ზურაბ პაპასქირი
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

CV
1. პირადი ინფორმაცია
გვარი

პაპასქირი

სახელი

ზურაბ

მამის სახელი

ვალერიანის ძე

დაბადების თარიღი,
ადგილი
მოქალაქეობა

15.09.1950, ქ. ზუგდიდი, საქართველო

მისამართი

მუდმივი: ქ. სოხუმი, აგრბას ქ. # 8/1, ბ. #70.
დროებითი: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი, #88. ბ. 47
+995-32-2-35-34-50 (ბინა); +995-32-2-54-14-12 (სამსახური);
მობ.: +995-577-17-07-12
E-mail: zpapaskiri@sou.edu.ge

საქართველო

ტელეფონი
ელ.-ფოსტა
ვებ-გვერდი

https://sokhumi.academia.edu/ZurabPapaskiri
https://sites.google.com/site/zpapaskiri/
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მუდმივი პროფესორი

ბოლო სამსახურებრივი
პოზიცია

2. დაკავებული პოზიცია
ფაკულტეტის დასახელება
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მიმართულების/ქვემართულების
დასახელება
ისტორიის მიმართულება

დაკავებული თანამდებობის
სრული დასახელება
მუდმივი პროფესორი

3. განათლება
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი
ჩარიცხვისა და დამთავრების
წლები
კვალიფიკაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ისტორიის ფაკულტეტი
1967-1972
ისტორიკოსი, ისტორიისა და

საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი
ჩარიცხვისა და დამთავრების
წლები
კვალიფიკაცია
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მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასპირანტურა, ისტორიის ფაკულტეტი
1972-1975
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი/PHD

4. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა;

ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა)

დისერტაციის დაცვის
თარიღი
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი
დისერტაციის დაცვის
თარიღი
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი

11.04.1978
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი დიპლომის
# ИТ № 002630
24.06.1991
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი
#000082

5. სამსახურებრივი გამოცდილება
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა

27.12.2019-დან
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მუდმივი პროფესორი
სამეცნიერო-პედაგოგიური
01.02.2019-27.12.2019
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროფესორი
სამეცნიერო-პედაგოგიური
2018-2019
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების
დეპარტამენტის უფროსი
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის კოორდინირება
2013 წლიდან
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროფესორი
სამეცნიერო-პედაგოგიური
2009 წლიდან
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის
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საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა

სამსახურის უფროსი
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის კოორდინირება
2008
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერებისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და
დოქტორანტურის კოორდინირება
2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის
სამსახურის უფროსი
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და
დოქტორანტურის კოორდინირება
2005-2006
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დეპარტამენტის უფროსი
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის კოორდინირება
2004-2005
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო-კვლევითი
მუშაობის დარგში
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის კოორდინირება
2007 წლიდან
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სრული პროფესორი
სამეცნიერო-პედაგოგიური
2006-2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
სრული პროფესორი
სამეცნიერო-პედაგოგიური
1989-2005
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე
სამეცნიერო-პედაგოგიური
1979-1989
მაქსიმ გორკის სახელობის აფხაზეთის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მასწავლებელი, დოცენტი, კათედრის გამგის მოადგილე
სამეცნიერო-პედაგოგიური
1976-1979
მაქსიმ გორკის სახელობის სოხუმის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტი
მასწავლებელი
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საქმიანობის სფერო

სამეცნიერო-პედაგოგიური

6. შეთავსებით მუშაობა
თარიღი
დაწესებულების დასახელება

1994-2006
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ქართული სახელმწიფო
და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ცენტრის
ხელმძღვანელის მოადგილე
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
1994 – თებერვალი-სექტემბერი
საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი
სახელმწიფო მრჩეველი
პარლამენტთან ურთიერთობის საკითხების კურირება
1993 – თებერვალი-სექტემბერი
საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო,
მეორე საარმიო კორპუსი (კონტრაქტით)
პირად შემადგენლობასთან მუშაობის განყოფილების
უფროსი ოფიცერი, კაპიტანი
სამხედრო-პატრიოტული, აღმზრდელობითი მუშაობა

დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო
თარიღი
დაწესებულების დასახელება
დაკავებული თანამდებობა
საქმიანობის სფერო

7. გამოქვეყნებული შრომები, ციტირების ინდექსი; ჯილდოები, სახელმწიფო,
სამეცნიერო დარგობრივი პრემია
შრომების რაოდენობა
მ. შ. მონოგრაფია, წიგნი,
სახელძღვანელო
ციტირების ინდექსი

ჯილდოები, სახელმწიფო,
სამეცნიერო დარგობრივი
პრემია

230-მდე (შრომების არასრული სია თან ერთვის)
16

 Web of science
 ციტირების ინდქსი – 4.00
 h-ინდექსი – 1.00
 Google scholar
 ციტირების ინდქსი – 35.00
 h-ინდექსი – 3.00


საქართველოს ღირსების ორდენი (2013)



საქართველოს ღირსების მედალი (2002)



გიორგი შარვაშიძის სახელობის სახელმწიფო პრემია (1998)



