
როლანდ თოფჩიშვილი _ CV 
 
დაბადების თარიღი: 25 აპრილი 1949 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კავკასიის 
ეთნოლოგიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 
განყოფილების ხელმძღვანელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: topchi49@hotmail.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1967-1972 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: Z  
№170757, 1972 წ.  
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1981 წ., „აღმოსავლეთ საქართველოს მთის 
მოსახლეობის მიგრაციის კულტურულ-ისტორიული საკითხები (ფშავისა და 
ხევსურეთის მაგალითზე)“; სადოქტორო - 1993 წ., „საქართველოს მთის მოსახლეობის 
ეთნოისტორიული პროცესები“ (დიპლომის  №000050). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
1972-1974 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტის ასპირანტი; 
1974-2006 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის           
ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი, მთავარი მეცნიერი 
თანამშრომელი; 
2006-2018 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
ეთნოლოგიის მიმართულება); 
2006-დან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 
კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.  
 
ენების ცოდნა: რუსული, ფრანგული 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
(შერჩევით) 
 



1. ფშავიდან მოსახლეობის მიგრაციის შესწავლისათვის, თსუ სტუდენტთა 
სამეცნიერო კონფერენცია, XXXIV, ისტორიის სექცია, კონფერენციის მასალები, 
თსუ-ს გამომცემლობა, თბ., 1972, გვ.11-12. 

2. ფშაველთა შირაქში ჩასახლების ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ასპექტები,      
„საისტორიო კრებული“, V, თბ., 1976. 

3. ქართველ მთიელთა ბარში გადასახლების ერთი ფაქტის შესახებ, „საისტორიო 
კრებული“, VI, თბ., 1977. 

4. ქართველ მთიელთა ბარში ჩასახლების ორი ფორმის შესახებ, „მაცნე“, ისტორიის... 
სერია, N2, თბ., 1977. 

5. სად არის ფშავი?, „ახალი თიანეთი“, # 93, თბ., 1977, 4 აგვისტო. 
6. კვერნაულა თუ გორიმზვარე, „ ახალი თიანეთი“, # 99, თბ., 1978, 19 აგვისტო. 
7. ტოპონიმები, როგორც წყარო აღმოსავლეთ საქართველოს მთის მოსახლეობის 

მიგრაციის შესახებ,  „მაცნე“, ისტორიის... სერია, N2, თბ., 1979. 
8. არაგვის ხეობის მოსახლეობის მიგრაციული პროცესების ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული ასპექტები, ახალგაზრდა მეცნიერ ისტორიკოსთა 
რესპუბლიკური სესიის მოხსენებათა თეზისები, თსუ, თბ., 1979. 

9. წითელწყაროს რაიონის მოსახლეობა, კრ. „სოციალური განვითარების დაგეგმვის 
სოციალურ-კულტურული ასპექტები“, თბ., 1979 (რედაქტორი მ. გეგეშიძე). 

10.  სად გაგყვება გვარი შენი,  „სოფლის ცხოვრება“, თბ., 1979, 14 ივლისი. 
11. ეთნოგრაფთა და ანთროპოლოგთა სამეცნიერო სესია // მაცნე - ისტორიის სერია, 

#1, თბ., 1979, გვ. 196-200 (ტანაავტორი რ. თოდუა). 
12. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ბარში გადასახლების ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული შესწავლის ზოგიერთი შედეგი, „საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის მოამბე“, 97, N3, თბ., 1980. 

13. არაგვის ხეობის მოსახლეობის მიგრაციული პროცესების  ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული შესწავლა. „ჟინვალის ექსპედიცია“ (მეორე სამეცნიერო სესიის 
მასალები), თბ., 1981. 

14. საკულტო ძეგლები, როგორც წყარო აღმოსავლეთ საქართველოს მთის 
მოსახლეობის მიგრაციის შესასწავლად, კრ. „მასალები საქართველოს 
ეთნოგრაფიისათვის”, XXI, თბ., 1981. 

15. ერწო-თიანეთის მოსახლეობა (ფშაველთა ერწო-თიანეთში დასახლების 
ისტორიიდან). წერილი პირველი.  „ახალი თიანეთი“, #127, 1981, 24 ოქტომბერი. 

