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დაბადების თარიღი: 12 სექტემბერი 1972 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: nikolai.javakhishvili@tsu.ge 
 
განათლება/ტრენინგი: 1990-1995 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი.  
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 
პროფესორი. 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1997 წ., „ქართული ფალერსიტიკა (ჯილდოთ-
მცოდნეობა)“ (დიპლომი № 001366); სადოქტორო - 2003 წ., „ქართული ბონისტიკა 
(ქაღალდის საფასთმცოდნეობა)“ (დიპლომის  № 001268). 
 

სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
1994-2006 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრის ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი 
მეცნიერი თანამშრომელი. 
2006 წლიდან - თსუ-ის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების მთავარი 
მეცნიერი თანამშრომელი. 
2009  წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის მიმართულების 
ასოცირებული პროფესორი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური. 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
წიგნები: 
 
1. ქართული ფალერისტიკა (ჯილდოთმცოდნეობა), თბილისი, 1995 (96 გვერდი). 
2. ქართული ბონისტიკა (ქაღალდის საფასთმცოდნეობა), თბილისი, 1996 (192 გვე-

რდი). 



3. შალიკაშვილები (ფესვები, ტრადიციები, დღევანდელობა), თბილისი, 1997 (62 
გვერდი). 

4. თამარ მეფის ორდენი (გერმანულ-ქართული სამხედრო-პოლიტიკური ალიანსის 
ისტორიიდან), თბილისი, 1998 (80 გვერდი). 

5. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ბონები (1919-1921 წწ.), თბილისი, 
1998 (64 გვერდი). 

6. ქართველი მხედრები პოლონეთის დროშის ქვეშ (პოლონურ-ქართულ სამხედრო-
პოლიტიკურ ურთიერთობათა ისტორიიდან), თბილისი, 1998 (52 გვერდი). 

7. Санкт-Петербург – центр русско-грузинских взаимоотношений (1703-2003 гг.), 
Тбилиси, 2003 (304 გვერდი). 

8. ფული საქართველოში, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოცემული 
ილუსტრირებული, ფერადი კატალოგი, თბილისი, 2003 (180 გვერდი), 
(თანაავტორი); 

9. Грузины под Российским флагом (грузинские военные и государственные деятели 
на службе России в 1703-1917 гг.), Тб., 2003 (208 გვერდი). 

10. ოგბაიძენი (საგვარეულოს ისტორიისათვის), თბილისი, 2005 (120 გვერდი). 
11. ნარკვევები ქართველი და ადიღელი ხალხების ურთიერთობის ისტორიიდან, 

თბილისი, 2005 (318 გვერდი). 
12. საისტორიო წყაროს პუბლიკაცია წიგნად - „მათე ალბუთაშვილი, პანკისის ხეობა 

(ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და გეოგრაფიული აღწერა)“, თბილისი, 2005 (256 
გვერდი). პირველი ქისტი ისტორიკოსის, ეთნოგრაფის, ფოლკლორისტისა და 
მწერლის, მათე ალბუთაშვილის (1863-1953) აღნიშნული ნაშრომი ავტორისეული 
ხელნაწერის მიხედვით გამოსაცემად მოამზადეს, შესავალი წერილითა და 
შენიშვნებითურთ გამოსცეს ნიკოლოზ და გიორგი ჯავახიშვილებმა. 

13. Борьба за свободу Кавказа (Из истории военно-политического сотрудничество 
грузин и северокавказцев в первой половине XX века), Тбилиси, 2005 (148 გვერდი). 

14. გრიგოლ I – უკანასკნელი ქართველი მეფე, თბილისი, 2008 (100 გვერდი). 
15. ნარკვევები ქართულ-ბალტიური ურთიერთობის ისტორიიდან, თბილისი, 2011 

(260 გვერდი). 
16. История взаимоотношений грузинского и черкесского народов, Тбилиси, 2014 (180 

გვერდი). 
17. Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu attiecību vēsturē, Rīga, 2015 (183 გვერდი). 
18. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений, Рига, 2015 (624 გვერდი). 
 
სტატიები: 
 
1. ქართული საბრძოლო ორდენები პირველ მსოფლიო ომში, საქართველოს 

ეროვნული გვარდიის სამხედრო-ისტორიული ჟურნალი „მხედარი“, თბ., 1992, # 
1, გვ. 34-35; 

2. საქართველოს სამეფოს აღდგენის ცდა II მსოფლიო ომის დროს, საისტორიო 
ჟურნალი „ისტორია“, თბ., 1993, # 1, გვ. 2-7; 

3. რას შეისწავლის ფალერისტიკა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, 
ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, თბ., 1993, # 2, გვ. 78-
83; 



4. რას შეისწავლის ბონისტიკა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, 
ისტორიის ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, თბ., 1993, # 3-4, გვ. 
218-222; 

5. მასალები ქართული ფალერისტიკის ისტორიისათვის, ჟურნალი „არტანუჯი“, 
თბ., 1994, # 1, გვ. 19-23; 

6. მასალები ქართული ბონისტიკის ისტორიისათვის (I ნაწილი), ჟურნალი 
„არტანუჯი“, თბ., 1994, # 2-3, გვ. 57-64; 

7. მასალები ქართული ბონისტიკის ისტორიისათვის (II ნაწილი), ჟურნალი 
„არტანუჯი“, თბ., 1995, # 4, გვ. 41-49; 

8. ქართული ფალერისტიკა (ჯილდოთმცოდნეობა), ძირითადი დასკვნები, ევროპისა 
და ამერიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის კრებული „საქართველოს 
ურთიერთობა ევროპისა და ამერიკის ქვეყნებთან“, თბ., ტომი II, თბ., 1995, გვ. 331-
336; 

9. გენერალი შალიკაშვილი (წინაპრები, ტრადიციები, დღევანდელობა), ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული 
დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის წელიწდეული 
„ქართული დიპლომატია“, ტ. III, თბ., 1996, გვ. 376-383; 

10. ოქროს საწმისის ორდენი, თსუ ქართული სახელმწიფო და სახალხო 
დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წელიწდეული 
„ქართული დიპლომატია“, ტ. IV, თბ., 1997, გვ. 111-148; 

11. ყალბი ფული, როგორც პოლიტიკური იარაღი, თსუ ქართული სახელმწიფო და 
სახალხო დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 
წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. V, თბ., 1998, გვ. 242-268; 

12. საქართველო-გერმანიის ფინანსურ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა ისტორიიდან 
(1918 წ.), თსუ ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის 
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. V, 
თბ., 1998, გვ. 269-274; 

13. Symbole auf den georgischen Geldscheinen, «Kaukasische Post», Cuna Georgica, Tbilissi, 
März, 1999, # 16, p. 21-22; 

14. დიპლომატიური ელემენტები ქართული ფალერისტიკულ მასალაზე, თსუ 
ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრის წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, დამატება, თბ., 
1998, გვ. 23-41; 

15. დიპლომატიური ელემენტები ქართულ ბონისტიკურ ძეგლებზე, თსუ ქართული 
სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი 
ცენტრის წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, დამატება, თბ., 1998, გვ. 80-94; 

16. ქაღალდის ფულის წარმოშობისა და გავრცელების ისტორიიდან, “საქართველოს 
პრეზიდენტის სტიპენდიატ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები“, ტ. I, თბ., 1999, გვ. 
46-52; 

17. საქართველო-იტალიის ფინანსურ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა ისტორიიდან 
1919-1921 წწ.), თსუ ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის 
ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წელიწდეული „ქართული 
დიპლომატია“, ტ. VI, თბ., 1999, გვ. 209-213; 

18. საქართველო-ინგლისის ფინანსურ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა ისტორიიდან 
(1919-1920 წწ.), თსუ ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის 



19. 1919 წლის ფულადი რეფორმა საქართველოში, საქართველოს იურისტთა 
კავშირის სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „სამართალი“, თბ., 2000, # 1, გვ. 85-
88; 

20. ბათუმში გამოშვებული ქაღალდის ფულადი სუროგატები (1918-1922 წწ.), 
”საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები”, ტ. 
II, თბ., 2000, გვ. 38-40; 

