ქეთევან ქუთათელაძე _ CV
დაბადების თარიღი: 7 ივლისი, 1969 წელი
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, შუა საუკუნეების
საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11
ელ-ფოსტა: Kutateli@mail.ru, ketevan.kutateladze@tsu.ge
განათლება/ტრენინგი: 1986-1991 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: ТВI №084844, 1991 წ.
1992-1995 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა.
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი
დისერტაცია: საკანდიდატო - 1998 წ., „ქვემო ქართლის სოციალურ-პოლიტიკური
ისტორია (IX ს-ის ბოლო XIII ს-ის დასაწყისი)“ (დიპლომი № 002064)
სამსახურეობრივი გამოცდილება:
2006 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი.
2014 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
1999-2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის
ცენტრის დმანისის ისტორიულ-არქეოლოგიური განყოფილების: მეცნიერი
თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
1996-1999 წწ. - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ილია მართლის თბილისის გიმნაზია,
ისტორიის პედაგოგი.
1993-1996 წწ. - საქართველოს რესპუბლიკის, ქ. თბილისის ჰუმანიტარულეკონომიკური ინსტიტუტის წყაროთმცოდნეობა-ისტორიოგრაფიისა და საქართველოს ისტორიის ლექტორი.
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური, ძველი და ახალი სომხური (საშუალოდ)
გამოქვეყნებული შრომების სია:

1. ძიებანი „ქართლის ცხოვრების“ ტოპონიმიიდან, ნაწილი I, ი.მ. „თეიმურაზ
ჩოხელი“, თბილისი, 2016, მონოგრაფია 295 გვერდი.
2. სვანეთი, „მერიდიანი“, თბილისი, 2015, ბროშურა 39 გვერდი.
3. `ქართლის ცხოვრების~ ძველ სომხურ თარგმანშიმოხსენიებული ტოპონიმების
შესწავლისათვის, „ონომასტიკური კრებული“ 2015, ახალციხე.
4. „მოქცევაჲ ქართლისაჲსა“ და ქართლის ცხოვრებაში“ მოხსენიებული უძველესი
ქართული ღვთაება „გა/გაიმი“ სვანური ფოლკლორული მასალების ფონზე,
„კავკასიოლოგიური ძიებანი“, VII, თბილისი, 2015, `თბილისის უნივერსიტეტის
გამომცემლობა~, გვ. 212-227.
5. აგარაკის ეპარქია, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ენციკლოპედია,
ტ. I, საქართველოს საპატრიარქოს სტამბა, შპს „მეგობრობა“, თბილისი, 2015,
გვ. 35-36.
6. ბოლნისის ეპარქია, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ენციკლოპედია, ტ. I, საქართველოს საპატრიარქოს სტამბა, შპს „მეგობრობა“, თბილისი,
2015, გვ. 515-522
7. ახტალი
სმონასტერი,
საქართველოს
მართლმადიდებელი
ეკლესია,
ენციკლოპედია, ტ. I, საქართველოს საპატრიარქოს სტამბა, შპს „მეგობრობა“,
თბილისი, 2015, გვ. 368-376.
8. ზოონიმური წარმოშობის ტოპონიმები „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით,
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XVII, „მწიგნობარი“, თბილისი, 2015, გვ.
82-109
9. ზაქარია ჭიჭინაძე, ქართველი გრიგორიანები, სომხეთი საქართველოში, ტექსტი
გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვაობა, კომენტარები და გამოკვლევა
(ქართველთა გასომხების საკითხი ზაქარია ჭიჭინაძის შრომებში და მისი
პოლიტიკური საფუძვლები) დაურთო ქეთევან ქუთათელაძემ, საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, თბ., 2014, 237 გვერდი.
10. წუნდის (ჯავახეთის) საერისთავო ქართლის ცხოვრების მიხედვით, ისტორიული
რეპრეზენტაცია: თეორიეული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები,
აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი
კრებული, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2014, გვ. 273-288.
11. ჯავახეთი ზოგიერთ სომხურ წყაროში და მათი შედარებითი ანალიზი ქართულ
წყაროებთან, კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესის მასალები, ქართულ და
რუსულ ენაზე, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2013, გვ. 90–92,
405–407.
12. „ქალ–გამას“ სახელწოდებისათვის, წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, რ. კიკნაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია,
თეზისები, თბ., 2013, გვ. 64–65.
13. კვირიკიანთა დინასტიის კახეთ–ჰერეთის შტო, გლობალიზაცია და მეცნიერების
აქტუალური პრობლემები 21–ე საუკუნეში, „მეცნიერება და ცხოვრება“, #1, (7),
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, „მწიგნობარი“, თბ., 2013, გვ. 476–479.
14. ნაყოფიერების ქალღვთაების ერთი სახე ქართულ და კავკასიურ ეპოსში,
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XV, „მწიგნობარი“, თბ., 2013, გვ. 49–68.
15. მარნეულის
სახელოწოდებისათვის,
„ქართველური
ონომასტიკა“,
VI,
„უნივერსალი“, თბ., 2013, გვ. 224–236.
16. მასალები ახტალის ისტორიისათვის, შრომები, თბილისი, `საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია~, თბ., 2012, გვ. 3-45.

