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„კავკასიის ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“, თსუ-ს გამომცემლობა, თბ., 2016, გვ.
57-66.
45. პირსახელები და გვარსახელები „ჯგალის ციხის საკათალიკოსო გამოსავლის“
ნუსხის მიხედვით (1616-1621 წწ.), კრ. „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, ტ.
XVIII, გამ. „მწიგნობარი“, თბ., 2016.
46. აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობის შედარებითი პოპულაციური
გენეტიკური კვლევა, კრ. „კავკასიის ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“, თსუ-ს
გამომცემლობა, თბ., 2016, გვ. 144-165 (თანაავტორები: რ. შენგელია, გ. ანდრიაძე,
ლ. ბითაძე, ნ. ჩიქოვანი, ე. ხმალაძე, მ.კეკელიძე, შ. ლალიაშვილი)
47. სვანეთის (საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთი) გენეტიკური მრავალგვარობა და
მოსახლეობის ისტორია, კრ. „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, VII, თსუ-ს
გამომცემლობა, თბ., 2015, ქართულ (გვ. 306-318) და ინფლისურ (გვ. 319-343)
ენებზე (თანაავტორები: თ. შური, ა. იარდუმიანი, რ. შენგელია, ლ. ბითაძე, შ.
ლალიაშვილი და სხვა).
48. Reconstructing the Genetic History of Svaneti, Northwest Georgia , A N C I E N T
LINEAGES, Filadelfia, 2017, p. 22-28. (co-autors: Aram Yardumian, Theodore G. Schurr,
Ramaz Shengelia, Shorena Laliashvili, Lia Bitadze, and Irma Laliashvili)
49. Genetic Diversity in Svaneti and Its Implications for the Human Settlement of the
Highland Caucasus. American Journal of Physical Anthropology, 2017. October 27. (coautors: Aram Yardumian, Ramaz Shengelia, Shorena Laliashvili, Lia Bitadze, Irma
Laliashvili, Fernando Villanea, Akiva Sanders, Andrew Azzam, Victoria Groner, Kristi
Edleson, Miguel G Vilar, Theodore G Schurr)
50. Comparative Genetics Study of East Georgia Population, “Moambe”, vol. 11, no 4, 2017,
pp. 1-8 (co-autors: Ramaz Shengelia, Giorgi Andriadze, Liana Bitadze, David Chitanava,
Nino Chikovani, Eka Khmaladze, Merab KekelidAze, Shorena Laliashvili).
51. მომთაბარეობიდან
ბინადრობაზე
გადასვლის
ძირითადი
მიზეზები
პირველყოფილ საზოგადოებაში, კრ. „ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
შრომები“, ტ. XIV-XV, თბ., 2016-2017, გვ. 575-586.
52. ქოჩაქიძეთა სათავადო, კრ. „ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“,
ტ. XIV-XV, თბ., 2016-2017, გვ. 121-132.
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
1. 2000 წლის 26-28 სექტემბერი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი, სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო და ქრისტიანობა“ - თეონიმ
„ალერტი“-ს ეტიმოლოგიისათვის.
2. 2001 წლის 24-27 სექტემბერი, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივანე
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 60 წლისთავისადმი _
პატრონიმია და გვარი სამეგრელოში (სოფელ ყულიშკარის მასალების მიხდვით).

3. 2002, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი მარი ბროსეს დაბადებიდან 200
წლისთავისადმი. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი _
ყულიშ-კარის ეტიმოლოგიისათვის.
4. 2003 წლის 24-25 ივნისი, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ექვთიმე
თაყაიშვილისადმი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
_ დასახლების აღმნიშვნელ ზოგიერთ უძველეს ქართულ ტერმინთა
თავდაპირველი მნიშვნელობისათვის.
5. 2003 წლის 28-31 ოქტომბერი, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი გიორგი
მელიქიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა
და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი - ტერიტორიული თემი სამეგრელოში
(ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით).
6. 2008 წლის 2-5 ივნისი, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი საქართველოს
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 90 წლისთავისადმი, ივ.
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი - ტერმინი
„პატრონიმია“ და მისი სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხისათვის.
7. 2011 წლის 16 ივნისი, თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს მალხაზ
აბდუშელიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი - მტკვარ-არაქსის
კულტურის მატარებელ ტომთა ეთნიკური ისტორიის პრობლემები.
8. 2011 წლის 13-15 ივნისი, თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის
სამეცნიერო
კონფერენცია
მიძღვნილი
საქართველოს
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლისთავისადმი - ხარის
კულტი და „კურული“ ქართულ ტომებში.
9. 2014 წლის 20 მაისი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი
გიორგი ბოჭორიძის ხსოვნისადმი - მირსობის რიტუალის მნიშვნელობისათვის.
10. 2015 წლის 22-25 ოქტომბერი, თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის
გეოგრაფიის ინსტიტუტისა და საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის
სახელობის
გეოგრაფიული
საზოგადოების
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“
მიძღვნილი აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140
წლისთავსადმი - ძველი კოლხეთის ისტორიული გეოგრაფიიდან (აია-კჳიტაია,
სიბარისი);
11. 2015 წლის 22-25 ოქტომბერი, თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის
გეოგრაფიის ინსტიტუტისა და საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის
სახელობის
გეოგრაფიული
საზოგადოების
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“
მიძღვნილი აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140
წლისთავსადმი - საქართველოს მტკვარ-არაქსის კულტურის ძეგლები და მათი
ანთროპოლოგიური შესწავლის მდგომარეობა (თანაავტორები: ლ. ბითაძე, ე.
ყვავაძე, შ. ლალიაშვილი, კ. კახიანი, გ. გოგოჭური, გ. ბენდიანაშვილი).
12. 2015 წლის 28-29 მაისი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ
მამია დუმბაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი - სამეგრელოს ტოპონიმიიდან
(„სინწა“, „ძაღვა“, „უმპია“).

