ნინო მინდაძე _ CV
დაბადების თარიღი: 10 მაისი 1943 წელი
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს
ეთნოლოგიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11
ელ-ფოსტა: nmindadze@gmail.com
განათლება/ტრენინგი: 1960-1965 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: Т №
522704, 1965 წ.
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1977 წ., „აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა
ხალხური მედიცინა (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“ (დიპლომი ИТ
№002317); სადოქტორო - 2000 წ., „ქართული ხალხური სამედიცინო კულტურა“
(დიპლომის №001026).
სამსახურეობრივი გამოცდილება:
1972-2006 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და
ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის: უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერთანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი, განყოფილების გამგე.
2006 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.
2009 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახწლმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიწვეული პროფესორი
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური
გამოქვეყნებული შრომების სია:
1. რაციონალური ელემენტები ქართულ ხალხურ მედიცინაში, „მაცნე“, N3,
ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია,
თბ., 1975, გვ. 110-119.
2. ხალხური სამკურნალო იარაღები, „ძეგლის მეგობარი“, N40 თბ., 1976.
3. მთიელი დასტაქრები, „მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის,“ ტ. XIX,
თბ., 1978, გვ. 118-122.

4. ბავშვთა ინფექციურ დაავადებებთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულება და რწმენაწარმოდგენები ფშავ-ხევსურეთში, „მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“,
ტ. XX, თბ., 1979, გვ. 122-128.
5. რჩეულობის ინსტიტუტი და ფსიქო-ნერვული დაავადებანი ფშავში, „მასალები
საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“, თბ., 1981. ტ. XXI., გვ. 153-162.
6. ქართული ხალხური მედიცინა (აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა
ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), თბ., 1981, მონოგრაფია.
7. ნამკალ-ნათიბის ერთეულები, „საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
ატლასი“ (მასალები. მემინდვრეობა), თბ., 1985, გვ. 70-83.
8. ქადაგობის საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში, „მასალები
საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“, ტ. XXIII, თბ., 1987, გვ. 174-180.
9. რაჭა-ლეჩხუმის
ეთნოგრაფიული
ექსპედიციის
ანგარიში,
„საველეეთნოგრაფიული ძიებანი“, თბ., 1988 (თანაავტორი ნ. აბაკელია).
10. სამცხე-ჯავახეთის
ეთნოგრაფიული
ექსპედიციის
ანგარიში,
„საველეეთნოგრაფიული ძიებანი“, თბ., 1990, გვ. 41-50 (თანაავტორი ნ. აბაკელია).
11. ქართული ხალხური მედიცინის ეთნოლოგიური კვლევის მიზანი და ამოცანები,
„მაცნე“ #1, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების
ისტორიის სერია, თბ., 1990, გვ. 33-43.
12. სამედიცინო ტერმინები ქართული ხალხური მედიცინის კვლევის წყარო, „მაცნე“
#2, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია,
თბ., 1993, გვ. 67-77.
13. Customs Related to Childers Infectious Diseases in Georgia, Folk Beliefs Today, Academy
of Sciences Institute of Estonian Language and Estonian Museum of Literature, Tartu, 1995.
Pp. 324-329.
14. ხალხური სამედიცინო ცოდნის ამსახველი რამდენიმე ტერმინის შესახებ,
„ქართველური მემკვიდრეობა“ I, ქუთაისი, 1996, გვ. 187-192.
15. ქართველი ხალხის ცოდნა დაავადებისა და გარემოს შესახებ, „დაავადება და
გარემო, თბ., 1996, გვ. 1-19.
16. ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებები ხევსურეთში, კრ.
„ტრადიციული ქართული სამედიცინო კულტურა“ I, თბ., 1997.
17. მშობიარობისა და ჩვილი ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებები
საქართველოში
(ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
გამოკვლევა),
თბ.,
1997
(თანაავტორი დ. დიდებულიძე), გვ. 7-40.
18. ბოლო სიტყვა, კრ. „ტრადიციული ქართული სამედიცინო კულტურა“ I, თბ.,
1997, გვ. 36-149.
19. დაავადებათა ხალხური ეტიოლოგია, მედიცინის ისტორიკოსთა საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული,
მიძღვნილი ქართული
სამედიცინო ძეგლის ,,უსწორო კარაბადინის" 1000 წლისთავისადმი, თბილისი,
1998, გვ. 159-164.
20. ქართული ხალხური მედიცინის რეგიონალური თავისებურებანი, „ქართველური
მემკვიდრეობა“ III, ქუთაისი 1999, გვ. 132-138.
21. On the History of the Development of Medicine in Georgia, „The Diffusion of Greco-Roman
Medicine in the Middle East and Caucasus“, Edited by John A. C. Greppin, New-York, 1999,
pp. 221-238.

