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„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
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14. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია
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16. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
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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,
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წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია,
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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
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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
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მოქალაქეობრიობა
მრავალკულტურულ და მრავალკონფესიურ გარემოში“, პირველი სემინარი
კოორდინატორების, ავტორების, ექსპერტებისა და რესურსების ადმინისტრატორთათვის, 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
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აპრილი 2009, თბილისი, მოხსენების თემა: „მატერიალური კულტურის კვლევის
პერსპექტივები“.
34. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის დეპარტამენტი და ივანე
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო
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Caucasus: Georgia on the crossroads – cultrural exchange across the Europe and beyond“, 29 ნოემბერი, 2009, ფლორენცია (იტალია), მოხსენების თემა: „Georgia on the
Crossroad of the Religious Ideas.“
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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, 1418 ნოემბერი, 2011 წ., დისკუსანტი.
64. ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებული
პროგრამის
„1940-იან
წლებში
საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობისა და მათი შთამომავლების
რეპატრიაციის მხარდაჭერა“, ფარგლებში უმცირესობების საკითხთა ევროპული
ცენტრის (ECMI) მიერ ორგანიზებული კონფერენცია „კვლევის მეთოდები
ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში: მესხებისრეპატრიაცია“, 22 თებერვალი,
2012, თანამომხსენებელი გ. თარხან-მოურავთან ერთად: „ეთნიკურობა და
ეთნიკური ჯგუფები საქართველოში.“
65. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) უმაღლესი განათლების
მხარდაჭერის პროგრამის (Higher Education Support Program) სწავლების
გაუმჯობესებისათვის რეგიონალური სემინარის: „Anthropological approaches to
Religion and Secularism“ გაზაფხულის სესია, 2012 წლის 9-13 მარტი, სტამბოლი,
თურქეთი.
66. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის
პროგრამის ცენტრალური აზიისა და კავკასიის კვლევისა და წვრთნის
ინიციატივის პროგრამის კონფერენცია: „CARTI Research Design Workshop and
Fellows Orientation“, 2012 წლის 14-17 მარტი, სტამბოლი, თურქეთი, ექსპერტი და
მომხსენებელი, მოხსენების თემა: „Identifying the existing and potential challenges
and limitations to study. Planning timeline.“
67. შვეიცარიის
აკადემიური
ქსელის
მიერ
დაფინანსებული
ფრიბურგის
უნივერსიტეტის პროექტის „Religion, Democracy and Nation in the Southern Caucasus“
კონფერენცია, 2-6 მაისი, 2012 წ., ანკარა (თურქეთი), მომხსენებელი და
დისკუსანტი სესიაზე „რელიგია და პოლიტიკა.“
68. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია, 2012 წლის 12-15 ივნისი, თბილისი, მომხსენებელი, მოხსენების
თემა: „პოზიტივიზმის პრობლემა ეთნოგრაფიულ კვლევებში.“
69. ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მეცნიერებათა
და
ხელოვნების
ფაკულტეტის ეთნოლოგიური სამეცნიეროკო ნფერენცია „არქაული ელემენტები
საქართველოს მთის ეთნოკულტურაში“, 2012 წლის 14-15 ივნისი, თბილისი,
მომხსენებელი, მოხსენების თემა: „ქართულ-კავკასიური პარალელების ძიება
ქართულ ეთნოლოგიურ კვლევებში.“
70. ცენტრალური ევრაზის კვლევების საზოგადოების მესამე რეგიონალური
კონფერენცია, თბილისი, 20-21 ივლისი, 2012 წ., მომხსენებელი, დისკუსანტი,
სესიის თავმჯდომარე, მოხსენების თემა: „ეთნო-კულტურული იდენტობის
მარკერები საქართველოში მცხოვრებ ზოგიერთ ეთნიკურ უმცირესობაში“,
71. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) უმაღლესი განათლების
მხარდაჭერის პროგრამის (Higher Education Support Program) სწავლების
გაუმჯობესებისათვის რეგიონალური სემინარის: „Anthropological approaches to

Religion and Secularism“ მესამე საზაფხულო სესიის მონაწილე, 10-21 აგვისტო, 2012,
ბაზალეთი.
