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საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია 
 

ფოტო 

 

 

 

პერსონალური მონაცემები (CV) 
 

გვარი  მელიქიშვილი სახელი ლიანა 
    

მისამართი  

(სამსახურის, ბინის) 

საქართველო, 0179, თბილისი, ი. 

ჭავჭავაძის გამზ. 14, ბ. 4. 

 

დაბადების თარიღი და  

ადგილი 

17 მარტი 1943 წ. თბილისი, 

საქართველო 

    

მოქალაქეობა საქართველოს მოქალაქე ტელეფონები (995  32) 22 22 88;    მობ.:  995 
77 40 40 12;    5 95 09 43 67. 

    

ელ.ფოსტა lmelikishvili@hotmail.com   
    

 
 

3. განათლება  
განათლება სასწავლებლის დასახელება სწავლის დრო 

საშუალო  თბილისის 42-ე საშ. სკოლა 1950 -1960 

უმაღლესი თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნე-

ობის  ფაკულტეტი. 

1960-1965 

ასპირანტურა, დოქტორანტურა   

 

4. ენების ცოდნა 
უცხო ენის დასახელება ფლობის დონე (თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით) 

რუსული თავისუფლად 

ინგლისური საშუალოდ 
 

 

 

5. სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხი და წოდება 

 თემის დასახელება მინიჭების თარიღი 

საკანდიდატო დისერტაცია  საქორწინო წეს-ჩვეულებები აღმოსავლეთ საქართველოს 

მთიანეთში 

1984 

სადოქტორო დისერტაცია  ტრადიციული კულტურის როლი ახალი საზოგადოების 

ჩამოყალიბებაში (კონფლიქტი და სოციალური განწყობა 

ჯავახეთის პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში). 

2001 

აკადემიური დოქტორი   

პროფესორი   

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი  2009   

აკადემიის ნამდვილი წევრი  2023 
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6. სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

 

6.1 პედაგოგიური მოღვაწეობა 

 

6.2. საზღვარგარეთ საქმიანობა 

 
 

თარიღი დაწესებულების დასახელება თანამდებობა 

1960-2005 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი  

 

მთავარი სpეციალისტი, კავკასიის ეთნოლოგიის 

განყოფილების გამგე, ეთნოკონფლიქტების 

შემსწავლელი ჯგუფის ხელმძღვანელი 

     1990-1992 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის 

ინსტიტუტი 

 

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

1992- 1994 ადამიანთა და ნაციონალური უმცირესობის 

უფლებათა დაცვის კომიტეტი 

 

წამყვანი სპეციალისტი 

1995- 2002 მშვიდობის, დემოკრატიისა და 

განვითარების კავკასიის ინსტიტუტი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

2003-  დღემდე კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი, სამეცნიერო საბჭოს 

თავმჯდომარე 

თარიღი დაწესებულების დასახელება თანამდებობა 

   

   

   

საქმიანობის ფორმა თარიღი ადგილი და დაწესებულება 

ლექციების კურსის წაკითხვა 

უცხოეთის უმაღლეს 

სასწავლებლებში 

  

ხანგრძლივი მივლინება 

კვლევით დაწესებულებებში 

  

სხვა 

1. ა)ზეpირი ისტორიების 

მოpოვების, დამუშავებისა და 

კვლევის მეთოდები. 

ბ) ეროვნული უმცირესობა 

და მასთან დაკავშირებული 

pრობლემები. 

 

1. ქართული ეთნოლოგიური 

მეცნიერების კვლევის 

აქტუალური საკითხები  _ 

ახალი მიმართულება.  

 

2.  სოციალური და 

კულტურული ცვლილებები 

pოსტსაბჭოთა საქართველოსა 

და კავკასიაში.  

  

3. ეთნოpოლიტიკური 

სიტუაცია საქართველოში და 

მასთან დაკავშირებული 

საშინაო და საგარეო 

pრობლემები.  

 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2012 

1. ნოვი სადის უნივერსიტეტი (სერბია -ჩერნოგორია) 

 

 

 

 

 

 

1.pოლონეთის მეცნიერებათა აკადემია 

 

 

 

 

2.  ვარშავის უნივერსიტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის კათედრა. 

 

 

 

3. ვარშავის უნივერსიტეტის  ეთნოლოგიის კათედრა 
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7. სამეცნიერო ინტერესების სფერო 

 
8. პუბლიკაციები (საერთო რაოდენობა, ციტირების ინდექსის მითითებით (რაოდენობა)  

 

8.1 მონოგრაფიები  

წლები  

1986 

 

ტრადიციული საქორწინო წეს-ჩვეულებების სტრუქტურის ანალიზი და ინოვაციები. გამ. `მეცნიერება", 

თბ. მონოგრაფია. 

1992 გიორგი ბოჭორიძე, მოგზაურობა სამცხე-ჯავახეთსი, მეცნიერება, თბ., 1992, გვ. 295, ტექსტი 

გამოსაცემად მოამზადეს, შენიშვნები, საძიებლები და შესავალი დაურთეს: ლ. მელიქიშვილი, დ. 

ბერძენიშვილი, ლ. ხუციშვილი. ISBN  5-520-01065-X. 

1995 აკაკის სამყაროში (ნიკოლიზ კეჟერაძე), თბ., (წიგნი გამოსაცემად მოამზადა ლ. მელიქიშვილმა. 

1998 კონფლიქტური სიტუაციები pოლიეთნიკურ საზოგადოებაში. (pროექტის ავტორი და 

pასუხისმგებელი რედაქტორი ლ. მელიქიშვილი). ნაბეჭდი, “მშვიდობის, დემოკრატიისა და 

განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი”, თბ., გვ. 395; თანაავტორი. 

1998 Полиэтническое общество и конфликт. (автор проекта и ответственный редактор), «Кавказский 

институт мира, демократии и развития», Тб., стр. 286. соавтор.   

1999 Latent Conflict in Polyethnic society. (Author of the Project and Editor - Chif), «Tbilisi University Press», 

Tb.,144; თანაავტორი. http://www.cipdd.org/cipdd/MELIKISHVILI/contents.htm Tbilisi, 1999  

ISBN  99928-31-17-0. 
1999 National Minorities in Georgia. ნაბეჭდი, «Intelecti», UNHCR, CPCR, Tb., 40. 

 http://www.riga.lv/ minelres/archive.html Janvary 2001 , თანაავტორი. 

2000 საველე მუშაობის მეთოდი კონფლიქტურ საზოგადოებაში. ნაბეჭდი,  “მემატიანე”, თბ. გვ. 62. 

2000. ეთნოგრაფია თუ ეთნოლოგია. “მემატიანე”, თბ. გვ. 68.  

ISBN  99928-0-047-X. 
2002. pანკისის კრიზისი (უსაფრთხოების სტრატეგიის ეთნიკური ასpექტები) (pროექტის ავტორი და 

pასუხისმგებელი რედაქტორი ლ. მელიქიშვილი), “მემატიანე”, “მშვიდობის, დემოკრატიისა და 

განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი”, თბ., გვ. 341. თანაავტორი. 

2003. მეცნიერები ლატენტური კონფლიქტის ზონაში.  “მემატიანე”, “მშვიდობის, დემოკრატიისა და 

განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი”, თბ. გვ. 115. თანაავტორი – მ. ხარშილაძე.  

ISBN  99928-0-610-9. 

2003. Кризис этнокультуры и безопасность общества (Панкисское ущелье); Crisis of Ethnoculture and Safety 

of Society (The Pankisi gorge). (автор проекта и ответственный редактор), Институт истории и этнологии 

им. И. Джавахишвили; Кавказский институт мира, демократии и развития, Тбилиси, Tbilisi, (стр. 231), 

(соавтор), “მემატიანე”, ISBN  99928-0-703-2. 

2004 მრავალეთნიკური საქართველო გასულ საუკუნეში, თბ., 2004 (თანაავტორი). 

2004 Полиэтническая Грузия:  XX век, Тбилиси, (соавтор). 
2006 კონფლიქტის ანთროpოლოგია (ეთნიკური ასpექტები). თბილისი, (164 გვ.), მონოგრაფია,  

ISBN 9940-0-829-3. 
2009 საზოგადოება თბილისელი, თბ., 2009, შემდგენელი 

2010 “ქორწილია.  ქორწილი. “  სერიაში “საქართველოს ისტორიის საგანძური,’’ (41 გვ.), 

გამომცემლობა “უნივერსალი’’, თბ., (თ. იველაშვილთან თანაავტორობით). 
 

2011 სოციალური უსაფრთხოების ეთნიკრი ასpექტები pოლიეთნიკურ საზოგადოებაში 

 

ეთნოpოლიტიკა,  

საზოგადოების განვითარების ეთნიკური ასpექტები. 

სახელმწიფოს უსაფრთხოების ეთნიკური ასpექტები. 

ეროვნული უმცირესობები და pოლიეთნიკური საზოგადოება. 

ეთნიკური ურთიერთობები. 

