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განათლება/ტრენინგი: 2006-2010 წწ. - ბაკალავრი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
სპეციალობა - ისტორია.
2010-2012 წწ. - მაგისტსრი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა - ისტორია,
დიპლომი: № 000577, 2012 წ.
2012 წ.-დან - დოქტორანტი, სადოქტორო პროგრამა: ისტორია (საქართველოს
ისტორია და წყაროთმცოდნეობა).
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მაგისტრი
სამსახურეობრივი გამოცდილება:
2018 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი.
2015 წლიდან - მიწვეული ლექტორი საქართველოს უნივერსიტეტში.
2013 წლიდან - მიწვეული ლექტორი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ში.
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური
გამოქვეყნებული შრომების სია:
1. ეთნიკურობის პერცეფცია ქართულ ჰაგიოგრაფიაში (VIII-X სს), თსუ-ს ელჟურნალი „სპეკალი“ N12, 2018, www.spekali.tsu.ge.
2. Dress and Identity: A Georgian Case Study, „Fashion Through History“, vol. I, 2017,
pp.177-188 (co-autors Mariam Chkhartishvili, Zurab Targamadze).
3. კოლექტიური კულტურული იდენტობის ამსახველი ტერმინები ძველი ქართული
ლიტერატურის ძეგლებში: ერი, ნათესავი, IV საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ენა და კულტურა“, მასალები, თბ., 2017, გვ. 395-402.
4. ჰაგიორგრაფიული ჟანრის თხზულებების შესწავლა ისტორიოგრაფიულწყაროთმცოდნეობითი თვალსაზრისით ქართულ და დასავლურ სამეცნიერო

ლიტერატურაში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომები, №13.
გორი, 2017, გვ. 181-194.
5. The Impulse of the Great War on the Georgian Identity Development, „The First World
War: Analysis and Interpretation“, vol. 2, 2016, pp. 75-87 (co-author Mariam
Chkhartishvili).
6. Georgian Self-determination in the Eighteenth Century (Saints and Collective Memory),
„Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century,” vol. I., 2014, pp.
413-421 (co-author Mariam Chkhartishvili).
7. წმინდა იოანე და წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელების ცხოვრება და წმინდა გიორგი
მთაწმინდელის ცხოვრება როგორც წყარო შუა საუკუნეების საქართველოში
ეთნიკურობის აღქმისათვის, ჟურნ. „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, XV-XVI, თბ.,
2014, გვ. 184-201.
8. Georgian Self-determination in the Eighteenth Century, „Empires and Nations“
(Conference abstracts), Sapienza Universita Di Roma, 2013, p. 53.
9. ჰაგიოგრაფიული წყაროების მნიშვნელობა ეროვნული თვითცნობიერების
რეპრეზენტაციისთვის (ლუარსაბ მეფის, ბიძინა,შალვა და ელიზბარ ერისთავების
მარტვილობების მიხედვით), რ. კიკნაძისადმი მიძღვნილი კონფერენციის
მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2013, გვ. 60-62.
10. ეთნიკურობის, როგორც კოლექტიურ-კულტურული იდენტობის, აღქმა წმინდა
იოანე, წმინდა ექვთიმე და წმინდა გიორგი ათონელების ცხოვრებების მიხედვით,
ახალგაზრდა მკვლევართა ეროვნული ინტერდისციპლინური სამეცნიერო
კონფერენციიის თეზისები, თბ., 2012, გვ. 85-86.
11. Georgian Nationalism in the Nineteenth Century, „საქართველოს ისტორიის
ინსტიტუტი, შრომები,“ ტ. 4. თბილისი, 2011, „მერიდიანი“, გვ. 426-435
(თანაავტორი მარიამ ჩხარტიშვილი).
12. ქართული ნაციონალიზმის წარმოშობა, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის
შრომები, ტ. 3, თბილისი, 2011, „მერიდიანი“, გვ. 259-277, (თანაავტორები: მარიამ
ჩხარტიშვილი, ქეთევან მანია).
13. ეთნიკური იდენტობის აღქმა შუა საუკუნეების საქართველოში, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“ (მასალები), ბათუმი, 2009, გვ. 551-555.
14. ქართული ეროვნული თვითცნობიერების ჩამოყალიბების პროცესის ასახვა XIX
საუკუნის ქართულ მედიაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ტბელობა“ (მასალები), ბათუმი, 2009, გვ. 545-549.
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
1. 2018 წ. 1 ივნისი - სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს უნივერსიტეტი,
მოხსენება: „ეთნიკურობის აღმნიშვნელი ტერმინების რაობა ძველ ქართულ
ჰაგიოგრაფიულ ძეგლებში (VIII-XI სს).“
2. 2018 წ. 20-22 სექტემბერი - სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ეროვნული
არქივი, მოხსენება: „ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლები ისტორიოგრაფიული
შესწავლის კუთხით.“
3. 2017 წ. - ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო სომპოზიუმი ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში, თსუ, მოხსენება: „ეთნიკურობის პერცეფცია „წმ. აბო თბილელის
წამებასა“ და „წმ. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“.