21. ქუთაისის საქალაქო ხაზინის ჩეკები (1921 წ.), ”საქართველოს პრეზიდენტის 
სტიპენდიატ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები”, ტ. II, თბ., 2000, გვ. 40-42; 

22. სამართლებრივი წარწერები ქართულ ბონისტიკურ ძეგლებზე, საქართველოს 
იურისტთა კავშირის სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „სამართალი“, თბ., 2000, 
# 4-5, გვ. 105-109; 

23. დასავლეთის მოხალისეთა არმიის ფული, თსუ ქართული სახელმწიფო და 
სახალხო დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 
წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. VII, თბ., 2000, გვ. 438-452; 
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филологии», Адыгейский государственный университет, Майкоп, 2008, стр. 106-
107; 

9. წმ. მოციქულ ანდრია პირველწოდებულის ორდენის ქართველი კავალრები, 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისა: „წმ. ანდრია პირველწოდებულის 
გზით“, მასალათა კრებული, დიდაჭარა (ხულოს რაიონი), თბ., 2008, გვ. 29-30; 

10. Дагестанские союзники последних грузинских царей, Материалы VI 
международной научной конференции: «Каваказские языки (генетические, 
типологические и ареальные связи)», Махачкала, 2008, стр. 170-172; 

11. სამეფო სუფრა და გამასპინძლების წესები აღმოსავლეთ საქართველოში (XVIII 
საუკუნის ბოლო მესამედი), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: 
„ტბელობა“, მასალების კრებული, თბ., 2008, გვ. 269-271; 

12. ქართულ-პოლონური ურთიერთობები (წარსული და თანამედროვეობა), 
სამეცნიერო კონფერენციის: „საქართველო და მსოფლიო (წარსული და 
თანამედროვეობა)“, მასალების კრებული, ბათუმი, 2009, გვ. 254-262; 

13. ლაშხეთის საფეოდალოს ისტორიისათვის, საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის: „დიდაჭარობა“, მასალების კრებული, თბ., 2009, გვ. 191-194; 



14. Грузинские социал-демократы в российской власти 1917 г., Материалы научной 
международной конференции: „Социал-демократия в Российской и мировой 
истории. Обобщение опыта и новые подходы“, Москва, 2009, стр. 240-249; 

15. გელოვანთა საგვარეულოს უძველესი წარმომადგენლები (XII-XVI სს.), 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „ტბელობა“, მასალების კრებული, 
თბ., 2009, გვ. 130-133; 

16. ქართულ-დაღესტნური სამხედრო თანამშრომლობის ისტორიიდან (XVIII-XIX 
საუკუნეთა მიჯნა),  კრებული „კავკასია და კავკასიელები“ (კონფერენციის 
მასალათა კრებული), თბ., 2009, გვ. 37-40 და ინგლისურ ენაზე: გვ. 45-47; 

17. Первый кавказский монарх – геральдик и нумизмат, Материалы международной 
научной конференции: „Археология, этнология, фольклористи¬ка Кавказа“, Тб., 
2010, стр. 416-418; 

18. ჩერქეზიშვილთა და აფხაზთა საგვარეულოების წარმომავლობის 
ისტორიისათვის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „დიდაჭარობა“, 
მასალების კრებული, თბ., 2010, გვ. 138-141; 

19. Из истории двух грузинских знатных родов адыгского происхождения, Материалы 
VII международной научной конференции, посвященной памяти профессора З. И. 
Керашевой „Актуальные проблемы общей и адыгской филологии“, Майкоп, 2010, 
стр. 59-62; 

20. ჰალილ-ბეგ მუსაიასული და საქართველო, კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო 
კონგრესის: „კავკასიური ცივილიზაცია - ისტორია და თანამედროვეობა“, 
მასალების კრებული, თბ., 2010, გვ. 166-168 და რუსულ ენაზე გვ. 404-405; 

21. პანკისის ხეობის პირველი მკვლევარი - მათე ალბუთაშვილი, V საერთაშორისო 
ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალების კრებული, თბ., 2011, გვ. 125-132; 

22. Новые источники по истории грузино-норманнских взаимоотношений (XI век), 
Материалы международной научной конференции: „Археология, этнология, 
фольклористика Кавказа“, Тб., 2011, стр. 102-104; 

23. Из истории происхождении рода князей Абхази, Материалы международной 
научной конференции: „Археология, этнология, фольклористика Кавказа“, Тб., 
2011, стр. 375-376; 

24. Малоизвестные страницы истории грузино-дагестанских взаимоотношений (первое 
два-дцатилетие XX века), Материалы международной научной конференции: 
„Археология, этнология, фольклористика Кавказа“, Тб., 2011, стр. 377-385; 

25. ქართლ-კახეთის სამეფოს სატახტო ქალაქის დასახელება ქართულ სამართლის 
ძეგლებში (XVIII საუკუნის მიწურული), „სამართლის ჟურნალი“-ს სპეციალური 
გამოცემა, „სამართლის ისტორიის საკითხები“ (საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის მასალები), თბ., 2012, გვ. 70-75; 

26. ქართულ-ჩერქეზული დინასტიური კავშირების ისტორიიდან (XVI-XIX 
საუკუნეები) საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის: „ქართულჩერქეზული 
ეკოკულტურული გარემო“, მასალების კრებული, თბ., 2012, გვ. 91-96; 

27. Образ черкеса в грузинской художественной литературе, Материалы VIII 
международной научной конференции, посвященной памяти профессора З. И. 
Керашевой „Актуальные проблемы общей и адыгской филологии“, Майкоп, 2013, 
стр. 149-152; 

28. დაღესტნური წარმომავლობის ერთი ქართული გვარის შესახებ, კავკასიოლოგთა 
III საერთაშორისო კონგრესის: „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა 



კავკასიაში“, მასალების კრებული, თბ., 2013, გვ. 16-18 და რუსულ ენაზე გვ. 325-
327 (აკადემიკოს ავთანდილ არაბულთან თანაავტორობით); 

29. კათოლიკოს-პატრიარქ მელქისედეკ III-ის ბიოგრაფიისათვის, VII საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის: „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, მასალების კრებული, 
ტ. VII, თბ., 2015, გვ. 415-421; 

30. ქართლ-კახეთის სამეფოს ჯარში ოსების სამსახურის ისტორიიდან, I 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „ქართულ-ოსური ურთიერთობების 
განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ჭრილში“, მასალების კრებული, თბ., 
2015, გვ. 286-300; 

31. ბალტიის ქვეყნების ასახვა ქართული ემიგრაციის საზოგადოებრივ აზროვნებაში 
(XX საუკუნე), საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესის: „ქართველოლოგიის 
პრობლემები და პერსპექტივები“, მასალების კრებული, თბ., 2015, გვ. 176 და 
ინგლისურ ენაზე გვ. 221-222;  

32. Latvian Pharmacist and Physician Family Voldeits and their Connection with Georgia,  
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული, რიგა, 2016, გვ. 
353;  

33. უფლისწულ თეიმურაზის მიერ სასულიერო მოღვაწეობის დაწყების 
გარემოებისათვის (XVIII საუკუნის 30-იანი წლები), VIII საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის: „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, მასალების კრებული, 
ტ. VIII, თბ., 2016, გვ. 432-438; 

34. მათე ალბუთაშვილის ცნობები პანკისელ ოსთა შესახებ (XIX-XX საუკუნეების 
მიჯნა), II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „ქართულ-ოსურ 
ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები: ნართების ეპოსის კვლევის  
თანამედროვე პრინციპები და მეთოდოლოგია“, მასალების კრებული, თბ., 2016, 
გვ. 323-327;  

35. Династические браки между представителями грузинских и черкесских знатных 
родов (XVI-XVIII вв.), «Adige filolojisi (dil, tarih, edebiyat, sosyo-kültür)», Güncel 
Konular, Düzce Üniversitesi, Uluslararasi Adige Filolojisi Sempozyumu, Düzce, 2016, gv. 
258-268; 

36. წმინდანთა გამოსახულებანი ქართულ ქაღალდის ფულის ნიშნებზე, IX 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, 
მასალების კრებული, ტ. IX, თბ., 2017, გვ. 505-510; 

37. საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის ოსთა ბრძოლის 
ისტორიიდან (XIX საუკუნის დასაწყისი), III საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის: „ქართულ-ოსური ურთიერთობები - ისტორია და თანამედრო-
ვეობა“, მასალების კრებული, თბ., 2017, გვ. 106-107. 

