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დაბადების თარიღი: 10 აპრილი 1972 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კავკასიის ეთნოლო-
გიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: irma.kvashilava@tsu.ge 
 
განათლება/ტრენინგი: 1990-1995 წწ. - საერო ინსტიტუტი „გაენათი“ ისტორიის 
ფაკულტეტი, ისტორიკოსი-ეთნოგრაფი, დიპლომი: აუ № 022295, 1995 წ.  
1996-1998 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტის ასპირანტურა.  
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი. 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 2005 წ., „სამურზაყანო XIX-XX საუკუნეებში 
(ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა)“ (დიპლომი № 004552). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
1995-1996 წწ. - თბილისის ხელოვნების მენეჯერთა მომზადების უმაღლესი 
სასწავლებელი, საქართველოს ხელოვნების ისტორიის პედაგოგი. 
2003-2006 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
2006 წ-დან - ამავე ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, გერმანული 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 

1. სამურზაყანოს ისტორიული ადგილები, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“, 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, I, თბ., 
2000, გვ. 130-143. 

2. სამურზაყანოს მოსახლეობის ეთნიკური ვინაობა, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
ძიებანი“, II, თბ., 2000, გვ. 170-191. 

3. გაძიძავების ჩვეულება სამურზაყანოში, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
შტუდიები“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, IV, თბ., 2000, გვ. 41-59. 

4. სულიერი კულტურის ძეგლები სამურზაყანოში (ბედია), კრ. „საქართველო და 
ქრისტიანობა“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, I, თბ., 2001, გვ. 45-52. 



5. სამურზაყანოს მოსახლეობის სამეურნეო ყოფა (XIX-XXსს.), „ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული ძიებანი“, III, თბ., 2001, გვ. 304-319. 

6. წარმართული წეს-ჩვეულებები სამურზაყანოში, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
ძიებანი“, IV, თბ., 2002, გვ. 414-431. 

7. სამურზაყანოს ძველი საცხოვრებელი ნაგებობანი, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
შტუდიები“, V, თბ., 2002, გვ. 266-289. 

8. საგზაო მშენებლობა სამურზაყანოში (XIX_XXსს.), „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
შტუდიები“, VI, თბ., 2003, გვ. 371-383; 

9. სამურზაყანოს გვარსახელების გეოგრაფიიდან, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული        
შტუდიები“, VI, თბ., 2003, გვ. 120-135. 

10. სამურზაყანოს ანთროპონიმიიდან, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“, 
VII, თბ., 2003, გვ. 209-224. 

11. სამურზაყანოს ფორმირების საკითხისათვის, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
ძიებანი“, VI, თბ., 2004, გვ. 324-334. 

12. რელიგიური ვითარება და XIX-XX საუკუნეების ეკლესია-მონასტრები 
სამურზაყანოში, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“. თბ., 2004, გვ. 218-232; 

13. სარიტუალო დღესასწაული სამეგრელოში (ჭიაკოკონობა), „ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული ძიებანი“, VII, თბ., 2005, გვ. 269-287. 

14. აფხაზთა ეთნოფსიქოლოგიის ზოგიერთი საკითხი ისტორიული წყაროების 
მიხედვით, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი, თბ., 2006, VIII, გვ. 156-169. 

15. აფხაზური ისტორიოგრაფიის მითოლოგემა სამურზაყანოს შესახებ, „კავკასიის 
ეთნოლოგიური კრებული“, თბ., 2007, IX, გვ. 110-126. 

16. თანამედროვე აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება (პრესის მასალების 
მიხედვით), „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი,“ თბ., 2007, IX, გვ. 163-175.  

17. ოსთა რწმენა-წარმოდგენებისა და კულტისმსახურების ზოგიერთი საკითხი, 
„კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“, თბ., 2008, XI, გვ. 125-139. 

18. ქრისტიანული სარწმუნოების გავრცელება ოსებში და ბრძოლა მისი 
განმტკიცებისათვს, „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“ X, გამომცემლობა 
„მწიგნობარი“, თბილისი, 2008, გვ. 111-126. 

19. აფხაზეთის ეთნოდემოგრაფიული პროცესების სოციალური ასპექტები (XIX 
საუკუნის 60-90-იანი წლები), ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები 
IX, თბილისი 2009, გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 296-303. 

