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• შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტი „ოკუპირებული ახალგორის რაიონი და ქართულ-ოსური 
ურთიერთობის დინამიკა“ (მკვლევარი), 2013-2015 წწ. 

• დამკვეთი ორგანიზაცია: ააიპ „დამოუკიდებელი კავკასია“, ევრაზიის ფონდის 
პროექტი „მეზობელი ეთნოსების ისტორიული წყაროების ელექტრონული ვებ-
გვერდი“ (შემსრულებელი) 2010-2011 წწ.  

• ფოლკსვაგენის ფონდის (გფრ) მიერ დაფინანსებული პროქტი „ადათობრივი 
სამართლის რევიტალიზაცია საქართველოში“, (მკვლევარი) 2009-2013 წწ. 

• შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტი „სოციალური უსაფრთხოების ეთნიკური ასპექტები პოლიეთნიკურ 
საზოგადოებაში (ეთნოუმცირესობა ქვემო ქართლის მაგალითზე)“, (მკვლევარი), 
2008-2010 წწ; 

• ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პროექტი 
„ინტერკულტურული დიალოგის პრაქტიკა ქვემო ქართლში“ (მკვლევარი), 2008 წ. 

• 2008 წ. პროექტში სახალხო დამცველის აპარატის გაძლიერება, წიგნისათვის 
"ეთნოსები საქართველოში" მომზადდა სტატიები: საქართველოს აზერბაიჯანული 
მოსახლეობა, საქართველოს  სომხური მოსახლეობა და ეთნოისტორიული 
პროცესები საქართველოში. დამფინანსებელები: საქართველოს „გაეროს“ 



განვითარების პროგრამა, რაულ ვასლენბერგის ადამიანის უფლებათა და 
ჰუმანიტარული სამართლის ინსტიტუტი და შვედეთის საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო. 

• 2007 წ. დოკუმენტური ფილმის „მესხების კუნძული“ სცენარის თანაავტორი და 
კონსულტანტი. დამფინანსებელი ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“. 

• 2005 წ. პროექტის „სოციალური იზოლიაციის პრობლემა და გაუცხოების 
გადალახვის პერსპექტივა (ეთნოსოციოლოგიური გამოკვლევა 1944 წ. სამხრეთ 
საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის მაგალითზე)“ ავტორი და 
შემსრულებელი, დამფინანსებელი "ჯონ და ქეთრინ მაკარტურების ფონდი", 
ჩიკაგო (აშშ). 

• 2001 წ. პროექტის "სამხრეთ საქართველოდან 1944 წელს დეპორტირებული 
მოსახლეობის რეპატრიაციისა და რეინტეგრაციის პერსპექტივა" თანაავტორი და 
მონაწილე, დამფინანსებელი ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“. 

• 1997 წ. პროექტში "საქართველოს არაქართული მოსახლეობა", მკვლევარი. 
დამფინანსებელი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.  
 


