
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო 
დღისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა რეგიონალური 

სამეცნიერო კონფერენცია: 
ფილოსოფია და რელიგია 

ვახტანგ ერქომაიშვილი – 90 

2022 წელი 



 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

კონფერენციის რეგლამენტი: 
გამოსვლა – 10 წუთი 
კამათი – 5 წუთი 

 

  

იუნესკოს ფილოსოფიური პროგრამის ფარგლებში 
ყოველწლიურად (2002 წლიდან) ტარდება 

ფილოსოფიის მსოფლიო დღე 



  



2022 წლის 21 ნოემბერი 

 
თსუ I კორპუსი, აუდიტორია 212 

 
 

10.00 კონფერენციის გახსნა – მისალმებები 

 
 
ნანა გაფრინდაშვილი, პროფ. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულ-
ტეტის დეკანი  

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

2022 წლის 21 ნოემბერი 

სხდომა I, 10:15 სთ 
 

სხდომის თავმჯდომარე: დემურ ჯალაღონია 
 

1. ია იაძე, შეხედულება სულის უკვდავების შესახებ მარსელიო ფიჩინოსა 
და პიეტრო პომპონაცის ფილოსოფიაში  
თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი III სემესტრი  
მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. ლელა ალექსიძე 

2. საბა ბულისკირია, მარტინ ჰაიდეგერის მეტაფიზიკა და მისი მნიშ-
ვნელობა თანამედროვეობაში  
თსუ ფილოსოფიის მაგისტრანტი, I სემესტრი  
მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. ვალერიან რამიშვილი  

3. თამარ ბარბაქაძე, ფილოსოფიის არსი და ფილოსოფოსობის პრობლემა 
თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი III სემესტრი  
მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. დემურ ჯალაღონია 



4. გიორგი მეხრიშვილი, იმანუელ კანტი რელიგიის ფილოსოფიის შესახებ 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სპეციალობა/ 
სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები-ბიოლოგია. ბაკალავრიატის 
სტუდენტი 
სამეცნიერო ხელმძღ: ასოც. პროფ. გიორგი სიბაშვილი 

5. ლუდმილა გელაძე, ქრისტიანობა და ათეიზმი.არსებობს თუ არა 
ღმერთი 
თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი III სემესტრი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული 

6. სალომე ტუღუში, რელიგიათა საერთო მახასიათებლები ქრისტიანობისა 
და ჯაინიზმის მაგალითზე 
თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი III სემესტრი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. ასოც. პროფ. მამია სურმავა  
  
 
 

სხდომა II, 15:00 სთ 
 

სხდომის თავმჯდომარე: ანასტასია ზაქარიაძე 
 
1. საბა ქერქაძე, ესთეტიკური პოლიტიკურ დისკურში: ესთეტიკა, ანუ 
ზედნაშენი და მისი პოლიტეკონომია 
თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი VII სემესტრი  
მეცნიერ-ხელმძღვ. დემურ ჯალაღონია 

2. სალომე ვადაჭკორია, ,,Vita Activa’’ – „ადამიანი როგორც პოლიტიკური 
არსების“ ახლებური გააზრება 
თსუ ფილოსოფიის მაგისტრანტი, I სემესტრი 
მეცნიერ- ხელმძღ. პროფ. დემურ ჯალაღონია  

3. მარიკა შვანგირაძე, ცნობიერების ფენომენოლოგია 
თსუ ფსიქოლოგიის ბაკალავრიატი მე-7 სემესტრი 
მეცნიერ- ხელმძღ. პროფ დემურ ჯალაღონია         



4. შოთა ხორავა, ბუნებრივი ენისა და წინადადებათა ლოგიკის ენის 
მიმართება 
თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი III სემესტრი  
მეცნიერ-ხელმძღვ. ასოც. პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი 

5. გიორგი შარაშენიძე, პოეზიის განაჩენი პლატონისადმი: ნორმატიული 
დიქტატურიდან პოეტიკის საწყისებამდე 
თსუ ქართული ფილოლოგიის ბაკალავრიატი, I სემესტრი,  
სამეცნიერო ხელმძღ. ირაკლი ბათიაშვილი,  
პროფესორი, ევროპის უნივერსიტეტი 

6. მარიამ ჩუბინიძე, რატომ არის მშვენიერების განსაზღვრება პრობ-
ლემატური 
თსუ ფილოსოფიის ბაკალავრიატი III სემესტრი 
მეცნიერ-ხელმძღვ. ასოც. პროფ. ნანა გულიაშვილი 
  
 
      
  
  



 

 


