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კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი: 

პროფესორი მერაბ ხალვაში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწი- 

ფო უნივერსიტეტის რექტორი, საორგანიზაციო კომიტეტის 

თავმჯდომარე 

პროფესორი მარინე გიორგაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფა- 

კულტეტის დეკანი, საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავ- 

მჯდომარე 

პროფესორი ინგა შამილიშვილი საორგანიზაციო კომიტეტის თა- 

ნათავმჯდომარე 

პროფესორი ვლადიმერ ღლონტი ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

ასოცირებული პროფესორი ივდით დიასამიძე ჰუმანიტარულ მეც- 

ნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახუ- 

რის უფროსი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

ასისტენტ პროფესორი თეონა აბულაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერე- 

ბათა ფაკულტეტის  დეკანის მოადგილე, საორგანიზაციო კო- 

მიტეტის წევრი 

პროფესორი მაია ბარამიძე საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

ასოცირებული პროფესორი თეა შავლაძე საორგანიზაციო კომიტე- 

ტის წევრი 

პროფესორი ჯემალ კარალიძე საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

პროფესორი ემზარ მაკარაძე საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

ასოცირებული პროფესორი ვარდო ბერიძე საორგანიზაციო კომიტე- 

ტის წევრი 

ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიძე, საორგანიზაციო კომი- 

ტეტის წევრი 

ასოცირებული პროფესორი ნათია ქათამაძე, საორგანიზაციო კომი- 

ტეტის წევრი 

ასოცირებული პროფესორი თამილა დავითაძე, საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი 

ასისტენტ პროფესორი გვანცა საბაშვილი, საორგანიზაციო კომი- 

ტეტის წევრი 

ფილოლოგიის დოქტორი შოთა ჯიჯიეშვილი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, საორგანი- 

ზაციო კომიტეტის წევრი 

ასოცირებული პროფესორი მერაბ დიასამიძე ბათუმის შოთა რუს- 

თაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელ- 

მძღვანელი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

დოქტორანტი თათია დავითაძე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი
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Organizing Committee of the Conference: 

Professor  Merab  Khalvashi,  Rector  of  Batumi  Shota  Rustaveli  State 

University, Chair of the Organizing Committee 

Professor Marine Giorgadze, Dean of the Faculty of Humanities, co-Chair 

of the Organizing Committee 

Professor Inga Shamilishvili, co-Chair of the Organizing Committee 

Professor Vladimer Glonti, Head of the Quality Assurance Service of the 

Batumi Shota Rustaveli State University, member of the Organizing 

Committee 

Associate Professor Ivdit Diasamidze, Head of the Quality Assurance 

Service of the Faculty of Humanities, member of the Organizing 

Committee 

Assistant Professor Teona  Abuladze, Deputy  Dean  of  the  Faculty of 

Humanities, member of the Organizing Committee Professor Maia 

Baramidze, member of the Organizing Committee Associate Professor Tea 

Shavladze, member of the Organizing Committee Professor Jemal 

Karalidze, member of the Organizing Committee Professor Emzar 

Makaradze, member of the Organizing Committee Associate Professor 

Vardo Beridze, member of the Organizing Committee Associate 

Professor  Natia   Katamadze,  member  of   the   Organizing 

Committee 

Associate  Professor  Tamila  Davitadze,  member  of   the  Organizing 

Committee 

Assistant  Professor  Gvantsa  Sabashvili,  member  of  the  Organizing 

Committee 

Doctor  of   Philology  Shota  Jijieshvili,  member  of   the   Organizing 

Committee 

Associate Professor Merab  Diasamidze, Head of Administration of the 

Batumi Shota Rustaveli State University, member of the Organizing 

Committee 

PhD student Tatia Davitadze, member of the Organizing Committee 

კონფერენციის სამეცნიერო საბჭო: 

