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დაბადების თარიღი:  22 ივნისი 1981 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: tea.kamushadze@tsu.ge 
 
განათლება/ტრენინგი: 1999-2003 წწ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი 
ისტორიაში. 
2003-2005 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის მაგისტრატურა, ისტორიკოსი, დიპლომი: 
M № 000859, 2005 წ. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ანთროპოლოგიის დოქტორი. 
 
დისერტაცია: „ქალაქის სახის ფორმირება და პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციები (ქ. 
რუსთავის მაგალითზე)“, 2018 წ. (დიპლომი D № 000057). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
2006-2010 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი. 
2018 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი. 
2006-2012 წწ. -  გამოცდების ეროვნული ცენტრი. 
2007 წლიდან - თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიწვეული 
პედაგოგი. 
2003-2006 წწ. - მასწავლებელი დემირელის სახ. დაწყებით სკოლა „სხივში“ და 
საავტორო სკოლა „ქართულ სასწავლებელში“  
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური, პოლონური 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 

1. Rustavi: Search for New identity in the city of Forty Brothers, LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2018, ბროშურა 88 გვერდი. 

2. დედამიწის კალენდარი (ქართული ენის შემსწავლელთათვის), სახემლძღვანელო, 
გამომცემოლობა „უნივერსალი“, თბ., 2017 (ავტორთა ჯგუფი). 



3. სასაუბრო დიალოგები სომხურ და აზებაიჯანულეოვანი სტუდენტებისათვის, 
თსუ-ს გამომცემლობა, თბ., 2017 (ავტორთა ჯგუფი). 

4. Playing with Title: How to be the Elite in a Socialis Way, In the Book: „Elites and „Elites“ 
Transformations and Social Structures in Post-Soviet Armenia and Georgia“ ed. Yulia 
Antonian, Erevan,YSE Publishing House, 2016, p. 245-273. 

5. ქართული კინოს სამეტყველო ენა (ქართული ენის სწავლებისთვის დამხმარე 
სახელმძღვანელო არაქართულენოვანთათვის, თსუ-ს გამომცემლობა, თბ., 2016 
(თანავტორი ციკო ინაური). 

6. მარსელ მოსის საჩუქრის თეორია და ქართული ეთნოგრაფიული მასალა, (ირაკლი 
სურგულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის „მითი, კულტი, 
რიტუალი“ მოხსენებათა კრებული,) თბილისი, 2015 გვ. 169-186. 

7. ახალი იდენტობების ფორმირების თავისებურებანი საბჭოთა საქართველოში 
ქალაქრუსთავის მაგალითზე (საქართველოს უნივერსიტეტის კონფერენციის 
მასალები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში) თბილისი, 2015 გვ. 327-349. 

8. Conceptualization of the Past: Placeof Socialist city in theNational History of Georgia in 
the Book: CAUCASUS CONFLICT CULTURE Anthropological Perspectives on Time of 
Crisis, eds Stephane Voelland, Ketevan Khutsishvili, Marburg, Publisher Curupira, 2013 p. 
209-224. 

9. რუსთავის სოციალისტური რეპრეზენტაცია და ნაციონალური ნარატივები, 
აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
კონფრენციის (ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და 
კონკრეტული კვლევები) მასალები,თბილისი, 2014, გვ. 247-260. 

10. საჩუქარი, როგორც სასჯელის ფორმა (საქართველოს უნივერსიტეტის 
კონფერენციის მასალები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში) თბილისი, 2010, გვ. 174-
183. 

11. შეჯალაბება – (კავკასიის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები) (თანაავტორი 
ნათია ამირეჯიბი) თბილისი, 2010. 

12. ხალხის ტრადიციული ურთიერთობები მეზობელ ხალხებთან, წიგნში 
„საქართველოს ეთნოგრაფია“, გამომცემოლობა „უნივერსალი“, თბ., 2010, გვ. 663-
668. 

13. ურთიერთდახმარებისა და სოლიდარობის ფორმები, წიგნში „საქართველოს 
ეთნოგრაფია“, გამომცემოლობა „უნივერსალი“, თბ., 2010, გვ. 453-449 

14. მებაღეობა, მეხილეობა, წიგნში „საქართველოს ეთნოგრაფია“, გამომცემოლობა 
„უნივერსალი“, თბ., 2010, გვ. 479-587 

15. ბავშვის აღზრდის სისტემა და სოციალიზაციის ფორმები, წიგნში „საქართველოს 
ეთნოგრაფია“, გამომცემოლობა „უნივერსალი“, თბ., 2010, გვ. 628-639. 

