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ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის საქართველოს ეროვნული კავშირი 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკად. გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის ბიზანტინოლოგიის განყოფილება 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური 

ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია 

 

ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5: 

 

„შავი ზღვა და  შავიზღვისპირეთის ქვეყნები – კულტურათა და 

ცივილიზაციათა გზაჯვარედინი IV-XV საუკუნეებში“ 
 

 

პროგრამა 

 

 

 

 

 

 

 

კონფერენცია ჩატარდება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში  

2019 წლის 11-13 ოქტომბერი 

14 ოქტომბერს დაგეგმილია ექსკურსია ქ. ტრაპიზონში 

 

 

 

 

 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი მადლობას უხდის  აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერისთვის 
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Georgian National Committee of Byzantine Studies 

Faculty of Humanities of Batumi Shota Rustaveli State University 

Department of Byzantine Studies of Giorgi Tsereteli Institute of Oriental Studies of Ilia 

State University 

Institute of Classical Philology, Byzantine and Modern Greek Studies of Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State University  

International Scientific Conference 

Byzantine Studies in Georgia – 5 

 

  “The Black Sea and the Black Sea Region Countries – the Crossroads of 

Cultures and Civilizations in the 4th –15th Centuries” 

 

Conference Programme  

 

 

  

 

 

The conference will be held on 11-13 October at Batumi Shota Rustaveli State University 

 

An excursion to Trabzon is planned on 14 October   

 

 

The conference is organized with the financial support of the Minister of Education, 

Culture and Sport of Autonomous Republic of Adjara 
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კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი 

დიმიტრიოს კარაბალისი, საბერძნეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი 

საქართველოში, საორგანიზაციო კომიტეტის საპატიო თავმჯდომარე 

ერეკლე ჟორდანია, საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირის პრეზიდენტი, 

საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე 

მერაბ ხალვაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, 

საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე 

მარინე გიორგაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე 

ნელი მახარაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკად. გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის ბიზანტინოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, საორგანიზაციო კომიტეტის 

თანათავმჯდომარე 

 

თინა დოლიძე, პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, 

საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე 

 

ვალერი ასათიანი, პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი, საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე 

 

ნინო ინაიშვილი, ბსუ, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

ლალი ზაქარაძე, ბსუ, პროფესორი, ფილოსოფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

შოთა მამულაძე, ბსუ, ემერიტუსი პროფესორი 

გიორგი თავამაიშვილი, ბსუ, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი  თანამშრომელი 

ემზარ კახიძე, ბსუ, ასოცირებული პროფესორი 

ნინო ძნელაძე,  ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი 

ირინე ვარშალომიძე, ბსუ, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი 

რამაზ ხალვაში, ბსუ, პროფესორი, დიგიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრის ხელმძღვანელი 

ჯემალ კარალიძე, ბსუ, ასოცირებული პროფესორი,  ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

ხათუნა დიასამიძე, ბსუ, ასისტენტ-პროფესორი 

თამილა დავითაძე, ბსუ, ასისტენტ-პროფესორი 

თეონა აბულაძე, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 

შოთა ჯიჯიეშვილი, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 

გიორგი მაჭარაშვილი, საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირის მდივანი 

თათია დავითაძე, ბსუ, მაგისტრანტი 
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The Organizing Committee of the Conference  

Dimitrios Karabalis-Honorary chair 

His Excellency the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Hellenic Republic in 

Georgia 

Erekle Zhordania - President of the Georgian National Committee of Byzantine Studies, Chair of 

the Conference Organizing Committee 

Merab Khalvashi - Rector of Batumi Shota Rustaveli State University, Co-chair of the Conference 

Organizing Committee 

Marine Giorgadze - Dean of the Faculty of Fumanities of Batumi Shota Rustaveli State University, 

Co-chair of the Conference Organizing Committee  

Nelly Makharadze – Head of Department of Byzantine Studies at G.Tsereteli Institute of Oriental 

Studies, Ilia State University, Co-chair of the Conference Organizing Committee  

 

Tina Dolidze – Professor, Director of the Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies, 

Iv.Javakhishvili Tbilisi State University, Co-chair of the Conference Organizing Committee  

 

Valeri Asatiani - Professor at  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Co-chair of the Conference 

Orginizing Committee  

 

Nino Inaishvili - Chief Researcher at N. Berdzenishvili Institute of BSU  

 

Lali Zakaradze - BSU professor, Head of the Department of Philosophy  

Shota Mamuladze - BSU Emeritus Professor  

Giorgi Tavamaishvili - Chief Researcher at N. Berdzenishvili Institute of BSU  

 

Emzar Kakhidze - BSU Associate Professor  

Nino Dzneladze - Researcher at Batumi Archaeological Museum  

Irine Varshalomidze - Senior Researcher at N. Berdzenishvili Institute of BSU 

 

Ramaz Khalvashi - BSU Professor, Head of the Centre of Digital Humanities 

Jemal Karalidze - BSU Associate Professor, Head of the Department of History, Archeology and 

Ethnology  

Khatuna Diasamidze - BSU Assistant Professor 

Tamila Davitadze - BSU Assistant Professor;  

Teona Abuladze - BSU, Deputy-Dean of the Faculty of Humanities  

Shota Jijieshvili - BSU, Deputy-Dean of the Faculty of Humanities 

Giorgi Macharashvili - Secretary of the Georgian National Committee of Byzantine Studies  

Tatia Davitadze - BSU MA Student 
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კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი 

ერეკლე ჟორდანია, საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირის პრეზიდენტი 

ნელი მახარაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკად. გ.წერეთლის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ბიზანტინოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი 

 

თინა დოლიძე,   თსუ, პროფესორი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის დირექტორი 

 

მარინე გიორგაძე, ბსუ, პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი 

ევანგელოს ხრისოსი, ათენის უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი 

შარლ რენუ, ემერიტუსი, საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი (CNRS) 

ჟაკლინ ხრისტიენი, პროფესორი, პარიზის  X უნივერსიტეტი (ნანტერი), საფრანგეთი 

სტეფან შუმეიკერი, პროფესორი, ორეგონის უნივერსიტეტი, აშშ 

ბოჟანა პავლოვიჩი, სერბეთის მეცნიერებათა და ხელოვნების აკადემიის 

ბიზანტინოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი  

გიორგი ალიბეგაშვილი, თსუ,  პროფესორი, ენის სახელმწიფო დეპარტამენტის 

თავმჯდომარე 

ვალერი ასათიანი, თსუ პროფესორი 

ლევან გიგინეიშვილი, თსუ პროფესორი 

მამია ფაღავა, ბსუ, პროფესორი, ქართველოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი 

მაია ბარამიძე, ბსუ, პროფესორი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

ნინო ინაიშვილი, ბსუ, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

ნანა ხახუტაიშვილი, ბსუ, პროფესორი 
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Scientific Board of the Conference  

Erekle Zhordania - President of the Georgian National Committee of Byzantine Studies  

 

Nelly Makharadze - Head of Department of Byzantine Studies at G.Tsereteli Institute of Oriental 

Studies, Ilia State University  

 

Tina Dolidze – Professor, Director of the Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek 

Studies, Iv.Javakhishvili Tbilisi State University 

 

Marine Giorgadze - BSU Professor, Dean of the Faculty of Fumanities of Batumi Shota 

Rustaveli State University 

Evangelos Chrysos - University of Athens, Professor Emeritus 

Charles Renoux - Professor Emeritus, CNRS, France  

Jacqueline  Christien - Professor, Paris-X, Nanterre, France 

Stephen Shoemaker - Professor, University of Oregon, USA 

Bojana Pavlović - Researcher at the Institute for Byzantine Studies of the Serbian Academy of 