16. ერწო-თიანეთის მოსახლეობა (ფშაველთა ივრის ხეობის ზემო წელში დასახლების 
ისტორიიდან). წერილი მეორე.  „ახალი თიანეთი“, 1981. 27 (X). 

17. ტრადიცია - თაობათა მონაპოვარი,  „კომუნისტი”, #288, X/XI, 1982. 
18. აღმოსავლეთ საქართველოს მთის მოსახლეობის მთისწინეთსა და ბარში 

მიგრაციის ისტორიიდან (ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით), 
„საქართველოს მთიანეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
თავისებურებანი ფეოდალიზმის ხანაში“, თბ., 1983. 

19. კიდევ ერთი ნაშრომი ერწო-თიანეთის შესახებ, „ახალი თიანეთი”, #4, 1983, 8 
იანვარი.        

20. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა  მიგრაცია XVII-XX სს-ში, თბილისი, 1984, 
148 გვ. (წიგნი). 

21. საყურადღებო გამოკვლევა, „ლიტერატურული საქართველო“, #27, 29.06.1984. 
22. ქსნის ხეობის მოსახლეობის ზოგიერთი ეთნოგრაფიული საკითხი (XVII-XXსს.), 

„მაცნე”, ისტორიის... სერია, #4, თბ., 1987. 



23. Посемейные списки Тифлисской губернии 1886 г. как этнографический источник, 
«Советская этнография», №6, Тб, 1989. 

24. ხევსურული გვარები (ზოგიერთი ეთნოისტორიული და სოციალური საკითხი), 
„ქართულ-კავკასიური ეთნოგრაფიული შტუდიები - 1987“, თბ., 1990. 

25. ისტორიის შეგნებული გაყალბება, თუ ....,  „ლიტერატურული საქართველო“, N 3-
4, 22-26.01.1990. 

26. ისევ ეროვნების აღდგენაზე (ინტერვიუ), „ლიტერატურული საქართველო“, N20, 
18.05.1990 

27. Вспомни имя своё, «Заря Востока», №114,  13.05.1990. 
28. ისტორიის გამყალბებლებთან კამათს განა აზრი აქვს?, „ლიტერატურული 

საქართველო“, #3, 1991. 
29. ვინ არის ქართველი?, „ლიტერატურული საქართველო“, #11, 15.03.1991. 
30. ზოგიერთი ქართული გვარის ისტორიიდან, „ლიტერატურული საქართველო“, 

#22, 31.05.1991. 
31. ქართული ანთროპონიმული მოდელის შესახებ, „ლიტერატურული 

საქართველო“, 06. 1991. 
32. ქართველი მაჰმადიანები, ქართველი კათოლიკეები, ქართველი გრიგორიანელები, 

კრ.: „დიდგორი“, თბ., 1991. 
33. პიროვნებისა და სოციალური ჯგუფების თემიდან გამოყოფის ტენდენციები 

ხევსურეთში,  „ქართულ-კავკასიური ეთნოგრაფიული შტუდიები – 1998“, თბ., 
1991. 

34. ისტორიული სიმართლის გზით (ინტერვიუ), „საქართველოს რესპუბლიკა“, 22 
აგვისტო, 1991. 

35. ლეჩხუმური გვარსახელები (დასავლეთ საქართველოს ეთნიკური ისტორიიდან), 
თბ., 1993, გამომც. „საქართველო“, 44 გვ.  (წიგნი). 

36. საქართველოში ოსთა ჩამოსახლებისა და შიდა ქართლის ეთნოისტორიის 
საკითხები,  თბ., 1997, 232 გვერდი (წიგნი). 

37. საქართველოში ოსთა ჩამოსახლებისა და შიდა ქართლის ეთნოისტორიის 
საკითხები,  თბილისი, 1997, 232 გვ. (წიგნი). 

