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პრაქტიკის ზოგი ასპექტის შესახებ (Discussing some Principles and Practices of 
History Writing in Medieval Georgia, International Scientific Conference Research in 
Source-Studies and Historiography. October 18 – 21, 2017, Tbilisi, Georgia.  
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მეხუთე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი, თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 7–8 ივლისი). მოხსენების თემა: „ქართული 
ნაციონალიზმის წარმოშობა და განვითარება მეცხრამეტე საუკუნეში“. 

71. 2011. ი. ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
კონფერენცია მიძღვნილი შოთა მესხიას 95-ე წლისთავისადმი (თბილისი, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 27 აპრილი). მოხსენების თემა: 
„ქართული ერთობა როგორც მნემონიკური კოლექტივი“. 

72. 2011. ი. ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ი. ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი,  3−4 მაისი). მოხსენების თემა: „ქართველი ერის ჩამოყალიბების 
პროცესი: როგორ ვიკვლიოთ იგი?“ 

73. 2011. ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 
ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 1–2 დეკემბერი). მოხსენების თემა:  „ე. რენანის „რა არის ერი და  
ქართველი ერის კონცეპტუალიზაცია მეცხრამეტე საუკუნეში“. 

74. 2010.  ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია 
(თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 28–29 ოქტომბერი).  
მოხსენების თემა: „ქართული იდენტობის საკრალური ასპექტი“. 

75. 2010. ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული მეოთხე საფაკულტეტო 
კონფერენცია მიძღვნილი პროფ. ალექსი ლეკიაშვილის 90-ე წლისთავისადმი 
(თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 21–23). მოხსენების თემა: 
„დიაოხი  – ეთნიკური სტიგმა“. 



76. 2010. ი. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 14–17 ივნისი). მოხსენების თემა: „ძველაღმოსავლურ 
(ასურულ და ურარტულ) წყაროთა ინტერპრეტაცია ქართული იდენტობის 
კონტექსტში: დაიაენი/დიაოხი“. 

77. 2008. ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებულ რესპუბლიკური 
სამეცნიერო კონფერენცია „წარმართობიდან ქრისტიანობამდე“ (თბილისი, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი). მოხსენების თემა: „ქართული ეთნიეს 
წრთობა რელიგიური ტრანსფორმაციის ეპოქაში“. 

78. 2008. ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია 
მიძღვნილი შალვა ნუცუბიძის 120 წლის იუბილესადმი (თბილისი, თბილისი 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი). მოხსენების თემა: „ქართული იდენტობის წრთობა 
და სომხები“ . 

79. 2007. ი. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ 
ორგანიზებული გელათის მონასტრის 900-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი  
ინსტიტუტთაშირისი  სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 30 აპრილი–4 მაისი). მოხსენების თემა: „იდეოლოგემა  
ახალი იერუსალიმი და ხელისუფლების ლეგიტიმაციის ქრისტიანული 
კონცეფცია“. 

80. 2006. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებული ქრისტიანული 
არქეოლოგიის სემინარი (თბილისი, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, 14 
ივნისი). მოხსენენის თემა: „ჰიეროტოპია წმინდა ნინოს ცხოვრებაში”. 

81. 2005. ქართული წყაროთმცოდნეობის და ისტორიოგრაფიის აქტუალური  
პრობლემებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, ისტორიისა 
და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 27–28 დეკემბერი). მოხსენების თემა: „ქართული 
წყაროს მონაცემები ბიზანტიის იმპერატორ კონსტანტინე  დუკას შესახებ“. 

82. 2004. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული 
ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული და 
სარწმუნოებრივი იდენტობა“ (თბილისი, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, 4–10 ოქტომბერი). მოხსენების თემა: „სახელდება როგორც 
ქართული იდენტობის მარკერი“. 

83. 2004. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  
სამეცნიერო სესია (თბილისი, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 31–
მაისი–4 ივნისი). მოხსენების თემა: „ათონური ჰაგიოგრაფიის  მონაცემები 
ქართული იდენტობის ისტორიისათვის“. 

