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განათლება/ტრენინგი: 1960-1965 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კავკასიათმცოდნე. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1983 წ., „აფხაზური „აბიფარა“ - პატრონიმია“ 
(დიპლომი ИТ №008309); სადოქტორო - 2006 წ., „აფხაზთა ეთნიკური ისტორიის 
პრობლემები (ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა)“ (დიპლომის  №001658). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
1967-2006 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და 
ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის: უფროსი ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერ- 
თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი. 
2006 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 
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5. პანკისის კრიზისი, თბ., 2002, ავტორთა კოლექტივთან ერთად. 
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ერთად. 



7. Абхазы. Этнографический очерк. Разыскания по истории Абхазии/Грузия, Тб., 1999,  
329-352.  

8. საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორია/გეოგრაფია, სახელმძრვანელო VIII კლ., 
თბ., 2007, ავტორთა კოლექტივთან ერთად. 
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10. აფხაზთა ეთნიკური ისტორიის პრობლემები, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 

თბილისი, 2010, 433 გვერდი. 
11. „აფხაზთა ეთნოლოგია“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2011, 245 

გვერდი (სახელმძღვანელო ჰუმანირატულ მეცნიერებათა შემსწავლელი 
სტუდენტებისათვის). 

12. Assays from the History of Georgia Abkhazia from Ancient Times Till the Present Day, 
Tbilisi, 2011, 280 გვერდი, ავტორთა კოლექტივთან ერთად. 

13. აფხაზთა ჩვეულებითი სამართალი, თბ., 2014, 170 გვერდი. 
14. ქართველთა და ჩრდილოკავკასიელთა ეთნიკუტი და მატერიალური კულტურა, 

თბ., 2017, 203 გვერდი. 
 
სტატიები 
 
1. ოჯახის გაყოფის წესი აფხაზეთში ძველად, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ 

მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. თბ., 1970. 
2. Элементы патронимической собственности в Абхазии в прошлом. Тезисы докладов. 

Всесоюзная научная сессия, посвященная итогам полевых археологичесих и 
этнографических исследований 1970 г. Тб., 1971. 

3. აფხაზეთში პატრონიმიული დასახლების ფორმის საკითხისათვის. ასპირანტთა 
და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. თბ., 
1972. 

4. პატრონიმიული ორგანიზაციის სტრუქტურის საკითხისათვის აფხაზეთში. 
ასპირანთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენციის 
თეზისები. თბ., 1974. 

5. პატრონიმიის იდეოლოგიური ერთობლიობის საკითხისათვის აფხაზეთში. სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და 
ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის თეზისები. თბ., 1978.  

6. პატრონიმიის (აბიფარა) სტრუქტურისათვის აფხაზეთში. საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის, ივ.ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და 
ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის თეზისები. თბ., 1979. 

7. “თური” - “ათააცვა”: საოჯახო ყოფის ისტორიიდან. საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეთნოგრაფიული კომისიისა 
და ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტის ეთნოგრაფიის სექტორის სამეცნიერო სესიის თეზისები, ბათუმი, 
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8. პატრონიმიურლი ორგანიზაციის ზოგიერთი საკითხისათვის. საქართველოს სსრ 
მეცნირებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეთნოგრაფიული კომისიისა 
და ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტის ეთნოგრაფიის სექტორის სამეცნიერო სესიის თეზისები. თბ., 1982. 



9. Вопросы внутрисемейных отношений (Грузинско-Абхазские параллели). ვ. 
ბიგვავასთან თანაავტორობით. VII Республиканская сессия этнографов Грузии в г. 
Сухуми. Тезисы дакладов. Сухуми, 1985 г. 

10. “პატრონიმიის” ცნებისათვის. საქართველოს ეთნოგრაფთა IX რესპუბლიკური 
სამეცნიერო სესიის თეზისები. ქ. ახალციხე, 1987. 

11. “თურის” სოციალური ბუნების ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს ეთნოგრაფთა 
XI რესპუბლიკური სესიის თეზისები. ზუგდიდი, 1989. 

12. დაკრძალვის წესი აფხაზეთში. “აფხაზეთის საკათალიკოსოს ისტორია _ გზა 
ქრისტიანობისა დასავლეთ საქართველოში”. სამეცნიერო სტატია განთავსებულ 
იქნა საპატრიარქოს საიტზე ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. 

