
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის 

ინსტიტუტი 

სტუდენტთა VIII საერთაშორისო კონფერენცია 

ანტიკურობის თანამედროვეობა 

პროგრამა 

კონფერენცია ეძღვნება  

საქართველოსა და საბერძნეთს შორის დიპლომატიური 

ურთიერთობების 30 წლისთავს 

 

 

6-8 ივნისი, 2022 

თბილისი • Tbilisi 

 

 

კონფერენციის გახსნა და ინგლისურენოვანი სექციები ჩატარდება 

ონლაინ პლატფორმა ZOOM-ის საშუალებით 

დანარჩენი სექციები ჩატარდება თსუ მერვე კორპუსში 

 

 

რეგლამენტი: 

მოხსენების ხანგრძლივობა – 20 წუთი 

დისკუსია – 10 წუთი 
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კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი: 

 

ირინე დარჩია 

ასოცირებული პროფესორი, ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე  

ნანა ტონია 

პროფესორი, კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი 

მარიამ კალაძე 

კლასიკური ფილოლოგიის დოქტორანტი 

ნინო ღლონტი 

კლასიკური ფილოლოგიის დოქტორანტი 

ლანა რამიშვილი 

ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დოქტორანტი 

ეკატერინე კვირკველია 

კლასიკური ფილოლოგიის დოქტორანტი 

 

სექციები:  

 

I სექცია - ანტიკური ლიტერატურის აქტუალური პრობლემები  

II სექცია - ისტორია, პოლიტიკური მეცნიერებები, სამართალი  

III სექცია - ანტიკურობის რეცეფცია მსოფლიო კულტურაში  

IV სექცია - გვიანანტიკურობა, ბიზანტია და შუასაუკუნეები  

V სექცია - ანტიკურობის რეცეფცია და თანამედროვე ბერძნული 

ლიტერატურის აქტუალური პრობლემები 

VI სექცია - ინგლისურენოვანი მოხსენებები 
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6 ივნისი, 2022 

 

კონფერენციის გახსნა და მისასალმებელი სიტყვები 

ონლაინ პლატფორმა ZOOM 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YW4veUFiZ0RuYkFqZEx6

WmtPckYvQT09 

Meeting ID: 897 1606 4383 

Passcode: 784685 

თავმჯდომარე: ირინე დარჩია 

 

18.00 – 18.15: მისასალმებელი სიტყვები/Welcome Speeches 

 International Section 

18.15 – 18.45: Gabriela Canazart (University of Sao Paulo, Brazil) – Breaking 

out of the past: the Iliad and audience response 

18.45 – 19.15: Demetrios Zapadis (University of Patras, Greece) – Medea a 

Meaning Body 

19.15 – 19.45: Beqa Gelashvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 

Georgia) – Getting to know the unknown gods 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YW4veUFiZ0RuYkFqZEx6WmtPckYvQT09
https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YW4veUFiZ0RuYkFqZEx6WmtPckYvQT09
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7 ივნისი, 2022 

I სექცია - ანტიკური ლიტერატურის აქტუალური პრობლემები 

თსუ მერვე კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 13 

მეორე სართული, ოთახი N 220  

ნეოგრეცისტების ბიბლიოთეკა 

თავმჯდომარეები: იამზე გაგუა, მანანა ფხაკაძე 

 

10.00 – 10.30: ვახტანგ ენდელაძე (ქუთაისის აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის 

დოქტორანტი) 

ჰომეროსი. ილიადა: მეორეხარისხოვანი პერსონაჟები  

ხელმძღვანელი: აწსუ პროფ. ნინო ჩიხლაძე   

 

10.30 – 11.00: ნუკრი კარკაძე (ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის დოქტორანტი) 

ხუთი საუკუნე ჰესიოდეს პოემაში „სამუშაონი და დღენი“   

ხელმძღვანელი: თსუ ასოც. პროფ. იამზე გაგუა  

 

11.00 – 11.30: ანა კობერიძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის დოქტორანტი)  

