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წმინდაწმინდაწმინდაწმინდა    გრიგოლგრიგოლგრიგოლგრიგოლ    ფერაძისფერაძისფერაძისფერაძის    
 

 

მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
 

„„„„საქართველოსაქართველოსაქართველოსაქართველო    დადადადა    ქრისტიანულიქრისტიანულიქრისტიანულიქრისტიანული    ცივილიზაციაცივილიზაციაცივილიზაციაცივილიზაცია““““    

 

 

მიძღვნილი დიდგორისდიდგორისდიდგორისდიდგორის    ბრძოლისბრძოლისბრძოლისბრძოლის    900 900 900 900 წლისთავისადმიწლისთავისადმიწლისთავისადმიწლისთავისადმი 
 

 

თბილისი, საქართველო 
 

 

2021 წლის 20 – 21 სექტემბერი 
 

 

პპპპ    რრრრ    ოოოო    გგგგ    რრრრ    აააა    მმმმ    აააა    
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2nd International Scientific Conference 
 
 

“Georgia and Christian Civilization” 
 
 

dedicated to the 900th Anniversary of the Battle of Didgori 
 
 

Tbilisi, Georgia 
 
 

September 20 – 21, 2021 
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წმინდაწმინდაწმინდაწმინდა    გრიგოლგრიგოლგრიგოლგრიგოლ    ფერაძისფერაძისფერაძისფერაძის    
 

 

მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
 

 

„„„„საქართველოსაქართველოსაქართველოსაქართველო    დადადადა    ქრისტიანულიქრისტიანულიქრისტიანულიქრისტიანული    ცივილიზაციაცივილიზაციაცივილიზაციაცივილიზაცია““““    

 

 

მიძღვნილი დიდგორისდიდგორისდიდგორისდიდგორის    ბრძოლისბრძოლისბრძოლისბრძოლის    900 900 900 900 წლისთავისადმიწლისთავისადმიწლისთავისადმიწლისთავისადმი 
 

 

თბილისი, საქართველო 
 

 

2021 წლის 20 – 21 სექტემბერი 
 

 

კონფერენციისკონფერენციისკონფერენციისკონფერენციის    ჩატარებისჩატარებისჩატარებისჩატარების    ადგილიადგილიადგილიადგილი::::    

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

კორპუსი 1, ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1 

 

მოხსენებისმოხსენებისმოხსენებისმოხსენების    რეგლამენტირეგლამენტირეგლამენტირეგლამენტი:::: 15 წთ 

 

მითითებულიმითითებულიმითითებულიმითითებული    დროდროდროდრო:::: თბილისის დრო 

 

 

20 20 20 20 სექტემბერისექტემბერისექტემბერისექტემბერი, 2021, 2021, 2021, 2021    
 

აუდიტორია: 115 

რეგისტრაციარეგისტრაციარეგისტრაციარეგისტრაცია:::: 10:00 – 10:30 

 

აუდიტორია: 115 

ზუმი: URLURLURLURL https://bit.ly/2VGmH3e (IDIDIDID 720 120 0609, PasscodePasscodePasscodePasscode Didgori1) 

კონფერენციისკონფერენციისკონფერენციისკონფერენციის    გახსნაგახსნაგახსნაგახსნა    დადადადა    მისალმებანიმისალმებანიმისალმებანიმისალმებანი:::: 10:30 – 11:30 

 

გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    ჭეიშვილიჭეიშვილიჭეიშვილიჭეიშვილი – თსუ ი. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი 

გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    შარვაშიძეშარვაშიძეშარვაშიძეშარვაშიძე – ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი 

ნუნუნუნუნუნუნუნუ    მიცკევიჩიმიცკევიჩიმიცკევიჩიმიცკევიჩი – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე 

შიოშიოშიოშიო    ((((მუჯირიმუჯირიმუჯირიმუჯირი) ) ) ) ––––    სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის მიტროპოლიტი, საქართველოს სამოციქულო 

მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიაქო ტახტის მოსაყდრე 

ჯაბაჯაბაჯაბაჯაბა    სამუშიასამუშიასამუშიასამუშია – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური 

დირექტორი 

ანდრეაანდრეაანდრეაანდრეა    კარტნიკარტნიკარტნიკარტნი – რომის საპიენცას უნივერსიტეტის ევრაზიასა და ხმელთაშუა ზღვისა და სუბსაჰარულ 

აფრიკასთან თანამშრომლობის კვლევითი ცენტრის დირექტორი 

რამაზანრამაზანრამაზანრამაზან    აბდულაბდულაბდულაბდულმმმმაჟიდოვიაჟიდოვიაჟიდოვიაჟიდოვი – რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის დაღესტნის ფედერალური კვლევითი 

ცენტრის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორი 
 

ძლევაჲ საკვირველი 

როინროინროინროინ    მეტრეველიმეტრეველიმეტრეველიმეტრეველი – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი 

 

შესვენებაშესვენებაშესვენებაშესვენება    ––––    ყავაყავაყავაყავა, , , , ჩაიჩაიჩაიჩაი    დადადადა    ტკბილეულიტკბილეულიტკბილეულიტკბილეული:::: 11:30 – 12:00 
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აუდიტორია: 115 

ზუმი: URLURLURLURL https://bit.ly/2VGmH3e (IDIDIDID 720 120 0609, PasscodePasscodePasscodePasscode Didgori1) 

სექციასექციასექციასექცია    I.I.I.I. სესია 1 

თავმჯდომარე: მმმმ. . . . ბახტაძებახტაძებახტაძებახტაძე 
 

11112222::::00000000    ––––    11112222::::15151515    

დავით აღმაშენებელი – მეფე მსახური 

ეეეე....    კვაჭანტირაძეკვაჭანტირაძეკვაჭანტირაძეკვაჭანტირაძე    

ი. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ი. ჯავახიშვილის სახ. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