4. 2017 წ. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ IV, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, მოხსენება: „კოლექტიური
კულტურული
იდენტობის
ამსახველი
ტერმინები
ძველი
ქართული
ლიტერატურის ძეგლებში: ერი, ნათესავი“.
5. 2016 წ. - საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია: „ქრისტიანობიდან
და ისლამიზაციიდან (ჰეტერო) ევროპეიზაციამდე. ტრანსფორმაციები და
კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა ევროპულ მარგინალებზე“, სოფიას
უნივერსიტეტი, ბულგარეთი, მოხსენება: „ევროპასა და ევროპეიზაციაზე
დისკურსი ქართული იდენტობის ნარატივში“ (თანაავტორები: მარიამ
ჩხარტიშვილი, ზურაბ თარგამაძე).
6. 2016 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია: „საჭმელი და კულტურა: ისტორია,
საზოგადოება, კომუნიკაცია“, რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი, იტალია,
მოხსენება: „სასმელი, საკვები და სუფრა, როგორც „ნამდვილი აკადემია“:
ქართული ნაციონალიზმის კულინარული ნაწილი“ (თანაავტორები: მარიამ
ჩხარტიშვილი, ზურაბ თარგამაძე).
7. 2015 წ. - საერთაშორისო მედიევალური კონგრესი, ლიდსის უნივერსიტეტი,
დიდი ბრიტანეთი, მოხსენება: „დავით აღმაშენებელი შუა საუკუნეების და
თანამედროვე ნარატივში“ (თანაავტორი მარიამ ჩხარტიშვილი).
8. 2015 წ. - საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია: „მოდა ისტორიის
კვალდაკვალ (ტანისამოსი, სიმბოლოები, კომუნიკაცია)“, რომის ლა საპიენცას
უნივერსიტეტი, იტალია, მოხსენება: „ეროვნული ტანისამოსი, როგორც
აუთენტურობის გამოხატულება ქართულ ნაციონალისტურ დისკურსში“
(თანაავტორები: მარიამ ჩხარტიშვილი, ზურაბ თარგამაძე).
9. 2015 წ. - გიორგი მეღვინეთხუცესიშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მოხსენება: „ჰაგიორგრაფიული ჟანრის
თხზულებების შესწავლა ისტორიოგრაფიულ-წყაროთმცოდნეობითი თვალსაზრისით ქართულ და დასავლურ სამეცნიერო ლიტერატურაში.“
10. 2014 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია: „დიდი ომი“, რომის ლა საპიენცას
უნივერსიტეტი, იტალია, მოხსენება: „დიდი ომის იმპულსი ქართული
იდენტობის განვითარებაზე“ (თანაავტორები მარიამ ჩხარტიშვილი, ზურაბ
თარგამაძე).
11. 2014 წ. - ევროპული სოციალური მეცნიერების ისტორიის კონფერენცია, ვენის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ავსტრია, მოხსენება: „წმინდანები და კოლექტიური
მახსოვრობა, ქართული მაგალითი“ (თანაავტორი მარიამ ჩხარტიშვილი).
12. 2013 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია: „იმპერიები და ნაციები“, რომის ლა
საპიენცას უნივერსიტეტი, იტალია, მოხსენება: „ქართველთა თვითგანსაზღვრა
მეთვრამეტე საუკუნეში (წმინდანები და კოლექტიური მახსოვრობა)“.
13. 2013 წ. - რევაზ კიკნაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია:
„წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები“, თსუ, ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მოხსენება:
„ჰაგიოგრაფიული წყაროების მნიშვნელობა ეროვნული თვითცნობიერების
რეპრეზენტაციისთვის (ლუარსაბ მეფის, ბიძინა,შალვა და ელიზბარ ერისთავების
მარტვილობების მიხედვით).“
14. 2012 წ. - სამეცნიერო კონფერენცია „ნაციათა თვითგანსაზღვრა XX საუკუნეში“,
რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი, იტალია, მოხსენება: „პირველი ქართული