13. დაკრძალვის წესი აფხაზეთში. გაზეთი “აფხაზეთის ხმა” #135, 2003. 
14. საოჯახო ქონების გაყოფის წესი აფხაზეთში ძველად. საისტორიო კრებული, II, 

თბ., 1971. 
15. სვანური “ლამხუბ’ ანუ “სამხუბი” - პატრონიმია. რუსუდან ხარაძე, თბ., 1985. 
16. К вопросу о формах взаимопомощи в Абхазии в прошлом. «Алашара», №10, Сухуми, 

1973 (აფხაზურ ენაზე). 
17. პატრონიმიის იდეოლოგიური ერთობლიობის საკითხისათვის აფხაზეთში 

ძველად. საქართველოს ისტორიის საკითხები. თბ., 1982. 
18. Основные черты семейного быта абхазов до революции. Кавказский 

этнографический сборник,  VI,  Тб., 1988. 
19. Бахия С. И., Бигвава В. А., Вопросы внутрисемейных отношении (грузино-абхазские 

паралели). „Этнографические паралели“, Тб., 1987. 
20. აფხაზების დასახლების ფორმების საკითხისათვის. „მაცნე“, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა სერია, I, თბ., 2000. 
21. აფხაზთა ეთნოგენეზის საკითხისათვის. „კლიო“, #7, თბ., 2000. 
22. ზოგიერთი დაკვირვება აფხაზეთის ონომასტიკაზე. „კლიო“ #6, თბ., 1999. 
23. Топонимы - как источник по истории. «Археология (IV) и этнология (III) Кавказа» 

Тб., 2002. 
24. აფხაზთა ეთნიკური ისტორიის საკითხები ნართულ ეპოსში. `ანალები~, #2, თბ., 

2001. 
25. ჰაერზე დაკრძალვის წესი კოლხეთსა და აფხაზეთში. კავკასიის ეთნოლოგიური 

კრებული, თბ., 2003. 
26. ეთნოგენეზის საკითხები აფხაზურ ეთნოგენეტურ და გენეალოგიურ 

თქმულებაში. მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის, თბ., 2004, გვ. 29-33. 
27. აფხაზეთის ტოპონიმია და ანთროპონიმია I. ტოპონიმური ძიებანი. `ანალები~, 

2004, #2, გვ. 36-44. 
28. Вопросы происхождения абхазов в «нартском эпосе». Археология, этнология, 

фолклористика Кавказа. Тб, 2004, 168-169. 
29. აფხაზეთის ტოპონიმია და ანთროპონიმია. III. პოლისონიმები, კავკასიის 

ეთნოლოგიური კრებული. თბ., 2005, 56-90. 
30. აფხაზეთის ტოპონიმია და ანთროპონიმია. II. ჰიდრონიმული წარმოშობის 

ტერმინები. მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის, XXV, თბ., 2005, გვ. 85-
96. 

31. აფხაზური გვარ-სახელები. „ანალები“, #2, თბ., 2005, გვ. 40-49. 
32. К вопросу об этногенетических преданиях абхаз. Археология, этнология, 

фольклористика Кавказа, Баку, 2005. 



33. Джавахадзе Н., Бахиа-Окруашвили С., Шубитидзе В., Грузины за пределами Грузии 
(Саингило, Кахи - Глазами этнологов). Археология, этнология, фольклористика  
Кавказа, Тб., 2007. 

34. გვიანშუასაუკუნეების აფხაზთა ჩვეულებითი სამართალწარმოება და მასთან 
დაკავშირებული ტერმინები (აფხაზური ეთნოგრაფიული მონაცემების 
მიხედვით) კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბ., 
2007 წ. 

35. ოჯახი და პატრონიმია ალექსი რობაქიძის სამეცნიერო მემკვიდრეობაში. 
კულტუროლოგიური და ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი საქართველოში II, 
ბათუმი, 2007. 

36. ალექსი რობაქიძე - 100.  „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“ X, თბ., 2007,  გვ. 7-
14. 

37. პატრონიმიული ორგანიზაციის სტრუქტურა და ფუნქცია ქართულ 
ეთნოლოგიაში. „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“ X, თბ., 2007, გვ. 15-46. 

38. ეთნონიმ „აფხაზის“ წარმომავლობის ისტორიისათვის. „აღმოსავლეთი და 
კავკასია“, #6, თბ., 2008, გვ. 28-50. 

39. სამურზაყანოელთა ვინაობა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ისტორიულ-
ეთნოლოგიური პრობლემა. „ნოდარ შენგელია 75“, თბ., 2008, გვ. 56-75.  

40. ქართულ-აფხაზური კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობები (XVI-XXსს),               
აფხაზეთის უნივერსიტეტის კრებული – “თეიმურაზ მიმიბჩუანი 70 “. თბ, 2008.            
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წლისთავის აღსანიშნავად, თემა: „გივი წულაიას ეთნოგრაფიული შტუდიები“. 

19. 2015 წ. - ქ. ბათუმი, 17-18 აპრილი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის, ნ. ბერძე-
ნიშვილის ინსტიტუტის, ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების 
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 ეთნო-
სოციალური 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 რწმენა-
წარმოდგენები“. 

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)“. 
 