12121212::::11115 5 5 5 ––––    11112222::::33330000    

ზოგი შენიშვნა სომხეთის, საქართველოს და მათი მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკურ ისტორიაზე 

XI–XIII საუკუნეებში 

გგგგ. . . . მარგარიანიმარგარიანიმარგარიანიმარგარიანი    

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, სომხეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სომხეთი 

11112222::::33330 0 0 0 ––––    11112222::::44445555    

ცენტრალური ხელისუფლების და დიდი ფეოდალების ურთიერთდამოკიდებულების საკითხი 

XIII საუკუნის 10-იანი წლების საქართველოს სამეფოში 

აააა. . . . თვარაძეთვარაძეთვარაძეთვარაძე    

ი. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ი. ჯავახიშვილის სახ. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო    

11112222::::45454545    ––––    11113333::::00000000    

ჩრდილოკავკასიელი ხალხების საქართველოსთან ისტორიული ურთიერთობების 

საკითხისათვის 

აააა.  .  .  .  ბაირამყულოვაბაირამყულოვაბაირამყულოვაბაირამყულოვა    

ჰუმანიტარული კვლევების ინსტიტუტი, ყარაჩაი-ჩერქეზეთის რესპუბლიკა, რუსეთი 

13131313::::00000000    ––––    13131313::::11115555    

სამეფო ხელისუფლების რელიგიური პოლიტიკა და სომხური ეკლესია საქართველოში XII–XIII 

საუკუნეებში    

ლლლლ. . . . მელიქიანიმელიქიანიმელიქიანიმელიქიანი    
ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სომხეთი    

13131313::::11115555    ––––    11113333::::33330000    

ნიკოლოზ გულაბერის ძის საკითხავის წყაროები    
ნნნნ. . . . სულავასულავასულავასულავა    
ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო    

11113333::::33330000    ––––    11113333::::44445555    

რამდენიმე მოსაზრება ერთიანი ქართული სამეფოს მეფეთა ტიტულატურის შესახებ    
მმმმ. . . . ბახტაძებახტაძებახტაძებახტაძე    
ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო    

11113333::::44445555    ––––    14141414::::00000000        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

დავით აღმაშენებლის რელიგიური პოლიტიკა საქართველოს მუსლიმური თემის მიმართ    
დდდდ. . . . თინიკაშვილითინიკაშვილითინიკაშვილითინიკაშვილი    
კავკასიის უნივერსიტეტი, საქართველო    

14141414::::00000000    ––––    11114444::::45454545    
დისკუსია 

 

აუდიტორია:  107 

ზუმი: URLURLURLURL https://bit.ly/3lky9u4 (IDIDIDID 293 534 7322, PasscodePasscodePasscodePasscode Didgori2) 

სექციასექციასექციასექცია    II.II.II.II. სესია 1 

თავმჯდომარე: იიიი....    ფაღავაფაღავაფაღავაფაღავა 
 

12121212::::00000000    ––––    12121212::::11115555        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

ქრისტიანული საქართველოს გავლენა მთიანი ავარეთის შუა საუკუნეების პეტროგრაფიკაზე 

რრრრ. . . . სეფერბეკოვისეფერბეკოვისეფერბეკოვისეფერბეკოვი    

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, დაღესტნის ფედერალური კვლევითი 
ცენტრი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთი 
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სსსს. . . . რაზახანოვირაზახანოვირაზახანოვირაზახანოვი    

დაღესტნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთი 
12121212::::11115 5 5 5 ––––    11112222::::33330000        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

ქართული ანბანის საფუძველზე ავარელთა დამწერლობის ფორმირება XI–XIV საუკუნეებში 

შშშშ. . . . ჰაფიზოვიჰაფიზოვიჰაფიზოვიჰაფიზოვი    

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი,    დაღესტნის ფედერალური კვლევითი 
ცენტრი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთი    
მმმმ. . . . შეხმაჰომედოვიშეხმაჰომედოვიშეხმაჰომედოვიშეხმაჰომედოვი    

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი,    დაღესტნის ფედერალური კვლევითი 
ცენტრი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთი    

11112222::::33330 0 0 0 ––––    11112222::::44445555    

ბაგრატ IV-ისა და გიორგი II-ის მონეტების უპასპორტო განძი და დავით IV-ის სვანეთში 

ახალნაპოვნი მონეტები (ბიზანტიური ყაიდის ქართული საფასის მიმოქცევა ახალი ცნობების 

გათვალისწინებით) 

იიიი. . . . ფაღავაფაღავაფაღავაფაღავა    

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,    ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
საქართველო    

11112222::::44445555    ––––    13131313::::00000000    

თურქთა ექსპანსიის არეალი და სამიმოსვლო გზები საქართველოში XI–XII სს-ის მიჯნაზე 

ქართლის ცხოვრების მიხედვით    
ქქქქ. . . . ქუთათელაძექუთათელაძექუთათელაძექუთათელაძე    
ი. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,    ი. ჯავახიშვილის სახ. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო    

13131313::::00000000    ––––    13131313::::11115555        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

ქრისტიანობის და ისლამის გავრცელების ისტორიიდან შუა საუკუნეების ყარახში    
აააა. . . . ამიროვიამიროვიამიროვიამიროვი    
რეგიონალური საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „ავართა კულტურულ-ეროვნული ავტონომია“, , , , 
დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთი    
მმმმ. . . . ჰაჯიევიჰაჯიევიჰაჯიევიჰაჯიევი    
რეგიონალური საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „ავართა კულტურულ-ეროვნული ავტონომია“, , , , 
დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთი    

13131313::::11115555    ––––    11113333::::33330000    

ცნობები XIX საუკუნის უცხოელი ავტორების ნაშრომებიდან დავით აღმაშენებლის ეპოქის 

შესახებ    
დდდდ. . . . კანდელაკიკანდელაკიკანდელაკიკანდელაკი    
ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,    საქართველო 

