ზაზა შაშიკაძის მონაცემები (CV)
1. პირადი მონაცემები:
ა) დაბადების თარიღი: 21 სექტემბერი, 1973 წ.
ბ) დაბადების ადგილი: ქ. კახი, აზერბაიჯანი
გ) მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე.
დ) ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, ორი შვილი
2. კარიერა:
ა) 2001 წლიდან ვარ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ბსუ) სამხრეთდასავლეთ საქართველოს კვლევის (ამჟამად ქართველოლოგიის) ცენტრის უფროსი მეცნიერთანამშრომელი
ბ) X. 2000–VI.2001 - თურქეთ–საქართველოს მეგობრობისა და თანადგომის ფონდი ქ. ანკარაში,
ქართული ენის მასწავლებელი
გ) 16.12.2000-დან დღემდე - ბათუმის რუსთაველის სახემწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრი (ამჟამად - ქართველოლოგიის ცენტრი), მეცნიერ–თანამშრომელი
დ) 2003-2005 - ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრა, მასწავლებელი (შემდგომში უფროსი
მასწავლებელი)
ე) 2005–2006 - ბსუ მსოფლი ისტორიის კათედრა, უფროსი მასწავლებელი
ვ) 2006–2009, 2010–2015 - ბსუ ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
ზ) 2008–2012 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი
თ) 2015 წლიდან - - ბსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ასოცირებული
3. მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის ქ. #35. ინდექსი 6010
4. ელ-ფოსტა: zazusha01@hotmail.com
5. ტელეფონები: (+995)422 24 29 02; (+995) 577999767.
6.

ენების

ცოდნა:

ქართული

(მშობლიური),

რუსული

(თავისუფლად),

თურქული

(თავისუფლად), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით).
7. განათლება:
ა) 2000-2001 - ანკარის უნივერსიტეტის ენისა და საისტორიო გეოგრაფიის ფაკულტეტი,
მაძიებელი
ბ) 2000-2001 - ანკარის უნივერსიტეტის თურქული ენის შემსწავლელი ცენტრი, სტუდენტი
გ) 1996-1998 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრის ასპირანტი
დ) 1990-1995 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის თურქეთის ისტორიის სპეციალობა, სტუდენტი

8. სამეცნიერო ხარისხი:
2003

-

ისტორიის

მეცნიერებათა

კანდიდატი

(გათანაბრებული

ისტორიის

დოქტორის

ხარისხთან).
9.

სამეცნიერო

ინტერესების

სფერო:

თურქეთის

ისტორია;

თურქეთ–საქართველოს

ურთიერთობები.
10. სამეცნიერო ინტერესები: თურქული ხელნაწერი ძეგლები საქართველოს შესახებ. სამხრეთ და
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ოსმალთა მმართველობის პერიოდში.
11. სამეცნიერო გრანტები:
ა) 2008-2010 - შოთა რუსთაველის ეროვ–ნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის
სახელწოდება ,,შავშეთი“ (ხელშეკრულება №A-39-09). მონაწილე
ბ) 2009-2011 - შოთა რუსთაველის ეროვ–ნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის
სახელწოდება ,,202 ოსმალური ფირმანი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შესახებ და აჭარის
მოკლე და ვრცელი დავთრები“ (ხელშეკრულება №A-27–09). მონაწილე
გ) 2013-2015 - შოთა რუსთაველის ეროვ–ნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის
სახელწოდება ,,სარფი“ (ხელშეკრულება №FR/339/1-10/13). მონაწილე
დ) 2013-2016 - შოთა რუსთაველის ეროვ–ნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის
სახელწოდება ,,1574 წლის გურჯისტანის ვილაეთის დიდი დავთარი“