16. აღზრდის ვერბალური ფორმა და ზეპირსიტყვიერება, „ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“, IX, თბილისი, 2009. 

17. ქართული ქორწილი - საჩუქრების გაცვლა და მათი კონცენტრაცია (საქართველოს 
უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები), თბილისი, 2009, გვ. 18-29. 

18. ეკონომიკური ანთროპოლოგია, კრებ. „ანთროპოლოგია–მომავლის მეცნიერება?!“, 
(კონფერენციის მასალები,) თბილისი, 2008, გვ. 253-259. 

19. ტრადიციული აღზრდის სისტემა და სქესობრივი სოციალიზაცია (აღმოსავლეთ 
საქართველოს მთიანეთის მაგალითზე), კრებ. „პასუხისმგებლობის ახალი 
განზომილება“, თბ., 2008, გვ. 127-1336.  



20. შესაწირის ეკონომიკური ფუნქცია (ცალკეული ოჯახების მსხვერპშეწირვა) 
სვანეთში, ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო კრებული „სვანეთი“ III, 
თბილისი, 2008, გვ. 43-477.  

21. ბავშვის (ვაჟისადმი) საზოგადოების დამოკიდებულება აღმოსავლეთ 
საქართველოს მთიანეთის მაგალითზე, „ეთნოლოგიური კრებული“, თბილისი 
2008, გვ. 113-118. 

22. საჩუქრის ეკონომიკა და სოციალური გაცვლის ფორმები (კონფერენციის 
მასალები), თბილისი, 2007. 

23. დმანისის რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები 
(ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), „ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“, IX, 
თბილისი, 2007. 

24. სოციალური სოლიდარობის ფორმები აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის 
მაგალითზე, კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბილისი 
2007. 

25. საიქიოსა და სააქაოს ურთიერთმიმართება და კომუნიკაციის ფორმები (ქართული 
ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), „ცივილიზაციური ძიებანი“, თბილისი, 2005 
გვ. 59-63 

26. ლიმინალობის გამოვლინების ასპექტები ქართულ საქორწინო რიტუალში, კრებ. 
„ეთნოლოგია, სოციოლოგია, კულტუროლოგია – ინტერესთა ურთიერთგადაკვეთა 
დაინტეგრაციის პერსპექტივები“, თბილისი, 2004 (თანაავ. ნინო აივაზიშვილი), გვ. 
18-29. 

27. ქალი ტრადიციულ ქართულ საზოგადოებაში (ხევსურეთის მაგალითზე), 
კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხებისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა IV 
რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2002. 

 
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 
 

1. 15-17 თებერვალი 2018, II საერთაშორისო კონფერენცია, მეორე ენის 
სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში, თბილისი, თსუ - 
„ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ სტუდენტთა ბარიერები 
დედაქალაქის ქართულ სოციო-ლინგვისტურ კონტექსტთან ადაპტაციაში“ (თეონა 
მატარაძესთან თანაავტორობით; მოხსენება ინგლისურ ენაზე). 

2. 14-16 ნოემბერი, 2018, სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ - „კანდიდ ჩარკვიანის 
პოლიტიკური მეხსიერება და მეხსიერების პოლიტიკა საქართველოს  პოსტ-
საბჭოთა პერიოდში.“ 

3. 28 სექტემბერი, 2018, შავი ზღვის საერთ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო 
კონფერენცია - „კრაკოვის ნოვა ჰუტა - სოციალისტური წარსულის  
კაპიტალისტური მომავალი.“ 

4. 9-10 სექტემბერი, 2018, თსუ სამეცნიერო კონფერენცია - „მულტიკულტურა-
ლიზმის გაგება რუსთავის პოსტსოციალისტურ ურბანულ სივრეში.“ 

5. 1 ივნისი, 2018, საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია - 
„კულტურული ელიტის ისტორიული მეხსიერება და პოლიტიკური 
მანიპულაციები.“ 

6. 20-23 ნოემბერი 2017, ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, თბილისი, თსუ - „ურბანული ანთროპოლოგია და 
ქართული (საბჭოთა) ეთნოლოგიური სკოლა.“ 



7. 26-27 სექტემბერი 2017, II საერთაშორისო კონფერენცია: „ისტორია, ხელოვნება, 
ლიტერატურა და კულტურა, თბილისი შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი - „ზეიმი თუ გლოვა: მემორიალური პოლიტიკის კვალი თბილისის 
ურბანულ სივრცეში(გამარჯვების პარკის მაგალითზე.“ 

8. 24-25 სექტემბერი, 2017, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქალები 
მეცნიერებაში და ქალთა საკითხების კვლევა“, თბილისი, თსუ - „რუსუდან ხარაძე 
და მისი ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა“. 

