
 წელი პუბლიკაციის დასახელება გამომცემლობა პუბლიკაციის 
სახე (სტატია, 
მონოგრაფია, 

სახელმძღვანელო 
და სხვა) 

1 2015 სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქის, 

უწმდიესის და უნეტარესის 
ლეონიდეს ეპისტოლე მოსკოვისა 

და სრულიად რუსეთის 
პატრიარქის, უწმიდესი ტიხონის 

მიმართ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
და სამართლის ფაკულტეტის 

შრომები  II 

სტატია 
გვ. 66-75 

2 2014 სტატისტიკური ცნობები 
საქართველოს საგზარქოსოში 1906 

წელს არსებული ვითარების 
შესახებ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის შრომები 

 
I 

სტატია 
გვ. 130-144 

3 2013 ეგზარქოსობის მმართველობის 
პერიოდის შეფასება რუსეთის 

საეკლესიო კრების წინარე 
თათბირზე (1906 წელი)  

 

ქართული დიპლომატია 
წელიწდეული  

ტომი16 
 

სტატია 
გვ. 175-191 

4 2013 საქართველოს საეგზარქოსოს 
ისტორიის გაყალბება რუსი 

მეცნიერების მიერ (1906 წელი) 

 

საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის მაცნე 

#1 
 

სტატია გვ.42-50 

5 2012 ალექსანდრე ცაგარელი რუსეთის 
საეკლესიო კრების წინარე 

თათბირზე 

 

მშვენიერების ზიებაში  
(რევაზ სირაძე-75 

საიუბილეო კრებული) 
 

სტატია გვ.48-60 

6 2012 საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიის საკითხი რუსეთის 

საეკლესიო კრების წინარე 
თათბირზე (1906 წელი) 

 
 

საქართველოს მეცნიეერებათა 
ეროვნული აკადემიის მაცნე 

#1 

 

სტატია გვ.37-44 

7 2012 საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიის საკითხი რუსეთის 

საეკლესიო კრების წინარე 
თათბირზე 

 
 
 

 

წიგნი 
გვ. 425 

8  
 
2011 

ეპისკოპოს კირიონის მოხსენებები 
რუსეთის საეკლესიო კრების 

წინარე თათბირზე  
 
 

 წიგნი გვ. 68 



9 2011 ალექსანდრე ცაგარელი რუსეთის 
საეკლესიო კრების წინარე 

თათბირზე (1906 წელი) 
 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის სტუდენტთა I 
სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები  
(2010 წლის 26-27 ნოემბერი) 

სტატია გვ.. 21-33 

10  2010 საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიის საკითხი. 

ქართველ მეცნიერთა ღვაწლი 

  

წიგნი 

11  2010 საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიის საკითხი რუსეთის 

საეკლესიო კრების წინარე 
თათბირის 1906 წლის 17 

ნოემბრის სხდომაზე 

 

საქართველოს ახალი და 
უახლესი ისტორიის 

საკითხები 

 
 

statia გვ.4-48 

12  2010 საქართველოს სამოციქულო 

ეკლესიის ავტოკეფალიის 
საკითხი. Eეპისკოპოს კირიონის 

ღვაწლი 

  

წიგნი 

13 2010 ბრძოლა საქართველოს ეკლესიის  
ავტოკეფალიის აღდგენისათვის 

 

Gგაზ. ,,თბილისის 
უნივერსიტეტი“, #2 (2009) 

სტატია 
 
 

14 2010 Eეპისკოპსი კირიონი რუსი 
მღვდელმთავრებისა და 

მეცნიერების  წინააღმდეგ 

Ggaz. ,,qarTuli 
universiteti“, # 55 

 

სტატია 

15 2010 Eეპისკოპოსი კირიონი. 
საქართველოს ეკლესიის საკითხი. 

Kგაზ. ,,საქართველოს 
რესპუბლიკა“, # 46 (6412) 

 

სტატია 
 
 

16 2009 ილია მართალი და სარწმუნოება კრებული ,,ქრისტიანობის 
კვლევები, # 3 

 

სტატია გვ. 103-
108 

17 2009 ეკლესიის ფორმირების საერთო 

და განმასხვავებელი ნიშნები 
ბიზანტიისა და საქართველოს 

ეკლესიის მაგალითზე 

 

კრებული ,,ქრისტიანობის 
კვლევები”, # 2 

 
 

სტატია 
გვ. 33-38 

18 2008 წმინდა მამათა სწავლანი 
სიყვარულისა და 

სინანულისათვის(ბასილი დიდი, 
იოანე ოქროპირი, ეფრემ ასური) 

 

კრებული ,,ქრისტიანობის 
კვლევები”, # 1 

 
 

სტატია გვ. 67-75 

 


