საკითხები
საქართველოს ისტორიაში
დოქტორანტურაში შემსვლელთათვის
1.

ქართული ნარატიული საისტორიო წყაროები.

2.

უცხოური

წერილობითი

წყაროები

საქართველოს

შესახებ

(ბერძნული,

რომაული,

ბიზანტიური წყაროები).
3.

პირველყოფილი საზოგადოება საქართველოს ტერიტორიაზე.

4.

ქართველთა წარმომავლობის (ეთნოგენეზის) საკითხი ქართველ ისტორიკოსთა ნაშრომებში.

5.

ქართველ ტომთა გაერთიანებები ძვ. წ. აღ. II-I ათასწლეულში. დიაოხი. კოლხა.

6.

ბერძნული ახალშენები კოლხეთის ტერიტორიაზე (ძვ. წ.აღ. VIII-III საუკუნეებში).

7.

კოლხეთისა და იბერიის (ქართლის) სამეფოების წარმოქმნა.

8.

რომაელთა ლაშქრობა ქართლსა (იბერიასა) და ეგრისში (კოლხეთში).

9.

ქართლის სამეფოს გაძლიერება ახ. წ. აღ. I-II საუკუნეებში.

10. ეგრისის (ლაზთა) სამეფოს წარმოქმნა და განმტკიცება ახ. წ. აღ. I-III საუკუნეებში.
11. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება ქართლსა და ეგრისში.
12. ქართლი V საუკუნის მეორე ნახევარში. ვახტანგ გორგასალი.
13. საქართველოს დაპყრობა არაბების მიერ. არაბობა საქართველოში.
14. ერთიანი ქართული სახელმწიფოს - საქართველოს წარმოქმნა (X-XI საუკუნეები). დავით III.
ბაგრატ III.
15. ერთიანი საქართველოს მეფეები: გიორგი I, ბაგრატ IV, გიორგი II.
16. დავით აღმაშენებელი (საშინაო პოლიტიკა).
17. დავით აღმაშენებელი (საგარეო პოლიტიკა).
18. საქართველო დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეები დროს. დემეტრე I. გიორგი III.
19. თამარ მეფე (საშინაო პოლიტიკა).
20. თამარ მეფე (საგარეო პოლიტიკა).
21. ქართული

კულტურა

XI-XII

საუკუნეებში.

(განათლება.

მეცნიერება.

ისტორიოგრაფია).
22. ჯალალ-ედ-დინის ლაშქრობები საქართველოში.
23. საქართველოს დაპყრობა მონღოლთა მიერ. მონღოლთა საგადასახადო სისტემა.
24. ორმეფობა საქართველოში. დავით ულუ და დავით ნარინი.

მწერლობა.