Sciences and Arts 

Giorgi Alibegashvili - TSU Professor, Chief of the Departement of State Language   

Valeri Asatiani - TSU Professor  

Levan Gigineishvili - TSU Professor  

Mamia Pagava - BSU, Head of the Centre of Kartvelology   

Maia Baramidze - BSU Professor, Head of the Department of Georgian Philology 

Nino Inaishvili - BSU, Chief Researcher at N. Berdzenishvili Institute 

Nana khakhutaishvili - BSU Professor 
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კონფერენციის რეგლამენტი: 

მოხსენებებისთვის 10-15 წთ, შეკითხვებისთვის - 5 წთ 

11 ოქტომბერი, კონფერენციის გახსნა, პლენარული სხდომა:  

✓ კონფერენციის მონაწილეთა ჩამოსვლა ბათუმში და სასტუმროში დაბინავება: დღის I 

ნახევარი; 

✓ კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია: 15.00 – 17.00 სთ; 

✓ კონფერენციის გახსნა, მისალმებები: 17.00 - 17.30 სთ; 

✓ საეკლესიო საგალობლები - ქალთა კამერული გუნდი, სამხატვრო ხელმძღვანელი ზაირა 

ვადაჭკორია (ქ, ბათუმის მერიის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი); 

✓ I პლენარული სხდომა (აუდ. N55):  18.00 – 20.00 სთ; 

✓ ფოტოგამოფენა - „პონტოელი ბერძნები აჭარაში - წარსული და თანამედროვეობა“ (I 

სართულის ფოიე); 

✓ “ანბანთქება“ - კალიგრაფისტ გიორგი სისაურის ნამუშევართა გამოფენა (I სართულის 

ფოიე) 

✓ ხემსი: 20.00 

12 ოქტომბერი, სექციური მუშაობა: 

✓ II პლენარული სხდომა(აუდ. N 55):  10.00 – 12.00 სთ; 

✓ ყავის შესვენება: 12.00-12.30 სთ; 

✓ დილის სხდომები: 12.30 - 14.00სთ;  

✓ ხემსი - 14.00 – 15.00 სთ; 

✓ საღამოს სხდომები: 15.00 – 18.00; 

✓ ყავის შესვენება; 16.00 – 16.30 სთ; 

✓ ბანკეტი: 20.00 (restorani (რესტორანი „ვერანდა აკროპოლისი“) 

 13 ოქტომბერი,  სექციური მუშაობა: 

✓ დილის სხდომები: 10.00 - 13.00 სთ;  

✓ პროფ. მ. ჩოხარაძის ფილმის - „ამბავი თორმეტი სავანისა“ - ჩვენება, აუდ. # 37, 12.00 სთ 

✓ ყავის შესვენება: 11.00-11.30 სთ; 

✓ III პლენარული სხდომა, კონფერენციის დახურვა: 13.00-14.00 სთ; 

✓ ხემსი - 14.00 სთ; 

✓ ექსკურსიები (მსურველთათვის): გონიო-აფსაროსის მუზეუმი, პეტრა-ციხისძირი, ბათუმის 

არქეოლოგიური მუზეუმი, ეთნოგრაფიული მუზეუმი „ბორჯღალო“) 

✓ კონფერენციის მონაწილეთა გამგზავრება, დღის  II ნახევარი. 

14 ოქტომბერი: ექსკურსია ტრაპიზონში (მსურველთათვის):  

გასვლა ბათუმიდან 06.00 სთ; დაბრუნება - 22.00/24.00სთ) 

სექციები: 

I სექცია: ისტორია,  წყაროთმცოდნეობა - აუდ. N43; 

II სექცია: ხელოვნების ისტორია, არქიტექტურა, არქეოლოგია, ნუმიზმატიკა - აუდ. N44; 

III სექცია: ენა და ლიტერატურა - აუდ. N 42; 

IV სექცია: კოდიკოლოგია, ტექსტოლოგია, თარგმანი, აუდ. N 37; 

V სექცია: ფილოსოფია, რელიგია, თეოლოგია, აუდ. N 32. 
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Time Limits:  

10-15 minutes for the presentation; 

5 minutes for questions;  

11 October, Opening Ceremony, Plenary Session:   

✓ Meeting the conference participants and accommodation at the hotel: I half of the day;  

✓ Registration of the conference participants: 15.00 – 17.00;  

✓ Opening of the conference, welcome speeches: 17.00 - 17.30;  

✓ Georgian Charch Chants – Women’s Chamber Choir,  Art Director Zaira Vadachkoria (The Centre 

of Art and Culture of the Municipality of Batumi);   

✓ I Plenary session (room  N55):  18.00 – 20.00; 

✓ Photo exhibition  - „Pontic Greeks in Ajara-Past and Present” (hall on the ground floor); 

✓ “Anbanthkeba”(Georgian Alphabet) - Exhibition of Georgian Calligrapher Giorgi Sisauri 

✓ Light Dinner: 20.00 

12 October, Section Work: 

✓ II Plenary Session (room N 55):  10.00 – 12.00;  

✓ Coffee Break: 12.00-12.30;  

✓ Morning Sessions:  12.30 - 14.00;  

✓ Lunch - 14.00 – 15.00;  

✓ Evening Sessions: 15.00 – 18.00; 

✓ Coffee Break: 16.00 – 16.30;  

✓ Joint Dinner:  20.00 (Restorant “Veranda Acropolis”) 

 13 October,  Section Work:  

✓ Morning Sessions: 10.00 - 13.00;  

✓ Documentary film “The Story of the Twelve Shelters” of prof. Malkhaz Chokharadze will take 

place in the room N 37, at 12:00. 

✓ Coffee Break 11.00-11.30;  

✓ III  Plenary Session, closing of the conference: 13.00-14.00;  

✓ Lunch - 14.00;  

✓ Excursions (optional): Gonio-Apsaros Museum, Petra-Tsikhisdziri, Batumi Archaeological 

Museum, Ethnographic Museum  „Borjgalo“; 

✓ Departure of the conference participants, II half of the day;  

 

14 October, Ecxursion to Trabzon (optional): departure from Batumi at  06.00;  arrival  at 22.00/24.00;  

Sections:  

I section: History,   Source Study;  room  N43; 

II  section: Art History, Architecture, Archaeology, Numismatics; room N44; 

III section: Language and  Literature; room N 42; 

IV section: Codicology,  Textology, Translation; room N 37; 

V section:  Philosophy,  Religion, Theology; room N 32. 
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კონფერენციის გახსნა 

 

11 ოქტომბერი, 17.00 - 17.30 სთ საკონფერენციო დარბაზი, N55 

 

შესავალი სიტყვა: 

მარინე გიორგაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი 

 

მისალმებები: 

მერაბ ხალვაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორი 

მაია ხაჯიშვილი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  განათლების, კულტურისა 

და სპორტის მინისტრი 

ერეკლე ჟორდანია, საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირის 

პრეზიდენტი 

ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი (შიოლაშვილი) 

დიმიტრიოს კარაბალისი, საბერძნეთის რესპუბლიკის საგანგებო და 

სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში 

მაქბულე ქოჩაკი, თურქეთის რესპუბლიკის გენერალური კონსული ქ. ბათუმში 
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Opening of the Conference  

 

11 October,  17.00 - 17.30;  Conference Hall, room  N55 

 

Opening Speech:  

Marine Giorgadze- Dean of the Faculty of Humanities  of Batumi Shota Rustaveli State 

University;   

 

Welcome Speeches:  

 

Merab Khalvashi - Rector of Batumi Shota Rustaveli State University   

Maia Khajishvili- Minister of Education, Culture and Sport of the Autonomous Republic 

of Ajara  

Erekle Zhordania - President of the Georgian National Committee of the Byzantine 

Studies  

Mitropolitan Dimitri (Shiolashvili) 

