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17. 1981 წ. 20-15 აპრილი, საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 60
წლისთავისა და საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის დაარსების მე-40
წლისთავისადმი მიძღვნილი თბილისის ახალგაზრდა მეცნიერთა საიუბილეო
კონფერენცია, მოხსენება: „თუშეთის მეცხვარეობის ისტორიიდან (კახეთთუშეთობა).“
18. 1999 წ. სტუდენტთა და მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის
პოლიტექნიკური
უნივერსიტეტი,
მსუბუქი
მრეწველობის
ფაკულტეტი,
მოხსენებები: „ხეთსურული ტალავარი“ და „მატყლის თელვის ტრადიცია
საქართველოში.“
19. 1979 წ. 25-27 ივნისი, ახალგაზრდა მეცნიერ-ისტორიკოსთა რესპუბლიკური
კონფერენცია, მოხსენება: „ეხოს ხმის ლეგენდა“.
20. 1988 წ. 26-27 მაისი, საქართველოს ეთნოგრაფთა X რესპუბლიკური სესია,
მოხსენება: „მწყემსის სოციალური სტატუსი აღმოსავლეთ საქართველოს
მთიანეთში.“
21. 1988 წ. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის, ივ. ჯავახიშვილის სახ.
ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, ჩოხატაურის
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სამეცნიერო სესია. დაბა ჩოხატაური. მოხსენება:
„სახელი დაგვრჩეს გურიას.“
22. 1987 წ. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მთის პრობლემათა
კომპლექსური შესწავლის კომისიის სამეცნიერო სესია, მოხსენება: „საძოვრებით
სარგებლობის ტრადიციული ფორმები აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში
(თუშეთი)“.
23. 1983 წ. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახ.
ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, გეორგიევსკის
ტრაქტატის 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია, მოხსენება:
„თუშური ხმით ნატირლები, როგორც ეთნოგრაფიული წყარო“.
24. 1982 წ. 26-30 მარტი, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის
სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა

მეცნიერთა საბჭოს სესია, მოხსენება: „ეხოს ხმა“ - თუშეთის მუსიკალურ
ფოლკლორში და მასთან დაკავშირებული ლეგენდა.“,
25. 1981 წ. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული
ეთნოგრაფიული და ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და
ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ეთნოგრაფიის სექტორის სამეცნიერო სესია, ქ.
ბათუმი, მოხსენება: „მეცხვარეობასთან დაკავშირებული რელიგიური რწმენაწარმოდგენები თუშეთში“.
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2013-2018 წწ. – ხალხური რეწვის საკვირაო სკოლა. საქართველოს ეროვნული
მუზეუმისა და იუნესკოს ერთობლივი პროექტი.
2010-2011 წწ. – სახელოვნებო სკოლა, სოფელ ნიქოზში (პედაგოგი).
2009-2011 წწ. – „სწავლა სიბერემდე“ - პროექტი სოფელ კოდაში მცხოვრები ქსნის
ხეობიდან დევნილი ქალებისათვის.
2007-2008 წწ. – ნუკრიანის სახელოსნოები - „ჰორიზონტის“ პროექტი.
2008 წ. – „კამარა II“ - პროექტი დევნილი ქალებისა და ბავშვებისათვის.
2005-2006 წწ. – ტრადიციული ხელსაქმე ჯავახეთის ქალებისათვის, პროექტი
მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით.
2005-2006 წწ. – ტრადიციული ხელსაქმის აღორძინება სიღნაღში. საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის პროექტი.
2004-2005 წწ. – ევრაზიის განვითარების ფონდის პროექტი - „ქალთა ხელსაქმის
განვითარება სამცხე-ჯავახეთსა და თუშეთში“.
2000 წ. – „ქართული ტექსტილის ჯგუფის“ (GTG) პროექტი – ხალიჩების ქსოვის
რადიციული წესების აღორძინება აღმოსავლეთ საქართველოში მცხოვრებ
აზერბაიჯანელებში (იორმუღალო).
1998-1999 წწ. – „კუნა გეორგიკას“ პროექტი - „მატყლის ტრადიციული გამოყენების
აღორძინება თუშეთში“.

