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დაბადების თარიღი:  13 ნოემბერი 1965 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: lelanebieridze@yahoo.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1985-1990 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: WD 
№ 813456, 1990 წ. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის დოქტორი. 
 
დისერტაცია: საკანდიდატო - 2006 წ., „პედიატრიის ხალხური ტრადიციები 
საქართველოში (იმერეთის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“ (დიპლომი № 
005958). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
1991-2006 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 
2006 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი. 
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 

1. წითელას ხალხური ეტიმოლოგია და ავდმყოფის მოვლის წეს-ჩვეულებები 
იმერეთში, საისტორიო ალმანახი „კლიო“, N 6, თბ., 1999, გვ. 160-169. 

2. ბავშვთა დაავადებების მკურნალობა იმერეთში (საყმაწვილო), კრებ. „ამირანი“, 
კავკასილოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი 
ინსტიტუტის მოამბე, მონრეალი-თბილისი, 1999, გვ. 55-60. 

3. ეთნომედიცინის საკითხისათვის იმერეთში „უჟმური“, კრებ. „ამირანი“, 
კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებრივი ინსტიტუტის 
მოამბე, მონრეალი-თბილისი, 2002, გვ. 103-108. 

4. ბავშვთა ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობის ხალხური ტრადიციები 
იმერეთში (ყივანახევლა), კრ. მსე, XXVI, თბ., 2004, გვ. 130-135. 



5. სამედიცინო ანთროპოლოგია და ქართული ეთნოლოგიური სკოლა, სამეცნიერო 
კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ანთროპოლოგია-მომავლის მეცნიერება?!“, 
თბ., 2008 (თანაავტორი ნ. ჩირგაძე), გვ. 260-267. 

6. ტრადიციული გენდერული ურთიერთობები იძულებით გადაადგილებული 
მოსახლეობის სოციალურ სისტემაში, „მსოფლიო და გენდერი“, საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (1) თბ., 2012 
(თანაავტორი ნ. ჩირგაძე) გვ. 221-223. 

7. „შეშინებულის“ მკურნალობასთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებები იმერეთში, 
„ვერა ბარდაველიძე - 110“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა 
კრებული, თბ., 2013, გამომცემლობა „უნივერსალი,“ გვ. 204-211. 

8. მაგიურ-რელიგიური მკურნალობის ტრადიციები და მათი მოდიფიცირებული 
ფორმები იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობაში, კრ. „ტრადიციული 
რელიგიური სისტემა და თანამედროვეობა“, თბ., 2015, გვ. 221-229 (თანაავტორი ნ. 
ჩირგაძე). 

9. სამედიცინო ანთროპოლოგიური კვლევის შედეგები ბავშვთა დაავადებათა 
მკურნალობის ხალხური მეთოდების მაგალითზე, კრ. „კავკასიის ანთროპოლოგია 
და ეთნოლოგია“, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ეძღვნება აკადემიკოს 
მალხაზ აბდუშელიშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავს, თბ., თსუ გამომცემლობა, 
2016, გვ. 44-48 (თანაავტორი ნ. ჩირგაძე). 

 
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 

1. სამედიცინო ანთროპოლოგია და ქართული ეთნოლოგიური სკოლა, სამეცნიერო  
კონფერენცია - „ანთროპოლოგია-მომავლის მეცნიერება?!“, ივანე ჯავახიშვილის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 2007 (თანაავტორი ნ. 
ჩირგაძე). 

2.  „შეშინებული“ (მკურნალობის ხალხური ტრადიციები იმერეთში), ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტისა და ივანე ჯავახიშვილის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მიერ მოწყობილი - ვერა 
ბარდაველიძის 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, თბილისი, 2009 წლის 14-15 მაისი.   

3. ტრადიციული გენდერული ურთიერთობები იძულებით გადაადგილებული 
მოსახლეობის სოციალურ სისტემაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 
„მსოფლიო და გენდერი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-
ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის ცენტრი, 
თბილისი, (თანამომხსენებელი ნ. ჩირგაძე) 

4. გენდერული ურთიერთობები საზოგადოებრივ ინსტიტუტებში (აფხაზეთიდან 
იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის ეთნოგრაფიული მონაცემების 
მიხედვით), თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერთა ფაკულტეტის მეშვიდე საფაკულტეტო 
სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლის 
იუბილესადმი, თბილისი,  2013, (თანამომხსენებელი ნ. ჩირგაძე). 

5. მაგიურ-რელიგიური მკურნალობის ტრადიციები და მათი მოდიფიცირებული 
ფორმები იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობაში, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის სასაწავლო-
სამეცნიერო ინსტიტუტი და ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 



განყოფილება, ირაკლი სურგულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: 
„მითი, კულტი, რიტუალი“, თბილისი, 2013,  (თანამომხსენებელი ნ. ჩირგაძე). 

6. მკურნალობის ხალხური ტრადიციების როლი იძულებით გადაადგილებული 
მოსახლეობის ახალ გარემოსათან ადაპტაციის პროცესში, „Role of folk traditions of 
treatment in the process of adaptation of displaced population to new environment“ Congress 
of the International Society for the History of Medicine, 2014 წლის 13-14 სექტემბერი 
(თანამომხსენებლი ნ. ჩირგაძე). 

7. ტრადიციული გენდერული ურთიერთობები და თანამედროვეობა აფხაზეთიდან 
გადაადგილებულ მოსახლეობაში (საოჯახო ყოფა), ივანე ჯავახიშვილის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, კონფერენცია - „მამია დუმბაძე -100“, 2015 წლის 28-29 მაისი. 

8. ტრადიციის როლი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის 
ახალ გარემოსთან ადაპტაციის პროცესში (ხალხური მედიცინის მაგალითზე), 
ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-
სამეცნიერო ინსტიტუტი და ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება, გიორგი ჩიტაიას 
დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია: „ეთნოლოგია გუშინ 
და დღეს: კულტურის კვლევის პრობლემები“, 2015 წლის 10-12 ნოემბერი. 

9. ბავშვთა დაავადებათა ტრადიციული მკურნალობა იმერეთში (ხალხური 
მკურნალები), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტი და ივანე 
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს 
ეთნოლოგიის განყოფილება, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
„ეთნოკულტურული ადაპტაციისა და ინტეგრაციის პროცესები 
მულტიკულტურულ საქართველოში“,  თბილისი, 2016 წლის  23-24 სექტემბერი.  

10. სამედიცინო ანთროპოლოგიური კვლევის შედეგები ბავშვთა დაავადებათა 
მკურნალობის ხალხური მეთოდების მაგალითზე, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს  მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „კავკასიის 
ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია“, თბილისი, 2016 წლის 26-27 ოქტომბერი 
(თანამომხსენებელი ნ. ჩირგაძე). 

 
სამეცნიერო გრანტები და პროგრამები: 
 
• 1998-1999 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი 

„ხალხური პედიატრია“, შემსრულებელი. 
• 2000-2001 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი 

„დაავადებათა პროფილაქტიკის ხალხური ტრადიციები,“ შემსრულებელი 
• 2000 წ. – ღია საზოგადოება - „საქართველოს“ გრანტი „ტრადიციული მედიცინის 

კომპიუტერულ მონაცემთა ბანკი (კახეთის მაგალითზე)“,  დირექტორი. 
• 2002-2003 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტი 

„თერაპიული მკურნალობის ხალხური ტრადიციები საქართველოში“, 
შემსრულებელი. 



• 2004-2005 წწ. - ღია საზოგადოება - „საქართველოს“ გრანტი „ქართული ხალხური 
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