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სასწავლო კურსის სილაბუსი

სასწავლო კურსის
სახელწოდება

ნაციონალიზმი, ეთნოკონფლიქტები და მშვიდობის შენარჩუნება
Nationalism, Ethnic conflict and Peace Keeping

ავტორი (ავტორები) პროფ. ზურაბ დავითაშვილი

ლექტორი (ლექტორები) zurab daviTaSvili _ profesori, politikis mecnierebaTa doqtori, geografiis
mecnierebaTa kandidati. Tbilisis saxelmwifo universiteti, socialur da
politikur mecnierebaTa fakulteti, saerTaSoriso urTierTobebis
mimarTuleba. Tbilisi, i. WavWavaZis 14. telefoni: (995 32) 220366; el-
fosta zdavitashvili@hotmail.com
zurab.davitashvili@tsu.ge

სასწავლო კურსის კოდი
სასწავლო კურსის სტატუსი socialur-politikur mecnierebaTa fakulteti

magistratura

arCeviTi kursi saerTaSoriso urTierTobebis specialobis magistraturis
studentebisTvis

სასწავლო კურსის მიზანი
კურსის მიზანია სტუდენტებისათვის ცოდნის გადაცემა და

გამოცდილების გამომუშავება, რის შედეგადაც ისინი გაიაზრებენ
ნაციონალიზმის, ეთნოკონფლიქტების და მშვიდობის დამყარებისა და
შენარჩუნების როლს საერთაშორისო ურთიერთობებში

სტუდენტებს ჩამოუყალიბდებათ აზროვნების ხერხები, უნარები
და  განწყობა-დამოკიდებულებები, რაც დაეხმარება მათ გახდნენ
საზოგადოების განათლებული და შეგნებული წევრები,
რომლებისთვისაც უცხო იქნება აგრესიული ნაციონალიზმი,
ქსენოფობია და ეთნიკურ-რელიგიური შეუწყნარებლობა.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კურსი მიმართულია ისეთი
ჩვევების  გამომუშავებაზე, რომ სტუდენტებმა მსჯელობის შემდეგ
შეძლონ დასკვნის გამოტანა, გახდნენ უფრო მოტივირებულნი და
გაუჩნდეთ ახალი ცოდნის შეძენის ინტერესი; ჩამოუყალიბდეთ
ღირებულებეისადმი სწორი დამოკიდებულება.
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კრედიტების რაოდენობა და
საათების განაწილება
სტუდენტის
დატვირთვის
შესაბამისად (ECTS)

სასწავლო კურსის კრედიტები: 5

საკონტაქტო საათების რაოდენობა: 35
მათ შორის:
სააუდიტორიო: 30
1. ლექცია - 15
2. სამუშაო ჯგუფი/სემინარი/პრაქტიკუმი - 15 (რეფერატის
დაცვის ჩათვლით)
საგამოცდო : 5

1. შუალედური გამოცდის/გამოცდების
ჩასაბარებლად განკუთვნილი დრო - 2 saaTi

2. დასკვნითი გამოცდის ჩასაბარებლად
განკუთვნილი დრო - 3 saaTi

სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის საათების რაოდენობა
სემესტრში: 90
მათ შორის:

1. ლექცია-სემინარებისთვის მომზადება - 30
2. შუალედური გამოცდებისთვის მომზადება - 20

(10+10)
3. დასკვნითი გამოცდისთვის მომზადება - 20
4. რეფერატის მომზადება - 20

დაშვების წინაპირობა პრერეკვიზიტი კურსს არ აქვს
სწავლის შედეგები ამ კურსის დასრულების შედეგად სტუდენტს შეუძლია:

 გაერკვეს ნაციონალიზმის არსში, იცოდეს მისი განვითარების
მოკლე ისტორია და ძირითადი თეორიული მიმდინარეობები

 გამოავლინოს და გააანალიზოს ნაციონალიზმის დადებითი და
უარყოფითი მხარეები. გამიჯნოს ეთნიკური და ლიბერალური
ნაციონალიზმი და მათი გავლენა პოლიტიკაზე.