რუსთაველის სტიპენდია (2010)

8. სალექციო კურსების ჩამონათვალი
ბაკალავრიატი:
1. საქართველოს ისტორია, უძველესი დროიდან დღემდე. ზოგადი კურსი (ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, I კურსი, საფაკულტეტო);
2. საქართველოს ისტორიის შესავალი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
სპეციალობა: „ანგლისტიკა“ I კურსი;
3. საქართველოს ისტორია, უძველესი დროიდან XIII ს. დამდეგის ჩათვლით (სპეციალობა:
„ისტორია“, I კურსი).
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4. საქართველოს სახელმწიფოს ისტორია უძველესი დროიდან XVIII სააუკუნის ჩათვლით
(სპეციალობა: „საერთაშორისო ურთიერთობები“ , I კურსი).

მაგისტრატურა:
5. ბიზანტიის იმპერია და ქართული პოლიტიკური სამყარო (სამაგისტრო პროგრამა:
„ისტორია“);
6. საქართველო საერთაშორისო არენაზე. უძველესი დროიდან დღემდე XIII ს. დამდეგის
ჩათვლით (სამაგისტრო პროგრამა: „ისტორია“, მოდული: „საქართველოს ისტორია“);
7. „ქართლის ცხოვრება“ ძველი და შუა საუკუნეების ხანის საქართველოს ისტორიის წყარო. I
ნაწ. (სამაგისტრო პროგრამა: „ისტორია“, მოდული: „საქართველოს ისტორია“).

დოქტორანტურა:
8. საქართველოს ისტორია, უძველესი დროიდან XIII ს. დამდეგამდე. ისტორიოგრაფიულ
ჭრილში (სადოქტორო პროგრამა: „საქართველოს ისტორია“);
9. თანამედროვე აფხაზეთის ეთნო-კულტურული და პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივი იერსახე უძველესი დროიდან XX ს. მიწურულამდე (სადოქტორო პროგრამა: „საქართველოს
ისტორია“).
10. საქართველო საერთაშორისო არენაზე ათასწლეულების მიჯნაზე (სადოქტორო პროგრამა:
„საქართველოს ისტორია“).

9. მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე
(ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
1.

თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის
დასახელება

11-13.10.2019
ბიზანტიის იმპერიასთან „ერთობისა და სიყვარულის“
იდეოლოგიის პროპაგანდა ქართულ
საისტორიო თხზულებებში
„ცხორებაჲ ვახტანგ გორგასლისა“ და „ცხორებაჲ

და უწყებაჲ ბაგრატონიანთაჲ“
ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5
„შავი ზღვა და შავიზღვისპირეთის ქვეყნები – კულტურათა
და ცივილიზაციათა გზაჯვარედინი IV-XV საუკუნეებში“.
საერთაშორისო კონფერენცია
ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის
საქართველოს ეროვნული კავშირი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკად. გ. წერეთლის
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის
ბიზანტინოლოგიის განყოფილება

ჩატარების ადგილი

2.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა
და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბათუმი /საქართველო/
https://www.bsu.edu.ge/main/page/13147/index.html
24.01.2019
ბიზანტიის იმპერიაში მოღვაწე ქართველების ეროვნულ-
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სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების საკითხისათვის

კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

3.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის
დასახელება

თორნიკე ერისთავი, გიორგი მთაწმინდელი,
გრიგოლ ბაკურიანის ძე
საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „დერგი ქარადენიზ“
სოციალურ მეცნიერებათა პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი,
თბილისი /საქართველო/
https://docplayer.biz.tr/120278573-1-dergi-karadeniz-uluslararasisosyal-bilimler-sempozyumu-programi.html
21-22.09.2018
Т.н. «Мирное воссоединение» Крыма – полная дискредитация
кремлёвского наратива о «миротворческой миссии»
российской военщины в Грузии в августе 2008 года»

Ukraine-Georgia: History of Relationships
უკრაინა-საქართველო: ურთიერთობების ისტორია

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
 ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ნაციონალური
უნივერსიტეტის ისტორიული ფაკულტეტი;
 სამეცნიერო საზოგადოება „ისტორია და საერთაშორისო

ურთიერთობები“

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული
მისამართი

4.

თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება

ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ნაციონალური
უნივერსიტეტი, კიევი (უკრაინა)
https://www.facebook.com/notes/zurab-papaskiri/%D1%82%D0%BD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D
0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D
0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D
1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D
0%B0-%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82/2057647030934936
27-29.03.2018
Киевская Русь и Грузия
Украина и Грузия: Столетие дипломатических отношений.
Международная научная конференция.
 Министерство иностранных дел Украины. Посольство
Украины В Грузии;
 Тбилисский государственный университет имени Иванэ
Джавахишвили;

 Институт истории украины Национальной академии наук
Украины;

 Научное общество истории дипломатии и международных
отношений;

 Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных
6

представительств.
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული
მისამართი

5.

თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის
დასახელება

ჩატარების ადგილი

6.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის
დასახელება

7.