(ხელშეკრულება

№

31/34). მონაწილე
ე) 2013-2016 – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის
სახელწოდება ,,კლარჯეთი“ (ხელშეკრულება № 31/34). მონაწილე
ვ) 2013-2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის
სახელწოდება ,,ქართველ მუსლიმთა მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობა თურქეთში“
(ხელშეკრულება № 57/06). სამეცნიერო ხელმძღვანელი
ზ) 2012-2016 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული გრანტი.
პროექტის სახელწოდება ,,მუჰაჯირობის ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები
თანამედროვე თურქეთში“ (ხელშეკრულება № 02 – 19/1). სამეცნიერო ხელმძღვანელი
თ) 2015 - 12.02 -12.06 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მოკლევადიანი
ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიეროკვლევითი სტაჟირება. თურქეთის რესპუბლიკა, ანკარის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენისა და
საისტორიო გეოგრაფიის ფაკულტეტი, თემა ,,ოსმალური წყაროები საქართველოს შესახებ“
(პროექტი № YS/7/1-10/14).
ი) 2016 – 15.08-15.12 - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი. პროექტის სახელწოდება
„ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში“.

12. სამეცნიერო კონფერენციებსა და კონგრესებზე მონაწილეობა:
1. Zaza Şaşikadze, Ruslan Baramidze, Acara'da Camilerin Yapılış Tarihi, Uluslararası Kongre Gürcistanda
İslamiyet, İstanbul, 6-8 Mayıs 2016
2. ზაზა შაშიკაძე, რუსლან ბარამიძე, ბათუმის მოსახლეობის დინამიკა მე-19 ს-ის 30-90-იან
წლებში, საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი _ წარსული და თანამედროვეობა“ 6, ნიკო
ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი 2015
3. რუსლან ბარამიძე, ზაზა შაშიკაძე, 1871 წლის ცნობა ბათუმის მეჩეთის ვაყუფების შესახებ
არტანუჯში, აჭარის საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი 2015
4. ზაზა შაშიკაძე, გოლჯუქი თურქულ საისტორიო ლიტერატურაში, ბსუ ქართველოლოგიის
ცენტრის III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, ბათუმი 30.01.2014
5. ზაზა შაშიკაძე, არტანუჯი XVI საუკუნის მეორე ნახევარში, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს III საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი, თბილისი 2014
6. ზაზა შაშიკაძე, „1835/6 წლის ქობულეთის აღწერის ოსმალური რეესტრი“, საერთაშორისო
კონფერენცია „დაბრუნება“,ქობულეთი 2014
7. ზაზა შაშიკაძე, ქართველთა მუჰაჯირობა თურქეთის შავიზღვისპირეთში, ბსუ
ქართველოლოგიის ცენტრის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“,
ბათუმი 30.01.-01.02.2013
8. ნუგზარ მგელაძე, ზაზა შაშიკაძე, თემურ ტუნაძე, ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები
და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, წყაროთმცოდნეობითი და
ისტორიოგრაფიული კვლევები, რევაზ კიკნაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, საქართველო 2013 წლის 30−31 მაისი
9. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, ონომასტიკის მართებული ანალიზის მნიშვნელობისათვის
ისტორიოგრაფიაში, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, რსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,
თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი, ბათუმი, 14–16. 05.2010
10. ზაზა შაშიკაძე, ბათუმი XVI საუკუნის მეორე ნახევარში, საერთაშორისო კონფერენცია:
„ბათუმი _ წარსული და თანამედროვეობა“, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი 2010
11. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
და ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი, საერთაშორისოკონფერენცია: „ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 29–30/05.2009
12. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, ეტიმოლოგიური ცდანი თურქეთის ისტორიოგრაფიაში და
ქართველთა იდენტობის საკითხი, რსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენცა, ბათუმი 2008
13. ზაზა შაშიკაძე,

არზრუმის არქივში დაცული ,,წითელი აჭარისტანის სალ–ნამე“,

საერთშორისო კონფრერენცია: აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში, აჭარის ა/რ მთავრობის
საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო,ბათუმი 03,07. 2009 წ.