იოს სიზმრის ფსიქოანალიტიკური ინტერპრეტაცია (ესქილე 

„მიჯაჭვული პრომეთე“) 

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მანანა ფხაკაძე 

 

11.30 – 12.00 შესვენება 
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12.00 – 12.30: სალომე ჯოგლიძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის დოქტორანტი) 

ქორო, როგორც პროტაგონისტი და ტოტალიტარულ სახელმწიფოში 

საზოგადოების ქცევის მოდელი, ესქილეს „სპარსელებში“ 

ხელმძღვანელი: ემერიტუსი პროფესორი, აკად. რისმაგ გორდეზიანი 

 

12.30 – 13.00: გვანცა ჩანტლაძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ფილოსოფია, III კურსი)  

სოფისტური მსოფლაღქმის კვალი ევრიპიდეს ტრაგედიაში 

„მავედრებელი ქალები“ 

ხელმძღვანელი: პროფ. ნანა ტონია 

 

13.00 – 13.30: გვანცა ფოფხაძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის დოქტორანტი)  

ასტროლოგია და ეთნიკური სტერეოტიპები კლავდიუს 

პტოლემაიოსის „ტეტრაბიბლოსში“ 

ხელმძღვანელი: პროფ. ნანა ტონია 
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7 ივნისი, 2022 

 

II სექცია - ისტორია, პოლიტიკური მეცნიერებები, სამართალი 

თსუ მერვე კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 13 

მესამე სართული, სიმონ ყაუხჩიშვილის ბიბლიოთეკა 

თავმჯდომარეები: ლევან გორდეზიანი, გიორგი უგულავა 

 

10.00 – 10.30:  ქრისტინა ქვარაია (თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, II 

კურსი) 

თანამედროვე ბერძნულ-ქართული ურთიერთობები და მისი 

საფუძვლები 

ხელმძღვანელი: პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი 

 

10.30 – 11.00: მარიამ ჭიჭიკოშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, არაბული ფილოლოგია, III კურსი), 

მარიტა ხარშილაძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ისტორია, II კურსი) 

პონტოელი ბერძნების დასახლებები საქართველოში  

ხელმძღვანელი: თსუ ასისტ. პროფ. ალექსანდრე ბოშიშვილი 

 

11.00 – 11.30: გიორგი ბარბაქაძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, არქეოლოგია, IV კურსი)  

ქართლის სამეფოს (კავკასიის იბერია)  ურთიერთობა რომაულ 

სამყაროსთან ბრინჯაოს ნივთების მიხედვით 

ხელმძღვანელი: თსუ ასოც. პროფ. ზვიად კვიციანი 
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11.30 – 12.00: ბექა ბანძელაძე (ქუთაისის აკაკი წერეთლის   

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის  

დოქტორანტი) 

თანამედროვე ქართული პოლიტიკა და ქართულ-ლათინური 

იდიომები  

ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიხლაძე 

 

12.00 – 12.30: შესვენება 

 

12.30 – 13.00: გიორგი ბარნაბიშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორია, II კურსი)  

ანტიკურობა თანამედროვე დემოკრატიის ქვაკუთხედი 

ხელმძღვანელი: პროფ. მარიკა მშვილდაძე 

 

13.00 – 13.30: ზურაბ გუჯაბიძე (ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობა, III კურსი)  

კანონით დასჯილი სამართლიანობა (სოკრატეს ფენომენი)  

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლალი ანთაძე 

 

13.30 – 14.00: თათია მარდალეიშვილი (ქუთაისის აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის 

დოქტორანტი) 

ბერძნული ტრაგედია: კრიზისული სიტუაციები, კრიზის-

მენეჯმენტი და საუბრის დიპლომატია 

ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიხლაძე 
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7 ივნისი 

International Section  

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YW4veUFiZ0RuYkFqZEx6

WmtPckYvQT09 

Meeting ID: 897 1606 4383 

Passcode: 784685 

თავმჯდომარეები: ეკა კობახიძე, ანა ცანავა 

 