აკადემიკოსი რისმაგ გორდეზიანი, თსუ, საპატიო თავმჯდომარე 

პროფესორი მერაბ ხალვაში, ბსუ 

პროფესორი მარინე გიორგაძე, ბსუ 

პროფესორი მაიკლ ვიკერსი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი 

პროფესორი დევიდ ბრაუნდი, ექსიტერის უნივერსიტეტი 

ასოცირებული     პროფესორი     ჰარუნ     ჩიმქე,     აწსუ,     რიზეს 

უნივერსიტეტი 

პროფესორი ჯონი აფაქიძე, გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტი 

პროფესორი მანანა თანდაშვილი, ფრანკფურტის გოეთეს 

უნივერსიტეტი 

პროფესორი ირმა რატიანი, თსუ, ლიტერატურის ინსტიტუტი 

პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე, ილიაუნი 

პროფესორი მამია ფაღავა, ბსუ 

პროფესორი ლალი ეზუგბაია, თავისუფალი უნივერსიტეტი 

პროფესორი მარინა ბერიძე, თსუ 

პროფესორი ბელა წიფურია, ილიაუნი 

პროფესორი დარეჯან თვალთვაძე, თსუ 

პროფესორი ნანა გაფრინდაშვილი, თსუ 

პროფესორი ლელა ალექსიძე, თსუ 

პროფესორი ცირა ბარბაქაძე, გაუ 

ასოცირებული პროფესორი ირინე დარჩია, თსუ 

ასოცირებული პროფესორი ნინო ქიმერიძე, თსუ 

ასოცირებული პროფესორი მაია შუხოშვილი, თსუ 

პროფესორი მანანა შამილიშვილი, თსუ 

ასოცირებული პროფესორი ნინო ჭალაგანიძე, თსუ 

ასოცირებული პროფესორი ნათია კუპრაშვილი, თსუ 

პროფესორი რამაზ ხალვაში, ბსუ 

პროფესორი ლალი ზაქარაძე, ბსუ 

პროფესორი თამარ სირაძე, ბსუ 

პროფესორი ნანა ხახუტაიშვილი, ბსუ
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Editorial Board for Conference proceeding: 

Academician Rismag Gordeziani, TSU, Hononary Chairman 

Professor Merab Khalvashi, BSU 

Professor Marine Giorgadze, BSU 

Professor Michael Vickers, University of Oxford 

Professor Devid Braund, University of Exeter 

Associate Professor Harun Chimqe, ATSU, Rize University 

Professor Joni Apaqidze, Archeological University of Germany 

Professor Manana Tandashvili, Goethe University Frankfurt 

Professor Irma Ratiani, TSU 

Professor Tinatin Margalitadze, Ilia State University 

Professor Mamia Pagava, BSU 

Professor Lali Ezugbaia, Free University 

Professor Marina Beridze, TSU 

Professor Bela Tsipuria, Ilia State University 

Professor Darejan Tvaltvadze, TSU 

Professor Nana Gaprindashvili, TSU 

Professor Lela Aleksidze, TSU 

Professor Tsira Barbakadze, GAU 

Associate Professor Irine Darchia, TSU 

Associate Professor Nino Kimeridze, TSU 

Associate Professor Maia Shukhoshvili, TSU 

Professor Manana Shamilishvili, TSU 

Associate Professor Nino Chalaganidze, TSU 

Associate Professor Natia Kuprashvili, TSU 

Professor Ramaz Khalvashi, BSU 

Professor Lali Zakaradze, BSU 

Professor Tamar Siradze, BSU 

Professor Nana Khakhutaishvili, BSU 

კონფერენციის სექციები: 
 

 

I სექცია - მასობრივი კომუნიკაციები და მედიის კვლევები - N55 

II სექცია - დიგიტალური ჰუმანიტარია - N32 

III სექცია - კორპუსლინგვისტიკა და თარგმანმცოდნეობა - N61 

IV სექცია - ლინგვისტიკა (ქართველური, ევროპული) - N42/16 

V  სექცია -  ლიტერატურათმცოდნეობა (ქართული, ევროპული) - 

N43/34 

VI ექცია - კლასიკური ფილოლოგია - N41 

VII სექცია - ისტორია- N21 

VIII სექცია - არქეოლოგია - N44 

IX სექცია - ინტერკულტურული ფილოსოფიის ახალი პარადიგმები 

- N20 
 

 

Conference Sections: 

I section: Mass Communication and Media Studies - N55 

II section: Digital Humanities - N32 

III section: Corpus Linguistics and Translation Studies - N61 

IV section: Linguistics (Georgian, European) -N42/16 

V section: Literary Studies (Georgian, European) - N43/34 

VI section: Classical Philology -N41 

VII section: History – N21 

VIII section: Archaeology-N44 

IX section: New Paradigms of Intercultural Philosophy-N20
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კონფერენციის მუშაობის განრიგი: 
 

 
02.12.2022 

კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია 

16.00-18.00სთ 

ვახშამი 18.00 სთ 
 

 

03.12.2022 

კონფერენციის გახსნა და პლენარული სხდომა: 10.00 – 11.30 სთ. 

