
როზეტა გუჯეჯიანი _ CV 
 
დაბადების თარიღი:  25 ოქტომბერი 1970 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს 
ეთნოლოგიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: rgujejiani@gmail.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1989-1994 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: აუ 
№ 041778, 1994 წ.  
1994-1997 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ასპირანტურა, ეთნოლოგიის სპეციალობით. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი. 
 
დისერტაცია: საკანდიდატო - 2005 წ., „ტრადიციული ყოფისა და რწმენა-
წარმოდგენების ურთიერთმიმართება დასავლეთ საქართველოს მთიანეთში 
(სვანეთის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“ (დიპლომი № 005131). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2005 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
2012 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 
2012 წლიდან -  საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერი თანამშრომელი. 
1994-2006 წწ. - აკად. გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი: ლაბორანტი, 
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
2005-2012 წწ. - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, კურატორი. 
2008-2012 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის მიწვეული პროფესორი. 
2010-2018 წწ. - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.  
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 

1. ქართველ მთიელთა მენტალობის ისტორიიდან სვანეთი, გამომცემლობა 
„უნივერსალი“, თბილისი, 2008, მონოგრაფია 227 გვერდი. 



2. ისტორიის რეპრეზენტაციის ეთნოლოგიური ასპექტები, „სტამბოლის ქართული 
ხელოვნების სახლი“, სტამბოლი, 2017, მონოგრაფია 176 გვერდი. 

3. თეორიული ეთნოლოგია, სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის, თსუ-ს 
გამომცემლობა, თბილისი, 2010 (თანაავტორები: როლანდ თოფჩიშვილი, ქეთევან 
ხუციშვილი), 466 გვერდი. 

4. სოფელ ეცერის ისტორიისათვის, საზრისი, ი. გოგებაშვილის სახელობის 
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, #3, თბ., 2000, გვ. 163-174. 

5. ზემო სვანეთში სკოლების დაარსების ისტორიისათვის XIX საუკუნის მიწურულსა 
და XX საუკუნის დასაწყისში, საზრისი, ი. გოგებაშვილის სახელობის 
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, #4, თბ., 2000. გვ. 139-147. 

6. კალის წმიდა კვირიკესა და ივლიტეს სახელობის მონასტრის (“ლაგურკას”) როლი 
ზემო სვანეთის ეთნოგრაფიულ ყოფაში, კრ., საქართველო და ქრისტიანობა, თბ., 
2001, გვ. 20-26. 

7. საეკლესიო მიწები, ტყეები და ე. წ. “ლაცხატ”-ები სვანეთის ტრადიციულ ყოფაში, 
საზრისი, ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული 
ინსტიტუტი, #6, თბ., 2001, გვ. 157-166. 

8. ერთი სვანური ხალხური დღეობის შესახებ (ლიქვრეში-ლიხვდიში-მეზრობ), 
„ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“, V, თბ., 2002, გვ. 238-257. 

9. სასოფლო მოედნები - სვიფები ბალსქვემო სვანეთის ტრადიციულ ყოფაში 
(თვითმმართველობის ორგანოების ხალხური ფორმების ისტორიიდან), 
„ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“, VI, თბ., 2003, გვ. 148-170. 

10. კიდევ ერთხელ კალის წმ. კვირიკესა და წმ. ივლიტეს მონასტერში დაცული 
„შალიანის“ ხატის შესახებ, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“, VII, თბ., 
2003, გვ. 246-268. 

11. ორი დღეობის ახლებური ინტერპრეტაციისათვის (“ჯგირვანაშობა” და 
„საბიაშობა“), „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“, VIII, თბ., 2004, გვ. 36-46. 

12. სახატო მიწები სვანეთის ტრადიციულ ყოფაში, „კლიო“, #23, თბ., 2004, გვ. 19-33. 
13. ელიაობა სვანეთში, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“, IX, თბ., 2005, გვ. 

50-71. 
14. საეკლესიო მიწები სვანეთში, „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები“, X, თბ., 

2006, გვ. 20-57. 
15. ქართველ მთიელთა მენტალობის ისტორიიდან (თამარ მეფის ხატება სვანეთის 

ტრადიციულ ყოფაში),  „კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული“, XII, თბ., 2006, 
გვ., 245-256.  

