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დაბადების თარიღი: 1 აგვისტო 1967 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს 
ეთნოლოგიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 
განყოფილების ხელმძღვანელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: ketevan.khutsishvili@tsu.ge 
 
განათლება/ტრენინგი: 1984-1989 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: HB 
№069116, 1989 წ.  
1989-1991 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე-
ტის ასპირანტურა ეთნოგრაფიის სპეციალობით. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 2000 წ., „სიზმარი და სიზმრის ახსნა ქართულ 
ყოფაში“ (დიპლომი №002689); სადოქტორო - 2005 წ., „რელიგიური ფაქტორის 
გავლენა ეთნო-კულტურული იდენტიფიკაციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 
პროცესებზე (თანამედროვე საქართველოს მაგალითზე)“ (დიპლომის  №001546). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
1992-2006 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის: ლაბორანტი,  მეცნიერი თანამშრომელი, სწავლული მდივანი, წამყვანი 
მეცნიერი თანამშრომელი. 
1993-2006 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ეთნოგრაფიის კათედრის მეცნიერი თანამშრომელი. 
2004-2005 წწ. - კავკასიურ სახლთან არსებული კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი. 
2005-2006 წწ. - ილ.  ჭავჭავაძის სახელობის  ენებისა და კულტურის ინსტიტუტის 
პროფესორი.  
2006 წლიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, საქართველოს 
ეთნოლოგიის განყოფილების გამგე. 
2006-2018 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის 
მიმართულების სრული პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი. 



2018 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის 
მიმართულების პროფესორი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური, გერმანული 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. კავკასიაში არსებული ერთი თქმულების შესახებ, საქართველოს ეთნოგრაფთა XI 

რესპუბლიკური სესიის თეზისები, თბილისი 1989. 
2. სიზმრის ხატ-სიმბოლოების საკომუნიკაციო დატვირთვა მოზაიკური კულტურის 

გარემოში, „ქუთაისური საუბრები“ V, საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, 
ქუთაისი, 1998. 

3. აღმსარებლობის თავისუფლების საკითხი დასავლეთ ევროპის ზოგიერთ 
სახელმწიფოში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუ-
ტის სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი 1998 

4. კონფლიქტური სიტუაციები პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში, მონოგრაფიის 
თანაავტორი, თბილისი, 1998.  

5. ახალი რელიგიური მიმდინარეობანი საქართველოში, ალ. ორბელიანის 
ხსოვნისადმი მიძღვნილი II სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა შინაარსების 
კრებული, თბილისი, 1998. 

6. Correlation of Imaginary and Real in Traditional Georgian Being, Book of Abstracts of 5th 
Biennial EASA Conference, Frankfurt am Main, 1998. 

7. სიზმრის ფენომენი – მეცნიერული ინტერესისა და კვლევის საგანი, ისტორიული 
ალმანახი „კლიო“, #3 თბილისი, 1998. 

8. Конфликт как социальное явление, в книге „Полиэтническое общество и конфликты“, 
Тбилиси, 1998. 

9. სიზმარი, როგორც კომუნიკაციის საშუალება (ეთნოგრაფიული მონაცემების 
მიხედვით), „ქართველური მემკვიდრეობა“ III, ქუთაისი, 1999. 

10. ძალადობის ფორმათა ისტორიული დინამიკა საქართველოში, „ქუთაისური 
საუბრები“ VI, საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 1999. 

11. ძალადობის კვლევის საკითხი სოციალურ ანთროპოლოგიაში, ალ. ორბელიანის 
ხსოვნისადმი მიძღვნილი III სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა შინაარსების 
კრებული, თბილისი, 1999. 

12. Introduction in the book Latent Conflict in Poly-ethnic Society, Tbilisi University Press, 
Tbilisi, 1999. 

13. სახელმწიფოსა და არატრადიციულ რელიგიურ მიმდინარეობათა ურთიერთობის 
საკითხისათვის, „ქუთაისური საუბრები“ VII, საერთაშორისო სიმპოზიუმის 
მასალები, ქუთაისი, 2000. 

