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საორგანიზაციო კომიტეტი:

პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი

პროფესორი დარეჯან გარდავაძე

ასოცირებული პროფესორი მარიამ ჩაჩიბაია

ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ნავროზაშვილი

ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო თოთიბაძე

ფილოლოგიის დოქტორი ნათია ფუტკარაძე

Organizing Committee:

Professor Nana Gaprindashvili

Professor Darejan Gardavadze

Assoc. Professor Mariam Chachibaia

Assoc. Professor Ekaterine Navrozashvili

Doctor of Philology Sopio Totibadze

Doctor of Philology Natia Putkaradze

რეგლამენტი:

მოხსენება პლენარულ სხდომაზე – 20 წუთი

მოხსენება სექციის სხდომაზე – 15 წუთი

დისკუსია – 5 წუთი

სამუშაო ენა – ქართული

Time Limit:

Presentation at the plenary session – 20 minutes

Presentation at the section meeting – 15 minutes

Participation in discussions – 5 minutes

Working language – Georgian
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ივლისი 5 July 

1100-1130

კონფერენციის გახსნა/Opening of the Conference
(Zoom ID 280 517 9446)

მისალმებები/Welcome Greetings

1200-1430

პლენარული სხდომა/Plenary Session

სექცია – ლიტერატურათმცოდნეობა
 Section – Literary Studies

სხდომა I Session

(Zoom ID 280 517 9446)

სხდომის თავმჯდომარე – პროფესორი დარეჯან გარდავაძე
Chairperson – Professor Darejan Gardavadze

მარიამ ჩაჩიბაია/Mariam Chachibaia
ეფრემ ასური – მადრაშე და მემრე/Epraim the Syrian – Mādrāshe 
and Mêmrê

მანანა კვაჭაძე/Manana Kvachadze
ხაყანი შირვანელის პოეზიის ზოგი ასპექტის შესახებ: ქართული 
რეალიები/On Some Aspects of Khaqani Shirvani's Poetry: Georgian 
Realia

დარეჯან გარდავაძე/Darejan Gardavadze
მოდერნისტული ლიტერატურის ელემენტები იმან ჰუმაიდანის 
რომანებში/Some Elements of Modernist Literature in Iman 
Humaydan's Novels

ნინო ეჯიბაძე/Nino Ejibadze
სინონიმია და ძირთა მინიმალური წყვილები არაბულში/Synonymy 
and Minimal Pairs of Roots in Arabic
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ლელა ბახტაძე/Lela Bakhtadze
თანამედროვე ებრაული საქმიან-ოფიციალური ენის 
თავისებურებანი/Peculiarities of the Modern Hebrew Official 
Business Language

ეკატერინე გოგალაძე/Ekaterine Gogaladze
ელექტრონული მიმოწერა და თავაზიანობა (სტუდენტებისა და 
ფაკულტეტის ელექტრონული კომუნიკაცია)/E-mail communication 
and Politeness (E-mail Communication between Students and Faculty 
Members)

1500 –1800

სექცია – ფილოსოფია
Section – Philosophy

სხდომა I Session

(Zoom ID 941 9708 6517)

სხდომის თავმჯდომარე – პროფესორი დემურ ჯალაღონია
Chairperson – Professor Demur Jalaghonia 

ირაკლი ბრაჭული/Irakli Brachuli
ადამიანური ყოფიერების ფორმირება და ორიენტაციის შეცვლა 
განმანათლებლობის პროექტში/Formation of Human Existence and 
Change of Orientation in the Project of Enlightenment 

ანასტასია ზაქარიაძე/Anastasia Zakariadze
როდის არის ადამიანი კაცი? ბიოტექნოლოგიებით გამოწვეული 
ეთიკური დილემები/When is a Human a Man? Ethical Dilemmas 
posed by Biotechnologies

