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17. 2011 წ. 23 თებერვალი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნილი აკადემიის
სამეცნიერო კონფერენცია „მრავალეთნიკური საქართველო და სოციალური
უსაფრთხოება“, მოხსენება - კულტურათაშორისი კომუნიკაციის ზოგიერთი
ასპექტი ქვემო ქართლში.
18. 2011 წ. 13-18 ნოემბერი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი „Anthropological Perspectives
on Law and Politics“, ბათუმი, მოხსენება - The Topos of Blood Feud in Kvemo Kartli
(Georgia).
19. 2011 წ. 31ოქტომბერი-4 ნოემბერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„კავკასია, კონფლიქტი, კულტურა“ (DAAD), თბილისი, მოხსენება - Perspectives
for the Integration of Ethnic Minorities in a Multicultural Region (on the example of
Kvemo
Kartli)
(ეთნიკურ
უმცირესობათა
ინტეგრაციის
პერსპექტივა
მრავალეთნიკურ რეგიონში (ქვემო ქართლის მაგალითზე), ლ. ჯანიაშვილთან
ერთად.
20. 2012 წ. 12-15 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, მოხსენება - სისხლის აღების
ჩვეულების შესახებ საქართველოს ბარში (სვანები ქვემო ქართლში).
21. 2012 წ. 27-29 ივნისი, ახალციხე, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა“, მოხსენება Этническая культура - стремление к выживанию.
22. 2013 წ. 28 აგვისტო-2 სექტემბერი, ფრანკფურტი, გერმანია, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „Linguistic construction of social borders“, მოხსენება - The
specificities of intercultural communication in the multiethnic region of South Georgia,
23. 2013 წ. 17-20 ოქტომბერი, ბიშკეკი, ყირგიზეთი, საერთაშორისო
სამეცნიერო
სიმპოზიუმი, მოხსენება - The Transformation of Economics, State and Law in Central
Asia and the Caucasus: Coping with Change.

24. 2014 წ. 1-3 მარტი, ლონდონი, ინგლისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,
მოხსენება - Religions in the Caucasus Religious Aspects of intercultural communication in
multiethnic society.
25. 2014 წ. 31 აგვისტო-3 სექტემბერი, ფრანკფურტი, გერმანია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „Linguistic construction of social borders“, მოხსენება Maintaining Ethnic Identity – Greeks in the Tsalka District.
26. 2014 წ. 11-13 ივნისი, თბილისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
მიძღვნილი გ. ბოჭორიძის 140 წლისთავისადმი, მოხსენება - ცხოვრება ორმაგი
სტანდარტით - ახალგორიდან დევნილი მოსახლეობის ყოფის ზოგიერთი
ასპექტი.
27. 2015 წ. 2-5 ივლისი, რუსეთის ანთროპოლოგთა და ეთნოლოგთა მე-11 კონგრესი, ქ.
ეკატერინბურგი, რუსეთი, მოხსენება - გენდერი და სივრცის დიქოტომია
ქართველ მთიელთა ტრადიციულ კულტურაში.
28. 2015 წ. 21 დეკემბერი - სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ვ. შამილაძის 80წლისთავისადმი, თსუ, თბილისი, მოხსენება - კულტურის მარკერები და
ეთნიკური იდენტობის ურთიერთმიმართების საკითხი წალკელი ბერძნების
მაგალითზე.
29. 2016 წ. 30 მაისი - 1 ივნისი, თსუ, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივ.
ჯავახიშვილის 140-ე წლისთავისადმი, მოხსენება - თრუსოს საკითხი მედიაში
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ.
30. 2016 წ. 18-20 თებერვალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბელეფილდისა
და
ვიადრინას
უნივერსიტეტების
თანამონაწილეობით
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება - „The Impact of SocioPolitical Transformations on Language and Identity, Some aspects of the correlation
between heritage language and ethnic identity in
multiethnic Georgia“ (ლ.
მელიქიშვილთან ერთად).
31. 2017 წ. 23-24 ივნისი, თბილისი, VI საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი
„საქართველოს ევროპული არჩევანი“, მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან
180-ე წლისთავისადმი, მოხსენება - რამოდენიმე
საერთაშორისო კვლევის
შესახებ ქართველ ეთნოლოგთა მონაწილეობით.
32. 2017 წ. 5-8 ოქტომბერი, აშშ, სიეტლი, CESS (ცენტრალური ევრაზიის შემსწავლელი
საზოგადოება) 18-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,
მოხსენება - Interethnic Relations in the Borderlands – the Case of Georgia and North
Ossetia-Alania.
33. 2017 წ. 5-6
აპრილი, სანქტ-პეტერბურგი, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ყირიმისა და კავკასიის ისტორია“ მიძღვნილი ა. ვ. გადლოს
დაბადების 80 წლისთავისადმი, მოხსენება - Ревитализация традиций как способ
сохранения этнической идентичности.
34. 2017 წ. 3-5 ივლისი, იჟევსკი, რუსეთის ანთროპოლოგთა და ეთნოლოგთა XII
კონგრესი, მოხსენება - Сакральные пространства как образы этнической
идентичности у Цалкинских греков (ლ. მელიქიშვილთან ერთად).
35. 2017 წ. 15-17 მაისი, სანკტ-პეტერბურგი, პეტრე დიდის სახელობის
ანთროპოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია - „ლავროვსკიე ჩტენია“, Лавровские (среднеазиатско-кавказские)
чтения, Кавказ и Центральная Азия: этнография, фольклористика, история",

