
 

 

                                           
 
 

მესამე საერთაშორისო კონფერენცია - სახელმწიფო არქივების 
ღიაობა და მეხსიერების კვლევები 

 
16 დეკემბერი, 2021 

ჰიბრიდული ღონისძიება: ონლაინ, Zoom პლატფორმით /  
ადგილზე - სასტუმრო Holiday Inn, 26 მაისის მოედანი, თბილისი 

11:00–18:30 თბილისის დროით (GMT+4) 

 
დღის წესრიგი 

 
 
11:15-12:00 – რეგისტრაცია და დილის ყავის შესვენება 
 
12:00-12:10 - მისასალმებელი სიტყვები 

სადისკუსიო პანელები:  
 

1. არქივები კოვიდ-19 პანდემიის დროს: გამოწვევები და 
გაკვეთილები პოსტპანდემიური მომავლისთვის 
პანელის ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრ მორისონი, ისტორიის მკვლევარი, 
New College, ოქსფორდის უნივერსიტეტი 
 
მომხსენებლები:  
 

• 12:10–12:25 - სახელმწიფო არქივები და კოვიდი უნგრეთში 
შანდორ ჰორვატი – ისტორიკოსი, უახლესი ისტორიის დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი, ისტორიის ინსტიტუტი, ჰუმანიტარული კვლევითი ცენტრი, 
ბუდაპეშტი 
 

• 12:25-12:40 - ბრიტანეთის ბიბლიოთეკა და კოვიდი 
არჩი ბლისეტი, DPhil სტუდენტი, Keble College, ოქსფორდის უნივერსიტეტი 
 

• 12:40–12:55 - დისტანციური კვლევა უკრაინისა და მოლდოვის არქივებში კოვიდ-19 
პანდემიის დროს 
დეანა სოლონინკა, სადოქტორო კანდიდატი, ედინბურგის უნივერსიტეტი 
 



 

 

• 12:55-13:10 - როგორ გავაგრძელოთ საარქივო სამუშაოები COVID-19-ის დროს? 
ციფრული ჰუმანიტარული მეცნიერებების გამოყენების კონკრეტული მაგალითი 
საქართველოს საისტორიო არქივის დოკუმენტებში. 
ოლივერ რაისნერი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟან მონეს პროგრამის 
ევროპის კვლევებისა და კავკასიის კვლევების პროფესორი 
 

• 13-10-13:25 - სინძიანის პროვინცია რუსულ არქივებში და დაშვება კოვიდ-19-ის 
დროს 
იუან გაო - დოქტორობის კანდიდატი, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტი 
 

• 13:25–13:30 - კითხვა-პასუხი 
 

 
13:30-14:30 - სადილი 
 

14:30–15:00 კვლევის პრეზენტაცია: 
 
თანამედროვე საარქივო მასალები სახელმწიფო დაწესებულებებში 
საქართველოს დამოუკიდებლობიდან დღემდე:  რა ვიცით მათი 
ადგილსამყოფელის, შინაარსის, მათზე წვდომისა და არქივირების 
პოლიტიკის შესახებ 
 

• ნინო გოზალიშვილი – მეხსიერების და დეზინფორმაციის კვლევების 
მიმართულების ასოცირებული მკვლევარი, ინფორმაციის თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 

• ანტონ ვაჭარაძე – მეხსიერების და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულების 
ხელმძღვანელი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 
 

• 15:00-15:15 კითხვა-პასუხი 
 
 

2. ეროვნული და უწყებრივი არქივების ღიაობა და რეგულაციები: 
გაუმართავი პრაქტიკა და კარგი მაგალითები 
პანელის ხელმძღვანელი: ივან პავლოვი, ადვოკატი, ყოფილი „გუნდი 29“ [Команда 
29] ხელმძღვანელი 
 
მომხსენებლები: 
 

• 15:15-15:30 - სახელმწიფო საიდუმლოებები და ხელმისაწვდომობა რუსეთის 
არქივებში 
დარია სუხიხ – იურისტი, ყოფილი „გუნდი 29“ [Команда 29] 
 

• 15:30–15:45 - დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის პირობების 
შესაბამისობა რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობასთან 
არტიომ კუტლოვსკი – იურისტი, ყოფილი „გუნდი 29“ [Команда 29] 
 



 

 

• 15:45–16:00 – საქართველოში პოსტსაბჭოთა არქივებთან წვდომის სამართლებრივი 
გამოწვევები 
გიორგი დავითური - იურისტი, მედიისა და გამოხატვის თავისუფლების 
მიმართულების ხელმძღვანელი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI) 
 

• 16:00-16:15 - წარმატებული ცვლილებები უკრაინის საარქივო კანონმდებლობაში 
„ღირსების რევოლუციის“ შემდეგ: საბჭოთა უშიშროების სამსახურების არქივების 
ღიაობა 
ანა ოლიინიკი – რუსეთის და პოსტსაბჭოთა პოლიტიკის სამაგისტრო კანდიდატი, 
სლავური ქვეყნებისა და აღმოსავლეთ ევროპის შემსწავლელ სკოლაში, University 
College, ლონდონი  
 

• 16:15–16:30 - კითხვა-პასუხი 
 
 
 
16:30-17:00 - ყავის შესვენება 
 
 

3. საარქივო კვლევის პოპულარიზაციისკენ 
პანელის ხელმძღვანელი: ჯერემი სმითი, პროფესორი, ჰუმანიტარულ და 
სოციალურ მეცნიერებათა კოლეჯი, მოჰამედ ბინ ზაიედის უნივერსიტეტი 
 
მომხსენებლები: 
 

• 17:00-17:15 - საბჭოთა სპეცსამსახურების საარქივო დოკუმენტები დიდი ტერორის 
დროს რუსეთის ფედერაციის არქივებში: წვდომის პრობლემები 
სერგეი პრუდოვსკი, საარქივო მკვლევარი, საზოგადოება „მემორიალი“, რუსეთი 
 

• 17:15-17:30 - არქივების პოპულარიზაცია: ევროკავშირის პროექტის - „კრეატიული 
ევროპა“ (EU Creative Europe)  
ვლატკა ლემიჩი, ICARUS / ICARUS ხორვატია.  
 

• 17:30-17:45 - როგორ ვასწავლოთ საარქივო კვლევა მომავალ ჟურნალისტებს 
ანტონ ვაჭარაძე, ისტორიკოსი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI)/ საქართველოს უნივერსიტეტი (UG) 
 

• 17:45–18:00 - პირველადი წყაროების გამოყენება საბჭოთა და რუსეთის ისტორიის 
სწავლებაში 
ტიმოთი ბლაუველტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბჭოთა და 
პოსტსაბჭოთა კვლევების ასოცირებული პროფესორი 
 
 

18:00-18:30 - კითხვა-პასუხი / დასკვნითი სიტყვა 
 
 