დემურ ჯალაღონია/Demur Jalaghonia 
თანამედროვე პოლიტიკური ფილოსოფია ახალი გამოწვევების 
წინაშე/Modern Political Philosophy in the Face of New Challenges
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მამია სურმავა/Mamia Surmava
ლ. ვიტგენშტაინი ენის საზღვრების შესახებ (კრიტიკული 
ანალიზისათვის)/ L. Wittgenstein about the Limits of Language                      
(A Critical Analysis)

ნანა გულიაშვილი/Nana Guliashvili
მედიუმი – რომანტიზმის ფილოსოფიასა და რომანტიკულ 
ხელოვნებას შორის/Between the Philosophy of Medium – 
Romanticism and Romantic Art

ქეთევან ცხვარიაშვილი/Ketevan Tskhvariashvili
მორალური მგრძნობელობის ფენომენოლოგიური ანალიზი               
(ჯ. დ. კაპუტოს მიხედვით)/Phenomenological Analysis of Moral 
Sensitivity (According to J. D. Caputo) 

1500 –1800

სექცია – ენათმეცნიერება
Section – Linguistics

სხდომა II Session

(Zoom ID 280 517 9446)

სხდომის თავმჯდომარე – პროფესორი რამაზ ქურდაძე 
Chairperson – Professor Ramaz Kurdadze 

დარეჯან თვალთვაძე/Darejan Tvaltvadze
კოლოფონი, როგორც ოთხთავის პარატექსტი და მისი 
რედაქციები ძველი ქართული ხელნაწერების მიხედვით/                           
A Colophon as a Paratext of the Four Gospels and its Redactions in 
Accordance to the Old Georgian Manuscripts 

რამაზ ქურდაძე/Ramaz Kurdadze
კონტრონიმების, ანუ ერთი სახის ლექსიკური ერთეულების 
შესახებ ქართულში/Contronyms as One Type of Lexical Units in 
Georgian
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სალომე ომიაძე/Salome Omiadze
პურცხობასთან დაკავშირებული ერთი მეტაფორული 
ზმნის („შეაცოლქმარებს“) შესახებ/On One Metaphoric Verb 
(„შეაცოლქმარებს“ – “šeacolkmarebs”) Related to Baking

მაია ლომია/Maia Lomia
რუსეთუმე ფორმის სეგმენტაციასთან დაკავშირებული 
საკითხები/Issues Related to the Segmentation of the Word Form 
rusetume (“Russified Georgians”)

რევაზ აბაშია/Revaz Abashia
ძირნაკლი სიტყვაფორმები ქართულში _ II/Root-defect Word Forms 
in Georgian Language _ II.  

რუსუდან ზექალაშვილი/Rusudan Zekalashvili
დიალოგის პრაგმატული ფუნქციები და ზოგიერთი ენობრივი 
მახასიათებელი მხატვრულ ტექსტში (გ. დოჩანაშვილის 
მოთხრობების მიხედვით)/Pragmatic Functions and Some Linguistic 
Characteristics of the Dialogue in the Literary Text (based on the 
examples from G. Dochanashvili’s stories)

ნათია ფუტკარაძე/Natia Putkaradze
ქართული იდიომები სინტაქსური კონსტრუქციის თვალსაზრისით 
და ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების საკითხები/The 
Georgian Idioms according to the Syntactic Construction and the Issues 
of Teaching Georgian as a Foreign Language
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1500 –1800

სექცია – ენათმეცნიერება
Section – Linguistics

სხდომა III Session

(Zoom ID 3462727604)

სხდომის თავმჯდომარე – ასოც. პროფესორი მარინა ანდრაზაშვილი
Chairperson – Assoc. Professor Marina Andrazashvili

მარინა ანდრაზაშვილი, ნატალია ბასილაია/Marina Andrazashvili, 
Natalia Basilaia
სინესთეზია და მისი ენობრივი არეკვლა ლიტერატურულ 
ნიმუშებზე დაყრდნობით/Synesthesia and its Linguistic Reflection in 
the Works of Literature

