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44. ისლამი დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ რეპატრიანტთა ყოფაში, მოსე
ჯანაშვილის დაბადებიდან 150 წლისათვის მიძღვნილი სამეცნიერო სესია,
მოხსენებების მოკლე შინაარსი, თბილისი, 2005, გვ. 62-67.
45. რეპატრირებული მესხების ინტეგრაციის საკითხისათვის, ნათია ჯალაბაძესთან
თანაავტორობით, მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის, XXV, ეძღვნება
პროფ. ვ. ბარდაელიძის დაბ. 100 წლისთავს თბ. 2005, გვ. 339-349.
46. Некоторые вопросы адаптации турков-месхетинцев в России и Грузии, Лавровские
(средднеазиатско-кавказзские) чтения (2004-2005), Санкт-Петербург, 2005, с.16-18.
47. სალაფიტური ისლამი საქართველოში, საინსტიტუტო სამეცნიერო სესია,
მოხსენებების მოკლე შინაარსი, თბილისი, 2004, გვ. 64-70.
48. Проблема интеграции мигрантов и стереотипизация общества, Бюллетень
(антропология, меньшинства, мултикультурализм), центр понтийско-кавказских
исследований, № 6, Краснодар, 2004, с 5-11.
49. К вопросу Адаптации т.н. «турков месхетинцев» в России и в Грузии, археология,
этнология, фольклористика Кавказа, (международная научная конференция)
сборник кратких содержании докладов, Тбилиси 2004, с.190-192.
50. Migration of Armenians to South Georgia and Ethno-demographic Processes, Pro Georgia
(journal of kartvelological studies) # 11, CENTER FOR EAST EUROPIEN STUDIES ORIENTAL
INSTITUT WARSAW UNIVERSITY WARSAW VARSOVIE, 2004, p.149-159.
51. ისტორიის გაყალბების ნახცადი გზა, „მნათობი“, #2, თბ., 2003 წ. გვ. 13-135.
52. სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული მუსულმანი მოსახლეობის
რეპატრიაციის საკითხისათვის, „კავკასიის მაცნე“, #7, თბ., 2003 წ. გვ. 47-53.
53. Репатриация и проблема социальной изоляции, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
ძიებანი“, V, თბ., 2003 წ. გვ. 311-321.

