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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

2008–  ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი    
2008- დღემდე, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ამერიკისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი  
2007-დღემდე -ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ამერიკისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი  
2006–2008 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრის 
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი    
2006-2008 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ას. პროფესორი    
1998–2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი, 
დირექტორის მოადგილე    
1980–2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი,
 დოცენტი    
1974-1980 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი, 
ასისტენტი    
 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება, გამოქვეყნებული ნაშრომების სია (შერჩეული) 

  

წიგნები 
 

1. დემოკრატიის გაკვეთილები. ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია, 1600-1877. თსუ-ს 
გამომცემლობა, თბილისი, 2019, 350 გვ. (თანაავტორი მ.ბარნოვი) 

2. ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატია მე-20 საუკუნეში, სალექციო კურსი, 2019 
(მზადდება გამოსაცემად) 

3. ჩვენი საქართველო, მე-6 კლასის სახელმძღვანელო, გამომცემლობა „კლიო“, 2018 (თანაავტორი). 
4. ჩვენი საქართველო, მე-5 კლასის სახელმძღვანელო, გამომცემლობა „კლიო“, 2018 (თანაავტორი. 
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5. ქალი საუკუნის ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში.  გამომცემლობა „კლიო“, 
თბილისი, 2017, 239 გვ.  

6. ისტორია, მე-8 კლასის სახელმძღვანელო, კლიო, თბილისი, 2012 (თანაავტორი, მთ.რედაქტორი) 
7. ისტორია, მე-7 კლასის სახელმძღვანელო, კლიო, თბილისი, 2012 (თანაავტორი, მთ.რედაქტორი) 
8. პატრიოტის ისტორიის საკითხავი: ყველა ამერიკელისათვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები, 

თარგმანი ინგლისურიდან, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი,  2013 
(სამეცნიერო თანარედაქტორი) 

9. კულტურათა გზაჯვარედინი. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნები და  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
ცვლილებები XIX-XX საუკუნეებში, მოსწავლის წიგნი, ევროკლიო, 2015 (საერთაშორისო 
თანარედაქტორი) 

10. კულტურათა გზაჯვარედინი. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნები და  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
ცვლილებები XIX-XX საუკუნეებში, მასწავლებლის წიგნი, ევროკლიო, 2015 (საერთაშორისო 
თანარედაქტორი) 

 თანამდროვე ნიგერიის პოლიტიკური ძალები, „მეცნიერება“, თბილისი, 1978 (რუსულად)
 ახალი ისტორიის ქრესთომატი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1970 

(თანაავტორი)
 
 
სტატიები 

 

13. მელანია ტრამპი - შეერთებული შტატების პირველი ქალბატონი. 
https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_humanities/konf2020saboloo.pdf  

14. ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკა ქალთა საკითხებში, ამერიკის შესწავლის საკითხები, VIII, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2020, გვ…  

15. Eingefrorene Konflikte in neuen georgischen Geschichtsschulbüchern. In: Zivilgesellschaft in Zeiten militärischer 
Bedrohung: Zivilgesellschaftliches Engagement und Reaktionen im Bildungssektor auf gewaltsame Konflikte im 
östlichen Europa sowie im überregionalen historischen Vergleich,  Rath / Maier / Kendzor (Hg.), Georg Ekert 
Institute, Dossier 6 2019, pp.105-115. 
https://www.novadoba.org.ua/pdf/20200330_123254_%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%94%
D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%95_%D0%A1%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%
9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%92_%D0%A7%D0%90%D0%A1_%D0%92%D0%9E
%D0%84%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A5_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%86%D0
%9A%D0%A2%D0%86%D0%92.pdf 

16. ელეანორ რუზველტი: ფემინისტი თუ სოციალურ საკითხებზე მზრუნველი პოლიტიკოსი, ამერიკის 
შესწავლის საკითხები, VII, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 
2018, გვ. 

17. ქალი-სახელმწიფო მდივნების როლი ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში, ამერიკის 
შესწავლის საკითხები, VI, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2016, 
გვ.101-109.  

18. Condoleezza Rice and Her Strategy against Terrorism, American Studies Periodical, 8th Edition, IBSU, Tbilisi, 2015, 
pp.55-59. 

19. Comparative Analyzes of American and Georgian Identity,American Studies Periodical, 7th Edition , IBSU, Tbilisi, 
2014, pp.23-31. 

20. შეერთებული შტატების იმიჯი მსოფლიოსა და საქართველოში: შედარებითი ანალიზი, VII 
საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 2014, გვ.389403. 

