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დაბადების თარიღი: 27 ნოემბერი 1945 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი 
ისტორიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: dodochumburidze@yahoo.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1963-1968 წწ. - აკ. წერეთლის სახელობის ქუთაისის 
სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორიისა და ფილოლოგიის 
ფაკულტეტი, ისტორიკოსი. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1983 წ., „დროებით ვალდებულ გლეხთა ინსტიტუტი 
საქართველოში“ (დიპლომი ИТ №008275); სადოქტორო - 2002 წ., „საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო იდეოლოგია და პოლიტიკა 1918-21 
წლებში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი“ (დიპლომის  №001095). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2006-დღემდე  - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი. 
2001-2006 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის  ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. 
1992-1999 - არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ-ქართული უნივერსიტეტის  
დოცენტი, ისტორიისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის დეკანი. 
1989-2001 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
1986-1989 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა   და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი. 
1985-1986 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი. 
1979-1983 - გაზეთ „ლიტერატურული საქართველოს“ ლიტერატურული მუშაკი. 
1976-1978 - საზოგადოებრივ-ლიტერატურული ჟურნალ „განთიადის“ 
პასუხისმგებელი მდივანი. 
1968-1975 - ქუთაისის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის 
მეცნიერი თანამშრომელი; ფონდების გამგე; განყოფილების გამგე. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, გერმანული 



გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა 1918-1921 წლებში და ქართული 

საზოგადოებრივი აზრი, გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი 1999, წიგნი 87 
გვერდი. 

2. აჭარის საკითხი 1918-1921 წლებში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი, 
გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი 1999, წიგნი 107 გვერდი. 

3. სასულიერო სასწავლებლები და საღვთო სჯულის სწავლების საკითხი 1918-1921 
წლებში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტის გრიგოლ მარგიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
შრომების კრებული, თბილისი 1999, გვ. 225-252. 

4. განათლება საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921 წწ.), 
გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი 2000, მონოგრაფია 234 გვერდი. 

5. რუსულ-ქართულ ურთიერთობათა ზოგიერთი ეპიზოდი 19180-1921 წლებში, 
ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კრებული „საისტორიო შტუდიები“ I, თბილისი 2000, გვ. 165-176. 

6. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და 
მილიციის სამსახური დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში, საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის სამეცნიერო შრომები I, თბილისი 2000, 
გვ. 100-113. 

7. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო იდეოლოგიისა და 
პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი, სამეცნიერო ჟურნალი „ივერია“, პარიზი 2001, გვ. 
55-62. 

8. სოციალისტური იდეოლოგია და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 
კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი საზოგადოებრივი 
მოამბე „ამირანი“ #4-5, თბილისი-მონრეალი, 2001, გვ. 165-174. 

9. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის, ნოე 
რამიშვილის უცნობი წერილები, შსს აკადემიის სამეცნიერო შრომები II, თბილისი 
2001, გვ. 104-111. 

10. მასწავლებელთა მატერიალური მდგომარეობა 1918-1921 წლებში და ქართული 
საზოგადოებრივი აზრი, შსს აკადემიის სამეცნიერო შრომები II, თბილისი 2001, 
გვ. 111-126. 

11. სვანეთი 1918-1921 წლებში, ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტის კრებული „საისტორიო შტუდიები“ V, თბილისი 2001, გვ. 
345-357. 

12. აზერბაიჯანის გასაბჭოება და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
მთავრობა, ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწი-ფო 
უნივერსიტეტის კრებული „საისტორიო შტუდიები“ IV, თბილისი 2001, გვ. 358-
383. 

13. Насильственная советизация Азербайджана и Демократической Республики 
Грузии, Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук, межвузовский 
тематический сборник, Баку  2001, გვ. 183-190  

14. დამოუკიდებლობის იდეა და ქართველი ინტელიგენცია XIX ს.-ის ბოლოს და XX 
ს-ის დასაწყისში, საქ. მეცნ. აკადემიასთან არსებული ინსტიტუტთაშორისი 
სემინარის მასალები, თბილისი 2002, გვ. 75-85. 



15. ქართველი ხალხის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლა XX საუკუნის 
დასაწყისში, 1918-1921 წწ., გამომცემლობა „მემატიანე“, თბილისი 2003, 
მონოგრაფია 417 გვერდი. 

