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2020 წლის 19 ნოემბერი

კონფერენცია გაიმართება ზუმის პლატფორმაზე: 
პერსონალურ ID 7132438344 და კოდს: 7777.

19 November, 2020 

Conference will be held on Zoom’s platform:
Personal ID 7132438344, code 7777.

კონფერენციის გახსნა – მისალმებები: 11:00 სთ
Opening of Conference  – Greetings: 11:00 

1. ნანა გაფრინდაშვილი, პროფ., თსუ ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი 
Nana Gaprindashvili, professor, Dean of Faculty of Humanities, TSU

2. დემურ ჯალაღონია, პროფ., თსუ ფილოსოფიის ინსტიტუტის 
ხელმძღვანელი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის 
სახელით
მამარდაშვილის ფენომენი
Demur Jalaghonia, professor, Head of the Institute of philosophy, 
On behalf of organizing committee
Phenomenon of Mamardashvili

3. ვალერი ასათიანი, პროფესორი, ასოციაცია კულტურათა 
დიალოგის პრეზიდენტი
ზოგიერთი რამ მერაბ მამარდაშვილის შესახებ 
Valeri Asatiani, professor, president of association of Dialogue of 
Cultures
A Few Words about Merab Mamardashvili
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I სხდომა: 11:15 სთ.
სხდომის თავმჯდომარე: დემურ ჯალაღონია

I Session: 11:15
Head of the session: professor Demur Jalagonia

1. მამია სურმავა, თსუ ფილოსოფიის ინსტიტუტი ასოც. პროფ. 
სიმბოლო, ფენომენი და ცნობიერება (მამარდაშვილის 
ფილოსოფიის კრიტიკული ანალიზისათვის)
Mamia Surmava, TSU associated professor, Institute of Philosophy
Symbol, phenomenon and consciousness (For a critical analysis of 
Mamardashvili’s philosophy)

2. Archimantrit Maxim (Vlad Marian), Constanta “Ovidius” University 
professor
Philosophical concerns of contemporary encyclopedists  – Dimitrie 
Cantemir Prince of Moldavia and Anthim of Iberian Metropolitan of 
Wallachia
არქიმანდრიტი მაქსიმე (ვლად მარიანი), კონსტანცას 
უნივერსიტეტის „ოვიდიუსის“ პროფესორი
თანადროული ეპოქის ენციკლოპედისტების – მოლდავეთის 
მთავრის დიმიტრი კანტემირისა და ვლახეთის მიტროპოლიტ 
ანთიმოზ ივერიელის ფილოსოფიური განაზრებანი

3. ვალერიან რამიშვილი, თსუ ფილოსოფიის ინსტიტუტი, პროფ. 
წარმოუდგენელის აუტანელობა 
Valeri Ramishvili, TSU professor Institute of Philosophy
Intolerableness of the Incredible

4. ირაკლი ბათიაშვილი, ევროპული უნივერსიტეტი, პროფ. 
ბატონ-ყმობის დიალექტიკის ექსისტენციალური ასპექტები 
ჰეგელის „გონის ფენომენოლგიაში“ 
Irakli Batiashvili, professor of European University
The existential aspect of the dialectics of “Mastery-Servitude” in 
“The Phenomenology of Spirit” by Hegel

5. ბადრი ფორჩხიძე, აწსუ ასოც. პროფ. 
ეპისტემოლოგიური ჭეშმარიტების იდეოლოგიური სპეკულაციებით 
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ჩანაცვლების ძირითადი მსოფლმხედველობრივ-ისტორიული 
თავისებურებანი 
Badri Porchxidze, associated professor Of Kutaisi State University
The main worldview-historical features of the replacement of              
epistemological truth with ideological speculations

6. მამუკა დოლიძე, თსუ ფილოსოფიის ინსტიტუტი, ასოც. პროფ.
ფენომენოლოგია, როგორც შემოქმედების ფილოსოფია
Mamuka Dolidze, TSU associated professor Institute of Philosophy
Phenomenology as a Philosophy of Creativity

7. ირმა წერეთელი, თსუ მოწვეული პროფ.
არნოლდ გელენის შეხედულებანი კულტურის შესახებ
Irma Tsereteli, visiting professor at TSU
Arnold Gehlen’s understanding of culture 