25. საქართველოს გაერთიანება. გიორგი V ბრწყინვალე.
26. თემურ-ლენგის ლაშქრობები საქართველოში.
27. საქართველოს დაშლა სამეფო სამთავროებად (XV საუკუნის მეორე ნახევარი).
28. ბრძოლა ირანისა და ოსმალეთის აგრესიის წინააღმდეგ XVI საუკუნეში. ქართლის მეფე
ლუარსაბ I. იმერეთის მეფე ბაგრატ III. ქართლის მეფე სიმონ I.
29. შაჰ-აბასის ლაშქრობები საქართველოში 1614-1617 წლებში. მარტყოფისა და მარაბდის
ბრძოლები.
30. ბრძოლა ირანელ დამპყრობთა წინააღმდეგ. თეიმურაზ I. ბახტრიონის აჯანყება.
31. ვახტანგ VI (კულტურულ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობა. საგარეო პოლიტიკა).
32. დასავლეთ საქართველო XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში. სოლომონ I-ის საშინაო და
საგარეო პოლიტიკა.
33. ქართლ-კახეთის სამეფო XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში. ერეკლე II-ის საშინაო და საგარეო
პოლიტიკა.
34. ქართული კულტურა XVIII საუკუნეში (განათლების კერები, მწერლობა. ისტორიოგრაფია).
35. ქართლ-კახეთის სამეფოს დაპყრობა რუსეთის იმპერიის მიერ.
36. იმერეთის სამეფოს დაპყრობა რუსეთის იმპერიის მიერ.
37. სამეგრელოს, გურიისა და აფხაზეთის სამთავროების დაპყრობა რუსეთის იმპერიის მიერ.
38. რუსეთის იმპერიის კოლონიური პოლიტიკა საქართველოში XIX საუკუნის პირველ
მესამედში.
39. 1802 წლის პოლიტიკური გამოსვლა კახეთში.
40. 1804 წლის ქართლის მთიანეთის აჯანყება.
41. 1812 წლის კახეთის აჯანყება.
42. 1819-1820 წლების აჯანყება დასავლეთ საქართველოში (იმერეთი, გურია, სამეგრელო, რაჭა).
43. 1832 წლის შეთქმულება და მისი მნიშვნელობა.
44. ეროვნული მოძრაობა საქართველოში XIX საუკუნის 60-80-იან წლებში.
45. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წელს.
46. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921 წწ.) საშინაო პოლიტიკა.
47. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921 წწ.) საგარეო პოლიტიკა.
48. საბჭოთა რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომი.
49. 1924 წლის ანტისაბჭოთა ეროვნული აჯანყება.
50. XX საუკუნის 30-იანი წლების პოლიტიკური რეპრესიები საქართველოში.

51. მეორე მსოფლიო ომი და საქართველო.
52. 1956 წლის 9 მარტის ტრაგედია.
53. ეროვნული მოძრაობა საქართველოში XX საუკუნის 70-80-იან წლებში (1978 წლის 14 აპრილი.
1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედია).
54. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა 1990-1991 წლებში.

ა) ძირითადი ლიტერატურა

1. საქართველოს ისტორია (უძველესი დროიდან XIII საუკუნის დამდეგამდე). I. პროფ.
მარიამ ლორთქიფანიძის რედაქციით. თბილისი, 2006.
2. საქართველოს ისტორია (XIII-XVIII საუკუნეები). II . პროფ. ნოდარ ასათიანისა და პროფ. გივი
ჯამბურიას რედაქციით. თბილისი. 2008.
3. ვახტანგ გურული. საქართველოს ახალი ისტორია (1801-1918). წიგნი I. თბილისი, 2018;
4. ვახტანგ გურული. საქართველოს ახალი ისტორია (1801-1918). წიგნი II. თბილისი, 2018;
5. ვახტანგ გურული. საქართველოს ახალი ისტორია (1801-1918). წიგნი III. თბილისი, 2019;
6. საქართველოს ისტორია. XX საუკუნე. პროფ. ვახტანგ გურულის რედაქციით. თბილისი,
2003.
ბ) დამატებითი ლიტერატურა
1. საქართველოს ისტორია. საქართველო უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის IV
საუკუნემდე. ტომი I. რედაქტორი აკადემიკოსი დავით მუსხელიშვილი. თბილისი, 2019;
2. საქართველოს ისტორია. IV საუკუნიდან XIII საუკუნემდე. ტომი II. რედაქტორი
აკადემიკოსი დავით მუსხელიშვილი. თბილისი, 2019;
3. საქართველოს ისტორია. საქართველო XIII საუკუნიდან XIX საუკუნემდე. ტომი III.
რედაქტორები: პროფესორი მიხეილ სამსონაძე, პროფესორი გიორგი ოთხმეზური.
თბილისი, 2020;
4. საქართველოს ისტორია. საქართველო XIX-XX საუკუნეებში. ტომი IV. რედაქტორი
პროფესორი ალექსანდრე დაუშვილი. თბილისი, 2020;
5. ზაზა აბაშიძე, მიხეილ ბახტაძე, ოთარ ჯანელოძე. საქართველო და ქართველები. თბილისი,
2020.