84. 2004. Euroscience–ს საქართველოს ეროვნული სექციის მეექვე კონფერენცია  
(თბილისი, 29 მაისი). მხსენების თემა: „ ქართული იდენტობის ისტორიისათვის. 

85. 2003. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  
სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ე. თაყაიშვილის  ხსოვნისადმი (თბილისი, 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 27–30 მაისი). მოხესენები თემა: 
„წმინდანი და ეთნიკური კონსოლიდაცია (XI საუკუნის საქართველოს ისტორიის 
მაგალითზე).“ 

86. 2002.საქართველოს მეცნიერებასთან არსებული  ინსტიტუტთაშორისი 
ინტედისციპლინური სემინარი (თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა 



აკადემია), მოხსენების თემა: „ქართლის მოქცევის ისტორია ეთნიკურობის 
კვლევის პრობლემატიკის თვალთახედვით“. 

87. 2002. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის  
სამეცნიერო სესია მიძღვნილი მიხეილ საბინინის „საქართველოს სამოთხის“ 
გამოსვლის 120–ე წლისთავისადმი (თბილისი, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტი, 2–3 ივლისი). მოხსენების თემა: „მიხეილ საბინინის 
წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი“. 

88. 2001. ქრისტიანული არქეოლოგიის V კონფერენცია (თბილისი, არქეოლოგიური 
კვლევის ცენტრი, 27–29  ოქტომბერი) მოხსენების თემა: „მოქცევა ქრისტიანობაზე 
და ეთნიკური თვითცნობიერება“. 

89. 1999. ქრისტიანული არქეოლოგიის III კონფერენცია (თბილისი, არქეოლოგიური 
კვლევის ცენტრი, 29 ოქტომბერი).  მოხსენების თემა: „თავი ეპისკოპოსი სამოელი 
და ქართლის ეკლესიის ისტორიის საკითხები“. 

90. 1998. ი.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ 
ორგანიზებული სამეცნიერო სესია  მიძღვნილი რ.კიკნაძის ხსოვნისადმი   
(თბილისი, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 12–14 ოქტომბერი). 
მოხსენების თემა: „წმ. კონსტანტი ქართველის ცხოვრების ავტორის ვინაობის 
საკითხისათვის“  
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დამოუკიდებლობის აღდგენის  მე–80 წლისთავისადმი (თბილისი, ისტორიისა და 
ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, 19–22 მაისი). მოხსენების თემა: „ქართული 
მესიანიზმი. იდეის თაურსახე“. 
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ორგანიზებული სამეცნიერო სესია  მიძღვნილი ვარლამ  დონდუას ხსოვნისადმი 
(თბილისი, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, 25–27 დეკემბერი). 
მოხსენების თემა: „მცხეთის გალავნის ბერძნული წარწერის (I  საუკუნე)  ახალი 
ინტერპრეტაცია“. 

93. 1996.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული  საქართველოს 
ისტორიის წყაროების კომისიის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო სესია 
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ორგანიზებული სამეცნიერო სესია  მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის  130–ე 
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კონფერენციის  „Food and Culture. History, Society, Communication“ (2016 წლის 9–10 
ივნისი, რომი) საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი. 

 2016. რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის  მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო  
კონფერენციის „Conference Dynamics and Policies of Prejudice from Eighteenth to 
Twenty-First Century“ (2016 წლის 23–24 ივნისი, რომი) საერთაშორისო სამეცნიერო 
კომიტეტის წევრი. 

 2015. რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის  მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო  
კონფერენციის „Fashion Through History: Costumes, Symbols, Communication“ (2015 
წლის 20–21 მაისი) სამეცნიერო კომიტეტის წევრი. 

 2014. რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის  მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო  
კონფერენციის “The Great War. Analysis and Interpretation"(2014 წლის 19–20 ივნისი, 
რომი)სამეცნიერო კომიტეტის წევრი. 

 2014. საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენციის (international 
interdisciplinary conference Pankshin, Plateau State-Nigeria. June 23–26, 2014) 
საერთაშორისო სამეცნიერო კომისიის წევრი. 