ყავის შესვენება: 11.30 – 12.00 სთ. 

I სხდომა (სექციური მუშაობა): 12.00-14.00 სთ 

მსუბუქი სადილი: 14.00 – 15.00 სთ 

II სხდომა (სექციური მუშაობა): 15.00 – 18.00 სთ 
 

 

04.12.2022 

III სხდომა (სექციური მუშაობა): 10.00 – 13.00 სთ 

მსუბუქი სადილი: 13.00 – 14.00 სთ 

კონფერენციის დახურვა: 14.00 სთ. 
 

 

რეგლამენტი: 

მოხსენება პლენარულ სხდომაზე: 20 წუთი 

მოხსენება სექციის სხდომაზე: 15 წუთი 

კამათში გამომსვლელთათვის: 5 წუთი 

 
კონფერენციაზე   გათვალისწინებულია   სინქრონული   თარგმანი 

პლენარულ სხდომაზე და თანმიმდევრული თარგმანი სექციებში 

კონფერენციის სამუშაო ენებია ქართული და ინგლისური 

Conference Schedule 
 

 

02.12.2022 

Registration of conference participants: 16.00-18.00 

Conference Dinner: 18.00 
 

 

03.12.2022 

Opening of the conference and Plenary Meeting: 10.00 – 11.30 

Coffee break: 11.30 – 12.00 

I Session (work in sections):12.00-14.00 

Lunch: 14.00 – 15.00 სთ 

II Session (work in sections): 15.00 – 18.00 
 

 

04.12.2022 

III Session (work in sections): 10.00 – 13.00 

Lunch: 13.00 – 14.00 სთ 

Wrap up of the conference: 14.00 სთ. 
 

 

Time Limit: 

Plenary Presentation: 15-20 minutes 

Section Ptesentation:15 minutes 

Discussion: 5 minutes 
 

 

Simultaneous interpreting will  be  provided  for  plenary meeting  and 

consecutive interpreting for section sessions. 

The working languages of the conference are: Georgian, English
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პროგრამა / Programme 

02.12.2022 

16.00 – 18.00 სთ. 

მონაწილეთა რეგისტრაცია/ Registration of conference participants 

18.00 სთ-22 სთ ვახშამი/ 

Conference dinner 

03.12.2022 

კონფერენციის გახსნა/ Opening of the Conference 

შოთა რუსთაველის დარბაზი (აუდ#55) Shota 

Rustaveli Hall (Room #55) 

შესავალი სიტყვა/ The Opening Speech 

მარინე გიორგაძე 

პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი 

Marine Giorgadze 

Professor, Dean of the Faculty of Humanities of Batumi Shota Rustaveli 

State University 

მისალმებები/ Greetings: 

მერაბ ხალვაში 

პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორი 

Merab Khalvashi 

Professor. Rector of Batumi Shota Rustaveli State University 

მაია ხაჯიშვილი 

აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი 

Maia Khajishvili 

Minister of Education, Culture and Sport of Ajara Autonomous Republic 

ვესსელინ ვალკანოვი 

ბულგარეთის რესპუბლიკის სრულუფლებიანი ელჩი 

საქართველოში 

Vesselin Valcanov 

Ambassador of the Republic of Bulgaria in Georgia 

სოფიო ბზიშვილი 

აშშ-ს საელჩოს საგრანტო პროგრამების კოორდინატორი 

Sophie Bzishvili 

US Embassy grant programs coordinator
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პლენარული სხდომა/ Plenary Meeting 

შოთა რუსთაველის დარბაზი (აუდ#55) 

Shota Rustaveli Hall (Room #55) 

თავმჯდომარეები: პროფ.მერაბ ხალვაში, პროფ.მარინე გიორგაძე 

Chairs: Prof. Merab Khalvashi, Prof. Marine Giorgadze 
 

 

Vesselina Valkanova (Bulgaria) 

Social Challenges, Academic and Technological Development in the 

21st Century - Structural and Educational Transformations 

სოციალური ცვლილებები, აკადემიური და ტექნოლოგიური 

განვითარება 21-ე საუკუნეში - სტრუქტურული და 

ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციები 
 

 

Arkadiuz Levicki (Poland) 

Holistic Theory of Mass Media Systems. Oligopolization of 

Contemporary Media Markets 

არკადიუზ ლევიცკი (პოლონეთი) 

მას მედიის სისტემების ჰოლისტიკური თეორია. თანამედროვე 

მედია ბაზრის ოლიგოპოლიზაცია 
 

 

Tinatin Margalitadze (Georgia) 

Problems in Teaching Dictionary Use: How to Address It? (Presentation 

of a Project) 

თინათინ მარგალიტაძე (საქართველო) ლექსიკონის 

გამოყენების სწავლების პრობლემები და მათი გადაწყვეტის 

საშუალებები (პროექტის პრეზენტაცია) 
 

 

11.30 – 12.00 - ყავის შესვენება/ Coffee break 

I სექცია: 

მასობრივი კომუნიკაციებისა და მედიის კვლევები; აუდ #55 

სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. სტივენ ჰანტი (აშშ), პროფ. 