ციური ახვლედიანი, გიორგი ყუფარაძე, ქეთევან გაბუნია/                 
Tsiuri Akhvlediani, Giorgi Kuparadze, Ketevan Gabunia 
ფრაზეოლოგიური ინტერნაციონალიზაცია (ფრანგული, 
ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე)/ Phraseological 
Internationalization (On the Material of French, English and Georgian 
Languages)  

ირინე დემეტრაძე/Irine Demetradze
თხოვნასთან დაკავშირებული დისკურსული სტრატეგიები 
(ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე)/Request-related 
Discourse Strategies (On the material of English and Georgian 
Languages) 

მარინე ალექსიძე/Marine Aleksidze
განმეორება მხატვრულ ნაწარმოებში და მისი გადმოცემა 
თარგმანში/Repetitions in a Literary Text and Ways of Transferring 
them in the Process of Translation

სოფიო თოთიბაძე/Sopio Totibadze 
გენდერის საკითხები ქართული და გერმანული ზღაპრების 
მიხედვით/Gender Issues in Georgian and German Fairy Tales
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მარიანა პაპაშვილი/Marianna Papashvili
ფემინისტ ქალთა სამეტყველო ენის თავისებურებანი ინგლისურ 
და ქართულ ენებში/The Peculiarities of the Spoken Language of the 
Feminist Women in English and Georgian Languages



9

ივლისი 6 July

1100 –1400

სექცია – ისტორია
Section –History 

სხდომა I Session

(Zoom ID 280 517 9446)

სხდომის თავმჯდომარე – პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი
Chairperson – Professor Teimuraz Papaskiri

აპოლონ თაბუაშვილი/Apolon Tabuashvili
გეორგიევსკის ტრაქტატის წინაპირობები – რუსეთის იმპერიის 
სტრატეგიული ინტერესები და საქართველო XVIII საუკუნის 70-იან 
წლებსა და 80-იანი წლების დასაწყისში/Prerequisites of the Treaty 
of Georgievsk – Strategic interests of the Russian Empire and Georgia 
in the 1770s and beginning of the 1780s

ალექსანდრე ბოშიშვილი/Aleksandre Boshishvili
„უზაფხულო წელიწადი“ (1816 წელი) და საქართველო/“The Year 
without a Summer” (1816) and Georgia

დალი კანდელაკი/Dali Kandelaki
ჟურნალ „ვესტნიკ ევროპის“ მასალები კავკასიის შესახებ                      
(1826-1828 წლები)/Materials about the Caucasus from the Magazine 
"Vestnik Europe" (1826-1828)

თეიმურაზ პაპასქირი/Teimuraz Papaskiri
საბჭოთა კავშირის, დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის 
სამმხრივი მოლაპარაკებები 1939 წლის გაზაფხულსა და 
ზაფხულში და მათი ჩაშლის მიზეზები/The Anglo-Franco-Soviet 
Tripartite Talks in Spring and Summer of 1939 and the Causes of Their 
Failure

მერაბ კალანდაძე/Merab Kalandadze
რანკე და ივანე ჯავახიშვილი/Ranke and Ivane Javakhishvili
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თამარ ანთაძე/Tamar Antadze
ისტორიკოსი ბენ უაიდერი/Historian Ben Weider

ნანა გელაშვილი/Nana Gelashvili
სამურაების სამხედრო ფენის აღსასრული იაპონიაში/The End of 
the Samurai Military Layer in Japan

1100 –1400

სექცია – ლიტერატურათმცოდნეობა
Section – Literary Studies 

სხდომა II Session

(Zoom ID 941 9708 6517)

სხდომის თავმჯდომარე – პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი
Chairperson – Professor Nana Gaprindashvili

ნანა გაფრინდაშვილი/Nana Gaprindashvili
მარადიული სახის მხატვრული ინტერპრეტაციის 
თავისებურებები: გალაკტიონ ტაბიძისა და ანა ახმატოვას ერთი 
ლიტერატურული პარალელის მაგალითზე/Peculiarities of the 
Artistic Interpretation of the Eternal Face: Using the Example of One 
Literary Parallel of Galaktion Tabidze and Anna Akhmatova

