასალები, თბ., 2001.
40. კათოლიკოს-პატრიარქის
კირიონ
II
ფილოსოფიური
შეხედულებები,
„საისტორიო-ეთნოლოგიური შტუდიები“, თბ., 2001, გვ. 83-94.
41. პიროვნების თავისუფლების ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტები
მართლმადიდებლურ აღმსარებლობაში – ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო,
მომავალი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მასალათა შინაარსები, თბ., 2000.
42. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი რუსეთის უწმინდეს სინოდში,
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო სესია, სტატიათა
შინაარსები, თბ., 1999.

43. ზოგიერთი ეპიზოდი ავტოკეფალური მოძრაობის ისტორიისათვის, ჟურნ.
„საქართველოს საპატრიარქო“, #1, თბ., 1999, გვ. 18-27.
44. კათოლიკოს-პატრიარქის კირიონ II ბიოგრაფიის ზოგიერთი საკითხისათვის,
ჟურნ. „რელიგია“, თბ., 1995, #1-2-3, გვ. 56-61.
45. ისტორიულ პირთა და გეოგრაფიულ სახელთა საძიებელი (რუსულ ენაზე)
სამეცნიერო გამოცემისათვის – Очерки истории Грузии, т. V, Тбилиси, 1990;
მკვლევართა ჯგუფთან ერთად (რ. ჩხაიძე, რ. ჯიქიძე).
46. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის კირიონ II-ის სამეცნიერო მოღვაწეობის
ძირითადი ასპექტები (ეძღვნება გარდაცვალების 100 წლისთავს), კრებული
„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, N1-2, თბილისი, 2018, გამომცემლობა
„უნივერსალი,“ გვ. 62-83.
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
1. ეროვნულ
უმცირესობათა
უფლებები
საქართველოს
დემოკრატიული
რესპუბლიკის სამართლებრივი დოკუმენტების მიხედვით, 2018 წლის 15-16
სექტემბერი, ახალქალაქი (კონფერენცია: „დამოუკიდებლობის აღდგენის 100
წლიანი გზა“).
2. გაზეთი „კავკაზი“ ბათუმის პოლიტიკური და ეკონომიკური მნიშვნელობის
შესახებ (მე-19 საუკუნის 80-იანი წლები), საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია: ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა, VIII, ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქალაქ ბათუმის მერია, 2017 წლის 1-2
სექტემბერი, ბათუმი.
3. რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკის ისტორიიდან ბათუმსა და ბათუმის ოლქში,
ბათუმი _ წარსული და თანამედროვეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია,
შოთა
რუსთაველის
სახელობის ბათუმის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 2013 წლის 1-2 სექტემბერი, ქ. ბათუმი.
4. რუსი დიპლომატი მაშნინი ბათუმის პოლიტიკურ-ეკონომიკური მნიშვნელობის
შესახებ (XIX საუკუნის 50-იანი წლების მიწურული), საერთაშორისი სამეცნიერო
კონფერენცია: ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა, შოთა რუსთაველის
სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2012 წლის 7-9 სექტემბერი, ქ.
ბათუმი.
5. კავკასიოლოგიის საკითხები ქართულ საისტორიო მეცნიერებაში (XX ს-ის 20-40იანი წლები), საერთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია: კავკასიის არქეოლოგია,
ეთნოლოგია,
ფოლკლორისტიკა,
ახალციხის
სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტი, 2012 წლის 26-30 ივლისი, ქ. ახალციხე.
6. რუსეთის სამისიონერო საზოგადოება ბათუმში XIX ს-ის ბოლოს XX ს-ის
დასაწყისში („კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის აღმდგენი
საზოგადოება“), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი - წარსული და
თანამედროვეობა“, II, 2010 წლის 30-31 ოქტომბერი, ბათუმი.
7. ქართველი მისიონერები ჩრდილოეთ კავკასიაში (XIX ს-ის 20-იანი წლები),
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქო, სხალთის
ეპარქია, წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, 2010 წლის 1-2 მაისი,
ხულო-დიდაჭარა.

8. პლატონ იოსელიანი – საეკლესიო ისტორიის მკვლევარი, პლატონ იოსელიანის
200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 2009 წლის 7-8 დეკემბერი, თბილისი.
9. „კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის აღმდგენელი საზოგადოების“
საპატიო ნიშანი (წმინდა ნინოს სახელობის ჯვარი), წმ. ტბელ აბუსერისძისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ტბელობა, საქართველოს
საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის
ეპარქია, 2009 წლის 31 ოქტომბერი – 1 ნოემბერი, ხულო-დიდაჭარა.
10. გიორგი ყაზბეგი _ ბათუმის სტრატეგიული მდებარეობის შესახებ, _
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია:
ბათუმი,
წარსული
და
თანამედროვეობა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,
ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი,
2009 წლის 23-24 ოქტომბერი, ქ. ბათუმი.
11. ეროვნული იდენტობა ქართულ საეკლესიო ისტორიოგრაფიაში (XIX ს. ბოლო –
XX ს. დასაწყისი), ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა, საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი,
დისციპლინათშორისო
რესპუბლიკური
კონფერენცია, 2004 წლის 4-10 ოქტომბერი, თბილისი-მანგლისი.
12. ფსევდონიმის „გიორგი ლიახველის“ კუთვნილების შესახებ – ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია,
2001 წლის 22-24 მაისი, თბილისი.
13. პიროვნების თავისუფლების ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტები
მართლმადიდებლურ აღმსარებლობაში – ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო,
მომავალი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 2000 წლის 11-17 ოქტომბერი, თბილისი.
14. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი რუსეთის უწმინდეს სინოდში,
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო სესია, 1999 წლის 1-3
ივნისი, თბილისი.
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•