72. L’Europe et le Caucase, Les relations interregionales et la question de l’identite, Universite
Paul Valery-Montpellier III Les 27 et 28 septembre, 2012, „Les particularites de l’identite
ethnoculturelle en Georgie (l’exemple des Kistes de Pankisi).“
73. შვეიცარიის
აკადემიური
ქსელის
მიერ
დაფინანსებული
ფრიბურგის
უნივერსიტეტის პროექტის „Religion, Democracy and Nation in the Southern Caucasus“
კონფერენცია, 15-19 ოქტომბერი, 2012 წ., ნაიმეიგენი (ჰოლანდია), მომხსენებელი
და დისკუსანტი სესიაზე „რელიგია და პოლიტიკა.“
74. აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ეწლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო კონფერენცია „ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული
მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები“, თბილისი, 16-17 ნოემბერი, 2012,
მოხსენების თემა: „ისტორიული ეთნოლოგია და ეთნოისტორია.“
75. International Conference „The Interpretation of Intangible Heritage in Museums“, orginized
by Ministry of Culture and Monuments Protection of Georgia, ICOM National Committee in
Georgia, Fund of Caucasus and Georgian National Museum in Tbilisi, 27-28 November,
2012, topic of the paper: „Ethnological research Specifications of intangible culture.“
76. პროფესორ სოსო ჭანტურიშვილის ხსოვნის საღამო და სამეცნიერო კონფერენცია,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის ინსტიტუტის,
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის და საქართველოს საპატრიარქოს ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის
ქართული
უნივერსიტეტის
მიერ
ორგანიზებული, თბილისი, 30 ნოემბერი-1 დეკემბერი, 2012 წ., მოხსენების
სათაური: „ისტორიული ეთნოლოგიის კვლევის სფერო.“
77. ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) უმაღლესი განათლების
მხარდაჭერის პროგრამის (Higher Education Support Program) სწავლების
გაუმჯობესებისათვის რეგიონალური სემინარის: „Anthropological approaches to
Religion and Secularism“ მესამე საგაზაფხულო სესიის მონაწილე, 16-24 აგვისტო,
2013, სტამბოლი.
78. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ
მენიერებათა
ფაკულტეტის
ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის
საანგარიშო სესია „ეთნოლოგიის ინსტიტუტი დღე“, 12 აპრილი, 2013, თბილისი,
ორგანიზატორი და მომხსენებელი, მოხსენებების სათაურები: „ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის თანამშრომელთა და სტუდენტთა მიერ გაწეული საექსპედიციო და
საველე სამუშაოები“ (თანამამომხს. რ. თოფჩიშვილი, რ. გუჯეჯიანი);
„ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები“ (თანამომხ. გ. ჭეიშვილი);
„საერთაშორისო თანამშღომლობა“ (თანამომხს. ი. ფიფია და დ. ჭიღოლაშვილი);
„ინსტიტუტის თანამშრომელთა და სტუდენტთა მიერ შესრულებული და
მიმდინარე საგრანტო პროექტები“ (თანამომხს. რ. გუჯეჯიანი).
79. შვეიცარიის
აკადემიური
ქსელის
მიერ
დაფინანსებული
ფრიბურგის
უნივერსიტეტის პროექტის „Religion, Democracy and Nation in the Southern Caucasus“
კონფერენცია, 2-5 მაისი, 2013 თბილისი, მომხსენებელი და დისკუსანტი სესიაზე
„რელიგია და პოლიტიკა.“
80. თსუ ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული
რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია „ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური
ურთიერთობანი საქართველოში: ისტორია და თანამედროვეობა“, 2013 წ. 1

ივნისი, თბილისი, მომხსენებეილი, მოხსენების თემა: „რელიგიისა და
პოლიტიკის მიმართება (თანამედროვე საქართველოში მიმდინარე პროცესების
მაგალითზე).“
81. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი, 2013
19-20 ივნისი, თბილისი, მოხსენების თემა: „მცირე ეთნიკური ჯგუფების
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
პრობლემები
თანამედროვე
საქართველოში
(ასირიელების მაგალითზე).“
82. ნაზარბაევის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სემინარი „Secular Sensibilities“, 7-9
აგვისტო, 2013, ასტანა (ყაზახეთი), მოხსენების თემა: „Hidden and transparent
religiosity: the case of contemporary Georgia.“
83. მე–5 საერთაშორისო კონფერენცია პოსტ-კომუნისტური ქვეყნების ურბანულ
გეოგრაფიაში: „ურბანული კვლევები, ურბანული თეორია დაგეგმარებითი
პრაქტიკა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა კავშირში“,
11-13 სექტემბერი, 2013, თბილისი, მოხსენების სათაური: „Bazaar culture in Georgia:
a case study from Tbilisi“ (საბაზრო კულტურა საქართველოში, თბილისის
მაგალითი).