16. ჩვეულებითი სამართლის ისტორიიდან (ხარით შეხვეწნის წესი), „ქართველური 
მემკვიდრეობა“, X, ქუთაისი, 2006, გვ., 74-80.  

17. ერთი ეთნოგრაფიული ნივთის შესახებ („დასტაგი-დაგი-ლადგი“), კრ., 
ეთნოლოგიური ძიებანი, კრ. „საქართველოს ეროვნული მუზეუმი“, III, თბ., 2007.  
გვ. 322-334. 

18. „ერთობილნი სვანნი“ საქართველოში რუსიფიკატორული პოლიტიკის 
წინააღმდეგ, სამეცნიერო კონფერენციის „თეოლოგიის კათედრა 5 წლისაა“ 
მასალათა კრებული, თბ. 2007, გვ. 104-113.  

19. ქართული ქრისტიანული კულტურის ძეგლები ბალყარეთსა და ყარაჩაიში, 
„კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“, X, თბ., 2007, გვ. 45-56. 

20. რელიგიისა და ჩვეულებითი სამართლის ურთიერთმიმართება სვანეთის 
ტრადიციულ ყოფაში,  „ლოგოსი“, IV, თბ. 2007. გვ. 105-115.   



21. ერთი საერთო-ქართველური ენობრივ-კულტურული ტერმინის შესახებ (“ქორ”-ი), 
„ქართველური მემკვიდრეობა“, ქუთაისი, XI, 2007, გვ. 152-158.  

22. ქრისტიანული კულტურის მოტივები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 
მოსახლეობის ტრადიციულ მენტალობაში, კრ. „დიდაჭარობა“, სამეცნიერო 
კონფერენცია „წმიდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“, სხალთის ეპარქია, 2008, 
გვ. 43-44. 

23. მენტალობის კვლევის პრობლემა და ქართული ეთნოლოგია, კრ. „ანთროპოლოგია 
მომავლის მეცნიერებაა?!“ სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. თბ., 
2008, გვ. 84-93.  

24. მიწათმფლობელობა სვანეთში - საეკლესიო მიწები, კრ. „სვანეთი ქართული 
კულტურის სავანე“, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, თბ., 2008, გვ. 369-387. 

25. ქრისტიანული კულტურის მოტივები ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ 
საქართველოს ტრადიციულ ყოფაში, „ეთნოლოგიური კრებული“, I, თბ., 2008, გვ., 
18-30.  

26. ქართველთა ჩვეულებითი სამართალი, კრ. „ქართველთა ეთნიკური კულტურის 
საკითხები“, თბ., 2008, გვ. 28-65. 

27. წმინდა გიორგის ხატება ტრადიციულ ქართულ კულტურაში, კრ. „სვანეთი“ III. 
თბ., 2008,  გვ. 64-74.  

28. ქართულ საგვარეულოთა ისტორიიდან (რიჩგვიანები), „კავკასიის ეთნოლოგიური 
კრებული“, XI, ეძღვნება რუსუდან ხარაძის დაბადების ასი წლისთავს, გამომ. 
„უნივერსალი“, თბ. 2009. გვ. 88-99.  

29. ტრადიციული ქართული მენტალობის ისტორიიდან (სამხრეთ-დასავლეთ 
საქართველო), კრ. „სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა 
გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში“, ბათუმი, 2009, გვ. 191-202. 

30. თამარ მეფის ხატება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტრადიციულ ყოფაში,  კრ. 
„ქართულ-თურქული კულტურული პარალელები“ I, თბ., 2009. გვ. 16-28. 

31. Historical-Ethnographical Survey of Dali Svaneti/Kodori Gorge/Zemo (upper) Abkhazia, kr. 
„Causes of  War – Prospects for Peace“, Tb., 2009, pp. 13-17. 

32. ქართული საზოგადოებრივი აზრის ისტორიიდან (ლევან დადეშქელიანი  
საზოგადო მოღვაწე და პუბლიცისტი), ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის 
სამეცნიერო ბიბლიოთეკის „წელიწდეული“  I, ქუთაისი, 2009, გვ. 68-77.  