ეთნოლონფლიქტები 

ტრადიცია და კულტურა. 

http://www.riga.lv/%20minelres/archive.html%20Janvary%202001


 4 

(ეთნოუმცირესობა და სამოქალაქო საზოგადოება ქვემო ქართლში), (pროექტის ავტორი და 

pასუხისმგებელი რედაქტორი ლ. მელიქიშვილი), “კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი”, “მწიგნობარი”, თბ., 455 გვ., ISBN  978-9941-424-18-2. (თანაავტორი). 
2013 საქართველოს დიდი ქალბატონი, შემდგენელი ლია მელიქიშვილი, ექვთიმე თაყაიშვილის 

სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოება, თსუ გამომცემლობა, თბ.,  

ISBN  978-9941-13-292-6 

2013 ნინო წერეთელი-პირველი ქართველი მოქანდაკე ქალი-110. რედაქტორ-გამომცემელები: ლ. მელიქიშვილი, 

ჯ. ამირანაშვილი. , გამომცემლობა“მწიგნობარი“ , საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ISBN  978-9941-450-11-2.     

2015    „Грузины“ , ответственный редакторы: Л. К. Бериашвили, Л. Ш. Меликишвили,  Л.Т. Соловьева, Москва,                 

Наука. 813 Стр.  «Свадебная обрядность»,  Л. Меликишвили,  Т. Ивелашвили, Стр.  435-444,  

ISBN  978-5-02-038059-2    

2016 ქართველები. (ყველეფერი ქართველთა  კულტურისა და ეთნოსის შესახებ).  კოლექტიური 

მონიგრაფია. 711გვ., თბილისი, გამომცემლობა „პალიტრა L“, რედაქტორი, თანაავტორი. 

2016 ქალი დროსა და სივრცეში, კოლექტიური მონოგრაფია, 201გვ., თბილისი, გამომცემლობა 

„მწიგნობარი“, თანაავტორი.  
2016 Императорская академия наук и художеств, Академия наук СССР, Российская академия 

наук триединая академия К 290-летию основания РАН / Сост. и отв. ред. Д.В. Джохадзе. – 

М.: Энциклопедист-Максимум; СПб.: МiрЪ, 2015. – 896 с. ISBN 978-5-98846-120- 3. Серия: 

Библиотека духовной культуры. Вып. 60. 
2016 Грузинская Апостольская Автокефальная церковь. წიგნში: «Религии на Кавказе» (Religions 

in Caucasus. Baku: TEAS Press publishing House, 2016)/ (თანაავტორი) 
Daha ətraflı: http://www.xeberoxu.com/65210-izdana-kniga-religii-na-kavkaze.html  

2016 Корни грузинской науки. Над изданием работали: Рамаз Шенгелия, Гиорги Алибегашвили, 

Александр Дидебулидзе, Лия Меликишвили, Нестан Сулава. Гл. ред. Гиорги Квеситадзе. 

Редакторы Роин Метревели, Элизбар Джавелидзе. Национальная академия наук Грузии. 

Тбилиси. 2016 (72 стр.).  
2017 akademiis wevr-korespodenti aleqsi robaqiZe 110, Tb, (smea).(broSura) 

2017 SedarebiTi meTodi eTnologiaSi, (Tanaavtori s, gabunia.) Tb, (smea), ISBN 978-

9941-27-104-5, 225 gv.  

2018 ღირებულების როლი ეთნოკულტურულ პროცესებში. (სამენოვანი), თბ., ISBN 978-9941-473-

93-7.  168 გვ. 
2018 ქართველი ხალხის ეთნოლოგიური ლექსიკონი - აჭარა. (თანაავტორი-შემდგენელი).  640 გვ. 

ბათუმი. ISBN 978-9941-8-0273-7 
2019 გიორგი მელიქიშვილი 100 (მემუალური ჩანაწერები, ისტორიული ეტიუდბი, მოსაზრებანი, 

სტატიები პერიოდულ პრესაში, მიმოწერა ქართველ და უცხოელ მეცნიერებთან). 

(თანაშემდგენელი), თბ., ISBN 978-9941-9636-9-8. 316 გვ. 
2019 გონიერ ქალთა სამყარო, (ქალები მეცნიერებაში ) ცნობარი, (შემდგენელი), თბ., ISBN 978-

9941—8-1223-1 
 

 

 

 

8.2 ძირითადი სამეცნიერო სტატიები (არაუმეტეს 50-ისა) 

წლები  

2000 Ethnography or Social Anthropology: The Problem of Branches in Post-soviet Georgia, «Crossing categorical 

Boundaries: Religion as Politics», Krakow, 2000. 

2001 ჩაითრევს თუ არა რუსეთი საქართველოს ჩეჩნეთის ომში, ჟურნალი “ეთნოpოლიტიკა”, # 4, თბ.,  

2001 Реисламизация панкисских кистинцев, Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов, Москва, 2001 № 38. 

2002 ღირებულება “სამშობლო” და მისი როლი ეთნოდაpირისpირებაში (ჯავახეთი), კრებული 

“ჯავახეთი” (ისტორია და თანამედროვეობა), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალი, ახალციხე, 2002, # 1.  

2002 Грузия: районы возможных этноконфликтов. журнал: Центральная Азия и Кавказ, № 2 (20), Швеция 

2002  Georgian potencial sefats of etnik cinflikts, Central Asia end tht Caucasus, Journal of Social and Political 

Studies, No. 2 (14), 2002, Sweden. http://www.ca-c.org 

2000 Die Wechseljahre in der Mentalitдt der sowjetischen Frauen, «Frauen wдhrend und nach den Wechseljahren», 

http://www.xeberoxu.com/65210-izdana-kniga-religii-na-kavkaze.html
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Marburg, 2000. 

2002   Influence of globalizatien on the traditional culture (formation of political cultur in Georgia), Engaging the 

World, Book of Abstracts of EASA the biennial Conferennc 14-17 2002.  Copenhagen.    

2002 Ethnik Aspekts of the Socio-Cultural Development if Soviet Deorgian Society. From “Transcaucasus dialogue” 

tu conceptionregional sekurity. 2002. 

2002 Этнические аспекты развития постсоветского общества, “წელიწლეული”, თბ., 2002. 

2002 ეროვნული უმცირესობა და სახელმწიფო pოლიტიკა, კრებული: ეროვნული უმცირესობა 

საქართველოში, თბ., 2002. 

2002 Ethnografi or Ethnology?, Apost-communist  millenium, The Struggles for sociocultural Anthropology in Central 

and Fastern Europe, Prague, 2002. 

2003 „მტრის ხატი” pანკისის საზოგადოებაში, კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, თბ., 2003. 

2003 Открытые и закрытые типы культур этнических систем, журнал «Адат», традиции и современность, 

Тбилиси-Москва, 2003. 

  

2004 მოდერნიზებული წეს-ჩვეულება (ბერიკაობა), მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის, XXVI,, 

თბ., 2004. 

  

2004 სომხების ჩასახლება ჯავახეთში, ჯავახეთი, ისტორია და თანამედროვეობა, II, ახალციხე, 2004. 

2004 რეანიმირებული ღირებულება ეთნიკურ თვითშეგნებაში, გიორგი წერეთლის 100 წლის 

იუბილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2004. 

2004 Этноотчуждение в полиэтническом обществе, Бюллетень: Антропология, Меньшинства, 

Мультикультурализм, № 6, Краснодарь, 2004. 

2005  Кризисные трансформации этнической культуры в полиэтническом обществе, კრებულში: 

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, #9, თბილისი, 2005, ISSN-1512-2700 

2006 pურადღება, კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, XII,  თბ, 2006. (გვ. 225-231) 

  

 2009 უსაფრთხოების pრობლემა pოლიეთნიკურ საზოგადოებაში. „მსოფლიო ახალი წესრიგი და 

კავკასია“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. თბ, 2009. 

2009 ეთნიკური საზღვრები და მასთან დაკავშირებული pრობლემები. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას  

დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალციხის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

ახალციხე, 2009. 

2009 pანკისის კრიზისის რეანიმაცია _ რუსეთის სტრატეგიული შეცდომა. „ჩრდილოეთ კავკასია 

თანამედროვე ეტაpზე“. საქართველოს pოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები. თბ., 2009. 

2009 ორმხრივი უარყოფიტი სტერეოტიpი _ქსენოფობიის საფუძველი ანუ  სახელმწიფოებრივი ეთიკის 

კრიზისი. ”ანალები”.  IV,  თბ., 2009. 

2010 ეთნიკური სიტუაციების კოგნიტური მოდელები.  ”ანალები”.  VI, თბ., 2010. გვ. 334-352. 

2010 ტოლერანტობა. ”ანალები”.  VI,  თბ., 2010.  გვ. 186-194. 

2010 ვერბალური კომუნიკაციები კონფლიქტურ სიტუაციაში, (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

– “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2”, მასალები, საგამომცემლო სახლი 

“ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბ., 2010, გვ.: 237-241. 

2011 სახელმწიფო ენა, ეთნოუმცირესობა და სახელმწიფოს უსაფრთხოება. სამეცნიერო-საისტორიო 

ჟურნალი ”სვეტიცხოველი” #2, თბ., 2011. გვ.: 58-64.   