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

8.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული
მისამართი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
http://eprints.iliauni.edu.ge/7909/2/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%8
3%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1
%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%
83%9B%E1%83%90.pdf
23.02.2018
საქართველოს დისკრედიტაციის რუსული სქემა გერმანელ
მეცნიერთა შესრულებით. ზოგიერთი შენიშვნა წიგნზე:
„Грузия в пути. Тени Сталинизма“

დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეხუთე
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გორის სახელმწიფო

სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის
სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.
გორი (საქართველო)
http://files.gu.edu.ge:81/saertashoriso_konferencia/files/konferenciis_pr
ograma.V.pdf
1-2.06.2017.
К вопросу о формировании грузинского национальногосударственного самосознания.

Исторический ракурс
Substantial Problems of National Self-Awareness and SelfAcknowledgement Processes of Nations in Modern Changing World.
International scientific conference.
Western University. Baku (Azerbaijan)
http://wu.edu.az/en/news/konfrans/584/

10-14.11.2015
ქართული „ისტორიული სეგმენტის“ დამახინჯებისა
და იგნორირების შესახებ ბიზანტინოლოგიურ
ენციკლოპედიურ გამოცემაში
ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები.
საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
http://www.academia.edu/32782365/I_საერთაშორისო_კონგრესი_ქა
რთველოლოგიის_პრობლემები_და_პერსპექტივები_I
30.08-04.09.2015
კიდევ ერთხელ „აფხაზეთის“ საკათალიკოსოს ისტორიულსამართლებრივი სტატუსის საკითხისათვის
ენა და ტერიტორია 2.
საერთაშორისო კონფერენცია
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
თბილისი, საქართველო
https://www.google.com/search?client=firefox-bab&ei=1pcnXLiFF6PHrgTP6qv4Dg&q=%22Une+fois+de+plus+pour
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9.

თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის
დასახელება

08-11.07.2013.
Ещё раз об одном ложном историографическом постулате абхазской
сепаратистской идеологии.

К вопросу о политико-государственном статусе
Абхазии в 1921-1931гг.
Конфликты на Кавказе: История, современность и перспективы
урегулирования. Международная конференция.
Баку(Азербайджан)-Тбилиси(Грузия)

10.

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება

ჩატარების ადგილი

11.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

12.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის
დასახელება

ჩატარების ადგილი

13.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება

„შერატონი“, თბილისი, საქართველო

15-16.05.2013
საქართველო-ბიზანტია, საქართველო-რუსეთი.

ერთი ისტორიული პარალელის გააზრებისათვის
საქართველო და გარე სამყარო.

ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადებიდან 150 და გარდაცვალებიდან
60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,
გორი, საქართველო

24-30.10.2013
საქართველოს მიმართ ბიზანტიის იმპერიული პოლიტიკის
ზიგზაგები XI საუკუნეში.ზოგადი ხედვა
ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 4. საერთაშორისო
კონფერენცია. თბილისი-ბათუმი-კაპადოკია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
http://greekstudies.tsu.ge/wp-content/uploads/2013/09/Programme.pdf
16-17.11.2012
აფხაზთა სეპარატისტული ამბოხი და მისი
„ისტორიოგრაფიული დასაბუთების“
უბადრუკი მცდელობები
მარიამ ლორთქიფანიძე – 90.

ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებები და
კონკრეტული კვლევები. აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის

დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო კონფერენცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო
http://conference.lortkipanidze90.tsu.edu.ge/data/file_db/abstract/Mari
am%20Lordkipanidze%20-%2090%20_%20Conf.%20Abs%20(1).pdf
12-13.07.2012
სოჩის ოლიმპიადა და რუსულ-ჩერქეზული იდეოლოგიური
კონფრონტაცია თანამედროვე ეტაპზე

სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები და ქართულჩერქეზული ეკო-კულტურული გარემო. საერთაშორისო
8

ჩატარების ადგილი

14.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

15.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

16.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის
დასახელება

ჩატარების ადგილი

17.

ელექტრონული
მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული
მისამართი

სამეცნიერო სიპოზიუმი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
თბილისი, საქართველო
http://caucasiology.tsu.ge/docs/geo/news/PROGRAMME.pdf
24.02.2012
Москва и Сухуми – 2011. Конец показной идиллии
и начало нового противостояния
Сепаратизм и конфликты на Южном Кавказе.
Международная научная конференция
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო
http://avrom-caucasus.livejournal.com/159793.html;
http://www.rizvanhuseynov.com/2012/02/blog-post_25.html
18-21.04.2012
გურანდუხტ დედოფლის პოლიტიკური
პორტრეტისათვის

საერთაშორისო სიმპოზიუმი
კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი და ლინგვოკულტუროლოგია.
ეძღვნება პროფესორ ვალეხ ჰაჯილარის ხსოვნას
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო
http://www.ictsu.tsu.edu.ge/data/file_db/news/azerb2.pdf

25-26.11.2011
„აფხაზთა“ სამეფოს ეთნო-კულტურული და პოლიტიკურსახელმწიფოებრივი იერ-სახის სეპარატისტული
ხედვის კრიტიკისათვის“
ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ.
ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის I
საერთაშორისო კონფერენცია
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი.
თბილისი, საქართველო
http://www.scribd.com/doc/73871722/The-First-InternationalScholarly-Conference-25-26-11-2011
27-30.09.2010.
Манцикертское сражение и некоторые аспекты грузиносельджукских взаимоотношений в начале 70-х годов XI века
სელჩუკური პერიოდი ისტორიის სარკეში.
I საერთაშორისო სიმპოზიუმი.
ერჯიესის უნივერსიტეტი.
ქ. კაისერი, თურქეთის რესპუბლიკა
http://doczz.biz.tr/doc/60112/sosyal-ve-k%C3%BClt%C3%BCrelprogram%C4%B1-bilgisayar%C4%B1n%C4%B1za
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18.

თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული
მისამართი

20.11.2009
О т.н. «Праве нации на самоопределение» и имперской политике
большевистской России на Южном Кавказе (1921 г.)

Южный Кавказ: Истоки сепаратизма, разрешение конфликтов,
долговременный мир.

Международная научно-практическая конференция, посвящённая
90-летию Дипломатической службы Азербайджана
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, თბილისი
http://docplayer.ru/27931822-Yuzhnyy-kavkaz-istoki-separatizmarazreshenie-konfliktov-dolgovremennyy-mir.html

10. საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა
განხორციელების წლები
დონორი ორგანიზაცია,
პროექტის/ხელშეკრულების №

2006-2009

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
(ამჟამად შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი)
013-08
(GNSF/ST06/1-084)

საქართველო და გარე სამყარო

პროექტის დასახელება
როლი პროექტში
განხორციელების წლები
დონორი ორგანიზაცია,
პროექტის/ხელშეკრულების №

მკვლევარი
2020
შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
OTG-I-19-1237

პროექტის დასახელება

„თანამედროვე აფხაზეთის ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი,
პოლიტიკური და ეთნო-კულტურული იერსახე. უძველესი
დროიდან XXI ს. დამდეგის ჩათვლით“

როლი პროექტში

პროექტის ხელმძღვანელი

11. დაცული სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა
№

1.

დაცული დისერტაციის თემის
სათაური
დასავლეთ საქართველოს საშინაო
და საგარეო პოლიტიკური
მდგომარეობა XIII-XV საუკუნეებში
და იმერეთის სამეფოს წარმოქმნა
დისერტაცია ისტორიის
მეცნიერებათა კანდიდატის
სამეცნიერო ხარისხის (PHD)
მოსაპოვებლად
07.00.01 – საქართველოს ისტორია
ივანე ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
https://catalog.nplg.gov.ge/search~S7*g
eo?/X{u10D4}{u10DE}{u10D8}{u10E4}{

დისერტანტის
სახელი, გვარი
ეპიფანე
გვენეტაძე
სადისერტაციო
ნაშრომი
შესრულებულია
ივანე
ჯავახიშვილის
სახ. თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
სოხუმის
ფილიალში

10

პოზიცია
(ხელმძღვანელი)
სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

დაცვის
წელი
2003

u10D0}{u10DC}{u10D4}+{u10D2}{u10
D5}{u10D4}{u10DC}{u10D4}{u10E2}{u
10D0}{u10EB}{u10D4}&searchscope=7
&SORT=DZ/X{u10D4}{u10DE}{u10D8}
{u10E4}{u10D0}{u10DC}{u10D4}+{u10
D2}{u10D5}{u10D4}{u10DC}{u10D4}{u
10E2}{u10D0}{u10EB}{u10D4}&searchs
cope=7&SORT=DZ&extended=0&SUB
KEY=%E1%83%94%E1%83%9E%E1
%83%98%E1%83%A4%E1%83%90%
E1%83%9C%E1%83%94+%E1%83%9
2%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%
9C%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83
%90%E1%83%AB%E1%83%94/1%2C
2%2C2%2CB/frameset&FF=X{u10D4}{
u10DE}{u10D8}{u10E4}{u10D0}{u10D
C}{u10D4}+{u10D2}{u10D5}{u10D4}{u
10DC}{u10D4}{u10E2}{u10D0}{u10EB}
{u10D4}&searchscope=7&SORT=DZ&2
%2C2%2C
„ქართლის ცხოვრება“ VIII-XII სს.
2.
საქართველო-ჩრდილოეთ კავკასიის
პოლიტიკური ურთიერთობების
შესახებ
დისერტაცია ისტორიის
მეცნიერებათა კანდიდატის
სამეცნიერო ხარისხის (PHD)
მოსაპოვებლად (07.00.02)
ივანე ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
https://catalog.nplg.gov.ge/search~S7*g
eo?/X{u10D8}{u10D0}+{u10EF}{u10D8}
{u10ED}{u10DD}{u10DC}{u10D0}{u10
D8}{u10D0}&searchscope=7&SORT=D/
X{u10D8}{u10D0}+{u10EF}{u10D8}{u1
0ED}{u10DD}{u10DC}{u10D0}{u10D8}
{u10D0}&searchscope=7&SORT=D&S
UBKEY=%E1%83%98%E1%83%90+%
E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%A
D%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83
%90%E1%83%98%E1%83%90/1%2C2
%2C2%2CB/frameset&FF=X{u10D8}{u
10D0}+{u10EF}{u10D8}{u10ED}{u10D
D}{u10DC}{u10D0}{u10D8}{u10D0}&se
archscope=7&SORT=D&2%2C2%2
3. დასავლეთ საქართველოს საშინაო
და საგარეო პოლიტიკური
მდგომარეობა XIII-XVII