Dimitrios Karabalis - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Greece to Georgia 

Makbule Kocak – Consul General of the Republic of Turkey to Georgia 
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I პლენარული სხდომა 

11 ოქტომბერი, 17.30 - 20.00 სთ 

 საკონფერენციო დარბაზი, N55 

სხდომის თავმჯდომარეები: მარინე გიორგაძე, ერეკლე ჟორდანია 

 

ერეკლე ჟორდანია (საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირი) 

შავი ზღვა და შავიზღვისპირეთის ქვეყნები გვიანანტიკური ხანისა და 

ადრეშუააუკუნეების წარმოდგენების მიხედვით  

 

ევანგელოს ხრისოსი (ათენის უნივერსიტეტი) 

შავი ზღვის რეგიონი, როგორც გადასახლების ადგილი ისტორიასა და მითში 

 

ელგუჯა ხინთიბიძე (თსუ) 
ქართული წარმოშობის ბიზანტიური თხზულება - შუასაუკუნეების ევროპული 

მწერლობის შედევრი 

 

სერგეი კარპოვი (მსუ) 

მიქელ პანარეტოსის „ტრაპეზუნის ქრონიკა“: ახალი აკადემიური გამოცემის პრეზენტაცია 

და ტექსტის ინტერპრეტაციის ახალი შესაძლებლობები იტალიურ წყაროებთან 

შეპირისპირებით  

 

შარლ რენუ (ემერიტუსი პროფესორი, საფრანგეთი) 

15 აგვისტოს დღესასწაულის ქართული და ბერძნული ჰიმნოგრაფია იოანე 

დამასკელის მიხედვით 
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II  პლენარული სხდომა 

12 ოქტომბერი, 10.00 - 12.00 სთ 

 საკონფერენციო დარბაზი, N55 

სხდომის თავმჯდომარეები: თინა დოლიძე, ვალერი ასათიანი 

 

ვალერი ასათიანი (თსუ) 

 მაქსიმე აღმსარებელი და საქართველო 

 

ბოჟანა პავლოვიჩი (სერბეთის მეცნიერებათა და ხელოვნების აკადემია) 

პონტოს ინტელექტუალები: კულტურული ურთიერთობები კონსტანტინოპოლსა 

და შავი ზღვის რეგიონის ქალაქებს შორის პალეოლოგოსთა ეპოქაში 

 
ოლეგ ციბენკო (უკრაინა) 

ბიზანტია: ისტორიული ფენომენის დასაწყისი და დასასრული 

 
მიხეილ ბიბიკოვი (მსუ) 

Circumpontic community’  ბიზანტიურ ლიტერატურულ ტრადიციაში 

 

რუსტამ შუკუროვი (მსუ) 

თურქები სამხრეთ შავი ზღვის რეგიონში მე-11-15 საუკუნეებში 

 

სტეფანე შუმეიკერი (აშშ) 

მარიამი მარ საბაში: მაქსიმე აღმსარებლის ღვთისმშობლის ცხოვრების ქართული  

ვერსია და მისი პალესტინური კონტექსტი 

 

თინა დოლიძე (თსუ) 

წმ. გრიგოლ ნოსელის საღვთისმეტყველო ენის თეორია 
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I სექცია: 

 ისტორია, წყაროთმცოდნეობა 

12 ოქტომბერი, 12.00 - 14.00 სთ. 

აუდიტორია N43 

სხდომის თავმჯდომარეები: მანანა გაბაშვილი, ზურაბ პაპასქირი 

მანანა გაბაშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტი) 
qarTul samyarosTan dakavSirebuli Savi zRvis saxelebis warmoSobis dro da politikuri 
datvirTva 

მარიამ ჩხარტიშვილი (თსუ) 

„დასავლეთისა“ და „აღმოსავლეთის“ დიქოტომიoს  გააზრება და ქართული 

იდენტობის წრთობა IV-XV საუკუნეებში 
 

 

ეკა ჭყოიძე  (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

შავი ზღვა და მისი აუზის მნიშვნელოვანი პუნქტები კონსტანტინე 

პორფიროგენეტის „De Administrando Imperio“-ს მიხედვით 

 

გრიგოლ ჯოხაძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

შავი ზღვა და მენტალური გაუცხოების საკითხი ქართულ შუასაუკუნეობრივ 

საისტორიო ტრადიციაში 

 

ზურაბ პაპასქირი (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

ბიზანტიის იმპერიასთან „ერთობისა და სიყვარულის“ იდეოლოგიის პროპაგანდა 

ქართულ საისტორიო თხზულებებში - „ცხორებაჲ ვახტანგ გორგასლისა“ და „ცხორებაჲ 
და უწყებაჲ  ბაგრატონიანთაჲ“ 
 

ლევან თენიეშვილი (აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი) 

ბიზანტიური სამართლის გავლენა ქართულ საეკლესიო სამართალზე, 

თხზულების - „ქორწინებათა თავთათვის“ - მაგალითზე 

 

ნანა ხახუტაიშვილი (ბსუ) 

საქორწინო ტრადიციები ბიზანტიური და ქართული სამართლის ძეგლების 

მიხედვით 
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12 ოქტომბერი, 15.00 - 18.00 სთ. 

აუდიტორია N43 

სხდომის თავმჯდომარეები: ნათელა ვაჩნაძე, ჯემალ კარალიძე 

 

ნათელა ვაჩნაძე, ელენე გიუნაშვილი  (ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტი; 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი) 

ქართლი-იმპერიათა შეჯახების სივრცე. VI საუკუნის ქართლი და სასანური ირანი: 

რელიგიურ მიმართებათა ასპექტები  

 

ნინო თომაძე  (თბილისის სასულიერო აკადემია) 

სამეგრელოს  მმართველთა მენტალური პორტრეტი ბიზანტიურ და 

პოსტბიზანტიურ ხანაში 

 

თინათინ მშვიდობაძე  (გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

ამიერკავკასიის ქვეყნები კულტურათა და ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე IV-

XV საუკუნეებში 

 

ხათუნა თოდაძე  (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) 

სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება საქართველოსა და ბიზანტიაში   (XI  ს.)    

                     

ნუგზარ ზოსიძე (ბსუ), თენგიზ მოისწრაფეშვილი (ბსუ) 

იმპერატორ ალექსი I კომნენოსის ბრძოლა ბიზანტიის  იმპერიის ერთიანობის 

აღდგენისათვის  მე- 11 საუკუნის 80-90-იან  წლებში 

 

ჯემალ კარალიძე (ბსუ) 

საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობის ისტორიიდან X-XI  სს-ში 

 

ოთარ გოგოლიშვილი (ბსუ) 

საქართველოს საკითხით დაინტერესება ევროპის ქვეყნებში მე-15 ს. 60-70-იან 

წლებში 

 
ირაკლი ბარამიძე, ხათუნა დიასამიძე (ბსუ) 

კონსტანტინოპოლის დაცემა და მისი გეოპოლიტიკური შედეგები 

 

მერაბ ბერიძე, მაკა ბერიძე  (ახალციხის უნივერსიტეტი) 
მაჰმადიან მესხებთან დაკავშირებული ეთნოტერმინები 

 

მ. გიორგაძე, ნ. მგელაძე (ბსუ) 

პონტოელ ბერძენთა დასახლება და განსახლება შავიზღვისპირეთის ქართულ 

სოფლებში 
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13 ოქტომბერი, 10.00 - 13.00 სთ. 

