
CV 

სახელი, მამის სახელი, გვარი: როინ აპოლონის ძე ყავრელიშვილი 

დაბადების თარიღი: 23. 10. 1969.. 

საცხოვრებელი მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის 124, კორპუსი N1, 
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ელ–ფოსტა: roinkav@gmail.com  

სამუშაო ადგილი: სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ყარსის კავკასიის 

უნივერსიტეტი, თურქეთის რესპუბლიკა 

განათლება 

2002 წელი – ისტორიის დოქტორი (მსოფლიო ისტორია და წყაროთმცოდნეობა, გრიფი 07. 00. 

04.). 

1997 - 2002 წელი - აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის ახლო აღმოსავლეთის შუა საუკუნეების ისტორიის განყოფილების მაძიებელი. 

1990–1995 წწ.–ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალციხის ფილიალი. 

სამსახურებრივი გამოცდილება 

2012–დან დღემდე სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის პროფესორი. 

2020 წლის 01 იანვრიდან დღემდე ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი 

12. 12. 2011 წლიდან 15. 08. 2018 წლამდე თურქეთის რესპუბლიკა, არდაჰანის (არტაანი) 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული  პროფესორი. 

18. 11. 2013 -26.02. 2014 წწ. თურქეთის რესპუბლიკა, არდაჰანის (არტაანი) სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ქართული ენის და ლიტერატურის განყოფილების გამგის მ/შ. 

2008 – 2012წწ.–ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – კოლეჯის 

სრული პროფესორი. 

2006 – 2008 წწ.–ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჯავახეთის ფილიალი/ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – 

კოლეჯის ასოცირებული პროფესორი. 

2009 – 2012 წწ.–ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – კოლეჯის 

რექტორი. 

2007 – 2009 წწ.–ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – კოლეჯის 

რექტორის მოვალეობის დროებით შემსრულებელი. 

2005 – 2007წწ.–ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჯავახეთის ფილიალის დირექტორი. 
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2002 – 2005 წწ.–ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჯავახეთის ფილიალის დირექტორის მოადგილე. 

2011 – 2012 წწ.– ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი. 

2008 – 2011წწ.– ახალციხის ინსტიტუტი/ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი.. 

2006 – 2008წწ.– ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალციხის (მესხეთის) ფილიალი/ახალციხის ინსტიტუტის ასისტენტ–პროფესორი. 

2004 – 2006 წწ.– ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალციხის (მესხეთის) ფილიალის დოცენტი. 

1995 – 2004 წწ.– ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალციხის (მესხეთის) ფილიალის მასწავლებელი. 

სამეცნიერო ინტერესების სფერო 

ქართულ–თურქული ურთიერთობების კვლევა, თურქეთის ისტორია, წყაროთმცოდნეობა და 

ისტორიოგრაფია. 

სამეცნიერო შრომები 

მონოგრაფიები: 

1. Roin Kavrelişvili, Gürcü Basınında Türkiye (1866-1939)/თურქეთის თემა ქართულ 

პრესაში, გამომცემლობა „Bilge Kültür Sanat Yayın Dağıtım San. Ve Tic. Ltd. Şti”, İstanbul, 

2022 (თურქულ ენაზე) 

2. მერაბ ბერიძე, როინ ყავრელიშვილი, სამცხე–ჯავახეთის სამზარეულო, გამომცემლობა 

„Zafer Medya”, Erzurum, 2016. (ქართულ და თურქულ ენებზე). 

3. Dimitri Şalikaşvili’nin Türkiye Günlüğü (Türkiye’de Gürcistan Temsilciliği 27 Aralık 1920 – 20 

Mart 1921), Çeviren ve Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Roin Kavrelişvili, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi – Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, Trabzon, 2013, s. 7-168/დიმიტრი 

შალიკაშვილის თურქული დღიურები (საქართველოს წარმომადგენლობა თურქეთში 27 

დეკემბერი 1920 – 20 მარტი 1927), ქართულიდან თურქულ ენაზე თარგმნა, შესავალი, 

კომენტარები დაურთო და გამოსაცემად მოამზადა როინ ყავრელიშვილმა, შავი ზღვის 

ტექნიკური უნივერსიტეტის შავი ზღვის აუზის კვლევის ინსტიტუტი, გამომცემლობა 

„Bizim Dijital”, ტრაპიზონი, 2013. (ქართულ და თურქულ ენებზე). 