•

•

2013-2016 – საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში
(სამეცნიერო ლიტერატურის და დოკუმენტების მიხედვით), შოთა რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდი,
სახელმწიფო
სამეცნიერო
გრანტი
ფუნდამენტური კვლევებისთვის; პოზიცია: ძირითადი პერსონალი, ნაშრომის
თანაავტორი.
2011-2013
–
სახელმძღვანელო
თავდაცვის
ეროვნული
აკადემიის
სტუდენტებისთვის: ქართული საბრძოლო ხელოვნების ისტორია“, თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტისა და თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ერთობლივი პროექტი.
პოზიცია: ძირითადი პერსონალი, სახელმძღვანელოს თანაავტორი. დამკვეთი
ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.
2010-2011 – ,,მეზობელი ეთნოსების ისტორიული წყაროების, დოკუმენტებისა და
სამეცნიერო ნაშრომების ელექტრონული ვებ-გვერდის შექმნა.) დამკვეთი
ორგანიზაცია: ააიპ „დამოუკიდებელი კავკასია“. პოზიცია: ძირითადი პერსონალი,
მკვლევარი. ვებ გვერდი: www.caucasushistory.ge საქართველოსა და ჩრდილოეთ
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სტატია (რუსულ ენაზე).
2010 – რუსეთის კოლონიური პოლიტიკა საქართველოში, ისტორიული
სიმართლის დამდგენი სახელმწიფო კომისია, დასკვნა-ანგარიში #1, 15 დეკემბერი,
2010 წელი. საქართველოს ძეგლთა დაცვისა და კულტურის სამინისტროს,
აგრეთვე, ისტორიული სიმართლის დამდგენი სახელმწიფო კომისიის
ერთობლივი პროექტი. კომისიის თავმჯდომარე ვასილ რუხაძე, თბილისი, 2010.
პოზიცია: კომისიის კონსულტანტი (თემის ავტორი: მეფის რუსეთის საეკლესიო
პოლიტიკა საქართველოში (1801-1817 წწ., გვ. 23-31; 77-82)
2010 – „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები. ქართველი ხალხის ბრძოლა
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის (XIX-XXI სს.)“ – თემატური
დამხმარე სახელმძღვანელოს შექმნა საჯარო სკოლების უფროსკლასელთათვის,
რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით. პოზიცია: ძირითადი პერსონალი,
სახელმძღვანელოს თანაავტორი.
2006-2008 პროექტი: „რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში“. მეცნიერთა
ჯგუფთან ერთად. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, (შემდგომში:
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). სახელმწიფო სამეცნიერო
გრანტი ფუნდამენტური კვლევებისთვის. პოზიცია: ძირითადი პერსონალი,
ნაშრომის თანაავტორი.
2005 – პროექტი: „თურქი მესხები – სხვადასხვა რელიგიური ტრადიციის ქალთა
პერსონალური ისტორიების მიხედვით“ – მკვლევართა ჯგუფთან ერთად. ჰაინრიხ
ბიოლის ფონდის და ორგანიზაციის „აღმოსავლეთ-დასავლეთ ევროპის ქალთა
ქსელი“ (OWEN) ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში, მათივე მხარდაჭერით.
პოზიცია მკვლევარი. გამოკვლევის თანაავტორი.
2005 ნოემბერი – ფოტოგამოფენა – „ქალთა საზოგადოებრივი საქმიანობა (XIX ს-ის
ბოლო – XX ს-ის დასაწყისი)“ – გამოფენის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მხარდაჭერით. პოზიცია: მკვლევარი.
2004-2005 _ პროექტი: „ქალთა საზოგადოებრივი საქმიანობა საქართველოში (XIX
ს-ის ბოლოს და XX ს-ის დასაწყისი)“ – მკვლევართა ჯგუფთან ერთად.
შემსრულებლები: არასამთავრობო ორგანიზაციები – „სამოქალაქო კულტურის
საერთაშორისო ცენტრი“ და „დინამიკური ფსიქოლოგია განვითარებისა და
დემოკრატიისათვის“. „ღია საზოგადოება საქართველოს“ და ჰაინრიხ ბიოლის
ფონდის მხარდაჭერით. პროექტი იყო აზერბაიჯანში, სომხეთსა და
საქართველოში მიმდინარე ერთობლივი პროგრამის ნაწილი. პოზიცია:
მკვლევარი.
2002-2003 – პროექტი: „გენდერული რესურსცენტრი“. ფონდის „ქვინა თილ ქვინა“
(შვედეთი) მხარდაჭერით. შემსრულებლები: „დინამიკური ფსიქოლოგია
განვითარებისა და დემოკრატიისათვის“ და „სამოქალაქო კულტურის
საერთაშორისო ცენტრი“. პოზიცია: მკვლევარი.
2000-2002 – საერთაშორისო ფონდის „ღია საზოგადოება“ (ჩეხეთი, პრაღა)
სტიპენდიანტი კვლევისთვის: „ქალთა საკითხი პოსტსაბჭოთა საქართველოს
პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში“ – მკვლევართა ჯგუფთან ერთად
(ლელა ხომერიკი, ხათუნა ქოქრაშვილი, ირმა ხომერიკი), პროგრამის – Research
Support Scheme (RSS)-ის ფარგლებში, პოზიცია: მკვლევარი.