აუდიტორია N43 

სხდომის თავმჯდომარეები: ჯული შოშიაშვილი, მანანა ფხაკაძე 

რუსუდან ლაბაძე (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია) 

სხვა ბიზანტია ქართულ თარგმანებში: აპოკალიფსური ტრადიცია და ბოლო ჟამის 

ხილვები    

                                                                         

მანანა ფხაკაძე (თსუ) 

„ქართლის ცხოვრების“ ლათინური წყარო 

 

ირინა ნაცვლიშვილი (თსუ, ლიტერატურის ინსტიტუტი) 

ბიზანტიურ წყაროებთან მიმართების მსოფლმხედველობრივი და კულტურული 

მარკერები ჟამთააღმწერლის თხზულებაში 

 

გულიკო კვანტიძე  (საქართველოს ეროვნული მუზეუმი) 

მეფედ კურთხევის ქართული წესისა და კორონაციის რომაულ-ბიზანტიური 

პარალელები  

 

ჯული შოშიაშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი) 

სამეფო კარის ქრონიკები-იუსტინიანეს ეპოქა 

 

ოლიკო ბერიძე  (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტი)           

ბერძნული  “πυρρίχη” [ṗyrrixe] და ქართული „ფერხული” [perxuli] 

(ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის კულტურათა ურთიერთგავლენა) 

 

ნათელა ფოფხაძე  (საერო აკადემია ფაზისი) 

ქართული სამეფოს ჩრდილოეთი საზღვარის წარმოჩენა მეოთხე-მეთოთხმეტე 

საუკუნეებში მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის მიხედვით  

 

ეთერ ბოკელავაძე  (თსუ) 

„სერბთა  და  ბერძენთა  იმპერატორი“  სტეფანე დუშანი და ათონის  ივერთა  

მონასტერი (XIV  საუკუნის 30-40-იანი წლები) 

 

ნინო ინაიშვილი, გიორგი თავამაიშვილი, მერაბ ხალვაში (ბსუ) 

პეტრა-ციხისძირი, ბიზანტიური ეპოქის ციხე-ქალაქი 
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II სექცია: 

ხელოვნების ისტორია, არქიტექტურა, არქეოლოგია, ნუმიზმატიკა 

12 ოქტომბერი, 12.30 - 14.00 სთ. 

აუდიტორია N44 

სხდომის თავმჯდომარეები: ნინო ჭიჭინაძე, ნოდარ ბახტაძე 

 

მანუელა შტუდერ-კარლენი (ფრიბურგის უნივერსიტეტი, შვეიცარია) 

შუა საუკუნეების ქართული და პალეოლოგოსთა ეპოქის მხატვრობა: 

რიტუალისა და ხატის კავშირი  

 

კიტი მაჩაბელი  (ქართული ხელოვნების კვლევის ცენტრი ) 

ხელოვნება და მეხსიერება: Spolia ბიზანტიასა და საქართველოში 

დალი ნადიბაიძე (თსუ) 

შავიზღისპირეთის ქვეყნების ადრექრისტიანული ტაძრები 
 

ირმა  მამასახლისი  (ქართული ხელოვნების კვლევის ცენტრი)  

უფლის მეორედ მოსვლის თემა ქართულ სკულპტურაში  

ნინო ჭიჭინაძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 
ხატმწერთა იდენტობა ბიზანტიასა და საქართველოში: ვიზუალური და ტექსტუალური 

მოწმობები 

 

ნოდარ ბახტაძე  (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრების გენეზისის პრობლემები უახლეს  

არქეოლოგიურ აღმოჩენათა ფონზე 

 

ეკატერინე ბერელაშვილი  (საქართველოს ეროვნული მუზეუმი) 

სამღვდლო სამოსში გაცხადებული საკრალური სიმბოლიკა      
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12 ოქტომბერი, 15.00 - 18.00 სთ. 

აუდიტორია N44 

სხდომის თავმჯდომარეები: ემზარ კახიძე, ნინო ძნელაძე 

 

დოღუკან ჩაღლაიან, ერგუნ ლაფლი (იზმირის უნივერსიტეტი, თურქეთი) 

 სიგილოგრაფიული კვლევა პერგამონის, იზნიკის, ბანდირმას, ოდემიშის, 

მარმარას, კირშეჰირისა და იოზგათის მუზეუმებში დასავლეთ და ცენტრალურ 

თურქეთში 

 

ჟაკლინ ხრიტიენი (საფრანგეთი) 

სპარტა ხმელთაშუაზღვაზე 

 

შოთა მამულაძე, ემზარ კახიძე, კახა ქამადაძე (ბსუ) 

გუმუშჰანეს  საფორტიფიკაციო ნაგებობანი 

 

თინა იველაშვილი (სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი) 

ღობიეთის სამონასტრო კომპლექსი 

 

მამუკა ცუხიშვილი  (საქართველოს საპატრიარქო) 

ბიზანტიური მონეტები დასავლეთ საქართველოში 

 

ირაკლი ფაღავა (აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი) 

ბიზანტიური ტიპის ქართული მონეტები საქართველოს ეკონომიკაში მე-11 

საუკუნეში 

 

ირინე  ვარშალომიძე (ბსუ), ნინო ძნელაძე (ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი) 

ხ. ახვლედიანის მუზეუმში დაცული ბიზანტიური მონეტები 

 

ობრეი ე. იანგი (ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, აშშ) 

როცა საკრალური და სეკულარული  ერთმანეთს ხვდება: რას მოგვითხრობს სანაჰინის 

არქეოლოგია, ეპიგრაფიკა და არქიტექტურა თაყვანისმცემლისა  და რელიგიის 

ურთიერთობაზე ძველ ქრისტიანულ სომხეთში 
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III სექცია:  

ენა და ლიტერატურა   

12 ოქტომბერი, 12.00 - 14.00 სთ. 

აუდიტორია N 42 

სხდომის ხელმძღვანელები: ანა ლეთოდიანი, ადა ნემსაძე  

 

მარინე მამულაშვილი-ბოტკოველი  (თბილისის სასულიერო აკადემია) 

სახარების ქალთა სახეების ლიტერატურული ტრანსფორმაცია ჯიბრან ხალილ 

ჯიბრანის შემოქმედებაში (,,იესო, ძე კაცისა'', ,,წინასწარმეტყველი'')  

  

ანა ლეთოდიანი, ადა ნემსაძე  (თსუ, ლიტერატურის ინსტიტუტი) 

სიმბოლოს ფუნქცია ქართული შუა საუკუნეების ისტორიული ჟანრის ტექსტების 

მიხედვით („ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“, „ცხოვრება მეფეთ მეფისა 

თამარისი“) 

ეკა ჩიკვაიძე, ნანა მრევლიშვილი  (თსუ, ლიტერატურის ინსტიტუტი) 

კიმენური აგიოგრაფია და ქართული აგიოგრაფიული კანონი 

 

ირინა კომახიძე, ნინო მალუტაშვილი (აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი) 

ქრონოტოპული მოდელი „სიბრძნე ბალავარისის“ მიხედვით 

ქეთევან ჯერვალიძე, ნინო  პეტრიაშვილი (თბილისი) 

ბიზანტიური ეპისტოლოგრაფია და პირადი ეპისტოლეები  გიორგი მერჩულის  

„გრიგოლ  ხანძთელის ცხოვრებაში“ 

 

ლია წერეთელი  (თსუ, ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი) 

„პირ-ოქრო  რიდე“   „ ვეფხისტყაოსანში“ (სახისმეტყველება) 

 

კესო ბორჩხაძე (ბსუ) 

ეგერიას პილიგრიმობა  სინას მთაზე 

ნინო პოპიაშვილი (თსუ) 

პროზელიტიზმი და ჰაგიოგრაფიული ტექსტი 
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12 ოქტომბერი, 15.00 - 18.00 სთ.  