54. სამხრეთ
საქართველოდან
1944
წ.
დეპორტირებული
მოსახლეობის
რეინტეგრაციის ეთნოსოციალური ფონი, ე. დადუნაშვილთან თანაავტორობით,
„ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“, V, თბ., 2003 წ. გვ. 301-311.
55. სამცხე-ჯავახეთის სომხური მოსახლეობის ტრადიციული საცხოვრებელი, კეკ,
VIII, თბ., 2003 წ. გვ. 183-190.
56. XIX ს-ის რუსულ-სომხური პოლიტიკა და ეთნოდემოგრაფიული პროცესები
სამცხე-ჯავახეთში, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის
ხსოვნისადმი (მოხსენებების მოკლე ანგარიში), თბ., 2003 წ. გვ. 88-94.
57. სამცხე-ჯავახეთის
ეთნოდემოგრაფიული
ტრანსფორმაციის
ისტორიულპოლიტიკური და ეთნოლოგიური ასპექტები XIX ს-ში, „ანალები“, #1, თბ., 2003 წ.
გვ. 27-35.
58. Проблема политического ислама на Кавказе, „Археология, этнология и
фольклористика Кавказа“, Ереван, 2003 с. 310-313.
59. Социальные острова в биконфенсиональном обществе (на примере т.н. «турок
месхетинцев»). АДАТ, Кавказский культурный круг: Традиции и современность.
Международный научно-исследовательский институт народов Кавказа, МоскваТбилиси, 2003, с. 83-89.
60. სამცხე-ჯავახეთში სომხების ჩამოსახლების რამდენიმე ასპექტი, „კავკასიის მაცნე“,
#1, თბ., 2000 წ. გვ. 54-62.
61. ეთნიკური პროცესები სამცხე-ჯავახეთში, „პოლიტიკა“ 1-3, თბ., 1997, გვ. 24-29;
62. რამდენიმე საკითხი მესხეთის ქართველ კათოლიკეთა ისტორიიდან, „მნათობი“,
#5, თბ., 1997, გვ. 148-158.
63. სომხები სამცხე-ჯავახეთში (ბროშურა), გამომცემელი შპს ჟურნალი „ქართული
ფოლკლორი“, თბ. 1995, 39 გვერდი.
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
1. 2018 წ. 29 ნოემბერი - კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტის
ონლაინკონფერენცია, „კულტურული, პოლიტიკური და ეთნიკური საზღვრის
აღქმა სომხეთთან მომიჯნავე ეთნიკურად შერეულ სოფელში.“
2. 2018 წ. 12 თებერვალი - თსუ სამეცნიერო კონფერენცია „მიხეილ გეგეშიძე - 100“,
„ნარატივის აგების სტრუქტურული კატეგორიები ეთნიკურ კონტექსტში და
სტერეოტიპების ფორმირების ეგზოგენური ფაქტორები.“
3. 2017 წ. 5-8 ოქტომბერი - Central Eurasian Studies Society University of Washington
Seattle, Washington, 18th CESS Annual Conference Traditional Festivals against the
Background of Ethno-demographic Transformations, „Some Aspects of GeorgianOssetian Relations in Kazbegi District“.
4. 2016 წ. 6-8 დეკემბერი - ANNUAL INTERNATIONAL CAUCASUS SESSION IN
MEMORY OF ST. GRIGOL PERADZE, „Pre-Christian Ritual, Symbol and Equipment in
Georgian Viticulture-Winemaking“, Warsaw (Poland).
5. 2016 წ. 23-24 სექტემბერი - თსუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ეთნოკულტურული ადაპტაციისა და ინტეგრაციის პროცესები მულტიკულტურულ საქართველოში.“ მოხსენება - „ეთნო-სოციალური პროცესები საქართველოში მცხოვრებ სომხებში.“