ია ჯიჭონაია

სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

2003

ნატო ჯიქია
სადისერტაციო
ნაშრომი

სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

2004
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საუკუნეებში და აფხაზეთის
სამთავროს წარმოქმნა
დისერტაცია ისტორიის
მეცნიერებათა კანდიდატის
სამეცნიერო ხარისხის (PHD)
მოსაპოვებლად
07.00.01 – საქართველოს ისტორია
ივანე ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
https://catalog.nplg.gov.ge/search~S7*g
eo?/X{u10DC}{u10D0}{u10E2}{u10DD}
+{u10EF}{u10D8}{u10E5}{u10D8}{u10
D0}&searchscope=7&SORT=DZ/X{u10
DC}{u10D0}{u10E2}{u10DD}+{u10EF}{
u10D8}{u10E5}{u10D8}{u10D0}&searc
hscope=7&SORT=DZ&extended=0&SU
BKEY=%E1%83%9C%E1%83%90%E1
%83%A2%E1%83%9D+%E1%83%AF
%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%
98%E1%83%90/1%2C2%2C2%2CB/fr
ameset&FF=X{u10DC}{u10D0}{u10E2}{
u10DD}+{u10EF}{u10D8}{u10E5}{u10D
8}{u10D0}&searchscope=7&SORT=DZ
&2%2C2%2C
ისტორიული სამურზაყანო.
4.

XVII-XVIII სს. მიჯნა – 1840 წ.

შესრულებულია
ივანე
ჯავახიშვილის
სახ. თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
სოხუმის
ფილიალში

კახა კვაშილავა

სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

2009

დისერტაცია ისტორიის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის (PHD)
სამეცნიერო ხარისხის
მოსაპოვებლად. სოხუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/12
34/164159/1/Disertacia.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/12
34/164159/2/Avtoreferati.pdf

12. სხვა სახის აქტივობა
№

1.
2.
3.
4.

აქტივობის დასახელება
„ისტორიის“ საბაკალავრო პროგრამა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –

ხელმძღვანელი.
„ისტორიის“ სამაგისტრო პროგრამა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –
ხელმძღვანელი.
„საქართველოს ისტორიის“ სადოქტორო პროგრამა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –
ხელმძღვანელი.
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები {ISSN 1987-6998} – მთავარი სარედაქციო
საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე {https://www.sou.edu.ge/content/3/11/147/66/0}
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ჰუმანიტარულ და სოციალურ-

პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია {ISSN 1987-6998} – მთავარი რედაქტორი
{https://www.sou.edu.ge/content/3/11/147/66/0}.
ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის
ორგანიზაცია – თავმჯდომარე
აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია – წევრი
საქართველოს განათლების მეცნერებათა აკადემია – წევრი
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სამეცნიერო კრებულების, მონოგრაფიებისა
და წიგნების რედაქტორობა
ა) სამეცნიერო კრებულები
1. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. XVI. ჰუმანიტარულ და სოციალურპოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი, 2018-2019
(https://www.sou.edu.ge/images/dxp/humanitarul-da-socialur-politikur-mecnierebaTaseria---2018-2019-1580208901.pdf).
2. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. XVI. ჰუმანიტარულ და სოციალურპოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი, 2017 (https://www.sou.edu.ge/images/dxp/humanitarul-dasocialur-politikur-mecnierebaTa-seria---2017-1544422960.pdf).
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3. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. XV. ჰუმანიტარულ და სოციალურპოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი, 2016 (https://www.sou.edu.ge/images/dxp/humanitarul-dasocialur-politikur-mecnierebaTa-seria---2015-1544422783.pdf).
4. შოთა მესხია – 100. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. საქართველოს
ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. სპეციალური გამოშვება. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2016 (თანარედაქტორი).
/http://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/168-shromebi-shotameskhia-100.html/.
5. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. XIII. ჰუმანიტარულ და სოციალურპოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი, 2015 (https://www.sou.edu.ge/images/dxp/humanitarul-dasocialur-politikur-mecnierebaTa-seria---2015-1544422783.pdf).
6. საისტორიო ძიებანი. XII. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. თბილისი,
2013-2015 (https://sites.google.com/site/saistoriodziebani/dziebani2013-2015)
7. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. XI. ჰუმანიტარულ და სოციალურპოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი, 2013-2014
(https://www.sou.edu.ge/images/dxp/humanitarul-da-socialur-politikur-mecnierebaTaseria---2013-2014-1544422699.pdf).
8. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. VIII. ჰუმანიტარულ და სოციალურპოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი, 2010-2011
(https://www.sou.edu.ge/images/dxp/humanitarul-da-socialur-politikur-mecnierebaTaseria---2010-2011-1544422581.pdf).
9. თეიმურაზ მიბჩუანი – 70. სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი თეიმურაზ მიბჩუანის
დაბადების 70 წლისთავისადმი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი, 2008-2010.
10. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. V. ჰუმანიტარულ და სოციალურპოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი, 2008 (https://www.sou.edu.ge/images/dxp/humanitarul-dasocialur-politikur-mecnierebaTa-seria---2008-1544422448.pdf)
11. საისტორიო ძიებანი. X-XI. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. თბილისი, 2008
(http://sites.google.com/site/saistoriodziebani/dziebani2007-2008).
12. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. I. ჰუმანიტარულ და სოციალურპოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი, 2007 (https://www.sou.edu.ge/images/dxp/humanitarul-dasocialur-politikur-mecnierebaTa-seria---2007-5c0e035ed645d.pdf).
13. საისტორიო ძიებანი. VIII-IX. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. თბილისი, 2005-2006
(https://sites.google.com/site/saistoriodziebani/dziebani2005-2006).
14. საისტორიო ძიებანი. VII. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
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საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. თბილისი, 2004
(https://sites.google.com/site/saistoriodziebani/dziebani2004).
15. საისტორიო ძიებანი. VI. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. თბილისი, 2003
(https://sites.google.com/site/saistoriodziebani/dziebani2003).
16. საისტორიო ძიებანი. V. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. თბილისი, 2002
(https://sites.google.com/site/saistoriodziebani/dziebani2002).
17. საისტორიო ძიებანი. IV. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. თბილისი, 2001
(https://sites.google.com/site/saistoriodziebani/dziebani2001).
18. საისტორიო ძიებანი. III. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. თბილისი, 2000
(https://sites.google.com/site/saistoriodziebani/dziebani2000).
19. საისტორიო ძიებანი. II. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. თბილისი, 1999.
20. საისტორიო ძიებანი. I. წელიწდეული. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. თბილისი, 1998.

