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კონფერენციის რეგლამენტი: 

გამოსვლა – 10 წუთი 

კამათი – 5 წუთი 



2020 წლის 24 ნოემბერი 

კონფერენცია გაიმართება ზუმის პლატფორმაზე: 

პერსონალურ ID 7132438344 და კოდს: 7777. 

 
10:00 სთ. 

კონფერენციის გახსნა – მისალმებები: 
 

ნანა გაფრინდაშვილი, პროფ., თსუ ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი 

დემურ ჯალაღონია, პროფ., თსუ ფილოსოფიის ინსტიტუტის 
ხელმძღვანელი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის 
სახელით 

  

2020 წლის 24 ნოემბერი 

სხდომა I, 10:15 სთ. 
 

სხდომის თავმჯდომარე: დემურ ჯალაღონია 

 
1. ნინო ბაკურაძე 

„შინაგანი ადამიანი“ და მისი მნიშვნელობა მერაბ 
მამარდაშვილის ფილოსოფიაში 

თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი III კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. დემურ ჯალაღონია 

2. მარი სილაგაძე 
ღვთისმშობლის წილხვდომილების თეოლოგემა 

ანთიმოზ ივერიელის რელიგიის ფილოსოფიაში თსუ 
ფილოსოფიის მაგისტრანტი I კურსი (მოხსენება 
მომზადდა შოთა რუსთაველის სესფ გრანტის „ანთიმოზ 
ივერიელი - ევროპული სააზროვნო სივრცის ნაწილი“ #FR-
19-7625 ფარგლებში) 
მეცნიერ-ხელმძღვ. ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე 
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3. ნიკოლოზ ჭარხალაშვილი 
პოლიტიკური თეოლოგია 

თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი III კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. დემურ ჯალაღონია 

4. ალექსანდრე ტყეშელაშვილი 
მეტაფიზიკის გავლენა საზოგადოებრივ ფენომენებზე  

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საჯარო პოლიტიკის 
ადმინისტრირების მაგისტრი  

მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. თამარ ცხადაძე 

5. ციური მურზაშვილი, მარიამ წიქარიძე 
ეკუმენიზმი და მართლმადიდებლობა 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 
ბაკალავრიატი IV კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. თამარ გოგოლაძე 

6. თემურ ჟუჟუნაშვილი 
გ. ჰეგელი „გონის ფენომენოლოგია“, გონებისა 
და გონის განხილვა 

თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატის III კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. ასოც. პროფ. ნაპო კვარაცხელია 

7. სოფიო დუმბაძე 
რელიგიური ექსისტენციალიზმი (კარლ იასპერსი) და 
ათეისტური ექსისტენციალიზმი (ჟ.-პ. სარტრი, ა. კამიუ) 
ადამიანის თავისუფლების შესახებ 

თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატის III კურსი მეცნიერ-
ხელმძღვ. ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული 
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სხდომა II: 15:00 სთ. 
 

სხდომის თავმჯდომარე: ანასტასია ზაქარიაძე 
 

1. დავით თაბორიძე 
პატრიოტიზმი, კოსმოპოლიტიზმი და მერაბ მამარდაშვილის ერის 
ფილოსოფია 

თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი II კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. დემურ ჯალაღონია 

2. ანნა ტურიაშვილი 
ცოდნისა და დისკურსის მიმართება ძალაუფლებასთან (მიშელ 
ფუკოს მიხედვით) 

თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი IV კურსი 

მეცნიერ-ხელმძღვ. ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული 

3. ლევან კაკალაშვილი 
ღვათებრივი ენის თავისებურებები და პრობლემები – დაბრუნება 
„გონის ფილოსოფიასთან“ 

თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატის III კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. მოწვეული პროფესორი 
ქეთევან ცხვარიშვილი 

4. ლევან მეტრეველი 

ღვთაებრივი უსასრულობა გრიგოლ ნოსელთან თსუ ფილოსოფიის 
ბაკალავრიატი III კურსი მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. ლელა ალექსიძე 

5. ღვთისავარ ჩაბრავა 
ბუდისტური ფილოსოფია 

თსუ ფილოსოფიის მაგისტრანტი I კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. ასოც. პროფ. მამია სურმავა 

 

5 



6. ქეთევან მდევაძე 
არისტოტელეს „პოეტიკა“ პლატონის ესთეტიკის 
წინააღმდეგ 

თსუ ფილოლოგიის ბაკალავრიატი III კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. ასისტენტ პროფ. ნანა გულიაშვილი 

7. ალექსი ტკაჩოვი 
ავიცენას ღმერთის დასაბუთების არგუმენტი და მასთან 
დაკავშირებული გარკვეული წინააღმდეგობანი 

თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი III კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. ლელა ალექსიძე 

8. დეა მარგველაშვილი 
გონებისა და სხეულის დუალიზმი დეკარტეს 
ფილოსოფიაში 

თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი II კურსი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. დემურ ჯალაღონია 
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იუნესკოს ფილოსოფიური პროგრამის 

ფარგლებში ყოველწლიურად (2002 წლიდან) 
ტარდება ფილოსოფიის მსოფლიო დღე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 