 ნაციონალიზმის საფუძველზე ახსნას ეთნოკონფლიქტების
გამომწვევი და შემდეგ მათი ესკალაციის მიზეზები, მოახდინოს
ცალკეული კონფლიქტების დასაბუთებული ანალიზი

 მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიებსა და პოლემიკებში და
მეცნიერული მსჯელობის საფუძველზე დაიცვას თავისი
პოზიციები

 წარადგინოს წერითი ანგარიშები და მოხსენებები  თანამედროვე
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით.
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სასწავლო კურსის გავლა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს
ცოდნა, გამოიმუშაოს უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება
შემდეგი მიმართ ულებებით:

ცოდნა და გაცნობიერება
 ახსნას ნაციონალიზმის ძირითადი მახასიათებლები, მისი

როლი და მნიშვნელობა საერთაშორისო პოლიტიკურ
პროცესებში.

 გააანალიზოს საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიაზე და
განსაკუთრებით კონფლიქტებზე ნაციონალიზმის გავლენა და
არსებული ტენდენციების საფუძველზე განსაზღვროს ამ
ფენომენის მოსალოდნელი შედეგები მიმდინარე და მომავალ
პოლიტიკურ პროცესებში.

 გააანალიზოს მშვიდობის დამყარების, შენარჩუნებისა და
მშვიდობის მშენებლობის ძირითადი ფორმები და
საშუალებები

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
 დამოუკიდებელი თეორიული და პრაქტიკული კვლევის

საფუძველზე შეძლოს საფუძვლიანი დასკვნებისა და
რეკომენდაციების შემუშავება, რომლებიც პრაქტიკულ
დახმარებას გაუწევენ შესაბამის სფეროში მომუშავე საჯარო
მოხელეებს და მეცნიერებს

დასკვნის უნარი
 შეძლოს სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოგროვება,

განზოგადება, ძირითადი პრობლემების გამოცალკევება და
არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთება

 შეძლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება და ამ
გადაწყვეტილების დაცვა

კომუნიკაციის უნარი
 შეძლოს საკითხის ჩამოყალიბება და მისი წარდგენა, როგორც

წერილობით, ისე ზეპირად
 თავისუფლად იყენებდეს თანამედროვე საინფორმაციო და

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს
 ადვილად ახერხებდეს ადაპტაციას და არ ჰქონდეს ჯგუფური

მუშაობის პრობლემა
სწავლის უნარი
 საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და

მრავალმხრივად შეფასება;
 ცოდნის განახლებისა და დამოუკიდებლად ცოდნის

ამაღლებისკენ სწრაფვა
ღირებულებები
 დემოკრატიული სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას

და განვითარებაში თანამონაწილეობა
 ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ინტერესების დაცვა,

ინტერნაციონალიზმი და ტოლერანტობა.
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სასწავლო კურსის შინაარსი იხ. დანართი 1
სწავლების/სწავლის
მეთოდები

სალექციო კურსის წარმართვა ხდება ახსნა–განმარტებით,
სასემინარო მეცადინეობა მიმდინარეობს დისკუსიის სახით, აგრეთვე
ხდება შემთხვევების ანალიზი. სტუდენტები მასალას ითვისებენ
აგრეთვე წიგნზე მუშაობის გზით და წერითი მუშაობის მეთოდით
(რეფერატის მომზადება).

შეფასების კრიტერიუმები
daswreba 5%, seminarebze aqtiuroba 10%, პირველი Sualeduri
gamocda 15%, meore Sualeduri gamocda15%, referati 25%, saboloo
gamocda  30%.

ძირითადი ლიტერატურა 1. daviTaSvili z. _ nacionalizmi da globalizacia. Tbilisi “mecniereba”
2003.