ა) მონოგრაფიები და წიგნები
21. გივი როგავა. აფხაზები და აფხაზეთი. საისტორიო ეტიუდები. გამომც.:
„მერიდიანი“. თბილისი, 2016. – 408 გვ.
22. ია ჯიჭონაია. „ქართლის ცხოვრება“ VII-XII საუკუნეების საქართველო-ჩრდილოეთ
კავკასიის პოლიტიკური ურთიერთობების შესახებ [მონოგრაფია]. გამომც.:
„მერიდიანი“. თბილისი, 2012. – 274 გვ.
23. კახა კვაშილავა. ისტორიული სამურზაყანოს წარსულიდან: XVII-XVIII საუკუნეების
მიჯნა –1840 წელი [მონოგრაფია]. გამომც.: „მერიდიანი“. თბილისი, 2011. – 474 გვ.:
24. ანზორ წოწონავა. აფხაზეთი. პრობლემა, მიზეზები, გზები... გამომც.: „ზენაარი“.
თბილისი, 2011 [მონოგრაფია]. – 100 გვ.
25. გივი როგავა. აფხაზეთის ისტორიის საკითხები. გამომც.: „მერიდიანი“. თბილისი,
2009 [მონოგრაფია]. – 320 გვ.
26. ბორის კვარაცხელია. ნიკო ჯანაშიას კულტურულ-საგანმანათლებლო და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოღვაწეობა. გამომც.: „უნივერსალი“. თბილისი,
2009 [მონოგრაფია]. – 270 გვ.
27. ჯამბულ ანჩაბაძე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის
ეკონომიკური პოლიტიკის ისტორიიდან (1918-1921). გამომც.: „უნივერსალი“.
თბილისი, 2009 [მონოგრაფია]. – 216 გვ.
28. Гурам Мархулия. Армяно-грузинские взаимоотношения в 1918-1920 годах. ТГУ. Тб.,
2007 [მონოგრაფია]. – 257 გვ.
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ოჯახი


მეუღლე – ბენდელიანი ნონა შოთას ასული – ექიმი-პედიატრი;



ვაჟიშვილი – პაპასქირი თეიმურაზ ზურაბის ძე – ისტორიის დოქტორი, ივანე
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო ენივერსიტეტის პროფესორი, ევროპაამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრის ხელმძღვანელი,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;



ქალიშვილი – პაპასქირი ნათია ზურაბის ასული – ფილოლოგიის მაგისტრი, სოხუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების ცენტრის მასწავლებელი;



შვილიშვილი – პაპასქირი მარიამ თეიმურაზის ასული – მოსწავლე;



შვილიშვილი – ეხვაია ნიკოლოზ ელდემის ძე – მოსწავლე.

