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მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
1. 2018 წლის 27-29 ოქტომბერი, ათათურქის უნივერსიტეტი, ერზრუმი, (თურქეთი)
– „The Araxes Frontier in Georgian History“ (არაქსის საზღვარი საქართველოს
ისტორიაში).

2. 2017 წლის 17 ნოემბერი, თსუ, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ანისი გზაჯვარედინზე“ - „ვინ არის
უწინარესი? ცვლილებები XIII საუკუნის კავკასიის საეკლესიო გეოგრაფიაში.“
3. 2017 წლის 18-21 ოქტომბერი, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივ.
ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული
კვლევები“ - „სახელმწიფო ტერიტორიის აღქმა „ქართლის ცხოვრების“ უძველეს
თხზულებებში“
4. 2017 წელი - ADB Third Regional Workshop on Country Safeguard System, Bali,
Indonesia – „Identifying and Preserving Cultural Heritage.“
5. 2016 წლის 21-24 სექტემბერი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IV
საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“ – „ანისი ქართულ-ბერძნულ
ურთიერთობათა კონტექსტში.“
6. 2016 წლის 17-18 ივნისი, University of Oxford, UK – „Medieval Georgian Bishoprics on
the Frontiers.“
7. 2014 წლის 15 მაისი, Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom
of Georgia and Georgian Art, Vehbi Koç Ankara Research and Application Center
(VEKAM), Ankara, Turkey – „Frontiers, Territory and Identity in Medieval Georgia.“
8. 2014 წლის 29 მაისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია - „ანისის ეპარქია (ისტორიულგეოგრაფიული ნარკვევი).“
9. 2012 წლის 12-15 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია - „ოსეთის ისტორიის
ატლასი“ - როგორ იქმნება თანამედროვე ოსური ეთნოისტორია.“
10. 2012 წლის 14-15 დეკემბერი, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„შემობრუნება სულიერებისაკენ“, მიძღვნილი საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქის დაბადების 80 და აღსაყდრებიდან 35-ე წლისთავისადმი „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქიები სომხეთში.“
11. 2012 წლის 27 დეკემბერი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია - „საქართველოს
საეკლესიო გეოგრაფიიდან (კარის საეპისკოპოსო).“
12. 2012 წელი, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“,ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი - „ვალაშკერტის საეპისკოპოსო.“
13. 2011 წლის 22-27 აგვისტო, XXII International Congress of the Byzantine Studies, Sofia
– „Conquest and Incorporation on the Caucasian Frontiers in the 11th Century.“
14. 2011 წლის 24-25 ნოემბერი, Early Contacts between Scandinavia and Georgia,
Caucasus, Museum Gustavianum, Uppsala and Historical Museum, Stockholm, Sweden –
„Georgica-Scandica.“
15. 2011 წლის 23 თებერვალი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
სამეცნიერო კონფერენცია „მრავალეთნიკური საქართველო და სოციალური
უსაფრთხოება“ - „ქვემო ქართლის მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში.“
16. 2011 წლის 13-15 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი საქართველოს
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლისთავისადმი „ოსეთიდან“ – „სამხრეთ ოსეთამდე.“

17. 2009 წლის 12-16 სექტემბერი, გრ. ფერაძის სახ. I საერთაშორისო პატრისტიკული
კონფერენცია - „ქართლის საეკლესიო გეოგრაფია ადრე შუა საუკუნეებში.“
18. 2008 წელი, აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 120 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი - „მაკრონ-ჰენიოხთა სამეფოს
ისტორიიდან.“
19. 2007 წელი, 40th Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham – „Armenian
Saints in Georgian Hagiographical Literature (Martyrdom of David and Tirichan).“
20. 2007 წელი, ვახტანგ ჯობაძე – 90, კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტის
სამეცნიერო კონფერენცია - „ტაოს საეკლესიო და პოლიტიკური გეოგრაფიის
საკითხები ადრე შუასაუკუნეებში.“
21. 2006 წელი, XXI International Congress of Byzantine Studies, London – „Tradition and
Innovation in the Church Geography of Tao-Klarjeti“.
22. 2004 წლის 14-16 ოქტომბერი, The Black Sea Region: Past, Present and Future, Istanbul
Technical University – „Commerce and Conquest in Hellenistic Caucasus.“
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•
•
•

•
•

•

•

•

2000-2001 წწ. - აშშ, საველე სამუშაოების ჩატარება ზემო იმერეთსა და რაჭაში (დ.
ბერძენიშვილთან, ნ. ვაჩეიშვილთან, შ. მელიქიძესთან ერთად).
2002-2003 წწ. - ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო, „მულტიკულტურული
საქართველო“ პროექტის დირექტორი.
2004 წ. - ბრიტანეთის აკადემია, ისტორიულ-გეოგრაფიული ლიტერატურისა და
ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტების გაცნობა ინგლისის სხვადასხვა
უნივერსიტეტებში.
2008-2009 წწ. - შ. რუსთაველის ფონდის პროექტი „საქართველოს ისტორია
ტოპონიმიაში“ (შემსრულებელი).
2010-2011 წწ. - მეზობელი ეთნოსების ისტორიული წყაროების ელექტრონული
ვებ-გვერდი, დამკვეთი ორგანიზაცია: ააიპ „დამოუკიდებელი კავკასია“, ევრაზიის
ფონდი (შემსრულებელი).
2015-2016 წწ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი
„ტაო-კლარჯეთი. ისტორია და კულტურა“ (ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ხლი: გ. საითიძე) (AR/218/1-10/14), ძირითადი შემსრულებელი.
2016-2018 წწ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი
„ანისი: ქართული კულტურული მემკვიდრეობა“ (თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ხ-ლი: ზ. სხირტლაძე) (HE 15-022), ძირითადი შემსრულებელი.
2018 წ. – „გერმანელ კოლონისტთა არქიტექტურული მემკვიდრეობა
საქართველოში“, კოორდინატორი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში
გერმანიის საელჩოს დაგინანსებით (S 03 – Ku 600.56/4) და საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ადმინსტრირებით.