2011 ტრადიციული კულტურა გლობალიზაციის pროცესში. ჟურნალში: ”ანალები”.  VI I.  Tb., 2011. გვ. 520-

529. 

2011 ეთნიკური ჯგუფების იდენტობა ახალ სოციალურ გარემოში,  ჟურნალში: ”ანალები”.  VI I.  Tb., 2011. 

გვ. 530-540. 

2011 

 

ხელის სიმბოლიკისათვის საქორწილო რიტუალში. კრებულში: ”კავკასიურ _ აღმოსავლური 

კრებული, XIV, თბ., 2011, გვ.: 131-139. 

2011 ეროვნული ურთიერთობა საქართველოსი. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

თეოლოგიის სასწავლო ცენტრის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური 

საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია: “წარსული მკვიდრი'საძირკველია აწმყოსი, როგორც 

აწმყო _ მომავლისა”. თბ. 2011, 221-225. 
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2012 კონფლიქტოლოგიის ეთნოსოციოლოგიურ სათავეებთან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის მაცნე (ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის და ხელოვნების ისტორიის სერია), 

#1, თბ., 2012 გვ.: 65-76. 

2012 თავისუფლება ტყვეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  ბიზნეს ინჯინერინგის 

ფაკულტეტი და სტუ–ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. საერთაშორისო 

სამეცნიერო-კონფერენციის ”მსოფლიო და გენდერი” სpეციალური ნომერი (1), ტბ., 2012 გვ.: 215-

218.   

  

2013 ქართველოლოგის დღე, ანალები, #9, გამომცემლობა “უნივერსალი’, 2013, 438-444. 

2013 ეთნიკური საზღვრები და მისი სოციალურ-ფსიქოლოგიური კომpონენტი, ქართული pოლიტიკა, 

თბ., 2013, 96-101. www. georgianpolitics com/portfolio-viev / 

2013 Language end etnhnik, Internationale tagung, Sprachlicht Konstruktion sozialer Grenzen, Europa-Universitet 

Viagrina, Frankfurt (Oder), 2013. 

  

2013 მეცნიერის თანადგომა . ექვთიმე თაყაიშვილი და შალვა ამირანაშვილი, ექვთიმე თაყაიშვილის 

დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო-სამეცნიერო კონფერენცია „გზა 

ერისლკაცობიდან ღვთისკაცობამდე“.  გამომცემლობა:  „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 58-65 

2013 უსაფრთხოება და ეთნიკურობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, 

მასალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამომცემლობა:  „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 

თბილისი. თბილისი.62-64. 

2014 RvTismSoblis xalxuri kulti aRmosavleT saqarTvelos mTianeTSi 

(eTnografiuli masalebis mixedviT), analebi, #10, gamomcemloba “universali”, 

Tbilisi, 2014, (409-417). (n. jalabaZesTan erTad). 

2015 ე ნ ა  და  ე თნ ი კ ური  ს ა ზღვ ა რი  მ ულტი ე თნ ი კ ურ ს ა ქ ა რთვ ე ლოშ ი . 

კ რე ბ ულშ ი : ე თნ ი კ ური  ს ა ზღვ რე ბ ი ს  ლი ნ გ ვ ი ს ტური  კ ონ ს ტრუქ ც ი ე ბ ი . 

ფრა ნ კ ფურტი , 2015.გ ვ .: 83-94. (ნ , ჯა ლა ბ ა ძ ე ს თა ნ  თა ნ ა ა ვ ტორობ ით). 

   Language and Ethnic Boundaries in Multiethnic Georgia. კრებულში:   Linguistic 

Construction of Ethnic Borders ,  Frankfurt , 2015, pg. 83-94 

2015 Lav  ada Moraliti in Tradicional Society (სამართალი და მორალი ტრადიციულ საზოგადოებაში). 

კრებულში: ტიპოლოგიური ძიებანი, VII, Typologikal  Investidations, თბილისი, 2015.: 308-315. 

2015 ქართველოლოგის დღე - საქართველოს სარკე დიდ ბრიტანეთში.  თ. დრაგაძესთან (დიდი 

ბრიტანეთი) თანაავტორობით. საერთაშორისო კონგრესი „ქართველოლოგიის პრობლემები და 

პერსპექტივები“ მასალები , I, თბილისი 2015, გვ.: 99-100. 

2016   The issue of ethnic identity and aspects of cross-cultural orientation of the Greeks in Georgia 

(the example of Ts’alk’a Greeks) STUF – Language Typology and Universals. Volume 69, 

Issue 2, Pages 193–211, ISSN (Online) 2196-7148,  ISSN (Print) 1867-

8319, DOI: 10.1515/stuf-2016-0009, June 2016   

ეთნიკური იდენტობის პრობლემები  და კროს-კულტურული ორიენტაციის ასპექტები    

საქართველოს ბერძნებში, ( წალკელი ურუმები). კრებულში: ენის ტიპოლოგია და 

უნივერსალიები, ტომი 69, გამოცემა 2., გვ.193 – 211. (ნ. ჯალაბაძესთან ერთად). 

 

2016 

ქართული ნათესაური  სტრუქტურა და ვეფხისტყაოსანი. (თ. დრაგაძესთან ერთად). 

მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები (საქართველო ევროპული 

ცივილიზაციის კონტექსტში), თბილისი , 2016, გვ.: 493-495. 

2016 The cradle of earli Christianiti in Georjia,  Religien in the caucasus, ( a collekshen of asseas 

end articls), 143-153 gv. Baku, ISBN 978-9952- 513-67-7. ru.apa.az/novosti.../sotsium/izdana-

kniga-religii-na-kavkaze-.html - 

2017 enიsa da ეთნიკური იდენტობის ურთიერთმიმართების ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში, 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე (ისტორიის, არქეოლოგიის, 

ეთნოლოგიის და ხელოვნების ისტორიის სერია), #1, (11)თბ., 2017 გვ.:114 -123 123 (Tanaavtori 

n.jalabaZe) 

2017 eTnikuri Rirebulebis rolis Teoriuli aspeqti konfliqtur situaciaSi, 

analebi 13, Tbilisi. 

2017 ეთნიკური იდენტობის დაცვისა და შენარჩუნების ტენდემციები ახალ გეოგრაფიულ, კულტურულ, 

https://doi.org/10.1515/stuf-2016-0009
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სოციალურ  გარემოში (წალკელი ბერძნები), კრებულში: ივ. ჯავახიშვილი, 140, მარადისობის გზა,  ტბ.,  

გვ.:191-200. (თანაავტოტი ნ. ჯალაბაძე). 

2018 ტრადიცია - მოდერნიზმის ოპოზიცია, ჟურნალი „მაცნე" (საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის  ისტორიის, არქეოლოგის, ეთნოლოგიის  და ხელოვნების სერია). 

თბილისი. 

 

 

8.3 სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურა  

და საშუალებები 

წლები  

2009 ტოლერანტობა მრავალეროვან საქართველოსი (ტრენინგის მეთოდური სახელმძღვანელო 

განათლების მუშაკთათვის). 175 გვ. გამომცემლობა “მწიგნობარი”, თბ., (თანაავტორი) 

2009 Tolerance in multietnic  Georgia. (Trening Methotology Manual for Edukators),  Publishin house  

“ Mtsignobari”, Tb., 151. ISBN 978-9941-9079-0-6  

2009 Толерантость в многонациональной Грузии.  (Методологическое пособие по тренингу для 

работников сфери образования, издательство «Мцигнобари», Тб., 159 , (соавтор),. ISBN 978-9941-9079-

0-6. 
2010 ეთნოგრაფიული ველი. ერთაშორის ურთიერთობის pრობლემა. (ცნობარი ექსტრემალურ pირობებში 

კვლევის ჩასატარებლად), სერია: ქართველი ხალხის ტრადიციული კულტურა, (45 გვ.), თბ., 2010.  
ISBN 978-9941-0-2929-5. 

2017 SedarebiTi meTodi eTnologiaSi, Tb, (smea), ISBN 978-9941-27-104-5, 225 gv. 
(Tanaavtori s, gabunia.) 

 

 

8.4 ელექტრონული პუბლიკაციები 

წლებ

ი 

სათაური წყაროს მისამართი 

1999 Latent Conflict in Polyethnic society. (Author of the Project and 

Editor - Chif), «Tbilisi University Press», Tb.,144; 

(თანაავტორი).  

http://www.cipdd.org/cipdd/MELIKISHVILI/contents.htm 

Tbilisi, 1999 

1999 National Minorities in Georgia. ნაბეჭდი, «Intelecti», UNHCR, 

CPCR, Tb., 40. 

 (თანაავტორი). 

http://www.riga.lv/ minelres/archive.html Janvary 2001 , 

2002  
06 сентября 2000 г 

old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm 
1.  

6 сент. 2000 г. - Их финансируют американцы. Руководитель 
экспедиции, доктор иcторических наук 
Лия Меликишвили начисто отвергает версию о ... 