 
რეცენზიები სამეცნიერო ნაშრომებზე: 
 
1. ღირსეულ მამულიშვილთა სადიდებლად (რეცენზია ლატვიის უმაღლესი 

სახელმწიფო ჯილდოს ისტორიის შესახებ რიგაში 1997-1998 წლებში გამოცემული 
ორტომიანი ნაშრომის შესახებ), წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. VI, 
თბ., 1999, გვ. 366-369; 

2. ნაშრომი რომანოვთა დევნილი საიმპერატორო სახლის შესახებ (რეცენზია 
სტანისლავ დუმინის ნაშრომზე: „რომანოვები. საიმპერატორო სახლი 



დევნილობაში“, მოსკოვი, 1998), წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. VII, 
თბ., 2000, გვ. 555-572; 

3. ნაშრომი „თეთრი მოძრაობის“ შესახებ (რეცენზია რუსი მკვლევარის ვალერი 
შამბაროვის ნაშრომზე: „თეთრგვარდიელობა“, მოსკოვი, 1999), წელიწდეული 
„ქართული დიპლომატია“, ტ. VIII, თბ., 2001, გვ. 552-562; 

4. სოლიდური სამეცნიერო წიგნი (რეცენზია ქართველ აღმოსავლეთმცოდნეთა 
კოლექტიურ ნაშრომზე: „საერთაშორისო ურთიერთობანი ახლო აღმოსავლეთში 
ოსმალეთ-ირანის ომების დროს და საქართველო. XVI საუკუნე“, პროფესორ 
მიხეილ სვანიძის რედაქციით, თბ., 2008), კრებული „ახალი და უახლესი 
ისტორიის საკითხები“, ტ. VII, თბ., 2010, გვ. 540-541; 

5. სოლიდური საისტორიო კრებული (რეცენზია „საისტორიო კრებულზე“, ტ. I, თბ., 
2011), კრებული „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, ტ. XIII-XIV, თბ., 2011/2012, გვ. 
262-263. 
 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები 
 
საზღვარგარეთ: 
 
1. 2004 წლის 1-2 დეკემბერი, ქ. სოჭი, ორგანიზაცია „საერთაშორისო განგაშის“ (ქ. 

ლონდონი) და „არასამთავრობო ორგანიზაციათა კავკასიური ფორუმის“ მიერ 
ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: 
„კონფლიქტის ენა“, მოხსენების თემა: „Научно-культурные аспекты 
сосуществования грузинского и адыгского народов“; 

2. 2007 წლის 1-5 ოქტომბერი, ქ. მაჰაჩყალა, რუსეთის ფედერაციის მეცნიერებათა 
აკადემიის ისტორიულ-ფილოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილების და 
დაღესტნის სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: „უახლესი არქეოლოგიური და 
ეთნოგრაფიული გამოკვლევები კავკასიაში“. მოხსენების თემა: „Из истории 
взаимоотношений грузинского и дагестанских народов в 1917-1921 гг.“; 

3. 2008 წლის 21-22 აპრილი, ქ. მოსკოვი, რუსეთის ფედერაციის მეცნიერებათა 
აკადემიის ისტორიულ-ფილოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილებასთან 
არსებული მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის მსოფლიო სოციალ-დემოკრატიის 
ისტორიის ცენტრისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის XIX-XX საუკუნეების საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ მოძრაობათა 
კათედრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  
თემაზე: „სოციალ-დემოკრატია რუსეთისა და მსოფლიო ისტორიაში. 
გამოცდილების განზოგადება, ახალი მიდგომები“. მოხსენების თემა: „Грузинская 
социал-демократия в российской власти 1917 г.“; 

4. 2008 წლის 24-26 აპრილი, ქ. მაიკოპი, ადიღეს რესპუბლიკის (რუსეთის 
ფედერაცია) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ადიღეს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული, პროფ. ზეინაბ კერაშევას 
(1923-1998) დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: „საერთო და ადიღური ფილოლოგიის 
აქტუალური პრობლემები“, სექცია: „ისტორია და ეთნოლოგია“, მოხსენების თემა: 



„Адыгские лошади в Грузии (по историко-этнографическим и фольклорным 
данным)“; 

5. 2008 წლის 29-31 მაისი, ქ. გდანსკის (პოლონეთი) უნივერსიტეტის მიერ 
ორგანიზებული VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: 
„პოლიტიკურ-სამართლებრივი კულტურა და აზროვნება“. მოხსენების თემა: 
„Polka  –  zona  ostatniego  gruzińskiego  wladcy“ („პოლონელი ასული - უკანასკნელი 
ქართველი მეფის მეუღლე“);  

6. 2008 წლის 8-9 ოქტომბერი, ქ. ლუბლინი და რადომი, ქ. ლუბლინის (პოლონეთი) 
მარია კიური-სკლოდოვსკას სახელობის უნივერსიტეტის ისტორიის 
ინსტიტუტის, ქ. რადომის სამეცნიერო საზოგადოებისა და პოლონეთის 
ჟურნალისტთა კავშირის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია თემაზე: „ერთი ექსპერიმენტის ისტორიიდან. რუსეთის 
პარლამენტარიზმი XX ს-ის დასაწყისში“. მოხსენების თემა: „Stanowisko gruzińskich 
deputowanych Dumy Państwowej wobec kwestii polskiej i finskiej“ („რუსეთის იმპერიის 
სახელმწიფო სათათბიროს ქართველი დეპუტატების პოზიცია პოლონეთისა და 
ფინეთის საკითხებთან დაკავშირებით“);      

7. 2008 წლის 14-16 ოქტომბერი ქ. მაჰაჩყალა, რუსეთის ფედერაციის მეცნიერებათა 
აკადემიის დაღესტნის სამეცნიერო ცენტრთან არსებული ჰამზათ წადასას 
სახელობის ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების ინსტიტუტის მიერ 
ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  თემაზე: „კავკასიური 
ენები: გენეტიკური, ტიპოლოგიური და არეალური კავშირები“, სექცია „ისტორია 
და ეთნოლოგია“, მოხსენების თემა: „Дагестанские союзники последних грузинских 
царей“; 

8. 2010 წლის 14-15 ოქტომბერი, ქ. მაიკოპი, ადიღეს რესპუბლიკის (რუსეთის 
ფედერაცია) განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ადიღეს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული, პროფ. ზეინაბ კერაშევას 
ხსოვნისადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  თემაზე: 
„საერთო და ადიღური ფილოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სექცია 
„ისტორია და ეთნოლოგია“, მოხსენების თემა: „Из истории двух грузинских 
знатных родов адыгского происхождения“; 

9. 2011 წლის 9-11 სექტემბერი, ქ. რამსოვო, ქ. ოლშტინის (პოლონეთი) ვარმია-
მაზურის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, თემაზე: „პოლონელი და მსოფლიო სამართალმცოდნეები“. 
მოხსენების თემა: „Наследник грузинского престола, царевич Давид Багратиони 
(1767-1819), как законодатель“;      

10. 2011 წლის 22-25 სექტემბერი, ქ. კაზიმეჟდოლნი, ქ. ლუბლინის (პოლონეთი) მარია 
კიური-სკლოდოვსკას სახელობის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: „პოლონეთი და პოლონელები 
უცხოელთა თვალით. უცხოელები პოლონელთა თვალით“. მოხსენების თემა: 
„Польша и поляки глазами выдающихся грузинских деятелей (до 20-ых годов XX 
века)“;      

11. 2012 წლის 21-24 ივნისი, ქ. ტორუნი, ქ. ტორუნის (პოლონეთი) მიკოლაი 
კოპერნიკის სახელობის უნივერსიტეტისა და ქ. ლუბლინის მარია კიური-
სკლოდოვსკას სახელობის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი, თემაზე: „ბიუროკრატიის ისტორია“. მოხსენების თემა:  



„Должностной аппарат Восточногрузинского царства по проекту царевича Иоанна 
Георгиевича Багратиони (конец XVIII века)“; 