20. პლატონ იოსელიანი - ეროვნული ტრადიციების კვლევარი, „ისტორიულ-
ეთნოლოგიური ძიებანი“ XI, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბილისი, 2009, გვ. 
264-277.  

21. ოსთა მითორელიგიური წარმოდგენების შესახებ, „კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“ XII, გამომცემლობა „უნივერსალი,“ თბილისი, 2010, გვ. 70-80. 

22. ვასთირჯი (წმიდა გიორგი) ოსურ ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში, საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის „ვერა ბარდაველიძე – 110“ მასალების კრებული, 
თბილისი 2010, გვ. 114-128. 

23. ქართული და ქრისტინული სარწმუნოების შესახებ, კრებული „ისტორიულ-
ეთნოლოგიური ძიებანი“ XII, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბილისი, 2010, გვ. 
381-396. 

24. ოსთა ტრადიციული ყოფისა და კულტურის თავისებურებები, კრებული 
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“ XII, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, 
თბილისი, 2010, გვ. 119-131. 



25. „ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილსა“ (სოფელ ზემო ნიქოზის წარსულიდან), 
კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“ XIII, გამომცემლობა 
„მწიგნობარი“, თბილისი, 2011, გვ. 57-86. 

26. კუდაროელი იოსები, „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“ XIII, გამომცემლობა 
„უნივერსალი,“ თბილისი, 2011, გვ. 91-107. 

27. აფხაზეთის დემოგრაფიული  პროცესების სოციალური ასპექტები (XIX საუკუნის 
60-90 წლები), კრებული „ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“ IX, 
თბ., 2011, გვ. 196-303. 

28. სამეგრელოს საზოგადოებრივი ყოფის ზოგიერთი საკითხი XVIII ს-ის II ნახევარში 
(მოგზაურ ვ. ზუევას ჩანაწერების მიხედვით), კრებული „ისტორიულ-
ეთნოლოგიური ძიებანი“ XIV, თბილისი, 2012, გვ. 97-115. 

29. საქართველოში მცხოვრები უდიების რელიგია და რწმენა-წარმოდგენები, 
„კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“ XIV, თბ., 2012, გვ. 75-100. 

30. „წმინდაო გიორგი ილორისაო, გერისაო, ქურმუხისაო... თავზარდამცემო 
მტრისაო“, კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“ XV, თბ., 2013, გვ. 108-
125. 

31. საქართველოში მცხოვრები ბერძნები პოსტსაბჭოურ პერიოდში, კრებული 
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“ XV, თბ., 2013, გვ. 170-203. 

32. სასჯელის ცალკეული სახეები, საინგილოში (ფიცი და წყევლა), „კავკასიის 
ეთნოლოგიური კრებული“ XV, თბ., 2013, გვ. 33-44. 

33. ვასთირჯი (წმინდა გიორგი) ოსურ ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში, „ვერა 
ბარდაველიძე“ - 110. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა 
კრებული, თბ., 2013, გვ. 120-134. 

34. ინგილოების ინტეგრაციისა და დეზინტეგრაციის პრობლემები რელიგიური 
ასპექტი, კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“ XVI, თბ., 2014, გვ. 150-
170.   

35. ჯინჯი ხატი - ძირი ხატი სამეგრელოში (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით),        
კრებული „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ VII, ბათუმი, 2015, გვ. 44-50. 

36. ქართველი ებრაელების კულტურული რელატივიზმი, „კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“, XVI, თბ., 2015, გამომც. „უნივერსალი“, გვ. 79-91. 

37. წმინდა შაბათი - ქართველ ებრაელთა ყოფაში, კრებ. „ისტორიულ-ეთნოლოგიური 
ძიებანი“, XVII, თბილისი,  2015, გამომც. „მწიგნობარი“, გვ. 108-125. 

38. მიცვალებულთა პატივი ქართველთა და ჩრდილო კავკასიელთა ტრადიციულ 
ყოფაში, „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“ XVII, თბილისი,  2016. 

39. ილორის წმინდა გიორგის ეკლესია გუშინ და დღეს, კრებული „კავკასიის 
ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 
თბილისი, 2016, გვ. 102-106. 