არკადიუს ლევიცკი (პოლონეთი) პროფ. ვესსელინა ვალკანოვა 

(ბულგარეთი), პროფ. მანანა შამილიშვილი (საქართველო) 

I section: Mass Communication and Media Studies; Room #55 

Heads of the section: Prof. Stiven Hunt (USA), Prof. Arkadiuz Levicki 

(Poland), Prof. Vesselina Valkanova (Bulgaria), Prof. Manana 

Shamilishvili (Georgia) 
 

 

სხდომა I session - 03.12. -12.00 -14.00 თავმჯდომარეები: 

პროფ. სტივენ ჰანტი, ასოც. პროფ. ნინო ჭალაგანიძე 

Chairs: Prof. Stiven Hunt; Assoc. Prof. Nino Chalaganidze 

 
Katarzyna Konarska (Poland) 

Re-Transformation of the Polish and Hungarian Media systems. 

Changes in Media Policy 

კატარჟინა კონასკა (პოლონეთი) 

პოლონური     და     უნგრული     მედია     სისტემების     რე- 

ტრანსფორმაცია. მედია პოლიტიკის ცვლილებები 

Nathan Carpenter (USA) 

The Amnesiac Incognito Live System known as TAILS 

ნათან კარპენტერი (აშშ) 

ამნეზიური   ინკოგნიტო   სიცოცხლის   სისტემა,   ცნობილი 

როგორც TAILS -ი 

Laura Trendle Polus (USA) 

Multimedia Journalism 

ლორა ტრენდლ პოლუსი (აშშ) 

მულტიმედია ჟურნალისტიკა
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სხდომა II session - 03.12. -15.00 -18.00 

აუდიტ. #55 Room 

თავმჯდომარე: პროფ. მანანა შამილიშვილი, ასოც. პროფ. ნათია 

კუპრაშვილი 

Chair: prof. Manana Shamilishvili; Assoc. Prof. Natia Kuprashvili 
 

 

Stiven Hunt (USA) 

Best Practices for Developing New or Revising Syllabi 

სტივენ ჰანტი (აშშ) 

ახალი     სილაბუსების     შემუშავებისა     და      არსებულის 

რედაქტირების საუკეთესო გამოცდილება 

Svetlana Stankova (Bulgaria) 

The  Mainstream  Media  Discourse  in  the  First  Week  of  the 

Ukrainian War 

ნინო ჭალაგანიძე (თსუ) 

დეზინფორმაცია სოციალურ ქსელებში: მდგომარეობა და 

პერსპექტივები 

Nino Chalaganidze (TSU) 

Author's Desacralization in Trauma Literature 

მანანა შამილიშვილი (თსუ) 

ამბის თხრობის დრამატურგია ქართულ სოციალურ ქსელში 

Manana Shamilishvili (TSU) 

Storytelling Dramaturgy in the Georgian Social Network 

მზია თადუმაძე (აწსუ) 

‘Clickbait’ სათაური, როგორც  მანიპულაციური სტრატეგია 

Mzia Tadumadze (ATSU) 

Clickbait Headline as a Manipulative Strategy 

რუსუდან კვარაცხელია (კსუ) 

სტრუქტურალისტური კვლევა და მეტაფორის ფილოსოფიუ- 

რი ასპექტი 

Rusudan Kvarackhelia (CIU) 

Structuralist Research of Cinematography and Philosophic Aspect 

of a Metaphor 

ნათია კუპრაშვილი (თსუ) 

კრემლის საინფორმაციო ოპერაციები 2022 უკრაინის ომამდე 

და ომის პარალელურად 

Natia Kuprashvili (TSU) 

Information Operations of the Kremlin before and during the 2022 

War in Ukraine 

ხათუნა მაისაშვილი (თსუ) 

როცა ცოდნა მოქმედებაზე ბატონობს: 

ქართული მხატვრული ფილმების - გაღმა ნაპირის, მანდარი- 

ნებისა და სიმინდის კუნძულის - ნარატოლოგიური ანალიზი 

Khatuna Maisashvili (TSU) 

When the Knowledge Takes over the Action 

ირინა ყურუა (ბათუმი) 

საარჩევნო კამპანიების სიძულვილის ენის სოციალური 

გავლენა საზოგადოებაზე 

Irina Kurua (Batumi) 

The Social Impact of Hate Speech in Election Campaigns on Society 

ეკატერინე ჭალაგანიძე (კსუ) 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 

თანამედროვე ორგანიზაციებში ქართული ბიზნეს სექტორის 

მაგალითზე. 