22. Traditional Metodsof Preventive Medicine in Georgia, „The Diffusion of Greco-Roman
Medicine in the Middle East and Caucasus“, Edited by John A. C. Greppin, New-York, 1999,
pp. 238-250.
23. ტრადიციათა მოდიფიკაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ხალხურ
სამედიცინო სისტემებში, „ქართველური მემკვიდრეობა“, IV, ქუთაისი, 2000, გვ.
245-250.
24. სამცხე-ჯავახეთის ტრადიციული სამედიცინო კულტურის ისტორიიდან, კრ.
„მესხეთი, ისტორია და თანამედროვეობა“, ახალციხე, 2000 (თანაავტორი ნ.
ჩირგაძე), გვ. 134-139.
25. თინათინ ყაუხჩიშვილი და საქართველოს ტრადიციული მედიცინის ისტორიის
საკითხები, კრ. „ქართული წყაროთმცოდნეობა“ IX, თბ., 2000, გვ. 48-52.
26. რელიგური სინკრეტიზმი ქართულ ხალხურ მედიცინაში, „ქართველური
მემკვიდრეობა“ V, ქუთაისი, 2001, გვ. 156-169.
27. ქართული ხალხური სამედიცინო ცოდნის ჩამოყალიბების ისტორიისათვის,
„მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“, ტ. XXIV, თბ., 2001, გვ. 208-220.
28. ქართველი ხალხის სამედიცინო აზროვნების ისტორიიდან - დაავადებათა
ხალხური კლასიფიკაცია, კრ. „ოჩხარი“, ჯულიეტა რუხაძისადმი მიძღვნილი
„ისტორიული და ფილოლოგიური ძიებანი“, თბ., 2002, გვ. 307-314.
29. სამედიცინო გეოგრაფიის ეთნოკულტურული ასპექტები, კრ. „ქართველი ხალხის
ეთნოგენეზი“, თბ., 2002, გვ. 226-233.
30. ტრადიციული ქართული მედიცინა ევროაზიულ სივრცეში, „ქართველური
მემკვიდრეობა“ VI, ქუთაისი, 2002, გვ. 121-133.
31. Georgien: Wechseljahre aus traditioneller Sicht Regel - lose Frauen, Wechseljahre im
Kulturvergleich, ,Herausgageben von Godula Kosak und Ulrike Krasberg (Hg), Printed in
Germany, 2002, pp. 87-94.
32. ადამიანის
სიცოცხლის
ასაკობრივი
ციკლების
ფსიქო-ფიზიოლოგიური
თავისებურებანი და ცხოვრების ტრადიციული წესი, ჟურნ. „ჩუბინი“, თბ., 2003,
გვ. 11-29.
33. გელასი კესარიელის ერთი ცნობის ინტერპრეტაციისათვის, „მასალები
საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“, XXVI, თბ., 2004 (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე),
გვ. 138-142.
34. ეკლესია-მონასტრების სოციალური ფუნქციის საკითხისათვის, სამეცნ. ჟურნალი
„ლოგოსი“, 2, თბ., 2004, გვ. 133-139.
35. მართლმადიდებელი
სამყარო და ქართველი ქალი,
კრ,
„ქართული
წყაროთმცოდნეობა“ X, თბ., 2004 (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე), გვ. 113-140.
36. ქართული ხალხური სამედიცინო ტრადიციები - კახეთი (თანაავტორი ნ.
ჩირგაძე), თბ., 2005, ქართულ-ინგლისური, წიგნი.
37. რწმენა-წარმოდგენები დაავადებათა გამომწვევი მიზეზების შესახებ, „მასალები
საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“, XXV, თბ., 2005, გვ. 232-244.
38. ქართული ხალხური მედიცინის მკვლევარი, „მასალები საქართველოს
ეთნოგრაფიისათვის“, XXV, თბ., 2005, გვ. 363-364.
39. Notizen zur Georgishen Folklore und Vilkskunst, Georgien Land des Goldenen Ulies,
Wostok, 2005, pp. 70-72.
40. ქართული ტრადიციული მედიცინის ისტორიიდან (ავი თვალი), „ქართველური
მემკვიდრეობა“ X, ქუთაისი, 2006, გვ. 174-183.