2. რონდელი ა. - საერთაშორისო ურთიერთობები. თბილისი
„ნეკერი“ 2006

3. გაჩეჩილაძე რ. - საქართველო მსოფლიო კონტექსტში. თბილისი
2013

4. არონი რ. - მშვიდობა და ომი ერებს შორის. თბილისი 2007
5. Bell-Fialkoff  A. – Ethnic Cleansing. St. Martin’s Griffin. New York

1999
6. Doyle M. –Ways of War and Peace: Realism. Liberalism, Socialism.

W.W. Norton & Company. New York/London 1997
7. Gurr T. R. Harff B. – Ethnic Conflict in World Politics. Westview

Press. Boulder-San Francisco-Oxford. 1994
8. Taras R.C. Ganguly R. – Understanding Ethnic Conflict. Longman

2008
6. Ozkirimli U. _ Theories of Nationalism. London 2000.

Macmillan Press LTD.
7. Nationalism. Edited by J. Hutchinson and A.D. Smith. Oxford  and New

York. Oxford University Press. 1994.

მასალები, რომელსაც ლექტორი უშუალოდ მიაწვდის სტუდენტებს

Lliteratura xelmisawvdomia Tsu centralur da socialur-politikur
mecnierebaTa fakultetis biblioTekebSi

დამხმარე ლიტერატურა და
სხვა სასწავლო მასალა

1. andersoni b. _ warmosaxviTi sazogadoebani. „ენა და კულტურა“
თბილისი 2003

2. gegeSiZe a. _ geopolitika. Tbilisi 1999. gv. 29-102;
3. gelneri e. _ erebi da nacionalizmi. Tbilisi

“nekeri” 2003.
4. daviTaSvili z. _nacionalizmis Teoriis Camoyalibeba da ganviTareba

(XVIII-XIX saukuneebi). politologiis institutis weliwdeuli 2003. Tbilisi
5. daviTaSvili z. _ nacionalizmis Teoriis ganviTareba meore msoflio omis

Semdeg. epoqa. sazogadoebrivi mecnierebebi 2004. Tbilisi
6. daviTaSvili z. _ nacionalizmis faqtori saerTaSoriso urTierTobebis

istoriaSi. qarTuli diplomatia. weliwdeuli. 12. Tbilisis universitetis
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gamomcemloba. Tbilisi. 2005. gv 165-204.
7. პაპასკირი თ. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია

1914-1945. თბილისი 2011
8. smiTi e. d. _ nacionalizmi: Teoria, ideologia, istoria. Tbilisi 2004
9. smiTi e. Dd. Enacionaluri identoba. Tbilisi “logos presi” 2008.
10. stalini i. b. _ marqsizmi da nacionaluri sakiTxi. Txzulebebi tomi 2.

Tbilisi 1947 gv. 312-326
11. WanturiSvili s. _ eTnologia. Tbilisi. Tbilisis universitetis

gamomcemloba. 1993.
12. heCteri m. Nnacionalizmis SeCereba. Tbilisi 2007
13. ჰეივუდი, ე., პოლიტიკა, თბილისი, 2008
14. ჰობსბაუმი ე. ერები და ნაციონალიზმი 1780 წლის შემდეგ.

თბილისი 2009.
15. Delanty G. O'Mahony P. Nationalism and Social Theory. Sage

Publications. London. Thousand Oaks. New Delhi. 2002
16. The Geopolitics Reader. Edited by G. Tuathail, S. Dalby and P. Routledge.

London and New York. 1998
17. Greenfield L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Harvard University

Press. Cambridge. Mass. 1992.
18. The Globalization of World Politics. By J. Baylis & S. Smith (ed.) Second

Edition. Oxford University Press. Oxford. 2001
19. Kegley Ch. Wittkopf E. – World Politics. Trends and Transformation.

Eighth Editions. Bedfords/St. Martin’s. Boston and New York 2001.
20. Kellas J. - The Politics of Nationalism and Ethnicity. Second Edition. St.

