
გიორგი მამარდაშვილი _ CV 
 
დაბადების თარიღი:  11 მარტი 1972 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს 
ეთნოლოგიის განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: gmamarda@gmail.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1989-1994 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ეთნოგრაფი, დიპლომი: აუ № 
016556, 1994 წ. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ანთროპოლოგიის დოქტორი. 
 
დისერტაცია: „საზოგადოებრივი და საოჯახო ყოფა ლეჩხუმის მოსახლეობაში“, 2011 
წ. (დიპლომი № 000005). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2010 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი. 
2007 წლიდან - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერი თანამშრომელი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 

1. ცაგერის საეპისკოპოსო XVII-XVIII საუუკუნეებში, კრ. „ისტორიულ- 
ეთნოგრაფიული ძიებანი“, VIII, თბ., 2006. 

2. საოჯახო ყოფა და რწმენა წარმოდგენები ლეჩხუმის მოსახლეობაში, თბ., 2006, 
ბროშურა. 

3. ლეჩხუმის სამხედრო პოლიტიკური ისტორიიდან, თბ.,  2006, ბროშურა. 
4. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება: გუშინ, დღეს, ხვალ (მონოგრაფიის 

თანაავტორი), თბ., 2008. 
5. ტრადიციული კულტურისა და მენტალობის როლი აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

არსებული კონფლიქტის მოგვარებაში, კრ. „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, 
XIII, გამომც. „მწიგნობარი,“ თბ., 2011. 

6. აფხაზეთის ტერიტორიის მოსახლეობის რელიგიური ცხოვრების თანამედროვე 
საკითხები, კრ. „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XIV, გამომც. „მწიგნობარი,“ 
თბ., 2012. 



7. აფხაზური ხალხური გადმოცემების, თქმულებების და მითების გეოგრაფია, კრ. 
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“,  XV, გამომც. „მწიგნობარი,“ თბ., 2013. 

8. საოჯახო ყოფის ზოგიერთი ასპექტი და მათი ტრანსფორმაცია აფხაზეთში, კრ. 
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XVI, გამომც. „მწიგნობარი,“ თბ., 2014. 

9. გივი ელიავა და მისი წვლილი სამეგრელოს ეთნოგრაფიულ შესწავლაში, კრ. 
„ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, XVII, გამომც. „მწიგნობარი,“ თბ., 2015. 

10. აფხაზური ტრადიციული რელიგია, მისი მიმართება ქრისტიანობასთან და როლი 
თანამედროვე აფხაზის ცნობიერებაში, კრ. „ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი“, 
XVIII, გამომც. „მწიგნობარი,“ თბ., 2016. 

11. მარტვილის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ეთნოგრაფიული კოლექცია, 
„მარტვილის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შრომები“, I, თბ., 2017. 

12. ხევსურული სწორფრობა და ფშავური წაწლობა, „კავკასიური ეტიკეტი“ 
(ეთნოლოგიური ეტიუდები), თბ., 2018, გვ. 179-195. 

13. მეურნეობა/მიწათმოქმედების (მემინდვრეობა, მესაქონლეობა) ისტორია 
საქართველოში, კრებ. „ქართული ტრადიციული კულტურის ისტორია“, თბ., 2018, 
გვ. 273-287. 

 
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 

1. 2009 წ. 22 ივლისი-2 აგვისტო – საერთაშორისო სემინარი „ზეპირი ისტორიები, 
როგორც ერების თვითგამორკვევისა და თვითშეგნების წყარო,“ ყირგიზეთი, 
ჩოლპან ათა, ისიკ-ყული, მოხსენება: „საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 
ოკუპაციის მუზეუმი.“ 

2. სემინარი სამუზეუმო მონაცემთა ბაზის წარმოება, სამუზეუმო ექსპონატტთა 
ინვენტარიზაცია (მაუჰაუგენის მუზეუმი, ნორვეგია). 