40. რა არს სახელი შენი (ანთროპონიმიის რელიგიური ასპექტები), კრებული 
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“ XVIII, თბილისი, 2016, გამომც. 
„მწიგნობარი,“ გვ. 80-90. 

41. ქართველებისა და სომხების სულიერი კულტურის ურთიერთშედარებითი 
ასპექტები, კრებული „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ IX, ბათუმი, 2017, გვ. 170-178. 

42. ახალი ხევის სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება (XX საუკუნის საარქივო 
მასალების მიხედვით),  „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“ XVIII, თბილისი, 
2017, გამომც. „უნივერსალი“, გვ. 186-201. 



43. ყაზბეგის რაიონის მოსახლეობის დემოგრაფიული მონაცემები საარქივო 
მასალების მიხედვით,  კრებული „ანალები“ IX, თბილისი, 2017, გამომც. 
„უნივერსალი“. 

44. ეთნოკულტურული ეტიუდები, თბილისი, 2018, მეცნ. აკადემიის გამომც., 478 
გვერდი. 

45. ეროვნულისა და რელიგიურის ურთიერთმიმართება საქართველოში მცხოვრებ 
აზერბაიჯანელთა ყოფაში, კრებული „გამოჩენილი მეცნიერი და მასწავლებელი 
მიხეილ გეგეშიძე - 100,“ კონფ. მასალ., თბილისი, 2018, გამომცემლობა „საჩინო“, 12 
გვერდი. 

46. აზერბაიჯანული ტრადიციების მოდერნიზმი საქართველოში და თანამედრო-
ვეობა, კრებული „ჩვენი სულიერების ბალავარი - X,“ კონფ. მასალ., ბათუმი, 2018,  
ბსუ-ს გამომც., 10 გვერდი. 

 
 
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 
1. 2001 წლის 24-27 სექტემბერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივანე 

ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო 
კონფერენცია მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსებიდან 60 წლისთავისადმი 
მოხსენების თემა: „სამურზაყანოს ძველი საცხოვრებელი ნაგებობანი“. 

2. 2002 წლის 24-26 სექტემბერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივანე 
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო 
კონფერენცია მიძღვნილი ფრანგი ქართველოლოგის მარი ბროსეს დაბადებიდან 
200 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „სამურზაყანოს გვარსახელების 
ეთნოისტორიული შესწავლის ცდა“. 

3. 2003 წლის 24-25 ივნისი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივანე 
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო 
კონფერენცია მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილისადმი, მოხსენების თემა: 
„სამურზაყანოს ანთროპონიმიიდან“. 

4. 2003 წლის 28-31 ოქტომბერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივანე 
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო 
კონფერენცია მიძღვნილი აკად. გიორგი მელიქიშვილის 85 წლისთავისადმი, 
მოხსენების თემა: „XIX-XX საუკუნეების კულტურის ძეგლები სამურზაყანოში.“ 

5. 2004 წლის 28-30 ივნისი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივანე 
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო 
კონფერენცია მიძღვნილი ქართველი მეცნიერის თედო ჟორდანიას დაბადებიდან  
150 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „აფხაზური სეპარატიზმის შედეგები“. 

6. 2006 წლის 9-10 ივნისი, საქართველოს ეროვნული აკადემიის აფხაზეთის 
სამეცნიერო–შემოქმედებითი ცენტრის ახალგაზრდა ისტორიკოსთა I რესპუბ-
ლიკური კონფერენცია მოხსენების თემა: „აფხაზთა ეთნოფსიქოლოგიის 
ზოგიერთი საკითხი ისტორიული წყაროების მიხედვით“. 

7. 2008 წლის 2-5 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 
აღდგენის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 
მოხსენების თემა: „აფხაზეთის დემოგრაფიული პროცესების სოციალური 
ასპექტები (XIX ს–ის 60–90 წლები)“. 



8. 2009 წლის 14-15 მაისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ვერა 
ბარდაველიძე-110,“ მოხსენების თემა: „წმინდა გიორგი (ვასთირჯი) ოსურ 
ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში.“ 

9. 2009 წლის 30 ოქტომბერი-2 ნოემბერი, სხალთის ეპარქიის საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა,“ მოხსენების თემა: „გერისთობის 
დღესასწაულის თარიღის რაობისათვის“. 