14. ძალადობისფორმათა ისტორიული დინამიკის კვლევის პრობლემა (ეთნოგრაფი-
ული მასალების მიხედვით), „ქართველური მემკვიდრეობა“ IV, ქუთაისი, 2000. 

15. რელიგიისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მიმართების საკითხისათვის, 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მარი 
ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის 
მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, თბილისი, 2002. 



16. გეოპოლიტიკური ინტერესები და რელიგიური ფაქტორის მნიშვნელობა 
საქართველოს მაგალითზე, „კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები“ 
XIII, თბილისი, 2002. 

17. კავკასია გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით (სუბიექტები, ინტერესები), წიგნში 
„უსაფრთხოების სტრატეგიის ეთნიკური ასპექტები“, თბილისი, 2002. 

18. Изменение религиозной ситуации и вопрос общественной безопасности  в Грузии, сб. 
кратких содержании докладов международной научной конференции: „Археология 
(IV) и Этнология (III) Кавказа“, Тбилиси, 2002. 

19. The Silk Road and the Caucasian Geopolitical Interests, 1st International Silk Road 
Symposium Book of Abstracts, Tbilisi, 2003. 

20. „პენსილვანიის საგუშაგო კოშკისა და ტრაქტატის საზოგადოება“    საქართველოში 
(იეღოვას მოწმეების მოძღვრება და პრაქტიკა), ჟურნალი „ანალები“ #1, თბილისი, 
2003. 

21. Нетрадиционные религиозные группы в Грузии («Свидетели Иеговы» - нарастающая 
проблема грузинского государства), сб. „Археология, Этнология и Фольклористика 
Кавказа“, материалы международной конференции, в соовторстве с Шубитидзе В. К. 
Ереван, 2003. 

22. Стратегия безопасности и геополитика, в книге „Кризис этнокультуры и безопасность 
общества (Панкисское ущелье)“, Тбилиси, 2003. 

23. საკრალურთან ურთიერთობის ერთი ფორმა ტრადიციულ საზოგადოებაში 
(ქართული ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით), ისტორიული ალმანახი 
„კლიო“, #20, თბილისი, 2003. 

24. რელიგიური სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში სეკულარიზაცია-
დესეკულარიზაციისა და გლობალიზაციის პროცესების ფონზე, საერთაშორისო 
კონფერენციის „რელიგია და საზოგადოება – რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში“, 
მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, თბილისი, 2004. 

25. ქრისტიანულ-მუსლიმანური ურთიერთობები საქართველოში: სტერეოტიპები დ 
არეალობა, საინსტიტუტო სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, 
თბილისი, 2004. 

26. The Silk Road and the Caucasian Geopolitical Interests, 1st International Silk Road 
Symposium, Izmir, 2004. 

27. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში მიმდინარე დაპირისპირებათა 
ზოგიერთი ვექტორი, ისტორიული ალმანახი „კლიო“, #24, თბილისი, 2004. 

28. რელიგიური სეპარატიზმის პრობლემა საქართველოში, ჟურნალი „ანალები“, #2, 
თბილისი, 2004. 

29. რელიგიური სიტუაციის ცვლილება და უსაფრთხოების პრობლემა თანამედროვე 
საქართველოში, მონგრაფია, თბილისი, 2004.  

30. არატრადიციული რელიგიური ჯგუფები საქართველოში (ბაჰაიზმი), კრებული 
„ქართული ეთნოლოგია“ I, თბილისი, 2005. 

31. Проблема исследования исторической динамики форм насилия (По этнографическим 
данным), „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“ IX, თბილისი, 2005.  

32. რელიგიური ჯგუფები თანამედროვე საქართველოში, „მასალები საქართველოს 
ეთნოგრფიისათვის“ XXV, თბილისი, 2005. 

33. სამოქალაქო საზოგადოება და რელიგიური ორგანიზაციები, II საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი „ქრიატიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო, მომავალი“, 
მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, თბილისი, 2005. 