84. თიუბინგენის ებერჰარდ კარლსის უნივერსიტეტის მიერორგანიზებული
სემინარი „ეკონომიკის, სახელმწიფოსა და სამართლის ტრანსფორმაცია
ცენტრალურ აზიასა და კავკასიაში“, 17-20 ოქტომბერი, 2013, ბიშკეკი
(ყირგიზეთი), მრგვალი მაგიდის მონაწილე.
85. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის
ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი და ივანე ჯავახიშვილის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის
განყოფილების ერთობლივად ორგანიზებული ირაკლი სურგულაძისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „მითი, კულტი, რიტუალი“, 5-6 დეკემბერი,
2013, თბილისი, მოხსენების სათაური: „რელიგიის კვლევისა და სწავლების
პრობლემები.“
86. საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში, 31 მაისი 2014, თბილისი, მოხსენების სათაური: „საკომუნიკაციო
არხები პოლიეთნიკურ გარემოში.“
87. Program Meeting „Elites“: definitions, identities and cultural repertoires.An
anthrop[ological approach to recent transformations of social structure of the Armenian
and Georgian Societies, 13-14 June, 2014, Yerevan.
88. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90
წლისთავისადმი, 2014 წლის 19-20 ივნისი, თბილისი, მოხსენების სათაური:
„სოციალური ურთიერთობების რეკონსტრუქცია ეკონომიკური ტრანსფორმაციების პირობებში.“
89. მედიცინის ისტორიის საერთაშორისო საზოგადოების 44-ე კონგრესი, 10-14
სექტემბერი, 2014, თბილისი, მოხსენების სათაური: „ნატვრის ხე და სამკურნალო
პრაქტიკა“, თანამომხსნებელი ნ. მინდაძე.

90. ურბანული რეკონფიგურაცია პოსტ-საბჭოთა სივრცეში, 4 სემინარი, 17-19
სექტემბერი, 2014, თბილისი, მრგვალი მაგიდის მონაწილე (Urban reconfiguration in
Post-Soviet Space, 4th Workshop).
91. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“, 24-26 ოქტომბერი, 2014
ბათუმი, მოხსენების თემა: „ინფორმაციული ველის გავლენა ახალი ელიტების
ფორმირებაზე.“
92. ტალინის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა და მმართველობის
ინსტიტუტის სემინარი კვლევის მეთოდოლოგიაზე, 31 ოქტომბერი, 2014,
ტალინი, სესიის ‘ეთნოგრაფია და კომპარატიული ანალიზი“ დისკუსანტი.
93. თსუ და ესუ ერთობლივი სემინარი „ელიტები: ქართული და სომხური
საზოგადოების სოციალური სტრუქტურის შედარებითი ანალიზი“, 28-29 იანვარი,
2015 თბილისი, მოხსენების სათაური „ახალი პოლიტიკური ელიტის ფორმირება
90-იანი წლების შემდგომ საქართველოში“ (Establishment of new political elite in
Georgia since 1990-ies).
94. თსუ ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მარი კიურის პროგრამის ფარგლებში
ორგანიზებული სემინარი „ფუნდამენტალიზმი, ტრანსნაციონალიზმი და
რელიგიური უმცირესობები“ (Fundamentalism, Trans-nationalism and Religious
Minorities), 30 იანვარი, 2015, თბილისი, მოხსენების სათაური „ასირიული თემი
საქართველოში“ (Assyrian community in Georgia).
95. Eurasian Borderlands Workshop, მოხსენების სათაური: „საზღვრების გადალახვა
ქვემოდან (ზუგდიდისა და გალის რაიონების მაგალითზე) (Crossing the borders
from below: case of Zugdidi and Gali districts), 27 თებერვალი - 1 მარტი, 2015,
სტამბოლი.
96. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა და პროფესორთა 2014
წლის სასწავლო-სამეცნიერო ესპედიციების ანგარიში, ეთნოგრაფიული პრაქტიკა
მცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში,
ნაზარბაევის უნივერსიტეტთან ერთობლივი სტუდენტური საველე ექსპედიცია
აჭარის რეგიონში „თანამედროვე ტრანსფორმაციული პროცესების გავლენა
საზღვრისპირა რეგიონებზე, ეთნოგრაფიული პრატიკა ქვემო ქართლში“, 19
მარტი, თბილისი.
97. ევროკომისიის პროექტის „დოქტორანტთა მეთოდოლოგიური წვრთნა“,
ფარგლებში ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენცია, პრაღა, ჩეხეთი 24-28 მარტი,
2015, მოხსენების სათაური: „ინოვაციური კვლევები.“
98. ფრანგული ინსტიტუტისა და უნივერსიტეტ „კავკაზის“ საერთაშორისო
კონფერენცია:
„იდენტობები
ცვლის
პროცესში:
კავკასია
ლოკალურს,
რეგიონალურსა და გლობალურს შორის“, ბაქო, 15-16 მაისი, 2015, მოხსენების
სათაური: „გაზიარებული სალოცავები ქვემო ქართლის რეგიონში (საქართველო).“
99. პირველი დიასპორული პროფესიული ფორუმი „გაუზიარე გამოცდილება
სამშობლოს“, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახლემწიფო მინისტრის
აპარატი, 27 მაისი, 2015 თბილისი, მოხსენებაის სათაური: „ეთნიკურ ქართველთა
განსახლების არეალი თურქეთის რესპუბლიკაში“, თანამომხსენებელი რ.
გუჯეჯიანი.
100. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ორგანიზებული

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ მამია
დუმბაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია, 28-29 მაისი, 2015 თბილისი, მოხსენების სათაური: „კულტურული
ელიტა: ცნების ტრანსფორმაცია და ღირებულებათა ცვლა.“
101. CASCADE Religions and Secularities in the Caucasus: New Configurations, within the
framework of CASCADE project in collaboration with the ISSICEU project FP7,
Moderator of the panel: Debating religion and secularity, ილიაუნი 1-3 ივნისი, 2015.
102. ახალი კოლეჯის სამეცნიერო კონფერენცია: „რელიგიური კავშირები და
განსხვავებები შავი ზღვის რეგიონში,“ ბუქარესტი, რუმინეთი 22-24 ივნისი, 2015,
მოხსენების
სათაური:
„რელიგიური
რიტუალები
მშვიდობიანი
თანაარსებობისავის (საქართველოს მაგალითი).“
103. Internastional Conference at Aoyama Gakuin University 4 August, 2015, Tokyo, paper:
„Legal transformations regarding the ethnic minorities – case of Georgia.“
104. ICCEES, discussant at the panel, 3-9 August 2015, Makukhari, Japan
105. Student Academic Conference: Common Past and Future: Armenian-Georgian Relations
from the Present Perspective, 28 September, 2015, TSU, orginiser, moderator.
106. Workshop on Research Methodology (for PhD students and early postdoctoral
researchers) 2-3 October, 2015 Tbilisi, Co-orginiser together with Abel Polese.
107. Student Academic Conference: Common Past and Future: Armenian-Georgian Relations
from the Present Perspective, 12 October, 2015, YSU, Yerevan, orginiser, moderator.
108. ახალგაზრდული კვლევების ცენტრი, ეკონომიკის უმაღლესი სკოლა
საერთაშორისო კონფერენცია „ახალგაზრდობა და საზოგადოება: ახალი
სოლიდარობების ძიებაში“, 16-17 ოქტომბერი, 2015, სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი,
მოხსენების სათაური: „რელიგიურობის ფორმები ახალგაზრდა იძუილებით
გადაადგილებულ პირებში.“
109. თსუ და გისების უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია
„ადამიანური და გარემოს რესურსები მულტიეთნიკურ საზოგადოებებში“, 3
ნოემბერი, 2015, თბილისი, „ანთროპოლოგიური კვლევის დადებითი მხარეები და
პრობელმები მულტიეთნიკურ გარემოში.“
110. თსუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ადამიანური და ბუნებრივი
რესურსები მულტიეთნიკურ საზოგადოებაში“, 5-7 ნოემბერი, 2015, თბილისი,
მოხსენების სათაური: „მულტიეთნიკურ საზოგადოებებში ანთროპოლოგიური
კვლევის დადებითი და უარყოფითი მხარეები.“
111. მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული - „საქართველო
2015“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეთნოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი და ივანე ჯავახიშვილის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის
განყოფილება, გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია: „ეთნოლოგია გუშინ და დღეს: კულტურის კვლევის
პრობლემები“, 10-12 ნოემბერი, 2015, თბილისი, მოხსენების სათაური: „გიორგი
ჩიტაიას კომპლექსურ-ინტენსიური კვლევის მეთოდი“.
112. თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო
კონფერენცია, 12-13 ნოემბერი, 2015, თბილისი, „პიტერ გოლდის ეთნოგრაფიული
მასალების კვალდაკვალ“, თანამომხსენებელი რ. გუჯეჯიანი.

113. თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
სამეცნიერო კონფერენცია, 25-27 ნოემბერი, 2015, თბილისი, მოხსენების სათაური:
„კარლა სერენას ცნობები საქართველოს შესახებ.“
114. 12th Doha Interfaith Conference: Spiritual and Intelectual Security in the Light of
Religious Doctrines, Doha, State of Qatar, 16-17 February 2016.
115. 2015 წლის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამის ფარგლებში
დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტების პრეზენტაცია, 2016 წლის 18 თებერვალი,
მოხსენების სათაური: „რელგიის ნორმატიული და პრაქტიკული ასპექტების
კორელაცია (ლომისობის დღესასწაულის მაგალითზე)“
116. მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი - „საქართველო
2016“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეთნოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის, ივანე ჯავახიშვილის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის
განყოფილებისა და საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაციის მიერ
ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ეთნოკულტურული
ადაპტაციის და ინტეგრაციის პროცესები მულტიკულტურულ საქართველოში“,
23-24
სექტემბერი,
2016,
თბილისი,
მოხსენების
სათაური:
„მულტიკულტურალიზმი თუ ინტერკულტურალიზმი: სამეცნიერო კვლევის
დილემა.“
117. VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი „საქართველო
ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში“ 17-22 ოქტომბერი, 2016, თბილისი,
მოხსენების სათაური: „ხალხური რელიგიურობა თუ ჰიბრიდული ქრისტიანობა:
ლომისობის დღესასწაულის მაგალითი.“
118. ფრიბურგის უნივერსიტეტისა და შვეიცარიის აკადემიური ქსელის
ორგანიზებული კონფერენცია: „მეთოდთა (გა)ცვლა თანამედროვე სოციალურ
მეცნიერებებში“, 22-23 ოქტომბერი, 2016, ფრიბურგი (შვეიცარია),მოხსენების
სათაური:
„ეთნოგრაფიიდან
ანთროპოლოგიისკენ:
მნიშვნელობის
ტრანსფორმაცია (საქართველოს მაგალითზე).“
119. ცენტრალური ევრაზიული კვლევების საზოგადოების (CESS) მიერ
ორგანიზებული 17-ე ყოველწლიური კონფერენცია, 3-6 ნოემბერი, 2016,
პრინსტონი (აშშ), მოხსენების სათაური: „არაფორმალური ვაჭრობა აფხაზეთისა
და საქართველოს დე ფაქტო საზღვარზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში“.
120. ფრიდრიხ
შილერის
უნივერსიტეტის
ცენტრალური
აზიისა
და
კავკასიოლოგიის ინსტიტუტების ორგანიზებული კონფერენცია პროექტ
CASCADE-ს ფარგლებში: „მიგრაცია, საქონლის მობილობა და სავაჭრო ქსელები
კავკასიაში“, 16-19 ნოემბერი, 2016, იენა (გერმანია), მოხსენების სათაური:
„სასაზღვრო ვაჭრობა: გადარჩენის სტრატეგია თუ სახალხო დიპლომატია.“
121. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული
ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
კონფერენცია, 23 მარტი, 2017, მოხსენების სათაური: „რელიგიურისა და
სეკულარულის მიმართება პოსტ-საბჭოთა საქართველოში.“
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