მოხსენება - Новая религиозная ценность - протест против старой идеологии (ლ.
მელიქიშვილთან ერთად).
36. 2018 წ. 23-24 მაისი, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, VII
საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „საქართველოს ევროპული არჩევანი“,
მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის მე-100 წლისთავისადმი,
მოხსენება - უმცირესობათა ევროვული ცენტრის კვლევები საქართველოში
მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა შესახებ.
37. 2018 წ. 12 თებერვალი, თსუ-ს სამეცნიერო კონფერენცია „მიხეილ გეგეშიძე - 100,“
მოხსენება - საკრალური სივრცე მშვიდობიანობისა და დაპირისპირების
კონტექსტში (ქართულ-ოსური ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი ყაზბეგის
რაიონში).
38. 2018 წ. 23-24 მაისი, სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება - უმცირესობათა
ევროპული
ცენტრის
კვლევები
საქართველოში
მცხოვრებ
ეთნიკურ
უმცირესობათა შესახებ.
39. 2018 წ. 11-12 სექტემბერი, საერთაშორისო სამეცნიეო კონფერენცია, ქ. გროზნო
(ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთი), მოხსენება
Некоторые аспекты
интеркультурной
коммуникации между
грузинскими и северокавказскими
горцами (чеченцы и ингуши).
40. 2018 წ. 21-23 მაისი, პეტრე დიდის სახ. ანთროპოლოგიისა და ეთნოგრაფიის
მუზეუმი, სანკტ-პეტერბურგი (რუსეთი),მოხსენება - Аспекты взаимосвязи языка и
этнической идентичности в полиэтнической Грузии.
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•