Ekaterine Chalaganidze (CIU) 

Corporate Social Responsibility in Modern Organizations on the 

Example of Georgian Business Institutions
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სხდომა III session - 04.12. -10.00 -13.00 

აუდიტ. #55 Room 

თავმჯდომარე: პროფ. ზაზა ცოტნიაშვილი, ასოც. პროფ. მზია 

თადუმაძე 

Chair: prof. Zaza Tsotniashvili, Assoc. Prof. Mzia Tadumadze 
 

 

ლაშა ზარგინავა (ბსუ) 

კონფლიქტების გაშუქება და მედიის როლი 

Lasha Zarginava (BSU) 

Conflict Coverage and the Role of the Media 

გვანცა საბაშვილი (ბსუ) 

ციფრული მედიის გავლენა საზოგადოებაზე 

Gvantsa Sabashvili (BSU) 

Impact of Digital Media on Society 

გურანდა შამილიშვილი, რუსუდან კეჭაყმაძე, ირაკლი აბაშიძე 

(ბსუ) 

ნინო გელოვანი (თსუ) 

ტელევიზია, კულტურა რომელიც რეალობას ქმნის 

Nino Gelovani (TSU) 

Television, the Culture that Creates Reality 

ირმა გაბინაშვილი (ბსუ) 

კომუნიკაციების სტრატეგიები და ნარატივების  სტრუქტურა 

მედიის ინსტრუმენტალიზაციის კონტექსტში 

Irma Gabinashvili (BSU) 

Strategies of Communications and Structure of Narrative in the 

Context of Instrument on Media 

ნინო დოლიძე (ბსუ) 

ევროკავშირის საარჩევნო მედიამონიტორინგის შეფასება და 

მისი მნიშვნელობა ქართული პოლიტიკური ჟურნალისტიკის 

შემდგომი განვითარებისთვის 

Nino Dolidze (BSU) 

Evaluation of EU Election Media Monitoring and its Importance for 

the Further Development of Georgian Political Journalism

თანამედროვე 

ქცევისაკენ 

მედიასივრცის 

მიდრეკილი 

გავლენა      დევიანტური                                            სალომე დვალიშვილი (აწსუ) 

(ინტერნეტთამაშებზე                                                       ქართული    და    ამერიკული    თოქშოუების    ორგანიზების

დამოკიდებული) მოზარდების ემოციებზე 

Granda Shamilishvili, Rusudan Kechekmadze, Irakli Abashidze (BSU) 

The Influence of Modern Media Space on the Emotions of 

სტერეოტიპები 

Salome Dvalishvili (ATSU) 

Stereotypes of Organizing Georgian and American Talk Shows

Adolescents Prone to Deviant Behavior (addicted to Internet                                                        ნესტან მამუჭაძე (ბსუ) 
Games)                                                                                                                                                           მედიაპედაგოგიკის  ზოგიერთი  გამოწვევის  პირისპირ      _ 

ზაზა ცოტნიაშვილი (კსუ)                                                                                                                                   მედიის აღმზრდელობითი ფუნქცია
ომის გაშუქების ახალი საინფორმაციო სტრატეგიები 

Zaza Tsotniashvili (CIU) 

New Information Strategies for Coverage of War 

მაკა დოლიძე, ნარგიზა კანკია (სდასუ) 

ჟურნალი „ერი“ და რუსული პოლიტიკა 

Maka Dolidze, Nargiza Kankia (SDASU) Journal 

‘Eri’ and Russian Politics 
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Nestan Mamuchadze (BSU) 

Some Challenges of Media Pedagogy - Educational Function 

of 

Media
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II სექცია: დიგიტალური ჰუმანიტარია აუდ #32 

სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. მანანა თანდაშვილი (გერმანია), 

პროფ. რამაზ ხალვაში (საქართველო), პროფ. დარეჯან თვალთვაძე 

(საქართველო) 

II section: Digital Humanities Room #32 

Heads of the section: Prof. Manana Tandashvili (Germany), Prof. Ramaz 

Khalvashi (Georgia) 

Prof. Darejan Tvaltvadze (Georgia) 
 

 

სხდომა I session - 03.12. -12.00 -14.00 თავმჯდომარეები: 

პროფ.მანანა თანდაშვილი, პროფ. დარეჯან თვალთვაძე, პროფ. 