9. 1-2 ივლისი, 2017, ქართული ენისა და სამოქალაქო განათლების ინტეგრირებული 
სწავლება 4+1 პროგრამის ფარგლებში, III საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, თბილისი, თსუ - „სამოაქალაქო განათლება და დემოკრატიის 
პრაქტიკები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში.“  

10. 22 ივნისი, 2017, სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურის კვლევის მეთოდები“ II, 
თბილისი, თსუ - „რუსთავის მშენებლობის ნაციონალური ინტერპრეტაციები: 
საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ურბანული ნარატივები“. 

11. 23-24 სექტემებრი, 2016, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ეთნოკულტუ-
რული ადაპტაციისადა ინტეგრაციის პროეცესები მულტიკულტურულ 
სქართველოში, თბილისი, თსუ, „ქალაქის კვლევის თავისებურებები ქართული 
(საბჭოთა) ეთნოგრაფიული სკოლის მაგალითზე.“  

12. 20-21 სექტემბერი, 2016, I საერთაშორისო კონფერენცია: „ისტორია, ხელოვნება, 
ლიტერატურა და კულტურა, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - 
„დაკარგული მუშა პოეტები: მუშათა შემოქმედების კვალის ძიება საბჭოთა და 
პოსტ-საბჭოთა საქართველოში“ (ანა თოდუასთან თანაავტორობით). 

13. 10-12 ნოემბერი, 2015, გიორგი ჩიტაის 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია: „ეთნოლოგია გუშინ და დღეს: კულტურის კვლევის 
პრობლემები“, თბილისი, თსუ - „ელიტურობის საბჭოთა გაგებისათვის“. 

14. 24-25 ივნისი, 2015, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის IX სამეცნიერო 
კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 
წლისთავისადმი - „გამარჯვების სიხარული თუ გლოვა: ერთი ძეგლის 
თავგადასავალი საქართველოში.“ 

15. 7 ივლისი, 2015 წელი, თსუ ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის ხუთი 
წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - „ქართული კინო, როგორც 
ქართული ენის შემსწავლელი პროგრამა“ (თანამომხ. ციკო ინაური). 

16. 15-18 ოქტომბერი, 2015, ცენტრალური ევრაზიის კვლევის საზოგადოების (CESS) 
XVI რეგიონული კონფერენცია, აშშ, ვაშინგტონი, ჯორჯ ვაშინგტონის 
უნივერსიტეტი - „ტიტულებით თამაში: ელიტად ყოფნის საბჭოთა 
თავისებურებები“ (ინგლისურ ენაზე). 

17. 19-20 ივნისი, 2014, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის VIII საფაკულტეტო 
სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფ. ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90 
წლისთავისადმი - „ორმოცი ძმის ქალაქი იდენტობის ძიებაში.“ 

18. 22-24 მაისი, 2014, სლავური ასოციაციისა და ცენტრალური ევრაზიის კვლევის 
საზოგადოების (CESS) გაერთიანებული რეგიონული კონფერენცია, ყაზახეთი, 
ასტანა, ნაზარბაევის უნივერსიტეტი - „ხალხთა მეგობრობის ადგილი რუსთავის 
ურბანულ სივრცეში“(მოხსენება ინგლისურ ენაზე). 



19. 31 მაისი, 2014, საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოვეწლიური კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - „ახალი იდენტობის ფორმირების თავისებურებანი 
საბჭოთა საქართველოში ქალაქრუსთავის მაგალითზე.“ 

20. 24-26 ოქტომბერი, 2014, საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ II, ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „სოციალისტური შრომის გმირი: შეუმდგარი 
ელიტა.“ 

21. 19-20 მაისი, 2012, საქართველოს უნივერსიტეტის ყოვეწლიური კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - „ინდუსტრიული რუსთავის ნაციონალური 
ინტერპრეტაციისათვის.“ 

22. 16-17 ნოემბერი 2012, „ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი 
და კონკრეტული კვლევები“, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი -  „რუსთავის სოციალისტური რეპრეზენტაცია და 
ნაციონალური ნარატივები“ (მოხსენება ინგლისურ ენაზე). 