34. Civil society and religious organizations, The second international symposium: „Christianity 
in our life: past, Present, Future“, Short papers, Tbilisi, 2005.  

35. კავკასიის ხალხთ აეთნოგრაფია, მონოგრაფია, „კავკასიური სახლი“, თბილისი, 
2006. 

36. რელიგიური ორგანიზაციები სამოქალაქო საზოგადოებაში, ჟურნალი „ლოგოსი“, 
IV, თბილისი, 2007. 

37. ტერმინ „ეთნიკურობის“ გაგებისათვის, აკად. აკაკიშანიძის დაბადებიდან 120 
წლისთავისადმი მიძღვნილი I სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 
2007. 

38. Construction of social relations motivated by dream in East Georgian highlands, ევროპის 
სოციალ-ანთროპოლოგთა ასოციაციის (EASA) მეათე ბიენალური კონფერენციის 
„Experiencing Diversity and Mutuality“ მასალები, ლიუბლიანა, 2008. 

39. ეთნოლოგიური კვლევების თანამედროვე ტენდენციები, კრ. „ანთოპოლოგია - 
მომავლის მეცნიერება?!“, თბილისი, 2008. 

40. სინკრეტიზმის პრობლემა რელიგიის ანთროპოლოგიაში, კრ. „ეთნოლოგიური 
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სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 7-8 მაისი 2002, მოხსენების სათაური: 
„გეოპოლიტიკური ინტერესები და რელიგიური ფაქტორის მნიშვნელობა 
საქართველოს მაგალითზე.“ 

11. საქართველოში აშშ-ს სამეცნიერო და სასწავლო პროგრამების მონაწილეთა 
ასოციაციის კონფერენცია „ტრადიციული და არატრადიციული რელიგიები 
საქართველოში“, თბილისი, 29 ივნისი 2002, მოხსენების სათაური: „რელიგიური 
ვითარება თანამედროვე საქართველოში.“  

12. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასიის არქეოლოგია (IV) და 
ეთნოლოგია (III)“, თბილისი, 3-4 ოქტომბერი 2002. მოხსენების სათაური: 
„Изменение религиозной ситуации и вопрос общественной    безопасности  в Грузии“ 



(რელიგიური სიტუაციის ცვლილება და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 
პრობლემა საქართველოში). 

13. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის და შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის აბრეშუმის გზის I საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 25-27 
ივნისი 2003. მოხსენების სათაური: „The Silk Road and the Caucasian Geopolitical 
Interests“ (აბრეშუმის გზა და კავკასიური გეოპოლიტიკური ინტრესები). 

14. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია 
და ფოლკლორისტიკა“, ერევანი, 17-18 ნოემბერი 2003, მოხსენების სათაური: 
„Нетрадиционные религиозные группы в Грузии («Свидетели Иеговы» - нарастающая 
проблема грузинского государства)“ („იეღოვას მოწმეები - ქართული სახელმწიფოს 
მზარდი პრობლემა“) ვ. შუბითიძესთან თანაავტორობით. 

15. საერთაშორისო კონფერენცია რელიგია და საზოგადოება – რწმენა ჩვენს 
ცხოვრებაში, თბილისი, 4-7 თებერვალი 2004, მოხსენების სათაური: „რელიგიური 
სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში სეკულარიზაცია-დესეკულარიზაციისა 
და გლობალიზაციის პროცესების ფონზე.“ 

16. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
სესია, თბილისი, 31 მაისი – 4 ივნისი 2004, მოხსენების სათაური: „ქრისტიანულ-
მუსლიმანური ურთიერთობები საქართველოში: სტერეოტიპები და რეალობა“. 

17. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
სესია საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების ოცსაუკუნოვანი 
იუბილესადმი მიძღვნილი, თბილისი, 12-14 აპრილი 2005, მოხსენების სათაური: 
„სამოქალაქო საზოგადოება და რელიგიური ორგანიზაციები.“ 

18. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწყმო, 
მომავალი“, თბილისი  24-26 ნოემბერი 2005, მოხსენების სათაური: „სამოქალაქო 
საზოგადოება და რელიგიური ორგანიზაციები.“ 

19. ამერიკათმცოდნეობის მე-8 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 
მიძღვნილი ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის 230-ე წლისთავისადმი, 
თბილისი, 2006 წ. 4-6 მაისი, მოხსენების თემა: „რელიგიური აქტიურობის 
ფორმები ამერიკის შეერთებულ შტატებში.“ 

20. საერთაშორისო ფორუმი „ცივილიზაციათა დიალოგი და ხალხთა თანაარსებობა“, 
ბიშკეკი (ყირგიზეთი), 2006, წ. 21-24 ივნისი, მოხსენების თემა: „Изменение 
религиозной ситуации в современной Грузии“ (რელიგიური სიტუაციის ცვლილება 
თანამედროვე საქართველოში). 

21. ქეთევან ლომთათიძის სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 75 
წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, 
თბილისი, 2007 წ. 12-13 თებერვალი, მოხსენების თემა: „ეთნოკულტურა და 
გლობალიზაციის პროცესი“ 

22. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 
სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2007 წ. 25-27 ივნისი, მოხსენების თემა: 
„ტერმინ ეთნიკურობის გაგებისათვის.“ 

23. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის დეპარტამენტისა და 
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოსა 
და კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილებების კონფერენცია „ანთროპოლოგია – 
მომავლის მეცნიერება?!“, თბილისი, 2007 წ. 28-30 ივნისი, მოხსენების თემა: 
„ეთნოლოგიური კვლევების თანამედროვე ტენდენციები.“ 



24. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 
სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2008 წ. 10-12 ივნისი, მოხსენების თემა: 
„სინკრეტიზმის პრობლემა რელიგიის ანთროპოლოგიაში.“ 

25. საერთაშორისო კონფერენცია „პასუხისმგებლობა, ტრადიციული ღირებულებები, 
მდგრადიგანვითარება“, თბილისი, 2008 წ. 13 ივნისი, მოხსენების თემა: 
„სოციალური კონტროლის ტრადიციული მექანიზმები საქართველოში“.  

26. ცენტრალურევრაზიული კვლევევბის საზოგადოების პირველი რეგიონალური 
კონფერენცია, ჩოხ-ტალი (ყირგიზეთი), 2008 წ.  4-7 აგვისტო, მოხსენების 
სათაური: „Christian-Moslem Relations in Georgia (Past and Present)“. 

27. ევროპის სოციალ-ანთროპოლოგთა ასოციაციის (EASA) მეათე ბიენალური 
კონფერენცია „Experiencing Diversity and Mutuality“, ლუბლიანა (სლოვენია) 26-30 
აგვისტო, 2008, მოხსენების თემა: „Construction of social relations motivated by dream in 
East Georgian highlands.“ 

28. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფ. 
სერგი ჯიქიას 110 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 18 
დეკემბერი, 2008, მოხსენების თემა: „კულტურის ვიზუალური ფიქსაციის 
მნიშვნელობა ეთნოლოგიურ კვლევებში.“ 

29. ევრო კლიო/მატრა–ს პროექტის „ტოლერანტობის მშენებლობა განათლების გზით 
საქართველოში, როგორ ვასწავლოთ ისტორია და მოქალაქეობრიობა 
მრავალკულტურულ და მრავალკონფესიურ გარემოში“, პირველი სემინარი 
კოორდინატორების, ავტორების, ექსპერტებისა და რესურსების ადმინისტრატო-
რთათვის, 6-7 თებერვალი, 2009, თბილისი, მონაწილე. 

30. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის 
პროგრამის (Higher Education Support Program) რეგიონალური სემინარის 
„სწავლების გაუმჯობესება“ ინტერსესიის „ანთროპოლოგიური მიდგომები: 
თეორიისა და პრაქტიკის მიმართება“, 6-9 მარტი, 2009, სტამბოლი (თურქეთი), 
მონაწილე. 

31. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის 
პროგრამის (Higher Education Support Program) რეგიონალური სემინარის 
„სწავლების გაუმჯობესება“ მრგვალი მაგიდის „FIVE YEARS OF RESET 
PROMOTING CHANGE IN UNDERGRADUATE TEACHING“ მონაწილე, 20-22 
მარტი, 2009, იზმირი (თურქეთი), მოხსენების თემა: „Opening doors to new subjects 
and disciplines, Bologna process as a factor in change.“ 

32. მაქს პლანკის სოციალური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის სემინარი 
„სოციალისტური ერის ანთროპოლოგია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში“, 
მონაწილე, 23-24 აპრილი, 2009, ჰალე (გერმანია), მოხსენებისთემა: “Georgian 
Ethnological School” 

33. საქართველოს უნივერსიტეტი, კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, 25 
აპრილი 2009, თბილისი, მოხსენების თემა: „მატერიალური კულტურის კვლევის 
პერსპექტივები“. 

34. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის დეპარტამენტი და ივანე 
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია: „ვერა ბარდაველიძე – 110“, ორგანიზატორი და 
მონაწილე, 14-15 მაისი, 2009, თბილისი, მოხსენების თემა: „ქართული ეთნოლოგია 
1980-იანი წლების შემდეგ.“ 



35. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის მესამე 
საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი გრ. კიკნაძის 100 წლის 
იუბილესადმი, 15-18 ივნისი, 2009, თბილისი, მოხსენების თემა: „ეთნოგრაფია – 
ანთროპოლოგიური კვლევის მეთოდი.“ 

36. „დიალოგი ევრაზიის პლატფორმა – საქართველოს” მიერ ორგანიზებული 
საერთაშორისო სესია „მშვიდობისა და დიალოგის არქიტექტორები ევრაზიაში – 
ტოლერანტობა, როგორც გადარჩენის აუცილებელი პირობა“, 15 ოქტომბერი, 2009, 
თბილისი, მოხსენების თემა: „მშვიდობიანი თანაცხოვრების კულტურა 
კავკასიაში.“ 

37. ევროკლიოსა და საქართველოს ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაციის სემინარი 
„ტოლერანტობის აღზრდა ისტორიული განათლების გზით საქართველოში“, 22-
25 ოქტომბერი, 2009, თელავი, ექსპერტი. 

38. ქართული ხელოვნებისა და კულტურის საერთაშორისო სიმპოზიუმი: „The 
Caucasus: Georgia on the crossroads – cultrural exchange across the Europe and beyond“, 2-
9 ნოემბერი, 2009, ფლორენცია (იტალია), მოხსენების თემა: „Georgia on the 
Crossroad of the Religious Ideas.“ 

39. საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი საიუბილეო სხდომა 
მიძღვნილი გამოჩენილი ეთნოლოგის მიხეილ გეგეშიძის დაბადებიდან 80 
წლისთავისადმი, 22 დეკემბერი, 2009, თბილისი, მოხსენების თემა: „მ. გეგეშიძის 
მოღვაწეობა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში.“  

40. ისტორიის მასწავლებელთა ევროპული ასოციაციის – ევროკლიოს მიერ 
ორგანიზებული ევროკლიო/მატრას ავტორთა და ექსპერტთა მეორე სემინარი 
„ევროპის გასაღები. ინოვაციური მეთოდოლოგია თურქული სკოლის 
ისტორიაში,“ 15-17 იანვარი, 2010, ბოლუ (თურქეთი), საერთაშორისო 
დამკვირვებელი. 

41. ისტორიის მასწავლებელთა ევროპული ასოციაციის – ევროკლიოსა და ისტორიის 
მასწავლებელთა ასოციაციის საქართველოში, მიერ ორგანიზებული მეოთხე 
სემინარი „ტოლერანტობის აღზრდა ისტორიის სწავლებით საქართველოში: 
როგორ ვასწავლოთ ისტორია და მოქალაქეობა მულტიკულტურულ და 
მულტირელიგიურ გარემოში?“, 22-24 იანვარი, 2010 თბილისი, ექსპერტი. 