რამაზ ხალვაში 

Chairs: Prof. Manana Tandashvili; Prof. Darejan Tvaltvadze; prof. Ramaz 

Khalvashi 
 

 

მანანა თანდაშვილი, თათია ცეცხლაძე (ფრანკფურტი) 

პოლიტიკური  ზეპირმეტყველების  კვლევის  თანამედროვე 

მიდგომები და მეთოდები 

(ქართველ პოლიტიკოსთა მეტყველების მაგალითზე) 

Manana Tandashvili, Tatia Tsetskhladze 

Contemporary  Approaches  and  Methods  of  Political  Speech 

Research (on the Example of the Speech of Georgian Politicians) 

დარეჯან თვალთვაძე (თსუ) 

ქართული კოდიკოლოგია ციფრულ ეპოქაში 

Darejan Tvaltvadze (TSU) 

Georgian Codicology in the Digital Age 

რამაზ ხალვაში 

ენის, ლიტერატურისა და კულტურის არქივირების დიგიტა- 

ლური ინსტრუმენტები 

Ramaz Khalvashi 

Digital Instruments of the Language, Literature and Culture Archi- 

ving 

ირინა ლობჟანიძე (თსუ) 

შუასაუკუნეების ქართული ხელნაწერების მდგრადი დიგი- 

ტალიზაციის პრინციპები 

Irina Lobjanidze (TSU) 

Sustainability in the Digitalization Principles of Old Georgian Ma- 

nuscripts 
 

 

სხდომა II session - 03.12. -15.00 -18.00 

აუდიტ. #32 Room 

თავმჯდომარეები: ასოც. პროფ. ნანა ცეცხლაძე, ასოც. პროფ. მზია 

ხახუტაიშვილი 

Chairs: Assoc. Prof. Nana Tsetskhladze, Assoc. Prof. Mzia 

Khakhutaishvili 
 

 

მარიამ ყამარაული (ჰამბურგი) 

ხელნაწერთა გაშიფვრის თანამედროვე მეთოდები 

საერთაშორისო პროექტის DeLiCaTe (წიგნიერების 

განვითარება კავკასიის ტერიტორიებზე) მაგალითზე 

Mariam Kamarauli (Hamburg) 

Contemporary Approaches and Methods of Political Speech 

Research (on the Example of the Speech of Georgian Politicians) 

ნანა ცეცხლაძე, თამილა დილავეროვა (ბსუ) 

პროგრამულ პაკეტ  FLEx-ით ენობრივ  მონაცემთა 

დამუშავების ზოგიერთი ასპექტი 

Nana Tsetskhladze, Tamila Dilaverova (BSU) 

Some Aspects of Processing Language Data Management in FLEx 

Program Package 

მზია ხახუტაიშვილი (ბსუ) 

ომოფორმების გლოსირებისათვის ენობრივ მონაცემთა 

მართვის პროგრამა FLEx -ში 

Mzia Khakhutaishvili (BSU)
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For Glossing Omoforms in a Modern Program Package of the 

Language Data Management FLEx 

ელენე ქადაგიშვილი (თსუ) 

სენტიმენტ - ანალიზი ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში - 

პრობლემები და გამოწვევები 

Elene Kadagishvili (TSU) 

Sentiment - Analysis in Georgian Political discourse - Problems 

and Challenges 

მარინა მჟავანაძე (ბსუ) 

შოთა რუსთველის მსოფლმხედველობის ფილოსოფიური 

წყაროების კორპუსლინგვისტური ანალიზი „ვეფხისტყაოს- 

ნის“ რუსულ თარგმანებში 

Marina Mzhavanadze (BSU) 

The Corpus Linguistical Analysis of the Philosophical Sources of 

Shota Rustaveli World View in Russian Translations of “The 

Knight in the Panther’s Skin” 

 
 
 

III სექცია: კორპუსლინგვისტიკა და თარგმანმცოდნეობა- #61 

III section: Corpus Linguistics and Translation Studies - #61 

სხდომა I session - 03.12. -12.00 -14.00 თავმჯდომარე: 

