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თაოსნობით მოწყობილი VII საერთაშორისო კონფერენცია, თემა: „ჯინჯი“ ხატი
(ძირი ხატი) სამეგრელოში (ეთნოგრაფიული მასალების თანახმად)“, ირ.
კვაშილავასთან თანაავტორობით.
20. 2015 წ. - 25-27 ნოემბერი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ გამართულ
სამეცნიერო კონფერნეცია, თემა: „კავკასიის ხალხთა ოჯახის შესწავლის ეთნოსოციალური ასპექტები (ადიღეურ-აბაზური მოდგმის ხალხთა შედარებითი
ეთნოსოციალური კვლევისათვის)“.
21. 2016 წ. - 30 მაისი-1 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია, მიძღვნილი აკად. ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 140
წლისთავისადმი, თემა: „ივ. ჯავახიშვილის ეთნოლოგიური დაკვირვება აფხაზთა
წარმართულ ჩვეულებაზე“.
22. 2016 წ. - ქ. ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის, ნ. ბერძენიშვილის
ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების, ქრისტიანული
კულტურის კვლევის ცენტრის მიერ მოწყობილი VIII სამეცნიერო კონფერენცია
„ჩვენი სულიერების ბალავარი“, თემა: „სამჭედლო ხელოსნობა, მჭედლობისა და
რკინის კულტი ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში“.
23. 2016 წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის, საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ მოწყობილ საერთასორისო
კონფერნეციაში, მიძღვნილი მალხაზ აბდუშელიშვილის 90 წლისთავისადმი,
თემა: „ადათობრივი სამართალი ოსთა ტრადიციულ კულტურაში“.
24. 2017 წ. - 21 დეკემბერი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის, ეგნატე
გაბლიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია „სვანეთი საუკუნეთა
მიჯნაზე“, თემა: „რუსუდან ხარაძისა და ალექსი რობაქიძის წვლილი სვანეთის
ეთნოლოგიის შესწავლის საქმეში“.
25. 2018 წ. - 10 მაისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, თედო
სახოკიას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თემა:
„თედო სახოკია და აფხაზთა ეთნოლოგია“.
26. 2018 წ. - 18-19 მაისი, შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი,
ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის

ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ X, ქ. ბათუმი, თემა: „აფხაზთა
ეთნიკურ ცნობიერებასა და ეთნიკურ ერთობლიობასთან დაკავშირებული რწმენაწარმოდგენები“.
27. 2018 წ. – 12 თებერვალი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „გამოჩენილი მეცნიერი და
მასწავლებელი მიხეილ გეგეშიძე - 100“ , თემა: „დასახლების ფორმისა და
საცხოვრებლის ეკოლოგიური ასპექტები.“
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•

•

•
•

1995-1998 წწ. - ჯონ და ქეთრინ მაკარტურების ფონდის მიერ დაფინანსებული
პროექტი „ეთნიკური კონცეფციების ადრეული გამოვლენა და ეთნიკური ჯგუფის
სოციალური განწყობის განსაზღვრა პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში (ჯავახეთი).“
2001-2003 წწ. - ჯონ და ქეთრინ მაკარტურების ფონდის მიერ დაფინანსებული
პროექტი „უსაფრთხოების ეთნიკური ასპექტები არასტაბილური კავკასიის ფონზე
(პანკისი).“
2004 წელი - მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროექტი „აფხაზეთის
ეთნოისტორიული პრობლემები (ონომასტიკური მონაცემების საფუძველზე)“.
2005 წელი - მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროექტი „აფხაზეთის
ეთნოისტორიული პრობლემები (ეთნიკური მონაცემების საფუძველზე)“.