4. ვ. სილოგავა, ლ. ახალაძე, მ. ბერიძე, ნ. სულავა, რ. ყავრელიშვილი, ჯავახეთის 

ეპიგრაფიკული კორპუსი, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2012. 

5. ა. დაუშვილი, ჯ. კარალიძე, ი. მანველიძე, მ. მაცაბერიძე, ე. მესხია, მ. სიორიძე, კ. 

სურგულაძე, რ. ყავრელიშვილი, დ. ჭუმბურიძე, ო. ჯანელიძე, ბრძოლა ბათუმისათვის 

(18–20 მარტი 1921 წ), გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2011. 

სახელმძღვანელოები/სასწავლო კურსები: 

1. კ. გაბუნია, ნ. შარაშენიძე, ჭ. ქირია, ვ. აბაშვილი, რ. ყავრელიშვილი, ქართული ენის 

თვითმასწავლებელი თურქულენოვანი მოსახლეობისთვის/Türkçe Konuşanlar İçin 

Kendi Kendine Gürcüce’de (Ders) Kitabı, გამომცემლობა „ფინანსები“, თბილისი, 2003. 

 



 

 

 

 

სამეცნიერო სტატიები/თეზისები: 

 

1. Roin Kavrelishvili, Trabzon ve Batum Konferanslarının Gürcü Basınında Yansımaları, 

XIX. Türk tarih Kongresi Özet Kitapçığı, 3-7 Ekim, 2022, Ankara, s.436-438. 

2. Роин Каврелишвили, Армяно-турецкая война по материалам грузинской прессы 

(1920  г.), 11-я международная научная конференция, историко-культурное 

наследие Ширака: Актуальные вопросы арменоведения, 23-24 сентября, Тезисы, 

Гюмри, 2022, с. 117-120. 

3. როინ ყავრელიშვილი, რეცენზია დერია ჩინი შიმშექის წიგნზე: „საქართველოს 

წარმომადგენლობა ანკარაში და თურქულ-ქართული ურთიერთობები“, 

პროფესორ იოსებ ალიმბარაშვილის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, გორი, 2022, გვ. 289-302, ISBN 978-9941-8-4224-5 

4. Roin Kavrelishvili, Türk – Gürcü İlişkilerinin “Sakartvelos Respublika” Gazetesindeki 

Yansımaları, Kitap – Mutarekeden İstiklale, 1921 Yılında Milli Mücadele, Yayına 

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Doç. Dr. Nilüfer Erdem, Araş. Gör. Umut 

Dede, Araş. Gör. Özlem Arslan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Ocakları 

İstanbul Şubesi, T.C. İstanbul Üniversitesi, Yayın №31, Türk Ocakları Yayınları, 

İstanbul, 2021, s. 403-422, ISBN 798-605-9443-53-1 

5. როინ ყავრელიშვილი, ქართველი ელჩის სიმონ მდივნის თვალით დანახული 

თურქეთის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა, ქართულ-თურქული 

ურთიერთობები XX საუკუნეში, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2021, (ქართულ, 

თურქულ, ინგლისურ ენებზე), გვ. 30, 65, 94. ISBN 928-9941-34-080-2 

6. Роин Каврелишвили, Одна из задач турецкой делегации на брест-литовских мирных 

переговорах (03 -15. 12. 1917), Научные труды, выпуск 2(24), Респуплика Армения, 

Национальная академия наук, Ширакский центр арменоведческих исследований, 

Гюмри, 2021, с. 118-123; УДК: 93/94, DOI: 10. 52971/18294316-22021.2-118. 

7. როინ ყავრელიშვილი, „Kars Mukavelesi’nin Gürcü Kamuoyuna Yansıması“, 

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის „სამხრეთ კავკასიაში ტერიტორიული და 

სასაზღვრო პრობლემები: ყარსის ხელშეკრულებიდან შუშის დეკლარაციამდე“ 

თეზისების კრებული, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემია, ბაქო, 2021,  გვ. 20-21, 
ISBN: 978-9952-28-556-7. 