16. ლელი ჯაფარიძის პუბლიცისტური ნააზრევიდან, ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და 
კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული „საისტორიო შტუდიები“ VI, 
თბილისი 2003, გვ. 101-121.  

17. კირილე ლორთქიფანიძე, ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის კრებული „საისტორიო შტუდიები“ VI, თბილისი 2003, გვ. 155-
183. 

18. საქართველოს ბრძოლა ერთა ლიგაში შესასვლელად, თბილისის ბიზნესის 
სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომები I, თბილისი 2003, გვ. 137-167. 

19. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და ქართველი 
ინტელიგენცია XX საუკუნის 10-იან წლებში, კრებული „საქართველოს ახალი 
ისტორიის საკითხები“ VII, თბილისი 2004, გვ. 76-84. 

20. ქართული პუბლიცისტიკა ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკისა და 
ანტიქართული რუსული პრესის წინააღმდეგ 1907-1910 წლებში, ილია ჭავჭავაძის 
სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული „საისტორიო 
შტუდიები“ V, თბილისი 2004, გვ. 121-133. 

21. გრიგოლ ვეშაპელი, კრებული „საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები“ VII, 
თბილისი 2005, გვ. 88-109. 

22. საქართველოს ბრძოლა დენიკინის წინააღმდეგ, ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
თბილისის უნივერსიტეტის კრებული „სამეცნიერო ძიებანი“ I, თბილისი 2005, გვ. 
28-58. 

23. სოციალური და ეროვნული საკითხების გამო დაპირისპირება XX საუკუნის 
დასაწყისში, კრებული „საქართველოს ახალი ისტორიის საკითხები“ IX, თბილისი 
2006, გვ. 23-46. 

24. საქართველო-უკრაინის ურთიერთობა 1917-1921 წლებში, ილია ჭავჭავაძის 
სახელობის თბილისის უნივერსიტეტის კრებული „სამეცნიერო ძიებანი“ II, 
თბილისი 2006, გვ. 38-50. 

25. დიმიტრი ნაზარიშვილი, კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“ 
#1, თბილისი 2007, გვ. 73-93. 

26. კიტა აბაშიძის მოღვაწეობისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური შეხედულებათა 
ზოგიერთი ასპექტის შეფასებისათვის, კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის 
საკითხები“ #2, თბილისი 2007, გვ. 84-108. 

27. რუსული დასახლებები საქართველოში XIX-XX საუკუნეებში და 
„გადმოსახლებულ გლეხთა ამიერკავკასიის კომიტეტი“, რუსეთის კოლონიური 
პოლიტიკის ისტორიის ნარკვევები I, თბილისი 2007, გვ. 72-123.  

28. სიკეთისა და სიყვარულის გადასარჩენად, გრიგოლ ლორთქიფანიძე - მოღვაწე და 
მამულიშვილი, კრებული „გრიგოლ ლორთქიფანიძე“, თბილისი 2007, გვ. 52-58. 

29. დემოგრაფიული დივერსია საქართველოს წინააღმდეგ XIX-XX სს-ში, „ისტორიისა 
და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“ VIII, თბილისი 2008, გვ. 204-217. 

30. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეოლოგიური საფუძვლები XX 
საუკუნეში,  კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“ #1 (3), 
თბილისი 2008, გვ. 95-118. 

31. ისტორიული პორტრეტები; დასაწყისი XX საუკუნისა, გამომცემლობა 
„უნივერსალი“, თბილისი 2008, მონოგრაფია 482 გვერდი. 



32. რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 
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ევროპეიზმი. ლიტერატურა, კულტურა, ცნობიერება. შოთა რუსთაველის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. 

13. 2009 წლის 23-24 ოქტომბერი – ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, ბათუმის 
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო 
კონფერენცია. 

14. 2009 წლის 20 მარტი – რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომი: შედეგები და 
გაკვეთილები, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. 

15. 2009 წლის 19 ნოემბერი – საქართველო: თვითმმართველობის გამოცდილება, 
პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. 

16. 2009 წლის 7-8 დეკემბერი – პლატონ იოსელიანი 200, ივანე ჯავახიშვილის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. 