41. სივრცე და დრო ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებულ რწმენა- წარმოდგენებსა
დაწეს-ჩვეულებებში (აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ეთნოგრაფიული
მონაცემების მიხედვით), „კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული“, XII, თბ.,
2006, გვ. 232-243.
42. წმინდა ბარბარე ქართულ ტრადიციაში, სამეცნიერო ჟურნალი „ლოგოსი“, #4,
თბ., 2007, გვ. 294-301.
43. აჭარის ტრადიციული მედიცინის ისტორიიდან (დაავადებათა პრევენციის
ხალხური საშუალებები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა,“
სხალთის ეპარქია, 2008 (მასალები), გვ. 310-313.
44. ქართველი ხალხის ტრადიციული წარმოდგენები ადამიანის შესახებ (სხეული,
სული), „ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“, თბ., 2008, გვ. 269278.
45. ქრისტიანული ანთროპოლოგია და ქართველი ხალხის შეხედულება ადამიანის
შესახებ, კრ. „ანთროპოლოგია - მომავლის მეცნიერება?“, თბილისი, 2008, გვ. 6283.
46. წმინდა ბარბარე სვანეთის ტრადიციულ კულტურაში, კრ. „სვანეთი -ქართული
კულტურის
სავანე“,
საქართველოს
საპატრიარქოს
წმიდა
ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, თბ., 2008, გვ. 335342.
47. სოციალური დაცვის ტრადიციები საქართველოში (სვანეთი), „ეთნოლოგიური
კრებული“, თბ., 2008, გვ. 88-99.
48. ადამიანის ასაკობრივი პრობლემები და ქართული ტრადიცია, „ანალები“,
ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის ცენტრი, თბ.,
2008, გვ. 384-399.
49. ღვთისმშობლის სარტყლის ქვეყანაში, თბილისი, 2008 (თანაავტორი ნ.
ხაზარაძე).
50. მეომრის აღზრდის ტრადიციები და სამხედრო მედიცინა ძველ საქრთველოში,
თბ., 2009, ბროშურა.
51. ტრადიციული მედიცინა და ხალხური დემონოლოგია, Bulletin of the AGGIBAS ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ინსტიტუტის
ბიულეტენი, #7, თბ., 2009, გვ. 60-64.
52. სამედიცინო ანთროპოლოგიური კვლევის პერსპექტივა ძველი კოლხეთის
მაგალითზე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის
არქეოლოგიური ცენტრის გამოცემის _ „ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში“
დამატება _ „იბერია - კოლხეთი“, #5, თბ., 2009, გვ. 41-50.
53. ბიოეთიკური კვლევის პერსპექტივა ტრადიციულ კულტურაში,
სამეცნიერო
კრებული - „ბიოეთიკა“, თბ, 2009, გვ. 105-111.
54. Das Leben ist die zeitweilige Koexistenz von Seele und Leib Traditionelle Leib, Seele-und
Todes vorstellungen in Georgien: (In: Herausgageben von Ulrike Krasberg und Godula
Kosack (Hg.) 2009: „... und was ist mit der Seele?“ Seelenvorstellungen im Kulturvergleich,
Frankfurt/Main: Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main, pp. 69-78.
55. აფხაზეთის ეთნოგრაფიული სამყარო, საქართველოში არსებული კონფლიქტები
და მშვიდობის პერსპექტივები, საქართველოს კონრად ადენაუერის ფონდი,
(თანაავტორები: ნ. შოშიტაიშვილი, ს. ჭანტურიშვილი, ქ. ხუციშვილი, რ.
გუჯეჯიანი, გ. ჭეიშვილი), თბ., 2009, gv. 55-69.

56. სამედიცინო ანთროპოლოგია, ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო
ბიბლიოთეკის „წელიწლდეული“, I, ქუთაისი, 2009, გვ. 175-180.
57. ერთი ტრადიციული წესის შესახებ, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110
წლისთავისადმი
მიძღვნილ
სამეცნიერო
კონფერენციაზე
წაკითხული
მოხსენებები, თბ. 2009, გვ. 257-261.
58. ქართული ტრადიციული სამედიცინო კულტურის ანთროპოლოგიური კვლევა
საქართველოში, კრ. „ანთროპოლოგიური კვლევანი“, თბ., 2010, გვ. 248-260.
59. ბავშვის ფსიქიკის თავისებურებანი და გლოვის ხალხური ტრადიციები, კრ.
„ბავშვი და ომის ტრავმა - ინტერვენცია და ზრუნვა“, თბ., 2010, გვ. 45-52.
60. სამედიცინო ანთროპოლოგიური კვლევის შედეგები და პერსპექტივა
სქართველოში, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში.
საერთაშორისო კონფერენციის მასალები II, თბ., 2010 გვ. 432-435.
61. ხანდაზმულ ადამიანთა სოციალიზაცია სვანეთის ტრადიციულ ყოფაში, კრ.
„ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი“, I, ბათუმი, 2011.
62. Les traditions populaires medicales en Georgia. La Kakhetie.
Etnhopharmacologia .
Bulletin de la Societe Europeenne d’Ethnopharmacologie, Numero 47, Novembre 2011
(თანაავტორი ნ. ჩირგაძე), gv. 18-37.
63. პალიატიური
მზრუნველობის
ხალხური
ტრადიციები
საქართველოში
ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით, „თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო
ცენტრი 10 წლისაა“, ქართველოლოგიური
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომები, თბ., 2011, გვ. 225-228.
64. გენდერული ურთიერთობები იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის
რელიგიურ სისტემაში, „მსოფლიო და გენდერი“, საერთაშორისო კონფერენციის
შრომების სპეციალური ნომერი (1), სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის
გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი, თბ., 2012. გვ. 107-111.
65. დავით ბაგრატიონის
(დაუთხანის) „იადიგარ დაუდი“ და ქართული
ტრადიციული
მედიცინა,
საქართველო
და
თურქეთი:
კულტურულ
ურთიერთობათა ისტორია, დღევანდელობა და პერსპექტივები, აჰმედ ოზქან
მელაშვილის დაბადებიდან 90
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენციიის მასალები, 2012.
66. კენოტაფის გამართვის ტრადიცია საქართველოში, საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის არქეოლოგიური ცენტრის გამოცემის _
„ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში“ დამატება _ „იბერია - კოლხეთი“, #8.
თბ., 2012, გვ. 2-42 (თანაავტორი: თ. ჭანიშვილი).
67. პიროვნების შინაგანი კონფლიქტი და რჩეულობის ტრადიციული ინსტიტუტი
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში, კრ. „ვერა ბარდაველიძე _ 110“,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, თბ., 2013, გვ.
199-207.
68. ქართველი ხალხის ტრადიციული სამედიცინო კულტურა, თბ., 2013,
მონოგრაფია.
69. ექვთიმე თაყაიშვილი და
საქართველოს ეთნოგრაფია, სტუ-ს სამეცნიერო
საიუბილეო კონფერენცია „გზა ერისკაცობიდან ღვთის კაცობამდე“, შრომები, თბ.,
2014.
70. ღვთისმშობელი და ქართული ტრადიციული მედიცინა, ქრისტიანული კვლევის
საერთაშორისო ცენტრის პერიოდული ჟურნალი „ლოგოსი“, #8, თბ., 2014,
გამომც. „კალამუსი“, გვ. 190-194.