Martin's Press.  New York 1998.
21. Mayall J. - Nationalism and International Society.Cambridge University

Press. Cambridge 1990
22. Nationalism, Ethnic Conflict and Democracy. The Johns Hopkins

University Press. Baltimor and London 1994.
მასალები, რომელსაც ლექტორი უშუალოდ მიაწვდის ან მიუთითებს
სტუდენტებს

დამატებითი
ინფორმაცია/პირობები

შუალედური გამოცდები, პრეზენტაცია და ფინალური
გამოცდა ტარდება აუდიტორიაში. ჯგუფში სტუდენტთა
რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 30 -ს

სასწავლო კურსის შინაარსი

დანრთი 1
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№

თემა
(ლექციის/სემინარის/სამუშაოჯგუფის/პრაქტიკუ
ლი, ლაბორატორიული სამუშაოს და ა.შ.)

სასწავლო მასალა

1

თემა 1. ერის და ნაციონალიზმის ცნება. ნაციონალიზმის
ტიპები

1.ერის ცნება
2. ერი და ეთნოსი
3. ნაციონალიზმია ცნება
3. ნაციონალიზმის სახეები და ტიპები

ლიტერატურა
1. daviTaSvili z. _ nacionalizmi da

globalizacia. Tbilisi, “mecniereba”.
2003. gv. 10-21.: 45-87

2. WanturiSvili s. _ eTnologia. Tbilisi.
Tbilisis universitetis gamomcemloba.
1993. gv. 18-41.

3. smiTi e.d. _ nacionalizmi: Teoria,
ideologia, istoria. Tbilisi 2004. gv.
26-73.

4. gelneri e. _ erebi da nacionalizmi.
Tbilisi “nekeri” 2003. gv. 5-13; 109-
138.

5. stalini i. b. _ marqsizmi da
nacionaluri sakiTxi. Txzulebebi
tomi 2. Tbilisi 1947 gv. 312-326

2

თემა 2.  ნაციონალიზმის თეორიები

1. nacionalizmis Teoriis ganviTarebis mokle istoria;
2. primordializmi;
3. modernizmi;
4. eTnosimbolizmi.
5. sxva Teoriebi.

ლიტერატურა

1. daviTaSvili z. _ nacionalizmi da
globalizacia. Tbilisi “mecniereba”
2003. gv. 88-141

2. daviTaSvili z. _nacionalizmis Teoriis
Camoyalibeba da ganviTareba (XVIII-
XIX saukuneebi). politologiis
institutis weliwdeuli 2003. Tbilisi gv.
185-206.

3. daviTaSvili z. _ nacionalizmis Teoriis
ganviTareba meore msoflio omis
Semdeg. epoqa. sazogadoebrivi
mecnierebebi 2004. Tbilisi

4. smiTi e. d. _ nacionalizmi: Teoria,
ideologia, istoria. Tbilisi 2004. gv.
98-129 81-91 76-81 91-97

5. Ozkirimli U. _ Theories of
Nationalism. London 2000. Macmillan
Press LTD. p.12-189.

6. Spencer P. Wollman H. Nationalism.
A Critical Introduction. London-New
Delhi. Sage Publications 2002. p.5-24

7. Nationalism. Edited by J. Hutchinson
and A.D. Smith. Oxford  ans New York.
Oxford University Press. 1994. p. 47-
159.

3 თემა 3. ნაციონალიზმი და საერთაშორისო ურთიერთობები,
მოკლე ისტორიული მიმოხილვა

სავალდებულო ლიტერატურა
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1. ნაციონალიზმი და სუ 1871 წლამდე
2. ნაციონალიზმი და სუ 1871-1918 წლებში
3. ნაციონალიზმი და სუ 1918-1945 წლებში
4. ნაციონალიზმი და სუ 1945-1991 წლებში
5. ნაციონალიზმი და სუ 1991 წლის შემდეგ

1. daviTaSvili z. _ nacionalizmis faqtori
saerTaSoriso urTierTobebis istoriaSi.
qarTuli diplomatia. weliwdeuli. 12.
Tbilisis universitetis gamomcemloba.
Tbilisi. 2005. gv 165-204.

2. gelneri e. _ erebi da nacionalizmi.
Tbilisi

“nekeri” 2003.
3. ჰობსბაუმი ე. ერები და

ნაციონალიზმი 1780 წლის
შემდეგ. თბილისი 2009.

