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1-2 თებერვალი 





საორგანიზაციო კომიტეტი: 

პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი 

პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი 

პროფესორი დარეჯან გარდავაძე 

ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ნავროზაშვილი 

ფილოლოგიის დოქტორი ნინო პოპიაშვილი 

დოქტორანტი ანა მინდიაშვილი 

რეგლამენტი: 

მოხსენება სექციის სხდომაზე – 15 წუთი 

დისკუსია – 5 წუთი 

სამუშაო ენა – ქართული 
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1 თებერვალი 

11. 00

კონფერენციის გახსნა/ Opening of the Conference 

თსუ I კორპუსი, 206 

მისალმება – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი 

12. 15-15. 00

თსუ I კორპუსი, 206 

სექცია – საქართველოს ისტორია, მსოფლიო ისტორია 

სხდომის თავმჯდომარე – ასოც. პროფ. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი 

ზაზა ქარჩავა 

ერთი ამბავი უნივერსიტეტის ისტორიიდან (დოცენტ 

ალექსანდრე წერეთლის საქმე) 
ხელმძღვანელი: პროფ. ლევან გორდეზიანი 

ლიზი მურადაშვილი 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის  

დამფუძნებელი კრების ქალი დეპუტატები 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი 

ირაკლი ირემაძე 

გურიის გლეხთა მოძრაობის ასახვა 1905-1906 წლების 

ქართულ პრესაში 
ხელმძღანელი: ასოც. პროფ. ბონდო კუპატაძე 
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ზინაიდა თოიძე 

რამდენიმე ასპექტი ტამპლიერების ქართველებთან 

ურთიერთობის საკითხის შესწავლისათვის  
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლეილა ხუბაშვილი 
 

ირაკლი ლეონიძე 

საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობები ადრეული შუა 

საუკუნეების მიწურულს (X-XI საუკუნის ისტორიულ 

მოვლენათა პოლიტიკურ-სამართლებრივი ანალიზი) 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თამარ ზოიძე 
 

მარიამ ხამიცაშვილი              

ინდიელ ქალთა სტერილიზაცია XX საუკუნის ინდიელთა 

რეზერვაციებში 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მიხეილ ბარნოვი 
 

გიორგი არქანია 

ქართველი დისიდენტების ბრძოლა ისტორიული და 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასაცავად  

XX საუკუნის 70-იან წლებში 
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ქართველიშვილი 

 
15. 00-18. 00 

თსუ I კორპუსი, 206 

 
სექცია – საქართველოს ისტორია, მსოფლიო ისტორია 

სხდომის თავმჯდომარე - ასისტ. პროფ. ალექსანდრე ბოშიშვილი 

 

გიორგი ბარნაბიშვილი 

გიორგი სააკაძის ვაჟის, ავთანდილისა და იმერეთის 

მეფის გიორგი III-ის ასულის ხვარამზეს ქორწინების 
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საკითხი გიორგი სააკაძის თეიმურაზ მეფისგან 

განდგომის პირველი ნიშანი? 
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ალექსანდრე 

ბოშიშვილი 

მარიამ სეხნიაშვილი, ლიკა შენგელია 

 სოლომონ დოდაშვილის პოლიტიკური შეხედულებები 
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი აკაკი ჩიქობავა 

ლუკა ნებიერიძე 

მუზაფარ ად-დინ ჯეჰან შაჰის მიერ საქართველოში  

1440 წელს ჩატარებული სამხედრო კამპანიის მიზეზები 

და წინაპირობები 
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ალექსანდრე 

ბოშიშვილი 

ნიკოლოზ სარაჯიშვილი 

ფეხბურთი როგორც ერთ-ერთი ფაქტორი 

საერთაშორისო ურთიერთობებში: იტალია 1934-1938 
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ქართველიშვილი 

თამთა ჭუმბაძე 

ტოტალიტალური სახელმწიფოს იდეა ტომაზო 

კამპანელას „მზის ქალაქის“ მიხედვით. 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლეილა ხუბაშვილი 

ნათია იაშვილი 

ყოფნა-არყოფნის საკითხი ,,გილგამეშის ეპოსსა’’ და 

,,ვეფხისტყაოსანში 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო სამსონია 
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მარიტა ხარშილაძე 

„ადამიანი რკინის ნიღაბში“ და მისი ასახვა ევროპულ 

ისტორიოგრაფიაში 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლეილა ხუბაშვილი 
 

პავლიკა ჯაგუნავა 

ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების ისტორიიდან – 

ჯოზეფ ალენ სმითისა და ჯოელ პოინსეთის მოგზაურობა 

საქართველოში 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დიმიტრი შველიძე 
 

ლუკა ყურუა                          

ოპიუმის ომები და მისი შედეგები 
ხელმძღვანელი: სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი სოფიო 

გუგუნავა 
 

ნინა ზიგერი 

არალეგალური მიგრაციის პოლიტიკური და 

ეკონომიკური ასპექტები გერმანიის მაგალითზე 
ხელმძღვანელი: პროფესორი კორნელი კაკაჩია 

 

ალექსანდრე უბირია 

ფაშიზმის ტრანსფორმაცია და გამოწვევები 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლეილა ხუბაშვილი 