12. 2012 წლის 6-8 დეკემბერი, ქ. ვარშავის (პოლონეთი) უნივერსიტეტის 
აღმოსავლეთმცოდნეობითი კვლევებისა და აღმოსავლეთ ევროპის კვლევითი 
ცენტრის მიერ ორგანიზებული, წმ. გრიგოლ ფერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი X 
საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონფერენცია, მოხსენების თემა: „Coverage of 
the Tragedy of the Circassian people in Contemporary Georgian Public Thought (later 
halh of the 19th century)“ („ჩერქეზი ხალხის ტრაგედიის ასახვა თანადროულ 
ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში (XIX საუკუნის მეორე ნახევარი)“;         

13. 2013 წლის 16-17 მაისი, ქ. მაიკოპი, ადიღეს რესპუბლიკის (რუსეთის ფედერაცია) 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ადიღეს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული, პროფ. ზეინაბ კერაშევას დაბადების 90 
წლისთავისადმი მიძღვნილი VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
თემაზე: „საერთო და ადიღური ფილოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სექცია 
„ლიტერატურათმცოდნეობა“ მოხსენების თემა: „Образ черкеса в грузинской 
художественной литературе“; 

14. 2013 წლის 20-22 მაისი, ქ. გდანსკის (პოლონეთი) უნივერსიტეტის მიერ 
ორგანიზებული III ქართულ-პოლონური სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: 
„პოლონეთისა და კავკასიის სამეფისნაცვლოების ისტორიიდან“. მოხსენების თემა: 
„Некоторые аспекты проекта модернизации государственного строя  
Восточногрузинского царства созданного накануне формирования местной 
администрации Российской империи“;  

15. 2014 წლის 23-29 ნოემბერი, ქ. მოსკოვი, რუსეთის ფედერაციის მეცნიერებათა 
აკადემიასთან არსებული ნიკოლაი მიკლუხო-მაკლაის სახელობის ეთნოლოგიისა 
და ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის, უ. ალიევის სახელობის ყარაჩაი-ჩერქეზეთის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჰუმანიტარული კვლევების ყარაჩაი-
ბალყარეთის სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიაში, თემაზე: 
„ყარაჩაელ-ბალყარელი ხალხის ეთნოგენეზი, ისტორია, ენა და კულტურა“. 
მოხსენების თემა: „Страницы из истории взаимоотношений грузин с карачаевцами 
и балкарцами (с XIX века – до середины XX века)“; 

16. 2015 წლის 5 მაისი, ქ. ბაქო, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი II 
მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „Грузинские 
полководцы во II мировой войне“; 

17. 2015 წლის 28 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი, ქ. ოლშტინის (პოლონეთი) 
ვარმიამაზურის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული V ქართულ-პოლონური 
სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: „სამართლის ისტორიის წყაროები პოლონეთსა 
და საქართველოში“, მოხსენების თემა: „У истоков грузино-польских 
взаимоотоношений (XV-XVII вв.)“; 

18. 2016 წლის 17-18 მარტი, ქ. რიგის (ლატვია) პაულ სტრადინშის უნივერსიტეტის 
მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების 
თემა: „Latvian Pharmacist and Physician Family Voldeits and their Connection with 
Georgia“ („ლატვიელი ფარმაცევტებისა და ექიმების - ვოლდეიტთა ოჯახი და 
მათი კავშირი საქართველოსთან“); 



19. 2016 წლის 13-15 მაისი, ქ. დუზჯეს (თურქეთი) უნივერსიტეტის მიერ 
ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი პროფ. 
ზეინაბ კერაშევას ხსოვნისადმი, თემაზე: „ადიღელთა ენა, ისტორია, ეთნოლოგია 
და სოციო-კულტურა“). მოხსენების თემა: „Династические браки между 
представителями грузинских и черкесских знатных родов (XVI-XVIII вв.)“; 

20. 2017 წლის 1-2 ივ¬ნისი, ქ. ბაქოს (აზერბაიჯანი) უნივერსიტეტის მიერ 
ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ეროვნული 
თვითშეგნებისა და თვითდამკვიდრების პროცესის აქტუალური პრობლემები 
თანამედროვე მსოფლიოში“. მოხსენების თემა: „Отражение элементов 
национальной идентичности на современной валюте Грузии (1995-2017 гг.);“ 

21. 2018 წლის 7-8 სექტემბერი, ლატვიის მეცნიერებათა აკადემიის (რიგა, ლატვია), 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ქართულ-
ბალტიური სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების ისტორიის ნაკლებად 
ცნობილი ფურცლები XVI სა-უკუნიდან – კრიპტოვალუტის ეპოქამდე“ 
(ინგლისურ ენაზე). 

22. 2018 წლის 27-28 სექტემბერი, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის (ბაქო, 
აზერბაიჯანი) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: 
„ფურცლები ¬კავკასიელ ემიგრანტთა პოლიტიკური თანამშრომლობის 
ისტორიიდან (1921-1941 წწ.)“ (რუსულ ენაზე). 

 
საქართველოში: 
 
1. 2003 წლის 6-8 მაისი, თსუ, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ცენტრისა და ამერიკის 
შესწავლის საქართველოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებული 
ამერიკათმცოდნეობის V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 
„ამერიკის შესწავლის საკითხები“, მოხსენების თემა: „გენერალი ჯონ 
შალიკაშვილი - აშშ-ის გამოჩენილი სამხედრო მოღვაწე (წინაპრები, ტრადიციები, 
დღევანდელობა)“; 

2. 2004 წლის 11-13 მაისი თსუ, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ცენტრისა და ამერიკის 
შესწავლის საქართველოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებული 
ამერიკათმცოდნეობის VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:  
„ამერიკის შესწავლის საკითხები“, მოხსენების თემა: „ქართულ-ამერიკული 
სამხედრო კონტაქტები II მსოფლიო ომში“; 

3. 2006 წლის 21-24 მაისი, თსუ, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრის მიერ 
ორგანიზებული V საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, მოხსენების 
თემა: „პანკისის ხეობის პირველი მკვლევარი - მათე ალბუთაშვილი“; 

4. 2007 წლის 3-5 მაისი, თსუ, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის IX საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია თემაზე: „ამერიკულ-ქართული ურთიერთობები: ისტორია და 
თანამედროვეობა“,  მოხსენების თემა: „აშშ - ქართველ ემიგრანტ ოფიცერთა 
თავშესაფარი (XX საუკუნე)“; 

5. 2007 წლის 22-26 ოქტომბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
კავკასიოლოგიის ინსტიტუტისა და არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 



ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული კავკასიოლოგთა I 
საერთაშორისო კონგრესი თემაზე: „კავკასიური ცივილიზაცია მახლობელი 
აღმოსავლეთის ლინგვოკულტურულ კონტექსტში“,  მოხსენების თემა: „ოსები 
საქართველოს დროშის ქვეშ (XVIII საუკუნის მეორე ნახევარი)“; 

6. 2008 წლის 2-4 მაისი, დიდაჭარა (ხულოს რაიონი), საქართველოს 
მართლმადიდებელი ეკლესიის სხალთის ეპარქიის მიერ ორგანიზებული 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, თემაზე: „წმიდა ანდრია 
პირველწოდებულის გზით“, მოხსენების თემა: „წმ. მოციქულ ანდრია 
პირველწოდებულის ორდენის ქართველი კავალრები“; 

7. 2008 წლ¬ის 7-9 ნოემბერი, ხულო, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ 
აბუსერისძის სახ. უნივერსიტეტისა და საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიის სხალთის ეპარქიის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია „ტბელობა“, მოხსენების თემა: „სამეფო სუფრა და გამასპინძლების 
წესები აღმოსავლეთ საქართველოში (XVIII საუკუნის ბოლო მესამედი)“; 

8. 2009 წლის 1-2 მაისი, დიდაჭარა (ხულოს რაიონი), საქართველოს 
მართლმადიდებელი ეკლესიის სხალთის ეპარქიის მიერ ორგანიზებული 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, მოხსენების თემა: 
„ლაშხეთის საფეოდალოს ისტორიისათვის“; 