71. ადამიანის ჯანმრთელობა და ხალხური რელიგიური სისტემა, საქართველოს
უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში,
თბ., 2014, გვ. 199-212.
72. Традиционные виды спорта, „Грузины“, Москва, 2015, с. 649-655.
73. Народная медицина, „Грузины“, Москва, 2015, с. 655-663.
74. ზაქარია ჭიჭინაძე და ქართული ტრადიციული კულტურა, ზაქარია ჭიჭინაძის
160 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ. 2015,
გვ. 37-47.
75. ადამიანის ეკოლოგიის ხალხური ტრადიციების
კვლევა საქართველოში,
„მაცნე“, N2, თბ., 2015, გვ. 85-94.
76. არქეოლოგიური არტეფაქტი და ეთნოგრაფიული რეალია, საქართველოს
უნივერსიტეტის
უნივერსიტეტის
VII
ყოველწლიური
კონფერენცია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, თბ., 2015, გვ. 301-307.
77. Human Health and Religious Systems (According to Ethnographic Data from Kartli),
„Caucasus Journal of Social Sciences“, vol. 8, 2015, pp. 115-120.
78. ტრადიციული ქართული სამედიცინო კულტურა, კრ. „ქართველები“, თბ., 2016
79. ანთროპოეკოლოგიის ხალხური ტრადიციები საქართველოს მთიანეთში, კრ.
„კავკასიის ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“, თბ., 2016, გვ. 115-119.
80. ქალი და ძველი ქართული მედიცინა, კრ. „ქალი დროსა და სივრცეში“, თბ., 2016,
გვ.128-158.
81. ხალხური მაგიურ-რელიგიური რიტუალების გენდერული ასპექტები, კრ. „ქალი
დროსა და სივრცეში“, თბ., 2016, გვ. 159-168.
82. დევი ბერძენიშვილის ნაშრომების ეთნოგრაფიული ასპექტები, კრ., „ანალები“,
თბ., 2016, გვ. 28-36.
83. ქართული ხალხური მედიცინა (სამეცნიერო-პოპულარული წიგნი) თბ., 2016.
სერია „ჩვენი ღირსებანი”, წიგნი 9, გამომც. „წიგნი+ერი.“
84. თამარის სალოცავის ისტორიისთვის ფშავში, საქართველოს უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია
ჰუმანიტრულ მეცნიერებებში, თბ., 2017, გვ. 249-261.
85. ივანე ჯავახიშვილი და ანთროპოეკოლოგიის საკთხები, კრ. „ივანე ჯავახიშვლი 140“, შრომები, მარადისობის გზა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიიის გამომცემლობა, თბ., 2017, გვ. 52-57.
86. ხევის ხალხური მედიცინის ისტორიიდან, კრ. „მუზეუმი და კულტურული
მემკვიდრეობა“, IV, თბ., 2017, გვ., 264-270.
87. გენდერული
ურთიერთობები
ხევსურეთის ტადიციულ და თანამედროვე
ყოფაში, კრ. „მსოფლიო და გენდერი“, თბ., 2017, გვ. 37-45.
88. გურიის ტრადიციული ყოფის რამდენიმე ასპექტი ისიდორე რამიშვილის
„მოგონებების“ მიხედვით, კრ. „ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
შრომები“, XIV-XV, თბ., 2018, გვ. 532-540.
89. ღირსება და ანთროპოეკოლოგიის ხალხური ტრადიციები, კრ. „კავკასიური
ეტიკეტი (ეთნოლოგიური ეტიუდები)“, თბ., 2018, გამომც. „კავკასიური სახლი,“
გვ. 116-127.
90. ტრადიციული ანთროპოლოგიური ცოდნის რამდენიმე ასპექტის შესახებ, კრ.
„მიხეილ გეგეშიძე -100“, თბ., 2018, 13 გვერდი, გამომც. „საჩინო,“ კონფ. მასალები.