8. ანასტასია ზაქარიაძე, თსუ ფილოსოფიის ინსტიტუტი ასოც. 
პროფ.
მხარტვული დისკურსის ქრისტიანული პარადიგმა  – ანთიმოზ 
ივერიელი (მოხსენება მომზადდა შოთა რუსთაველის სესფ 
გრანტის „ანთიმოზ ივერიელი  – ევროპული სააზროვნო სივრცის 
ნაწილი“ #FR-19-7625 ფარგლებში) 
Anastasia Zakariadze, TSU associated professor of Institute of                 
Philosophy
Christian Paradigm of Artistic Discourse  – Anthim the Iberian 
(Presentation is prepared in the frame of Shota Rustaveli National 
Science Foundation of Georgia granted project #FR-19-7625 “Anthim 
the Iberian – A part of European Space of Thinking”)

9. გიორგი გრიგოლაშვილი, ფილოსოფიის ინსტიტუტის 
დოქტორანტი, თსუ
„თავისუფლება არის შედეგი“, (მოხსენება ეფუძნება მერაბ 
მამარდაშვილის „ფრანგული არქივს“)
მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. დემურ ჯალაღონია
Giorgi Grigolashvili, doctoral student, Institute of Philosophy, TSU
“Freedom is the Result”, (Report is based “French Archives” of Merab 
Mamardashvili)
Supervisor prof. Demur Jalaghonia
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II სხდომა: 15:00 სთ.

სხდომის თავმჯდომარე: ანასტასია ზაქარიაძე

19 November, 2020

II Session: 15:00

Head of the session: Anastasia Zakariadze

1. ირაკლი ბრაჭული, ასოც. პროფ., თსუ ფილოსოფიის 
ინსტიტუტი
აბსურდი და ჰიეროფანია
Irakli Brachuli, TSU associated professor, Institute of Philosophy
Absurd and Hierophany

2. Antonio Domínguez Rey, Universidad Nacional de Educación
Ontoetic synthesis of language
ანტონიო დომინგუეს რეი, მადრიდის განათლების ეროვნული 
უნივერსიტეტის პროფესორი
ენის ონტოპოეტური სინთეზი

3. ვარდო ბერიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის ასოც. 
პროფესორი 
ეთიკის ძირეული ასპექტები არტურ შოპენჰაუერის 
ფილოსოფიაში
Vardo Beridze, associated professor Department of Philosophy, 
Shota Rustaveli Batumi State University
Main Aspects of Arthur Schopenhauer’s Ethics

4. იგორ კეკელია, სერგი დანელიას მუზეუმის დირექტორი
სერგი დანელიას ერთი უცნობი გამოკვლევის შესახებ („ჩვენი 
საერობო პოლიტიკა“) – თვითმმართველობის რეფორმა და 
ქვეყნის დეცენტრალიზაციის საკითხები 
Igor Kekelia, Dr. PHD in History, head of Sergi Danelia museum
An unknown research of Sergi Danelia (“Our national politics”)  – 
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Reform of self-administration and issues of decentralization of 
state

5. ლევან ბებურიშვილი, თსუ ასისტენტ პროფესორი, 
ფილოლოგიის დოქტორი
სოლომონ დოდაშვილის ესთეტიკურ-ლიტერატურული თვალთახედვა
Levan Beburishvili, TSU assistant professot, Ph.D in Philology
Aesthetical-literary worldview of Solomon Dodashvili 

6. ლაშა ხარაზი, თსუ ფილოსოფიის დოქტორანტი
ჟილ დელიოზი და ნიშანთან შეხვედრის გამოცდილება
მეცნიერ-ხელმძღვ. ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული
Lasha Xharazi, doctoral student, Institute of Philosophy TSU
Gilles Deleuze and experience of encountering the sign 
Supervisor Associated professor Irakli Brachuli

7. გიორგი კაპანაძე, საქართველოს ახალი უნივერსიტეტი 
ასისტენტ-პროფესორი, დოქტორანტი
ღმერთის კონცეპტი რელიგიასა და ფილოსოფიაში
Giorgi Kapanadze, New University of Georgia, assistant professor, 
doctoral student
Concept of God in Religion and Philosophy

8. ნინო თომაშვილი, ასოც. პროფ., ფილოსოფიის ინსტიტუტი 
თსუ
არგუმენტაციის პრობლემები
Nino Tomashvili Associated professor Institute of Philosophy, TSU
Problems of Argumentetion

9. დავით გალაშვილი, ფილოსოფიის ინსტიტუტის 
დოქტორანტი, თსუ
ეთიკურის გაგება სპინოზასთან
მეცნიერ-ხელმძღვ. პროფ. დემურ ჯალაღონია
David Galashvili, doctoral student, Institute of Philosophy, TSU
Understanding of Ethical In Spinoza’s thought
Supervisor prof. Demur Jalaghonia



იუნესკოს ფილოსოფიური პროგრამის ფარგლებში
ყოველწლიურად (2002 წლიდან) ტარდება

ფილოსოფიის მსოფლიო დღე


