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პროფესორ დავით გოცირიძისადმი 
მიძღვნილი

სამეცნიერო კონფერენცია

პროგრამა

29 დეკემბერი
თბილისი

2022

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების ს/ს ინსტიტუტი

და
სლავისტიკის ს/ს ინსტიტუტი
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საორგანიზაციო კომიტეტი:

პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი
პროფესორი მარიამ ფილინა
ასოც. პროფესორი ეკატერინე ნავროზაშვილი
ასოც. პროფესორი მარინე ალექსიძე
ასოც. პროფესორი ნინო წერეთელი
დოქტორანტი ირინა ნოზაძე

რეგლამენტი:
მოხსენება სხდომაზე – 15 წუთი
დისკუსია – 5 წუთი

სამუშაო ენა – ქართული
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29 დეკემბერი
11.00

კონფერენციის გახსნა 
თსუ I კორპუსი, აუდიტორია 202

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანი, 
პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი

მისალმებები

11.30 – 13.30
I სხდომა

თსუ I კორპუსი, აუდიტორია 202
სხდომის თავმჯდომარე –  პროფესორი მარიამ ფილინა

11.30
მარიამ ფილინა
„ჰაჯი-მურატის“ დაწერის ისტორია და ლევ ტოლსტოის 
ქართველი კორესპონდენტები
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის                
ს/ს ინსტიტუტი
11.50
მარინე ალექსიძე, ნატალია ბასილაია
პოეტური ხატების ბინარულობა ა.ს. პუშკინის „ქართულ“ 
ლექსებში
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის                
ს/ს ინსტიტუტი
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12.10
მაია თუხარელი 
გოთიკური გმირი რუსულ რომანტიზმში 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის                  
ს/ს ინსტიტუტი
12.30
ლაურა გურული 
რუსულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების თანამედროვე 
მეთოდების ზოგიერთი ასპექტი
თსუ ენების ცენტრი
12.50
სოფიო მუჯირი, ირინა კაპანაძე
ვლადიმერ კამინერი: „რუსი ეროვნების გერმანელი მწერალი,“ 
ჰიბრიდული ენითა და იდენტობით
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ს/ს ინსტიტუტი, 
თსუ ენების ცენტრი
13.10
ვიქტორ გოგაშვილი
კულტურის საკვანძო კონცეპტები, როგორც ეთნოენობრივი 
ცნობიერების წყარო
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის                    
ს/ს ინსტიტუტი

13.30 – 14.00
შესვენება
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14.00 – 16.30
II სხდომა

თსუ I კორპუსი, აუდიტორია 212
სხდომის თავმჯდომარე –  პროფესორი აკაკი ყულიჯანიშვილი

14.00
ტატიანა ჭეიშვილი, ირინა კაპანაძე
რუსული ენის კომოდიფიკაციის პროცესი და მისი გარდაქმნა 
განსაკუთრებულ კომუნიკაციურ რესურსად
თსუ ენების ცენტრი
14.20
სალომე ბედუკაძე
დროის კონცეპტის თავისებურება ბორის პასტერნაკის 
ცხოვრებასა და შემოქმედებაში (ქართველ ადრესატებთან 
მიმოწერის მიხედვით)
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის                 
ს/ს ინსტიტუტი
14.40
ანნა ავაქოვა
რამდენიმე სიტყვა ფ.მ.დოსტოევსკის მოთხრობაზე „ნიანგი“
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის                 
ს/ს ინსტიტუტი
15.00
ნანა კაჭარავა, ალინა ბაღიშვილი 
ერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ს/ს ინსტიტუტი
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15.20
ფატმან ანთაძე-მალაშხია
ნასესხობების გამოყენება ენის სწავლებისას
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ს/ს ინსტიტუტი
15.40
ნანა გულიაშვილი
ხელოვნების ენა, როგორც სოციო-კულტურული ცხოვრების 
სარკე
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის                  
ს/ს ინსტიტუტი
16.00
აკაკი ყულიჯანიშვილი
კულტურის ენა
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის                      
ს/ს ინსტიტუტი

14.00 – 16.00
II სხდომა

თსუ I კორპუსი, აუდიტორია 202
სხდომის თავმჯდომარე –  ასოცირებული პროფესორი                       

ნინო წერეთელი
14.00
ნანა გაფრინდაშვილი
„ვეფხისტყაოსნის“ მიკოლა ხვედოროვიჩისა და ალეს 
ზვონაკისეული ბელორუსული თარგმანი: ვერსიფიკაციის 
საკითხები
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა                      
და ლიტერატურული ურთიერთობების ს/ს ინსტიტუტი
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14.20
ნინო წერეთელი
ლიტერატურულ-არტისტული კაფე/კაბარეები მეოცე საუკუნის 
10-იან წლებში
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა                       
და ლიტერატურული ურთიერთობების ს/ს ინსტიტუტი
14.40
ეკატერინე ნავროზაშვილი
„მოლაპარაკე“/ფუნქციური სახელები და მათი თარგმნის 
სირთულეები
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა                      
და ლიტერატურული ურთიერთობების ს/ს ინსტიტუტი
15.00
ივანე მჭედელაძე
„სიმბოლური ჭრილობები“: ნარატივები ომის შესახებ 
უკრაინულსა და ქართულ ელექტრონულ მედიაში
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის                          
პროფ. ოთარ ბაქანიძის სახელობის უკრაინისტიკის ცენტრი
15.20
ნინო ნასყიდაშვილი
თანამედროვე უკრაინული პოეზია ომის შესახებ
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის                                        
პროფ. ოთარ ბაქანიძის სახელობის უკრაინისტიკის ცენტრი
15.40
სოფიო ჩხატარაშვილი
ვასილ მახნოს ლექსები ომის შესახებ
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის                                        
პროფ. ოთარ ბაქანიძის სახელობის უკრაინისტიკის ცენტრი
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