8. როინ ყავრელიშვილი, ქართველოლოგიის და თურქოლოგიის განყოფილებები, 

როგორც კულტურათაშორისი ხიდები, საერთაშორისო სიმპოზიუმის „მშვიდობიანი 

კავკასია“ შრომების ელექტრონული კრებული,  გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 2021, გვ. 165-171.  ISBN: 978-9941- 8- 3666-4 
9. Роин Каврелишвили, Советизация Армении по материалам газеты “Эртоба” (1920 г.), 

Сборник статей международной научной конференции, посвящённой 100-летию создания 

Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, 17-18 ноября, 2020, Гюири, с. 85 – 

95, Ереван, 2020. ISBN 978-5-8080-1432-9  
10. როინ ყავრელიშვილი, „1828-1829 წლების რუსეთ-ოსმალეთის ომი გაზეთ „ტფილისის 

უწყებანის“ ფურცლებზე (კავკასიის ფრონტი), “Tbilisis Utskebani” Gazetesi Sayfalarında 



1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı (Kafkas Cephesi), III საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ქართულ-თურქული ურთიერთობები (ახალ და უახლეს პერიოდში ქართულ-

თურქული ურთიერთობები), შრომების კრებული, გვ. 278-309, ტრაპიზონი, 2020. ISBN 

978-9944-374-92-7  

11. Roin Kavrelişvili, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Ankara Sefiri Simon  Mdivani’nin 

Anadolu Raporlari (06-10. 02. 1921; 1930), საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი Karadeniz - Black Sea – Чёрное Море, №46, Ankara, 2020, s. 153-169. 

www.dergikaradeniz.com  

12. Роин Каврелишвили, Несколько архивных документов из истории грузино-армянских 

отношений (12.02. 1920-01.12. 1920 г), научные труды Ширакского центра 

арменоведческих исследований НАН РА, выпуск 23, №1, Гюмри, 2020 г., с. 83-91.  
13. როინ ყავრელიშვილი, ოთხი თურქული დოკუმენტი ბათუმის, ყარსის და არტაანის 

ვილაეთების შესახებ (3 ივნისი - 14 სექტემბერი 1918), მეისტორიე, სამეცნიერო 

კრებული, მიძღვნილი გელა (გიორგი) საითიძის დაბადების 80 წლისთავისადმი, 

გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი, 2019, გვ. 334-339. 

14. როინ ყავრელიშვილი, „ქართული ლეგიონის საკითხი თურქულ ისტორიოგრაფიაში“ 

(1915-1917), ისტორიანი, სამეცნიერო კრებული, მიძღვნილი როინ მეტრეველის 

დაბადების 80 წლისთავისადმი, გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი, 2019, გვ. 504-

526.  

15. Roin Kavrelishvili, Sovyet Gürcü Basınında Türk-Yunan Savaşı (1921-1922), III. Uluslararası 

Dergi Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, “İlim ve Tahsil Yayıncılık, 

Bakü, 19-21 Kasım, 2019, s. 32-38.    
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რესპუბლიკა) მიწვეული პროფესორი. 

2001 – 2003 წწ, (გაზაფხულის სემესტრი)– ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტი(თურქეთის 

რესპუბლიკა) მიწვეული ლექტორი. 

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის გამოცდილება 

 



1. Periodical ”Scientific Works”, journal in the field of Armeneology and sicial sciences, 

Republic of Armenia National Academy of Sciences Shiraks Research Centre for Armenian 

Studies SNCO 

2. Black Sea Journal of Public and Social Science ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/board 

3. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის 

ფილიალი, შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, რედკოლეგიის წევრი. 

4. თურქეთის რესპუბლიკა, ორდუს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა 

ინსტიტუტის ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრი/JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES 

RESEARCH, http://sobiad.odu.edu.tr 

5. ყოველკვარტალური საერთაშორისო რეფერირებადი იმპაქტ ფაქტორიანი ჟურნალის 

KARADENIZ – BLAK SEA – ЧЁРНОЕ МОРЕ - ს რედკოლეგიის წევრი,, ისტორიის 

მიმართულების რედაქტორი, მთარგმნელთა საბჭოს წევრი http://www. 

dergikaradeniz.com – თურქეთი. 