10. 2009 წლის 7-8 დეკემბერი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პლატონ იოსელიანის 
დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „პლატონ იოსელიანი –
ეროვნული ტრადიციების მკვლევარი“. 

11. 2010 წლის 14-17 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „ოსთა ტრადი-
ციული ყოფისა და კულტურის ეთნოფსიქოლოგიური თავისებურებები“. 

12. 2010 წლის ნოემბერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა,“ 
მოხსენების თემა: „გერისთობის დღესასწაულის თარიღის რაობისათვის.“  

13. 2011 წლის 1-3 მაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, 
საქართველოს საპატრიარქო, სხალთის ეპარქია, ხულო-დიდაჭარა, მოხსენების 
თემა: „ემილ ლევიეს მოგზაურობა კავკასიაში, (აჭარის დღიურები).~ 

14. 2012 წლის 12-15 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „სამეგრელოს 
საზოგადოებრივი ყოფის ზოგიერთი საკითხი XVIII საუკუნის II  ნახევარში.“ 

15. 2013 წლის 24-26 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკად. ექვთიმე თაყაიშვილის 
დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „წმინდა გიორგი 
ილორისაო, გერისაო, ქურმუხისაო... თავზარდამცემო მტრისაო“.  

16. 2013 წლის 12-13 დეკემბერი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების თემა: „სასჯელის ცალკეული 
სახეები საინგილოს ჩვეულებით სამართალში (ფიცი და წყევლა)“. 

17. 2015 წლის 28-29 მაისი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფ. მამია დუმბაძის 
დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „საქართველოს ებრაელთა 
რელიგიური დღესასწაულების თავისებურებანი“. 

18. 2015 წლის 25-27 ნოემბერი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია გამართული მეცნიერებისა და 
ინოვაციების საერთაშორისო კვირეულის „საქართველო 2015“ ფარგლებში, 
მოხსენების თემა: „წმინდა შაბათი ქართველ ებრაელთა ყოფაში“. 

19. 2015 წლის 17-18 აპრილი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ VII,  
მოხსენების თემა: „ჯინჯი ხატი (ძირი ხატი) სამეგრელოში (ეთნოგრაფიული 
მასალების მიხედვით)“ (თანამომხს. ს. ოქრუაშვილი). 

20. 2016 წლის 30 მაისი - 1 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკად. ივანე ჯავახიშვილის 



დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „მიცვალებულთა პატივი 
ქართველთა და ჩრდილო კავკასიელთა ტრადიციულ ყოფაში“. 

21. 2016 წლის 26-27 ოქტომბერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე 
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 
„კავკასიის ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“, მოხსენების თემა:  „ილორის წმინდა 
გიორგის ეკლესია გუშინ და დღეს“. 

22. 2016 წლის  14-15 დეკემბერი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფ. სარგის კაკაბაძის 
დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „რა არს სახელი შენი? 
(ანთროპონიმის რელიგიური ასპექტები)“. 

23. 2017 წლის 15-16 ივნისი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ნიკო 
ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი 
სულიერების ბალავარი“ IX, მოხსენების თემა: „ქართველებისა და სომხების 
სულიერი კულტურის ურთიერთშედარებითი ასპექტები“. 

24. 2017 წლის 14-15 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გრიგოლ 
გიორგაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, მოხსენების თემა: „მასალები 
ყაზბეგის რაიონის მოსახლეობის დემოგრაფიისათვის.“ 

25. 2018 წლის 18-19 მაისი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ X, 
მოხსენების თემა: „აზერბაიჯანული ტრადიციების მოდერნიზმი საქართველოში 
და თანამედროვეობა.“ 

26. 2018 წლის 12 თებერვალი, თსუ-ს სამეცნიერო კონფერენცია „მიხეილ გეგეშიძე - 
100,“ მოხსენების თემა: „ეროვნულისა და რელიგიურის ურთიერთმიმართება 
საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა ყოფაში.“ 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
• 2015-2017 წწ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი 

(NFR/384/2-153/14) „ქართულ-ოსური თანაცხოვრების პერსპექტივა ყაზბეგის 
რაიონში“, კავკასიის ხალხთა სამეცნიერო-კვლევთი ინსტიტუტის ბაზაზე, 
დამხმარე პერსონალი. 