მარიამ ფილინა/Mariam Filina
თადეუშ-ლადა ზაბლოცკის როლი პოლონურ-ქართული 
ლიტერატურული კონტაქტების განვითარებაში/The role of 
Tadeusz-Lada Zablotsky in the development of Polish-Georgian literary 
contacts

ნინო წერეთელი/Nino Tsereteli
ფორმალისტები და ისტორიული რომანი (ვიქტორ შკლოვსკის 
„ისტორიული რომანისა და იური ტინიანოვის შესახებ“ 
მაგალითზე)/Formalists and Historic Novel (on the example of               
“About Historic Novel and Yuri Tynyanov” by Victor Shklosky) 
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ნინო ნასყიდაშვილი/Nino Naskidashvili
საქართველოს, როგორც აღმოსავლეთის კულტურული სახის 
რეპრეზენტაცია ლესია უკრაინკას ეპისტოლურ მემკვიდრეობაში/ 
The Representation of Georgia as a Cultural Form of East in Lesya 
Ukrainka’s Epistolic Inheritance

სოფიო ჩხატარაშვილი/Sophio Chkhatarashvili
უკრაინელ სამოციანელთა შემოქმედების ჟანრული 
მრავალფეროვნებისათვის/For the Genre Diversity of the Art                           
of the Ukrainian Sixties

ივანე მჭედელაძე/Ivane Mchedeladze
„დათბობის პერიოდის“ უცნობი ლიტერატურული ისტორიები 
უკრაინაში: ოლეს გონჩარის აკრძალული რომანი „ტაძარი“/ 
Unknown Literary Stories of “Period of Thaw” in Ukraine: the Forbidden 
Novel of Oles Honchar “The Cathedral”

1100 –1400

სექცია – ლიტერატურათმცოდნეობა
Section – Literary Studies 

სხდომა III Session

(Zoom ID 3462727604)

სხდომის თავმჯდომარე – ასოც. პროფესორი ნესტან სულავა
Chairperson – Assoc. Professor Nestan Sulava

ნესტან სულავა/Nestan Sulava
მიხეილ (გობრონ) საბინინის „საქართველოს სამოთხის“ 
კომპოზიციისათვის/On the Composition “Georgian Paradise”                         
by Mikheil (Gobron) Sabinin 

რუსუდან ნიშნიანიძე/Rusudan Nishnianidze
„ჩასწორებული“ პოეტური ტექსტები/“Corrected” Poetic Texts

ქეთევან სიხარულიძე/Ketevan Sikharulidze
ტრადიციული ქართული მოტივები შავშურ ფოლკლორში/
Traditional Georgian Motifs in Shavshian Folklore
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ხვთისო მამისიმედიშვილი/Khvtiso Mamisimedishvili
მიხა ხელაშვილის „ლექსო ამოგთქომ“ და მისი ფოლკლორული 
ფესვები/“The Poem to Utter” by Mikha Khelashvili and its Folkloristic                  
Roots

ნინო პოპიაშვილი/Nino Popiashvili
მიგრაცია ლიტერატურული პერსპექტივიდან: ბელა 
ჩეკურიშვილი, „ნანას ცხენი“/Migration from a Literary Perspective: 
Bela Chekurishvili, “Nana's Horse”

მაია თუხარელი/Maya Tukhareli
ექსპრესიონიზმის პოეტიკა მ.ა. ბულგაკოვის ნოველისტიკაში/             
The Poetics of Expressionism in M.A. Bulgakov's Novelistics 

ია გრიგალაშვილი/Ia Grigalashvili
ხალხური ჩვეულებითი სამართალი და საეკლესიო სამართალი 
იაკობ ხუცესის „წმიდა შუშანიკის წამებაში“/Folk Customary Law 
and Ecclesiastical Law in the “Martyrdom of Saint Shushanik”