14. ზაზა შაშიკაძე, ოსმალური ხალხის აღწერის დავთრები როგორც საისტორიო წყარო,
საერთაშორისო კონფერენცია: სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა
გეო-პოლიტიკური ინტერესებში, აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო საწესებულება საარქივო
სამმართველო, ბათუმი, საქართველო 2008
15. Zaza Şaşikadze, Arzrumda`ki Lala Mustafa Paşa Camiinin Gürcü Vakıfları, თურქეთის საისტორიო
საზოგადოების XV საერთაშორისო კონგრესი, ანკარა 2006
17. Zaza Şaşikadze, Acara Tahrir Defterine Göre Acara’da Alınan Osmanlı Vergiler, თურქეთის
საისტორიო საზოგადოების XV საერთაშორისო კონგრესი, ანკარა 2002
18. ზაზა შაშიკაძე, სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა XVI ს-ის აჭარაში ,,ზემო აჭარის
ლივის ვრცელი დავთრის“ მიხედვით, ვალერიან გაბაშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 1-2 ნოემბერი 2001
13. გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:
1. კლარჯეთი, (მონოგრაფია), თბილისი 2016, (ავტორთა კოლექტივი),
2. სარფი (მონოგრაფია), ბათუმი 2015, (ავტორთა კოლექტივი), გამომცემლობა ბსუ
3. ზაზა შაშიკაძე, კლარჯეთის ხეობა არტანუჯში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი,
კრებული IX, ბათუმი 2015
4. ნუგზარ მგელაძე, ზაზა შაშიკაძე, თემურ ტუნაძე, ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები
და

სამხრეთ-დასავლეთ

საქართველოს

ეთნოლოგიის

პრობლემები,

ქართული

წყაროთმცოდნეობა XV-XVI, თბილისი 2013/2014, გვ. 133-140
5. ზაზა შაშიკაძე, არტანუჯის სანჯაყის ვრცელი დავთარი, ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის
ცენტრი, კრებული VIII, ბათუმი 2014
6. ზაზა შაშიკაძე, ქართველთა მუჰაჯირობა თურქეთის შავი ზღვის რეგიონში, რსუ განათლებისა
და

მეცნიერებათა

ფაკულტეტი,

ქართველოლოგიის

ინსტიტუტი,

კრებული

VII,

რსუ

გამომცემლობა, ბათუმი 2013, გვ. 145–152
7. მამია ფაღავა, მალხაზ ჩოხარაძე, ნუგზარ მგელაძე, ზაზა შაშიკაძე, ეპიზოდები მუჰაჯირთა
შთამომავლების ცხოვრებიდან, ხარიტორნ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმის მაცნე V,
ბათუმი 2012, გვ. 90-96
8. შავშეთი (მონოგრაფია), თბილისი 2011 (ავტორთა კოლექტივი), გამომცემლობა,,ჰოროსი XXI“
9. აჭარის ლივის ვრცელი და მოკლე დავთრები (მონოგრაფია),ზაზა შაშიკაძე, მირიან მახარაძე,
თბილისი 2011, გამომცემლობა ,,ჰოროსი XXI“
10. ზაზა შაშიკაძე, მირიან მახარაძე, აჭარის აღწერის ვრცელი და მოკლე დავთრები როგორც
საისტორიო წყარო, აღმოსავლეთი და კავკასია #7, თბილისი 2011, გვ. 225-232
11. Zaza Şaşikadze, Erzrumda Lala Mustafa Paşa Camii´nin Gürcü Vakıfları, XV. Türk Tarih Kurumu
Kongresinde sunulan Bildiriler, 4. cilt – 1. kısım, TTK Basımevi, Ankara 2010
12. ზაზა შაშიკაძე, ,,წითელი აჭრისტანის სალ–ნამე“, აჭარის ა/რ საარქივო სამმართველო, აჭარა
უცხოელ ავტორთა შრომებში, საერთშორისო კონფრერენციის მასალები, ბათუმი 2010

13. მამია ფაღავა, მალხაზ ჩოხარაძე, ზაზა შაშიკაძე, მაია კიკვიძე, ქართული ენის გაკვეთილები
(თურქებისათვის), I ნაწილი, ახელმძღვანელო, ბათუმი, რსუ, ISBN 978-9941-409-67-7, ბათუმი
2009
14. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
და

ქართველთა

იდენტობის

ზოგიერთი

საკითხი,

შოთა

რუსთაველის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბათუმი 2009
15. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, ეტიმოლოგიური ცდანი თურქეთის ისტორიოგრაფიაში და
ქართველთა