 

ვაჟა ქორიძე 

რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა ევროპის ენერგო-

უსაფრთხოებაზე 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლეილა ხუბაშვილი 

 

ნიკოლოზ ოვსიანიკოვი 

სომხურ-თურქული ურთიერთობების თანამედროვე 

ეტაპი 
ხელმძღვანელი: მოწვეული ლექტორი ლელა ჯეჯელავა   
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2 თებერვალი 

10. 00-14. 00 

თსუ I კორპუსი, 206 

 

სექცია – ქართული ლიტერატურის ისტორია, ფოლკლორი 
 

სხდომის თავმჯდომარე - ასოც. პროფ. ნანა გონჯილაშვილი 

 

სოფიკო დევდარიანი 

„წმინდა ნინოს ცხოვრების“ დედათა სახეები 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა გონჯილაშვილი 

 

თამთა ღონღაძე 

XVIII-XIX საუკუნეების საქართველოს ისტორიული 

პროცესების მხატვრული ასახვა ვაჟა-ფშაველას 

პროზაში  
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თამარ შარაბიძე 

 

ნინო მანწკავა 

ცრემლის ფენომენი „ამირანდარეჯანიანში“, 

„აბდულმესიანში“, „თამარიანსა“ და „ვეფხისტყაოსანში“ 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა გონჯილაშვილი 

 

ირინა ნოზაძე 

ბნელეთის კონცეპტი ვაჟა-ფშაველას ლირიკაში 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თამარ შარაბიძე 

ანა მინდიაშვილი 

ხელოვნებისა და დიქტატურის დაპირისპირების თემა 

ზურაბ ქარუმიძის რომანში „დაგნი ანუ სიყვარულის 

აღაპი“.  
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშვილი 
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ციური გვენეტაძე  

გველის სახე „ვეფხისტყაოსანში“ 
ხელმძღვანელი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე 

 
მარი სიმონიშვილი 

გივი მარგველაშვილის ,,კაპიტანი ვაკუში" – „გოგლიმოგ-

ლის“ ესთეტიკური სახის გააზრებისთვის 
ხელმძღვანელი: პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი 

 
მარიამ ლომსაძე 

გრიგოლ რჩეულიშვილის პროზის თავისებურებანი 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ეკა ვარდოშვილი 

 

მაია კვირკველია 

მამუკა წიკლაურის 70-იანი წლების პოეზიის ძირითადი 

ასპექტები 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რუსუდან ნიშნიანიძე 

 

ნინო გიორგაძე 

გრიგოლ ორბელიანის ,,მგზავრობა ჩემი ტფილისიდამ 

პეტერბურღამდის“ პერსონაჟები 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ეკა ვარდოშვილი 

 

მარიამ კაკალაშვილი 

ადამიანის ბუნებითი მდგომარეობა და დისტოპიური 

ეგზისტენციალიზმი უილიამ გოლდინგის “ბუზთა 

ბატონში” 
ხელმძღვანელი: დოქტორი ლიზი ძაგნიძე 

 

მარიამ ქვლივიძე 

პატარძეულის ზეპირსიტყვიერება 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ხვთისო მამისიმედიშვილი 
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14. 00-18. 00

თსუ I კორპუსი, 206 

სექცია – ფილოლოგია, ფილოსოფია 

სხდომის თავმჯდომარე – ფილოლოგიის დოქტორი  
ნინო პოპიაშვილი  

მარიამ გოგუაძე 

სა–ო ცირკუმფიქსით ნაწარმოებ ახალგაჩენილ ლექსე-

მათა შესახებ სპორტის დისკურსში 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე 

ქეთევან საყევარაშვილი 

ორფუძიანი ბრუნების წარმოებისათვის ხუნძურ ენაში 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია 

ეთერ ნარეკლიშვილი 

მოსეს ხუთწიგნეული („დაბადება“, „გამოსვლათა“, 

„ლევიტელთა“, „რიცხვთა“, „მეორე რჯული“) და მისი 

პალეოგრაფიული ანალიზი 
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი ნათია დუნდუა 

ნანა გოგია 

კვაზინორმირებული ურთიერთობის საკითხი ჰალით ზია 

უშაკლიგილის რომანში „აკრძალული სიყვარული“ 
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი მზისა ბუსკივაძე 

ცოტნე ღუღუნიშვილი  

ინგლისური ლექსიკური ერთეულის “Feohtan- Fight” 

სემანტიკისათვის 
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე 



11 
 

ირაკლი მახათაძე 

ირიბი ნათქვამის ინვერსია ვასილ ბარნოვისა და 

კონსტანტინე გამსახურდიას მხატვრულ ენაში 
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი ნინო ბაგრატიონ-

დავითაშვილი 

 

გიორგი ყველაშვილი 

ძარცვა-ყაჩაღობის აღმნიშვნელი ინგლისური 

ლექსიკური ერთეულების სემანტიკისთვის 
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინე დემეტრაძე 

 
ია იაძე 

მარსილიო ფიჩინოს სინათლის მეტაფიზიკა 
ხელმძღვანელი: პროფ.  ლელა ალექსიძე 
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