რესპუბლიკა–იდენტობრივი პერსპექტივა“ (თანაავტორები მარიამ ჩხარტიშვილი,
ნატო სონღულაშვილი).
15. 2012 წ. - ახალგაზრდა მკლვევართა ეროვნული ინტერდისციპლინური
სამეცნიერო
კონფერენცია
„ქართველოლოგიური
კვლევები,
ძირითადი
ტენდენციები და თანამედროვე პრობლემები“, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოხსენება: „ეთნიკურობის, როგორც კოლექტიურ–
კულტურული იდენტობის აღქმა წმინდა ათონელი მამების ცხოვრებების
მიხედვით.“
16. 2011 წ. - მეხუთე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ
ჟორდანიას 100 წლის იუბილესადმი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოხსენება: „ქართული ნაციონალიზმის წარმოშობა
და განვითარება მეცხრამეტე საუკუნეში.“
17. 2011 წ. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „VIA EGNATIA“, ოქრიდა,
მაკედონია, მოხსენება: „ქართული ნაციონალიზმი XIX საუკუნეში–ფასეულობები,
იდეალები“ (თანამომხსებელი მარიამ ჩხარტიშვილი).
18. 2010 წ. - საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბალკანეთი და საქართველო: პარალელური
პროცესები შავი ზღვის მოპირდაპირე სანაპიროებზე, წარსული, აწმყო და
პერსპექტივები“, ბუქარესტი, რუმინეთი, მოხსენება: „ეთნიკურობის პერცეფცია
შუა საუკუნეების საქართველოში და ნაციონალური კონსოლიდაციის პერიოდში.“
19. 2009 წ. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, წმ. ტბელ
აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოხსენება: „ეთნიკური
იდენტობის აღქმა შუა საუკუნეების საქართველოში.“
20. 2009 წ. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“, წმ. ტბელ
აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოხსენება: „ქართული
ეროვნული თვითცნობიერების ჩამოყალიბების პროცესის ასახვა XIX საუკუნის
ქართულ მედიაში.“
21. 2009 წ. - სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო–გამოწვევები ისტორიულ და
პოლიტიკურ ასპექტებში“, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მოხსენება: „ეროვნული მარკერის როლი ლეონტი მროველის
მეფეთა ცხოვრების მიხედვით.“
22. 2008 წ. - სტუდენტთა 68-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ,
მოხსენება: „ეთნიკური ერთობის თვითშეგნება VIII საუკუნეში აბო თბილელის
წამების მიხედვით.“
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•

•

2017 წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბაზაზე განხორციელებული მთარგმნელობითი გრანტი/პროექტი, რომლის
ფარგლებშიც სასწავლო პროცესისათვის ითარგმნა პიტერ ლამბერტის და ფილიპ
შოფილდის რედაქტორობით გამოცემული კრებული „Making History“
(მთარგმნელი, შემსრულებელი)
2015 წ. – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსის პროექტი: „ქართველ
ჰაგიოგრაფთა თვალით დანახული ეთნიკურობა: უნივერსალური და
სპეციფიური.“

•

•

2013 წ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსის პროექტი: „ეთნიკურობის
აღქმა შუა საუკუნეების საქართველოში (XI-XVIII სს. ჰაგიოგრაფიულ წყაროთა
მონაცემების ანალიზი).“
2011 წ. - სასწავლო-სამეცნიერო პროექტი „ტაო-კლარჯეთი წარსული და
თანამედროვეობა“, დამფინანსებელი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