აუდიტორია N 42 

სხდომის ხელმძღვანელები: ელისო ელიზბარაშვილი, ნუგზარ მგელაძე 

გიორგი  ალიბეგაშვილი   (თსუ) 

 ეპიფანე კვიპრელის ,თვალთაჲს“ სახისმეტყველებითი ესთეტიკა 

 

სოფიო ქადაგიშვილი  (თსუ, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი) 

ქართველთა თვითაღქმა და ბიზანტია X-XI საუკუნეების ქართულ ჰაგიოგრაფიაში 

 

თამარ გოგოლაძე (გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

„უცხოობაში გათხოვილი ქალი“ მარიამ (მართა) დედოფალი (კ. გამსახურდიას 

რომანში „ დავით აღმაშენებელი“) - მხატვრული სახე და ისტორიული რეალობა 

 

ნუგზარ მგელაძე, მარინე გიორგაძე, თემურ ტუნაძე (ბსუ) 

წარმართული და ქრისტიანული კულტურული პლასტები პონტოელ ბერძენთა 

რელიგიურ რიტუალებში 

დავითაძე თამილა (ბსუ) 

მახვილის კულტი შუასაუკუნეების სარაინდო რომანებში 

ელისო ელიზბარაშვილი  (აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი) 

ლეგენდა იმპერატორ მავრიკიოსის სიკვდილის შესახებ და მისი 

ინტერპრეტაციები 

 

ია გრიგალაშვილი  (თსუ) 

წმინდა ნინო და უფლის კვართის ისტორია (ქართული ფოკლორული და 

ლიტერატურული წყაროების მიხედვით) 

 

ფატიმა ელოევა  (ვილნიუსის უნივერსიტეტი) 

თევზის კულტი პონტოურ ტრადიციაში 

 

 თინა შიოშვილი (ბსუ) 

ერთი ქართული ხალხური ლექსის მუჰაჯირული „ოდისეა“ 

 

 

 

 

 

 



20 
 

13 ოქტომბერი, 10.00 - 13.00 სთ. 

აუდიტორია N 42 

სხდომის თავმჯდომარეები: თეონა აბულაძე, მაია ბარამიძე 

ნელი მახარაძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტი) 

ტაო-კლარჯეთის ბერძნულ ტოპონიმთა ისტორიიდან  (ა ვ რ ე ქ ი) 

 

მაია ცერცვაძე  (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) 

„ვეფხისტყაოსნის“ ზოგიერთი ლექსიკური ერთეულის მნიშვნელობა ემიგრანტი 

მკვლევრის ლადო ბელიაშვილის  რუსთველოლოგიური ნაშრომის მიხედვით 

 

ლალი ურდულაშვილი  (თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი) 

რევაზ სირაძის კულტურულ_სამეცნიერო მიღწევანი პეტრიწონის–

უმნიშვნელოვანესი   ბიზანტინისტური კერის–კვლევის საქმეში 

 

ნუგზარ პაპუაშვილი  (ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი) 

ქართული ანბანის პირველი პუბლიკაცია 

 

მაია ბარამიძე (ბსუ)  

პარალელური ენობრივი ფორმები თეოფანე კესარია კაპადოკიელის ,,თქუმულის“  

ეფთვიმე ათონელისეულ თარგმანში 

 

მამია ფაღავა  (ბსუ) 

ხმოვანთკომპლექსთა ცვლილების ერთი შემთხვევა ტაოურში 

 

მაია კიკვაძე (ბსუ), რუსუდან საღინაძე (ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

„ჰამიდიეს ქართულში“ ასახული სინამდვილე 

 

ომარ მემიშიში (ბსუ) 

ლაზურის შესწავლის ისტორიიდან 

 

თეონა აბულაძე (ბსუ) 

საქართველოში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ეროვნული იდენტობის 

სოციოლინგვისტური ასპექტები 

 

ირმა იველაშვილი (სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი) 

ველური  სამკურნალო მცენარეები სამცხე-ჯავახეთში 

მაია ქუქჩიშვილი (სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი) 

გურ-ფუძე და მისგან ნაწარმოები ლექსემები 
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IVსექცია: 

კოდიკოლოგია, ტექსტოლოგია, თარგმანი, 

12ოქტომბერი, 12.30 - 14.00 სთ. 

აუდიტორია N 37 

სხდომის ხელმძღვანელები: თამარ ოთხმეზური, რამაზ ხალვაში 

 

თამარ ოთხმეზური  (ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი) 

ანტიოქიის რეგიონის ქართული მწიგნობრული პროცესების 

რეკონსტრუქციისათვის: XI საუკუნის 70-90-იანი წლები 

 

ხათუნა გაფრინდაშვილი (ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი) 

S-3949 ხელნაწერის შექმნის ისტორია  

 

ირმა ხოსიტაშვილი  (ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი) 

H 1896 პალიმფსესტის შედგენილობისათვის 

 

ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი  (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი)  

წმ. მაქსიმე აღმსარებლის სახელით წარწერილი ერთი ასკეტიკური საკითხავის 

ატრიბუციისათვის 

 

ნანა ჩიკვატია (ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი) 

ანასტასი სინელის „წინამძღუარის“ ანდერძ-მინაწერების შესახებ 

 
 

მაია რაფავა (ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი) 

უცნობი ბერძნული ეპიგრამა იოანე ათონელის შესახებ 

 

რამაზ ხალვაში (ბსუ) 

ტბელ აბუსერისძის საგალობლის ერთი ლიტერატურული წყაროს შესახებ 

(ციტატა სექტემბრის მეტაფრასიდან) 
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12 ოქტომბერი, 15.00 - 18.00 სთ. 

სხდომის ხელმძღვანელები: ანა ხარანაული, ვიქტორია ჯუღელი 

აუდიტორია N 37 

 

ანა  ხარანაული (თსუ) 
გელათის ბიბლიის თარგმანის ხასიათი - ბაძვა და შეჯიბრი 

 

ქეთევან მამასახლისი  (თბილისის სასულიერო აკადემია) 

წმ. ამონ ნიტრიელის „სწავლათა“ ძველი ქართული თარგმანი, როგორც 

სამონასტრო წეს-განგების წინამორბედი 

 

თამარ მაგრაქველიძე  (თსუ) 

ზაქარიას წინასწარმეტყველების ოშკური ტიპის თარგმანის ხასიათი 

 

ვიქტორია ჯუღელი (თსუ) 

ბასილი კესარიელის ეპისტოლეები და მათი ქართული თარგმანები 

 

მაია მაჭავარიანი (ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი) 

დავით ტბელი - პიროვნება და მთარგმნელი 

 
დამანა მელიქიშვილი (თსუ) 
გელათის საღმრთისმეტყველო-ფილოლოგიური  სკოლის მთარგმნელ-მწიგნობართა მუშაობის 

სტილი     (მთარგმნელთა იდენტიფიკაციის პრობლემები)                                                                                                                                            
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V სექცია:  

ფილოსოფია, რელიგია, თეოლოგია,  

12 ოქტომბერი, 12.00 - 14.00 სთ. 

აუდიტორია N 32 

სხდომის ხელმძღვანელები: ვარდო ბერიძე, ლატავრა ბუკია  

 

ლალი მღებრიშვილი  (რელიგიის შესწავლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი) 

სულიერი და სოციალური ფასეულობების წონასწორობა  - მშვიდობის გარანტი 

 

გელა ქისტაური  (წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი) 

,,ცეცხლისა და ჯვრის მითოლოგიურ - ქრისტიანული მოტივების გააზრება - 

,,ცეცხლისჯვრის“ სალოცავის ფუნქცია - შინაარსის შესწავლისათვის“. 