•

•

•
•

•

•

2000 წ. აგვისტო - მხარეთმცოდნეობის მასწავლებელი პროექტში „მიუსაფარ
ბავშვთა საზაფხულო სკოლა“ დაფინანსებული ფონდ „ღია საზოგადოება
საქართველოს” მიერ.
2000-2002 წწ. - მონაწილე პროექტისა „უსაფრთხოების ეთნიკური ასპექტები
არასტაბილური კავკასიის ფონზე (პანკისი)“, N 00-60487-0 G ჯონ და ქეთრინ
მაკარტურების ფონდი (ჩიკაგო, აშშ) - განხორციელდა „კავკასიის მშვიდობის,
დემოკრატიისა და განვითარების ინსტიტუტში“.
2002 წ. - თანაავტორი, მონაწილე „მრგვალი მაგიდა-დიალოგი - დახურული და
ღია საზოგადოება“, კავაკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი, თბილისი.
2004 წ. - ინდივიდუალური გრანტი ჯონ და ქეთრინ მაკარტურების ფონდი
(ჩიკაგო, აშშ), თემა: „ჩეჩნური ფენომენი ქართულ სინამდვილეში“.
2004 წ. ნოემბერ-დეკემბერი - საველე მკვლევარი, ექსპერტი, უმცირესობათა
საკითხების
ევროპული საბჭოს (ECMI) პროექტში „თურქი მესხები ინტეგრაციასა და გადასახლებას შორის“, დაფინანსებული ფოლკსვაგენის
ფონდის მიერ.
2005 წ. სექტემბერი - ექსპერტი, მონაწილე პროექტისა: „გენდერული კვლევების
საზაფხულო სკოლა სტუდენტებისათვის - „აბასთუმანი-2005“, დაფინანსებული
ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველო“-ს მიერ.
2006 წ. - მონაწილე პროექტისა და კონსულტანტი ფილმისა - „მესხთა კუნძული“
დაფინანსებული ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველო“-ს მიერ.
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2007 წ. - გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, პროექტი: „Capacity
Building in Georgia“, წიგნის „მრავალეთნიკური
საქართველო“, ერთ-ერთი
მონაწილე.
2007-2010 წწ. - ძირითადი მონაწილე პროექტისა „სოციალური უსაფრთხოების
ეთნიკური ასპექტები პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში (ეთნოუმცირესობა და
სამოქალაქო საზოგადოება)“, კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტიდან,
დაფინანსებული შ. რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის მიერ.
2009-2011 წწ. - ძირითადი მონაწილე მარბურგის ფილიპსის უნივერსიტეტის
საერთაშორისო პროექტისა „Revitalisation of Traditional Law in the Republic of
Georgia“, დაფინანსებული ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ.
2009-2010 წწ. - ძირითადი მონაწილე პროექტისა „ხალხური სამედიცინო ცოდნა
და ეთნოსამედიცინო ტერმინოლოგიური თეზაურუსი“ (ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი) დაფინანსებული შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
მიერ.
2010-2011 წწ. - მკვლევარი, პროექტში „მეზობელი ეთნოსების ისტორიული
წყაროების ვებ-გვერდი“, ააიპ „დამოუკიდებელი კავკასია,“ დაფინანსებული
ევრაზიის ფონდის მიერ.
2012-2014 წწ. - ექსპერტი პროექტში „ქართველ სტუდენტთა ინტერკულტურული
სენსიტიურობა“ დაფინანსებული ASCN (კავკასიის შვეიცარული აკადემიური
ქსელი)-ის მიერ.
2013-2014 წწ. - ხელმძღვანელი პროექტისა „ოკუპირებული ახალგორის რაიონი და
ქართულ-ოსური ურთიერთობის დინამიკა“ დაფინანსებული შ. რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.
2013–2016 წწ. - მონაწილე პროექტისა „The impact of current transformational
processes on language and ethnic identity: Urum and Pontic Greeks in Georgia“
(თანამედროვე ტრანსფორმაციული პროცესების გავლენა ენობრივ და ეთნიკურ
იდენტობაზე:
ურუმები
და
პონტოელი
ბერძნები
საქართველოში)
დაფინანსებული ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ.
2015-2017 წწ. - ძირითადი მონაწილე, მკვლევარი პროექტისა „ყაზბეგის რაიონი და
ქართულ-ოსური ურთიერთობის პერსპექტივა“, დაფინანსებული შ. რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.
2015 წ. - მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო
გრანტი, ქ. ეკატერინბურგი, რუსეთი, რუსეთის ანთროპოლოგთა და ეთნოლოგთა
მე-11 კონგრესი, 2-5 ივლისი, დაფინანსებული შ. რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის მიერ.
2015-2018 წწ. - დამხმარე პერსონალი პროექტში „ქართული სოფლის
ტრადიციული სამეურნეო კულტურა და მისი განვითარების პერსპექტივები
(ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა)“ დაფინანსებული შ. რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.
2017 წ. - მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო
გრანტი MG-29, შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
დაფინანსებული,
18-ე ყოველწლიური
კონფერენცია, აშშ, სიეტლი, CESS
(ცენტრალური ევრაზიის შემსწავლელი საზოგადოება).