17. 2010 წლის 30-31 ოქტომბერი - ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი, წარსული და 
თანამედროვეობა“ II, ბათუმი - „რუსი და უცხოელი მიწისმფლობელები 
ბათუმში“.  

18. 2011 წლის 25 თებერვალი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია - „1921 წლის 
თებერვალ-მარტის ომი“. 

19. 2011 წლის 10 მაისი  - სრულიად კავკასიის მუსლიმთა სამეცნიერო კონფერენცია - 
„საქართველოს მუსლიმთა როლი ერთიანი ქართული სახელმწიფოს 
აღმშენებლობაში.“ 

20. 2011 წლის 13-15 ივნისი - თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლისთავისადმი - 
„რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა საქართველოში და ქართული 
კოლაბორაციონიზმი“.   

21. 2011 წლის 20-24 სექტემბერი - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საერთაშორისო  
სამეცნიერო კონფერენცია „უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა“ – „რუსეთის 
აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ 1918-1924 წლებში და ჟურნალი „მხედარი“. 

22. 2012 წელი - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ვასილ წერეთლის (1862-1937) 
დაბადებიდნ 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია,  
თბილისი-ჭიათურა - „ვასილ წერეთლის ისტორიული პორტრეტისათვის“. 

23. 2013 წელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტისა და ნიკო 
ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი, 



წარსული და თანამედროვეობა“ III – „ბათუმი საქართველოს დემოკრატიული 
რეპუბლიკის ანტისმთავრობო პრესაში.“ 

24. 2013 წელი - შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტის VII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი - „ლიტერატურა 
დევნილობაში, ემიგრანტების მწერლობა, მე-20 საუკუნის გამოცდილება“ – 
„საქართველოს დამოუკიდებლობა გენერალ ალექსანდრე ზაქარიაძის 
„მოგონებების“ მიხედვით.“ 

25. 2014 წელი - შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტის მე-8 საერთაშრისო სიმპოზიუმი „ნაციონალური ლიტერატურები 
და კულტურული გლობალიზაციის პროცესი“ – „გლობალიზაცია, მისი 
ეროვნულ-კულტურული ასპექტები და ეროვნული იდენტობის საკითხი XX-XXI 
საუკუნეების საქართველოში.“ 

26. 2014 წელი - წმინდა ექვთიმე თაყაიშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
კონფერენცია „საქართველო და გარე სამყარო,“ გორის სასწავლო უნივერსიტეტი - 
„თურქიზმის ლიდერები და საქართველო მე-20 სუკუნის 10-იან წლებში.“ 

27. 2014 წელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი „პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“ – „საქართველოს 
ისტორიული მიწების საკითხი პირველი მსოფლიო ომის დროს.“ 

28. 2014 წელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტისა და ნიკო 
ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი, 
წარსული და თანამედროვეობა“, V – „1898 წლის საქალაქო არჩევნები ბათუმში.“ 

29. 2014 წელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტისა და ნიკო 
ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენცია „ჩვენი 
სულიერების ბალავარი“, VI – „ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 
იაკობ გოგებაშვილის ეროვნულ კონცეფციაში.“ 

30. 2015 წელი - აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „პირველი მსოფლიო ომი და 
საქართველო“ – „საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციისა და საზღვრების 
საკითხი პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს.“ 

31. 2015 წლის 17-18 აპრილი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 
უნივერსიტეტისა და ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის 
საერთაშორისო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, VII – 
„საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლის რაფიელ ივანიცკი-ინგილოს 
მოღვაწეობა ევროპაში 1923-1924 წლებში.“ 

32. 2015 წელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტისა და ნიკო 
ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი, 
წარსული და თანამედროვეობა“, VI – „აკაკი ჩხენკელი და აჭარის საკითხი.“ 

33. 2016 წლის 30 მაისი - 1 ივნისი - თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა 
და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი - „რუსეთის 
იმპერიის გეოპოლიტიკური პროექტები XVIII საუკუნეში და საქართველო.“ 

34. 2016 წლის 18 ნოემბერი - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „ქუთაისი, წარსული და 
თანამედროვეობა“ – „რუსი სამხედრო მოხელის - ნ. ოკოლნიჩის მოგონებები 
ქუთაისზე.“ 