 

 

ქეთევან გვაზავა  (თბილისის სასულიერო აკადემია) 

ტექსტისა  და  მკითხველის (მსმენელის) მიმართების  ლოგიკისათვის (ქრისტიანული 

ჰერმენევტიკის პრინციპების მიხედვით) 

 

ლატავრა ბუკია, მახარე ბუკია -დეკანოზი მიქაელ (საქართველოს საავიაციო 

უნივერსიტეტი; წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი) 

ბიზანტიიდან  - ხობის მონასტერში ღვთისმშობლის კვართის დავანების შესახებ  

 

ვარდო ბერიძე  (ბსუ) 
მეცნიერების  აქტივაცია  შუა  საუკუნეებში 
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12 ოქტომბერი, 15.00 - 18.00 სთ. 

აუდიტორია N 32 

სხდომის ხელმძღვანელები: ნესტან სულავა, დავით თინიკაშვილი 

 

ნესტან სულავა  (თსუ) 

ბაძვა, ზიარება, განღმრთობა, როგორც სულიერი განვითარების საფეხურები წმ. 

ანდრია კრიტელის „დიდ კანონსა“ და დავით აღმაშენებლის „გალობანი 

სინანულისანში“ 

 

ნარი ჩხაბერიძე  (სტუ) 

ჟამისწირვის ტერმინის განსაკუთრებული გაგებისათვის  

 

დავით თინიკაშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი) 

„თეოლოგიურ-პოლემიკური ტრაქტატის ‘გრდემლის’ ხასიათი, მიზანი და მისი 

შექმნის ისტორიული კონტექსტი“ 

 

გიორგი ბერიშვილი  (თბილისის სასულიერო აკადემია) 

ტერმინ „პირის განჩემების (ჩემების)“ საღმრთისმეტყველო მნიშვნელობა წმ. 

სოფრონ იერუსალიმელის ნათლისღების ჰომილიებში 

 

ვაჟა ოთარაშვილი, ეკა კვანტალიანი (გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის 

ცენტრი) 

ევროპელი მისიონერები გიორგი სააკაძის რელიგიური მრწამსის შესახებ 
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13 ოქტომბერი, 10.00 - 13.00 სთ. 

აუდიტორია N 32 

 

სხდომის ხელმძღვანელები: ლალი ზაქარაძე, მაგდა მჭედლიძე   

 

ლალი ზაქარაძე (ბსუ) 

დავით ანაღთი ქართულ ფილოსოფიურ ისტორიოგრაფიაში 

 

დალი ბახტაძე  (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 

ლოცვის ლინგვისტური კვლევის ლოგიკურ-ფილოსოფიური მექანიზმები 

 

 

ანა  ქირია (თსუ) 

პირველი საწყისისადმი მიდგომის სამი პარადიგმისათვის პლოტინის შემდგომ 

ნეოპლატონიზმში 

 

მაგდა  მჭედლიძე  (თსუ) 

ტროპოლოგია როგორც ნეოპლატონური ფილოსოფიის სწავლების მეთოდი 

პროკლეს „თეოლოგიის ელემენტებზე“ იოანე პეტრიწის კომენტარების მიხედვით 

 

ბესიკ მაშავა (ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი) 

თეოდორე აბუკურა: ბიზანტიური თეოლოგიის არაბულენოვანი აპოლოგეტი 
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III პლენარული სხდომა,  

კონფერენციის დახურვა 

13 ოქტომბერი, 13.00 - 14.00 სთ 

 საკონფერენციო დარბაზი, N55 

სხდომის თავმჯდომარეები: თინა დოლიძე, ლევან გიგინეიშვილი 

 

ჰელმუტ  შნაიდერი (ემერიტუსი პროფესორი, კასელი, გერმანია) 

ვინ იყო დიონისე არეოპაგელი? 

დიონისე არეოპაგელის შემოქმედება და ეჭვი ავტორის შესახებ 

 

ლევან გიგინეიშვილი (თსუ) 
იოანე იტალოსის გასამართლების ნამდვილი და გაცხადებული მიზეზები: შემეცნების 

მეთოდი და მწვალებლობა   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



27 
 

 

I Plenary Session  

11 October, 17.30 - 20.00 

 Conference Hall, room N N55 

Chairs: Marine Giorgadze, Erekle Zhordania   

 

Erekle Zhordania  (Georgian National Committee of Byzantine Studies);  

The Image of the Black Sea and the Black Sea Region Countries in Late Antiquity and 

Early Middle Ages 

Evangelos Khrysos (University of Athens) 

The Black Sea Region as Place of Exile in History and Myth 

 

Elguja Khintibidze (Tbilisi State University) 

The Byzantine Story of  Georgian Origin –The Masterpiece of the Medieval European 

Literature 

 

Sergey Karpov (MSU)  

„Trapezun Chronicle of Michael Panaretos: Presentation of a New Academic Edition and 

New Possibilities of the Text Interpretation in Contrast with Italian Sources   

 

Charles Renoux (Professor Emeritus, France) 

L’Hymnographie Georgienne et Grecque du 15 Aout: Jean Damascene 
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I I  Plenary Session   

12 October, 10.00 - 12.00 

 Conference Hall, room N55 

Chairs:  Tina Dolidze, Valeri Asatiani   

 

Valeri Asatiani (TSU) 

St. Maximus the |Confessor and Georgia 

Bojana Pavlović    (Serbian Academy of Sciences and Art)  

Intellectuals of the Pontos: Cultural relations between Constantinople and the Cities of 

the Black Sea Region in the Palaiologan Period 

Oleg Tsybenko 

Byzantium: the beginning and the end of the historic phenomenon 

 

Mikhail Bibikov (MSU)  

Circumpontic Community’ in the Byzantine Literary Tradition   

Rustam Shukurov (MSU)  

The Turks in the South Black Sea Region in the 11th through 15th Century 

Stephen Shoemaker (Professor, University of Oregon, USA) 

Mary at Mar Saba: The Georgian Life of the Virgin attributed to Maximus the Confessor 

and its Palestinian Context 

Tina Dolidze (TSU) 

The Language Theory of Gregory of Nyssa 
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I Section  

History, Source Studies   

12 October, 12.00 - 14.00 

Room N43 

Chairs: Manana Gabashvili, Zurab Papaskiri   

Manana Gabashvili  (Institute of Oriental Studies) 

Time and Political Charge of the Origin of Black Sea Names, Connected with Georgian Universe;  

Mariam Chkhartishvili  (TSU) 

Perception of a ‘West’-‘East’ Dichotomy and Forging Georgian Identity in 4th-15th cc;  
 

Eka Chkoidze  (Ilia State University) 

The Black sea and important places of its basin according to “De Administrando Imperio” by 

Constantine Porphyrogenitus 

Grigol Jokhadze  (Ilia State University) 

The Black Sea and the Issue of Mental Estrangement in Georgian Medieval Historical 

Tradition 

Zurab Papaskiri (Sokhumi State University) 

About Propaganda of the Ideology of “Alliance and Amity"  with the Byzantine Empire in 

Georgian Historical Writings „The life of Vakhtang Gorgasali“ and “The Life  and Tale of 

the Bagrationis”   

Levan Tenieshvili  (Eastern European University) 

The Influence of Byzantine Law on Georgian Canon Law at the Example of “for Marriage 

Heads” 

 

Nana Khakhutaishvili  (BSU) 

                Marriage Traditions based on Byzantine and Georgian legal monuments 
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12 October, 15.00 - 18.00;  

Room N43 

Chairs:  Natela Vachnadze, Jemal Karalidze   

Natela Vachnadze, Elene Giunashvili  (Saint Andrew the first-called Georgian University; 

Institute of Oriental Studies) 

Kartli: Space of Empires’ Clash. Sixth Century Kartli and Sasanian Iran: Issues of Religious 

Interrelations;  

Nino Tomadze  (Tbilisi Theological Academy)  

Mental Portrait of Samegrelo Rulers in Byzantine and Post-Byzantine Periods 

Tinatin Mshvidobadze   (Gori State University) 