38. როდის წარმოიქმნა ქართული გვარ-სახელები, თბილისი, 1997,  128 გვ. (წიგნი). 
39. მოხევური გვარ-სახელები, თბილისი, 1998, 62 გვ. (წიგნი). 
40. როდის წარმოიქმნა ქართული გვარსახელები, თბ., 1997, 128 გვერდი (წიგნი). 
41. მოხეური გვარსახელები, თბ., 1998, 62 გვერდი (წიგნი). 
42. ზეპირი საისტორიო წყაროები, ალმანახი „კლიო”, III, თბ., 1998. 
43. კვლავ დვალთა ეთნიკური ვინაობისათვის, კრ. „ანალები“, #2, თბ., 1999. 
44. პროვინციულ ფაშისტთა ცრუ ისტორია, თბ., 1999, გამომც. „ლომისი“, 56 გვერდი 

(წიგნი). 
45. ეთნიკური სიჭრელისა და მრავალენიანობის მიზეზების შესახებ დაღესტანში, 

„მიეძღვნა ალექსანდრე ორბელიანის ხსოვნას” (მესამე სამეცნიერო კონფერენცია), 
თბ., 1999. 

46. სად წავიდა ჯავახეთის ქართული მოსახლეობა (ჯავახეთის მოსახლეობის 
მიგრაცია XVII–XIX სს.), თბ., 2000, 72 გვერდი (წიგნი). 

47.  ქართველთა რელიგიურ-კონფესიური ჯგუფები, ქრისტეშობის ორიათასი 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, V, 
გელათის მეცნიერებათა აკადემია, ქუთაისი, 2000, გვ. 26. 



48. ჯავახეთის მოსახლეობის მიგრაციის ისტორიიდან, კრ. „მესხეთი – ისტორია და 
თანამედროვეობა“, ახალციხე, 2000.  

49. რელიგიის როლი ერების ჩამოყალიბებაში, „ქუთაისური საუბრები“, VII,  
ქუთაისი, 2000 (თანაავტორი მ. ქურდიანი).  

50. ქართული ანთროპონიმული მოდელი წარსულში, აწმყოსა და მომავალში,  
„ქართველური მემკვიდრეობა“, IV, ქუთაისი, 2000.  

51. რელიგიური სიტუაცია საქართველოში, ზოგადისტორიული მიმოხილვა,  
„ქრისტიანობა საქართველოში. ისტორიულ–ეთნოლოგიური გამოკვლევები“, 
„მემატიანე”, თბ., 2000, გვ. 74 –91.  
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სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართული, სტამბოლის ქართულ სავანეში 
გამოცემული პირველი წიგნის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები“, XI, ქუთაისი, 21-23 ოქტომბერი, 2007 
(თანამომხსენებელი). 

3. სამეცნიერო კონფერენცია „წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“,  2, 2008 
წლის 2-4 მაისი - „ეთნოგრაფიული ხიხაძირი.“  

4. სოხუმის უნივერსიტეტისა და აკაკი წერეთლის სახ. ქუთაისის უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-თურქული კულტურული პარალელები“, 
2008 წლის 22-23 მაისი - „ტაო-კლარჯეთის ქართველთა ტრადიციები და 
წესჩვეულებები.“ 

5. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია II, მიძღვნილი 
შალვა ნუცუბიძის 120 წლისთავისადმი - „სექსუალური თამაშების“ გენეზისის 
საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში.“ 

6. აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია „რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 წლების ომი და მისი 
შედეგები“, ბათუმი, 2008 წლის 11-12 ივნისი - „ეთნოგრაფიული შავშეთ-
იმერხევი.“ 

7. საქართველოს პარლამენტის ანტიკრიზისული საბჭოს სამეცნიერო კონფერენცია 
თემაზე: „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივები“, 
2008 წლის 13 ოქტომბერი - „ოსთა მიგრაცია საქართველოში.“ 

8. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო 
და მსოფლიო“, 2008 წლის 14-15 ნოემბერი - „ეთნიკური და დემოგრაფიული 
ცვლილებები კავკასიაში: ისტორია და თანამედროვეობა.“ 

9. სამეცნიერო კონფერენცია „წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“,  3, 2008 
წლის 7-9 ნოემბერი - „ეთნოგრაფიული ზედა მაჭახელი.“  