35. 2016 წლის 3-4 სექტემბერი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 
უნივერსიტეტისა და ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის 
საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, VII – 
„ბათუმში 1924 წლის აჯანყების ისტორიიდან.“ 

36. 2016 წლის 13-14 მაისი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 
უნივერსიტეტისა და ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის 
საერთაშორისო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, VIII – „საარქივო 
დოკუმენტები საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მდგომარეობის 
შესახებ (1925-1927).“  

37. 2017 წელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია „პირველი და მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ 
კავკასია, 1914-2014“ – „საქართველოს ისტორიული მიწების საკითხი და პირველი 
მსოფლიო ომი.“ 

38. 2017 წლის 24 თებერვალი - გორის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი დავით აღმაშენებლის ხსოვნისადმი - 
„რუსი ისტორიკოსი დუბროვინიქელმენჩურის შეთქმულების შესახებ.“ 

39. 2017 წლის 15-16 ივნისი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 
უნივერსიტეტისა და ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის 
საერთაშორისო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, IX – „სოლომონ 
დოდაშვილის სულიერი პორტრეტისათვის.“ 

40. 2017 წლის 18-21 ოქტომბერი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,  
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „წყაროთმცოდნეობითი და 
ისტორიოგრაფიული კვლევები“ – „აკაკი ჩხენკელის წერილები ბერნიდან და 
ჟენევიდან პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე წარგზავნილი საქართველოს 
დელეგაციისადმი.“ 

41. 2017 წელი - თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტის მე-11 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „მოდერნიზმი ლიტერატურაში 
ეპოქათა და კულტურათა მიჯნაზე“ – „ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეროვნული და 
პოლიტიკური ხედვის გააზრებისათვის („საფლავი მეფის ირაკლისა“).“ 

42. 2018 წლის 1-2 ივნისი - კავკასიის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 
მიძღვნილი საქართველოს რესპუბლიკის100 წლისთავისადმი - „აკაკი ჩხენკელის 
როლი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის საქმეში.“ 

43. 2018 წლის 25 მაისი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო 
კონფერენცია „საქართველოს I რესპუბლიკა - 100“ – „განათლება და კულტურა 
საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში.“ 

44. 2018 წლის 1 მაისი - საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, 
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია - „პოლონეთის სამხედრო ემიგრაცია და აკაკი 
ჩხენკელი.“ 

45. 2018 წლის 18-19 მაისი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 
უნივერსიტეტისა და ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის 
საერთაშორისო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, X – „ეროვნული 



კონცეპტები ნიკო ნიკოლაძის თეორიულ ნააზრევსა და პრაქტიკულ 
მოღვაწეობაში.“ 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
• 1998-2000 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მიერ დაფინანსებული 

პროექტი: „სწავლა-განათლება და კულტურა 1919-1921 წწ.“  (ხელმძღვანელი). 
• 2003-2004 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მიერ დაფინანსებული 

პროექტი: „ეთნიკურ-ტერიტორიული კონფლიქტები სამხრეთ კავკასიაში და 
საქართველო (1900-1921 წწ.)“ (ხელმძღვანელი). 

• 2005 წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მიერ დაფინანსებული პროექტი: 
„რუსეთის კოლონიური პოლიტიკა და საქართველოს რუსულენოვანი პრესა (1900-
1921 წწ.)“  (ხელმძღვანელი). 

• 2006-2008 წწ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი 
„რუსეთის კოლონიური პოლიტკა საქართველოში“ (შემსრულებელი). 

• 2010 წ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი „საქართველო-
რუსეთის ურთიერთობა XIX-XXI   საუკუნეებში, ქართველი ხალხის ბრძოლა 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისათვის“ (დამხმარე სახელმძღვანელო) 
(ხელმძღვანელი). 

• 2010 წ. - ისტორიული სიმართლის სახელმწიფო კომისია, „რუსეთის კოლონიური 
პოლიტიკა საქართველოში 1801-1991 წლებში (დასკვნა-ანგარიში)“ (მეცნიერ-
მკვლევარი). 

• 2013-2016 წწ. -   შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი 
„საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა მე-18-21-ესაუკუნეებში (სამეცნიერო 
ლიტერატურისა და დოკუმენტების მიხედვით)“ (ხელმძღვანელი). 