4

თემა 4. ეთნოკონფლიქტი: თეორიული მიმოხილვა

1. ეთნოპოლიტიკური ჯგუფები
2. მინინაციონალიზმი
3. ეთნიკური დაპირისპირება
4. ეთნოკონფლიქტის ცნება და სახეები
5. ეთნიკური წმენდა

.

ლიტერატურა

1. daviTaSvili z. _ nacionalizmi da
globalizacia. Tbilisi “mecniereba”
2003 gv.142-155.

2. Bell-Fialkoff A. – Ethnic Cleansing.
New York “St.Martin’s Griffin. 1999
p. 7-115

3. Gurr T.R. Harff B. – Ethnic Conflict in
World Politics. “Westview Press”.
Boulder-San Francisco- Oxford. 1994
p. 1-26

4. Taras R.C. Ganguly R. –
Understanding Ethnic Conflict.
Longman 2008 p. 1-36

5.

თემა 5. კონფლიქტების გადაჭრის საერთაშორისო ნორმები

1. სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა
2. თვითგამორკვევა, ავტონომია, უმცირესობის

უფლებები
3. კონფლიქტის ინტერნაციონალიზაცია
4. მოლაპარაკება, როგორც კონფლიქტის გადაჭრის

მთავარი საშუალება
5. საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი
6. არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი

ლიტერატურა

1. Bell-Fialkoff A. – Ethnic Cleansing.
New York “St.Martin’s Griffin. 1999
p. 235-280

2. Gurr T.R. Harff B. – Ethnic Conflict in
World Politics. “Westview Press”.
Boulder-San Francisco- Oxford. 1994
p.139-157

3. Taras R.C. Ganguly R. –
Understanding Ethnic Conflict.
Longman 2008 p. 43-65

თემა 6. მშვიდობის თეორიული საფუძვლები ლიტერატურა
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6

1. ომი და მშვიდობა საერთაშორისო პოლიტიკაში
2. რეალიზმი ომისა და მშვიდობის შესახებ
3. ლიბერალიზმი ომისა და მშვიდობის შესახებ
4. მარქსიზმი ომისა და მშვიდობის შესახებ

1. არონი რ. - მშვიდობა და ომი
ერებს შორის. თბილისი 2007

2. Doyle M. –Ways of War and Peace:
Realism, Liberalism, Socialism.
W.W. Norton & Company. New
York/London 1997 p.p. 15-37, 195-
201, 301-311, 365- 380

7

თემა 7. მშვიდობის გზები

1. მშვიდობის იძულება
2. ჰუმანიტარული ინტერვენცია
3. მშვიდობის შენარჩუნება
4. მშვიდობის დამყარება
5. მშვიდობის მშენებლობა

ლიტერატურა

1. Taras R.C. Ganguly R. – Understanding
Ethnic Conflict. Longman 2008 p. 89-114

8.

შუალედური გამოცდა

9.

თემა 8. ეთნოკონფლიქტები თანამედროვე მსოფლიოში

1. ეთნოკონფლიქტების გეოგრაფია
2. მოკლე ისტორიული მიმოხილვა
3. ეთნოკონფლიქტები განვითარებულ,

განვითარებად და პოსტსოციალისტურ
სამყაროში: შედარებითი ანალიზი

ლიტერატურა

1. Bell-Fialkoff A. – Ethnic Cleansing.
New York “St.Martin’s Griffin. 1999

2. Gurr T.R. Harff B. – Ethnic Conflict in
World Politics. “Westview Press”.
Boulder-San Francisco- Oxford. 1994

10.

თემა 9. ნაციონალიზმი და ეთნიკური დაპირისპირება
განვითარებულ სამყაროში

1. კანადა
2. ჩრდილოეთი ირლანდია

ლიტერატურა

1. Bell-Fialkoff A. – Ethnic Cleansing.
New York “St.Martin’s Griffin. 1999
p.203-234

2. Taras R.C. Ganguly R. –
Understanding Ethnic Conflict.
Longman 2008 p. 149-172
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3. შოტლანდია
4. ფლამანდიური და ვალონური ნაციონალიზმი
5. კატალონია და ბასკეთი
6. სამხრეთი ტიროლი

11.