33. ქართველთა ანთროპოლოგიური ტიპი, „საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია“, 
რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომც. უნივერსალი“, თბ., 2010, გვ. 85-89. 

34. ტერიტორიული თემი, „საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია“, რ. 
თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომც. უნივერსალი“, თბ., 2010, გვ. 266-273. 

35. ნათესაობის სტრუქტურა და ნათესაური ურთიერთობის ფორმები, „საქართველოს 
ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია“, რ. თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით, გამომც. 
უნივერსალი“, თბ., 2010,  გვ. 274-382. 

36. მონადირეობა, „საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია“, რ. თოფჩიშვილის 
საერთო რედაქციით, გამომც. უნივერსალი“, თბ., 2010, გვ. 507-514. 

37. მეთევზეობა, „საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია“, რ. თოფჩიშვილის საერთო 
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15. 2007 წელი, 23-24 ოქტომბერი - სტამბოლის ქართულ სავანეში I წიგნის 
გამოცემიდან 130 წლისთავისადმი მიძრვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოხსენება; 
ეთნოლოგიური ექსპედიცია იმერხევში. თანაავტორები: რ. თოფჩიშვილი, ნ. 
შოშიტაშვილი. 

16. 14 აპრილი, 2008 -  სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და სახელმწიფოებრიობა“ II -  
(საქართველოს საპატრიარქო, სამების ახალგაზრდობის სულიერი და 
ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი. მოხსენება: „ქართული ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი   მოძრაობის ისტორიიდან  - ლევან დადეშქელიანი“. 

17. 2-4 მაისი, 2008 - სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა, წმიდა ანდრია 
პირველწოდებულის გზით“, საქართველოს საპატრიარქო, სხალთის ეპარქია, დაბა 
ხულო. მოხსენება: ქრისტიანული კულტურის მოტივები სამხრეთ-დასავლეთ 
საქართველოს მოსახლეობის ტრადიციულ მენტალობაში. 

18. 22-23 მაისი, 2008 - რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-
თურქული პარალელები, იმერხევის მეტყველი მიწა-წყალი“. სსიპ  სოხუმის 
უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი. მოხსენება: თამარ მეფის ხატება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 
ტრადიციულ ყოფაში. 

19. 2-3 ივნისი, 2008 -  „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია“. საქართველოს უნივერსიტეტი. მოხსენება: 
ტრადიციული ქართული მენტალობის ისტორიიდან („მეფე“ ქართველ მთიელთა 
ცნობიერებაში)“. 

20. 11-12 ივნისი, 2008 - აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია „რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 წლების 
ომი და მისი შედეგები“. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 
საქვეუწყებო დაწესებულება-საარქივო სამმართველო. ბათუმი. მოხსენება: 
ტრადიციული ქართული მენტალობის ისტორიიდან (სამხრეთ-დასავლეთ 
საქართველო). 

21. 14-15 ნოემბერი, 2008 - სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო და მსოფლიო 
(წარსული და თანამედროვეობა)“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ბათუმი. მოხსენება ქართული კულტურის ელემენტები ჩრდილო 
კავკასიაში (ბალყარეთი, ყარაჩაი, ყაბარდო). 

22. 2-3 დეკემბერი, 2008 -   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოში 
არსებული კონფლიქტები და მშვიდობის პერსპექტივები“, საქართველოს 
საპატრიარქო და კონრად ადენაუერის ფონდი. მოხსენება: დალის 
სვანეთის/კოდორის ხეობის/ზემო აფხაზეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
მიმოხილვა. 

23. 25 აპრილი, 2009 -  საქართველოს უნივერსიტეტი. კონფერენცია ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებებში. მოხსენება  - ზედა მაჭახელი (ტრადიცია და ინოვაცია). 

24. 15-18 ივნისი, 2009  - მესამე საფაკულტეტო კონფერენცია მიძღვნილი გრიგოლ 
კიკნაძის 100 წლის იუბილესადმი. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი. თბილისი. მოხსენება: ეთნოკულტურული პროცესების ისტორიიდან 
ზემო აფხაზეთში. 