9. 2009 წლის 25-27 ივნისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 
„კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა“, საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. 
კონფერენციის ორგანიზატორები: „კავკსიის ფონდი“, საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო 
თანამშრომლობის კომისია“, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის 
ცენტრი, დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის 
მუზეუმი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო 
ცენტრი, კულტურის, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ქართულ-კავკასიური 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ასიროლოგთა, ბიბლიოლოგთა და 
კავკასიოლოგთა საზოგადოება, მოხსენების თემა: „პირველი კავკასიელი მონარქი 
- ჰერალდიკოსი და ნუმიზმატი“; 

10. 2009 წლ¬ის 30 ოქტომბერი-1 ნოემბერი, ხულო, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. 
ტბელ აბუსერისძის სახ. უნივერსიტეტისა და საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიის სხალთის ეპარქიის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია „ტბელობა“, მოხსენების თემა: „გელოვანთა საგვარეულოს უძველესი 
წარმომადგენლები (XII-XVI საუკუნეები)“; 

11. 2009 წლის 17-18 დეკემბერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
მიძღვნილი რენე ლაფონის 110 წლისთავისადმი, საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმი, „კავკსიის ფონდი“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
„კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისია“, საქართველოს 
ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრი, დავით ბააზოვის სახელობის 
საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი, ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის 
ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, კულტურის, 



ისტორიისა და ეთნოლოგიის ქართულ-კავკასიური სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი, ასიროლოგთა, ბიბლიოლოგთა და კავკასიოლოგთა საზოგადოება, 
მოხსენების თემა: „ქართველები ესპანეთის სამოქალაქო ომში“; 

12. 2010 წლის 19-21 მარტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 
„უცნობი ერები, უწყვეტი დანაშაული: ჩერქეზები და ჩრდილო კავკასიის ხალხები 
წარსულსა და მო¬მავალს შორის“, ორგანიზატორები იყვნენ: „ჯეიმსთაუნის 
ფონდი“ (აშშ) და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოხსენების თემა: „Georgian 
Sympathy for  the Plight of the Circassians in the Times of Trouble in the Latter Half of the 
19th Century“ („ქართველი საზოგადოებრიობის თანაგრძნობა განსაცდელში მყოფი 
ჩერქეზებისადმი XIX საუკუ¬ნის მეორე ნახევარში“); 

13. 2010 წლის 1-2 მაისი, დიდაჭარა (ხულოს რაიონი), საქართველოს 
მართლმადიდებელი ეკლესიის სხალთის ეპარქიის მიერ ორგანიზებული 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, მოხსენების თემა: 
„ჩერქეზიშვილთა და აფხაზთა საგვარეულოების წარმომავლობის 
ისტორიისათვის“; 

14. 2010 წლის 4 ივნისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 
„რომანტიზმი და თანამედროვეობა, ქართულ-პოლონური ურთიერთობების 
სათავეები და პერსპექტივები“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიეძღვნა 
კავშირ „პოლონიის“ დაარსების 15 წლისთავს, ორგანიზატორები: პოლონეთის 
საელჩო საქართველოში; საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-
საგანმანათლებლო კავშირი „პოლონია“; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ და 
ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთის კვლევის კავკასიის ცენტრი, მოხსენების 
თემა: „ქართულ-პოლონური სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის ისტორიიდან 
(XVII საუკუნის პირველი მესამედი)“; 

15. 2010 წლის 27-30 სექტემბერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 
„კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა“, საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. 
კონფერენციის ორგანიზატორები: „კავკსიის ფონდი“, საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო 
თანამშრომლობის კომისია“, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის 
ცენტრი, დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის 
მუზეუმი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო 
ცენტრი, კულტურის, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ქართულ-კავკასიური 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ასიროლოგთა, ბიბლიოლოგთა და 
კავკასიოლოგთა საზოგადოება, მოხსენებების თემები: „ახალი წყაროები ქართულ-
ნორმანული ურთიერთობის ისტორიისათვის (XI საუკუნე)“; „თავად აფხაზთა 
საგვარეულოს წარმომავლობის ისტორიიდან“; 

16. 2010 წლის 1-2 ოქტომბერი, ხულო, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ 
აბუსერისძის სახ. უნივერსიტეტისა და საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიის სხალთის ეპარქიის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია „ტბელობა“, მოხსენების თემა: „საქართველო და სხვა ქვეყნები 
რუსეთის იმპერატორთა ტიტულატურაში და მათი ჰერალდიკური სიმბოლიკა 
იმპერიის სახელმწიფო გერბში“; 



17. 2010 წლის 9-12 ნოემბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
კავკასიოლოგიის ინსტიტუტისა და არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული კავკასიოლოგთა II 
საერთაშორისო კონგრესი თემაზე: „კავკასიური ცივილიზაცია - ისტორია და 
თანამედროვეობა“,  მოხსენების თემა: „ჰალილ-ბეგ მუსა იასული და 
საქართველო“; 

18. 2011 წლის 28 აპრილი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „სამართლის ისტორიის 
საკითხები“, მოხსენების თემა: „ქართლ-კახეთის სამეფოს სატახტო ქალაქის 
დასახელება ქართულ სამართლის ძეგლებში (XVIII სუკუნის მიწურული)“; 

19. 2011 წლის 4-5 მაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 
„ქართულ-დაღესტნური კულტურულ-ისტორიული კავშირები“,  საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ორგანიზატორები: „კავკსიის ფონდი“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემიის „კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისია“, 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრი, დავით ბააზოვის 
სახელობის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი, ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის 
სახელობის ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, 
კულტურის, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ქართულ-კავკასიური სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტი, ასიროლოგთა, ბიბლიოლოგთა და კავკასიოლოგთა 
საზოგადოება, მოხსენების თემა: „ქართულ-დაღესტნური მეგობრობის ისტორიის 
უცნობი ფურცლები (XX საუკუნის პირველი მეოთხედი)“; 

20. 2012 წლის 21 მაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ჩერქეზთა 
გენოციდის აღიარების მოსალოდნელი შედეგები“, კონფერენციის 
ორგანიზატორები: ჯეიმსთაუნის ფონდი (აშშ), დიასპორის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, ჩერქეზული (ადიღეური) 
კულტურის ცენტრი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოხსენების თემა: 
„ჩერქეზთა ეროვნული ტრაგედიის აღქმა თანადროულ საქართველოში“; 

21. 2012 წლის 12-13 ივლისი, საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი თემაზე: 
„ქართულ-ჩერქეზული ეკო-კულტურული გარემო“, თსუ, ორგანიზატორები: 
ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი, საერთაშორისო ჩერქეზული საბჭო 
და თსუ, მოხსენების თემა: „ქართულ-ჩერქეზული დინასტიური კავშირების 
ისტორიიდან (XVI-XIX საუკუნეები)“; 

22. 2012 წლის 26-30 ივლისი, ქ. ახალციხე, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
თემაზე: „კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა“, საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. 
კონფერენციის ორგანიზატორები: „კავკსიის ფონდი“, საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო 
თანამშრომლობის კომისია“, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის 
ცენტრი, დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის 
მუზეუმი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო 
ცენტრი, კულტურის, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ქართულ-კავკასიური 



სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ასიროლოგთა, ბიბლიოლოგთა და 
კავკასიოლოგთა საზოგადოება, მოხსენებების თემები: „ოსები ბაგრატიონთა 
დროშის ქვეშ (XVIII საუკუნის მეორე ნახევარი)“; „დაღესტნელები ბაგრატიონთა 
დროშის ქვეშ (XVIII საუკუნის ბოლოს და XIX საუკუნის დასაწყისში)“; 
„ჩოთალიშვილთა (ჩოთანელთა) საგვარეულოს ისტორიიდან“ (აკად. ავთანდილ 
არაბულთან თანაავტორობით); 

23. 2013 წლის 23-26 ოქტომბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
კავკასიოლოგიის ინსტიტუტისა და არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული კავკასიოლოგთა III 
საერთაშორისო კონგრესი თემაზე: „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა 
კავკასიაში“, მოხსენებების თემები: „ქართულ-დაღესტნური საბრძოლო 
თანამეგობრობის ისტორიიდან (XVIII-XIX საუკუნეთა მიჯნა)“; „დაღესტნური 
წარმომავლობის ერთი ქართული გვარის შესახებ“ (აკად. ავთანდილ არაბულთან 
თანაავტორობით); 