21. The Implications of Cultural and Religious Diversity for History Education in Georgia.Collection: History, that 
Makes Us Smile, Paradigma, Sofia, 2014, pp.298-313. 

22. JFK and American Women Issues. Journal "Americanist", Warsaw, 2014, pp. 
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23. Kennedy Administration Policy in Women Issues. American Studies Periodical, 6th Edition, IBSU, 2013, pp.143-
150. 

24. История как выражение памяти в интеркультурных текстах Владимира Каминера Conference Book, 
Comparative Literature: Historiography in Literatures and Cultures: Between History, Myth and Literature, 2013, 
p.124.(Co-author S.Mudjiri). 

25. ქალთა პოლიტიკური აქტიურობის ზოგიერთი საკითხი აშშ-ში, ევროპის ქვეყნებსა და 
საქართველოში, ჰუმანიტარული კვლევები, წელიწდეული, II, 2012, გვ.96-110. 
http://evergreen.tsu.ge/eg/opac/record/12145?locg=1;expand=cnbrowse  

26. ამერიკული იდენტობის თავისებურებები, მე-6 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები 
ამერიკისმცოდნეობაში, VI, 2012, გვ.172-186. (თანაავტორი მ.გელაშვილი)   

27. ქალის როლი შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პოლიტიკაში (შედარებითი ანალიზი), 
ამერიკის შესწავლის ჟურნალი, მე-5 გამოცემა, 2012, გვ. 129-137.   

28. პირველი  ქალბატონის ინსტიტუტი აშშ-სა და საქართველოში: შედარებითი ანალიზი. კრებული: მე-
5 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ამერიკისმცოდნეობაში, V, 2011, გვ.172-186. 

 Problems of Social and Cultural Adaptation of Georgian Immigrant Women in the U.S.A., American Studies 
Periodical, 3rd edition, Tbilisi, 2010, pp.117-121.

 

, გვ.172-186.
 

  

 http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/text/index/2
33. Peculiarities of Waves of Georgian Emigration to the North America / American Studies Periodical, II, 

International Black See University, Tbilisi, 2010, pp. 
 .

(Research for Religious Studies

 

 Causes of the "Second Wave" of Women's Movement in the US / American Studies Periodical, International 
Black See University, Tbilisi, 2008, pp117-124.
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45. 

 
46. 

 
 

48. 
 

 

50. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ...სტატიები ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაში...
 

განათლება/ტრენინგი  

1978 - ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიკოსი, ისტორიის 
მეცნიერებათა კანდიდატი, მსოფლიო ისტორიაში    
21971-1974-  ასპირანტი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიკოსი  
1966-1971 -  სტუდენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიკოსი, 
ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი 
 
2014 - ისტორიული განათლება საზღვრებს გარეშე. როგორ შეგვიძლია გავაზიაროთ ჩვენი კულტურული 
მემკვიდრეობა, ოჰრიდი, მაკედონია, ევროკლიო/მაკედონიის ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია   
2014 - ჰოლოკოსტისა და გენოციდის განათლება: გამოცდილების გაზიარება საზღვრებს მიღმა,
 ზალცბურგი, ავსტრია,  ზალცბურგის მსოფლიო სემინარი    
2014 - საპასუხისმგებლო ისტორია - წარსულისადმი განსხვავებული მიდგომა, თბილისი,  DVV 
ინტერნაციონალი და ევროკლიო    
2010 - ევროპის გასაღები, გაზას უნივერსიტეტი, ანკარა, თურქეთი,  ევროკლიო/მატრა, ისტორიის 
პედაგოგთა თურქეთის ასოციაცია    
2009 - სხვის აზრის გაზიარება: კულტურათაშორის დიალოგი და ისტორიის სწავლება და სწავლა,ნიქოზია, 
კვიპროსი, ევროკლიო   
2009 - ევროპული დიალოგი. კულტურული ცისარტყელა მომავლისთვის,სოფიის წმ.კლიმენტ ოჰრიდსკის 
უნივერსიტეტი, სოფია, ბულგარეთი, ისტორიის მასწავლებელთა ბულგარეთის ასოციაცია  
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2009 -  
,

 
2009 - , 

2008-2011-  ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში ისტორიის სწავლების გზით. როგორ ვასწავლოთ 
ისტორია და მოქალაქეობრიობა მრავალეთნიკურ და მრავალრელიგიურ გარემოში თბილისი, 
გუდაური, ჩაქვი, თბილისი, თელავი, ახალციხე,ბაზალეთი,   
2008 - იდენტობის, მრავალფეროვნებისა და ღირებულებების შესწავლა ისტორიის სწავლების გზით,
 დასავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტი, ბრისტოლი, დიდი ბრიტანეთი, ევროკლიო  
2004 - ამერიკა კაცობრიობის მოვლენების კურსში: პრეზენტაციები და ინტერპრეტაციები,პრაღა, ჩეხეთის 
რესპუბლიკა, ამერიკის შესწავლის ევროპული ასოციაცია.   
 