25. 18-19 ივნისი, 2009 - V რესპუბლიკური ონომასტოლოგიური სამეცნიერო სესია 
მიძღვნილი ტოპონიმიკის ლაბორატორიის დაარსების 40 წლისადმი. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოხსენება: ქართული გვარსახელები ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული თვალსაზრისით (ზედა მაჭახელი). 

26. 3-4 სექტემბერი, 2009 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “Conflict and 
Transformation: State Rhetoric, Search for Identity, and Citizenship in South Caucasus”. 
საქართველოს უნივერსიტეტი, კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონის შესაწავლის 
ცენტრი. თბილისი. მოხსენება -  ისტორია და თანამედროვეობა ზემო აფხაზეთში -  
ეთნიკური ისტორიის პრობლემები. 

27. 7-8 დეკემბერი, 2009 - პლატონ იოსელიანის დაბადების 200 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიას და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. მოხსენება: ზედაშე ქართულ ტრადიციაში. 

28. 22 დეკემბერი, 2009 - მიხეილ გეგეშიძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. ივანე 
ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოხსენება: მიხეილ 
გეგეშიძე - ეთნიკური ეკოლოგიის პირველი მკვლევარი საქართველოში. 

29. 1-3 მაისი, 2010 - დიდაჭარობა - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
საქართველოს საპატრიარქო, სხალთის ეპარქია. ხულო-დიდაჭარა. მოხსენება: 
ისტორიულ-არქეოლოგიური კუთხე ეროვნულ მუზეუმში (ეთნოგრაფიული 
მუზეუმი). თანაავტორი: ნ. შოშიტაშვილი. 

30. 9-16 მაისი, 2009 - პროგრამა სამხრეთ კავკასიელი თეოლოგებისა და 
პოლიტიკოსებისათვის, კონრად ადენაუერის ფონდი, ბერლინი, მიუნხენი 
(გერმანია). მოხსენება - რელიგია და ტრადიციული ქართული კულტურა. 

31. 1-3 ოქტმბერი, 2010 - ტბელობა - საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს 
საპატრიარქო, სხალთის ეპარქია. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი. 
დაბა ხიჭაური. მოხსენება: პარხლისწყლის ხეობის ეთნიკურ ქართველთა 
ტრადიციული ყოფა და კულტურა. 

32. 5-8 ოქტომბერი, 2010 -  საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი: ისტორია 
და პერსპექტივები უახლესი კვლევების ფონზე“, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. 
მოხსენება: ტრადიციული ქართული ეთნიკური მარკერები ისტორიულ ტაო-
კლარჯეთში. 

33. 12 ოქტომბერი, 2010 – სვეტიცხოვლის 1000 წლისთავისა და 2009-2010 წლების 
“სრულიად საქართველოს და ყოველთა ივერიელთა ერთობის ახალი 
ტრაქტატისადმი” მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს 
საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტი. მოხსენება:  საქართველოს ერთიანობის იდეა ტრადიციულ 
ქართულ ყოფაში. 

34. 15-16 ოქტომბერი, 2010 – ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 
II საერთაშორისო კონფერენცია, ქუთაისი – მოხსენება: ქართულ ფეოდალურ 
საგვარეულოთა ისტორიიდან (ყიფიანები). 

35. 1-4 ნოემბერი, 2010 - აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და 
კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. მოხსენება: 
ქრისტიანობისა და ტრადიციული ქართული კულტურის ურთიერთმიმართება. 

36. 10-11 დეკემბერი, 2010 - საქართველოს საპატრიარქო, კონრად ადენაუერის ფონდი. 
მშვიდობის მისაღწევად საჭირო სტრატეგიები - რეგიონალური ინტეგრაციის 



საკითხები სამხრეთ კავკასიაში. Strategies for Peace – The Prospects of Regional 
Integration in South Caucasus. მოხსენება - ეთნიკური ურთიერთობების 
ტრადიციული კულტურა და მშვიდობის პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიაში. The 
Traditional Culture of Interethnic Relations and the Prospects for Peace in South Caucasus. 