17.00 – 17.30: Marcel J. Paul (Friedrich Schiller University Jena, Germany) - 

The Contemporaneity of Ancient and Modern Ideas about Sex and Gender 

17.30 – 18.00: Jessica van den Brink (Stellenbosch University, South Africa) 

- "Honey, you mean Hunk-ules": Masculinity and Maleness as Performed in 

Heraclean Myths and Receptions 

18.00 – 18.30: Muditha Dharmasiri Maynooth University, Ireland), 

Amanthee Pussepitiya (University of Peradeniya, Sri Lanka) -“When I was 

born, the word for what I was did not exist”. Changing the ideals of heroism: 

Madeline Miller into the realm of the outcasts 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YW4veUFiZ0RuYkFqZEx6WmtPckYvQT09
https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YW4veUFiZ0RuYkFqZEx6WmtPckYvQT09
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III სექცია - ანტიკურობის რეცეფცია მსოფლიო კულტურაში 

თსუ მერვე კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 13 

მესამე სართული, სიმონ ყაუხჩიშვილის ბიბლიოთეკა 

თავმჯდომარეები: ნანა ტონია, ნინი ქუთელია 

 

10.00 – 10.30: ლიზი ქოპილაშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, I კურსი)  

უკანდაბრუნებული ჯარისკაცი: პოსტსაომარი ტრავმები მხატვრული 

და რეალური ნარატივების კონტექსტში (ჰომეროსი, ერნესტ ჰემინგუეი 

და აფხაზეთის ომის ვეტერანები)  

ხელმძღვანელი:  თსუ მოწვეული პროფ. ანა ცანავა 

 

10.30 – 11.00: ხატია ჯაყელიძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ინგლისური ფილოლოგია, I კურსი), ლიზი 

გრიგოლაშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ინგლისური ფილოლოგია, I კურსი) 

ოდისევსი გზაში: გმირი  და მოგზაურობა თორ ფრეიდენთალის 

ფილმში - „პერსი ჯექსონი: ურჩხულების ზღვა“ 

ხელმძღვანელი:  თსუ მოწვეული პროფ. ანა ცანავა 

 

11.00 – 11.30: სალომე მაისურაძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ინგლისური ფილოლოგია, I კურსი)  

არისტოფანეს „ლისისტრატე“ და მისი კინოინტერპრეტაცია სპაიკ ლის 

შემოქმედებაში  
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ხელმძღვანელი:  თსუ მოწვეული პროფ. ანა ცანავა 

 

11.30 – 12.00: შესვენება 

 

12.00 – 12.30: მარიამ ბედინაძე (ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ინგლისური ფილოლოგია, III კურსი) 

ანტონიუსის სიტყვა, როგორც ორატორული ხელოვნების ნიმუში, 

შექსპირის „იულიუს კეისრის“ მიხედვით 

ხელმძღვანელი:  ფილოლოგიის დოქტორი, პროფ. თამარ სირაძე 

 

12.30 – 13.00: ელენე გამსახურდაშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ფილოლოგია, III კურსი) 

ანტიკურობის გავლენა ჯონ კიტსის ოდებში 

ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი თამარ გელაშვილი 

 

13.00 – 13.30: სალომე სუხიაშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგიის დოქტორანტი) 

ძველი ბერძნული მითოლოგიის ელემენტები იაპონურ 

ლიტერატურაში ხელმძღვანელი: თსუ ასოც. პროფ. ხვთისო 

მამისიმედიშვილი  
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8 ივნისი, 2022  

 

IV სექცია: გვიანანტიკურობა, ბიზანტია და შუასაუკუნეები 

თსუ მერვე კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 13 

მეორე სართული, ოთახი N 220  

ნეოგრეცისტების ბიბლიოთეკა 

თავმჯდომარეები: თინა დოლიძე, თამუნა აფციაური 

 

10.00 – 10.30: მარიკა ჭითანავა-ლობჟანიძე (თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიზანტიური ფილოლოგიის 

დოქტორანტი)  

წმიდა მარკოზ მახარებლის პიროვნების იდენტიფიცირებისთვის  

ხელმძღვანელი: თსუ სრული პროფ. თინა დოლიძე 

 