ასოც. პროფ.ხათუნა ბერიძე 

Chair: Assoc. Prof. Khatuna Beridze 

მარიამ კორინთელი (ბსუ) 

გერტრუდ სტაინის ენობრივი კონსტრუქციების ქართულად 

თარგმნის თავისებურებანი 

Mariam Korinteli (BSU) 

Translation Issues of Gertrude Stein’s Linguistic Constructions 

მარინა მამულაშვილი (ბოტკოველი) (თსას) 

ინტერპრეტაციული  თარგმანი  (ჯიბრან  ხალილ  ჯიბრანი 

,,იესო, ძე კაცისა“) 

Marina Mamulashvili (Botkoveli) (Tsas) 

Interpretive Translation Gibran Khalil Gibran ‘Jesus the Son of 

Man’ 

ნანა გოგია (თსუ) 

როგორ იქმნება და ინერგება ახალი ტერმინები საკანონმდებ- 

ლო და სხვა სახის სამართლებრივ ტექსტებში 

Nana Gogia (TSU) 

How New Terms are Created and Introduced into Legislative and 

Other Institutional Texts 

გიორგი მელაძე (ილიაუნი) 

ენაში ანალიტიზმის წარმოქმნის მიზეზები. დეგრადაცია თუ 

განვითარება? (თანამედროვე ქართული ენისთვის დამახასია- 

თებელი ზოგიერთი ტენდენციის მაგალითზე) 

Giorgi Meladze (Iliauni) 

The Formation of Analyticity in Language. Degradation or Deve- 

lopment? (on the Example of Certain Trends in the Modern 

Georgian Language)
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ასია დარბინიანი (სომხეთი) 

ვიოლეტ გრიგორიანის რამდენიმე ლექსის ქართული თარგ- 

მანის ლინგვისტური ნიუანსები 

Asya Darbinian (Yerevan) 

Linguistic Nuances of the Georgian Translation of Several Poems by 

Violet Grigoryan 

თამთა ნაგერვაძე (ბსუ) 

ურთიერთობის დისკურსის თარგმანის კორპუსული ანალი- 

ზი „ვეფხისტყაოსნის“ რამდენიმე თავში 

Tamta Nagervadze (BSU) 

Corpus  Analysis  of  the  Translation of  Relational Discourse in 

Several Chapters of "the Tnight in the Panther’s Skin". 

 

სხდომა II session - 03.12. -15.00 -18.00 

აუდიტ. #61 Room 

თავმჯდომარე: ასოც. პროფ.ხათუნა ბერიძე 

Chair: Assoc. Prof. Khatuna Beridze 

პანელური დიკუსია /Panel discussion 

ხათუნა ბერიძე, ზეინაბ გვარიშვილი, ნათია აბაშიძე, ნელი 

ახვლედიანი, სოფიო კახიძე, თეონა ბერიძე, შოთა როდინაძე, თამარ 

მაჭუტაძე, ლია ჭყონია, 

Khatuna Beridze, Zeinab Gvarishvili, Natia Abashidze, Nelly Akhvlediani, 

Sophia Kakhidze, Theona Beridze, Shota Rodinadze, Tamar Machutadze, 

Lia Chkonia. 

თარგმანმცოდნეობის უსდ-ში სწავლების                 ევროკავშირის 

სტანდარტების ანალიზი; 

European Standards of Teaching Translation Studies at HEIs – Analysis. 

სამედიცინო თარგმანის მულტილინგვური სწავლება სამაგისტრო 

საფეხურზე. 

Teaching Medical Multilingual Translation at the MA level. 

მთარგმნელობითი განათლებისა და დასაქმების პრობლემები, 

პერსპექტივები - დისკუსია, საქართველოსა და ევროკავშირის 

შედარებითი ანალიზი. 

Problems and Prospects of Education and Employability of Translators 

Comparative Analysis of the EU and Georgia.



25 26  

 
 

 
IV სექცია: ლინგვისტიკა; აუდ.#42/16 

სექციის ხელმძღვანელები: 

პროფ. მამია ფაღავა, პროფ.მარინე ბერიძე, პროფ. 