 

 
06 сентября 2000 г 

old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm 

 

2002 Lia Melikishvili. Georgian potencial sefats of etnik cinflikts, Central Asia 

end tht Cfucasus, Journal of Social and Political Studies, No. 2 (14), 2002, 

Sweden.  

http://www.ca-c.org 
www.ca-c.org/journal/eng-02-2002/06.melprimen.shtml 
 

2002  CRISIS OF ETHNOCULTURE AND SAFETY OF A SOCIETY 

(PANKISI GORGE) Security as a political category was formed 

in Western Europe in the 17 

CRISIS OF ETHNOCULTURE AND 

sric.org.ge/bibliografia/lia%20meliqiSvili/Crisis%20of%

20ethno... · PDF file 
 

2002 ETHNOGRAPHY OR ETHNOLOGY? The Problem of Branch in The ... 
by L Melikishvili -  Cited by 4 -  Related articles 

L. Melikishvili. ETHNOGRAPHY OR ETHNOLOGY? ..... 7. Dear 

Publisher,. I am sending the list of Bibliography of Lia 

Melikishvili's article for EASA conference: 1. 

www.sric.org.ge/bibliografia/lia%20meliqiSvili/ETHNOL~2.pdf 
 

2004 

Look Back | Traditional Law in Georgia 
projectgeorgia.wordpress.com/2009/06/30/look-back 
 

http://www.riga.lv/%20minelres/archive.html%20Janvary%202001
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8YDBQ3WXL1IJ:old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm+&cd=36&hl=ru&ct=clnk&gl=ge&client=opera
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/n-caucas/ch99/000906/ni0906b.htm
http://www.ca-c.org/
http://sric.org.ge/bibliografia/lia%20meliqiSvili/Crisis%20of%20ethnoculture%20and.pdf
http://www.sric.org.ge/bibliografia/lia%20meliqiSvili/ETHNOL~2.pdf
http://www.sric.org.ge/bibliografia/lia%20meliqiSvili/ETHNOL~2.pdf
https://scholar.google.com/scholar?client=opera&biw=1366&bih=658&bav=on.2,or.&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=1062067201609967831
https://scholar.google.com/scholar?client=opera&biw=1366&bih=658&bav=on.2,or.&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:1yiOJ344vQ6bOM:scholar.google.com/
http://projectgeorgia.wordpress.com/2009/06/30/look-back/
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2005 Диалог, и только диалог! Diyalog Avrasya, Istanbul .# 18 daportal.org/ru/content/18 

2009 Ethnic Relations in post August war in Georgia ... uk.mfa.gov.ge/files/uk/GSD_Programme_2009_21_10_

09.doc · DOC file ·  

 

2009 Tolerance in Multiethnic Georgia - Conflict Resolution Education ... 
Authors: Nodar Sarjveladze, Nino Shushania, Lia Melikishvili, 
Marina Baliashvili. Design and binding: Irakli Geleishvili, Nato 
Shushania. Translated by: Tina ... 

 

www.creducation.org/resources/Tolerance_in_Multiethnic_Georgia.pdf 
 

2009  
МЕЛИКИШВИЛИ ЛИЯ это что такое МЕЛИКИШВИЛИ ЛИЯ ... 

https://vocabulary.ru/termin/melikishvili-lija.html 
 
МЕЛИКИШВИЛИ ЛИЯ, определение - доктор исторических 
наук, профессор, этнолог, научный сотрудник Института 
истории и этнологии им. 

 

https://vocabulary.ru/termin/melikishvili-lija.html 
 

2009  
Анцупов Анатолий Яковлевич, Шипилов Анатолий 

Иванович ... 

https://unotices.com/book.php?id=142732&page=86 
МЕЛИКИШВИЛИ ЛИЯ – доктор исторических наук, 

профессор, этнолог, научный сотрудник Института 
истории и этнологии им. И. Джавахишвили ... 
 

 
https://unotices.com/book.php?id=142732&page=86 
 

2009  
Look Back | Traditional Law in Georgia 

https://projectgeorgia.wordpress.com/2009/06/30/look-back/ 
 
30 июн. 2009 г. - Left to right: Natia Jalabadze, Ulrike 
Krasberg, Lia Melikishvili (Tbilisi, October 2004). Next 

week we (Elke and Stéphane) will be in Georgia. 
 

https://projectgeorgia.wordpress.com/2009/06/30/look-back/ 
 

2010 

Perceptions of the State and Legal Practice in the Caucasus 

... 

 

projectgeorgia.files.wordpress.com/2011/10/

programmbook.pdf · PDF file 

 

2010  eTnologi tradiciuli kultura globalizaciis procesSi sric.org.ge/bibliografia/

lia%20meliqiSvili/globalizacia%20Tu%20... · PDF file 

2010  
ЛИЯ МЕЛИКИШВИЛИ – CHECHEN.ORG 

chechen.org/tag/лия-меликишвили/ 
ЛИЯ МЕЛИКИШВИЛИ доктор исторических наук, этнолог, 
Институт истории и этнологии Им. И. Джавахишвили АН Грузии 
Кризис в культуре вполне ... 

 

chechen.org/tag/лия-меликишвили/ 

 

2011  

Caucasian and Near Eastern Studies XIV - თსუ 

https://www.tsu.ge/data/.../tatisvili-gordeziani-CNES14.pdf 
Lia Melikishvili .............. 139. ON HAND SYMBOLICS IN 

MARRIAGE RITUAL. ნინო მინდაძე. ნანა ხაზარაძე და 

ქართული ეთნოლოგიის პრობლემები. 141. 

 

https://www.tsu.ge/data/.../tatisvili-gordeziani-CNES14.pdf 

 

2013 ეთნიკური საზღვრები და მისი სოციალურ-

ფსიქოლოგიური კომpონენტი, ქართული pოლიტიკა, 

თბ., 2013, 96-101 

. www. georgianpolitics com/portfolio-viev / 

2013 Langufgt end etnhnik, Internationale tagung, Sprachlicht 

Konstruktion sozialer Grenzen, Europa-Universitet Viagrina, 

Frankfurt (Oder), 2013. 

http://www. kuvi. europa-uni. dt/de/lehrstuhl/sw/sw1/Tagung-

2013/index.htmi 

2014 [PDF]To Look At Life Through Women's Eyes: Women's Oral 

Histories From ... 

Marina Tabukashvili, Liana Melikishvili,. Mariam Sehniashvili, 

[PDF]To Look At Life Through Women's Eyes: Women's Oral 

Histories From ... 

 

http://www.creducation.org/resources/Tolerance_in_Multiethnic_Georgia.pdf
http://www.creducation.org/resources/Tolerance_in_Multiethnic_Georgia.pdf
https://vocabulary.ru/termin/melikishvili-lija.html
https://vocabulary.ru/termin/melikishvili-lija.html
https://vocabulary.ru/termin/melikishvili-lija.html
https://vocabulary.ru/termin/melikishvili-lija.html
https://unotices.com/book.php?id=142732&page=86
https://unotices.com/book.php?id=142732&page=86
https://unotices.com/book.php?id=142732&page=86
https://unotices.com/book.php?id=142732&page=86
https://projectgeorgia.wordpress.com/2009/06/30/look-back/
https://projectgeorgia.wordpress.com/2009/06/30/look-back/
https://projectgeorgia.wordpress.com/2009/06/30/look-back/
https://projectgeorgia.wordpress.com/2009/06/30/look-back/
http://projectgeorgia.files.wordpress.com/2011/10/programmbook.pdf
http://projectgeorgia.files.wordpress.com/2011/10/programmbook.pdf
http://sric.org.ge/bibliografia/lia%20meliqiSvili/globalizacia%20Tu%20lokalizacia%2022.pdf
http://chechen.org/tag/%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8/
http://chechen.org/tag/%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8/
http://chechen.org/tag/%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8/
http://chechen.org/tag/%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8/
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/tatisvili-gordeziani-CNES14.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/tatisvili-gordeziani-CNES14.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/tatisvili-gordeziani-CNES14.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/tatisvili-gordeziani-CNES14.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/OHBooklet.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/OHBooklet.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/OHBooklet.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/OHBooklet.pdf
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Maka Harshiladze,. Guram Odisharia, Keti Ugulava,. Zeinab 

Filipova, Nana Benashvili,. Tamta Djaiani, Tsisana Goderdzishvili,. 

Tinatin Kazahashvili, Ketevan Kobaladze,. Gina Chelidze, Maya 

Mamatsashvili,. Nestan Chhikvadze, Bela Tsarahova. Mission. 

 

2014 1.  

Greeks in Georgia: The socio (-linguistic) profile (Kleine Aula, 
Collegium. Polonicum). 09:30-10:15 Natia Jalabadze & Lia 

Melikishvili (Tbilisi State University ). 
 

https://www.kuwi.europa-
uni.de/de/.../sw/.../Tagungsflyer_finalfinalVersion.pdf 
 

2014 Conference – Religions in the Caucasus - Culture - Visions of ... 

Dr Liana Melikishvili, Georgian Academy of Sciences, and 

Françoise Thelamon, emeritus professor of the University of 

Rouen, expanded discussion on Christianity in the 

Caucasus from their work on the evangelisation of Iberia 

(Georgia). Interesting accounts, legends and tantalising 

speculation about the 4th century ... (LONDON) 
2.  