37. 29 აპრილი-1 მაისი, 2011 - დიდაჭარობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 
საქართველოს საპატრიარქო, სხალთის ეპარქია. მოხსენება: თანამედროვე 
ეთნოკულტურული პროცესები თურქეთის რესპუბლიკის ეთნიკურად ქართულ 
მოსახლეობაში. 

38. 28-29 მაისი, 2011 - მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებებში, საქართველოს უნივერსიტეტი. მოხსენება: თანამედროვე ეთნო-
კულტურული პროცესები ეთნიკურ ქართველთა შორის თურქეთის 
რესპუბლიკაში. 

39. 10-12 ივნისი, 2011 - საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო 
კონფერენცია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი: პრობლემები და 
პერსპექტივები. გონიო. მოხსენება: ქართული კულტურული მემკვიდრეობის 
უნიკალური ძეგლი სვანეთში - დადეშქელიანთა სამთავრო რეზიდენცია ეცერში - 
პრობლემები და პერსპექტივები. 

40. 20-24 სექტემბერი, 2011 - საერთაშორისო კონფერენცია უცხოეთის ქართული 
მემკვიდრეობა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. მოხსენება - თანამედროვე 
ეთნოკულტურული პროცესები ქოჯაელისა და საქარიას მხარის ქართველთა 
შორის (თურქეთის რესპუბლიკა). 

41. 15-16 ოქტომბერი, 2011 - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო 
ბიბლიოთეკის  III  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ვაჟა-
ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი. მოხსენება: ქართულ ხალხურ 
დღეობათა ტრადიციული მენეჯმენტი. 

42. 25-26 ნოემბერი, 2011  -  ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, - 
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის პირველი საერთაშორისო 
კონფერენცია. მოხსენება: ეთნოკულტურული პროცესები  ბურსის რეგიონის 
(თურქეთი) ეთნიკურ ქართველთა შორის. 

43. 1-2 დეკემბერი, 2011 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 
ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: 
თურქეთელი ქართველი მეცნიერი და მოღვაწე ვახტანგ მალაყმაძე (ჰაირი 
ჰაირიოღლუ). 

44. 15 მაისი, 2012 - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 
სააგენტო, არამატერიალური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კონვენციის სამუშაო 
ჯგუფი, საუწყებათაშორისო სამუშაო შეხვედრა,   მოხსენება: საქართველოს 
მთიანეთში (თუშეთი, სვანეთი) არსებული ხალხური დღეობები. 

45. 19-20 მაისი, 2012 საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური სამეცნიერო 
კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. მოხსენება: ეთნოკულტურული 
პროცესები სტამბოლის ეთნიკურ ქართველთა შორის. 

46. 12-15 ივნისი, 2012 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 
სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: წმიდა გიორგის ქართული ხალხური 
ეპითეტები. 



47. 21 – 24 ივნისი, 2012 - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სასწავლო 
უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. აჰმედ ოზქან 
მელაშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო და თურქეთი: კულტურულ 
ურთიერთობათა ისტორია, დღევანდელობა და პერსპექტივები“. მოხსენება: – 
ვახტანგ მალაყმაძის (ჰაირი ჰაირიოღლუს) (1936-2002 წწ.)  ცხოვრებისა და 
მოღვაწეობის ძირითადი ასპექტები. 

48. 25 ივნისი, 2012 - გიორგი ახვლედიანი - 1 2 5. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ყოველწლიური სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია, თბილისი, 
2012. მოხსენება: სოციალური მეხსიერების ფაქტები თურქეთელ ქართველთა 
ტრადიციულ ყოფაში 

49. 27-29 ივნისი, 2012 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შედარებითი 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი რომანული 
ურთიერთგაგება ინტერტექსტუალური დიალოგი, სედბერის ლორანსიენის 
უნივერსიტეტის (ონტარიო, კანადა) სამართლის ფაკულტეტი, შედარებითი 
ლიტერატურის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „გამოძიება და პროცესი 
ლიტერატურასა და ხელოვნებაში“. მოხსენება: ქართული ჩვეულებითი 
სამართალი - ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთი მარკერი. 