თემა 10. ნაციონალიზმი, ეთნოკონფლიქტები და მშვიდობის
შენარჩუნება პოსტსაბჭოთა სივრცეში

1. რუსული ნაციონალიზმი და ჩეჩნეთის კონფლიქტი
2. აფხაზეთი
3. სამხრეთ ოსეთი
4. მთიანი ყარაბახი
5. დნესტრისპირეთი და გაგაუზია
6. უკრაინა

ლიტერატურა

1. დავითაშვილი ზ. ნაციონალიზმი
და გლობალიზაცია. თბილისი
„მეცნიერება“ 2003. გვ,406-425

2. გაჩეჩილაძე რ. - საქართველო
მსოფლიო კონტექსტში.
თბილისი 2013 გვ. 71-84

3. Bell-Fialkoff A. – Ethnic Cleansing.
New York “St.Martin’s Griffin. 1999
p.143-157

4. De Waal Thomas– The Caucasus: An
Introduction. Oxford University
Press. 2010 p. 98-166

5. Taras R.C. Ganguly R. –
Understanding Ethnic Conflict.
Longman 2008 p. 119-146

12.

თემა 11.  ნაციონალიზმი, ეთნოკონფლიქტები და
სამშვიდობო პროცესები ყოფილ იუგოსლავიაში

1. იუგოსლავიური კონფრონტაციის ძირები და
მიზეზები

2. სერბულ-ხორვატული ომი
3. ბოსნიის ომი
4. კოსოვოს ომი
5. სამშვიდობო პროცესი

ლიტერატურა

1. Bell-Fialkoff A. – Ethnic Cleansing.
New York “St.Martin’s Griffin. 1999
p.123-137, 157-165

2. Taras R.C. Ganguly R. –
Understanding Ethnic Conflict.
Longman 2008 p. 247-260

თემა 12. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტები
ლიტერატურა
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13.

1. პალესტინის პრობლემა და არაბულ-ებრაული
ომები

2. კვიპროსის კონფლიქტი
3. ქურთების საკითხი
4. ერაყის პრობლემა
5. ლიბანის სამოქალაქო ომი

1. Bell-Fialkoff A. – Ethnic Cleansing.
New York “St.Martin’s Griffin. 1999
p.137-143, 165-173

2. Gurr T.R. Harff B. – Ethnic Conflict in
World Politics. “Westview Press”.
Boulder-San Francisco- Oxford. 1994
p. 27-43, 98-106, 120-125

3. Taras R.C. Ganguly R. –
Understanding Ethnic Conflict.
Longman 2008 p. 234-240

14.

თემა 13. კონფლიქტები და მშვიდობის შენარჩუნება სამხრეთ
აზიაში და აფრიკაში

1. ქაშმირი
2. შრი-ლანკა
3. ავღანეთი
4. რუანდა
5. ეთიოპია

ლიტერატურა

1. Bell-Fialkoff A. – Ethnic Cleansing.
New York “St.Martin’s Griffin. 1999
p.181-195

2. Taras R.C. Ganguly R. –
Understanding Ethnic Conflict.
Longman 2008 p. 240-247, 210-218

15.

თემა 14. კონფლიქტები და გლობალიზაცია

1. ნაციონალიზმი გლობალიზაციის ერაში
2. ეთნოკონფლიქტების შესაძლებლობა

გლობალიზებულ მსოფლიოში
3. მშვიდობის დაცვა და მშვიდობის მშენებლობა

გლობალიზაციის ერაში
4. მომავლის ხედვა: მშვიდობიანი მსოფლიო?

ლიტერატურა
1.daviTaSvili z. _ nacionalizmi da
globalizacia. “mecniereba” Tbilisi 2003. gv.
331-367.
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