Conference – Religions in the Caucasus - Culture - Visions of 

... 

www.visions.az/culture,555/ 

 

2015 1.  

Nova Science Publishers 

... very interesting phenomena; its publication is particularly 
relevant. Lia Melikishvili. Corresponding member of the 

Georgian National Academy of Sciences. 
 

https://www.novapublishers.com/.../Book%20Review%20-%2... 
 

2015 Mediated Communication – Lia Melikishvili/Natia Jalabadze: 
Language and Ethnic Boundaries in Multiethnic Georgia 

2.  

www.peterlang.com/download/datasheet/81698/datasheet_265377.pdf 
 

 

2015 

[PDF]Prof. Dr. Liana Melikishvili Projekte 

Dr. Liana Melikishvili. Adresse*. Georgian Academy of Sciences. 

International Scientific Research Institute of the people of the 

Caucasus. P.O.B.. Fachgebiet. Ethnologie. Spezialgebiet. Projekte. 

The impact of current transformational processes on language and 

ethnic identity: Urum and Pontic. Greeks in Georgia. 

1.  

 

2015 3. Liana Melikishvili. Natia Jalabadze. Der Artikel 
untersucht die Frage der ethnischen Grenzen im 
multiethnischen Georgien. Ethnische Grenzen werden hier 
nicht als territoriale Grenzen verstanden, sondern als 
subjektiv konzipierte und wahrnehmbare Distanz, welche im 
Rahmen interethnischer Beziehungen untersucht ... 

 

2015  
КРИЗИСНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ... 

www.grozny-inform.ru › НОВОСТИ › В блогах 

 
26 авг. 2015 г. - ЛИЯ МЕЛИКИШВИЛИ доктор 

исторических наук, этнолог, Институт истории и 

этнологии Им. И. Джавахишвили АН Грузии Кризис в . 
4.  

www.grozny-inform.ru › НОВОСТИ › В блогах 
 

2015  

(ПАНКИССКОЕ УЩЕЛЬЕ). ЛИЯ МЕЛИК - 

Leko007 - LiveJournal 

https://leko007.livejournal.com/697433.html 
24 авг. 2015 г. - ЛИЯ МЕЛИКИШВИЛИ доктор 

исторических наук, этнолог, Институт истории и 
этнологии Им. И. Джавахишвили АН Грузии Кризис в . 
 

https://leko007.livejournal.com/697433.htm 

2016  
Bristol Tbilisi Association - * LONDON 3rd November - GEORGIAN 

... 

www.bristoltbilisi.com/.../256-london-3rd-november-georgi.. 
14.40 – Traditional Healing: Professor Lia Melikishvili , Georgian 
Academy of Sciences and Dr. T Dragadze 15.00 - Georgian 
Healing Songs: Mr Michael Bloom 

www.bristoltbilisi.com/.../256-london-3rd-november-
georgi... 
 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PnBQfKLjpmgJ:https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/Konferenzen/2014_visible_and_invisible_borders/Tagungsflyer_finalfinalVersion.pdf+&cd=25&hl=en&ct=clnk&client=opera
http://www.visions.az/culture,555/
http://www.visions.az/culture,555/
http://www.visions.az/culture,555/
http://www.visions.az/culture,555/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oKShsS4AWWwJ:https://www.novapublishers.com/web/web_files/Reviews/Book%2520Review%2520-%2520Returning%2520to%2520Spirituality%2520(Melikishvili).pdf+&cd=20&hl=en&ct=clnk&client=opera
http://portal.volkswagenstiftung.de/search/personPDF.do?personId=3996
http://portal.volkswagenstiftung.de/search/personPDF.do?personId=3996
https://leko007.livejournal.com/697433.html
https://leko007.livejournal.com/697433.html
https://leko007.livejournal.com/697433.html
https://leko007.livejournal.com/697433.html
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2016 

The Issue of Ethnic Identity and Aspects of Cross-Cultural ... 

Liana Melikishvili & Natia Jalabadze (Georgian National Academy 

of Sciences & Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) The Issue 

of Ethnic Identity and Aspects of Cross-Cultural Orientation of the 

Greeks in Georgia (the example of Ts'alk'a Greeks) Abstract After 

the fall of the Soviet Union, the issue of ethnic identity has  

5.  

 

 

2016 

The Impact of Socio-Political Transformations on ... - LINGUIST List 

Dr. Konstanze Jungbluth (European University Viadrina), Ekaterine 

Kartvelishvili (Tbilisi State University), Prof. Dr. Zaal Kikvidze 

(Kutaisi State University), Nika Loladze (Tbilisi State University), 

Prof. Dr. Liana Melikishvili (Georgian Academy of Sciences), Prof. 

Dr. Sophie Shamanidi (Tbilisi State University), Prof. Dr. Stavros ... 

6.  

 

2016 Liana Melikishvili and Natia Jalabadze. The issue of ethnic identity 

and aspects of cross-cultural orientation of the Greeks in Georgia 

(the example of Ts'alk'a Greeks) — 193. Concha Maria Höfler. 

Group belonging beyond language boundaries: Language, religion 

and identity in the multilingual Greek community of Georgia ... 

 

 

2016 The editors of the book are: Professor Liana Beriashvili, 

Academician Liana Melikishvili and Professor Ludmila Solovieva. 

The work was prepared on the basis of cooperation with the 

Academician Miklukho Maklai Institute of Ethnology and 

Anthropology ( Director - Academician V. Tishkov). In the work - 

Georgian ethnic and . 

 

 

2016 Liana Melikishvili and Natia Jalabadze. The issue of ethnic identity 

and aspects of cross-cultural orientation of the Greeks in Georgia 

(the example of Ts'alk'a Greeks) — 193. Concha Maria Höfler. 

Group belonging beyond language boundaries: Language, religion 

and identity in the multilingual Greek community of Georgia ... 

1.  

 

2016  
GORI STATE TEACHING UNIVERSITY SromaTa krebuli ... 
dspace.nplg.gov.ge/.../1/Shromata_Krebuli_2016_N14.p

df 
Lia Melikishvili. Apolon Silagadze. Giorgi Sosiashvili. 

Nodar Shengelia. David Kolbaia. Reviewer: Tamar 
Gogoladze. Computer Services provided by Giorgi ... 

 

 

2017   
Georgian Studies Day 2017 - “Georgia in Europe” - Georgia 

Today on ... 

georgiatoday.ge/.../Georgian-Studies-Day-2017---“Georgia-
i... 
8 нояб. 2017 г. - ... 'European Influence on Georgian 
Anthropology' presented by Dr Tamara Dragadze, partly on 
behalf of Prof Lia Melikishvili who was absent; ... 

 

 

2019  
Linguistic Construction of Ethnic Borders - Peter Lang 

https://www.peterlang.com/downloadpdf/.../part02.xhtml 
Lia Melikishvili and Natia Jalabadze. (Tbilisi). Language 

and Ethnic Boundaries in Multiethnic Georgia. Abstract: Der 
Artikel untersucht die Frage der ethnischen ... 
 

https://www.peterlang.com/downloadpdf/.../part02.xhtml 
 

  viaf.org/viaf/46015450 
 

http://www.academia.edu/28514439/The_Issue_of_Ethnic_Identity_and_Aspects_of_Cross-Cultural_Orientation_of_the_Greeks_in_Georgia_the_example_of_Tsalka_Greeks
http://www.academia.edu/28514439/The_Issue_of_Ethnic_Identity_and_Aspects_of_Cross-Cultural_Orientation_of_the_Greeks_in_Georgia_the_example_of_Tsalka_Greeks
http://linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?confid=211436
http://linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?confid=211436
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/186890/1/Shromata_Krebuli_2016_N14.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/186890/1/Shromata_Krebuli_2016_N14.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/186890/1/Shromata_Krebuli_2016_N14.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/186890/1/Shromata_Krebuli_2016_N14.pdf
http://georgiatoday.ge/news/8116/Georgian-Studies-Day-2017---%E2%80%9CGeorgia-in-Europe%E2%80%9D
http://georgiatoday.ge/news/8116/Georgian-Studies-Day-2017---%E2%80%9CGeorgia-in-Europe%E2%80%9D
http://georgiatoday.ge/news/8116/Georgian-Studies-Day-2017---%E2%80%9CGeorgia-in-Europe%E2%80%9D
http://georgiatoday.ge/news/8116/Georgian-Studies-Day-2017---%E2%80%9CGeorgia-in-Europe%E2%80%9D
http://georgiatoday.ge/news/8116/Georgian-Studies-Day-2017---%E2%80%9CGeorgia-in-Europe%E2%80%9D
http://georgiatoday.ge/news/8116/Georgian-Studies-Day-2017---%E2%80%9CGeorgia-in-Europe%E2%80%9D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&ved=2ahUKEwiTjYC9ubriAhXWw8QBHaxdBNM4HhAWMAF6BAgFEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.peterlang.com%2Fdownloadpdf%2F9783653982565%2Fpart02.xhtml&usg=AOvVaw0sEArOFa3Z8_rowByKV3gF&cshid=1558916796974651
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&ved=2ahUKEwiTjYC9ubriAhXWw8QBHaxdBNM4HhAWMAF6BAgFEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.peterlang.com%2Fdownloadpdf%2F9783653982565%2Fpart02.xhtml&usg=AOvVaw0sEArOFa3Z8_rowByKV3gF&cshid=1558916796974651
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&ved=2ahUKEwiTjYC9ubriAhXWw8QBHaxdBNM4HhAWMAF6BAgFEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.peterlang.com%2Fdownloadpdf%2F9783653982565%2Fpart02.xhtml&usg=AOvVaw0sEArOFa3Z8_rowByKV3gF&cshid=1558916796974651
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&ved=2ahUKEwiTjYC9ubriAhXWw8QBHaxdBNM4HhAWMAF6BAgFEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.peterlang.com%2Fdownloadpdf%2F9783653982565%2Fpart02.xhtml&usg=AOvVaw0sEArOFa3Z8_rowByKV3gF&cshid=1558916796974651
http://viaf.org/viaf/46015450
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Melikʻišvili, L. Library of Congress/NACO. Melikišvili, Liana 
Šalvovna National Library of France Sudoc [ABES], France 
ISNI. Melikišvili, Liana Šalvovna (1943- ). 
 