6. 2012 წ. - Socio-cultural institutions and integration prospects within the community of
deportees from South Georgia in 1944, „The Changing Ethnic Environment in Georgia“,
Bazaleti (Georgia)
7. 2012 წ. - VW Symposium Perceptions of the State and Legal Practice in the Caucasus,
Batumi (Georgia), „Relations between Traditional and Legal law in the Soviet period,
Georgia (for example, migrated in the Kvemo Kartli Svan)“
8. 2011 წ. 23 თებერვალი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
სამეცნიერო კონფერენცია „მრავალეთნიკური საქართველო და სოციალური
უსაფრთხოება“ – „ჯგუფთაშორისი საზღვრები
და ინტერკულტურული
დიალოგი ქვემო ქართლში.“
9. 2011 წ. 31 ოქტომბერი - 5 ნოემბერი - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა
და მარბურგის ფილიპსის უნივერსიტეტის (გერმანია) ერთობლივი სიმპოზიუმი
„Caucasus, Conflict, Culture” First Symposium on Antropology and Prevention of
Conflicts in Armenia, Azerbaijan and Georgia“, თბილისი, „Perspectives for the
Integration of Ethnic Minorities in a Multicultural Region (on the example of Kvemo
Kartli“ (თანამომხსენებელი ნათია ჯალაბაძე).
10. 2011 წ. 13-18 ნოემბერი - საერთაშორისო სიმპოზიუმი „Anthropological Perspectives
on Law and Politics“, ბათუმი, „Traditional Legal Practice in Soviet Times: (Based on the
Example of Svans Migrated to Kvemo (Lower) Kartli.“
11. 2010 წ. 24-27 აგვისტო - ევროპის სოციალურ ანთროპოლოგთა ასოციაციის (EASA)
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ირლანდია ქ. მეინუთი, „Traditional
Legal Practice in Socialist Times in Georgia.“
12. 2010 წ. 1 ოქტომბერი - სამეცნიერო კონფერენცია ფოლკსვაგენის პროექტის
„Traditional Law in the Republic of Georgia“ ფარგლებში „ჩვეულებითი სამართლის
რევიტალიზაცია საქართველოში“, თბილისი - „ტრადიციული სამართლის
პრაქტიკა საბჭოთა პერიოდში ქვემო ქართლში.“
13. 2010 წ. 6-8 დეკემბერი - წმინდა გრიგოლ ფერაძისადმი მიძღვნილი
ყოველწლიური კავლასიოლოგთა საერთაშორისო სესია, პოლონეთი, ქ. ვარშავა,
„Ethno-cultural Aspects of Integration of Azeries from Kvemo-Kartli into the
Contemporary Georgian Society.“
14. 2009 წ. - სამეცნიერო კონფერენცია „ადათობრივი სამართლის რევიტალიზაცია
საქართველოში“, „ჩვეულებითი სამართლის პრაქტიკა საქართველოში“, თბილისი.
15. 2009 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია“,
„სოციოკულტურული ინსტიტუტები და ჯგუფთაშორის თანამშრომლობის
პერსპექტივა“, თბილისი.
16. 2008 წ. – „ინტერკულტურული დიალოგის პრაქტიკა ქვემო ქართლში“,
"ჯგუფთაშორის ინტერკულტურული ურთიერთობათა სპეციფიკა", თბილისი.
17. 2007 წ. - კონფერენცია - ანთროპოლოგია მომავლის მეცნიერება?!, "ნაციონალური
პოლიტიკის კონცეფცია და მეთოდოლოგიური ინოვაცია რუსულ ეთნოლოგიაში"
თბილისი.
18. 2006 წ. - სახელმწიფო მინისტრის, კონფლიქტების მოგვარების დარგში,
ინიციატივით
მოწყობილი
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია,
"რეპატრიანტების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში", თბილისი.

19. 2005 წ. - დანიურ-გერმანული ინსტიტუტის „ეროვნულ უმცირესობათა
ევროპული ცენტრი“-ს (ECMI) მიერ ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, "რეპატრიანტების მდგომარეობა საქართველოში", თბილისი.
20. 2005 წ. - Лавровские чтения, "НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ Т. Н.
ТУРКОВ МЕСХЕТИНЦЕВ В РОССИИ И В ГРУЗИИ", სანკტ-პეტერბურგი
(რუსეთი).
21. 2004 წ. - დისციპლინათშორისო კონფერენცია, "ადაპტაციის პრობლემა უცხო
ეთნოკულტურულ გარემოში" თბილისი-მანგლისი.
22. 2003 წ. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კონფლიქტი და დიალოგი“,
"Социальные острова в быконфенсиональном обществе," ვარშავა (პოლონეთი).
23. 2003 წ. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კონფლიქტი და დიალოგი“, "К
вопросу о взаимоотношения потестарных и политических систем на Кавказе,"
მოსკოვი (რუსეთი).
24. 2003 წ. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კონფლიქტი და დიალოგი“,
"Политический ислам на Кавказе", თბილისი.
25. 2003 წ. - დისციპლინათშორისი კონფერენცია, "Проблема политического ислама на
Кавказе и пути ее решения", სომხეთი (ერევანი).
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•

•

•

•

•
•

•
•

შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული
პროექტი „სომხურ–აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა
საქართველოში (ქვემო ქართლში) და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა“
(მკვლევარი), 2018-2021 წწ.
შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული
პროექტი „ქართულ-ოსური თანაცხოვრების პერსპექტივა ყაზბეგის რეგიონში“
(საგრანტო ხელშეკრულება №FR/384/2-153/14) _ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი)
2014-2017 წწ.
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 ვებგვერდი“ (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“
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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.