50. 26-27 ივლისი, 2012 - არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 
ინვენტარიზაცია, თრეინინგი;  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის ეროვნული სააგენტო UNESCO და საერთაშორისო ურთიერთობების 
სამსახური. მოხსენება: ეთნოგრაფიული სააღრიცხვო ბარათის შევსების წესი 
(პრეზენტაცია; პროფ. როზეტა გუჯეჯიანი). 

51. 30 ნოემბერი-1 დეკემბერი,  2012 - პროფესორ სოსო ჭანტურიშვილის ხსოვნის 
საღამო და სამეცნიერო კონფერენცია; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი; საქართველოს ეროვნული მუზეუმი; საქართველოს 
საპატრიარქოს  ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტი. მოხსენება: სოსო ჭანტურიშვილი - ისტორიული ეთნოლოგიის 
სამეცნიერო დისციპლინის ფუძემდებელი საქართველოში. 

52. 14 დეკემბერი, 2012 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 
ისტორიის ინსტიტუტი, ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 
2012. მოხსენება: ეფრატის თემი. 

53. 1 ივნისი, 2013 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის 
სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია - 
ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობანი საქართველოში: ისტორია 
და თანამედროვეობა. მოხსენება: ქართველთა ეთნიკური იდენტობისა და 
რელიგიის ურთიერთმიმართების საკითხები (წარსული და თანამედროვეობა). 

54. 3 – 4 ივნისი, 2013 – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის 
სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია თურქეთელი ქართველები – 
ერთიანი ქართული კულტურის მემკვიდრენი. მოხსენება: იმერხევის 



ტრადიციული სულიერი კულტურის ისტორიიდან (დღესასწაულები, 
ზიარეთობის ტრადიცია). 

55. 14 ივნისი, 2013 - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ფაკულტეტი, 
ინტერდისციპლინარული რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია - დიმიტრი 
უძნაძე 125. მოხსენება: ტრადიციული ქართული აღზრდის სისტემის 
ისტორიიდან. 

56. 19-20 ივნისი, 2013 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე 
საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია - ექვთიმე თაყაიშვილი 150. მოხსენება: 
ეთნიკურ ქართველთა ყოფა და კულტურა ისტორიულ ნიგალში. 

57. 15-16 აგვისტო, 2013 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 
საქვეუწყებო დაწესებულება-საარქივო სამმართველო. აჭარის დედასამშობლოსთან 
დაბრუნების 135 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, მესამე, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, 
ეთნოლოგია). მოხსენება: ქალაქ ართვინისა და ჭოროხის მარჯვენა და მარცხენა 
სანაპიროებზე არსებული ქართული დასახლებების ტრადიციული ყოფა და 
კულტურა. 

58. 1-2 სექტემბერი, 2013 - სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი - წარსული და 
თანამედროვეობა“, მოხსენება: ბათუმთან დაკავშირებული სოციალურ-
კულტურული ასპექტები თურქეთელ ქართველთა ტრადიციულ ყოფაში.  

59. 16-17 ნოემბერი, 2013 - ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო 
ბიბლიოთეკის მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია, მიძღვნილი 
ბიბლიოთეკის დაარსების 140 წლისთავისადმი. ქუთაისი. მოხსენება: საქარიას 
რეგიონის (თურქეთის რესპულიკა) ეთნიკურ ქართველთა ტრადიციული ყოფისა 
და კულტურის საკითხები. 

60. 5–6 დეკემბერი 2013 - ირაკლი სურგულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია: „მითი, კულტი, რიტუალი“. მოხსენება: გარეგნობის/გარგნობის 
დღეობა ზემო მაჭახელში (თურქეთის რესპუბლიკა).   

61. 8 დეკემბერი, 2013 - საერთაშორისო კონფერენცია ენისა და კულტურის საკითხები, 
თურქულ-ქართულ ურთიერთობებში, სტამბოლის ქართული კულტურის ცენტრი. 
მოხსენება: ქართული ეროვნული იდენტობის ფორმირების ისტორია და 
თამამედროვე პრობლემატიკა. 