  
Lia, liana Melikishvili - Google Scholar Citations - Академия 

Google 

scholar.google.ru/citations?user=PkjBBRwAAAAJ&hl=ru 
1.  

Lia, liana Melikishvili. Georgian National 
Academy of Sciences. Подтвержден адрес 
электронной почты в домене 
science.org.ge. EthnologySociocultural ... 

. 
 

scholar.google.ru/citations?user=PkjBBRwAAAAJ&hl=r
u 
 

 

  
 
 
 
 
 

8.5 სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში... მონაწილეობა (ბოლო ათი წლის) 

 

 

წლები სათაური ღონისძიების დასახელება 

2009. უსაფრთხოების pრობლემა pოლიეთნიკურ 

საზოგადოებაში 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია“. 

თბილისი,  22-25 აpრილი 2009. 

2009. ეთნიკური საზღვრები და მასთან 

დაკავშირებული pრობლემები. 
 

ახალციხის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 

აკადემიკოს სერგი ჯიქიას  დაბადების 110 

წლისთავისადმი. ახალციხის ინსტიტუტი. 26 _ 

27 ივნისი 2009. 

2009. ეთნიკური ურთიერთობა საქართველოში 

აგვისტოს ომის შემდეგ.  
 

22_ე  ქართველოლოგის დღე „საქართველო 

გრძელდება“. დიდი ბრიტანეტი, ვესტმისტერის 

უნივერსიტეტი, ლონდონი, 4 ნოემბერი 2009. 

2009. pანკისის კრიზისის რეანიმაცია _ რუსეთის 

სტრატეგიული შეცდომა.. 

საქართველოს pოლიტოლოგიის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო კონფერენცია „ჩრდილოეთ კავკასია 

თანამედროვე ეტაpზე“. თბ., 17 დეკემბერი 2009 

2010  ვერბალური კომუნიკაციები კონფლიქურ 

სიტუაციაში.   

  
 

საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია 

“ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები _ 

2”, საქართველო, თბილისი, 21_22 ოქტომბერი 

2010. საქათველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

2010 ტოლერანტობა და საზოგადოება.  ხელისუფლება და საზოგადოება ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ- სოციალური 

ფაკულტეტის, ღია დიpლომატიის ასოციაციისა 

და ჟურნალის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” 

_ საერთაშორისო სამეცნიერო კოფერენცია,  

თბილისი, 12 ივნისი. 2010. საქათველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

2011. სახელმწიფო ენა, ეთნოუმცირესობა და 

სახელმწიფოს უსაფრთხოება.   

საერთაშორისო კონფერენცია ”ქართული ენის  

როლი სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის 

საქმეში”. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო _ 

http://viaf.org/viaf/46015450
http://viaf.org/viaf/46015450
http://scholar.google.ru/citations?user=PkjBBRwAAAAJ&hl=ru
http://scholar.google.ru/citations?user=PkjBBRwAAAAJ&hl=ru
http://scholar.google.ru/citations?user=PkjBBRwAAAAJ&hl=ru
http://scholar.google.ru/citations?user=PkjBBRwAAAAJ&hl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cnSZcc3SMOEJ:scholar.google.ru/citations%3Fuser%3DPkjBBRwAAAAJ%26hl%3Dru+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ge&client=opera
http://scholar.google.ru/citations?user=PkjBBRwAAAAJ&hl=ru
http://scholar.google.ru/citations?user=PkjBBRwAAAAJ&hl=ru
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სამეცნიერო ცენტრი. 2011. 14-15 აpრილი. 

2011. გლობალიზაცია და კავკასია.  
 

საერთაშორისო კონფერენცია ”მსოფლიო და 

კავკასია”. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 

დეpარტამენტი. თბილისი 30-31 მაისი 2011. 

2011. ეთნიკური ჯგუფების იდენტობა ახალ 

სოციალურ გარემოში.         
 

”მრავალეთნიკური ქვემო ქართლი და 

სოციალური უსაფრთხოება _ ისტორია და 

თანამედროვეობა”. კონფერენცია ჩატარდა ”შოტა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის” 

ხელშეწყობით, საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის  `ისტორიის, 

არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის კომისიის~, 

”კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო კვლევითი 

ინსტიტუტის~, `ისტორიის, ეთნოლოგიის, 

რელიგიის შესწავლისა და pროpაგანდის 

სამეცნიერო ცენტრის” და ექვთიმე თაყაიშვილის 

სახელობის საქართველოს საისტორიო 

საზოგადოების მიერ 2011 წლის 23 თებერვალს. 

2011. ხელის სიმბოლიკა საქორწილო რიტუალში.  
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური 

ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის, ივანე 

ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ძველი ისტორიის განყოფილების 

მიერ ჩატარებულ pროფესორ ნანა ხაზარაძის 

საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011 წლის 

4 თებერვალი. 

2011. Law and Morality in the Traditional Society.  
 

(სამართალი და მორალი ტრადიციულ 

საზოგადოებაში). “სახელმწიფოს აღქმა და 

იურიდიული pრაქტიკა კავკასიაში: 

ანთროpოლოგიური ხედვა სამართალსა და 

pოლიტიკაზე”, საერთაშორისო კონფერენცია, შ, 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის 

დეpარტამენტი; ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი; ფილიpსის _ 

მარბურგის უნივერსიტეტის კულტურისა და 

სოციალური ანტროpოლოგიის ინსტიტუტი 

(გერმანია);  ბათუმი, 14-18 ნოემბერი. 

 

2012 

თავისუფლება ტყვეობაში.  
 

საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია  

”მსოფლიო და გენდერი”. საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის  ბიზნეს 

ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ –ს გენდერული 

თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 

2012. ტრადიციული მორალი და ინოვაციური 

სამართალი  

კონფერენცია “ტრადიცია და ინოვაცია _ 

ქართველოლოგის 25-ე დღე” _ დიდი ბრიტანეტი 

_ ქ. ლონდონი. 7 ნოემბერი. 

2013 უსაფრთხოება და ეთნიკურობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„მსოფლიო და კავკასია“, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, თბილისი. 

2013 ქალი კონფესიურ სამყაროში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  

„მსოფლიო და გენდერი“, საქართველოს ტექნიკური 
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უნივერსიტეტი, თბილისი. 

2013 

 

მეცნიერის თანადგომა . ექვთიმე თაყაიშვილი 

და შალვა ამირანაშვილი 

ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო-

სამეცნიერო კონფერენცია „გზა ერისლკაცობიდან 

ღვთისკაცობამდე“. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, თბილისი. 

2013 Language end etnhnik boundari  
ენა და ეთნიკური საზღვარი 

Internationale tagung, Sprachlicht Konstruktion sozialer 

Grenzen, Europa-Universitet Viagrina, Frankfurt (Oder), 

2013. 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 

ვიადრინას ევროპული 

უნივერსიტეტი,ფრანკფურტი ოდერზე, გერმანია. 

2014 ადრეული ქრისტიანობის სათავეებთან, 

(საქართველოს სამოციქული ავტოკეფალური 

ეკლესია), 
 The Georgian apostolic autocephalous Church.  
 

საერთაშორისო კონფერენცია: „რელიგიები 

კავკასიაში“, ლონდონი,  1.03-3.03. 2014.   

conference: “Religion in     the Caucasus”  London. 1.03-

3.03. 2014. 

 ეთნიკური იდენტობის შენარჩუნება წალკის 
რაიონის ბერძნებში სოციალური საზღვრის 

ლინგვისტური კონსტრუქცია,  
  Maintaining ethnik identityy grik in the Tsalka 

distric), conference Linguistic    construction of 

social borders  
 

საერთაშორისო კონფერენცია, ვიადრინას 

ევროpული უნივერსიტეტი. ფრანქფურტი 

(ოდერზე), 2014. (ნ. ჯალაბაძესთან ერთად). 