11113333::::33330000    ––––    11113333::::44445555        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

ისტორიული ინფორმაცია შუა საუკუნეების ხუნძახში ქრისტიანობისა და ისლამის გავრცელების 

შესახებ 

მმმმ. . . . სეფერბეკოვისეფერბეკოვისეფერბეკოვისეფერბეკოვი    

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი,    დაღესტნის ფედერალური კვლევითი 
ცენტრი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთი    
მმმმ. . . . მურთაზალიევიმურთაზალიევიმურთაზალიევიმურთაზალიევი    

რეგიონალური საზოგადოებრივი ორგანიზაცია    „ავართა კულტურულ-ეროვნული ავტონომია“,    
დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთი    

11113333::::44445 5 5 5 ––––    14141414::::00000000        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

ქართულ მიწებზე კათოლიკე მისიონერების მოღვაწეობა: დიპლომატიური კავშირები ან 

ევროპელი მეფეების გაკათოლიკების პოლიტიკა 

გგგგ. . . . ჰეიდარლიჰეიდარლიჰეიდარლიჰეიდარლი    

ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანი    
14141414::::00000000    ––––    11114444::::45454545    

დისკუსია    
 

შესვენებაშესვენებაშესვენებაშესვენება    ––––    ლანჩილანჩილანჩილანჩი:::: 14:45 – 15:30 

 



6 
 

აუდიტორია: 115 

ზუმი: URLURLURLURL https://bit.ly/2VGmH3e (IDIDIDID 720 120 0609, PasscodePasscodePasscodePasscode Didgori1) 

სექციასექციასექციასექცია    I.I.I.I. სესია 2 

თავმჯდომარე: დდდდ. . . . მერკვილაძემერკვილაძემერკვილაძემერკვილაძე 

 

11115555::::33330000    ––––    11115555::::44445555    

ეგრისწყალი – ადრე შუა საუკუნეების სასაზღვრო მდინარე დასავლეთ საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

პპპპ. . . . გაბისონიაგაბისონიაგაბისონიაგაბისონია    

ი. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,    ი. ჯავახიშვილის სახ. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო    

11115555::::44445555    ––––    16161616::::00000000    

მანგლისის სიონის მემორიალურ წარწერაში მოხსენიებული მეფე გიორგის 

იდენტიფიკაციისათვის    
თთთთ. . . . გოგოლაძეგოგოლაძეგოგოლაძეგოგოლაძე    
კ. კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი,    საქართველო    

16161616::::00000000    ––––    16161616::::11115555    

რკინის აბჯრის ფირფიტები რუსთავის დედაციხიდან    
ზზზზ. . . . მაღრაძემაღრაძემაღრაძემაღრაძე    
რუსთავის ისტორიული მუზეუმი, საქართველო    

16161616::::11115555    ––––    11116666::::33330000    

თბილისის ამირა საჰაკისა და მუჰამედ იბნ ხალიდის ბრძოლის ადგილის ლოკალიზაციისათვის    
დდდდ. . . . მერკვილაძემერკვილაძემერკვილაძემერკვილაძე    
დამოუკიდებელი მკვლევარი, საქართველო    

11116666::::33330000    ––––    11116666::::44445555    

ტერმინი „ურდო“ ქართულ წერილობით ძეგლებში    
ნნნნ. . . . ჟღენტიჟღენტიჟღენტიჟღენტი    
კ. კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი,    საქართველო    

11116666::::44445555    ––––    11117777::::00000000    

ტრაპეზუნტის იმპერია და ბიზანტიური პონტოს სოციალურ-კულტურული თავისებურებანი    
ეეეე. . . . ჟორდანიაჟორდანიაჟორდანიაჟორდანია    
საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კომიტეტი,    საქართველო    

11117777::::00000000    ––––    11117777::::11115555    

წმინდა ნინოს ცხოვრების უძველესი რედაქცია    
მმმმ. . . . ჩხარტიშვილიჩხარტიშვილიჩხარტიშვილიჩხარტიშვილი    
ი. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,    ი. ჯავახიშვილის სახ. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო    

11117777::::11115555    ––––    11117777::::33330000        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

ქართლის (იბერიის) სამეფოს ურთიერთობები წმინდა მიწასთან (გორგასალი იერუსალიმში – 

1560)    
ვვვვ. . . . ჭელიძეჭელიძეჭელიძეჭელიძე    
ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში,    ისრაელი    

11117777::::33330000    ––––    11118888::::15151515    

დისკუსია    
 

აუდიტორია: 107 

ზუმი: URLURLURLURL https://bit.ly/3lky9u4 (IDIDIDID 293 534 7322, PasscodePasscodePasscodePasscode Didgori2) 

სექციასექციასექციასექცია    II.II.II.II. სესია 2 

თავმჯდომარე: მმმმ. . . . კირიატიკირიატიკირიატიკირიატი 

 

11115555::::33330000    ––––    11115555::::44445555    

დიდი მამაკაცის უკან ყოველთვის დგას დიდი ქალი: ირენე ლასკარინას შემთხვევა 

ლლლლ. . . . მმმმ. . . . სიოლფისიოლფისიოლფისიოლფი    

სოციალურ მეცნიერებებში მოწინავე კვლევების სკოლა, საფრანგეთი    
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11115555::::44445555    ––––    16161616::::00000000    

Beatissima Lucina, matrona nobilissima, Lucina: ქალი წმინდანის სახე გვიან ანტიკურ რომში    
რრრრ. . . . ვილეგასვილეგასვილეგასვილეგას    მარინიმარინიმარინიმარინი    
ბარსელონას უნივერსიტეტი, ესპანეთი    