62. 31 მაისი, 2014 - საქართველოს უნივერსიტეტის მეექვსე ყოველწლიური 
კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, მოხსენება: საქარიას რეგიონის 
(თურქეთის რესპუბლიკა) ეთნიკურ ქართველთა განსახლების არეალი. 

63. 16-18 ივნისი, 2014 - საერთაშორისო  ინტერდისციპლინარული კონფერენცია 
ევროპული ღირებულებები და იდენტობა, მოხსენება: ქართული ჩვეულებითი 
სამართალი ევროპული ღირებულებების კონტექსტში. 

64. 19-20 ივნისი, 2014 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი  პროფესორი 
ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, მოხსენება: სარიტუალო 
პურების ისტორიიდან სვანეთში. 



65. 27-29 ივნისი, 2014 - ზაქარია ჭიჭინაძის 160 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: ზაქარია ჭიჭინაძე და კულტურათაშორისი 
დიალოგი. 

66. 11 ივლისი, 2014 - რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში, 
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოხსენება: სვანეთის 
საგვარეულოთა ისტორიიდან („სვანეთის სულთა მატიანები” და თანამედროვე 
სურათი). 

67. 16 ივლისი, 2014 - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებისადმი 
მიძღვნილი ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, სოხუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, განათლების ფაკულტეტი, მოხსენება: საწესო-სარიტუალო 
შესაწირავთა ნაირსახეობანი სვანეთის ტრადიციულ ყოფაში. 

68. 25-26 ოქტომბერი, 2014 - ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო 
ბიბლიოთეკა, მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: 
სარიტუალო შესაწირავთა ტრადიციული ნაირსახეობანი საქართველოში. 

69. 12 ნოემბერი, 2014 - წმიდა დიმიტრი ყიფიანის დაბადებიდან 200 წლისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 
კულტურათაშორისი დიალოგის ასოციაცია, მოხსენება: ყიფიანთა განსახლების 
არეალი სვანეთში.  

70. 25-26 ნოემბერი, 2014 - წმიდა თამარ მეფის უნივერსიტეტი, საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
- თურქეთში მცხოვრები ქართველები: სულიერი და მატერიალური კულტურა. 
მოხსენება: ისტორიული მახსოვრობის ძირითადი მახასიათებლები თურქეთის 
ეთნიკურ ქართველთა შორის.  

71. 30 January 2015 - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Faculty of Humanities 
Institute of Ethnology. Workshop Fundamentalism, Trans-nationalism and Religious 
Minorities. TBILISI.  მოხსენება:  The ways to maintain the ethnic identity: folk festivals 
of Georgians in  Artvini region (the Republic of  Turkey). 

72. 17-18 აპრილი, 2015 - - ჩვენი სულიერების ბალავარი, მერვე საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ნიკო 
ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება,  
ბათუმი, მოხსენება: ვახტანგ მალაყმაძის (ჰაირი ჰაირიოღლუს) ბიოგრაფიიდან - 
სვლა წმიდა ილია მართლის გზით, თანაავტორი: როინ მალაყმაძე. 

73. 27 მაისი, 2015 - საერთაშორისო სიმპოზიუმი - პირველი დიასპორული 
პროფესიული ფორმუმი, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი. მოხსენება, ეთნიკურ ქართველთა განსახლების არეალი 
თურქეთის რესპუბლიკაში. 

74. 28 – 29 მაისი, 2015 - ქართველოლოგიის ცენტრის V საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია თემაზე „თურქეთელი ქართველები: ისტორია და 
პერსპექტივები“საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და 
სამართლის ფაკულტეტი. მოხსენება: ეთნიკურ ქართველთა განსახლების არეალი 
და ისტორიის რეპრეზენტაცია ზემო მაჭახელში (თურქეთი). 

75. 24-25 ივნისი,  2015 - მეცხრე საფაკულტეტო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს 
გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი, თსუ ჰუმანიტარულ 



მეცნიერებათა ფაკულტეტი. მოხსენება: აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია და სვანეთის 
ტრადიციული ყოფისა და კულტურის კვლევის საკითხები. 