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში:
1. Народные методы лечения в горных районах Восточной Грузии, Весоюзная научная
сессия, посвяшенная итогам полевых археологических и этнографических
исследовани, Тбилиси, 1971.
2. ფსიქო-ნერვულ დაავადებათა მკურნალობის ხალხური საშუალებანი აღმოსავლეთ
საქართველოს მთიანეთში, ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა და სპეციალისტთა
რესპუბლიკური
სამეცნიერო-ტექნიკური
კონფერენცია,
ქუთაისი,
30-31
ოქტომბერი, 1975.
3. Народные методы лечения психонервных заболеваний горцев Восточной Грузии,
Всесоюзная научная конференция – Этнографические аспекты изучения народной
медицины, Ленинград, 10-12 მარტი, 1975.
4. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის მაგიურ-რელიგიური მედიცინა,
საქართველოს მედიცინის ისტორიკოსთა III სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,
1977.
5. რჩეულობის ინსტიტუტი და ფსიქონერვული დაავადებანი ფშავში (1978 წლის
საველე-ეთნოგრაფიული მუშაობის ანგარიში), სამეცნიერო სესია - 1978 წელს
რესპუბლიკაში ჩატარებული საველე-ეთნოგრაფიული კვლევა-ძიების შედეგები,
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული
ეთნოგრაფიული
კომისია,
ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის
ისტორიის,
არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის
ეთნოგრაფიის
სექტორი,
თბილისი, 14-17 მაისი, 1979.
6. ბავშვთა ინფექციურ დაავადებებთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები
ხევში, სამეცნიერო სესია - 1980 წელს რესპუბლიკაში ჩატარებული საველეეთნოგრაფიული კვლევა-ძიების შედეგები, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა
აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეთნოგრაფიული
კომისია, ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის
სექტორი, ბათუმი, 22-24 აპრილი, 1981.
7. Этнографические аспекты изучения грузинской народной медицины, Всесоюзная
сессия поитогам этнографических и археологических исследований 1982-1983 годов,
Черновцы, 24-26 მაისი, 1984.
8. „ბატონების“ კულტი და ქრისტიანული წმინდანები, საქართველოს ეთნოგრაფთა
X რესპუბლიკური სესია, თბილისი, 26-27 მაისი, 1988.
9. Customs related to Children's Infectious Diseases in Georgia, Traditional Folk Beliefs
Today, Tartu, 0ctomber 27-31, 1990.
10. Georgian Popular Art, European
University
Centre for the Cultural Heretige,
Seminar/Atelier „Travels to the Discovery of Cultural Treasures of Eastern Europe“, Ravello.
26-28 მაისი, 1991.
11. ქართული ხალხური მედიცინის ეთნოგრაფიული კვლევის მიზანი და ამოცანები,
სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადების 100
წლისთავისადმი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახ.
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს საისტორიო
საზოგადოება, თბილისი, 26-27 ნოემბერი, 1992.
12. ძველი ქართული სამედიცინო ტერმინები - ქართული ხალხური მედიცინის
კვლევის წყარო, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილის

130 წლისთავისადმი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტი, თბილისი,11-13 მაისი, 1993.
13. ქართული ხალხური მედიცინის ეთნოგრაფიული კვლევის შედეგები (ბავშვთა

ინფექცურ
დაავადებებთან
დაკავშირებული
ტრადიციების
შესწავლის
მაგალითზე) კონფერენცია - „ტრადიციული მედიცინა და საქართველოს სამკურნალო მცენარეები“, თბილისი, 7-8 ივლისი, 1993.
14. სამედიცინო ტერმინები - ხალხური მედიცინის კვლვის წყარო, სიმპოზიუმი„ქუთაისური საუბრები“ III, 3-5 მაისი, 1996.
15. On the History of the Development of Medicine in Georgia, The Diffusion of Greco-Roman
Medicine in the Middle East and Caucasus, Conference at Provins, 14-16 მაისი, 1997.
16. Traditional Metods of Preventive Medicine in Georgia, The Diffusion of Greco-Roman
Medicine in the Middle East and Caucasus. Conference at Provins, 14-16 მაისი, 1997.
17. დაავადებათა ხალხური ეტიოლოგია, მედიცინის ისტორიკოსთა საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ქართული სამედიცინო ძეგლის „უსწორო
კარაბადინის“ 1000 წლისთავისადმი, თბილისი, 23-26 ოქტომბერი, 1997.
18. ქართული ხალხური მედიცინის ეთნოგრაფიული კვლევის შედეგები,
„ტრადიციული მედიცინა და საქართველოს სამკურნალო მცენარეები“,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი-მოსკოვი, 7-8 ივნისი, 1998.
19. ქართული ხალხური მედიცინის რეგიონალური თავისებურებანი, სიმპოზიუმი „ქუთაისური საუბრები“ V (მიძღვნილი არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 100
წლისთავისადმი), ქუთაისი, 1-3 მაისი, 1998.
20. დაავადებათა პროფილაქტიკის ხალხური ტრადიციები, სამეცნიერო სესია
მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 80 წლისთავისადმი,
მოხსენებათა
თეზისები,
საქართველოს
მეცნიერებათა
აკადემია,
ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისი,
19-22 მაისი, 1998.
21. დაავადებათა ხალხური კლასიფიკაცია, თსუ ახალციხის ფილიალი, პროფესორმასწავლებელთა მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია, ახალციხე, 29 მაისი, 1999.
22. ადრეული ქრისტიანული ცივილიზაცია და ქართული ხალხური სამედიცინო
კულტურა, სამეცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანობა და მედიცინა“, მიძღვნილი
ქრისტიანობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი, თბილისი, 1999.
23. ტრადიციათა მოდიფიკაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ხალხურ
სამედიცინო სისტემებში, სიმპოზიუმი - „ქუთაისური საუბრები“ VI, ქუთაისი, 3-5
მაისი, 1999.
ხალხური სამედიცინო კულტურის ჩამოყალიბების ერთი
24. ქართული
ასპექტისათვის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის
ინსტიტუტი, თბილისი, 1-3 ივნისი, 1999.
25. თ. ყაუხჩიშვილი და საქართველოს მედიცინის ისტორიის საკითხები, სამეცნიერო
კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის
თინათინ ყაუხჩიშვილისადმი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, თბილისი,
29-30 ოქტომბერი, 1999.
26. ქართული ხალხური სამედიცინო თეორიის კვლევის საკითხისათვის, სამეცნიერო
სესია მიძღვნილი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი,