3. 2011 წ. 31 ოქტომბერი-5 ნოემბერი - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და 
მარბურგის ფილიპსის უნივერსიტეტის (გერმანია) ერთობლივი სიმპოზიუმი 
„Caucasus,  Conflict, Culture“ First Symposium on  Antropology  and   Prevention of 
Conflicts in Armenia, Azerbaijan and Georgia, მოხსენება: „ტრადიციული კულტურისა 
და მენტალობის როლი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე კონფლიქტის 
მოგვარებაში“, თანამომხსენებელი ხ. იოსელიანი. 

4. 2013 წ. - თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ი. 
სურგულაძის ხსოვისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: 
„საოჯახო რიტუალური პრაქტიკა ლეჩხუმის მოსახლეობაში.“ 

5. 2014 წ. - თსუ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გიორგი ბოჭორიძე - 140,“ მოხსენება: 
„რუსი და აფხაზი მეცნიერების თანამედროვე კვლევების ტენდენციები აფხაზეთის 
საკითხებთან მიმართებაში.“ 

6. 2015 წ. - თსუ 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“, მოხსენება: „გივი ელიავა და მისი ღვაწლი სამეგრელოს 
ეთნოგრაფიის შესწავლაში.“   

7. 2015 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერებისა და 



ინოვაციების საერთაშორისო კვირეულის „საქართველო - 2015“ ფარგლებში 
მოწყობილი სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „აფხაზეთის მოსახლეობის 
ეთნიკური სურათის ისტორიული საფუძვლები და განვითარების დინამიკა.“ 

8. 2016 წ. - თსუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ეთნოკულტურული 
ადაპტაციისა და ინტეგრაციის პროცესები მულტიკულტურულ საქართველოში,“ 
მოხსენება: „აფხაზების რელიგიური წარმოდგენები და მათი კვლევის 
თანამედროვე ტენდენციები.“ 

9. 2017 წ. - ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, კავკასიის ხალხთა 
საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით მოწყობილი 
კონფერენცია „ქართულ-ოსური ურთიერთობის პერსპექტივა ყაზბეგის რეგიონში“, 
მოხსენება: „ვიზუალური ანთროპოლოგია, როგორც ტრადიციული კულტურის 
ელემენტების ფიქსაციის საშუალება.“ 

10. 2018 წ. 29 ნოემბერი - კავკასიის ხალხთა საერ. კვლევითი ინსტიტუტის ონლაინ 
სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება: „ქვემო ქართლის ისტორიული 
ეთნოდემოგრაფია და მიმდინარე დემოგრაფიული პროცესები“. 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
• 2007-2009 წწ. - იუნესკო, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კინო-ფოტო 

ფონდის რეაბილიტაცია, მკვლევარი. 
• 2008-2010 წწ. - იუნესკო, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გ. ჩიტაიას 

სახელობის ღია ცის ქვეშ მუზეუმის რეაბილიტაცია, მკვლევარი. 
• 2009 წ. - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, მაიჰაუგენის მუზეუმი (ნორვეგია), 

ხალხური ხითხუროობის შემსწავლელი ეთნოგრაფიული ექსპედიცია ლეჩხუმსა 
და რაჭაში, ექსპედიციის ხელმძღვანელი. 

• 2012-2014 წწ. - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,  ცაგერის ისტორიის 
მუზეუმის რეაბილიტაცია, ეთნოგრაფიული ექსპოზიციის მოწყობა, 
მიმართულების ხელმძღვანელი. 

• 2013-2014 წწ. - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, მარტვილის 
მხარეთმცოდნეობის  მუზეუმის რეაბილიტაცია, ეთნოგრაფიული ექსპოზიციის 
მოწყობა, მიმართულების ხელმძღვანელი. 

• 2018-2020 წწ. - შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი „სომხურ- 
აზერბაიჯანული ურთიერთობები საქართველოში (ქვემო ქართლი) და მათი 
სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა“, ძირითადი შემსრულებელი. 
 
 