23. 20-21 ივლისი, 2012, ცენტრალური ევრაზიის კვლევის საზოგადოების (CESS) III 
რეგიონული კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „გახსენება 
სოციალისტური წარსულის დასავიწყებლად: რუსთავის მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმის მაგალითზე“ (მოხსენება ინგლისურ ენაზე). 

24. 19 მაისი, 2012, საქართველოს უნივერსიტეტის IV ყოვეწლიური კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - „სოციალისტური რუსთავის ნაციონალური 
ინტერპრეტაციისათვის.“ 

25. 2 მარტი, 2012, სიმპოზიუმი თანამედროვე კავკასიაზე, ჰარვარდის უნივერსიტეტი, 
დევისის ცენტრი - „ინდუსტრიული რუსთავის ადგილის ძიება ქართულ 
ნაციონალურ ისტორიოგრაფიაში“ (მოხსენება ინგლისურ ენაზე). 

26. 6 ივნისი, 2011, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის და ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების 
ცენტრის კავკასიური განყოფილები სორგანიზებით სტუდენტური კონფერენცია: 
„პოლონური მოტივები – ისტორია დათანამედროვეობა“ - „სოლიდარობის 
მოძრაობა და ნოვა ჰუტა – კრაკოვის ინტეგრაციული დისკურსი“ (მოხსენება 
ინგლისურ ენაზე). 

27. 31 ოქტომბერი- 5 ნოემბერი, 2011, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი და 
კონფლიქტების პრევენცია სომხეთში, აზერბაიჯანსა დასაქართველოში „კავკასია 
კონფლიქტი, კულტურა“, თბილისი – „წარსულის კონცეპტუალიზება: ქალაქ 
რუსთავის საქრთველოს ისტორიის კონტექსტში“ (მოხსენება ინგლისურ ენაზე). 

28. 28-29 მაისი, 2011, საქართველოს უნივერსიტეტის III ყოვეწლიური კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - „იდენტობის ძიებაში ნოვა ჰუტასა და კრაკოვს 
შორის.“ 

29. 28-29 ოქტომბერი, 2010, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 
ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - „რეფლექსია 
სოციალისტურ მემკვიდრეობაზე (საქართველო-პოლონეთის მაგალითზე).“ 

30. 22-23 მაისი, 2010, საქართველოს უნივერსიტეტის II ყოვეწლიური კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - „საჩუქარი, როგორც სასჯელის ფორმა.“ 



31. 25 აპრილი, 2009, საქართველოს უნივერსიტეტის კონფერენცია ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებებში - „ქართული ქორწილი - საჩუქრების გაცვლა და მათი 
კონცენტრაცია.“ 

32. 27-29 მაისი, 2009, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის  
სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 9 აპრილის 20 წლისთავისადმი - 
„მაგალითის მნიშვნელობა აღზრდის სისტემაში (აღმოსავლეთ საქრთველოს 
მთიანეთის მაგალითზე)“ 

33. 14-15 მაისი, 2009, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილების საერთაშორისო 
კონფერენცია მიძღვნილი ვერა ბარდაველიძისადმი - „მარსელ მოსი საჩუქრის 
შესახებ.“ 

34. 15-18 ივნისი, 2009, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო 
კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 100 წლის იუბილესადმი - 
„ბავშვის (ვაჟის) სოციალიზაციის ადრეული ეტაპები აღმოსავლეთ საქართველოს 
მთიანეთის მაგალითზე.“   

35. 26-27 ივნისი, 2009, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე - „საჩუქარი, როგორც 
სოციალური კაპიტალის ფორმა სამხრეთ საქართველოში.“ 

36. 3-4-5 ივნისი, 2008, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის,  
სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი საქართვლოს დამოუკიდებლობის 90 
წლისადმი - „აღზრდის ვერბალური ფორმა და ზეპირსიტყვიერება.“ 

37. 10-12 ივნისი, 2008, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II სამეცნიერო 
კონფერენცია - „სტუმარ-მასპინძლობა და ეკონომიკური გაცვლა.“ 

38. 18-19 ივნისი, 2008, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 
ფოლკლორისთა 46-ე სამეცმნიერო კონფერენცია - „ეკონომიკური ურთიერთობები 
და კულტურული გაცვლა.“ 

39. 13 ივნისი, 2008, საერთაშორისო კონფერენცია „პასუხისმგებლობა, ტრადიციული 
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