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა
და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 22-24 მაისი, 2000.
27. რელიგური სინკრეტიზმი ქართულ ხალხურ მედიცინაში, სიმპოზიუმი „ქუთაისური საუბრები“ VII, ქუთაისი, 3-5 მაისი, 2000.
28. Die Vollsansichtenzu den Fraunen wechseljachren in Georgian, Internationales Simposium
„FraunenWährend und nach den Wechseljahren“, Marburg, 12-14 ოქტომბერი, 2000.
29. ტრადიციული ქართული მედიცინა ევროაზიულ სივრცეში ,სიმპოზიუმი
„ქუთაისური საუბრები“ VIII, ქუთაისი, 4-5 მაისი, 2001.
30. ჯანმრთელობის დაცვის ხალხური სისტემის კვლევის ეთნოლოგიური ასპექტი,
სამეცნიერო სესია - „ისტორიის ინსტიტუტი 60 წლისაა“, საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 2001.
31. ტრადიციული მედიცინის კვლევის მნიშვნელობა ქართველი ხალხის
ეთნოგენეზის შესწავლისათვის, სამეცნიერო კონფერენცია - „ქართველი ხალხის
ეთნოგენეზი“, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,
თბილისი, 29-31 მაისი, 2001.
32. ადამიანის ეკოლოგია და ტრადიციული ცხოვრების წესი, მარი ბროსეს
დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 27-30 მაისი, 2002.
33. საქართველოს
ხალხური
სამედიცინო
სისტემისა
და
ქვესისტემების
საკითხისათვის, სიმპოზიუმი - „ქუთაისური საუბრები“ IX, ქუთაისი, 11-12 მაისი,
2002.
34. წერილობითი წყაროები ადამიანის ეკოლოგიის შესახებ საქართველოში,
საერთაშორისო კონფერენცია „ისტორიული წყაროების შესწავლის აქტუალური
პრობლემები: თეორიული, მეთოდოლოგიური და კომპიუტერული ასპექტები,
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
თბილისი, 1- 3 მაისი, 2002.
35. ადამიანის ასაკის პერიოდიზაციის ტრადიციები საქართველოში, სამეცნიერო
სესია მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის ხსოვნისადმი, საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 27-30 მაისი, 2003.
36. ქართული ტრადიციული მედიცინის ისტორიიდან (ავი თვალი), სიმპოზიუმი „ქუთაისური საუბრები“ X, ქუთაისი, 10-11 მაისი, 2003.
37. Cribra orbitalia и хевсурская легенда о жами, международная конференция
„Археология, этнология и социология Кавказа“, Ереван, 17-18 ნოემბერი, 2003
(თანამომხსენებელი ლია ბითაძე).
38. ეკლესია-მონასტრების სოციალური ფუნქციის საკითხისათვის, საერთაშორისო
კონფერენცია - „რელიგია დასაზოგადოება - რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში“,
ქრისტიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, თბილისი, 4-7 თებერვალი, 2004.
39. კიდევ ერთხელ ქადაგობის საკითხისათვის, საინსტიტუტი სამეცნიერო სესია,
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა
და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 31 მაისი-4 ივნისი, 2004.
40. Традиционная система жизнеобеспечения и проблемы современного быта в Грузии,
Международная
научная
конференция:
„Археология,
этнография
и
фольклористика Кавказа“, Баку, 2005.

41. წმ. ბარბარე ქართულ ტრადიციაში, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ქრისტიანობა
ჩვენს ცხოვრებაში: „წარსული, აწმყო, მომავალი“, საქართველოს საპატრიარქო,
ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, თბილისი, 24-26 ნოემბერი, 2005.
42. მაგიურ-რელიგიური
სამედიცინო
პრაქტიკის
ისტორიიდან
(მკითხავი,
შემლოცველი), მოსე ჯანაშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო სესია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ივანე ჯავახიშვილის
სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 30 მაისი-2 ივნისი, 2005.
43. ასაკობრივი პრობლემები და ქართული ტრადიცია, საერთაშორისო კონფერენცია „ტრადიციული მედიცინა და დიეტოლოგია“ ვაშინგტონის მეცნიერებათა
აკადემია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ინტერნაციონალური სამეცნიერო - ტექნიკური ცენტრი, თბილისი-ბორჯომი, 4-7 მაისი, 2006.
44. Age Difficaltties and GeorgianTradition, Traditional Medicine and Dietology - a Way to
Caucasian Longevity, The Washington Academy of Sciences, Tbilisi State medical
University, International Scientific Technical centre, Likani, 4-7 მაისი, 2006.
45. წმინდა ბარბარეს კულტის ერთი აპექტისათვის სვანეთის ტრადიციულ
კულტურაში, სამეცნიერო კონფერენცია: „სვანეთი - ქართული კულტურის
სავანე“, ლენტეხი-მესტია-თბილისი, 11-19 ივნისი, 2006.
46. ხანდაზმულ ადამიანთა სოციალიზაცია სვანეთის ტრადიცულ ყოფაშისიმპოზიუმი „ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიური და
ეთნოლინგვისტური კვლევა“, საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო, ბათუმი, 2006.
47. ქრისტიანული ანთროპოლოგია და ადამიანი ხალხურ ცნობიერებაში,
კონფერენცია „ანთროპოლოგია - მომავლის მეცნიერება?“, თბილისი, 28-30 ივნისი,
2006.
48. XVI საუკუნეში თურქეთში დაწერილი ქართული წიგნი - დავით ბგრტიონის
„იადიგარ დაუდი“, სამეცნიერო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები“ XI,
ეძღვნება სტამბოლის ქართულ სავანეში პირველი წიგნის გამოცემიდან 130
წლისთავს, ქუთაისი, 23-24 ოქტომბერი, 2007.
49. ხალხური დემონოლოგია, ტრადიციული მედიცინის მონაცემების მიხედვით,
რესპუბლიკური კონფერენცია - „წარმართობიდან ქრისტიანობამდე“, თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თბილისი, 17-18 ოქტომბერი, 2006.
50. აჭარის ტრადიციული მედიცინის ისტორიიდან (დაავადებათა პრევენციის
ხალხური საშუალებები), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“,
საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი,
სხალთი სეპარქია, 2008.
51. სამედიცინო ანთროპოლოგია, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ილია
ჭავჭავაძის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, ქუთაისი, 15-16 ოქტომბერი, 2009.
52. აჭარისტრადიციულიმედიცინისისტორიიდან,
საქართველოს
მეცნიერებათა
აკადემიის წევრ-კორესოპონდენტის დავით ხახუტაიშვილისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის
ინსტიტუტი, ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი, ბათუმი, 20-21 თებერვალი,
2009.
53. ვერა ბარდაველიძე - ქართული ეთნოლოგიური სკოლის ერთ-ერთი
ფუძემდებელი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერა ბარდაველიძე 100“,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის დეპარტამენტი;