10. კ. ადენაუერის ფონდისა და საქართველოს საპატრიარქოს მიერ ორგანიზებული 
საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველოს მთლიანობის აღდგენის 
პერსპექტივები“, 2008 წლის 1-2 დეკემბერი -„საქართველოში ოსთა განსახლებისა 
და ქართულ-ოსური ურთიერთობის პრობლემები.“ 

11. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, ხულო-დიდაჭარა, 2009 
წლის 1-3 მაისი - „XX საუკუნის 10-იანი წლების სვანეთის ლატალის თემის 
„ქორწინების გამოკითხვის“ საბუთები, როგორც ეთნოლოგიური კვლევის წყარო.“ 



12. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ონომასტიკის რესპუბლიკური 
ცონფერენცია 19 ივნისი 2009 – „ხალხის აღწერის დავთრები, როგორც ეთნიკური 
ისტორიის კვლევის წყარო“.  

13. საქართველოში წიგნის ბეჭვდის 300 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონპერენცია, 14 ნოემბერი, ქუთაისი - „საქართველოს (ცხინვლის 
მხარის) ისტორიის ფალსიფიკაციის მცდელობანი რუსულ გამოცემებში.“ 

14. თსუ სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის 135 წლის 
იუბილესადმი, 3-4 მაისი, 2011 – „რა ტერიტორიას მოიცავს კავკასია?“ 

15. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტერტის მეხუთე სფაკულტეტო 
კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ გივი ჟორდანიას 100 წლის იუბილესადმი, 7-
8 ივლისი, 2011 – „ქართულ-ოსური ურთიერთობის ნეგატიური ასპექტი: ოსთა 
თარეშები შიდა ქართლში.“ 

16. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 
უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის პირველი საერთაშორისო 
კონფერენცია „ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 25-26 ნოემბერი, 
2011 – „საქართველოს ისტორიისა და ქართული კულტურის ფალსიფიკაციის 
მცდელობანი და ქართველოლოგიის ამოცანები.“ 

17. აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თსუ, 2012 წლის 16-17 ნოემბერი - 
„ხანძთის მონასტრის ლოკალიზაციის შესახებ.“ 

18. პროფესორ სოსო ჭანტურიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 
თსუ, 2012 წლის 30 ნოემბერი - „კვების კულტურის ისტორიიდან.“ 

19. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური ასოციაცია „ტოლერანტისა“ და სამცხე-
ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული 
საერთაშორისო სამეცნიერო-თემატური კონფერენცია: „დეპორტირებული მესხები 
- წარსული და დღევანდელობა“, 17-18 მაისი, 2013 წელი - „რელიგიური და 
ეთნიკური ფაქტორების ურთიერთმიმართების პრობლემა ისტორიული სამცხის 
მოსახლეობაში.“ 

20. სამეცნიერო კონფერენცია „ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური 
ურთიერთობები საქართველოში: ისტორია და თანამედროვეობა“, 2013 წელი - 
„ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები და ეთნოლოგიური 
მეცნიერება;“ „ეთნიკური და რელიგიური ურთიერთობები საქართველოში 
(ზოგადი ასპექტი).“ 

21. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე საფაკულტეტო 
ცონფერენცია, 2013 წელი, 10-20 ივნისი - „კავკასიის ხალხების ეთნიკური 
კულტურა და გეოგრაფიული გარემო _ ურთიერთმიმართების საკითხი.“ 

22. X конгресс этнографов и антропологов России, 2-5 июлия 2013 г. (Соавтор – Л. Т. 
Соловьева) – „Онекоторых причинах сохранения грузинского этноса.“ 

23.  საქართველოსსაპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო 
უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თურქეთელი 
ქართველები - ერთიანი ქართული კულტურის მემკვიდრენი“, 2013 წელი 3-4 
ივნისი, თბილისი - „ხანძთის მონასტრის ლოკალიზაციისათვის.“ 

24. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის 



ინსტიტუტის სამეცნიერო ცონფერენცია, 27 დეკემბერი, 2013 წელი - „თურქეთის 
მარმარილოს ზღვის რეგიონში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველთა იდენტობის 
პრობლემა.“ 

25. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია: „ევროპული 
ღირებულებები და იდენტობა“,  თბილისი, 2014 – „ევროპული ღირებულებებისა 
და ქართული ტრადიციების ურთიერთმიმართების პრობლემა.“ 