16161616::::00000000    ––––    16161616::::11115555    

ხატვის გაკვეთილი: გრიგოლ ნოსელის ლოგოის ჰაგიოგრაფია და ეკფრასისი    
მმმმ. . . . კირიატიკირიატიკირიატიკირიატი    
ბარსელონას უნივერსიტეტი, ესპანეთი    

16161616::::11115555    ––––    11116666....33330000        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

იმპერატორი ქალის ვერინას სახე, როგორც ლეონიდების დინასტიის იმპერატორების მეუღლის, 

დის, შვილიშვილისა და დედამთილის    
მმმმ. . . . ვალიეხოვალიეხოვალიეხოვალიეხო    ჟირვესიჟირვესიჟირვესიჟირვესი    
ალკალას უნივერსიტეტი, ესპანეთი    

11116666::::33330000    ––––    11116666::::44445555        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

ბიზანტიელი იმპერატორი ქალების ოფიციალური იკონოგრაფია და dextera dei-ის მნიშვნელობა    
კკკკ. . . . ბუენაკასაბუენაკასაბუენაკასაბუენაკასა    პერესიპერესიპერესიპერესი    
ბარსელონას უნივერსიტეტი, ესპანეთი    

11116666::::44445555    ––––    11117777::::00000000        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

ეპისკოპოსის „სიწმინდის“ ტექსტუალური გამოყენება ვესტგოთების სამეფოში    
პპპპ. . . . პოვედაპოვედაპოვედაპოვედა    არიასიარიასიარიასიარიასი    
ჰამბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია    

11117777::::00000000    ––––    17171717::::11115555        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

ანა დანდოლო – ვენეციელი ქალი სერბეთის სამეფო ტახტზე    
ნნნნ. . . . ბერგამობერგამობერგამობერგამო    
სოციალურ მეცნიერებებში მოწინავე კვლევების სკოლა, , , , საფრანგეთი    

17171717::::11115555    ––––    11117777::::33330000        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

იმპერატრიცა თეოდორა თანამედროვეთა ვიზუალურ წარმოსახვაში    
ფფფფ. . . . სალვადორსალვადორსალვადორსალვადორ    ვენტურავენტურავენტურავენტურა    
გრანადას უნივერსიტეტი, ესპანეთი    

11117777::::33330000    ––––    11117777::::44445555        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

τὸν ἆθλον τῶν πόνων: ოდისევსის ქრისტიანული, პლატონისტური და ასკეტური ბიოგრაფია და 

მისი ცდომილებანი?    
ჟჟჟჟ. . . . ბბბბ. . . . ჟოანჟოანჟოანჟოან    ლოპესილოპესილოპესილოპესი    
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ავსტრია    

11117777::::44445555    ––––    11118888::::33330000    

დისკუსია 

 

შესვენებაშესვენებაშესვენებაშესვენება:::: 18:30 – 21:00 

 

ზუმი: URLURLURLURL https://bit.ly/2VGmH3e (IDIDIDID 720 120 0609, PasscodePasscodePasscodePasscode Didgori1) 

ზუმზუმზუმზუმ----სესიასესიასესიასესია    

თავმჯდომარე: მმმმ. . . . წურწუმიაწურწუმიაწურწუმიაწურწუმია 

 

21212121::::00000000    ––––    21212121::::15151515    

დავით აღმაშენებელი და კავკასიის სპარსული იდენტობის მარგინალიზება 

სსსს. . . . რაპირაპირაპირაპი    

სემ ჰიუსტონის შტატის უნივერსიტეტი, ამერიკის შეერთებული შტატები    
21212121::::15151515    ––––    21212121::::30303030    

წარსულის გადაწერა: ზოგი შენიშვნა ბაგრატიონთა მიერ ქართლის ცხოვრებასა და მოქცევაჲ 
ქართლისაჲში წარმოდგენილ სამხრეთ კავკასიის უძველესი ისტორიის ხედვის თაობაზე. 

ვარაუდი  შეტანილი წვლილის შესახებ    
ნნნნ. . . . პროდომიპროდომიპროდომიპროდომი    
ლილის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი    
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21212121::::30303030    ––––    21212121::::45454545    

ზოგიერთი სირიული პენიტენციალური თემა წმინდა დავით აღმაშენებლის გალობანი 
სინანულისანში და შიო-მღვიმის ტრადიცია    
აააა. . . . მურავიოვიმურავიოვიმურავიოვიმურავიოვი    
ისტორიული კვლევების სკოლა, ეკონომიკის უმაღლესი სკოლა, ეროვნული კვლევითი 
უნივერსიტეტი, რუსეთი    

21212121::::45454545    ––––    22222222::::00000000    

„ლეკვი ლომისა სწორია“. ქალთა ძალაუფლება მეთორმეტე საუკუნის საქართველოში    
ჯჯჯჯ. . . . ბაილიბაილიბაილიბაილი    
ვენის უნივერსიტეტი, ავსტრია    

22222222::::00000000    ––––    22222222::::15151515    

თბილისი და მცხეთა – აფთალ ალ თავარიქში აღწერილი „ტყუპი ქალაქი“    
ჰჰჰჰ. . . . მაედამაედამაედამაედა    
ტოკიოს მეტროპოლიის უნივერსიტეტი, იაპონია    

22222222::::15151515    ––––    22222222::::30303030    

ხორუმი: ომისგან მიღებული ტრამვის მკურნალობა სამხედრო ცეკვის თერაპიით    
ხხხხ. . . . ლლლლ. . . . მორეიონიმორეიონიმორეიონიმორეიონი    
მაიამის უნივერსიტეტი, ამერიკის შეერთებული შტატები    

22222222::::30303030    ––––    22222222::::45454545    

წმინდა ევსტათის ცხოვრებისა და წამების ხელნაწერთა  ურთიერთმიმართების საკითხისათვის    
ქქქქ. . . . გიგაშვილიგიგაშვილიგიგაშვილიგიგაშვილი    
ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,    საქართველო    