 
მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.  
 

1. 2020 მაისი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 
საქართველო. ამერიკისმცოდნეობის XXI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: 
მელანია ტრამპი - შეერთებული შტატების პირველი ქალბატონი.  

2. 2019 მაისი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 
საქართველო. ამერიკისმცოდნეობის XX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: 
ობამასა და ტრამპის ადმინისტრაციების პოლიტიკა ქალთა საკითხში: შედარებითი ანალიზი.  

3. 2018 მაისი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 
საქართველო. ამერიკისმცოდნეობის XIX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: 
ამერიკელ ქალთა სწავლების პრობლემები საქართველოში.  

4. 2017 მაისი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 
საქართველო. ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: 
ამერიკელი ქალი-პოლიტიკოსები გაეროში: ელეანორ რუზველტი. 

5. 2016 ნოემბერი - კიევი, უკრაინა, გეორგ ეკერტის ინსტიტუტის კონფერენცია „ევროპის იმიჯი 
ისტორიის სახელმძღვანელოებში, სექციის თავმჯდომარე. 

6. 2016 ნოემბერი - ვაშინგტონი, აშშ, სლავური, აღმოსავლეთ ევროპული და ევრაზიული კვლევების 
ასოციაციის 48-ე ყოველწლიური კონფერენცია, მოხსენება:  „საერთაშორისო თანამშრომლობის 
გავლენა ისტორიის სწავლებაზე საქართველოში“ 

7. 2016 ოქტომბერი - აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო. 
ამერიკისმცოდნეობის VIII საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: ქართველი იმიგრანტების 
ადაპტაცია სეერთებულ შტატებში: რელიგიის ფაქტორი. 

8. 2016 სექტემბერი - თსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ეთნოკულტურული 
ადაპტაციისა და ინტეგრაციის პროცესები  საქართველოში, მოხსენება: „ისტორიის სწავლების 
როლი საქართველოში  ეთნოკულტურული ადაპტაციისა და ინტეგრაციის პროცესებში“ 

9. 2016 მაისი, - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 
საქართველო. ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: 
რელიგიის როლი ამერიკული იდენტობის ჩამოყალიბებაში.  

10. 2015 დეკემბერი, - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. 
ამერიკისმცოდნეობის  საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: კონდოლიზა რაისი და მისი 
სტრატეგია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში.  

11. 2015 აგვისტო - კანდას უნივერსიტეტი, მაკუჰარა, იაპონია. ICCEES-ის მე-9 მსოფლიო კონგრესი. 
მოხსენება:  ქალები პოსტსაბჭოთა რუსეთისა და საქართველოს პოლიტიკაში: შედარებითი ანალიზი  

12. 2015 აგვისტო, – აიომა გაკუინის უნივერსიტეტი, ტოკიო, იაპონია. სიმპოზიუმი გენდერული 
საკითხები რუსეთსა და  აღმოსავლეთ ევროპაში და იაპონიასთან შედარება. მოხსენება: ქალთა 
საკითხები და დემოკრატიზაციის პროცესი საქართველოში. 
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13. 2015 მაისი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 
საქართველო. ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: 
ამერიკის იმიჯის ახალი ტენდენციები მსოფლიოში 

14. 2014 დეკემბერი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. 
ამერიკისმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: ამერიკული და ქართული 
იდენტობის შედარებითი ანალიზი.  