24. 2014 წლის 10-11 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 
„გიორგი ბოჭორიძე - 140“, მოხსენების თემა: „იაპონიის ასახვა ქართულ 
საზოგადოებრივ აზროვნებაში (XVIII საუკუნის დასაწყისიდან - XX საუკუნის 
პირველი მესამედის ჩათვლით)“; 

25. 2014 წლის 27-28 ივნისი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის III საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი თემაზე: „I 
მსოფლიო ომი და კავკასია“, მოხსენების თემა: „ქართული საბრძოლო ჯილდო და 
I მსოფლიო ომი“; 

26. 2014 წლის 21-22 ოქტომბერი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის IV სამეცნიერო 
სიმპოზიუმი, მოხსენების თემა: „ქართულ-პოლონური ურთიერთობის 
სათავებთან (XV-XVIII საუკუნეები)“; 

27. 2014 წლის 21 ოქტომბერი, დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა მუზეუმის 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „თბილისი-იერუსალიმი 3“, 
მოხსენების თემა: „II მსოფლიო ომის პერიოდში ქართული ემიგრაციის როლი 
ებრაელ თანამემამულეთა გადარჩენაში“; 

28. 2015 წლის 17-18 აპრილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრისა და ნიკო 
ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების მიერ 
ორგანიზებული VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ჩვენი 
სულიერების ბალავარი“, მოხსენების თემა: „კათოლიკოს-პატრიარქ მელქისედეკ 
III-ის ბიოგრაფიისათვის“; 

29. 2015 წლის 15 ივნისი, თსუ-ს, საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს 
და საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ 
„პოლონიას“ მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
მიძღვნილი კავშირ „პოლონიას“ 20 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „XVIII 
საუკუნის ქართულ წყაროებში დაცული ცნობები პოლონეთისა და 
ბალტიისპირეთის ქვეყნების შესახებ“; 

30. 2015 წლის 30-31 ივლისი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის 
ისტორიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, 
მიძღვნილი საქართველოსა და ლიტვას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 
დამყარების 520 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „ქართულ წყაროებში 



დაცული ცნობები ქართულ-ლიტვური ურთიერთობის დასაწყისისა და ლიტვის 
შესახებ (XV საუკუნის მიწურულიდან - XIX საუკუნის დასაწყისამდე)“; 

31. 2015 წლის 5-6 სექტემბერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტისა და ქალაქ ბათუმის მერიის 
მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი 
(წარსული და თანამედროვეობა)“, მოხსენების თემა: „ბათუმში გამოშვებული 
ქაღალდის ფულადი ნიშნები (1918-1922 წლები)“; 

32. 2015 წლის 13-15 ოქტომბერი, თსუ ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული I საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია თემაზე: „ქართულოსური ურთიერთობების განვითარების 
პერსპექტივები თანამედროვე ჭრილში“,  მოხსენების თემა: „ქართლ-კახეთის 
სამეფოს ჯარში ოსების სამსახურის ისტორიიდან“; 

33. 2015 წლის 10-13 ნოემბერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და 
საქართველოს საპატრიარქოს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონგრესი თემაზე: „ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები“,  
მოხსენების თემა: „ბალტიის ქვეყნების ასახვა ქართული ემიგრაციის 
საზოგადოებრივ აზროვნებაში (XX საუკუნე)“; 

34. 2015 წლის 12 ნოემბერი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და 
არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრისა და გიორგი მაჩაბლის ფონდის 
მიერ ორგანიზებული, გიორგი მაჩაბლის დაბადებიდან 130-ე და 
გარდაცვალებიდან მე-80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ქართული ემიგრაცია XXI საუკუნის 
გადასახედიდან“, მოხსენების თემა: „ქართული ემიგრაცია ლატვიაში (1921-1941 
წწ.)“; 

35. 2015 წლის 11-13 დეკემბერი, ჩერქეზული კულტურის ცენტრის მიერ 
ორგანიზებული, პროფესორ გიორგი როგავას დაბადების 110-ე წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ჯიქთა (ზიხების) 
ეთნიკური კუთვნილების პრობლემა და ჯიქეთი საქართველოს ისტორიაში“, 
მოხსენების თემა: „ყაბარდოული ცხენები საქართველოში“; 

36. 2015 წლის 19 დეკემბერი, თსუ-ს, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების 
ფონდისა და ახალგაზრდა მკვლევართა ცენტრის „უცნობი საქართველო“ მიერ 
ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „აღმოსავლეთ 
საქართველოს მთიანეთის ისტორია და სიძველეები“, მოხსენების თემა: „ოგბანი 
(წარსული და თანამედროვეობა)“; 

37. 2016 წლის 13-14 მაისი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრისა და ნიკო 
ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების მიერ 
ორგანიზებული VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ჩვენი 
სულიერების ბალავარი“,  მოხსენების თემა: „უფლისწულ თეიმურაზის მიერ 
სასულიერო მოღვაწეობის დაწყების გარემოებისათვის (XVIII საუკუნის 30-იანი 
წლები)“; 

38. 2016 წლის 30 მაისი - 1 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 
„ივანე ჯავახიშვილი - 140“, მოხსენების თემა: „სანკტ-პეტერბურგის 
უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის მოღვაწეობის ისტორიიდან“; 



39. 2016 წლის 13-15 ოქტომბერი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 
„ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები: „ნართების 
ეპოსის კვლევის თანამედროვე პრინციპები და მეთოდოლოგია“,  მოხსენების 
თემა: „მათე ალბუთაშვილის ცნობები პანკისელ ოსთა შესახებ (XIX-XX 
საუკუნეების მიჯნა)“; 

40. 2017 წლის 27 იანვარი, თსუ-ს, თბილისის მერიისა და ბავშვთა და 
ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მიერ ორგანიზებული II საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის 
ისტორია და სიძველეები“, მოხსენების თემა: „ცხავატის ცეცხლიჯვარი და მის 
მიდამოებში აღმოჩენილი უცხოური მონეტები“; 

41. 2017 წლის 15-16 ივნისი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრისა და ნიკო 
ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების მიერ 
ორგანიზებული IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ჩვენი 
სულიერების ბალავარი“, მოხსენების თემა: „წმინდანთა გამოსახულებანი 
ქართულ ქაღალდის ფულის ნიშნებზე“; 

42. 2017 წლის 13-14 ოქტომბერი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და 
„დამოუკიდებლობის ფონდის“ (ვარშავა) მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „დამსხვრეული იმპერია. რუსეთის იმპერიის 
დაშლის შემდეგ წარმოქმნილ სახელმწიფოთა 100 წლისთავი“, მოხსენებების 
თემები: „პოლონეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური 
ურთიერთობების საწყისი ეტაპი“; „ქართველი ოფიცრები პოლონეთის მეორე 
რესპუბლიკის არმიაში (1921-1939 წწ.)“; 

43. 2017 წლის 13-15 ოქტომბერი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრის III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 
„ქართულ-ოსური ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა“, მიძღვნილი 
აკადემიკოსების: გიორგი ახვლედიანისა და ვასილ აბაევის ხსოვნისადმი, 
მოხსენების თემა: „საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის ოსთა 
ბრძოლის ისტორიიდან (XIX საუკუნის დასაწყისი)“; 

44. 2017 წლის 25 ოქტომბერი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული 
სამართლის ისტორიის ქართულ-პოლონური VI სამეცნიერო სიმპოზიუმი, 
მოხსენების თემა: „წმინდანთა სახელობის ქართული სახელმწიფო ჯილდოების 
დაწესების კონცეფცია იოანე გიორგის ძე ბაგრატიონის „სჯულდების“ მიხედვით 
(XVIII სა¬უ¬კუნის მიწურული)“; 

45. 2017 წლის 17-18 ნოემბერი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და 
არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგანიზებული X 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „უმაღლესი განათლების 
ინტერნაციონალიზაცია“, მოხსენების თემა: „ცხოვრება და ღვაწლი მეფე-პოეტ 
არჩილისა.“ 