22222222::::45454545    ––––    23232323::::00000000    

დავით IV და ნიკოფორე II ფოკა    
მმმმ. . . . წურწუმიაწურწუმიაწურწუმიაწურწუმია    
დამოუკიდებელი მკვლევარი, საქართველო    

23232323::::00000000    ––––    23232323::::44445555    

დისკუსია    
 

21 21 21 21 სექტემბერისექტემბერისექტემბერისექტემბერი, 2021, 2021, 2021, 2021    
 

აუდიტორია: 115 

ზუმი: URLURLURLURL https://bit.ly/2VGmH3e (IDIDIDID 720 120 0609, PasscodePasscodePasscodePasscode Didgori1) 

სექციასექციასექციასექცია    I.I.I.I. სესია 3 

თავმჯდომარე: აააა. . . . კარტნიკარტნიკარტნიკარტნი 

 

11111111::::00000000    ––––    11111111::::15151515    

ეროვნული იდენტობა და ცნობიერება მეტაისტორიული მოვლენების მიხედვით: დიდგორის, 

ჩუდის ტბის და კოსოვოს ველის ბრძოლების შედარებითი ანალიზი და მათი გავლენა 

კოლექტიურ მეხსიერებაზე 

აააა. . . . კარტნიკარტნიკარტნიკარტნი    

ევრაზიასა და ხმელთაშუა ზღვისა და სუბსაჰარულ    აფრიკასთან თანამშრომლობის კვლევითი 
ცენტრი, , , , რომის  საპიენცას უნივერსიტეტი, იტალია    
პპპპ. . . . პიცოლოპიცოლოპიცოლოპიცოლო    

ევრაზიასა და ხმელთაშუა ზღვისა და სუბსაჰარულ    აფრიკასთან თანამშრომლობის კვლევითი 
ცენტრი, , , , რომის საპიენცას უნივერსიტეტი, იტალია    

11111111::::15151515    ––––    11111111::::30303030    

ქალაქის ღვთაებრივი მცველის დიდება: მედიევალური ტექსტუალური და ვიზუალური 

ნარატივები წმინდა პარასკევას შესახებ    
იიიი. . . . ბილიარსკიბილიარსკიბილიარსკიბილიარსკი    
ისტორიული კვლევების ინსტიტუტი, ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია, ბულგარეთი    
ეეეე. . . . ფირაფირაფირაფირა    
კლუჟ-ნაპოკას „ლუჩიან ბლაგას“ ცენტრალური უნივერსიტეტი,    რუმინეთი    
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11111111::::30303030    ––––    11111111::::45454545    

აღმოსავლურ ქრისტიანული იკონურობის საწყისებთან: შუქმფენი ღრუბელი, როგორც იუდეო-

ქრისტიანული პროტო-ხატი    
აააა. . . . ლიდოვილიდოვილიდოვილიდოვი    
მსოფლიო კულტურის ინსტიტუტი, , , , მ. ვ. ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი,    რუსეთი     

11111111::::45454545    ––––    12121212::::00000000    

წმინდანი მეფე-მხედარი და მისი სახეები: წმინდა ლადისლაუსის რეპრეზენტაცია  

ტრანსლივანიის მედიევალურ ეკლესიებში (XIV–XV  საუკუნეები)    
კკკკ....    ფირაფირაფირაფირა    
კლუჟ-ნაპოკას არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი, რუმინეთის აკადემია, 
რუმინეთი    

12121212::::00000000    ––––    12121212::::15151515    

დავით აღმაშენებლის მეორე იერუსალიმის ლეგიტიმაცია    
იიიი. . . . გივიაშვილიგივიაშვილიგივიაშვილიგივიაშვილი    
გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა    და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
კვლევითი ცენტრი, საქართველო    

12121212::::15151515    ––––    12121212::::30303030    

ქალთა ჰაგიოგრაფია სახიობათა შენობების შიგნით: არქეოლოგიური მიდგომა    
ჯჯჯჯ. . . . სალესსალესსალესსალეს    კარბონელიკარბონელიკარბონელიკარბონელი    
ბარსელონას უნივერსიტეტი, ესპანეთი    

12121212::::30303030    ––––    12121212::::45454545    

რა აერთიანებს ერთმანეთთან მეფეთა-მეფე გიორგის ბეჭედს, ფილიპ დე კურტენეს საბეჭდავსა და 

მიხეილ რომანოვის მსროლელთა დროშას?!    
ნნნნ. . . . ჯაველიძეჯაველიძეჯაველიძეჯაველიძე    
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
საქართველო    

12121212::::45454545    ––––    13131313::::00000000        ზუმიზუმიზუმიზუმი    

ქართული საეკლესიო პორტიკები – მართალთა კარიბჭე უფლის სახლში    
ეეეე. . . . შნეურსონიშნეურსონიშნეურსონიშნეურსონი    
მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტი, გერმანია    

13131313::::00 00 00 00 ––––    13131313::::15151515    

დიდგორის ბრძოლა ლოკალიზაციისა და მიმდინარეობის შესახებ    
ჯჯჯჯ. . . . სამუშიასამუშიასამუშიასამუშია    
ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,    საქართველო    

13131313::::15151515    ––––    14141414::::00000000    

დისკუსია 
 

შესვენებაშესვენებაშესვენებაშესვენება    ––––    ლანჩილანჩილანჩილანჩი:::: 14:00 – 15:00 

 

22 22 22 22 სექტემბერისექტემბერისექტემბერისექტემბერი, 2021, 2021, 2021, 2021    
 

სოციალურისოციალურისოციალურისოციალური    პროგრამაპროგრამაპროგრამაპროგრამა    ––––    ექსკურსიაექსკურსიაექსკურსიაექსკურსია    კახეთშიკახეთშიკახეთშიკახეთში:::: 10:00 – 20:00 

 

ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ლისის საერთო საცხოვრებელი: საკონფერენციო დარბაზი 

ნუცუბიძის პლატო, მე-4 მიკრორაიონი (ლისის ტბის მიმდებარედ) 

ზუმი: URLURLURLURL https://bit.ly/3lky9u4 (IDIDIDID 293 534 7322, PasscodePasscodePasscodePasscode Didgori2) 

მოკლემოკლემოკლემოკლე    პრეზენტაციებიპრეზენტაციებიპრეზენტაციებიპრეზენტაციები    დადადადა    დიდიდიდისსსსკუსია კუსია კუსია კუსია მრგვალიმრგვალიმრგვალიმრგვალი    მაგიდისმაგიდისმაგიდისმაგიდის    გარშემოგარშემოგარშემოგარშემო::::    22:00 – 23:30 
 

მმმმ. . . . კირიატიკირიატიკირიატიკირიატი.... Quomodo intellego populos Aethiopes? (Augustin., Enarr. in Psalm., 16): ლიტერატურული და 

ისტორიოგრაფიული მიდგომები.   

ლლლლ. . . . სიოლფისიოლფისიოლფისიოლფი.... ბიზანტიურობა: „უკან მომავლისაკენ“. 

ჯჯჯჯ. . . . სსსს. . . . კარბონელიკარბონელიკარბონელიკარბონელი.... ბერები ამფითეატრში: შუა საუკუნეების მონასტრები რომაულ სათამაშო სახლებში. 

რრრრ. . . . ვილეგას მარინივილეგას მარინივილეგას მარინივილეგას მარინი.... ორთოდოქსული vs. ჰეტეროდოქსული დიალექტიკა ძველ ქრისტიანობაში: 

ზოგიერთი მაგალითი. 
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Saint Grigol Peradze 
 
 

2nd International Scientific Conference 
 
 

“Georgia and Christian Civilization” 
 
 

dedicated to the 900th Anniversary of the Battle of Didgori 
 
 

Tbilisi, Georgia 
 
 

September 20 – 21, 2021 
 
 

Conference venue: 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
Campus 1, 1 Ilia Tchavtchavadze Ave. 

 
Time limit for presentation: 15 min 

 
Indicated time: Tbilisi local time 

 
 

September 20, 2021 
 

Auditorium: 115 
Registration: 10:00 – 10:30 

 
Auditorium: 115 

Zoom: URL https://bit.ly/2VGmH3e (ID 720 120 0609, Passcode Didgori1) 
Conference Opening and Welcoming Speeches: 10:30 – 11:30 

 
Giorgi Tcheishvili – Director of TSU Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology 
Giorgi Sharvashidze – Rector of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
Nunu Mitskevich – Deputy Minister of Education and Science of Georgia 
Shio (Mujiri) – Metropolitan Bishop of Senaki and Chkhorotsku, Patriarchal Locum Tenens of Apostolic 

Orthodox Church of Georgia 

Jaba Samushia – Director General of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia 
Andrea Carteny – Director of Research Center for Cooperation with Eurasia, Mediterranean and Sub-
Saharan Africa, Sapienza University of Rome 
Ramazan Abdulmazhidov – Director of Institute of History, Archeology and Ethnography of Dagestan 
Federal Research Center of Russian Academy of Sciences 
 

Wonderful Victory 
Roin Metreveli – Vice-President of Georgian National Academy of Sciences 
 

Break – Coffee, tea and snacks: 11:30 – 12:00 
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Auditorium: 115 
Zoom: URL https://bit.ly/2VGmH3e (ID 720 120 0609, Passcode Didgori1) 

Section I. Session 1 
Chair: M. Bakhtadze 

 
12:00 – 12:15 

David the Builder – the King – Nurturer 
E. Kvachantiradze 

I. Javakhishvili Institute of History and Ethnology, I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

12:15 – 12:30 

Some remarks on the economic history of Armenia, Georgia and their neighboring countries in 
11th–13th centuries 
G. Margaryan 

Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Armenia, Armenia 
12:30 – 12:45 

The relationship between the central power and feudal lords in the Georgian Kingdom in the 1210s 
A. Tvaradze 

I. Javakhishvili Institute of History and Ethnology, I. Javakhishvili Tbilis State University, Georgia 

12:45 – 13:00 

To the question about the historical relations of the peoples of the North Caucasus with Georgia 
A. Bayramkulova 

Institute for Humanitarian Studies, Karachay-Cherkess Republic, Russia 
13:00 – 13:15 

The royal government religious policies and the Armenian Church in Georgiain 12th–13th centuries 
L. Melikyan 

Yerevan State University, Armenia 

13:15 – 13:30 

Nikoloz Gulaberidze’s The Reading and its sources 
N. Sulava 

I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

13:30 – 13:45 

Some considerations on titulary of the Kings of United Georgian Kingdom 
M. Bakhtadze 

I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

13:45 – 14:00  Zoom 

Religious policy of David the Builder towards the Muslim community of Georgia 
D. Tinikashvili 

Caucasus University, Georgia 

14:00 – 14:45 

Discussion 
 

Auditorium: 107 
Zoom: URL https://bit.ly/3lky9u4 (ID 293 534 7322, Passcode Didgori2) 

Section II. Session 1 
Chair: I. Paghava 

 
12:00 – 12:15  Zoom 

The influence of Christian Georgia on the medieval petrography of highland Avaria 
R. Seferbekov 

Institute of History, Archeology and Ethnography, Dagestan Federal Research Center, Russian 

Academy of Sciences, Republic of Dagestan, Russia 

S. Razakhanov 

Dagestan State University, Republic of Dagestan, Russia 
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12:15 – 12:30  Zoom 

On the formation of Avar writing on the basis of the Georgian alphabet (11th–14th centuries) 
Sh. Khapizov 

Institute of History, Archaeology and Ethnography, Dagestan Federal Research Center, Russian 