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 14-15
მაისი, 2009.
54. პიროვნების შინაგანი კონფლიქტი და რჩეულობის ტრადიციული ინსტიტუტი
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში, საერთაშორისო სამცნიერო კონფერენცია
„ვერა ბარდაველიძე-100“ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის
დეპარტამენტი; ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,
თბილისი, 14-15 მაისი, 2009.
55. სამედიცინო ანთროპოლოგიიური კვლევის შედეგები და პერსპექტივა
საქართველოში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმნიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბათუმი, 29-30 მაისი,
2009.
56. ქრისტიანი წმინდანები ქართულ ხალხურ ტრადიციაში, წმინდამღვდელმოწამე
გრიგოლ ფერაძის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
პატრისტიკული კონფერენცია, თბილისი, 12-16 სექტემბერი, 2009.
57. გენდერული პრობლემები ტრადიციულ კულტურაში, 9 აპრილის 20
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,თბილისი, 27-29 მაისი, 2009.
58. ერთი ტრადიციული წესის შესახებ, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 110
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, სსიპ ახალციხის
ინსტიტუტი, ახალციხე, 26-27 ივნისი, 2009.
59. სამედიცინო ანთოპოლოგიის სწავლების პერსპექტივა უმაღლეს სასწავლებლებში,
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ანთროპოლოგიური კვლევები და
განათლება: ტრადიცია და პერსპექტივები“, ბათუმი, 24-25 აპრილი, 2010.
60. პალიატიური მზრუნველობის ხალხური ტრადიციები საქართველოში, ივანე
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია, 14-17 ივნისი, 2010.
61. დაავადებათა პრევენციის ტრადიციული საშუალებები საქართველოსა და
ჩრდილოეთ კავკასიაში, კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესი, ივანე
ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი, არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი, 2010.
62. Inner Conflict of Person and Tradition: Divine Selection in the Mountanious Part of Eastern
Georgia), „Caucasus. Conflict. Culture“, First Symposium on Anthropologyand the
Prevention of Conflictsin Armenia, AzerbaiJan and Georgia, Tbilisi, 31 ოქტომბერი- 05
ნოემბერი, 2011.
63. ტადიციული გენდერული ურთიერთობები იძულებით გადაადგილებული
მოსახლეობის რელიგიურ სისტემაში, „მსოფლიო და გენდერი“ საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი
ცენტრი, თბილისი, 2012.
64. დავით ბაგრატიონის (დაუთხანის) „იადიგარ დაუდი“ და ქართული
ტრადიციული მედიცინა, აჰმედ ოზქან მელაშვილის დაბადებიდან 90
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია -

„საქართველო და თურქეთი: კულტურულ ურთიერთობათა
დღევანდელობა და პერსპექტივები“, თბილისი, 21-24 ივნისი, 2012.
65. პალიატიური