 
ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციები 
 



1. 1997 წლის 8 დეკემბერი, თსუ-ს საქართველოს ისტორიის კათედრის, 
საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტისა და ქართული სახელმწიფო 
და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „დიპლომატია 
ქართულ ბონისტიკურ ძეგლებზე“; 

2. 1998 წლის 29 აპრილი-1 მაისი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოების მიერ ორგანიზებული II 
სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ალექსანდრე ორბელიანის ხსოვნისადმი, 
მოხსენების თემა: „შამილის ეპოქის ჩეჩნურ-დაღესტნური ჯილდოები“; 

3. 1998 წლის 11-12 ივნისი, თსუ-ს სიღნაღის ფილიალის მიერ ორგანიზებული 
სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი თსუ-ის დაარსების 80 წლისთავისადმი და 
სიღნაღის ფილიალის დაარსების 2 წლისთავისადმი, ქ. სიღნაღი, მოხსენების თემა: 
„ქართული ფალერისტიკა - ახალი საისტორიო დისციპლინა“; 

4. 1999 წლის 22-23 აპრილი, თსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „გენერალ პავლე 
ავალოვ-ბერმონდტის ფული“; 

5. 1999 წლის 27-29 აპრილი, ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოების მიერ 
ორგანიზებული III სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ალექსანდრე 
ორბელიანის ხსოვნისადმი, მოხსენების თემა: „ალექსანდრე ორბელიანის 
მოსაზრება ეროვნული ორდენების შემოღების თაობაზე“; 

6. 1999 წლის 22 მაისი, თსუ, პროგრამის „შავიზღვისპირეთი - 
ხმელთაშუაზღვისპირეთი“ ფარგლებში, შავი ზღვის აუზის ქვეყნების 
კულტურისა და ხელოვნების განვითარების საერთაშორისო ფონდის 
პარტნიორობით, გაეროს ასოციაცია საქართველოს ქსელის მიერ ორგანიზებული 
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბისეკი - ისტორია და თანამედროვეობა“,  
მოხსენების თემა: „შავიზღვისპირეთის ქალაქებში გამოშვებული ფულის ნიშნები 
(1918-1923 წწ.)“; 

7. 2000 წლის 26 აპრილი, თსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის ახალგაზრდა 
მეცნიერმუშაკთა და მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: 
„ქუთაისის საქალაქო ხაზინის ჩეკები (1921 წ.)“; 

8. 2001 წლის 25-26 აპრილი, თსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „სოციალურ-
ეკონომიკური ვითარება საქართველოში გასაბჭოების შემდეგ (1921-1922 წწ.)“; 

9. 2002 წლის 1-2 მაისი, თსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ესპანეთის 
სამოქალაქო ომი და ქართული ემიგრაცია (1936-1939 წწ.)“; 

10. 2003 წლის 2-3 მაისი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის მიერ ორგანიზებული 
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ბონისტიკა - ახალი 
წყაროთმცოდნეობითი დარგი და მისი სწავლების ზოგიერთი ასპექტი“; 

11. 2004 წლის 16 ოქტომბერი, თსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრისა და ამერიკის 
შესწავლის საქართველოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო 
კონფერენცია, მიძღვნილი აშშ-ის პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ხსოვნისადმი, 
მოხსენების თემა: „ქართველი ემიგრანტი: აშშ-ის რესპუბლიკური პარტიის 
მხარდამჭერი“; 



12. 2004 წლის 29 ოქტომბერი, გიორგი ლეონიძის პატარძეულის სახლმუზეუმის მიერ 
ორგანიზებული IV რესპუბლიკ-რი სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 
გიორგი ლეონიძის ხსოვნისადმი, მოხსენების თემა: „ადიღური თემა გიორგი 
ლეონიძის შემოქმედებაში“; 

13. 2004 წლის 17 დეკემბერი, თსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი მოსკოვის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის დაარსებიდან 250 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: 
„პეტერგოფის  უკანასკნელი კომენდანტი“; 

14. 2006 წლის 9-10 ივნისი თსუ-ს სოხუმის ფილიალის, ქართულ-კავკასიური 
ურთიერთობების ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისა და საქართველოს 
ეროვნული აკადემიის აფხაზეთის სამეცნიერო-შემოქმედებითი ცენტრის მიერ 
ორგანიზებული  ახალგაზრდა ისტორიკოსთა I რესპუბლიკური სამეცნიერო 
კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ქართულ-ადიღური დინასტიური კავშირების 
ისტორიიდან“; 

15. 2007 წლის 12-13 თებერვალი, თსუ კავკასიოლოგიის მიმართულების მიერ 
ორგანიზებული რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 
აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 75 
წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „კავკასიური სიმბოლიკა საქართველოს 
სამეფო გერბზე“; 

16. 2007 წლის 30 აპრილი-4 მაისი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი გელათის მონისტრის 900 
წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „ქართველი და ჩრდილოკავკასიელი 
ხალხების საბრძოლო თანამეგობრობის ისტორიიდან (XVIII საუკუნის შუა 
ხანები)“; 

17. 2007 წლ¬ის 17-18 დეკემბერი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-
საგრანტო ჯგუფის (პროექტი - „საქართველო და გარესამყარო“) მიერ 
ორგანიზებული I სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „საქართველო და 
გარესამყარო“, მოხსენების თემა: „რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორი და 
ქართველები“; 

18. 2008 წლის 2-5 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 
საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 90 
წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „ქართულ-ფინური ურთიერთობის 
ისტორიდან“; 

19. 2008 წლის 14-15 ნოემბერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე 
„საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა)“, მოხსენების თემა: 
„ქართულ-პოლონური ურთიერთობები (წარსული და თანამედროვეობა)“; 

20. 2009 წლის 27-29 მაისი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 9 
აპრილის 20 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „ქართული ლეგიონის ბონები 
(1916-1917 წწ.)“; 

21. 2009 წლის 30 ივნისს, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-საგრანტო 
ჯგუფის (პროექტი - „საქართველო და გარესამყარო“) მიერ ორგანიზებული II 
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „საქართველო და გარე სამყარო“, მოხსენების 
თემა: „ქართულ-ლატვიური ურთიერთობის ისტორიიდან“; 



22. 2009 წლის 7-8 დეკემბერი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი პლატონ იოსელიანის 
დაბადების 200 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „ხუნძეთის ნუცალი უმა V და 
საქართველო“; 

23. 2009 წლის 22 დეკემბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან 
არსებული კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის ცენტრისა და საქართველოში 
ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო 
კონფერენცია, მიძღვნილი პროფესორ დავით (დევი) კაციტაძის ხსოვნისადმი, 
მოხსენების თემა: „ქართველები ირანის სამეფო კარზე (XX საუკუნე)“; 

24. 2009 წლის 26 დეკემბერი, შ. რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტის „უცხო სახელმწიფოები, ტომები და ისტორიული პირები შუა 
საუკუნეების ქართულ წერილობით წყაროებში“ ფარგლებში ორგანიზებული 
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „კავკასია და კავკასიელები“,  მოხსენების თემა: 
„ქართულ-დაღესტნური სამხედრო თანამშრომლობის ისტორიიდან (XVIII-XIX 
საუკუნეთა მიჯნა)“; 

25. 2010 წლის 21 მაისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
„კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისიისა“ და „კავკასიის 
ფონდის“ მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „XIX საუკუნის 
კავკასიის ისტორიის ფურცლები“, მიძღვნილი ჩერქეზთა ტრაგედიისადმი,  
მოხსენების თემა: „მუჰაჯირობის ასახვა ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში 
(XIX ს.)“; 

26. 2010 წლის 14-17 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ქართულ-ბალტიური 
ურთიერთობა ემიგრაციაში. ბალტიის ქვეყნები ქართველ ემიგრანტთა 
თვალსაწიერში (1921-1991 წწ.)“; 

27. 2010 წლის 28-29 ოქტომბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური 
სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ქართულ-ბალტიური ურთიერთობა 
II მსოფლიო ომის დროს“; 

