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როინ მალაყმაძის ავტობიოგრაფია

მე,  როინ ზურაბის ძე მალაყმაძე, დავიბადე 1974 წლის 10 ივლისს, აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ხელვაჩაურის რაიონის, სოფელ ქვედა ჩხუტუნეთში.
ამჟამად ვცხოვრობ ქალაქ ბათუმში (ლერმონტოვის ქუჩა 107). ვარ საქართველოს
მოქალაქე, მყავს დედა, მეუღლე და ორი შვილი.

1991 წელს წარჩინებით დავამთავრე ხელვაჩაურის რაიონის ქვედა ჩხუტუნეთის
საშუალო სკოლა და ჩავირიცხე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. სწავლის პერიოდში
ვმონაწილეობდი სტუდენტთა კონფერენციებსა და ექსპედიციებში. 1996 წელს
დავასრულე უნივერსიტეტის სრული კურსი და მომენიჭა ისტორიის მასწავლებლის
კვალიფიკაცია.

1997-2000 წლებში ვსწავლობდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასპირანტურაში. ვიყავი საქართველოს ისტორიის კათედრის
ასპირანტი ეთნოგრაფია, ეთნოლოგია, ანთროპოლოგიის მიმართულებით.  2003 წლის
10 იანვარს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის
ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე
დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „ლიგანის ხეობა (ისტორიულ-
ეთნოლოგიური გამოკვლევა)“ (ხელმძღვანელი ისტ.მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ.
ნ.კახიძე) და მომენიჭა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.

1991 წელს ვმუშაობდი ჩხუტუნეთის საშუალო სკოლაში  მასობრივი მუშაობის
ორგანიზატორად. იმავე წელს  დავიწყე და 2004 წლამდე  ვმუშაობდი  ამავე სკოლის
ისტორიის მასწავლებლად. პარალელურად ვკითხულობდი ლექციებს საქართველოს
ისტორიაში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,
როგორც ამ უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის მიწვეული
სპეციალისტი.

2003 წლიდან ვმუშაობ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის,
ბათუმის აბუსერისძე ტბელის სახელობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში,
ეთნოლოგიის განყოფილების უმცროს, შემდეგ კი  უფროს მეცნიერ თანამშრომლად.

2006 წელს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით, დავინიშნე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორად.
ამავე წელს, ამირჩიეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარედ, სადაც ვმუშაობდი 2010 წლამდე. 2010-2014 წლებში  მიწვეული
ვიყავი საქართველოს უნივერსიტეტის ბათუმის სკოლაში ასოცირებულ პროფესორად,
სადაც ვკითხულობდი ლექციებს   საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიაში (ზოგადი
კურსი).  2011 წლიდან  დღემდე ვარ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ
აბუსერისძის სახელობის ხიჭაურის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, ამავე
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი და ქართველოლოგიური კვლევის
ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩემს მიერ მომზადდა ხიჭაურის უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა და ვარ მისი ხელმძღვანელი.

2011-2013 წლებში ვიყავი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის დირექტორის მოადგილე. 2013-2016 წლებში კი,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი
საბჭოს წევრი. 2013 წლიდან დღემდე ვმუშაობ ბათუმის შოთა რუსთაველის
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სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებლი სტრუქტურული ერთეულის ნიკო
ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორად და ამავე ინსტიტუტის მთავარ მეცნიერ
თანამშრომლად.

1996 წელს ვმონაწილეობდი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მიერ ჩატარებულ საველე-სამეცნიერო ექსპედიციაში ხევსურეთში, 1997 წელს-
თუშეთში, კახეთში, 1998 წელს კი, სამცხე-ჯავახეთსა და თურქეთში (ყარსი,ერზრუმი).

1996-2001 წლებში სისტემატიურად ვახორციელებდი ინდივიდუალურ საველე
სამეცნიერო საქმიანიობას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მირვეთი,
ქვემო მარადიდი, კირნათი, გვარა და სხვა), ასევე თურქეთში, ისტორიულ ტაო-
კლარჯეთსა და ლიგანის ხეობაში (ართვინის ვილაიეთი). ექსპედიციებში შეკრებილი
მასალების საფუძველზე, 2008 წელს გამოვეცი მონოგრაფია-„ლიგანის ხეობა
(ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა)“ (გამომცემლობა „არტანუჯი“). ველზე
მუშაობის პერიოდში ვახდენდი ფოტო და ვიდეო ფიქსაციას, რითაც შევქმენი
უნიკალური აუდიო მასალების არქივი.