იდენტობის

საკითხი,

რსუ

ჰუმანიტარული

ფაკულტეტი,

ჰუმანიტარული

მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,
ბათუმი 2009
16. ზაზა შაშიკაძე, ოსმალური აღწერის დავთრები როგორც საისტორიო წყარო, სამხრეთდასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში.
აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენციის მასალები; გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009 ttp://www.dzeglebi.ge/statiebi/istoria/osmaluri_agceris_davtrebi.html
17. Шашикадзе Заза, Два важных документа по истории Юго-Западной Грузии XVI в., Вестник
Московского Университета, серия 13, Востоковедение, Москва 2008, стр. 54-61
18. ზაზა შაშიკაძე, აჭარისწყლის ხეობის სოფლები და მათი მოსახლეობა XVI ს-ის მეორე
ნახევარში,

http://chveneburi.net/ka/default.asp?bpgpid=1156&pg=1;

https://burusi.wordpress.com/category/history/page/283/
19. ზაზა შაშიკაძე, ქართული ენის გაკვეთილები (უცხოელთათვის) - ბათუმი, 2009 წ. (ავტორთა
კოლექტივი)
20. ზაზა შაშიკაძე, ქართულ-ოსმალური ურთიერთობიდან XVI ს-ის 30-60-იან წლებში,
ნ.შენგელიას 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, თბილისი 2008, გვ. 256-264
21. ვახტანგ გურული, ზაზა შაშიკაძე, ნუგზარ ზოსიძე, მერაბ ფუტკარაძე, ტესტები
საქართველოს ისტორიასა და გეოგრაფიაში, თბილისი 2007 (ავტორთა კოლექტივი)
22. ზაზა შაშიკაძე, არზრუმის მეჩეთის ქართული სავაყუფო მიწები, კავკასია და აღმოსავლეთი
#4, თბილისი 2007 გვ. 128-133
23. ზაზა შაშიკაძე, აჭარა XVI- XVIII სს-ში, ენციკლოპედია ,,აჭარა“, ბიულეტენი №3, ბათუმი
2007
24. ზაზა შაშიკაძე, გაზეთ ,,სადაი მილეთის" და ,,სამუსლიმანო საქართველოს" თურქეთის
ბიბლიოთეკებში მოპოვებული ახალი ნომრების შესახებ, ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები,
ბათუმი 2005
25. ზაზა შაშიკაძე, მაჭახლის ხეობის ისტორიისათვის, თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის
ფაკულტეტის შრომები, თბილისი 2005, გვ. 417-427
26. ზაზა შაშიკაძე, მურახხასიეს გადასახადი ოსმალეთის იმპერიის ქართულ პროვინციებში, ბსუ
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კრებული, ბათუმი 2005, გვ. 60-64
27. Zaza Şaşikadze, Acara Tahrir Defterıne Göre Acara’da AlınanOsmanlı Vergılerı XIV TTK kongresıne
sunulan bildiriler, II cilt, II kısım,Ankara, 2005, გვ. 123-124;

