
პაპუნა გაბისონია _ CV 
 
დაბადების თარიღი: 17 ნოემბერი, 1977 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, შუა საუკუნეების 
საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფი-
ლება, მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა:  gabisoniapapuna@yahoo.com    
 
განათლება/ტრენინგი: 1996-2001 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი, ისტორიის ფაკულტეტი, 
ისტორიკოსი, დიპლომი: ZAH  № 00011, 2001 წ.  
2002-2005 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტის ასპირანტურა.             
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი 
 
დისერტაცია: საკანდიდატო - 2006 წ., „ქუთაისის საეპისკოპოსოს ისტორია“ 
(დიპლომი № 005604) 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2002-2005 წწ. - ისტორიის მასწავლებელი სკოლებში: „ნინო“, „შავნაბადა“, „მთიები“, 
თბილისის 34-ე და 57-ე საჯარო სკოლები.  
2006 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი. 
2017 წლიდან - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მიწვეული სპეციალისტი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. ქუთაისის საეპისკოპოსოს დაარსების საკითხისთვის, „ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული შტუდიები“ VI, თბ. 2003. 
2. ქუთაისის საეპისკოპოსოს საზღვრები, ქუთაისის საეპისკოპოსოს დაარსების 

საკითხისთვის, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“ VII, თბ, 2004. 
3. XI-XII სს. ქუთათელ მთავარეპისკოპოს-მიტროპოლიტთა ქრონოლოგიური რიგი,  

„ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“ VII, თბ, 2004. 
4. დოსითეოს ქუთათელი მიტროპოლიტი, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული  შტუდი-

ები“, VIII, თბ, 2005. 



5. ბროშურა „სოფელ ჭკადუაშის ეკლესიები“, თბ., 2007, 14 გვერდი. 
6. სკურის ისტორიული სიძველეები, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“ IX, 

თბ., 2007. 
7. წალენჯიხის მონასტრის ისტორიიდან, „საქართველოს შუა საუკუნეების 

ისტორიის საკითხები“ IX, თბ, 2008. 
8. გელათის საეპისკოპოსოს დაარსების საკითხისთვის, „ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“ VIII, თბ, 2008. 
9. ბროშურა „ჭკადუაში (ნარკვევი სოფლის ისტორიიდან)“, თბ., 2008, 92 გვერდი. 
10. ბროშურა „სამეგრელოს ისტორიიდან და ისტორიული გეოგრაფიიდან 

(წალენჯიხის რაიონი)“, თბ., 2009, 43 გვერდი. 
11. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო კათედრები რუის-ურბნისის საეკლესიო 

კრების დროს, „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“ XI, თბ, 2010. 
12. შუა საუკუნეების სამეგრელოს სამონასტრო ცხოვრებიდან, „ისტორიულ- 

ეთნოლოგიური ძიებანი“, XI, თბ, 2010. 
13. ფახულანისა და მუჟავას ისტორიული ძეგლები, სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორ თეიმურაზ მიბჩუანისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კრებული, თბილისი, 2010.   

14. მანავის ისტორიიდან, კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XII, 
გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი 2010, გვ. 363-375. 

15. ბათუმის საკითხი XV საუკუნის რამდენიმე ახლად აღმოჩენილი იტალიური 
დოკუმენტის მიხედვით, კრებული „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XIII, 
გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2011,  გვ. 87-97 

16. წალენჯიხის რაიონის ისტორიული გეოგრაფიიდან, ისტორიის, ეთნოლოგიის, 
რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრის კრებული 
„ანალები“, #7, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2011, გვ. 434-451. 

17. რუხის ბრძოლა და მისი მნიშვნელობა, „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, 
XIV, თბ., 2012, გვ., 105-115.   

18. ზუგდიდის რაიონის ისტორიული გეოგრაფიიდან, „ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის შრომები“, XII-XIII, თბ., 2012-2013, გვ. 369-378. 

19. არქანჯელო ლამბერტის „წმინდა კოლხიდა“, „ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის შრომები“, XII-XIII, თბ., 2012-2013, გვ. 234-256 (დ. მერკვილაძესთან 
თანაავტორობით). 

20. არქანჯელო ლამბერტის მოგზაურობა დამასკოდან გორამდე, „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“, XV-XVI, „უნივერსალი“, თბ., 2013-2014, გვ. 144-153 (დ. 
მერკვილაძესთან თანაავტორობით). 

21. დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის ბერძნულ-რომაული სახელწოდებათა 
გარკვევის საკითხისთვის (I-II სს.), „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XVII,  
თბ., 2015, გვ. 131-140. 

22. საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის რამდენიმე საკითხის შესწავლა 
საქართველოს საზოგადო რუკის (1931-32 წწ.) მეშვეობით, კრებული „გეოგრაფიისა 
და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, საერთაშორისო კონფერენციის 
მასალები, თბ., 2015. 