Sprachliche Konstruktion sozialer Grenzen. Internationale 

tagung, Sprachlicht Konstruktion sozialer Grenzen, 

Europa-Universitet Viagrina, Frankfurt (Oder),  31.08.-03. 

09. 2014. 

2014 polieTnikuri  dasaxleba da 
toponimikis problemebi qvemo qarTlSi.  

devi berZeniSvilisa dabadebidan 80 wli 

sTavisaTvis miZRvnili konferencia. – 

qristianuli kvlevis saerTaSoriso centri. 

2014. (l. meliqiSvili, g. Ciqovani). 

2015 ერთიანი   სივრცე და „სამშობლოს“ ცნება  

პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში.  
რუსეთის ამნროპოლოგებისა და ეთნოლოგების  XI 

კონგრესი. ეკატერინბურგი, 7-10 ივლისი, 2015. 
  Единое пространство и понятие “родины” в 

полиэтническом обществе. XI Конгресс антропологов 

и этнологов России  Екатеринбург, 7–10 июля 2015 г.   
2015  ქართველოლოგის დღე - საქართველოს სარკე 

დიდ  

ბრიტანეთში.  თ. დრაგაძესთან (დიდი ბრიტანეთი) 

თანაავტორობით. საეთაშორისო კონგრესი 

„ქართველოლოგიის პრობლემები და 

პერსპექტივები“ მასალები , I, თბილისი 2015, გვ.: 

99-100. 

2016  Some aspects of the correlation between 

heritage language and ethnic identity in 

multiethnic Georgia, The Impact of Socio-

Political Transformations on Language and 

Identity. მშობლიური ენისა და ეთნიკური 

იდენტობის ურთიერთმიმართების 

ზოგიერთი ასპექტი მულტიეთნიკურ 

საქართველოში.  

(ნ. ჯალაბაძესთან ერთად), საერთაშორისო 

კონფერენცია: (სოციოპოლიტიკური 

ტრანსფორმაციების გავლენა ენაზე და 

იდენტობაზე), 18 -20 თებერვალი, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბელეფილდისა 

და ვიადრინას 

უნივერსიტეტების    თანამონაწილეობით. 

(ინგლისურ ენაზე) 

2016 ქართული ნათესაური  სტრუქტურა და 

ვეფხისტყაოსანი.  

 

Georgian Kinship Structures and The 

Knight in the Panther’s Skin.  
 

(თ. დრაგაძესთან ერთად). 

მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური 

სიმპოზიუმი (საქართველო ევროპული 

ცივილიზაციის კონტექსტში)  2016 წლის 17-22 

ოქტომბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტი, 

თბილისი. 

VII International Simposium on Kartvelian stadis, 
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Georgia in the conteqst of Europian civilization. 

Ivane khishvili Tbilisi State University. Tbilis, 

2016. 

 

2016 

TRADITIONAL MEDICINE IN GEORGIA LIA 

MELIKISHVILI AND TAMARA DRAGADZE. 

November, 2016. 

ტრადიციული მედიცინა საქართველოში.  

 

(თ. დრაგაძესთან ერთად).  29-ე 

ქართველოლოგის დღე ინგლისში. 

ვესმისტერის უნივერსიტეტი. ლონდონი, 3 

ნოემბერი, 2016. 
“Health Care in Georgia’’,29th Annual Georgian 

Studies Day (GSD), Organised by the University of 

Westminster, the Embassy of Georgia, 309, Regent 

Street, London W1B 2UW, Thursday, 3 
2017 qarTuli eTnologia evropul 

rakursSi 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი. საქართველოსევროპული 

არცევანი. 

მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძია საბადების 180 - ე  

წკისთავისადმი, 23-24 ივნისი 

  

 
2017 Новая религиозная ценность - протест 

против старой идеологии. (совместно с  Н. 

Джалабадзе  ) 

 

„ლავროვსკიე ჩტენია“, "Лавровские (среднеазиатско-

кавказские) чтения. Кавказ и Центральная Азия: 

этнография, фольклористика, история", Новая 

религиозная ценность - протест против старой 

идеологии.15-17 მაისი, სანკტ-პეტერბურგი. 

2017 Сакральные пространства как образы 

этнической   идентичности у   Цалкинских 

греков (совместно с  Н. Джалабадзе  ). 

 

XII Конгресс антропологов и 

этнологов России,   იჟევსკი,  3-8 ივლისი 

2017 Похищение невесты -  Форма заключения 

брака в старину или криминал сегодня 

 

Научная конференция, посвящённая 80-летию 

со дня рождения профессора А.В. Гадло (1937-

2002 гг.) 

«Археология и этнография Кавказа и Крыма» 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Институт истории 

6-8 апреля 2017 г. Санкт-Петербург. 

 

2017  European Influence on Georgian 

Anthropology 

 

30
th

 Annual Georgian Studies Day (GSD),   
Georgia in Europe, Thursday, 2 November, 
2017,  

University of Westminster The Pavilion, , 

London W1W, UK (Tamara Dragadze)  

2018 პოლიტიკური და ეთნიკური საზღვრის 

ურთიერთმიმართება ფ. ბარტის თეორიის 

მიხედვით. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. 

საქართველოს "ევროპული არჩევანი. 23-24 

მაისი. 2018. 

2018 Аспекты взаимосвязи языка и этнической 

идентичности в полиэтнической Грузии 

 

Л,„ლავროვსკიე ჩტენია“, "Лавровские (среднеазиатско-

кавказские) чтения. Кавказ и Центральная Азия: этнография, 
фольклористика, история", Новая религиозная ценность - протест 

против старой идеологии.21-23 მაისი, სანკტ-პეტერბურგი. 

2018 პოლიტიკური და ეთნიკური საზღვრის 

ურთიერთმიმართება ფ. ბარტის თეორიის  

მიხედვით. 

მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, 

სასაქართველოს ევროპული არჩევანი. მაისი, 20თბილისი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
 

2018, ტრადიცია - მოდერნიზმის ოპოზიცია.  სასაერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, თბილისი, 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სასახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2018 ონლაინ კონფერენცია - ერთწლიან შ. რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული 

პროექტის „სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური 
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შემაჯამებელ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია.  

 

ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში (ქვემო ქართლი) 

და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა”.    29 

ნოემბერი. 

 

2019 Запретное в обшестве – допустимое в изоляции. 

 
XIII КОНГРЕСС АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ 

РОССИИ       Казань, 2–6 июля 2019 г 

 

 
   

 
 

 

 

9. საორგანიზაციო საქმიანობა (კონგრესებისა და კონფერენციების, მოწყობა, რედაქტორობა) 

წლები დასახელება 

2003 ორგანიზატორი კონფერენციისა: I, საერთაშორისო კონფერენცია: `ღია და დახურული 

საზოგადოება: კონფლიქტი და დიალოგი” (თბილისი, საქართველო, 2003 წლის ივლისი).  
2003 ორგანიზატორი კონფერენციისა: II, საერთაშორისო კონფერენცია: `ღია და დახურული 

საზოგადოება: კონფლიქტი და დიალოგი” (თბილისი, საქართველო, 2003 წლის ივლისი). 

2003 თანაორგანიზატორი კონფერენციისა III,  ”Открытое и закрытое  общество: конфликт и диалог – 

«глобализм и традиционализм как конкурирующие векторы в развитии этнических культур Кавказа», 24-28 

ноября 2003 г. Москва. 

2011 ორგანიზატორი კონფერენციისა  მრავალეთნიკური ქვემო ქართლი და სოციალური უსაფრთხოება 

_ ისტორია და თანამედროვეობა”_ მომწყობი. კონფერენცია ჩატარდა ”შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის” ხელშეწყობით, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის  `ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის კომისიის~, ”კავკასიის ხალხთა 

საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტის~, `ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და 

pროpაგანდის სამეცნიერო ცენტრის” და ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს 

საისტორიო საზოგადოების მიერ 2011 წლის 23 თებერვალს.  

 ქარათული ენციკლოpედიის კონსულტანტი 

 საერთაშორისო საბჭოს წევრი. ჟურნალის “Caucasus Surveiy – The jornal of the Association for Caucasian 

Studies” Paris, Sorbonne universite. (კავკასიური  მიმომხილველი – კავკასიური კვლევების ასოციაციის 

ჟურნალი; pარიზი, სორბონის უნივერსიტეტი). 

 სარედაქციო კოლეგიის წევრი.საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე 

(ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის და ხელოვნების ისტორიის სერია),  
 

2003 ორგანიზატორი კონფერენციისა: I, საერთაშორისო კონფერენცია: `ღია და დახურული 

საზოგადოება: კონფლიქტი და დიალოგი” (თბილისი, საქართველო, 2003 წლის ივლისი).  
2003 ორგანიზატორი კონფერენციისა: II, საერთაშორისო კონფერენცია: `ღია და დახურული 

საზოგადოება: კონფლიქტი და დიალოგი” (თბილისი, საქართველო, 2003 წლის ივლისი). 