28. Zaza Şaşikadze, Ruslan Baramıdze, Acara'da Camilerin Yapılış Tarihi, Uluslararsı kongre Gürcistanda
İslamiyet, İstanbul, 6-8 Mayıs 2016
29. ზაზა შაშიკაძე, ტესტები საქართველოს ისტორიასა და გეოგრაფიაში – თბილისი 2007 წ.
30. ზაზა შაშიკაძე, სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა XVI ს-ის აჭარაში ,,ზემო აჭარის
ლივის ვრცელი დავთრის“ მიხედვით, ვალერიან გაბაშვილი 90, თბილისი, 2001, გვ.471-479
31. ზაზა შაშიკაძე, ოსმალური გადასახადები აჭარაში XVI- XVII სს-ში, ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოს კვლევითი ცენტრის კრებული III, ბათუმი 2002
სამეცნიერო და აკადემიური ვიზიტები:
ა) 2015 (12 იანვარი-12 ივნისი) - ანკარის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თურქეთის რესპუბლიკა
ბ) 2015 - თურქეთის საისტორიო საზოგადოება, ანკარა, თურქეთის რესპუბლიკა
14. სემინარები:
ა) 2016 – 17 სექტემბერი. მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი. საჯარო ლექცია.
თემა - ,,ოსმალური საისტორიო წყაროები ჭოროხის ხეობის შესახებ“
ბ) 2016 – 18 აპრილი, ქობულეთის მუზეუმი. თემა 1835/36 წლების ქობულეთის მოსახლეობის
აღწერა
15. რედაქტირება-რეცენზირება:
1) სამი ოსმალური წყარო თბილისის ისტორიისათვის (1730–1732 წლები), თურქული ტექსტი
ქართული თარგმანით, შესავლით, ტერმინოლოგიური ლექსიკონითა და ფაქსიმილეებით
გამოსაცემად მოამზადა ნოდარ შენგელიამ, თბილისი 2008, – რეცენზენტი.
2) ჩილდირის ვილაეთის მოკლე /იჯმალ/ დავთარი, თურქული ტექსტი, ქართული თარგმანით,
შესავლით, შენიშვნებითა და ფაქსიმილეებით, გამოსაცემად მოამზადეს მირიან მახარაძემ და
ნოდარ შენგელიამ, თბილისი 2008, – რედაქტორი
3) შავშეთი, მონოგრაფია, ავტორები: მამია ფაღავა, თინა შიოშვილი, შოთა მამულაძე, მერი
ცინცაძე, მალხაზ ჩოხარაძე, ზაზა შაშიკაძე, ნუგზარ ცეცხლაძე, თამაზ ფუტკარაძე, მაია ბარამიძე,
ჯემალ კარალიძე, ვარდო ჩოხარაძე. თბილისი 2011 წ., – სარედაქციო საბჭოს წევრი.
4) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის
სერია ,,ისტორიული სამხრეთ საქართველოს ყოფა და კულტურა“. ტომი I. ნიკო მარი, ,,შავშეთსა
და კლარჯეთში მოგზაურობის დღიური“ (თარგმანი რეზო დიასამიძისა). ბათუმი, 2012 წ. –
სერიის საგამომცემლო საბჭოს და სარედაქციო ჯგუფის წევრი.
5) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის
სერია ,,ისტორიული სამხრეთ საქართველოს ყოფა და კულტურა“. ტომი II. ჯუმბერ ვარდმანიძე,
,,მუჰაჯირობა სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოში (XIX ს–ის 30–80–იანი წლები). ბათუმი 2013
წ., – სერიის საგამომცემლო საბჭოს წევრი, ტომის რედაქტორი.
6)

ივანე

ჯავახიშვილის

სახელობის

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

და

აღმოსაველეთისა და კავკასიის კვლევითი ცენტრის რეცენზირებული და რეფერირებული
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,აღმოსავლეთი და კავკასია“, რედაქტორის მოადგილე.

7) შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს
სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის კრებული, ტ. VI. 2009., –სარედაქციო კოლეგიის წევრი
8) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი,
ისტორიის განყოფილება, ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა II, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2010 წ. – სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
9) შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს
სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის კრებული, ტ. VII. 2013., –სარედაქციო კოლეგიის წევრი
16. კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა:
1) საერთაშორისო კონფერენცია - Gürcistan’da İslamiyet’in Dünü Bugünü Yarını, 6-8 მაისი, 2016 წ.
2) ბსუ–ს III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, 30 იანვარი, 2015 წ.
3) ბსუ–ს II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, 30-31 იანვარი, 2014 წ.
4) ბსუ–ს I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, 1 თებერვალი, 2013 წ.
5) ბსუ–ს ქართველოლოგიის ინსტიტუტის IX სამეცნიერო კონფერენცია – 22 ნოემბერი, 2013 წ.
6) ბსუ–ს ქართველოლოგიის ინსტიტუტის IX სამეცნიერო კონფერენცია – 27 დეკემბერი, 2010 წ.
7) ბსუ–ს სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის VIII სამეცნიერო
კონფერენცია – 25 დეკემბერი, 2009 წ.
8) ბსუ–ს სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის VII სამეცნიერო
კონფერენცია – 5 დეკემბერი, 2008 წ.
17. სალექციო-პედაგოგიური საქმიანობა:
მიმყავს შემდეგი სალექციო კურსები ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში:
ა) თურქეთის ისტორია
ბ) ოსმალური პალეოგრაფია
გ) თურქეთის ისტორიის ისტორიოგრაფია და წყაროთმცოდნეობა
დ) საქართველო ოსმალეთის ურთიერთობა XVI-XIX სს.
ე) საქართველო და მახლობელი აღმოსავლეთი
18. ექსპედიციები// სამეცნიერო მივლინებები1
1) 2016 წლის 16/08 - 01/09: სამეცნიერო მივლინება

თურქეთის შავიზღვისპირეთის

(ყარადენიზის) რეგიონში (ბსუ–ს აკადემიური საბჭოს № 60 (02.08.2016 წ.)