1997 წელს საშუალება მომეცა თურქეთში მცხოვრები ჩემი ნათესავების
დახმარებით პირველად ჩავსულიყავი ზემო მაჭახლის ქართულ სოფლებში, სადაც
ეთნოგრაფიულ მასალასთან ერთად ჩავიწერე ქართული მრავალხმიანი ხალხური
მუსიკალური კულტურის უნიკალური ნიმუშები: „მაყრული”, „ვოდელა“, „ფადიკო“,
„ჰელესა“ და სხვა. აღნიშნული ქართული მრავალხმიანი ხალხური სიმღერები მანამდე
უცნობი იყო ფართო საზოგადოებისათვის. სწორედ, ეს ფაქტი დაედო საფუძვლად
იქაურ უხუცესთა ანსამბლ „მაჭახელას“ ჩამოყალიბებას, რომლის მიმართაც
დაინტერესება დღესაც დიდია.

2010 წელს ვხელმძღვანელობდი ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის
მიერ განხორციელებულ საველე სამეცნიერო კომპლექსურ ექსპედიციას თურქეთში
(ზემო მაჭახელი), 2011 წელს კი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მეცნიერთა კომპლექსურ
ექსპედიციას ზემო აჭარაში (მარეთის ხეობა), 2012 წელს-კლარჯეთში (შავშეთ-
იმერხევი), 2013  წელს-ტაოში, 2014 წელს- მურღულის ხეობაში, 2015 წელს ტაო-
კლარჯეთში.

ვსარგებლობდი სტამბოლის ქართული სავანის მეურვის აწ გარდაცვლილ სიმონ
ზაზაძის პირადი ნდობით, რაც მაძლევდა საშუალებას მეცნიერთა ერთი ჯგუფთან
ერთად, სისტემატიურად მემუშავა 2013-2016 წლებში  ქალაქ სტამბოლში ქართველ
კათოლიკეთა ეკლესიისა სავანის არქივსა და წიგნსაცავში. ჩვენი ხელმძღვანელობით
დაიწყო სავანის ბიბლიოთეკისა და არქივის დიგიტალიცაზია და კატალოგიზაცია.

2015 წლის ზაფხულში ჩემი ინიციატივითა და ორგანიზებით განხორციელდა
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის ხიჭაურის
უნივერსიტეტის ქართველოლოგის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელთა ექსპედიცია
თურქეთში ზემო მაჭახლის სოფლებში (ზედვაკე, ხერთვისი, მინდიეთი, აკრია,
ქვაბითავი, ეფრატი).

2003-2005 წ. ვიყავი მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის-
„მეფუტკრეობის განვითარება მაჭახლის ხეობაში“ ხელმძღვანელი. 2009-2010 წ. კი,
ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  საგრანტო პროექტის-„საქართველოს მუსლიმური
თემი თანამედროვეობის კონტექსტში“ (ისტორიული, ფოლკლორულ-
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ეთნოგრაფიული, სოციოფსიქოლოგიური, კულტუროლოგიური და სტატისტიკური
ანალიზი) -კონსულტანტი.

2013 წლიდან დღემდე, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მეცნიერთა ჯგუფთან
ერთად, ვარ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო
საგრანტო პროექტის- „სტამბოლის ქართული სავანის ეპისტოლური და მემუარული
მემკვიდრეობა“ მონაწილე და მენეჯერი.

2011 წელს ჩემი ინიციატივით, მეცნიერთა ჯგუფმა დაიწყო  ტურიზმის
ფაკულტეტისა და ამ საკითხით დაინტერესებულ პირთათვის სახელმძღვანელოზე
„აჭარა. ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობითი რესურსები“-მუშაობა. 2016 წელს
სახელმძღვანელო ცალკე წიგნადაც დაიბეჭდა.

ჩემი სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოს ისტორიის, ეთნოლოგიისა და კულტურული ანთროპოლოგიის
საკითხები. ამ მიმართულებით გამოქვეყნებული მაქვს საქართველოსა და უცხოეთის
(თურქეთი) ჟურნალებში 30-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია, ალბომი, ბროშურა,
ბუკლეტი,  ერთი მონოგრაფია. ვარ  ეთნოგრაფიულ-დოკუმენტური ფილმის-
„ლიგანის ხეობის“ ავტორი და  თედო სახოკიას დარგობრივი პრემიის ლაურეატი.