2003 თანაორგანიზატორი კონფერენციისა III,  ”Открытое и закрытое  общество: конфликт и диалог – 

«глобализм и традиционализм как конкурирующие векторы в развитии этнических культур Кавказа», 24-28 

ноября 2003 г. Москва. 

 

 

 

 

10. გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები) 

წლები დასახელება 
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11. საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო გრანტები 
წლები დასახელება 

1992-1994 `რეpრესირებული მეცნიერების მემკვიდრეობა (გ. ბოჭორიძის გამოუქვეყნებელი ნაშრომები)". 

pროექტის ავტორი, ხელმძღვანელი, თანაშემსრულებელი.  

1995 `ადრეული ეთნიკური კონფლიქტების გამოვლენა pოლიეთნიკურ საზოგადოებაში~, pროექტის 

კოდი SP\0795, ფონდი `ღია საზოგადოება-საქართველო~. pროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი. 

1996-1997 `ეთნიკური კონფლიქტების ადრეული გამოვლენა და ეთნიკური ჯგუფების სოციალური 

განწყობა pოლიეთნიკურ საზოგადოებაში~ (ჯავახეთი);  #9641319-FSU ჯონ და ქეთრინ 

მაკარტურების ფონდი (ჩიკაგო, აშშ) _ `მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიის 

ინსტიტუტში~ განხორციელებული pროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი. 

2000-2002 

 

`უსაფრთხოების ეთნიკური ასpექტები არასტაბილური კავკასიის ფონზე (pანკისი)~, # 00-60487-0 

GSS-GEO ჯონ და ქეთრინ მაკარტურების ფონდი (ჩიკაგო, ასს) _ `მშვიდობის, დემოკრატიისა 

და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტში განხორციელებული pროექტის ავტორი და 

ხელმძღვანელი. 

2002 

 

`ტრიpტიხი" (კულტურული მემკვიდრეობა). კონსულტანტი. 

2003-2004 

 

`კონფლიქტის ანთროpოლოგია (ეთნიკური ასpექტები)~, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

ინდივიდუალური გრანტი. ავტორი, შემსრულებელი.  

2003-2004 

 

`მრგვალი მაგიდა-დიალოგი _ დახურული და ღია საზოგადოება", ავტორი, ხელმძღვანელი, 

მონაწილე.  

2003-2004 

 

`ღია და დახურული საზოგადოება _ ტრადიცია და თანამედროვეობა კავკასიაში". pროექტის 

ავტორი, ხელმძღვანელი. 

2004 

 

ჩვეულებრივი ადამიანის ცხოვრება (ზეpირი ისტორიები, გენდერული მიმართულება), ავტორი, 

თანაშემსრულებელი. 

2005 

 

`სამოქალაქო საზოგადოება და ტრადიციული კულტურა~, საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის გრანტი. ავტორი, შემსრულებელი  

2005 

 

აქტუალური მინიატურები (კულტურული მემკვიდრეობა). ფონდი `ღია საზოგადოება _ 

საქარტველო", ექსpერტი, მონაწილე. 

2005 

 

სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენელთა გენდერულ-როლური იდეოლოგიის შედარებითი ანალიზი 

(საქართველოს მაგალითზე), ფონდი `ღია საზოგადოება _ საქართველო", კოდი WGE-11-04-12447, 

კონსულტანტი, მონაწილე 

2005 

 

გენდერული კვლევების საზაფხულო სკოლა სტუდენტებისათვის _ `აბასთუმანი-2005", ფონდი 

`ღია საზოგადოება _ საქართველო", კოდი 13-376, ექსpერტი, მონაწილე. 

2005 

 

ეროვნებათა ურთიერთობის მართვა სამცხე-ჯავახეთში. euTo-ს უმარლესი კომისარის ოფისი 

საქართველოსი ეროვნულ უმცირესობატა დარგში _ ადამიანის რესურსების განვითარების 

ფონდი, OSCE-FDHR, ექსpერტი, მონაწილე. 

2006 ეროვნებათა ურთიერთობის მართვა ქვემო ქართლში. euTo-ს უმაღლესი კომისარის ოფისი 

საქართველოში ეროვნულ უმცირესობათა დარგში _ ადამიანის რესურსების განვითარების 

ფონდი, OSCE-FDHR, მკვლევარი-ექსpერტი, მონაწილე-სუpერვაიზერი.  

2009_2011 სოციალური უსაფრთხოების ეთნიკრი ასpექტები pოლიეთნიკურ საზოგადოებაში 

(ეთნოუმცირესობა და სამოქალაქო საზოგადოება ქვემო ქართლში), (pროექტის ავტორი და 

მონაწილე)  შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. # 009-08 

2010 ”დახურულ ზონაში შეჭრა: საზღვრისpირა ეთნიკურობა და ეკონომიკა”. ჰენრი ბიოლის ფონდის 

მიერ დაფინანსებული  საერთაშორისო pროექტის მონაწილე.  

2013-2015  “ეთნიკური უმცირესობა სამცხე – ჯავახეთში”, FR/ 306/2-132/12. (კონსულტანტი _  მონაწილე). შ. 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 

2013 -2015 The impact of current transformational processes on language and ethnic identity: Urum and Pontic Greeks 

in Georgia. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)  - Universität Bielefeld. 

2015-2017  „ქართულ- ოსური  თანაცხოვრების პერსპექტივა ყაზბეგის რეგიონში“  FR/ 384/2-153/14. 

(კონსულტანტი). შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 
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2015-2018 “ქართული ხალხის ეთნოგრაფიული ლექსიკონი -აჭარა“  N FR/ 541/1- 50/14 (მონაწილე) .შ. 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 
2018 -20 religiuri umciresoba samcxe – ჯavaxeTSi. FR 17-89  (monawile) შ. რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი. 
2018-20  სომხურ-ქართული ეთნიკური კგუფების ურთიერთობა საქარტველოსი (ქვემო ქართლიში)  და და მათი 

სამოქალაქო  ინტეგრაციის დინამიკა. FR 17-76  (avtori, xelmZRvaneli, monawile) შ. რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 

 
 

 

 

 

 

 

12. სამეცნიერო-კომერციული საქმიანობა, რეალიზებული პროექტები, დანერგვა 
წლები დასახელება 

  

  

 

13. სხვა საქმიანობა  

 დასახელება წლები 

დისერტაციების და სამაგისტრო 

(საკვალიფიკაციო) ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა 

ვხელმძღვანელობ მონტანის (ასს) 

უნივერსიტეტის ასpირანტს 

მილენა ოგანესიანს, რომელიც 

მუშაობს თემაზე “ეთნიკური 

ურთიერთობა და ინტეგრაციული 

pროცესები კავკასიაში”. da sxv. 

2012 -2015 

   

საერთაშორისო, სახელმწიფო და 

რეგიონულ პროგრამებში  და 

პროექტებში მონაწილეობა 

The impact of current 

transformational processes on 

language and ethnic identity: Urum 

and Pontic Greeks in Georgia.  

Europa-Universität Viadrina Frankfurt 

(Oder)  - Universität Bielefeld. 

2013 -2015 

 ეროვნებათა ურთიერთობის 

მართვა სამცხე-ჯავახეთში. euTo-ს 

უმარლესი კომისარის ოფისი 

საქართველოსი ეროვნულ 

უმცირესობატა დარგში _ 

ადამიანის რესურსების 

განვითარების ფონდი, OSCE-

FDHR, ექსpერტი, მონაწილე. 

2005 

 

 ეროვნებათა ურთიერთობის 

მართვა ქვემო ქართლში. euTo-ს 

უმაღლესი კომისარის ოფისი 

საქართველოში ეროვნულ 

უმცირესობათა დარგში _ 

ადამიანის რესურსების 

განვითარების ფონდი, OSCE-

FDHR, მკვლევარი-ექსpერტი, 

მონაწილე-სუpერვაიზერი.  

2006 

წლებში საქართველოსა და 

კავკასიის სხვადასხვა რეგიონებში 

ჩატარებული 50 ზე მეტი 

ეთნოგრაფიული ექსპედიციის 

მონაწილე და ხელმძღვანელი 

 1967-2019 

ეთნოგრაფიული 5 ფოტო 

გამოფენისა და 6 ფილმის ავტორი.  
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14. ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები 
თარიღი  ჯილდოს, პრემიის, საპატიო წოდების დასახელება 

2001 წლის 13 ივნისი.  `ღირსების ორდენი~ საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების 

წარმომადგენელთა სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების 

pრობლემების კვლევა-დამუშავებაში შეტანილი pირადი წვლილისათვის, 

ნაყოფიერი მეცნიერული და ორგანიზატორული საქმიანობისათვის. #720,  

 
1996 wlis  22 ivnisi ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრემია“ პროექტი „რეპრესირებული 

მეცნიერები“ - გ. ბოჭორიძის საველე დღიურების „მოგზაურობა სამცხე-ჯავახეთში“ 

მიკვლევაში, რედაქტირებაში, კომენტარებში და გამოცემაში; 
 

 

15. ოჯახური მდგომარეობა 
გატხოვილი. 2 შვილი. 3 SviliSvili 

 
 