დამატებითი ინფორმაცია იხ. აგრეთვე:
ჟამთააღმწერელობა ჭეშმარიტის მეტყველება არს. ზურაბ პაპასქირი – 60. სოხუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, 2013
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/27363/1/Zurab_Papaskiri%20_%2060.pdf);
https://sites.google.com/site/zpapaskiri/home
https://sokhumi.academia.edu/ZurabPapaskiri
https://en.wikipedia.org/wiki/Zurab_Papaskiri
https://www.tsu.ge/universteteli_avtorebi/biografia.php?id=574
http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00005238/
https://wikivisually.com/wiki/Zurab_Papaskiri

ინფორმაციის სისწორეს ვადასტურებ
ზურაბ პაპასქირი
03.02.2020.
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ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მუდმივი პროფესორის
ზურაბ პაპასქირის
სამეცნიერო პუბლიკაციების სია
(არასრული)
ა)მონოგრაფიები, წიგნები, სახელმძღვანელოები:
1.

საქართველო. ისტორიული წარსული და თანამედროვეობა. გამომცემლობა: „მერიდიანი“.
თბილისი, 2016, 646 გვ. ISBN 978-9941-25-233-4
(https://www.academia.edu/36568616/Zurab_Papaskiri_Georgia._).

2.

სახელოვან მამულიშვილთა გალერეიდან. გამომც.: „ციონი“. თბილისი, 2015, 72 გვ.
(https://elibrary.sou.edu.ge/ge/books/sakhelovan-mamulishvilta-galereidan/82).

3.

Моя Абхазия. Воспоминания и размышления. გამომცემლობა: „მერიდიანი“. თბილისი, 2012,
604 გვ. ISBN 978-9941-10-681-1
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/29851/1/Moia_Abxazia.pdf).

4.

Абхазия : История без фальсификации . Издание второе, исправленное идополненное.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. ISBN 978-9941-0-1652-3. თბილისი, 2010, 596 გვ.
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/29865/1/AbkhaziaIstoriaBezFalsifikacii.pdf).

5.

და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე . გამომცემლობა: „მერიდიანი“.
ISBN 978-9941-0-1230-3. თბილისი, 2012, 630 გვ.
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/29915/1/Nakveti_II.pdf).

6.

ნარკვევები თანამედროვე აფხაზეთის ისტორიული წარსულიდან. ნაკვ. 2. 1917-1993.
გამომცემლობა: „მერიდიანი“. ISBN 978-99940-68-78-4. თბილისი, 2007, 480 გვ.
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/29915/1/Nakveti_II.pdf).

7.

ნარკვევები თანამედროვე აფხაზეთის ისტორიული წარსულიდან. ნაკვ. I. უძველესი დროდან
1917 წლამდე. გამომცემლობა: „მერიდიანი“. ISBN 99928-0-693-1. თბილისი, 2004, 316 გვ.
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/29913/1/Narkvevebi_I.pdf).

8.

ქართული დიპლომატიის ისტორია. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისის
უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ISBN 99940-20-32-3. თბილისი, 2003, 640 გვ.
/თანაავტორი/.

9.

О национально-государственном облике Абхазии/Грузия. С древнейших времен до 1993 г.
გამომცემლობა: „უნივერსალი“. ISBN 99928-0-694-X . თბილისი, 2003, 86 გვ.
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/29930/1/OnacionalnoGosudarstvennomOblikeAbxazii.p
df).

10. ივანე ჯავახიშვილი. ენციკლოპედიური ლექსიკონი (145-მდე დასახელების მასალა). თსუ
გამომცემლობა. თბილისი, 2002, 798 გვ. /თანაავტორი/.
11. От Давида до Давида. Из истории международных отношений Грузии. 70-е годы X-80-е годы
XI вв. „ანი-XXI“ , თბილისი, 2001, 114 გვ.
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/29903/1/OtDavidaDoDavida.pdf).
12. ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი. თსუ გამომცემლობა, ტ. I. თბილისი, 1997; ტ. II.
თბილისი, 1999, თანაავტორი (სულ 50-მდე დასახელების მასალა).
13. აფხაზეთი საქართველოა. გამომცემლობა„აღმაშენებელი“, 1998, 304 გვ.
(https://www.academia.edu/29437456/Afxazeti_Saqartveloa_Abkhazia_is_Georgia_.pdf).
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14. შუა საუკუნეების საქართველო საერთაშორისო არენაზე. საქართველოს სახელმწიფოს
საგარეო-პოლიტიკური მდგომარეობა XI ს. 60-80-იან წლებში. გამომცემლობა:
„მეცნიერება“. თბილისი, 1991, 52 გვ.
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/30081/1/ShuaSaukuneebisSakartvelo.pdf).
15. ერთიანი ქართული ფეოდალური სახელმწიფოს წარმოქმნა და საქართველოს საგარეო
პოლიტიკური მდგომარეობის ზოგიერთი საკითხი. თბილისის უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი, 1990, 225 გვ.
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/30493/1/ErtianiQartuliFeodaluriSaxelmwifos.....pdf).
16. У истоков грузино-русских политических взаимоотношений .თბილისის უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი,1982, 151 გვ. (https://www.academia.edu/29410426/У_ИСТОКОВ_/)

ბ) სტატიები
17. К вопросу о формировании грузинского национально-государственного самосознания.
Исторический ракурс.–ისტორიანი. სამეცნიერო კრებული, მიძღვნილი როინ მეტრეველის
დაბადების 80 წლისთავისადმი. გამომცემლობა: „არტანუჯი“. ISBN 978-9941-487-35-4.
თბილისი, 2019, გვ. 92-106.
18. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ზოგიერთი ასპექტის გააზრებისათვის. –

საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში. თამაზ ბერაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული.
ISSN 1987-7455. თბილისი, 2018, გვ. 243-274.