მონაწილეობა მივიღე 30-მდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებსა და
სემინარებში. 2000 წელს, ჩემი, როგორც ინსტიტუტის დირექტორის
გადაწყვეტილებით ბათუმში დაიწყო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის -
„ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა“ ჩატარება. უკვე მეშვიდედ ვხელმძღვანელობ
ამ კონფერენციას.  აქტიურად ვთანამშრომლობ საერთაშორისო  კონფერენციის „ტაო-
კლარჯეთის“ საორგანიზაციო ჯგუფთან. 2010 წელს ვიყავი ამ კონფერენციის
ეთნოლოგიის სექციის ხელმძღვანელი.

კარგი ურთიერთობა მაკავშირებს თურქეთის ქართულ სათვისტომოებთან.  1997-
1999 წლებში ვიყავი თურქეთში გამომავალ ჟურნალ „ჩვენებურის“ წარმომადგენელი
საქართველოში. 2013 წელს ვმონაწილეობდი სტამბოლში ქართული კულტურის
ცენტრის მიერ ჩატარებულ საერთაშორისო კონფერენციაზე „ენის და კულტურის
საკითხები თურქულ-ქართულ ურთიერთობაში“(თურქულ ენაზე), სადაც დიდი
დაინტერესება გამოიწვია ჩემმა მოხსენებამ თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონების
(ზემო მაჭახელი, ზემო მარადიდი, შავშეთი, იმერხევი) შესახებ.

2015 წელს, ართვინში, ჭოროხის უნივერსიტეტის რექტორატის ინიციატივით,
ჭოროხის უნივერსიტეტში წავიკითხე საჯარო ლექცია თურქულ ენაზე „ ლიგანის
ხეობის წარსული და თანამედროვეობა“.

2015 წლიდან ვარ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალ
„მოამბის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი, წიგნის-„აჭარა. ტურისტულ-
მხარეთმცოდნეობითი რესურსები“ სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარე, სამხრეთ-
დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევების (აჭარა) ოთხტომეულის სარედაქციო
საბჭოს წევრი,  ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომების (V, VI, VII, VIII, IX, X, XI)
რედაქტორის მოადგილე, გ. კალანდიას წიგნის- „ჩვენებურთა ბელადის“ მთავარი
რედაქტორი, თ. შიოშვილის ნაშრომის-ი.ჭავჭავაძე და ქართული ხალხური სიმღერა“
რედაქტორი, საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგიის(როლანდ თოფჩიშვილის
საერთო რედაქციით) რეცენზენტი .

ჩემი პუბლიკაციები ციტირებულია სხვადასხვა ავტორთა მონოგრაფიებსა და
სამეცნიერო ნაშრომებში.
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მიღებული მაქვს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
საპატიო სიგელები,  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, აჭარის
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ჯილდოები, ხელვაჩაურის
განათლების განყოფილების მადლობის ბარათები.

ჩემი ინიციატივით 2007 წელს დაფუძნდა და ყოველწლიურად აღინიშნება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სახალხო დღესასწაული „მაჭახლობა“. დაწესდა
„საპატიო მაჭახლელისა“ და მაჭახლის ხეობის „საპატიო სტუმრის“ სტატუსი.
მდინარეების ჭოროხისა და მაჭახელას შესართავთან, დაიდგა თოფის „მაჭახელას“
მონუმენტი,  ვარ სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ხასიათის ჟურნალ
„მაჭახელას“ დამფუძნებელი და მთავრი რედაქტორის მოადგილე, „მაჭახლის ხეობის“
კავშირის თანათავმჯდომარე და ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტში მოქმედ უხუცესთა ანსამბლ „მაჭახელას“ დამაარსებელი.

2006 წელს საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, ასევე, აჭარის
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამმართველოს თხოვნით, მოვამზადე
კონცეფცია „მაჭახელას ეროვნული პარკის“ შესახებ, რომლის საფუძველზეც
შემუშავდა საქართველოს კანონი „მაჭახელას ეროვნული პარკი“, რითაც 2012 წლის
დეკემბრიდან, მაჭახლის ხეობის დიდ ნაწილს, დაცული ტერიტორიის-ეროვნული
პარკის სტატუსი მიენიჭა.

სისტემატიურად ვმონაწილეობ სატელევიზიო გადაცემებში, საგაზეთო
პუბლიკაციების მომზადებაში.

2016 წელს ვიყავი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით
შექმნილი მთის კანონთან დაკავშირებული სამთავრობო კომისიის წევრი.  მოვამზადე
სათანადო რეკომენდაციები და წინადადებები მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს
წინაშე.

ვფლობ ქართულ, რუსულ და თურქულ ენებს. ასევე, სხვადასხვა სახის
კომპიუტერულ პროგრამებს.







სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი

1.მალაყმაძე რ.-(თანაავტორები შ.ფუტკარაძე, ნ.ჩელებაძე, ე.ფუტკარაძე,
თ.ლომთათიძე, შ.ფუტკარაძე) ბათუმის თვითმმართველობის კულტურულ-
საგანმანათლებლო საქმიანობა 1897 წელს (სტამბოლის ქართველთა სავანეში
დაცული მასალების მიხედვით), ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა, VI,
ბათუმი, გამომცემლობა „ჯეოპრინტი“,  2015. გვ. 275-280.

2.მალაყმაძე რ. - ლეგიონერები აჭარიდან, პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო,
ქუთაისი, გამომცემლობა „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2015 წ. გვ.
144-151.

3.მალაყმაძე რ. - ვახტანმალაყმაძის (ჰაირიჰაირიოღლუს) ბიოგრაფიიდან - სვლა
წმინდა ილია მართალის გზით, ჩვენი სულიერების ბალავარი, VII, გამომცემლობა
„უნივერსალი“, თბილისი, 2015, გვ.98-109.

4.მალაყმაძე რ.-ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის კომპლექსური სამეცნიერო
ექსპედიცია ამიერტაოში, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, XI,
გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2015. გვ. 274-292.

5.მალაყმაძე რ.- ხართან დაკავშირებული ზოგიერთი თქმულება-გადმოცემა,
„განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“, გორი, 2014, გვ.524-526.

6.მალაყმაძე რ.-(თანაავტორები შ.ფუტკარაძე, ნ.ჩელებაძე, ე.ფუტკარაძე,
თ.ლომთათიძე, შ.ფუტკარაძე) ბათუმის საზოგადოებრივ-კულტურული ცხოვრება
XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე (სტამბოლის ქართველთა სავანეში დაცული
მასალების მიხედვით), ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა, V, ბათუმი,
გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  2014. გვ.
261-267.

7.მალაყმაძე რ. - ზემო მაჭახლის ისტორიიდან, გამონათლევი, გამომცემლობა “
ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014. გვ. 443-449.

8.მალაყმაძე რ. –(თანაავტორი შ. ფუტკარაძე) აჭარის დიდებული წარსულის
ფურცლები, გამონათლევი, გამომცემლობა “ ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014.
გვ. 411-418.

9.მალაყმაძე რ.-ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის კომპლექსური ექსპედიცია
შავშეთ-იმერხევში, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, X, გამომცემლობა
„ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014. გვ. 228-234.

10.მალაყმაძე რ.-(თანაავტორი ნ. ჩელებაძე) ანტირელიგიური საბჭოთა პოლიტიკა და
ბათუმის სობოროს ისტორია (საარქივო მასალების მიხედვით), ბათუმი-წარსული და



თანამედროვეობა, IV, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  2013. გვ. 77-83.

11.მალაყმაძე რ.- ბათომის სახე მუჰაჯირთა მეხსიერებაში, ბათუმი-წარსული და
თანამედროვეობა, III, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  2013. გვ. 239-247

12.მალაყმაძე რ. - რელიგია აჭარაში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის
ნარკვევები, (აჭარა), II, ბათუმი, 2012, გვ. 606-625.

13.მალაყმაძე რ. - შუამთობის ტრადიციები ლიგანის ხეობაში, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის ტაო-კლარჯეთის მასალები, თბილისი, 2010. გვ. 346-352.

14.მალაყმაძე რ. – (თანაავტორი ნ. კახიძე) მაჭახლის ხეობის დედა-ეკლესია, ჩვენი
სულიერების ბალავარი, III, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2011. გვ.48-56.

15.მალაყმაძე რ. – (თანაავტორი ნ. კახიძე) მატერიალური კულტურის ძეგლები ზედა
მაჭახელში, ჟურნალი „მაჭახელი“, ბათუმი, 2011, გვ. 7-13.

16.მალაყმაძე რ. – ეთნოგრაფიული ექსპედიციები მაჭახლის ხეობაში, ჟურნალი
„მაჭახელი“, ბათუმი, 2011, გვ. 38-42.

17.მალაყმაძე რ.-ალპური დასახლება აჭარაში (გოდერძის უღელტეხილი-ბეშუმი),
(ბუკლეტი, ქართულ, ინგლისურ, რუსულენოვანი ტექსტებით, ავტორთა
კოლექტივი), გამომცემლობა შპს “ART+”, ბათუმი, 2010, გვ.1-28.

18.მალაყმაძე რ. - (თანაავტორები: გ. ჩაგანავა, გ. ვანილიში) ქართული კულტურის
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