6. ყოველკვარტალური საერთაშორისო ჟურნალის 21. Yüzyılda EĞİTİM ve TOPLUM 

(Education And Societe in The 21 st Centry) - სარედაქციო საბჭოსწევრი, 

http//www.egitimvetoplum.org 

7. ჟურნალი – ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები სარედაქციო საბჭოს წევრი 

(Actual Problems of Kartvelology), წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი. www.sangu.g  

8. კავკასიის უნივერსიტეტთა ასოციაციის სამეცნიერო და საგნობრივი საბჭოს 

წევრი.www.kunib.com 

9. ყოველკვარტალური საერთაშორისო ჟურნალის Kültür Evreni- Universe Of Culture-

Вселенная культуры რეცენზენტთა საბჭოს წევრი.www.kulturevreni.com 

10. ყოველკვარტალური საერთაშორისო ჟურნალის Bilimsel Eksen-Scıentıfıc Axsıs-

Научный меридиан რეცენზეტთა საბჭოს წევრი. www.bilimseleksen.com 

კონფერენციების/სიმპოზიუმების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი: 

1. ქ. თბილისი, ქართულ-თურქული ურთიერთობები XX საუკუნეში, 26-28 ნოემბერი, 

2021 წ. 

2. ქ. გორი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი-მშვიდობიანი კავკასიისთვის, 28-29 ნოემბერი, 

2020 წ. 

3. ქ. ანკარა, III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართულ-თურქული ურთიერთობები (ახალ 

და უახლეს პერიოდში ქართულ-თურქული ურთიერთობები), 2-3 დეკემბერი 2019. 

4. ქ. ბაქო, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი„Dergi Karadeniz/დერგი ქარადენიზ“ 

სოციალურ მეცნიერებათა მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 19-21 ნოემბერი, 2019 

წელი. 

5. ქ. გირესუნი, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი„Dergi Karadeniz/დერგი 

ქარადენიზ“ სოციალურ მეცნიერებათა მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 21-23 

ივნისი, 2019 წელი. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/board
http://sobiad.odu.edu.tr/
http://www.sangu.g/
http://www.kulturevreni.com/
http://www.bilimseleksen.com/


6. ქ თბილისი, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „Dergi Karadeniz/დერგი 

ქარადენიზ“ სოციალურ მეცნიერებათა პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 24–26 

იანვარი, 2019 წელი. 

7. ქ. გორი, მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი: „ქართულ–თურქული ურთიერთობები“ 

(შუა საუკუნეებში ქართულ–თურქული ურთიერთობები), 30 ოქტომბერი – 01 

ნოემბერი 2018. 

8. ქ. ტრაპიზონი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი: „ქართულ – თურქული ურთიერთობები 

(წყაროები ქართულ–თურქული ურთიერთობების შესახებ)“, 23–24 ნოემბერი, 2017 

წელი. 

9. არდაჰანი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ჩანაქქალეს გამოძახილი და მეჰმეთ არიფ 

ერსოი, არდაჰანის უნივერსიტეტი, 18–19 მარტი, 2016 წელი. 

10. არდაჰანი, 59–ე მუდმივმოქმედი საერთაშორისო კონფერენცია ალტაისტიკაში, 

არტაანის უნივერსიტეტი (თურქეთის რესპუბლიკა), 26 ივნისი – 01 ივლისი, 2016 

წელი.  

11. არდებილი, კავკასიის უნივერსიტეტების ასოციაციის სტუდენტთა მესამე 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ირანის ისლამური რესპუბლიკა, არდებილი, 05 –06. 

ივნისი. 2016 წ. 

12. ბიშკეკი, კავკასიისუნივერსიტეტთაასოციაციისმეექვსეკონგრესი, ბიშკეკი, 20 მაისი, 

2015წ. 

13. თავრიზი, კავკასიის უნივერსიტეტთა ასოციაციის მეხუთე კონგრესი, თავრიზი, 19 

მაისი, 2015 წ. 

14. ქ. არდაჰანი, გაქრობის გზაზე მდგარი ენების პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, 

13–16 ოქტომბერი, 2014 წ.  

15. თავრიზი, კავკასიის უნივერსიტეტების ასოციაციის სტუდენტთა მეორე 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ირანის ისლამური რესპუბლიკა, თავრიზი, 15 –17. 09. 

2014 წ. 

16. ანკარა, კავკასიისუნივერსიტეტთაასოციაციისმეოთხეკონგრესი, ანკარა, 28–30მაისი, 

2014წ. 

17. ბაქო, კავკასიისუნივერსიტეტთაასოციაციისმესამეკონგრესი, ბაქო, 20–21 მაისი, 2013 წ. 