15. 
ა ე მოხენება:

 
16. 2014 აპრილი - ბაზალეთი, საქართველო, რეგიონული კონფერენცია „საპასუხისმგებლო ისტორია - 

წარსულისადმი განსხვავებული მიდგომა“, მოხსენება: ჰოლოკოსტისა და სხვა გენოციდის 
სწავლების გამოცდილება მსოფლიოსა და საქართველოში 

17. 2014 ივნისი - ზალცბურგი, ავსტრია, ზალცბურგის გლობალური სემინარი, სესია 535, სიმპოზიუმი 
ჰოლოკოსტის სწავლება და სხვა გენოციდის პრევენცია: გამოცდილების გაზიარება საზღვრებს 
გაღმა. მოხსენება: ჰოლოკოსტისა და სხვა გენოციდის სწავლება საქართველოში     

18. 2013 დეკემბერი - ბაქოს სლავისტიკის ინსტიტუტი,ბაქო, აზერბაიჯანი, საერთაშორისო 
კონფერენცია ლიტერატურა-მითი-ისტორია, მოხსენება: ისტორია როგორც მეხსიერების 
გამოხატულება ვლადიმირ კამინერის ინტერკულტურულ ტექსტებში  

19. 2013 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. 
ამერიკისმცოდნეობის  საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: კენედის ადმინისტრაციის 
პოლიტიკა ქალთა საკითხებში.  

20. 2013 ივნ - ვენის დიპლომატიური აკადემია, ვენა, ავსტრია. რეგიონული კონფერენცია „სხვების 
იმიჯი“: ინტერრელიგიური და ინტერკულტურული განათლების საუკეთესო პრაქტიკა ევროპა-
ხმელთაშუაზღვისპირეთის რეგიონში“, ექსპერტი.  

21. 2013 მაისი - თსუ, თბილისი, საქართველო. ამერიკისმცოდნეობის XIV ყოველწლიური 
საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება: ქალის სტატუსი 1970-იანი წლების შეერთებულ შტატებში: 
ცვლილების მიზეზები.  

22. 2012 ნოემბერი - თსუ, თბილისი, საქართველო. საერთაშორისო კონფერენცია: Representing History: 

Theoretical Trends and Case Studies. მოხსენება: ისტორიის სწავლების პრობლემები საქართველოს 
მულტიკულტურულ და მულტიკონფესიურ გარემოში.  

23. 2012 ნოემბერი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. 
ამერიკისმცოდნეობის I  საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება:  ქალის როლი აშშ-ისა და 
საქართველოს არჩევნებში (შედარებითი ანალიზი).  

24. 2012 - ინდიანას უნივერსიტეტი, ბლუმინგტონი, აშშ, ცენტრალური ევრაზიის 
შესწავლის საზოგადოების მე-13 ყოველწლიური კონფერენცია. მოხსენება: საქართველოს 
კულტურული და რელიგიური მრავალფეროვნების ჩართვა ისტორიულ განათლებაში  

25. 2012 - თსუ, თბილისი, საქართველო, საერთაშორისო კონფერენცია, მიძღვნილი აკად. 
მ.ლორთქიფანიძის 90 წლისთავისადმი: "ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული 
მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები". მოხსენება: ისტორიული განათლების პრობლემები 
საქართველოს მრავალკულტურულ და მრავალკონფესიურ გარემოში  
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 2005,

 
 

 

70. 2004, 
 

 2004, 

;
 

 

 

 

 

 

 

79. 1997, 
 . .

    
 

 
სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   
 
  

1. 2016 - სახელმძღვანელოთა კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტი (ბრაუნშვაიგი, გერმანია),
 სამეცნიერო–კვლევითი სტიპენდია „ახალი თემები ისტორიის ქართულ 
სახელმძღვანელოებში“, მკვლევარი    

2. 2013-2015 - აშშ-ის საელჩო, თსუ, ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი, დემოკრატიის 

გაკვეთილები: ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია, ამერიკის ისტორიის ქართული 

სახელმძღვანელო ორ ტომად, ავტორი    
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3. 2013 - აშშ-ის საელჩო, თსუ, ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი, წიგნის „პატრიოტის ისტორიის 

საკითხავი: ყველა ამერიკელისათვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები“ თარგმნა და გამოცემა, 
სამეცნიერო რედაქტორი    

4. 2011-2015- ევროკავშირი/ევროკლიო, ისტორიის პედაგოგთა საქართველოს, აზერბაიჯანის, 

სომხეთის, მოლდოვას, უკრაინის ასოციაციები, გაზიარებული ისტორია, კულტურული დიალოგი. 

ისტორიის ინოვაციური სწავლება შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში,  საერთაშორისო რედაქტორი  

 9, 

, 
6. 200
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სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა  

2002 - კრებულის “ამერიკის შესწავლის საკითხები“ თანარედაქტორი 
2002 - ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციის თანადამფუძნებელი, ვიცე-პრეზიდენტი 
1997 - ისტორიის პედაგოგთა საქართველოს ასოციაციის თანადამფუძნებელი, მრჩეველთა საბჭოს წევრი 
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