 2013.  საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია   ნიგერიაში (IIC 2013, 
Umunze, Anabra-State, Nigeria, 1-4 July, 2013). საერთაშორისო სამეცნიერო კომისიის 
წევრი. 

 2013.  საერთაშორისო კონგრესი ნიგერიაში  (იხ.Book of Proceedings of the 
“International  Congress of Social and Cultural Studies”, August 20–23, 2013, Abuja FCT, 
Nigeria. Printed and Published in Spain). სამეცნიერო კომიტეტის წევრი. 

 2013. საერთაშორისო კონფერენციის  (იხ. Book of Proceedings  of International 
Conference AICWER 2013, November  25-28,  2013, Abuja, Nigeria). სამეცნიერო 
მრჩეველთა კომიტეტის წევრი.  

 2013. ალბანეთში საერთაშორისო კონფერენციის  (იხ. Book of Proceedings  of the  2nd  
International Conference  on Human and Social Sciences. ICHSS 2012, March 23–24, 
2012, Tirana, Albania, volume 8, published in Rome) საერთაშორისო სამეცნიერო 
კომიტეტის წევრი. 

 2013. საერთაშორისო კონფერენციის  (იხ. Book of Proceedings  of  the International 
Conference on Teaching and Learning, August 12–15, 2013, Umidike-Abia State, Nigeria) 
საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი. 

 2013. საერთაშორისო კონფერენციის  (იხ. Book of Proceedings of the International 
Conference TEEC 2013, August 12-15,Umudike-Nigeria.  Printed and Published in Spain) 
საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი. 

 2013. საერთაშორისო კონფერენციის   (იხ. Book of Proceedings of the Abuja 
International Conference on Education, August 18–21, 2013, Abuja, Nigeria) 
საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი. 



 2013. საერთაშორისო კონფერენციის   (იხ. Book of Proceedings of the ICBER 2013, 
August 20–23,  2013, Abuja, Nigeria)  კონფერენციის საერთაშორისო სამეცნიერო 
კომისიის   წევრი. 

 2013. რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო  
სამეცნიერო კონფერენციის (Empires and Nations from the 18th to the 20th century) 
(20-21 ივნისი, 2013, რომი) საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი.  

 2013. ი. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  და თსუ 
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული რევაზ  კიკნაძის  
ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის „წყაროთმცოდნეობითი და 
ისტორიოგრაფიული კვლევები“ (თბილისი, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 30–31 მაისი) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

 2012. საერთაშორისო კონფერენციის  (2nd International Conference on Human and 
Social Sciences ICHSS 2012, City: Tirana, Country: Albania .Organizing institution: 
MCSER-Mediterranean Center of Social and Educational Research in collaboration with 
Sapienza Universiry and Epoka University) საერთაშორისო სამეცნიერო კომისიის 
წევრი. 

 2012. აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი 
მიძღვნილი კონფერენცია „ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული 
მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები“ (16-17 ნოემბერი, 2012, თბილისი) – 
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

 2012. ახალგაზრდა მკვლევართა ეროვნული ინტერდისციპლინური 
კონფერენციის „ქართველოლოგიური კვლევები: ძირითადი ტენდენციები და 
თანამედროვე პრობლემები“ (თბილისი, 2012, 26–27 აპრილი) საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრი. 

 2012. ეროვნული სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის  „რუსული 
იმპერიალიზმი და საქართველო“ (2012, 28 მაისი ) საორგანიზაციო კომიტეტის 
წევრი. 

 2011. სკოპიის წმ. კირილესა და წმ. მეთოდეს უნივერსიტეტის მიერ 
ორგანიზებული მეხუთე „ვია ეგნატია“ კონფერენციის (Fifth Via Egnatia Conference 
held by the Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Orchid, Macedonia, June 
17-19, 2011) საერთაშორისო საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

 2010. თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ეროვნული კონფერენციის „წარმართობიდან 
ქრისტიანობამდე“ (თბილისი, 2010) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