Transcaucasian Countries at the Crossroad of Cultures and Civilizations in IV-XV Centuries 

Khatuna Todadze   (Georgian Technical University) 

Relation between the State and Church in Georgia and Byzantium (11th century ) 

Nugzar Zosidze  (BSU), Tengiz Moistsrapishvili  (BSU) 

The battle of Komnenos of Emperor Alexios I for the restoration of the unity of the 

Names of Byzantium in the 80-90s of the 11th century 

Jemal Karalidze  (BSU) 

The Eastern Question in XVIII-XIX Centuries and Georgia 

Otar Gogolishvili  (BSU) 

Interest towards Georgia in the European Countries in 60-70s of the 15th Century  

Irakli Baramidze, Khatuna Diasamidze  (BSU) 

Fall of Constantinople and its Geopolitical Consequences   

 

Merab Beridze, Maka Beridze  (Akhaltsikhe University) 

Ethnic Terms Related to Muslim Meskhs 

 

M. Giorgadze, N. Mgeladze  (BSU) 

Settlement and Resettlement of Pontic Greeks in the Black Sea Coastal Villages in Georgia   
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13 October, 10.00 - 13.00;  

Room N43 

Chairs: Juli Shoshiashvili, Manana Pkhakadze   

Rusudan Labadze  (Georgian National Academy of Sciences)  

Another Byzantium in Georgian Translations: Apocalyptic Tradition and the Visions of the End 

Manana Pkhakadze   (TSU) 

A Latin Source of “The  Georgian Chronicles” 

Irina Natsvlishvili  (TSU, Institute of Literature) 

Worldview and Cultural Markers in Relation to Byzantine Sources in the Chronicler’s 

Composition 

Guliko Kvantidze  (Georgian National Museum) 

The Parallels between Georgian   Coronation Customs and   Roman- Byzantine Crowning  

Juli  Shoshiashvili  (Iliauni,  Institute of Oriental Studies) 

Chronicles of the Royal Court- The Epoch of Iustiniane 

Oliko Beridze   (Iliauni, Institute of Oriental Studies) 

Greek “πυρρίχη” [ṗyrrike] and Georgian „ფერხული” [perkuli] 

(Interaction of Cultures in the Mediterranean Region) 

 

Natela Popkhadze   (National Academy Phasis) 

Northern Limit of Jurisdiction of  Kartuelian/Georgian Apostolic Orthodox Church in 

the Fourth-Fourteenth Centuries according to Mitropolitan Anania Japaridze  

Eter Bokelavadze   (TSU) 

 “Emperor of Serbians and Greeks” Stephen Dushan and the Monastery of   Iviron 

 (30-40-ies of XIV century) 

Nino Inaishvili. Giorgi Tavamaishvili , Merab Khalvashi (BSU) 

Petra-Tsikhisdziri, the Fortified Town of the Byzantine Epoch  
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II Section: 

History of Art, Archeology, Numismatics   

12 October, 12.30 - 14.00 

Room N44 

Chairs:  Nino Chichinadze, Nodar Bakhtadze   

Manuela-Shtuder Karlen (University of Fribourg, Switzerland) 

Medieval Georgian and Palaiologan Painting: the interaction of rite and image 

 

Kiti Machabeli   (Georgian Art Research Centre) 

Art of Memory: Spolia in Byzantium and Georgia 

Dali Nadibaidze (TSU) 

Early Christian Churches in the Black Sea Region  

Irma Mamasakhlisi  (Centre for Georgian Art History) 

Theme of Judgment Day in the Medieval Georgian Sculpture 

Nino  Chichinadze (Ilia State University) 

Icon Painters’ Identities in Byzantium and Georgia: Visual and Textual Evidences 

Nodar Bakhtadze  (Ilia State University) 

Problems of the Genesis of the Georgian Ecclesiastical Architecture on the Background of 

the Latest Archaeological Discoveries 

Ekaterine Berelashvili  (Georgian National Museum) 

Sacral Symbolism Declared in the Ecclesiastical Vestments. 
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12 October, 15.00 - 18.00 

Room N44 

Chairs: Emzar Kakhidze, Nino Dzneladze   

Doğukan ÇAĞLAYAN and Ergün LAFLI (University of Izmir)  

A sigillographic research in the museums of Bergama, İznik, Bandırma, Ödemiş, 

Marmaris, Kırşehir and Yozgat in western and central Turkey 

Jacqueline Christien (University of  Nanterre, France) 

 
  Sparta on the Mediterranean Sea 

 Shota Mamuladze, Emzar Kakhidze, Kakha Kamadadze (BSU)   

The Fortification buildings of Gümüşhhane  

Tina Ivelashvili (Samtskhe-Javakheti State University) 

The Monastic Complex of Gobi 
 

Mamuka Tsukhishvili (Patriarchate of Georgia) 

Byzantine Coins in Western Georgia 

 

Irakli Paghava (Institute of Oriental Studies)  
Georgian Coins of Byzantine Type in the 11th Century Georgian Economy 

 

Irine Varshalomidze (BSU), Nino Dzneladze (Archaeological Museum of Batumi)  

Byzantine coins preserved at Khariton Akhvlediani Museum 

Aubrey E. Young (Johns Hopkins University, USA) 

When Sacred and Secular Meet: What archaeology, epigraphs, and architecture at Sanahin tell us   

about interactions between the worshipper and religion in ancient Christian Armenia 
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III Section:  

Language and Literature  

12 October, 12.00 - 14.00 

Room N 42 

Chairs: Anna Letodiani, Ada Nemsadze   

Marine Mamulashvili-Botkoveli  (Tbilisi Theological Academy and Seminary) 

Literary Transformation of the Women's Characters of the Gospel in the Works of Gibran Khalil Gibran 

 ("Jesus, the Son of Man", "The Prophet") 

Anna Letodiani, Ada Nemsadze  (TSU, Institute of Literature)   

The Function of a Symbol Based  on the Historical Texts  of Medieval Georgia  (“Histories and 

Laudations of the Monarchs” and “The Life of the King of Kings Tamar”) 

Eka Chikvaidze, Nana Mrevlishvili (TSU, Institute of Literature)  

Kimenic Hagiorgraphy and Georgian Hagriographic Canon 

Irina Komakhidze, Nino Malutashvili (Eastern European University)  

Chronotopic Model According to “Wisdom of Balahvar” 

Ketevan Jervalidze, Nino Petriashvili (Tbilisi)  

Byzantine Epistolography and Private Epistles in the life of St. Gregory of Khandzta by Giorgi 

Merchule 

Lia Tsereteli  (TSU, Institute of Georgian Literature)   

„პირ-ოქრო  რიდე“ (Pir-oqro-ride)  in Rustaveli ‘s poem (სახისმეტყველება) 

Keso Borchkhadze  (BSU) 

Pilgrimage of Egeria on the Mount Sina  

Nino Popiashvili  (TSU) 

Proselytism and Hagiographic Text 
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12 October, 15.00 - 18.00 

Room  N 42 

Chairs: Eliso Elizbarashvili, Bugzar Mgeladze 

Giorgi Alibegashvili (TSU) 

Aesthetics of Symbolic-Allegoric Interpretation of “Tvaltai” by Epiphanius of Cyprus ( 

 Sopio Kadagishvili  (TSU, Institute of History and Ethnology)    

Georgian Self-perception and Byzantium according  to 10th-11th Georgian Hagiographies 

Tamar Gogoladze  (Gori State University) 

The Woman Married in a Foreign Country" QueenMary(Martha) (K. Gamsakhurdia's novel 

"David the Builder")- Artistic Image and Historical Reality 

Nugzar Mgeladze, Marine Giorgadze, Temur Tunadze (BSU)   

Pagan and Christian Cultural  Layers   in Religious Rites of Pontic Greeks  

Davitadze Tamila (BSU) 