Academy of Sciences, Republic of Dagestan, Russia 

M. Shekhmagomedov 

Institute of History, Archaeology and Ethnography, Dagestan Federal Research Center, Russian 

Academy of Sciences, Republic of Dagestan, Russia 

12:30 – 12:45 

The hoard of coins of Bagrat IV and GiorgiI I of unknown find location and the coins of Davit IV 
recently found in Svaneti (circulation of Byzantine type Georgian coins considering new data) 
I. Paghava 

G. Tsereteli Institute of Oriental Studies, Ilia State University, Georgia 

12:45 – 13:00 

The territory of Turkish expansion and communication routes in Georgia at the turn of the 11th–
12th centuries according to Kartlis Tskhovreba 

K. Kutateladze 

I. Javakhishvili Institute of History and Ethnolog, I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

13:00 – 13:15  Zoom 

From the history of spread of Christianity and Islam in medieval Karakh 
A. Amirov 

Regional Public Organization “Avar Cultural-National Autonomy”, Republic of Dagestan, Russia 

M. Gadzhiev 

Regional Public Organization “Avar Cultural-National Autonomy” Republic of Dagestan, Russia 

13:15 – 13:30 

Evidences of foreign authors of the 19th century about the era of David the Builder 
D. Kandelaki 

I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

13:30 – 13:45  Zoom 

Historical information on the spread Christianity and Islam in the medieval Khunzakh 
M. Seferbekov 

Institute of History, Archeology and Ethnography, Dagestan Federal Research Center, Russian 

Academy of Sciences, Republic of Dagestan, Russia 

M. Murtazaliev 

Regional Public Organization “Avar Cultural-National Autonomy”, Republic of Dagestan, Russia 

13:45 – 14:00  Zoom 

Activities of Catholic missionaries in the Georgian lands: Diplomatic relations or the policy of 
catholicization by European Kings 
G. Heydarli 

Baku State University, Azerbaijan 

14:00 – 14:45 

Discussion 
 

Break – Lunch: 14:45 – 15:30 
 

Auditorium: 115 
Zoom: URL https://bit.ly/2VGmH3e (ID 720 120 0609, Passcode Didgori1) 

Section I. Session 2 
Chair: D. Merkviladze 

 
15:30 – 15:45 

Egristskali – A boundary river in Western Georgia in early medieval period 
P. Gabisonia 

I. Javakhishvili Institute of History and Ethnology, I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 
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15:45 – 16:00 

For the identification of King Giorgi mentioned in the memorial inscription of Manglisi Sioni 
Cathedral 
T. Gogoladze 

K. Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts, Georgia 

16:00 – 16:15 

Iron armor plates from Rustavi fortress 
Z. Maghradze 

Rustavi History Museum, Georgia 

16:15 – 16:30 

On the localization of the battlefield between Sahak, Emir of Tbilisi, and Muhammad ibn Khalid 
D. Merkviladze 

Independent Researcher, Georgia 

16:30 – 16:45 

The term “horde” in Georgian historical texts 
N. Zhghenti 

K. Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts, Georgia 

16:45 – 17:00 

The Empire of Trebizond and the socio-cultural features of the Byzantine Pontos 
E. Zhordania 

Georgian National Committeee of Byzantine Studies, Georgia 

17:00 – 17:15 

The original redaction of Saint Nino’s Vita 
M. Chkhartishvili 

I. Javakhishvili Institute of History and Ethnology, I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

17:15 – 17:30  Zoom 

Relations of the Kingdom of Kartli (Iberia) with Holy Land (Gorgasali in Jerusalem – 1560) 
V. Chelidze 

Georgian Art Centrein Israel, Israel 

17:30 – 18:15 

Discussion 
 

Auditorium: 107 
Zoom: URL https://bit.ly/3lky9u4 (ID 293 534 7322, Passcode Didgori2) 

Section II. Session 2 
Chair: M. C. Chiriatti 

 
15:30 – 15:45 

Behind every great man there is always a great woman. The case of Irene Laskarina 
L. M. Ciolfi 

School for Advanced Studies in the Social Science, France 

15:45 – 16:00 

Beatissima Lucina, matrona bilissima, Lucina: A model of female sanctity in late antique Rome 
R. Villegas Marín 

University of Barcelona, Spain 

16:00 – 16:15 

Prolectione picture. Hagiography and ekphrasis in Gregory’ of Nyssa logoi 
M. C. Chiriatti 

University of Barcelona, Spain 

16:15 – 16.30  Zoom 

The image of Empress Verina, wife, sister, grandaughter and mother-in-low of Leonid dinasty’s 
Emperors 
M. Vallejo Girvés 

University of Alcalá, Spain 
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16:30 – 16:45  Zoom 

The official iconography of Byzantine Empresses and the signification of the dextera dei 
C. Buenacasa Pérez 

University of Barcelona, Spain 

16:45 – 17:00  Zoom 

Textual uses of episcopal ‘Holiness’ in the Visigothic Kingdom 
P. Poveda Arias 

University of Hamburg, Germany 

17:00 – 17:15  Zoom 

Anna Dandolo, a Venetian woman on the Serbian throne 
N. Bergamo 

School for Advanced Studies in the Social Science, France 

17:15 – 17:30  Zoom 

Empress Theodora in the contemporary visual imaginary 
F. Salvador Ventura 

University of Granada, Spain 

17:30 – 17:45  Zoom 

τὸν ἆθλον τῶν πόνων: A Christian, platonist and ascetic biography of Odysseus and his errors? 
J. B. Juan López 

Central European University, Austria 

17:45 – 18:30 

Discussion 
 

Break: 18:00 – 21:00 
 

Zoom: URL https://bit.ly/2VGmH3e (ID 720 120 0609, Passcode Didgori1) 
Zoom Session 