 2009. მეოთხე საერთაშორისო „ვია ეგნატია“ კონფერენციის (2009, თბილისი) 
ორგანიზება; ორგანიზატორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხრიდან 
(თანაორგანიზატორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აბრეშუმის 
გზის კვლევითი ინსტიტუტის და, აგრეთვე, სტამბოლის ბიგლის უნივერსიტეტი, 
სკოპიის წმ. კირილესა და წმ. მეთოდეს უნივერსიტეტი და რომის საპიენცას 
უნივერსიტეტი): საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

 2008. მესამე საერთაშორისო  „ვია ეგნატია“კონფერენციის (2008, რომი 
ორგანიზატორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხრიდან, 
თანაორგანიზატორები სტამბოლის ბიგლის უნივერსიტეტი, სკოპიის წმ. 
კირილესა და წმ. მეთოდეს უნივერსიტეტი და რომის საპიენზას უნივერსიტეტი) 
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 



 2008. სამეცნიერო ვორქშოფის  „ქართული ერთობა და მისი იდენტობა“ ქართლის 
მოქცევის ეპოქაში: იდეები, პერცეფციები, სიმბოლოები“ თანაორგანიზატორი. 

 2005. მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, 
მომავალი“ (ორგანიზატორი ი. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის და ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის მხრიდან) 
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

 2004. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული 
დისციპლინთაშორისი რესპუბლიკური კონფერენციის „ეროვნული და 
სარწმუნოებრივი იდენტობა” სარგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

 2000. პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, 
მომავალი“ (2000, თბილისი), (ორგანიზატორი ი. ჯავახიშვილის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის და ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის 
მხრიდან) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 

 1988. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის  
ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს  მიერ  ინიცირებული 
საერთაშორისო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე 
(თბილისი, 15–17 ნოემბერი). ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XXIII 
სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსებიდან 70–ე წლისთავისადმი.   

 1987. ი. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის  
ინსტიტუტის  ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს  მიერ  ინიცირებული  
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე (თბილისი, 27–29 
მაისი). ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XXII სამეცნიერო სესია 
მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის  დაბადებიდან 150–ე წლისთავისადმი. 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
• 2015–2019  წწ.  -  „ქართული ისტორიული აზრის ისტორია:  ადამიანები, 

ტექსტები, იდეები (გვიანი ანტიკურობა მეოცე საუკუნის პირველი ნახევარი)“,  
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პროექტის სამეცნიერო  
ხელმძღვანელი. 

• 2015–2017 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნოვერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  მთარგმნელობითი 
გრანტი წიგნისათვის Making History. An introduction to the history and practices of a 
discipline edited by Peter Lambert and Phillipp Schofield, 2004 (როგორ დავწეროთ 
ისტორია. შესავალი დისციპლინის ისტორიასა და პრაქტიკაში). პროექტის 
ხელმძღვანელი; შემსრულებელი (ს. ქადაგიშვილთან და ზ. თარგამაძესთან 
ერთად). 

• 2015 წ. -  „ქართველთა კოლექტიური მეხსიერების ხატები ეროვნული ისტორიის 
სახელმძღვანელოების მიხედვით“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამის ფარგლებში  განხორციელებული 
საგრანტო პროექტი, მკვლევარი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 

• 2008–2010 წწ. - „ბეჭდური მედია და ქართული ნაციონალური იდენტობის 
წრთობის პროცესი: ილიას „ივერია“, ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და 
სოციალური მეცნიერებების ფონდი (რუსთაველისფონდი), გრანტი #G0208, 
მკვლევარი და პროექტის მენეჯერი. 



• 2006–2008 წ. - „კოლექტიური კულტურული იდენტობის კვლევა რელიგიური 
მოქცევის კონტექსტში: ქართული მაგალითის კვლევა და განზოგადებანი“, 
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი # 005–08, მკვლევარი.  

• 2006 წ. - «Универсалии идеологии национализма в грузинской среде». 
სტრატეგიული კვლევებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფონდის 
გრანტი, საგანმანათლებლო პროგრამა საგარეო პოლიტიკაში მეათე–მეთერთმეტე 
კლასის მოსწავლეებისათვის რეგიონებში, მკვლევარი.  