28. 2011 წლის 21 მაისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
„კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისიისა“ და „კავკასიის 
ფონდის“ მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „XIX საუკუნის 
კავკასიის ისტორიის ფურცლები“, მიძღვნილი ჩერქეზთა გენოციდის 
მსხვერპლთა ხსოვნისადმი, მოხსენების თემა: „ჩერქეზები ქართველი 
საზოგადოების თვალით (XIX ს.)“; 

29. 2011 წლის 13-15 ივნისი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლისთავისადმი, 
მოხსენების თემა: „ქართულ-ლიტვური ურთიერთობის ისტორიიდან (XX 
საუკუნის პირველი ოცწლეული)“; 

30. 2011 წლის 1-2 დეკემბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური 
სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ექვთიმე თაყაიშვილის წინაპრები 
და ოჯახური გარემო“; 

31. 2012 წლის 22 მარტი, თსუ-ს და ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპის 
კვლევის ცენტრის კავკასიის ბიუროს მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო 



კონფერენცია თემაზე: „პოლონეთი - საქართველო: პარტნიორობის 20 წელი“, 
მოხსენების თემა: „XVIII საუკუნის ქართულ წყაროებში დაცული ცნობები 
პოლონეთის შესახებ“; 

32. 2012 წლის 5 აპრილი, ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „1812 წლის რუსეთ-
საქართველოს ომი, კახეთის ამბოხება – 200“, მოხსენების თემა: „1812 წლის 
კახეთის ეპოპეა თანამედროვეთა თვალით“; 

33. 2012 წლის 12-15 ივნისი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ნიკო ავალიშვილის 
ბიოგრაფიის ცნობილი და უცნობი ფურცლები“; 

34. 2012 წლის 14 დეკემბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური 
სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ქართველი და რუსი მონარქების 
შთამომავალთა ქორწინებების ისტორიიდან“; 

35. 2012 წლის 20-21 დეკემბერი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული 
რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი კახეთის 1812-1813 
წლების აჯანყების 200 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „კახეთის 1812 წლის 
აჯანყების ასახვა ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში (XIX საუკუნე)“; 

36. 2012 წლის 27 დეკემბერი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: 
„პოლონელების მიმართ ქართველ პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეთა 
დამოკიდებულების ისტორიიდან“; 

37. 2013 წლის 30-31 მაისი, თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 
ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია 
თემაზე: „წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები“, მიძღვნილი 
რევაზ კიკნაძის დაბადების 90 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „ავალიშვილთა 
საგვარეულო და მისი გამოჩენილი წარმომადგენლები“; 

38. 2013 წლის 24-26 ივნისი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს ექვთიმე 
თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „მასალა 
კახეთის მეფეების ალექსანდრე II-ისა და დავით I-ის სვანეთთან კავშირის 
ისტორიისათვის“; 

39. 2013 წლის 12-13 დეკემბერი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: 
„ლატვიელები საქართველოში (ვოლდეიტები)“; 

40. 2013 წლის 27 დეკემბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, 
მოხსენების თემა: „ჩეხოსლოვაკური მონეტები იოსებ სტალინის 
გამოსახულებით“; 

41. 2014 წლის 19-20 ივნისი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის VIII 
საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი პროფესორ ნოდარ 
კაკაბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „ივანე 
ჯავახიშვილის ბიოგრაფიის ნაკლებადცნობილი და უცნობი ფურცლები“; 



42. 2014 წლის 3 ნოემბერი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 1924 წლის აჯანყების 90-ე 
წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „პოლონეთისა და პოლონელების ასახვა 
ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში (XVIII-XX საუკუნეები)“; 

43. 2015 წლის 28-29 მაისი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი პროფესორ მამია დუმბაძის 
100 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „ვახტანგ VI-ის მოღვაწეობის ასახვა 
საზოგადოებრივ აზროვნებაში (ზოგიერთი ასპექტი)“; 

44. 2015 წლის 5 ივნისი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული, წმ. მღვდელმთავარ 
ალექსანდრეს (ოქროპირიძე) 190 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია, მოხსენების თემა: „კათოლიკოს-პატრიარქ ანტონ I-ის ბიოგრაფიის 
ნაკლებად ცნობილი ფურცელი“; 

45. 2015 წლის 12-13 ნოემბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური 
სამეცნიერო კონფერენცია,  მოხსენების თემა: „თავად რუსიშვილთა საგვარეულო 
და მისი გამოჩენილი წარმომადგენელი - რაჟდენ რუსიშვილი“; 

46. 2015 წლის 17 ნოემბერი, გორის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული, დიმიტრი 
მეღვინეთხუცესიშვილის დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „იესე 
მეფის შთამომავალთა ბრძოლა ქართლის სამეფო ტახტის დასაბრუნებლად (XVIII 
საუკუნის 30-40-იანი წლები)“; 

47. 2015 წლის 25-27 ნოემბერი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული, მეცნიერებისა და ინოვაციების 
საერთაშორისო კვირეულის „საქართველო – 2015“ ფარგლებში მოწყობილი 
სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ქართულ-ლიტვური 
სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობის სათავეებთან (XV ს.)“; 

48. 2016 წლის 22-23 აპრილი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის 
დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი, თემაზე: „ქართველოლოგია: წარსული, აწმყო, 
მომავალი“, მოხსენების თემა: „ივანე ჯავახიშვილის წინაპრები მამის მხრიდან“; 

49. 2016 წლის 25 მაისი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო სხდომა, მიძღვნილი საქართველოს 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი, თემაზე: 
„საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკა“, 
მოხსენების თემა: „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ფულის 
ნიშნები“; 

50. 2016 წლის 16-17 ნოემბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
შორეული აღმოსავლეთის რეგიონთმცოდნეობის მიმართულების მიერ 
ორგანიზებული II სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „შორეული აღმოსავლეთი: 
ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და ახალი გამოწვევები“, მოხსენების 
თემა: „იაპონია ქართველ მოღვაწეთა ნააზრევში (XIV საუკუნის დასაწყისიდან - 
XIX საუკუნის 30-იან წლებამდე)“; 



51. 2016 წლის 14-15 დეკემბერი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, 
მიძღვნილი სარგის კაკაბაძის დაბადების 130 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: 
„ლატვიელი მხატვარი რომან სუტა საქართველოში (1941-1944 წწ.)“; 

52. 2016 წლის 30 დეკემბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური 
სამეცნიერო კონფერენცია,  მოხსენების თემა: „ილია ჭავჭავაძის წინაპრები და 
ნათესავები მამის მხრიდან“; 

53. 2017 წლის 23 მარტი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ქართული ეკლესიის 
ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „გრიგოლ 
ორბელიანი - ქართული საეკლესიო გალობის მოამაგე“; 

54. 2017 წლის 5 აპრილი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო 
ინსტიტუტისა და გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის 
საზოგადოების მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 
აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანის 130 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა:  
„აკადემიკოსების იანის ენძელინსისა და გიორგი ახვლედიანის ურთიერთობის 
ისტორიიდან“; 

55. 2017 წლის 13-14 ივნისი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ 
ორგანიზებული XI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 
აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 95 წლის იუბილისადმი, 
მოხსენების თემა:  „ბალტიისპირეთის ასახვა ქართველ მოღვაწეთა ნააზრევში 
(XVIII საუკუნის პირველი ნახევარი)“; 

56. 2018 წლის 13-15 ოქტომბერი, თსუ-ს სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: 
„გიორგი ახვლედიანისა და მისი ლატვიელი მასწავლებლის ურთიერთობის 
ისტორიიდან“;  

57. 2018 წლის 30 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი, გორის სს უნივერსიტეტის სამეცნიერო 
კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ქართველი თავადების - თურქესტანიშვილებისა 
და ქოჩაკიძეების წარმომავლობის ისტორიიდან“.  

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
2005-2006 წწ. – „ქართული საისტორიო ენციკლოპედიური ლექსიკონი“, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ძირითადი 
შემსრულებელი. 
2006-2009 წწ. – „საქართველო და გარესამყარო“, შ. რუსთაველის საქართველოს 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ძირითადი შემსრულებელი.  
 