კოტე ლომიძე/Kote Lomidze
გოეთეს პოეზიის რეცეფცია გალაკტიონის შემოქმედებაში/The 
Reception of Goethe's Poetry in the works by Galaktion Tabidze
 

1500 –1700

სექცია – კულტურის კვლევები
Section – Cultural Studies

სხდომა I Session

(Zoom ID 280 517 9446)

სხდომის თავმჯდომარე – პროფესორი ნინო ჩიქოვანი
Chairperson – Professor Nino Chikovani

ნინო ჩიქოვანი/Nino Chikovani
თბილისის ომი და სამოქალაქო დაპირისპირება: ჰერმეტულად 
დალუქული ნარატივები/The Tbilisi War and Civil Confrontation: 
Sealed Narratives
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ივანე წერეთელი/Ivane Tsereteli
მეხსიერება თუ ნოსტალგია? საბჭოთა წარსული ქართულ 
მხატვრულ ტექსტებში/Memory or Nostalgia? The Soviet Past in 
Georgian Fiction 

ქეთევან კაკიტელაშვილი/Ketevan Kakitelashvili
აღმსარებლობა და ეთნიკურობა: ქართველ ებრაელთა და 
ქართველ მუსლიმთა იდენტობის კონსტრუირების მოდელები/ 
Faith and Ethnicity: Identity Construction Models of Georgian Jews              
and Georgian Muslims

ირაკლი ჩხაიძე/Irakli Chkhaidze
დასავლეთი როგორც „ცარიელი აღმნიშვნელი“ – პოპულიზმი 
თანამედროვე საქართველოში/The West as “Empty Signifier” _ 
Populism in Modern Georgia

მაია ქვრივიშვილი/Maia Kvrivishvili
სამოქალაქო ომი საქართველოში: მეხსიერების ფუნქციური 
არეები/Civil war in Georgia: Functional sites of memory

ნიკოლოზ შამუგია/Nikoloz Shamugia
პოლ გოგენი და ანტიკური ხელოვნება/Paul Gauguin and                       
Ancient Art

1500 –1700

სექცია – არქეოლოგია/ეთნოლოგია
Section – Archaeology/ Ethnology

სხდომა II Session

(Zoom ID 941 9708 6517)

სხდომის თავმჯდომარე – პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი
Chairperson – Professor Vakhtang Licheli

ვახტანგ ლიჩელი, გიორგი გაგოშიძე/Vakhtang Licheli,                             
Giorgi Gagoshidze
ქართული სავანეები კვიპროსზე/Georgian Monasteries in Cyprus
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ქეთევან ხუციშვილი/Ketevan Khutsishvili
იოჰანა შტიგლერი _ საქართველოს მკვლევარი/Johanna                   
Stiegler _ Researcher of Georgia

როზეტა გუჯეჯიანი/Rozeta Gujejiani
ტბეთის თემის წარსული და თანამედროვეობა საისტორიო და 
ეთნოგრაფიული წყაროების მიხედვით (შავშეთი, თურქეთის 
რესპუბლიკა)/The Past and Present of Tbeti Community according                
to Historical and Ethnographic Sources (Shavsheti, Republic of Turkey)

მარინე ფუთურიძე/Marine Puturidze
ინკრუსტაციის თავისებური რეპრეზენტირების შემთხვევა შუა 
ბრინჯაოს ხანის თრიალეთის კულტურის ყელსაბამის აქატის 
გულსაკიდზე/A Case of the Peculiar Representation of Incrustation                  
on the Agate Pendant of Necklace of the Middle Bronze Age Trialeti 
Culture

დავით ნასყიდაშვილი/Davit Naskidashvili
ფასისი _ არაბული ლაშქრობებიდან რუსულ იმპერიამდე/                    
The City of Phasis _ Between Arabian and Russian Conquest
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თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი/TSU Faculty of Humanities

XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია/XV Faculty Scientific Conference