76. 28 მაისი, 2015  - სამეცნიერო აკადემიის წევრ-კორესპონდეტის, პროფესორ მამია 
დუმბაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია, თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი. მოხსენება: ისტორიული მახსოვრობის ძირითადი მახასიათებლები 
თურქეთის ქართველთა ტრადიციულ ყოფაში.   

77. 22-23 აპრილი, 2016 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ივანე ჯავახიშვილის 
140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია წარსული, აწმყო, 
მომავალი. მოხსენება: ივანე ჯავახიშვილი და სვანეთის ეთნოლოგია. 

78. 27-28 მაისი, 2016 – მეორე დიასპორული პროფესიონალური ფორუმი „გაუზიარე 
გამოცდილება სამშობლოს“, დიასპორის საკითხებშისაქართველოს ს ახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი, მოხსენება: ჰაირი ჰაირიოღლუს დაბადებიდან 90 წლისთავი –  
ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ძირითადი ასპექტები. 

79. 9 ივნისი, 2016 – პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადებიდან 90 წლის 
იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, მოხსენება: ისტორიის 
რეპრეზენტაცია და სვანეთის ტრადიციული ყოფა – „თამარ დედფალ“. 

80. 22 სექტემბერი, 2016 _ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 
მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი 2016. ქართული 
უნივერსიტეტი. საჯარო ლექცია: „ხელმწიფის კარის გარიგების“ ეთნოლოგიური 
ასპექტები. 

81. 13-15 ოქტომბერი, 2016 - თსუ, ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ნართების 
ეპოსის კვლევის თანამედროვე პრონციპები და მეთოდოლოგია“ მოხსენება – ერთი 
ეთნიკური ტერმინის არამართებული ინტერპრეტაციისათვის. 

82. 29-30 ოქტომბერი, 2016 –  ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო 
ბიბლიოთეკის მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: 
ისტორიის რეპრეზენტაციის ეთნოლოგიური ასპექტები თურქეთის ქართველთა 
შორის. 

83. 30 დეკემბერი, 2016 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბლისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 
ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, – მოხსენება: 
სვანეთის მეორე სულთა მატიანე – მნიშვნელოვანი წყარო ქართული კულტურის 
კვლევისათვის. თანამომხსენებელი: ქეთევან ხუციშვილი.  

84. 27-28 თებერვალი, 2017 – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, აკად. ა.შანიძის დაბადებიდან 
130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: მერი 
გუჯეჯიანის ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა. 

85. 23 მარტი, 2017 – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული 
ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია. - მოხსენება: რელიგიური დღესასწაულის იდენტობის მარკერად 
ტრანსფორმაციის პროცესი (კვირიკობა). 

86. 12-14 მაისი, 2017 – შოთა რუსთაველის 850 წისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორიოსო სaმეცნიერო სიმპოზიუმი, დუზჯეს უნივერსიტეტი, თურქეთის 



რესპუბლიკა. მოხსენება: „ვეფხისტყაოსანი“ და ტრადიციული ქართული 
კულტურა. 

87. 16-21 ივნისი, 2017  – ხმელთაშუაზღვისპირა აუზის ქვეყანათა პურის ფესტივალი 
(საბერძნეთის რესპუბლიკა, მარათონი, ვარნავასი). მოხსენება: პურის კულტურა 
საქართველოში.    

88. 22 ივნისი, 2017 – ივანე ჯავახიშვილის ს ახელობის თსუ, გიორგი ახვლედიანის 
სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება, სამეცნიერო კონფერნცია 
კულტურის კვლევის მეთოდები II. მოხსენება: ხალხურ დღეობათა 
ტრნსფორმირების ეტაპები სვანეთში.  

89. 25 სექტემბერი, 2017 – მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი, 
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდირა პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტი, მოხენება: ქალი მეცნიერებაში – ვერა ბარდაველიძე. 

90. 24-25 სექტემბერი, 2017 – მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო 
ფესტივალი, თსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქალი მეცნიერებაში 
და ქალთა საკითხების კვლევა“. მოხსენება: ანეტა დადიანი-დადეშქელიანის 
ცხოვრება დ ამოღვაწეობა (1872-1922).  

91. 27-29 სექტემბერი, 2017, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 
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