დადგენილების

საფუძველზე რექტორის 2016 წლის 17 ივნისის № 01-08/25 ბრძანების თანახმად ჩატარებულ
კონკურსში გამარჯვებული

მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის (ფუნდამენტური

კვლევის მიმართულებით) - „ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში“ ფარგლებში)
2) 2016 - წლის 1 - 10 მაისი: სამეცნიერო მივლინება ართვინის, დუზჯეს, საქარიას პროვინცებსა
და სტამბოლში - საქართველოსთან მეგობრობის ასოციაციისა და სულთან მეჰმეთის ფონდის
უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო სიმპოზიუმზე.
1

გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილისა 1998-1998 წწ-ში 6 თვის განმავლობაში და 2001-დან 2006 წლის ჩათვლით
ყოველწლიურად 3 თვის განმავლობაში ვმუშაობდი თურქეთის არქივებში.

3) 2015 წლის 20-21 სექტემბერი, სამეცნიერო მივლინება თურქეთის სარფსა და ჩხალის ხეობაში
(საგრანტო პროექტ ,,სარფის“ (საგრანტო ხელშეკრულება (№FR/339/1-10/13- 02.04.2014 წ.)
ფარგლებში.
4) 2015 წლის 5-24 ივლისი,

_ ექსპედიცია თურქეთის შავიზღვისპირეთის -

თოქათის, ამასიის, სამსუნის, ნევშეჰირის - პროვინციებში.

გირესუნის,

ექსპედიცია ჩატარდა საგრანტო

პროექტის - მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები

(საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა დასახლებებისა და ყოფის
კვლევის პროგრამა) - ფარგლებში.
თანამედროვე თურქეთში

5) 2015 წლის 24-27 აპრილი, სამეცნიერო მივლინება ართვინის პროვინციაში, ისტორიულ
კლარჯეთსა და ტაოში;
6) 2015 წლის 15, 22, 29 მარტი, 4 აპრილი სექტემბერი, სამეცნიერო მივლინებები თურქეთის
სარფში (საგრანტო პროექტ ,,სარფის“ (საგრანტო ხელშეკრულება (№FR/339/1-10/13- 02.04.2014 წ.)
ფარგლებში.
7) 2014 წლის 11-12 ოქტომბერი - სამეცნიერო მივლინება თურქეთის სარფსა და ართვინში
(საგრანტო პროექტ ,,სარფის“ (საგრანტო ხელშეკრულება (№FR/339/1-10/13- 02.04.2014 წ.)
ფარგლებში.
8) 2014 წლის 1-10 აგვისტო - სამეცნიერო ექსპედიცია კლარჯეთში,
საგრანტო პროექტ ,,კლარჯეთის“ (№ 31/69) ფარგლებში.

ექსპედიცია ჩატარდა

9) 2014 წლის 5-24 ივლისი, _ ექსპედიცია თურქეთის რესპუბლიკის ბურსას, ბალიქესირის,
დუზჯეს და სინოპის პროვინციებში. (ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების კომპაქტური
დასახლებების რეგიონებში). ექსპედიცია ჩატარდა საგრანტო პროექტის - მუჰაჯირობის
(გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში

(საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა დასახლებებისა და ყოფის
ფარგლებში.

კვლევის პროგრამა) -

10) 2014 წლის 17-21 აპრილი; სამეცნიერო მივლინება ართვინის პროვინციაში, ისტორიულ
კლარჯეთში;
11) 2013 წლის 3-13 აგვისტო - სამეცნიერო ექსპედიცია კლარჯეთში,

ექსპედიცია ტარდება

საგრანტო პროექტ ,,კლარჯეთის“ (№ 31/69) ფარგლებში.
12) 2013 წლის 6-25 ივლისი, _ ექსპედიცია თურქეთის რესპუბლიკის იზმითის და საქარიას,
ბურსას და დუზჯეს ილებში (ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების კომპაქტური
დასახლებების რეგიონებში). ექსპედიცია ჩატარდა საგრანტო პროექტის - მუჰაჯირობის
(გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში

(საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა დასახლებებისა და ყოფის
ფარგლებში.