19. *Историческая русистика в Грузии. – Мир истории. Электронный журнал. ISSN 1561-8463
(http://www.historia.ru/2018/01/2018-01-metreveli.htm). № 1, 2018 (თანაავტორი: როინ
მეტრეველი).
20. *Historical Russian Studies in Georgia. – East European History, 2017, Vol. (3), Is. 1. Published in the
Slovak Republic. ISSN 2500-1310, გვ. 7-16 (http://ejournal49.com/journals_n/1516799666.pdf).
21. The Ethno-Demographic Picture of the Present-Day Abkhazia from the Ancient Times till Our Days.
The General Survey. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. XVI, 2017.
ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ISSN 1987-6998. თბილისი, 2017, გვ. 266-276
(https://www.sou.edu.ge/images/dxp/humanitarul-da-socialur-politikur-mecnierebaTa-seria--2017-5ba86eb32c552.pdf).
22. *Le catholicosat d’ “Abkhazie” et son statut historico-juridique. – Fondements historiques et ancrages
culturels des langues. Serie monogrphique en sciences Humaines 20. Sous la direction de Ali
Reguigui, Julie Boissonneault et Mzago Dokhtourichvili. ISBN 978-0-88667-094-8. Sadbury,
Ontario, Canada, 2017, გვ. 39-68
(https://www.academia.edu/36167633/Zurab_Papaskiri_Le_catholicosat_d_Abkhazie_et_son_sta
tut_historico-juridique).
23. *აფხაზეთის საკათოლიკოსო და მისი ისტორიულ-სამართლებრივი სტატუსი. – Fondements
historiques et ancrages culturels des langues. Serie monogrphique en sciences Humaines 20. Sous
la direction de Ali Reguigui, Julie Boissonneault et Mzago Dokhtourichvili. ISBN 978-0-88667094-8. Sadbury, Ontario, Canada, 2017, გვ. 69-108.
24. დიდგორის ეპოპეის პირუთვნელი მატიანე.შოთა მესხიას „ძლევაჲ საკვირველი“. – წიგნში: შ.
მესხია. ძლევაჲ საკვირველი. დიდგორის ბრძოლა და თბილისის შემოერთება. წიგნი
გამოსაცემად მოამზადეს მარინე მესხიამ და ზურაბ პაპასქირმა. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ISBN 978-9941-13-513-2. თბილისი, 2016, გვ. 5-36
(http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/175869/1/Dzlevai_Sakvirveli.pdf).
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25. ცხოვრება და ღვაწლი სახელოვანი მეცნიერისა. შოთა მესხია. – წიგნში: შოთა მესხია – 100.
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ანდრეი ეპიფანცევის სტატიის: „საქართველოს ეკლესია. ანუ სავლე როგორ იქცა პავლედ.
საეკლესიო საკითხი“. – წიგნში: შოთა მესხია – 100. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. სპეციალური გამოშვება. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ISSN 1987-9970. თბილისი, 2016, გვ. 530570 (http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBIMeskhia_100/043_Zurab_Papaskiri.pdf).

27. Находил ли Иванэ Джавахишвили этническое различие между т.н. «древними» и «новыми»
абхазами. – საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. X. ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ISSN 1987-9970.
თბილისი, 2016, გვ. 372-387
(http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI10/019_Zurab_Papaskiri.pdf).
28. On the Distorting and Ignoring of the Georgian “Historical Segment” in the Enciclopedic Edition of
Byzantology. – ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები. საერთაშორისო
ქართველოლოგიური კონგრესი, მასალები , I (მოხსენების თეზისები ინგლისურ ენაზე),
თბილისი, გვ. 281-282.
29. ქართული „ისტორიული სეგმენტის“ დამახინჯებისა და იგნორირების შესახებ
ბიზანტინოლოგიურ ენციკლოპედიურ გამოცემაში. – სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომები, ტ. XIII,. ჰუმანიტარულ და სოციალურ პოლიტიკურ
მეცნიერებათა სერია. ISSN 1987-6998. გამომც.: „ქ.ფ. ტექნოლოგი“. თბილისი, 2015, გვ.
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30. ცხოვრება და ღვაწლი ექვთიმე თაყაიშვილისა. – საისტორიო ძიებანი. წელიწდეული, ტ. XII,
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს
საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. ISSN 1512-2085. გამომც.: „ქ.ფ.
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статьи Александра Скакова: «Абхазия в античности»: попытка анализа письменных
источников». – საისტორიო ძიებანი. წელიწდეული, ტ. XII, სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო
საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. ISSN 1512-2085. გამომც.: „ქ.ფ. ტექნოლოგი“.
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იმის შესახებ , როგორ მოუღეს ბოლო ლენინმა და სტალინმა დამოუკიდებელ ქართულ
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