23. VII საუკუნის დასავლეთ საქართველოს (თანამედროვე აფხაზეთის) ისტორიული 
გეოგრაფიის რამდენიმე საკითხი თეოდოსი განგრელის ცნობების საფუძველზე, 
„კავკასიის ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“, საერთაშორისო კონფერენციის 
მასალები, თბ., 2016, თსუ-ს გამომცემლობა, გვ. 75-88. 



24. ქუთაისის საეპისკოპოს ისტორია, თბ., 2017, მონოგრაფია 186 გვერდი. 
 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 
1.  2002 წლის 24-26 სექტემბერი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მარი ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა დარგთაშორისი 
კონფერენცია, მოხსენება: „ქუთაისის საეპისკოპოსოს დაარსების საკითხისთვის.“      

2. 2003 წლის 24-25 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილისადმი მიძღვნილი 
ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა დარგთაშორისი კონფერენცია. 
მოხსენება: „ქუთაისის საეპისკოპოსოს საზღვრები“. 

3. 2003 წლის 28-31 ოქტომბერი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, გ. მელიქიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა დარგთაშორისი 
კონფერენცია, მოხსენება: „XI-XII საუკუნეების ქუთათელ ეპისკოპოსთა 
ქრონოლოგიური რიგი“. 

4. 2007 წლის 30 აპრილი-4 მაისი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი გელათის 900 
წლისთავისადმი, მოხსენება: „გელათის საეპისკოპოსოს დაარსების 
საკითხისთვის“. 

5. 2011 წლის 13-15 ივნისი, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წლისთავისადმი, 
მოხსენება: „ბათუმის საკითხი XV საუკუნის რამდენიმე ახლად აღმოჩენილი 
დოკუმენტის მიხედვით.“  

6. 2012 წლის 12-15 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „რუხის ბრძოლა 
და მისი მნიშვნელობა.“  

7. 2012 წლის 27 დეკემბერი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თ. ბერაძის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „ზუგდიდის რაიონის ისტორიული 
გეოგრაფიიდან.“ 

8. 2013 წლის 30-31 მაისი, თსუ-სა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი რ. 
კიკნაძისადმი, მოხსენება: „არქანჯელო ლამბერტის „წმინდა კოლხიდა“, როგორც 
საისტორიო წყარო სამეგრელოს ისტორიული გეოგრაფიის შესწავლისათვის.“  

9. 2013 წლის 24-26 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ექ. 
თაყაიშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, მოხსენება: „ზემო სამეგრელოს 
ისტორიულ-გეოგრაფიული ვითარება შუა საუკუნეებში.“ 

10. 2014 წლის 10-11 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გიორგი 
ბოჭორიძე - 140“, მოხსენება: „სამეგრელოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი 
არქანჯელო ლამბერტის „წმინდა კოლხიდის“ მიხედვით.“  



11. 2015 წლის 22-25 ოქტომბერი, თსუ ვ. ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკად. ალ. ჯავახიშვილის 
დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი, მოხსენება: „საქართველოს ისტორიული 
გეოგრაფიის რამდენიმე საკითხის შესწავლა საქართველოს საზოგადო რუკის 
(1931-32 წწ.) მეშვეობით.“.  

12. 2015 წლის 28-29 მაისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია „მამია დუმბაძე - 100“, 
მოხსენება: „დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის ბერძნულ-რომაული 
სახელწოდებათა გარკვევის საკითხისთვის (I-II სს.).“ 

13. 2016 წლის 26-27 ოქტომბერი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასიის ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“,  
მიძღვნილი აკადემიკოს მალხაზ აბდუშელიშვილის დაბადებიდან 90 
წლისთავისადმი, მოხსენება: „VII საუკუნის დასავლეთს აქართველოს 
(თანამედროვე აფხაზეთის) ისტორიული გეოგრაფიის რამდენიმე საკითხი 
თეოდოსი განგრელის ცნობების საფუძველზე“.  

14. 2016 წლის 30 მაისი-1 ივნისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 
აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდა 140 წლისთავისადმი, მოხსენება: 
„დასავლეთ საქართველოს ეთნოპოლიტიკური მდგომარეობა და ისტორიული 
გეოგრაფიის რამდენიმე საკითხი (VI-VII სს.)“. 

15. 2017 წლის 18-21 ოქტომბერი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია „წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული 
კვლევები“, მოხსენება: „დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის ბერძნულ-
რომაული სახელწოდებების განმარტებისათვის.“  

16. 2017 წლის 14-15 ივნისი, თსუ, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: 
„ადრეფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე ტოპონიმის 
შესახებ.“ 
 