კვლევის პროგრამა) -

13) 2013 წლის ივლისის მეორე ნახევარი – სტამბოლის მინისტრთა საბჭოს ოსმალური არქივი.
14) სამეცნიერო ექსპედიცია კლარჯეთში, 2013 წლის 2-6 მაისი
15) 2012 წლის 3-23 ივლისი _ ექსპედიცია თურქეთის რესპუბლიკის ორდუსა და სამსუნის
ილებში (ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების კომპაქტური დასახლებების რეგიონებში).
ექსპედიცია ჩატარდა საგრანტო პროექტის - მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია

და

(საზღვარგარეთ მცხოვრებ
ქართველთა დასახლებებისა და ყოფის კვლევის პროგრამა) - ფარგლებში.
ქართველ

მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში

16) სამეცნიერო ექსპედიცია შავშეთსა და კლარჯეთში, 2011 წლის 20-28 ივლისი.
17) რსუ–ს ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ექსპედიცია (ისტორიული შავშეთი, თურქეთის
რესპუბლიკა), 2010 წლის 26–31 ოქტომბერი. ექსპედიცია ჩატარდა საგრანტო პროექტ ,,შავშეთის”
(#A-39-09) ფარგლებში
18) 2010 წლის აგვისტო, მივლინება სტამბოლის მინისტრთა საბჭოს ოსმალურ არქივში
19) სამეცნიერო ექსპედიცია პარხალსა და კლარჯეთში. 2010 წლის 25 ივლისი, 1 აგვისტო.
20) რსუ–ს სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის ფოლკლორულ–
დიალექტოლოგიური,

არქეოლოგიური

და

ეთნოგრაფიული

სამეცნიერო–სადაზვერვო

ექსპედიცია (ისტორიული ლაზეთი, სპერი, ტაო, თურქეთის რესპუბლიკა), 2009 წლის 10–16
აგვისტო;
21) რსუ–ს სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის ფოლკლორულ–
დიალექტოლოგიური, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული ექსპედიცია (ისტორიული შავშეთი,
თურქეთის რესპუბლიკა), 2009 წლის 31 ივლისი – 10 აგვისტო; ექსპედიცია ჩატარდა საგრანტო
პროექტ ,,შავშეთის” (#A-39-09) ფარგლებში
22) რსუ-ს სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის ფოლკლორულ–
დიალექტოლოგიური და ეთნოგრაფიული ექსპედიცია (ისტორიული ლაზეთი, თურქეთის
რესპუბლიკა), 2007 წლის 8–16 აგვისტო;
23) რსუ-ს სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის ფოლკლორულ–
დიალექტოლოგიური და ეთნოგრაფიული ექსპედიცია (ისტორიული კლარჯეთი, თურქეთის
რესპუბლიკა) – 2007 წლის 28 ივლისი – 8 აგვისტო;
24) რსუ სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის ფოლკლორულ–
დიალექტოლოგიური და ეთნოგრაფიული ექსპედიცია (ისტორიული შავშეთი, თურქეთის
რესპუბლიკა) – 2005 წ. 23 ივლისი – 4 აგვისტო;
19. სადოქტორო და სამაგისტრო შრომების ხელმძღვანელობა:
ამჟამად ვარ ორი დოქტორანტის და ერთი მაგისტრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. ჩემი
ხელმძღვანელობით დაცულია ხუთი სამაგისტრო ნაშრომი.
20. სტაჟირება, ტრენინგები:
12.02 -12.06. 2015 - სტაჟირება, თურქეთის რესპუბლიკაში, ანკარის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ენისა და საისტორიო გეოგრაფიის ფაკულტეტზე.
2003-2004 წლებში სტამბოლში, არქივისტთა საზოგადოებაში გავლილი მაქვს ოსმალური
ხელნაწერების (სიაკათი, დივანი და რიკა) ამოკითხვის ტრენინგები.
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