Chair: M. Tsurtsumia 
 
21:00 – 21:15 

Davit` Aġmašenebeli and the marginalization of Caucasia’s Persianate identity 
S. Rapp 

Sam Houston State University, United States of America 

21:15 – 21:30 

Rewriting the past – Some remarks on the Bagratid view of the ancient Southern Caucasian history 
in the Georgian chronicles of the K‘art‘lis C‘xovreba and the Mok‘c‘evay K‘art‘lisay. Aproposition of 
contribution 
N. Preud’homme 

University of Lille, France 

21:30 – 21:45 

Some Syriac penetential themes in the Galobani Sinanulisani of St. David the Builder and the 
tradition of the Shio-Mghvime 
A. Muraviev 

School of Historical Studies, Higher School of Economics, National Research University, Russia 

21:45 – 22:00 

“A lions cubs are lions all”. Woman’s power in the twelfth century Georgia 
J. Baillie 

University of Vienna, Austria 

22:00 – 22:15 

Tbilisi and Mtskheta, a “twin-city” described in the Afzal Al-Tavarikh 
H. Maeda 

Tokyo Metropolitan University, Japan 
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22:15 – 22:30 

The Khorumi: Healing war trauma through martial dance therapy 
J. L. Morejon 

University of Miami, United States of America 

22:30 – 22:45 

On issue of interrelations between the manuscripts of the Life and Martyrdom of Saint Eustatius 

K. Gigashvili 

I. Gogebashvili Telavi State University, Georgia 

22:45 – 23:00 

David IV and Nikephoros Phokas 
M. Tsurtsumia 

Independent Researcher, Georgia 

23:00 – 23:45 

Discussion 
 

September 21, 2021 
 

Auditorium: 115 
Zoom: URL https://bit.ly/2VGmH3e (ID 720 120 0609, Passcode Didgori1) 

Section I. Session 3 
Chair: A. Carteny 

 
11:00 – 11:15 

Tracing national identity and consciousness through metahistorical events: A comparative analysis 
between the Battles of Didgori, Lake Peipus, and Kosovo Polje and their impact on collective 
memory 
A. Carteny 

Research Center for Cooperation with Eurasia, Mediterranean and Sub-Saharan Africa, Sapienza 

University of Rome, Italy 

P. Pizzolo 

Research Center for Cooperation with Eurasia, Mediterranean and Sub-Saharan Africa, Sapienza 

University of Rome, Italy 

11:15 – 11:30 

The glory of a divine city-defender. Medieval textual and visual narratives of St. Paraskeva 
I. Biliarsky 

Institute of Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

E. Firea 

Cluj-Napoca “Lucian Blaga” Central University, Romania 

11:30 – 11:45 

On the origin of Eastern Chrisian iconicity. The luminous cloud as the Judeo-Christian proto-icon 
A. Lidov 

Institute of World Culture, M. V. Lomonosov Moscow State University, Russia 

11:45 – 12:00 

A royal Warrior Saint and his images: Representations of St. Ladislaus in the medieval Churches of 
Transylvania (14th–15th centuries) 
C. Firea 

Cluj-Napoca Institute of Archaeology and Art History, Romanian Academy, Romania 

12:00 – 12:15 

Legitimation of the Second Jerusalem of David the Builder 
I. Giviashvili 

G. Chubinashvili National Research Centre for Georgian Art History and Heritage Preservation, 
Georgia 
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12:15 – 12:30 

Female hagiography inside spectacle buildings: An archaelogical approach 
J. Sales Carbonell 

University of Barcelona, Spain 

12:30 – 12:45 

What have in common the seal of King George, the print of Philippe de Kurten and the flag of 
Mikhail Romanov?! 
N. Javelidze 

G. Tsereteli Institute of Oriental Studies, Ilia State University, Georgia 

12:45 – 13:00  Zoom 

Georgian Church porches – The righteous’ gate to the House of God 
E. Shneurson 

Martin-Luther University, Germany 

13:00 – 13:15 

On the Didgori Battle’s localization and the course of military actions 
J. Samushia 

I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

13:15 – 14:00 

Discussion 
 

Break – Lunch: 14:00 – 15:00 
 

September 22, 2021 
 

Social Program – Excursion to Katheti: 10:00 – 20:00 
 

I. Javakhishvili Tbilisi State University Lisi Dormitory: Conference Hall 
Nutsubidze Plateau, 4th Microdistrict (adjacent to Lisi Lake) 

Zoom: URL https://bit.ly/3lky9u4 (ID 293 534 7322, Passcode Didgori2) 
Short Presentations and Round Table Discussions: 22:00 – 23:30 

 
M. C. Chiriatti. Quomodo intellego populos Aethiopes? (Augustin., Enarr. in Psalm., 16): Literary and 
historiographical approaches.   
L. M. Ciolfi. A byzantine “Back to the future”. 
J. Sales Carbonell. Monks in the amphitheatre: Medieval monasteries in Roman ludic buildings. 
R. Villegas Marín. Orthodox vs. heterodox dialectic in ancient Christianity: Some examples. 



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY
INSTITUTE OF HISTORY AND ETHNOLOGY

ვარშავის უნივერსიტეტი
აღმოსავლეთ ევროპისმცოდნეობის ცენტრი

UNIVERSITY OF WARSAW
CENTRE FOR EAST EUROPEAN STUDIES

რომის საპიენცას უნივერსიტეტი
ევრაზიასა და ხმელთაშუა ზღვისა და
სუბსაჰარულ აფრიკასთან
თანამშრომლობის კვლევითი ცენტრი

SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME
RESEARCH CENTER FOR COOPERATION WITH EURASIA,
MEDITERRANEAN AND SUBMEDITERRANEAN AND SUB-SAHARAN AFRICA

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

წმიდა მღვდელმოწამე გრიგოლ ფერაძის
საზოგადოება

SOCIETY OF SAINT ARCHIMANDRITE GRIGOL PERADZE
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