• 2003–2004 წწ. - „საქართველო ათასწლეულთა გასაყარზე“, თემა:  „ქართული 
იდენტობის მთავარი მარკერი,“ ფონდის „ღია საზოგადოება - საქართველო“ 
გრანტი, მკვლევარი. 

• 2002–2003 წწ. - „სამოქალაქო ნაციონალიზმი საქართველოში“, საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი, მკვლევარი და ხელმძღვანელი. 

• 2000–2001 წწ. - კულტურულ კატეგორიათა სისტემა შუა საუკუნეების 
საქართველოში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი, მკვლევარი და 
ხელმძღვანელი. 

• 1997–1999 წწ. - „ქართველი ხალხის ეროვნული თვითშემეცნების ჩამოყალიბება“, 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი, თემა:  „ქართველი ხალხის 
ეროვნული თვითცნობიერება და რელიგია“,  მკვლევარი. 
 
სამოგზაურო გრანტები 
 

2016 წ. - რუმინეთში ანთიმოზ ივერიელისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო 
კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად  მასპინძელი ორგანიზაციის 
თანადაფინანსება. 
2016 წ. - ბულგარეთში ჰეტერევროპულობის  შესახებ საერთაშორისო სამეცნიერო  
კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სამოგზაურო გრანტი. 
2016 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია „აკვიატებული რწმენების დინამიკა და 
პოლიტიკა მეთვრამეტე საუკუნიდან ოცდამეერთე საუკუნემდე“ (იტალია, რომი): 
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  სამოგზაურო გრანტი, 
თანადაფინანსება რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი. 
2015 წ. - მედიევისტიკის საერთაშორისო კონგრესი  (დიდი ბრიტანეთი, ლიდსი): 
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  სამოგზაურო გრანტი, 
თანადაფინანსება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
2014 წ. - „დიდი ომის“ შესახებ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში 
მონაწილეობის მისაღებად ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გრანტი, თანადაფინანსება რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი. 
2014 წ. - ევროპული საზოგადოებათმცოდნეობითი ისტორიის საერთაშორისო 
კონფერენცია (ავსტრია, ვენა). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  
სამოგზაურო გრანტი. 
2013 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია „იმპერიები და ნაციები მეთვრამეტე მეოცე 
საუკუნეებში“(იტალია, რომი):შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  
სამოგზაურო გრანტი, თანადაფინანსება რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი. 
2010 წ. - ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სამოგზაურო გრანტი  ბალკანეთსა და კავკასიაში განვითარებული პარალელური 
პროცესების შესახებ  ბუქარესტში ჩატარებულ საერთაშორისო კონფერენციაში 



მონაწილეობის მისაღებად, თანადაფინანსება მასპინძელი ორგანიზაცია –უმაღლესი 
სწავლების ახალი ევროპული კოლეჯი. 
2008 წ. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო: ეროვნული 
კულტურის შექმნა“ (აშშ, ენ ერბორი): მიჩიგანის უნივერსიტეტის სამოგზაურო 
გრანტი. 
2008 წ. - მესამე საერთაშორისო  „ვია ეგნატია“ კონფერენცია (იტალია, რომი): ლა 
საპიენცას უნივერსიტეტის  სამოგზაურო გრანტი. 
2007 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია „მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო 
კავკასიური სესია“(პოლონეთი, ვარშავა): ვარშავის უნივერსიტეტის სამოგზაურო 
გრანტი.   
2007 წ. - ისრაელის  სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროგრამის 
„მაშავის“ გრანტი  ისრაელში სამკვირიან სამეცნიერო–საგნამანთლებლო პროგრამაში 
მონაწილეობის მისაღებად. 
2006 წ. - ცენტრალური  ევროპის უნივერსიტეტის სამოგზაურო გრანტი ბუდაპეშტში 
საუნივერსიტეტო მენეჯმენტის  სემინარში მონაწილეობის მისაღებად. 
2002 წ. - რომის პაპის საყდრის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მიერ 
ორგანიზებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის 
მისაღებად   ფონდის „ღია საზოგადოება –საქართველო“ სამოგზაურო გრანტი. 

 


