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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis xelovnebis 

istoriisa da Teoriis instituti, SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis 

dafinansebiT, sami wlis manZilze (2016-2018) axorcielebda proeqts, romelic miznad 

isaxavs anis-Sirakis, rogorc gamorCeuli mravalkulturuli garemos, 

SeZlebisdagvari momcvelobiT warmoCenas, amasTan masSi arsebuli sxvadasxva 

kulturuli memkvidreobis SreebTan erTad, qarTuli politikuri, aRmsareblobiTi 

da mxatvruli memkvidreobis TanaarsebobasTan dakavSirebuli mxareebis Seswavlas. 

proeqtis ganxorcielebis Sedegad gamovlenili masalebi mravalmxriv srulyofs 

anisis, rogorc sxvadasxva kulturuli wris Sexvedrisa da urTierTmimarTebis 

garemos suraTs, amasTanave axali kuTxiT warmoaCens samxreTi kavkasiis vrcel 

regionSi mimdinare eTnokonfesiur Tu kulturul procesebs, rogorc saqarTvelos 

saxelmwifos, ise eklesiis mimarTebebs maTTan, sazogadod _ qarTuli kulturuli 

memkvidreobis adgilsa da rols am procesebSi. 

proeqtze muSaobis Sedegad gamovlenil da Seswavlil masalebSi, werilobiTi 

wyaroebis gverdiT, erTiandeba arqeologiuri monapovari, numizmatika, lapidaruli 

da freskuli epigrafika, xuroTmoZRvreba da kedlis mxatvroba, agreTve saarqivo 

masalebi – dokumentebi, savele dRiurebi, fotoebi _ romlebic qalaqis istoriis 

sxvadasxva etapTan da mis kvlevasTanaa dakavSirebuli. am masalis aRnusxva da 

Seswavla anisis, rogorc sxvadasxva kulturuli memkvidreobis TavSeyris adgilis, 

mravalmxriv sagulisxmo suraTs saxavs, amasTan axali kuTxiT warmoaCens am 

suraTSi qarTuli memkvidreobis Tanamonawileobis xasiaTsa da masStabebs. 

proeqtis ganxorcielebis Sedegebma Tavi moiyara samtomeulSi, romlis 

pirveli da meore tomebi eTmoba gamokvlevebs, xolo mesameSi Tavmoyrilia kvlevis 

Sedegad gamovlenili da aRnusxuli masalebi. 

pirveli tomi istoriografiuli narkveviT iwyeba; Semdeg vrceli gamokvleva 

eZRvneba anisis politikuri istoriis, istoriuli da saeklesio geografiis 

sakiTxebs; sagangebo nakveTSi ganxilulia anisis saqalaqo cxovrebis calkeuli 

mxareebi, romelic sxvadasxva eTnokulturuli wris – maT Soris qarTulis _ 

TanaarsebobiT iqmneboda; mokledaa ganxiluli anis-Sirakis qarTuli numizmatikuri 

masala; daxasiaTebulia qalaqis safortifikacio sistema, misi Camoyalibebis etapebi, 

maT Soris – saqarTvelos samefos mflobelobis periodis masStaburi aRmSenebloba 

da calkeuli konstruqciul-mxatvruli maxasiaTeblebi; ganxilulia anisis 

saeklesio-saaRmSeneblo skolis is Zeglebi, romelTa mxatvruli iersaxec 
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sxvadasxva mxatvruli wris _ maT Soris qarTulis _ maxasiaTebelTa TanaarsebobiTa 

da erTianobiT iqmneboda.  

meore tomi mTlianad daeTmo gamokvlevas anisis yvelaze mniSvnelovani 

ferweruli ansamblis – tigran honencis safasiT agebuli wm. grigolis eklesiis, 

misi karibWis da ekvderis freskebis Sesaxeb. moxatulobebis sagangebo kvlevam 

SesaZlebeli gaxada maT SeqmnasTan dakavSirebuli araerTi arsebiTi sakiTxis 

naTelqmna da dazusteba. maT Sorisaa ferweruli ansamblis programis sazogado 

sazrisi da misi mimarTeba qarTvelTa samefos mflobelobis epoqis anisisa da 

samxreTi kavkasiis politikur, aRmsareblobiT da kulturul realiebTan, iseve 

rogorc wm. grigol parTelis cxovrebis ciklSi aRbeWdili, eTnokulturuli 

tendenciebi da ciklis sazrisis wanamZRvrebi, rac,  garkveuli istoriuli 

etapisTvis, saqarTvelos saxelmwifosa da saqarTvelos eklesiis 

mizandasaxulobasTan iyo dakavSirebuli. 

mesame tomSi SeZlebisdagvarad srulad iqna Tavmoyrili anis-Sirakisa da 

saqarTvelos urTierTobis sxvadasxva mxareTa amsaxveli qarTuli, somxuri, 

bizantiuri, arabuli, siriuli, sparsuli, osmaluri da rusuli naratiuli wyaroebi; 

erTiani korpusis saxiT qveyndeba anisisa da misi Semogarenis is epigrafikuli 

Zeglebi, _ saxeldobr, qarTuli da somxuri lapidaruli, agreTve qarTuli da 

berZnuli freskuli warwerebi _ romlebic asaxavs anissa da istoriul SirakSi 

mimdinare, qarTul memkvidreobasTan dakavSirebul, politikur, aRmsareblobiT, 

kulturul procesebs; amas mosdevs katalogebi, saxeldobr, qveyndeba _ qarTuli 

saxelmwifos mflobelobis epoqis numizmatikuri masala, romelic yarsis muzeumSia 

daculi; yarsis muzeumSi daculi reliefi qarTuli warweriT; saqarTvelos 

erovnul muzeumSi daculi arqeologiuri masalebi anisidan. tomis bolo nakveTSi 

gaerTianda anisisa da saqarTvelos urTierTobebis amsaxveli saarqivo dokumentebi. 

proeqtis ganxorcielebaSi monawileobdnen: zaza sxirtlaZe (proeqtis 

xelmZRvaneli), giorgi WeiSvili, entoni istmondi, irine giviaSvili, irine 

elizbaraSvili, natalia turabeliZe, nana sixaruliZe, vladimer kekelia, irma 

xositaSvili, neli CakvetaZe, jimSer Cxvimiani, nino bagrationi, viola tuRuSi, 

zeinab gurjiZe. SemdgomSi proeqtis ganmaxorcielebel jgufs SemouerTdnen Teo 

jalaRania, maia patariZe, irakli faRava da irakli TezelaSvili. 

samtomeuli daibeWda saqarTvelos kulturuli memkvidreobis ZeglTa dacvis 

erovnuli saagentos da ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis finansuri mxardaWeriT. 
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