17. ისტორიული ცნობები ბოლნისის ეპარქიის შესახებ, შრომები, თბილისი,
`საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია~, თბ., 2012, გვ. 45-75.
18. ,,გამოქცეულები” და მათთან დაკავშირებული სოციალურ-პოლიტიკური
საკითხები1915 წლის ჟურნალ ,,კლდისა~ და გაზეთ ,,საქართველოს~ მიხედვით,
შრომები, თბილისი, `საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია~, თბ.,
2012, გვ. 75-120
19. `ლერწმის ქალი~, შრომები, თბილისი, `საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია~ შრომები, თბილისი, `საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია~, თბ., 2012, გვ.120 -143.
20. ნაყოფიერების ქალღვთაების მცენარეული სახე და მასთან დაკავშირებული
მცენარეთა სახელწოდებები ქართულ ენასა და ფოლკლორში, შრომები, თბილისი,
`საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია~, თბ., 2012, გვ.143 -168.
21. ნაყოფიერების ქალღვთაების სახელწოდებები ქართული ეპოსისა და წყაროების
მიხედვით ქართულ მენტალობაში, „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, #3, `თბილისის
უნივრსიტეტის გამომცემლობა~, თბ., 2011.
22. ქვის აღმნიშვნელი ტოპონიმები ქვემო ქართლში (თეთრი წყაროს რნ-ის სოფლების
მიხედვით), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თ ს უ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, „საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, შრომები“, III, `მერიდიანი~,
თბ., 2011, გვ. 80-94.
23. ერთიანი საქართველოს მეფეების - ბაგრატ IV-ისა და დავით აღმაშენებლის
ბრძოლა საქართველოს სამხრეთ საზღვრისთვის,
თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი, „მეცნიერება და ცხოვრება“, 2 (4), `თობალისი~, თბ., 2011, გვ. 175179.
24. ქართველთა `გასომხების” საკითხისათვის XIX-XX სს-ის მიჯნის ქართული
პერიოდიკის მიხედვით, „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, #2, `თბილისის
უნივრსიტეტის გამომცემლობა~, თბ., 2010, გვ. 502-532.
25. ქვემო ქართლის პოლიტიკურ ცენტრთა ისტორიულ-ეტიმოლოიური ძიებანი, შპს
`ეკობილდ მინდია“, თბ., 2010, მონოგრაფია 194 გვერდი.
26. ორბის ციხის სახელწოდების მნიშვნელობისათვის, თბილისის უნივერსიტეტი,
გლობალიზაცია და ეკონომიკურ სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში,
`თობალისი~, თბ., 2010, გვ. 230-235.
27. `ჩრდილო სომხეთი~ თუ `სამხრეთ ქართლი~, თბილისის უნივერსიტეტი,
„მეცნიერება და ცხოვრება“, 2, თბ., 2010, `თობალისი~, გვ. 133-140.
28. ცურტავის ეპარქიის საზღვრების საკითხისათვის, თბილისის უნივერსიტეტი,
„მეცნიერება და ცხოვრება“, 1, თბ., 2010, `თობალისი~, გვ. 116-122.
29. დმანისის სახელწოდებისათვის, „ქართველური ონომასტიკა“, IV, `ინტელექტი~,
თბ., 2010, გვ. 233-142.
30. `გუგარქი” სომხური წყაროების მიხედვით, სამეცნიერო კონფერენცია `კავკასია
და კავკასიელები~, მოხსენებათა მასალები, თბილისი, `უნივერსალი~, თბ., 2009,
გვ. 31-35 (ქართულად), გვ. 50-52 (ინგლისურად).
31. მანგლისის ეპარქიის საზღვრები, „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XI,
`მწიგნობარი~, თბ., 2009, გვ. 114-132.
32. დმანისის ეპარქია, „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XI, `მწიგნობარი~, თბ.,
2009, გვ. 133-155.
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საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის,
პროფესორ მამია დუმბაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია, 28-29 მაისი, 2015 – „საკრალული ხეები ქრისტიანულ
სარწმუნოებაში ქართული წყაროების მიხედვით.“
15. თსუ, IX საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს
გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი, 24-245 ივნისი, 2015 „ზოონიმური წარმოშობის ტოპონიმები „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით.“
16. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში, „ახალციხე - 2015“, 1011 ივლისი, 2015 – „ქართლის ცხოვრების“ ძველ სომხურ თარგმანში
მოხსენიებული ტოპონიმების შესწავლისათვის.“
17. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერებისა და
ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული „საქართველი-2015“ ფარგლებში
მოწყობილი სამეცნიერო კონფერენცია, 25-27 ნოემბერი, 2015 – „ზოგიერთი
ტოპონიმის ეტიმოლოგიური ძიებისათვის.“

18. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, გიორგი
ბოჭორიძის 190 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, 2014 –
„სამშვილდე X-XIII სს-ის სომხურ წერილობით წყაროებში.“
19. თსუ, VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორი
ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 2014 – „ქართლის
ცხოვრებაში“ მოხსენიებული ჰიდრონიმული და ორონიმული წარმოშობის
ტოპონიმები.“
20. სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენცია ონომასტიკაში, ეძღვნება პროფესორების ვ. სილოგავას და ს.
მელიქიძის ხსოვნას, ახალციხე, 10-11 ივლისი, 2014 – „ქართულ წყაროებში
მოხსენიებული „ჯვარის“ სეგმენტის ტოპონიმები.“
21. ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია, „ისტორიის დამხმარე დისციპლინები - თანამედროვე
კვლევები“, 2014 – „მოქცევაი ქართლისაის“ წყაროში მოხსენიებული ტოპონიმების
ძიებანი და მათი შედარებითი ანალიზი სხვა ქართულ წყაროებში არსებულ
შესაბამის ფორმებთან.“
22. თბილისის სასწავლო უნივერსიტგეტი (თსაუ), საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21–ე
საუკუნეში,“ თბილისი, 2013 – „კვირიკიანთა დინასტიის კახეთ–ჰერეთის შტო.“
23. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ.
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, კავკასიოლოგთა მესამე
საერთაშორისო კონგრესი, თბილისი, 2013 – „ჯავახეთი ზოგიერთ სომხურ
წყაროში და მათი შედარებითი ანალიზი ქართულ წყაროებთან.“
24. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივ.
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, რევაზ კიკნაძისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიულ–
გეოგრაფიული კვლევევბი“, თბილისი, 30-31 მაისი, 2013 – „ქალ–გამას“
სახელწოდებისათვის.“
25. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე სამეცნიერო კონფერენცია
მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი, თბილისი, 2013 –
„ქართლის ცხოვრებაში“ მოხსენიებული მცენარეული წარმოშობის ტოპონიმები
და მათი დიალექტური შესატყვისები.“
26. ლეონ მელიქსეთბეგის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია,
თბილისი, 2013 – „სივნიეთის ორბელიანები.“
27. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
საქართველოს
ისტორიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, თბოლისი, 2013 – „ქუთათელაძე,
ქართულ წყაროებში მოხსენიებული „გორი“/“გორა“ სეგმენტის შემცველი
ტოპონიმები.“
28. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, აკადემიკოს
მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე
წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო კონფერენცია ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული
მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, თბილისი, 16-17 ნოემბერი, 2012 –
„წუნდის (ჯავახეთის საერისთავო) ,,ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით“.

29. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო
სიმპოზიუმი “კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი და ლინგვო კულტუროლოგია”,
თბილისი, 2012 – “ნაყოფიერების ქალღვათაების მცენარეული სახე და მასთან და
კავშირებული მცენარეთა სახელწოდებები ქართულ ენასა და ფოლკლორში.”
30. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
სამეცნიერო
საფაკულტეტო
კონფერენცია,
მიძღვნილი გიორგი ახვლედიანის 125 წლისთავისადმი, თბილისი, 25 მაისი, 2012
– „ახტალის სახელწოდებისათვის.“
31. ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის
თსუ-ს
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია,
1-2 დეკემბერი, 2011 – „ლერწმის ქალი.“
32. ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
სამეცნიერო
კონფერენცია
მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი, თბილისი, 3-4 მაისი, 2011
– „ნაყოფიერების ქალღვთაების სახელწოდებები ქართული ეპოსისა და წყაროების
მიხედვით.“
33. ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მეხუთე საფაკულტეტო კონფერენცია, მიძღვნილი
პროფ. გივი ჟორდანიას 100 წლის იუბილესადმი, თბილისი, 2011 – „ბოლნისის
სახელწოდებისათვის.“
34. ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
საქართველოს
ისტორიის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2010 – „ჩრდილო სომხეთი“
თუ „სამხრეთ ქართლი.“
35. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია, თბილისი, 14-16 ივნისი, 2010 – „ზ. ჭიჭინაძის საგაზეთო სტატიები
„სომხეთი – საქართველოში – (სომხის სამღვდელოების და დაშნაკთა ოცნება).“
36. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიოლოგთა
II საერთაშორისო კონგრესი, თბილისი, 9-12 ოქტომბერი, 2010 – “გასომხების”
საკითხისათვის XIX-XX სს-ის მიჯნის ქართული პერიოდიკის მიხედვით.”
37. თბილისის უნივერსიტეტი, მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები
საქართველოში, თბილისი, 25-26 მაისი, 2010 – `ორბის ციხის~ სახელწოდების
მნიშვნელობისათვის.“
38. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დიდ აჭარაში, სხალთის ეპარქია, 30
აპრილი-2 მაისი, 2010 – „ცურტავის ეპარქიის საზღვრებისათვის.“
39. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“, სხალთის ეპარქია, 2009 –
„გუგარქის სახელწოდებისათვის.“
40. რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენცია,
„კავკასია და კავკასიელები“, თბილისი, 26 დეკემბერი, 2009 – „გუგარქი“ სომხური
წყაროების მიხედვით.“
41. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია მიძღვნილი პლატონ იოსელიანის 200 წლისთავისადმი, თბილისი,
7-8 დეკემბერი, 2009 – „დმანისის სახელწოდებისათვის.“
42. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის III სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი გრიგოლ

43. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია მიძღვნილი 9 აპრილის 20 წლისთავისადმი,, თბილისი, 27-29 მაისი,
2009 – „მანგლისის ეპარქიის საზღვრები.“
44. საქართველოს სომხური საზოგადოება, სამეცნიერო კონფერენცია: „სომეხთა
გენოციდი 1915-1923, ხედვები თბილისიდან, სტამბოლიდან, ერევნიდან“,
თბილისი, 19 აპრილი, 2008 – „გამოქცეულების~ საკითხი 1915 წლის ჟურნალ
,,კლდისა~ და გაზეთ ,,საქართველოს~ მიხდვით.“
45. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი სერგი ჯიქიას
დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი, თბილისი, 18 დეკემბერი, 2008 – „ცურტავისა
და გაჩიანის სახელწოდებისთვის.“
46. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია მიძღვნილი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის
აღდგენის 90 წლისთავისადმი, თბილისი, 2-5 ივნისი, 2008 – „სამშვილდისა და
გაჩიან-ცურტავის იდენტურობის საკითხისათვის ქართული და სომხური
წყაროების მონაცემებით.“
47. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „ქვემო ქართლი (ისტორია,
კულტურა, ხელოვნება)“, თბილისი, 20 მაისი, 2008 – „გოგარენე/გუგარქის ფართო
და ვიწრო მნიშვნელობით გაგების საკითხი ქართულ ისტორიოგრაფიაში.“
48. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია მიძღვნილი გელათის მონასტრის 900 წლისთავისადმი, თბილისი,
30 აპრილი–4 მაისი, 2007 – „სომეხ-ქართველთა კონფესიური ურთიერთობის
ისტორიიდან XIII საუკუნის დასაწყისში.“
49. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიოლოგთა
I საერთაშორისო კონგრესი, თბილისი, 22-26 ოქტომბერი, 2007
– „რას
მოგვითხრობს ე.წ. „უცნობი მონასტრის ტიპიკონი.”
50. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს
აკაკი შანიძის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი, თბილისი, 2007 – „სამშვილდის
საერისთავოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული და პოლიტიკურ-ეთნიკური
კუთვნილების საკითხი შუა საუკუნეების ქართულ და სომხურ წყაროებში.“
51. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 60
წლისთავიადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა
დარგთაშორისი კონფერენცია, თბილისი, 24-27 სექტემბერი, 2001 – „კონფესიურ
ვითარება ქვემო ქართლში (X-XI სს).“
52. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა
მეცნიერ მუშაკთა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 26-28
სექტემბერი, 2000 – „ბიზანტია-სომხეთ-საქართველოს კონფესიური ურთიერთობის ისტორიიდან (X-XII სს), „საქართველო და ქრისტიანობა.“
53. კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 27-28 ოქტომბერი,
2000 – „ბაღვაშთა საგვარეულოს როლი ქვემო ქართლის მიწების დაცვის საქმეში.“

54. აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო სესია, თბილისი, 16-19 ნოემბერი, 2000 – „სამშვილდის საერისთავო
ქვეყანა „ქართლის ცხოვრების“ მონაცემების მიხედვით.“
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•

•

2000-2001 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი
„გოგარენე/გუგარქი//ლორე/ტაშირი სომხური წერილობითი წყაროების მიხედვით.“
2004-2005 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი „ქვემო
ქართლის ადრექრისტიანული ხანის კულტურა დმანისის არქეოლოგიური
ძეგლების („ნაგზაურის“) საეკლესიო კომპლექსის) მიხედვით.“