მზრუნველობის
(ეთნოგრაფიული
მონაცემების

ისტორია,

ხალხური
ტრადიციები
საქართველოში
მიხედვით),
საქართველოს
ტექნიკური

უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწვლო-სამეცნიერო ცენტრის 10 წლისთავისადმი
ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2012.
66. ექვთიმე თაყაიშვილი და საქართველოს ეთნოგრაფია, ექვთიმე თაყაიშვილის
დაბადების
150
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
სამეცნიერო-საიუბილეო
კონფერნცია - „გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე“, საქართველოს ტექკნიკური
უნივესიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, თბილისი 24 მაისი, 2012.
67. ექვთიმე თაყაიშვილის ერთი ცნობის შესახებ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, მეშვიდე საფაკულტეტო კონფერენცია, 2013.
68. ღვთისმშობელი და ქართული ტრადიციული მედიცინა, ღვთისმშობლის
თაყვანისცემის ტრადიცია მართლმადიდებელ ეკლესიაში (ისტორია, კულტურა,
ღვთისმეტყველება), V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 12-19 მაისი, 2014.
69. ექვთიმე თაყაიშვილის
ეთნოგრაფიული ნარკვევი, ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილის 150
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 24-26 ივნისი,
2013.
70. ხალხური ზნეობრივი ნორმების გენდერული ასპექტები დმანისის რეგიონის
მოსახლეობის ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“ – 2, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული
თანასწორობის კვლევითი ცენტრი, თბილისი, 7 ივნისი, 2013.
71. ნატვრის ხე და სამკურნალო პრაქტიკა, დიდი აბრეშუმის გზა და მედიცინა.
მედიცინის ისტორიის ინტერნაციონალური საზოგადოების
44-ე კონგრესი,
თბილისი, 10-14 სექტემბერი, 2014 (თანამომხსენებელი ქ. ხუციშვილი).
72. ზაქარია ჭიჭინაძე და ქართული ტრადიციული მედიცინა, ზაქარია ჭიჭინაძის 160
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია,
საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის ქართული
უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა,
კულტურათაშორისი დიალოგის ასოციაცია, თბილისი, 27-29 ივნისი, 2014.
73. ადამიანის ჯანმრთელობა და ხალხური რელიგიური სისტემა, საქართველოს
უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში, თბილისი, 31 მაისი, 2014.
74. ადამიანის ეკოლოგიის ხალხური ტრადიციების კვლევა საქართველოში,
საერთაშორისო კონგრესი I „ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები“,
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, საქართველოს საპატიარქო, თბილისი,1415 ნოემბერი, 2015.
75. გ. ჩიტაიას სამეცნიერო მოღვაწეობის რამდენიმე ასპექტი, 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“, თბილისი, 10-12 ნოემბერი, 2015.
76. ანთროპოეკოლოგიის კვლევის ეთნოლოგიური ასპექტები, ივანე ჯავახიშვილის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი მეცნიერებისა და ინოვაციების
საერთაშორისო კვირეულის - „საქართველო 2015“ ფარგლებში მოწყობილი
სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 25-27 ნოემბერი, 2015.
77. გიორგი ჩიტაიას მოღვაწეობის თეორიული ასპექტები, თსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მეცხრე საფაკულტეტო კონფერენცია, მიძღვნილი
აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი, თბილისი, 17-18
მაისი, 2015.
78. გ. ჩიტაიას სამეცნიერო მოღვაწეობის რამდენიმე ასპექტი, 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“, თბილისი, 10-12 ნოემბერი, 2015.
79. გურიის ტრადიციული ყოფის რამდენიმე ასპექტი ისიდორე რამიშვილის
„მოგონებების“ მიხედვით, აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ მამია
დუმბაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,
თბილისი, 28-29 მაისი, 2015.
80. არქეოლოგიური არტეფაქტი და ეთნოგრაფიული რეალია, საქართველოს
უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში,
თბილისი, 30 მაისი, 2015.
81. ივანე ჯავახიშვილი და ანთროპოეკოლოგიის საკითხები, ივანე ჯავახიშვილის
დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო
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82. გამოყენებითი სამედიცინო ანთროპოლოგიის
განვითარების პერსპექტივა
საქართველოში, მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალის
ფარგლებში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ეთნოკულტურული
ადაპტაციისა და ინტეგრაციის პროცესები მულტიკულტურულ საქართველოში“,
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ეთნოლოგიის ინსტიტუტი და საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია,
საერთაშორისო კონფერენცია „ეთნოკულტურული ადაპტაციისა და ინტეგრაციის
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საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასიის ანთროპოლოგია და
ეთნოლოგია“,
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მიძღვნილი პროფესორ სარგის კაკაბაძის 130 წლისთავისადმი, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე
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87. ჰიპოკრატე
და
ტრადიციული
ქართული
მედიცინაVII საერთაშოისო
სამეცნიერო სიმპოზიუმი - „საქართველოს ევროპული არჩევანი“, საქართვრლოს
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ქართულ ხალხურ ტრადიციაში, საქართველოს
უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში,
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89. ქალის როლი ხალხური სამედიცინო ცოდნის გავრცელებაში, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია: „ქალები მეცნიერებაში და ქალთა საკითხების კვლევა“,
მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი - 2017, ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო
ინსტიტუტი და საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია, თბილისი, 24-25
სექტემბერი, 2017.
90. თედო სახოკია ქართული ხალხური მედიცინის შესახებ, თედო სახოკიას
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სესია, ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო
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91. დონ ჯუდიჩე მილანელის ცნობები ქართული ტადიციული მედიცინის შესახებ,
VII საერთაშოისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი - „საქართველოს ევოპული აჩევანი“,
საქაეთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 23-24 მაისი, 2018.
92. ხალხური რელიგიური სისტემა და ზნეობის ტრადიციული ნორმები, თსუ-ს
სამეცნიერო კონფერენცია, 26-28 სექტემბერი, 2018.
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სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები:

•
•
•

•

•

•

1998-1999 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი „ხალხური
პედიატრია“, ხელმძღვანელ-შემსრულებელი.
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