18. ესკიეჰირი,კავკასიისუნივერსიტეტთაასოციაციისუნივერსიტეტებისთურქოლოგიისმი

მართულებისხელმძღვანელთასემინარი, ქ. ესქიშეჰირი, თურქეთი, 06–08 მაისი, 2013 წ. 

19. ნახიჭევანი, კავკასიის უნივერსიტეტების ასოციაციის სტუდენტთა პირველი 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, ნახიჭევანი, 14 –16. 10. 2011. 



20. არდაჰანი, კავკასიის უნივერსიტეტთა ასოციაციის პირველი კონგრესი: „ერთობლივი 

სტრატეგიის დაგეგმვა და კავკასიაში უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის 

გზები“, არდაჰანი, არდაჰანის უნივერსიტეტი – იუნუს ემრეს ინსტიტუტი, თურქეთის 

რესპუბლიკა, არტაანი – სტამბოლი, 8 – 13. 05. 2011. 

21. ყარსი, ისტორიკოსთა პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თსუ მესხეთის 

(ახალციხის) ფილიალი – ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტი, თურქეთის რესპუბლიკა, 

ყარსი, 23 –24. 05. 2001. 

22. ქ. ახალციხე, სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო 

სემინარი: თურქულ–ქართული ურთიერთობები: ისტორია და თანამედროვეობა, 21–

24 აპრილი, 2016 წელი. 

23. ბათუმი, კავკასიის უნივერსიტეტთა ასოციაციის მეორე კონგრესი, ბათუმი, 03 – 05. 05. 

2012. 

24. თბილისი, ქართველოლოგიის ცენტრის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: 

„ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, 25 – 

26. 10. 2011. 

25. აბასთუმანი, მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, თსუ მესხეთის 

(ახალციხის) ფილიალი – ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტი, აბასთუმანი, 23 – 24. 05. 

2002. 

 

სამეცნიერო გრანტები/პროექტები 

1. სამცხე – ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქ არტაანის მერიის (თურქეთის 

რესპუბლიკა) ერთობლივი სამეცნიერო პროექტი “კულტურული ურთიერთობები 

სამცხე–ჯავახეთის და არტაანის მხარეებს შორის”, რომლის ფარგლებშიც გამოიცა ორი 

წიგნი: სამცხე–ჯავახეთის სამზარეულო და არტაანის სამზარეულო, 2015–2016 წწ., 

პროექტის ქართული მიმართულების: სამცხე–ჯავახეთის სამზარეულო, პოზიცია–

ძირითადი შემსრულებელი და მთარგმნელი. 

2. ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერების ფონდის 

(რუსთაველის ფონდი) მიერ დაფინანსებული პროექტის „ჯავახეთის ეპიგრაფიკული 

კორპუსი“, 2008–2011 წწ., პოზიცია–ძირითადი შემსრულებელი. 

3. Folksvagen Stiftung-ის მიერ დაფინანსებული არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პროექტის „ენობრივი სიტუაცია საქართველოში“ 

პროექტის შემსრულებელი სამცხე–ჯავახეთის რეგიონში, 2005–2007 წწ. 

4. 2003 – 2006 წლებში ეუთოს ეუუკ–ის მიერ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჯავახეთის ფილიალში განხორციელებული პროექტის „ქართული 

ენის სწავლება თსუ ჯავახეთის ფილიალის I და II კურსის სტუდენტებისათვის“ 2003–

2005 წწ. პროექტის კონსულტანტი,  

5. 2005–2006 წლებში ეუთოს ეუუკ–ის მიერ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჯავახეთის ფილიალში განხორციელებული პროექტის „ქართული 



ენის სწავლება თსუ ჯავახეთის ფილიალის I და II კურსის სტუდენტებისათვის“ 

პროექტის დირექტორი. 

 

 

 

სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა 

 

1. ქ. თბილისი, დოქტორ სიმონ ზაზაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია - ქართული დიასპორა: წარსული და თანამედროვეობა II, 11-12 

ოქტომბერი, 2022, პოზიცია - მომხსენებელი, თემა: რამდენიმე თურქული დოკუმენტი 

ანკარის მთავრობის კავკასიურ პოლიტიკასა და ბოლშევიკურ რუსეთთან 

ურთიერთობის საკითხებთან დაკავშირებით. 
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