26. Confèrence Internacionale: „Valeurs et identitè europèennes,“ Tbilisi, 2014 – „Valeurs 
europèennes et des tradicions gèorgiennes.“  

27. ზაქარია ჭიჭინაძის 160 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, 2014 წელი, თბილისი - „ზაქარია ჭიჭინაძე ქართველთა რელიგიურ-
კონფესიური ჯგუფების შესახებ.“ 

28. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, თბილისი, 2014 – 
„ჭოროხის აუზიდან (აჭარა, კლარჯეთი, შავშეთ-იმერხევი...) მარმარილოს ზღვის 
მხარეში გადასახლებული (მუჰაჯირი) ქართველების ეთნიკური ცნობიერების 
პრობლემა.“ 

29. 3-rd International Conference TAO-KLARJETI, TBILISI, 2014 – „THE ISSUE OF 
ETHNIK CONSCIOUSNESS OF GEORGIANS (MUHAJIRI) RESETTLED FROM THE 
CHOROKHI BASIN (ADJARA, KLARJETI, SHAVSET-IMERKHEVI) TO THE AREA OF 
THE SEA OF MARMARA.“ 

30.  აკად. მიხეილ ქურდიანის 60 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი გელათის 
მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო კონფერენცია, გელათი, 2014 წლის 19-21 
სექტემბერი - „ანატოლიელ ქართველთა ეთნიკური ცნობიერების შესახებ“ 

31. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო 
უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „თურქეთში 
მცხოვრები ქართველები: სულიერი და მატერიალური კულტურა“, 25-26 
ნოემბერი, 2014 წელი - „თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა გვარსახელები: 
ეთნოისტორიული პრობლემები.“ 

32. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის 
ინსტიტუტის ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის დაბადებიდან 90-ე წლისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: „ისტორიის დამხმარე დისციპლინები - 
თანამედროვე ტენდენციები“, 27-28 ნოემბერი, 2014 წელი - „ქართული 
ანთროპონიები იმერხევში.“ 

33. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიური ცენტრის III (XIV) 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მუჰაჯირები“, ბათუმი, 2015 წლის 29 
იანვარი - „ქართველ მუჰაჯირთა შთამომამავლობის იდენტობის საკითხი.“ 

34. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის V საერთაშორისო 
კონფერენცია თემაზე: „თურქეთელი ქართველები: ისტორია და პერსპექტივები“, 
2015 წლის 28-29 მაისი - „თურქეთის ქართველთა გვარსახელები.“ 

35. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეცხრე სამეცნიერო კონფერენცია 
მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი, თბ., 
2015 წელი, 24-25 ივნისი - „აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია: ქართული მეცნიერული 



ეთნოლოგიის ფუძემდებელი;“ „მარმარილოს ზღვის რეგიონში მცხოვრები 
ქართველი მუჰაჯირების ანთროპონიმები.“ 

36.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და ტერიტორია“, 2, ილიაუნი, 
თბილისი, 2015 წლის 30 სექტემბერი-4 ოქტომბერი - „ანატოლიაში მცხოვრებ 
ქართველთა ენის, რელიგიისა და ეთნიკური ცნობიერების ურთიერთმიმართების 
პრობლემა (Le problème de rapport entre la langue, la religion et la conscience ethnique 
chez les Géorgiens résidant en Anatolie).“   

37. გელათის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო კონფერენცია, გელათი, 2015 წლის 
21-22 სექტემბერი - „ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის ეთნიკურ ერთობათა 
სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შემაფერხებელი 
მიზეზების შესახებ.“ 

38. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსური ურთიერთობების 
განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ჭრილში“, 2015 წლის 13-15 
ოქტომბერი, თბილისი - „Осетинская этнографическая энциклопедия“ ქართულ-
ოსური ურთიერთობის კონტექსტში.“ 

39. სამეცნიერო კონფერენცია: „ვახტანგ შამილაძე-80“, თსუ, 2015 წლის 21 დეკემბერი 
- „ქართულ-ოსური ურთიერთობების დამახინჯების ახალი ტენდენციების 
შესახებ.“ 

40. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „აღმოსავლეთ საქართველოს 
მთიანეთის ისტორია და სიძველეები“, გუდაური, 2015 წლის 19 დეკემბერი - 
„აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორიული და ეთტორიული და 
ეთნიკური გეოგრაფიის საკითხები.“ 

41. ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია „ქართველოლოგია: წარსული, აწმყო, მომავალი“, 
თბილისი, 2016 წელი - „ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს ეთნოლოგია.“ 

42. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „აღმოსავლეთ საქართველოს 
მთიანეთის ისტორია და სიძველეები“, 2017 წლის 27-28 იანვარი, გუდაური-
თბილისი - „ჭართლისა და ხანდოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები.“ 

43. გელათის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ცონფერენცია, გელათი, 2017 
წლის 21-22 სექტემბერი - „როდის და რა ფაქტორების გამო ქართული ეთნოსი 
ჩამოყალიბდა ქართველ ერად.“ 

44. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტის VIII საერთაშორისო სამეცნიერო ცონფერენცია 
თემაზე: „ენობრივი სიტუაცია კავკასიაში“, 2017 წლის 27-29 სექტემბერი, 
თბილისი - „ენობრივი სიტუაცია საქართველოში ისტორიული წყაროების 
მიხედვით.“ 

45. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა 
განვითარების პერსპექტივები: ქართულ-ოსური ურთიერთობები - ისტორია და 
თანამედროვეობა“, III, თბილისი, 2017 წელი - „ენობრივი ვითარება 
საქართველოში მცხოვრებ ოსებში.“ 

46. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ 
გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია, 
2017 წლის 27 ოქტომბერი - „ეთნიკური, რელიგიური და სოციალური პრობლები 
იაკობ გოგებაშვილის შემოქმედებაში.“ 

47. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი 



მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 წლისთავისადმი, თბილისი, 2017 
წლის 12-13 დეკემბერი - „ილია ჭავჭავაძე და ეთნოლოგია.“ 

48. სამეცნიერო კონფერენცია „დედა ენა“, ინეგოლი, თურქეთი, 2017 წლის 14 აპრილი 
- „ქართული ენა ისტორიულ საქართველოსა და მისი მდგომარეობა თურქეთელ 
ქართველებში.“ 

49. გელათის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო კონფერენცია, 2018 წლის 21-22 
სექტემბერი - „როდის და რატომ მიიღო ეთნონიმმა „ჩაჩანი“ უარყოფითი 
შინაარსი.“ 

50. თსუ სამეცნიერო კონფერენცია, 2018 წლის 24-25 დეკემბერი - „დღემდე უცნობი 
მიგრაციული პროცესების შესახებ მე-19 საუკუნის სამცხე-ჯავახეთში.“ 

51. თსუ სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი მიხეილ გეგეშიძის 100 წლის 
იუბილესადმი, 2018 წლის 12 თებერვალი - „ახალი თვალსაზრისი ქართველთა 
ეთნოგენეზის შესახებ (თეზისური ვარიანტი);“ „მიხეილ გეგეშიძის ცხოვრება და 
შემოქმედება“ (თანამომხსენებელი თ. გვიმრაძე). 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 

• 2001-2002 წწ. - გერმანიის მაინის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის გრანტი 
„გაქრობის წინაშე მდგომი კავკასიური ენები საქართველოში“ 
(ხელმძღვანელი იოსტ გიპერტი), კონსულტანტი. 

• 2004-2005 წწ. - გერმანიის მაინის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის გრანტი. 
დავამუშავდა 3 პროექტი: „სვანეთი და სვანეთის მკვიდრნი“, „წოვა-
თუშები: ეთნოისტორიული საკითხები“ და „უდიები: ისტორიულ-
ეთნოლოგიური გამოკვლევა“. 

• 2006-2009 წწ. - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 
„საქართველოს ეთნოგრაფია“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 

• 2011-2012 წწ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
პროექტი `თურქეთის ქართველები: ისტორია, სულიერი და მატერიალური 
კულტურა, ენობრივი ვითარება~, შემსრულებელი. 
 

 
 

 


