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1. 2009 წ. 22 ივლისი-2 აგვისტო – საერთაშორისო სემინარი „ზეპირი ისტორიები,
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მოგვარებაში“, თანამომხსენებელი ხ. იოსელიანი.
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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:
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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“.
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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 „სომხურაზერბაიჯანული ურთიერთობები საქართველოში (ქვემო ქართლი) და მათი
სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა“, ძირითადი შემსრულებელი.