The Cult of  Sward  in the Medieval Novels 

Eliso Elizbarashvili   (Institute of Oriental Studies) 

Legend on the Death of the Emperor Maurice and its Interpretations 

 

Ia Grigalashvili  (TSU) 

St. Nino and the History of the Honorable Robe of Christ (According to Georgian Folk and Literary 

Sources) 

Fatima Eloeva  (University of Vilnius) 

The God’s Fish or the Touch of Divinity (Fish Cult in the Pontic Tradition)  

Tina Shioshvili  (BSU) 

Muhajirian “Odyssey” of one Georgian Folk poem  
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13 October, 10.00 - 13.00 

Room N 42 

Chairs: Neli Makharadze, Maia Baramidze   

Neli Makharadze ( Iliauni Institute of Oriental Studies)  

On some Greek Toponyms of Tao-Klarjeti (Avreki)  

 

Maia Tsertsvadze   (Georgian Technical University) 

The Meanings of Several Lexical Items in "The Knight in the Panther's Skin" 

 based on Lado Beliashvili’s Work on Rustaveli 

 

Lali Urdulashvili (Tbilisi Teaching University)  

The Cultural-scientific Achievements by Revaz Siradze in the Research of Petritsoni – the Most 

Important Byzantinist Centre 

Nugzar Papuashvili  (Georgian National Centre of Manuscripts) 

First Publication of the Georgian Alphabet 
 

Maia Baramidze (BSU)  
Parallel Language Forms in Theophane Kesaria Kapadukieli’s * Speech* Translated by Eptvime Atoneli 

Mamia Paghava (BSU)  

One of the Changes in the Vowel Complex in Tao  Dialect             

Maia Kikvadze (BSU), Rusudan Saghinadze  (Kutaisi State University)  

Reality Shown in “Hamidiye Georgian” 

Omar Memishishi (BSU) 

From the Hitory of Laz Languages Studies  

Teona Abuladze (BSU) 

Social-Linguistic Aspects of the National Identity of the Pontic Greeks Living in Georgia  

Irma Ivelashvili (University of Samtskhe-Javakheti) 

Wild healing herbs in Samtskhe-Javakheti 

Maia Kukchishvili (University of Samtskhe-Javakheti) 

Lexemes formed from the root “gur” 
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IV Section  

Codicology, Textology, Translation 

      12 October,  12.30 - 14.00  

   Room  N 37 

Chairs:Tamar Otkhmezuri, Ramaz Khalvashi  

 

Tamar Otkhmezuri  (National Centre of Manuscripts) 

Reconstructing the Georgian Scholarly Processes in the Antioch 

Region: the '70s –'90s of the 11th Century 

 

Khatuna Gaprindashvili  (National Centre of Manuscripts) 

The History of the Creation of S-3949 Manuscript  

 

Irma Khositashvili   (National Centre of Manuscripts) 

On the Composition of the Palimpsest H 1896 

 

Ekvtime Kochlamazashvili   (Ilia State University, National Centre of Manuscripts) 

Toward attribution of one ascetic reading ascribed to St. Maximus the Confessor 

Nana Chikvatia (National Centre of Manuscripts) 

On Colophons and Inscriptions of “Viae Dux” (Hodegos) of Anastasius of Sinai 

Maia Rapava  (National Centre of Manuscripts) 

Unknown Greek Epigram on Ioanne the Athonite 

Ramaz Khalvashi  (BSU) 

On one Literary Source of the Chant of Tbel Abuseridze (Quotation from the September Metaphrase)  
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12 October, 15.00 - 18.00 

Chairs: Ana Kharanauli, Viktoria Jugeli  

Room  N 37 

 

Ana Kharanauli (TSU) 

The Translation Character of Gelati Catena Bible – Imitation and Emulation 

 

Ketevan Mamasakhlisi  (Tbilisi Theological Seminary) 

The Old Georgian Translation of the Teachings of St. Amun of Nitria as a Forerunner of  

Monastic Typicons 

 

Tamar Magrakvelidze   (TSU) 

Character of the Oshki textual type of the Georgian Version of Zacharias 

 

Viktoria Jugeli  (TSU) 

The Letters of st. Basil of Caesarea and their Georgian Translations 

 

Maia Machavariani (National Centre of Manuscripts) 

Davit Tbeli – Personality and Translator  

 

Damana Melikishvili (TSU) 

Style of work of translators and theologians of the Gelati theological-philological 

school and problems of identification of the translators 
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V Section 

Philosophy, Religion, Theology  

12 October, 12.00 - 14.00  

Room N 32 

Chairs:  Vardo Beridze, Latavra Bukia  

Lali Mgebrishvili  (Centre of religious studies ) 

Equilibrium of Spiritual and Social Values -  a Guarantee of Peace 

Gela Kistauri (St. Andrew the first-called Georgian University) 

"Thinking of the Mythological and Christian Motives of Fire and Cross - the Function of the" 

Fire-cross" Shrine - for the Study of the Content. 

Ketevan Gvazava  (Tbilisi Theological Academy) 

For the Logic Relation between Text and Reader (listener) (According to the principles of 

Christian hermeneutics) 

Latavra Bukia, Makharze Bukia-archpriest Mikael  (Georgian Aviation university: St. Andrew 

Called the First Georgian University)  

From Byzantine - on the Dispersal of the Virgin Mary in the Khobi Monastery 

Vardo Beride   (BSU) 

Activation of Science in the Middle Ages 
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12 October, 15.00 - 18.00 

Room N 32 

Chairs:  Nestan Sulava, Davit Tinikashvili  

Nestan Sulava   (TSU) 

Similarity, Receiving the Eucharist, Become Heaven as a ways of Spiritual development 

according the “Big Judgement” of Andrew Kriteli and “Hymns of Regret” by Davit the Builder  

Nari Chkhaberidze  (Georgian Technical University) 

For the Special understanding of the term “Zhamistsirva” 

 

Davit Tinikashvili  (Iliauni, Institute of Oriental Studies) 

“The Nature, Goal, and Historical Context of the Creation of Grdemli, a Work of Theological, Polemical 

Importance“ 

 

Giorgi Berishvili  (Tbilisi Theological Academy) 

Theological Meaning of the term „Personal Appropriation” in the Epiphany Homilies of St. 

Sophronius of Jerusalem 

 

Vazha Otarashvili, Eka Kvantaliani   

European Missionaries about the Faith of Giorgi Saakadze 
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13 October,  10.00 – 13.00  

Room N 32 

Chairs: Lali Zakaradze, Davit Tinikashvili   

Lali Zakaradze  (BSU) 

Davit Anhaght in Georgian Philosophical Historiography  

Dali Bakhtadze   (Iliauni) 

The Philosophy of Logical Mechanisms of Linguistic Research in Praying   

 

Dali Bakhtadze   (Iliauni) 

The Philosophy of Logical Mechanisms of Linguistic Research in Praying   

 

Ana Kiria  (TSU) 

The Three Paradigms of Approaching to the First Principle in Post-Plotinian Neoplatonism 

 

Magda Mchedlidze   (TSU) 

Tropology as a Method of Teaching Neoplatonic Philosophy (according to Ioane Petritsi’s 

Commentary on Proclus’ Elements of Theology) 

Besik Mashava (New Georgia University) 

Theodore Abu Qurrah: Arabic speaking apologist of Byzantine theology 
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III Plenary Session,  

Closing  of the Conference  

13 October, 13.00 - 14.00  

 Conference Hall, room  N55 

Chairs: Tina Dolidze,  Levan Gigineishvili  

 

Helmut Schneider (Emeritus Professor, Kassel, Germany) 

Who was Dionysius the Areopagite? 

 

Levan Gigineishvili  (TSU) 

Real vs declared reasons of John Italus’ trial: method of cognition and heresy 

 

 

 

 