10.30 – 11.00: მარიამ თხინვალელი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, III კურსი) 

კომპოზიტების გადმოტანა ბერძნულიდან ლუკას სახარების ქართული 

ვერსიების მიხედვით  

ხელმძღვანელი: თსუ მოწვეული პროფ. ნათია დუნდუა 

 

11.00 – 11.30: ლევან მეტრეველი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ფილოსოფია, IV კურსი)  

მითის ფილოსოფიური ანალიზი პორფირიოსთან  

ხელმძღვანელი: პროფ. ლელა ალექსიძე 
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V სექცია: ანტიკურობის რეცეფცია და თანამედროვე ბერძნული 

ლიტერატურის აქტუალური პრობლემები 

თსუ მერვე კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 13 

მეორე სართული, ოთახი N 220  

ნეოგრეცისტების ბიბლიოთეკა 

თავმჯდომარეები: სოფიო შამანიდი, მედეა აბულაშვილი 

 

12.00 – 12.30:  ეთერ მაკოიანი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, I კურსი) 

მშვენიერი ელენეს სახე მითსა და ახალ ბერძნულ პოეზიაში 

ხელმძღვანელი: თსუ მოწვეული პროფესორი, მაია კაკაშვილი 

 

12.30 – 13.00: ელენე მაღლაკელიძე (თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, III კურსი) , 

მარიამ გიორგაძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ქართული ფილოლოგია, III კურსი) 

ოდისევსის მოგზაურობა თანამედროვე ბერძნულ ცნობიერებაში 

ხელმძღვანელი: თსუ მოწვეული პროფ. თათია მთვარელიძე 

 

13.00 – 13.30: თათია დავითაძე (ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ლიტერატურათმცოდნეობის დოქტორანტი)  

ანდრეას ფლურაკისი - „მედეას ბურკა“  
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ხელმძღვანელი: პროფ. მარინა გიორგაძე 

 

13.30 – 14.00: თეონა ხვიჩია (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო 

პროგრამა, II კურსი)  

კიკი დიმ*ულასა და დიანა ანფიმიადის შემოქმედება - ტიპოლოგიური 

პარალელები  

ხელმძღვანელი:  თსუ ასოცირებული პროფ. ანა ჩიქოვანი 

 

14.00 – 14.30: თამარ ჩილინგარაშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, I კურსი) 

სტრატის მირივილისის შემოქმედება და მისი 

მოთხრობა „კაპიტანი“ 

ხელმძღვანელი:  თსუ ასოცირებული პროფ. ანა ჩიქოვანი 
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International Section 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YW4veUFiZ0RuYkFqZEx6

WmtPckYvQT09 

Meeting ID: 897 1606 4383 

Passcode: 784685 

თავმჯდომარეები: ირინე დარჩია, ქეთევან ნადარეიშვილი 

17.00 – 17.30: Femia Kamper (Stellenbosch University, South Africa) - 

ANIMATED CLASSICAL RECEPTION AND THE EFFECT OF TARGET 

AUDIENCE AGE: A Case Study of Disney’s Hercules and Netflix’s Blood of 

Zeus 

17.30 – 18.00: Holly Axford (University of St Andrews, Scotland) - Myth, 

Metatheatre and Modernity in Femi Osofisan’s Tegonni: An African 

Antigone 

18.00 – 18.30: Katia De Ioia (University of Salerno, Italy) - Aristotle's ideal 

state (ἀρίστη πολιτεία): ancient and contemporary problems 

18.30 – 19.00: Tinatin Mirianashvili (Agrarian University of Georgia, Faculty 

of Liberal Arts) - Condemnation of 1277 in the University of Paris between 

the Local Bishop and the Pope.  

Closing Session 

19.00 – 19.45: Keynote Speech by Mr. Petros Kapsaskis, President of the 

Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, Greece 

https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YW4veUFiZ0RuYkFqZEx6WmtPckYvQT09
https://us02web.zoom.us/j/89716064383?pwd=YW4veUFiZ0RuYkFqZEx6WmtPckYvQT09