13. 2015 წლის 6-10 სექტემბერი, თსუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„კავკასიური ცივილიზაცია: ინტერდისციპლინარული კვლევები“, მესტია სვანეთის (საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთი) გენეტიკური მრავალგვარობა და
მოსახლეობის ისტორია (თანაავტორები: თ. შჰური, ა. იარდუმიანი, რ. შენგელია,
ლ. ბითაძე, შ. ლალიაშვილი და სხვა)
14. 2015 წლის 6-10 სექტემბერი, თსუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„კავკასიური ცივილიზაცია: ინტერდისციპლინარული კვლევები“, მესტია სვანები კავკასიის ანთროპოლოგიურ რუკაზე (თანაავტორები: ლ. ბითაძე, შ.
ლალიაშვილი, თ. ზუბიაშვილი, რ. შენგელია)
15. 2015 წლის 25-27 ნოემბერი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო
კვირეულის
„საქართველო-2015“
ფარგლებში
მოწყობილი
სამეცნიერო
კონფერენცია - „ნეოლითური რევოლუციის“ განმსაზღვრელი ძირითადი
ფაქტორები.
16. 2016 წლის 14 ივლისი, ვლაქერნობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია, ქ. ზუგდიდი - ზუგდიდის სამღვდელოების
ისტორიიდან.
17. 2016 წლის 26-27 ოქტომბერი, თსუ-ს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„კავკასიის
ანთროპოლოგია
და
ეთნოლოგია“,
მიძღვნილი
აკადემიკოს
მალხაზ
აბდუშელიშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი - „ეკზოგამიის“ წარმოშობა
და მისი როლი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში.
18. 2016 წლის 26-27 ოქტომბერი, თსუ-ს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„კავკასიის
ანთროპოლოგია
და
ეთნოლოგია“,
მიძღვნილი
აკადემიკოს
მალხაზ
აბდუშელიშვილის
დაბადებიდან
90
წლისთავისადმი
აღმოსავლეთ
საქართველოს მოსახლეობის შედარებითი პოპულაციური გენეტიკური კვლევა
(თანაავტორები: რ. შენგელია, გ. ანდრიაძე, ლ. ბითაძე, დ. ჭითანავა, ნ. ჩიქოვანი, ე.
ხმალაძე, მ. კეკელიძე, შ.
19. 2017 წლის 5-11 ოქტომბერი, სიმპოზიუმი და ახალგაზრდა მეცნიერთა სეზონური
სკოლა „შირაქის საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული კვლევა ცვლილებები პალეოგარემოში და მათი გავლენა ადამიანზე“, თბილისი,
დედოფლისწყარო - დაკრძალვის წესები საქართველოში ძვ. წ. IV
ათასწლეულიდან I საუკუნემდე (კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის
არქეოლოგიურ მასალებთან შედარებით ასპექტში).
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•

2008-2009 წწ. - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ახალგაზრდა
მეცნიერთა პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი GNSF/PRES08/1-305 - „ეკლესიები
და თავდაცვითი ნაგებობები სამეგრელოში (უძველესი დროიდან დღემდე)“ სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

•

•

•

•

•

2009-2011 წწ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
დაფინანსებული პროექტი (ხელმძღვანელი ლ. ბითაძე) #A-23-09 – „ქართლის
მოსახლეობის ეთნიკური ვინაობის საკითხები და ანთროპოლოგიური ტიპის
ცვალებადობა (ძვ. წ. III ათასწლეულიდან XX საუკუნის ჩათვლით)“ - ძირითადი
შემსრულებელი.
2012-2019 წწ. - National Science Foundation, აშშ, NSF/BCS-1249281 – „საქართველოს
მოსახლეობის გენეტიკური მრავალფეროვნება კავკასიის ხალხთა ცვალებადობის
ფონზე“ - შემსრულებელი.
2017-2018 წწ. - ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის პროექტი
„იმერეთის სამღვდელოება (საჩხერის რაიონის მაგალითზე)“ - სამეცნიერო
ხელმძღვანელი.
2017 წ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული
პროექტი
(ხელმძღვანელი
გ.
ელოშვილი)
„შირაქის
საერთაშორისო
მულტიდისციპლინარული კვლევა ,,ცვლილებები პალეოგარემოში და მათი
გავლენა ადამიანზე“ - ძირითადი შემსრულებელი.
2017-2020 წწ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
დაფინანსებული პროექტი FR 17_144 - „სამეგრელოს სოფელი ძველად და ახლა“ სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