42. ბერლინის ჰუმბოლდთის უნივერსიტეტის ევროპის ეთნოლოგიის 
დეპარტამენტის სემინარი „ურბანული სივრცეები სოციალიზმის შემდგომ: 
საზოგადოებრივი ადგილების ეთნოგრაფია“, დისკუსანტი, 24 თებერვალი, 2010, 
ბერლინი (გერმანია). 

43. საქართველოს უნივერსიტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ერთობლივი საერთაშორისო სემინარი თემაზე: „Contemporary Anthropology: 
Problems and Perspectives“, 17 მარტი 2010, ორგანიზატორი და მომხსენებელი, 
მოხსენების თემა: „Problems of Building Anthropological Programs in Georgia.“  

44. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის 
პროგრამის (Higher Education Support Program) რეგიონალური სემინარის 
„სწავლების გაუმჯობესება“ ინტერსესიის „ანთროპოლოგიური მიდგომები: 
თეორიისა და პრაქტიკის მიმართება“, 18-23 მარტი, 2010 თბილისი, მონაწილე. 

45. ისტორიის მასწავლებელთა ევროპული ასოციაციის – ევროკლიოსა და ისტორიის 
მასწავლებელთა ასოციაციის საქართველოში მიერ ორგანიზებული მეხუთე 



სემინარი „ტოლერანტობის აღზრდა ისტორიის სწავლებით საქართველოში: 
როგორ ვასწავლოთ ისტორია და მოქალაქეობა მულტიკულტურულ და 
მულტირელიგიურ გარემოში?“, 8-11 აპრილი, 2010. ახალციხე, ექსპერტი. 

46. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 24-25 
აპრილი, 2010, ბათუმი, ორგანიზატორი და მონაწილე, მოხსენების სათაური: 
„ანთროპოლოგიური პროგრამები ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში სიძნელეები, პერსპექტივები.“ 

47. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია 
„ტოლერანტობა – თანამშრომლობის პირობა“, 7-8 მაისი, 2010, თბილისი 
მონაწილე, მოხსენების სათაური: „მშვიდობიანი თანაცხოვრების ფაქტორები 
კავკასიაში.“ 

48. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
კონფერენცია, 14-17 ივნისი, 2010, თბილისი, მონაწილე, მოხსენების თემა: 
„სუფიური საძმოები (ნაყშბანდია და კადირია) პანკისის ხეობაში.“ 

49. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე საფაკულტეტო კონფერენცია 
მიძღვნილი პროფ. ალექსი ლეკიაშვილის 90 წლისიუბილესადმი, 21-23 ივნისი, 
2010, თბილისი, მონაწილე, მოხსენების თემა: „სოციალიზაციის ტრადიციები და 
ინკულტურაციის პროცესები.“  

50. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) უმაღლესი განათლების 
მხარდაჭერი პროგრამის (Higher Education Support Program) სწავლების 
გაუმჯობესებისათვის რეგიონალური სემინარის: „Anthropological approaches to 
Religion and Secularism“ პირველი საზაფხულო სესიის მონაწილე, 2-15 აგვისტო 
2010, თბილისი, ლექციები: Introduction to Tbilisi and Georgia (ნ. აბაკელიასთან 
ერთად), Introduction to the anthropology of religion (მაიკლ ლამბეკთან ერთად), 
Religion and Secularism in Georgia (მათაის პელკმანსთან ერთად), The fear of 
religious minorities (რობერტ ორსისთან ერთად), the challenge of terminology (ჟანა 
კორმინასთან და ჯონ შობერლაინთან ერთად), Teaching anthropology of religion 
and secularism (ჯონ შობერლაინთან ერთად), Religion and secularism in post-Soviet 
teaching and society (ჟანა კორმინასთან და ჯონ შობერლაინთან ერთად), Everyday 
religion and secularism (მარია ლოუსთან ერთად), religion and rationality (მაიკლ 
ლამბეკთან ერთად).  

51. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ისლამურ კვლევებში „ისლამის სამყარო: 
ისტორია, საზოგადოება და კულტურა“, 2010 წ., 28-30 ოქტომბერი, მოსკოვი 
(რუსეთი), მოხსენების თემა: „Naqshbandiya Tariqah in Georgia: theology and practice“ 

52. კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო 
კონფერენცია: „Strategies for Peace – The Prospects of Regional Integration in South 
Caucasus“, 2010 წ., 10-11 დეკემბერი, თბილისი, მომხსენებელი და დისკუსანტი 
სესიაზე: „Challenges for Peace in the Sector of Culture and Language.“ 

53. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის 
პროგრამის ცენტრალური აზიისა და კავკასიის კვლევისა და წვრთნის 
ინიციატივის პროგრამის კონფერენცია: „CARTI Research Design Workshop and 
Fellows Orientation“, 2011 წ., 13-15 მარტი, სტამბოლი, თურქეთი, ექსპერტი და 



მომხსენებელი, მოხსენების თემა: „Этика исследователя. Существующие коды и 
правила, потенциальные этические проблемы.“ 

54. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) უმაღლესი განათლების 
მხარდაჭერის პროგრამის (Higher Education Support Program) პროექტის: 
„Anthropological approaches to Religion and Secularism“ გაზაფხულის სესია, 2011 წ., 
10-13 მარტი, სტამბოლი, თურქეთი. ლექციის თემა: „Ethnographic approaches 
between Eurasian and Western traditions.“ 

55. საერთაშორისო კონფერენცია „Human Rights, Democracy, Nation, and Religion in the 
Southern Caucasus. A Comparative Analysis of Key Concepts“ (Search Conference in 
Tbilisi), 2011 წ., 1-5 აპრილი, თბილისი, მოხსენების თემა: „The role of religion in 
forging Georgian ethnic identity.“ 

56. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე 
ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცცნიერო კონფერენცია, 
2011 წ., 3-4 მაისი, თბილისი, მოხსენების თემა: „ანთროპოლოგიური კვლევის 
ეთიკა.“ 

57. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის 
პროგრამის (Higher Education Support Program) რეგიონალური სემინარის 
„სწავლების გაუმჯობესება“, 2011 წლის შეხვედრა, დისკუსიის მონაწილე, 20-23 
მაისი, 2011 წ., ბუდაპეშტი (უნგრეთი), დისკუსიის თემა: „Teaching values?“ 

58. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეხუთე საფაკულტეტო კონფერენცია 
მიძღვნილი პროფ. გივი ჟორდანიას 100 წლის იუბილესადმი, 7-8 ივლისი, 2011 წ., 
თბილისი, მონაწილე, მოხსენების თემა: „რელიგიურობის მახასიათებლები 
იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობაში.“ 

59. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) უმაღლესი განათლების 
მხარდაჭერის პროგრამის (Higher Education Support Program) სწავლების 
გაუმჯობესებისათვის რეგიონალური სემინარის: „Anthropological approaches to 
Religion and Secularism“ მეორე საზაფხულო სესიის მონაწილე, 24 ივლისი - 6 
აგვისტო 2011, ბათუმი, ლექციები: Taking things in an anthropological direction: 
challenges, obstacles and opportunities; Children and religion (რობერტ ორსისთან 
ერთად); Anthropology of secularism in the Post-Soviet space 1 (ჯონ შობერლაინთან 
ერთად); Rituals; Secular rituals (ჟანა კორმინასთან ერთად). 

60. ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის ევროპული ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის კონფერენცია „Capital Cities in Transformation: spaces, actors and 
transfers“, 8-9 სექტემბერი, 2011, ბერლინი (გერმანია), სესიის: „Perceptions and 
Appropriations“ მოდერატორი. 

61. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და პოლვალერის უნივერსიტეტის 
ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია „ევროპა და კავკასია, 
რეგიონთშორისი ურთიერთობები და იდენტობის პრობლემა“, 2011 წ., 27-31 
ოქტომებერი, თბილისი, მომხსენებელი, თემა: „იდენტობის ტრანსფორმაცია 
იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობაში (ცხინვალის რეგიონი).“ 

62. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მარბურგის ფილიპსის 
უნივერსიტეტის ერთობლივი პირველი სიმპოზიუმი „Caucasus, Conflict, Culture“ 
first symposium on Anthropology and Prevention of Conflicts in Armenia, Azebaijan and 
Georgia, 2011 წლის 31 ოქტომბერი - 5 ნოემბერი, თბილისი, ორგანიზატორი და 



მომხსენებელი: „Post-conflict problems and Identity Definitions Using the Example of the 
Akhalgori Region.“ 

63. შოთა რუსთაველის სახ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივანე 
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტისა და მარბურგის 
ფილიპსის უნივერსიტეტის კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის 
დეპარტამენტის ერთობლივი კონფერენცია: „Perceptions of the State and Legal 
Practice in the Caucasus. Anthropological Perspectives on Law and Politics“, ბათუმი, 14-
18 ნოემბერი, 2011 წ., დისკუსანტი. 
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დაფინანსებული პროექტი: „კავკასია, კულტურა, კონფლიქტი III“ – „გერმანელები 
კავკასიაში: ურთიერთოებები მულტიეთნიკურ რეგიონში”  

• 2014-2017 წწ. - ევროკომისიის მარი კიურის პროგრამის მიერ დაფინანსებული 
პროექტი „მიმდინარე მმართველობის ფორმების ტრანსფორმაციიის 
მულტიდისციპლინარული და მულტიკულტურული განზომილებანი“ 
(კოორდინატორი, მონაწილე). 

• 2014-2016 წწ. - შვეიცარიის კავკასიური აკადემიური ქსელის მიერ 
დაფინანსებული პროექტი „ელიტები: ქართული და სომხური საზოგადოების 
სოციალური სტრუქტურის შედარებითი ანალიზი“(მონაწილე). 

• 2015 წ. - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) მიერ 
დაფინანსებული პროექტი: „კავკასია, კულტურა, კონფლიქტი IV“ 
(თანადირექტორი). 

• 2015-2018 წწ. - ფოლკსვაგენის ფონდის პროექტი: „ფორმალური და 
არაფორმალური ვაჭრობა და ბაზრები ცენრალურ აზიასა და კავკასიაში“ 
(შემსრულებელი). 

• 2016 წ. - ჰაინრიჰ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს მიერ 
დაფინანსებული პროექტი: „სომხურ-ქართული ურთიერთოებების სტრატეგიების 
აკადემიისა და სტუდენტთა ჩართვით“ (თანადირექტორი). 

• 2017 წ. - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) მიერ 
დაფინანსებული პროექტი: „კავკასია, კულტურა, კონფლიქტი VI“ 
(თანადირექტორი). 

• 2017 წ. - ჰაინრიჰ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს მიერ 
დაფინანსებული პროექტი: „სომხურ-ქართული ურთიერთოებების სტრატეგიების 
აკადემიისა და სტუდენტთა ჩართვით 2“ (თანადირექტორი). 



• 2017 წ. - ჰაინრიჰ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს მიერ 
დაფინანსებული პროექტი: „ანეტა დადიანი‐დადეშქელიანის ცხოვრება და 
მოღვაწეობა (1872‐1922წწ.)“ (შემსრულებელი). 

• 2018-2021 წწ. - განათლების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის 
ნორვეგიული ცენტრის მიერ ევრაზიული პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერილი 
პროექტი: „NorGePart: Norwegian-Georgian Partnership Program forResearch-Based 
Educational Collaboration in Anthropology“ (ნორვეგიულ-ქართული პარტნიორობის 
პროგრამა ანთროპოლოგიაში კვლევაზე დაფუძნებული განათლების სფეროში 
თანამშრომლობისათვის) (პროგრამის კოორდინატორი). 

 