მაია ბარამიძე, პროფ. ირინე გოშხეთელიანი IV 

section: Linguistics; Room #42/16 

Heads of the section: Prof. Mamia Pagava, Prof. Marine Beridze, 

Prof. Maia Baramidze, Prof. Irine Goshkheteliani სხდომა I 

session - 03.12. -12.00 -14.00 

ქართველური ენები/Georgian Languages 

აუდიტ. #42 Room 

თავმჯდომარეები: პროფ. მამია ფაღავა, პროფ. მარინე ბერიძე 

Chairს: Prof. Mamia Pagava; Prof. Marine Beridze 

 
მამია ფაღავა (ბსუ) 

შავშეთის ჰიდრონიმია 

Mamia Pagava (BSU) 

Hydronymy of Shavsheti 

მარინა ბერიძე (თსუ) 

ფერეიდნული ისტორიის გზაგასაყარზე: „ენობრივი ამნეზია“ 

და „გამოღვიძება“. 

Marina Beridze (TSU) 

At the Crossroads of Freudian History: Linguistic ‘Amnesia’ and 

‘Awakening’. 

ლალი ეზუგბაია (თთუ) 

კონვერსია, როგორც ქართული ზმნის უღლების პარადიგმის 

მოდელირების ინსტრუმენტი 

Lali Ezugbaia (FU) 

Conversion as a Tool for Modelling the Georgian Verb Conjugation 

Paradigm 

მაია ბარამიძე (ბსუ) 

მცენარეთა სახელები შავშეთიდან 

Maia Baramidze 

Plant Names from Shavsheti 

მაია კიკვაძე (ბსუ), რუსუდან საღინაძე (აწსუ) 

დარგობრივი ლექსიკა ფაზარის ჰამიდიელთა მეტყველებაში 

Maia Kikvadze (BSU), Rusudan Saginadze (ATSU) 

Specialised Vocabulary in the Hamidian Speech of Fazar 

ლიანა ბაშალეიშვილი (ლიტერატურის ინსტიტუტი) 

ანტიქალკედონური ტოპოსები ქართულ ჰაგიოგრაფიაში 

Liana Bashaleishvili 

Anti-Chalcedonian Topoi of Georgian Hagiography
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სხდომა II session - 03.12. -15.00 -18.00 

აუდიტ. #42 Room 

ქართველური ენები/Georgian Languages თავმჯდომარეები: პროფ. 

მაია ბარამიძე, ასოც. პროფ. ჰარუნ ჩიმქე Chairs: Prof. Maia 

Baramidze, Assoc. Prof. Harun Chimqe 

ნათელა ფარტენაძე (ბსუ) 

ქათინაურის გამოხატვის თავისებურება და ოღონდ` 

კავშირის ფუნქცია თანამედროვე ქართულში 

Natela Fartenadze (BSU) 

Features of Complimenting and the Function of the Conjunction 

ოღონდ’ in Modern Georgian 

ჰარუნ ჩიმქე (აწსუ) 

„რომ“ კავშირიანი კონსტრუქციები ქართულსა და 

თურქულში 

Harun Chimqe (ATSU) 

‘Rom’ Connectors in Georgian and Turkish Clauses 

თეონა აბულაძე (ბსუ) 

მახვილის საკითხისათვის აჭარის პონტოელ ბერძენთა 

მეტყველებაში 

Teona Abuladze (BSU) 

For the Issue of the Stress in the Speech of the Ponto Greeks of Ajara 

ლელა ჩოთალაშვილი, ნინო ჯორბენაძე, ნანა ხოჭოლავა - 

მაჭავარიანი  (თსუ) 

მცენარეთა ლათინური სახელების ქართულად გადმოტანის 

თავისებურებანი (ნაწილი II) (თანამომხსენებელი) 

Lela Chotlashvili, Nino Jorbenadze, Nana Khocholava-Machavariani 

(TSU) 

Temur Avaliani, Ekaterine Baramidze (BSU) 

Geography of the Corpus of Turkish and Georgian Names and 

Surnames in Upper Ajara According to the Materials of the 1922 

Census 

ირმა რუსაძე (აწსუ) 

ენა, როგორც კულტურის ენობრივი მოდელირება 

Irma Rusadze (ATSU) 

Language as a Cultural Language Modelling

 
Peculiarities of Transpostion Latin Plant Names into Georgian 

თემურ ავალიანი, ეკატერინე ბარამიძე (ბსუ) 
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თურქულ და ქართულ გვარსახელთა კორპუსის გეოგრაფია 

ზემო აჭარაში 1922 წლის აღწერის მასალების მიხედვით
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სხდომა I session - 03.12. -12.00 -14.00 

ევროპული ენები/European Languages 

აუდიტ. #16 Room 

თავმჯდომარეები პროფ. ირინე გოშხეთელიანი, ასოც. პროფ. ნინო 

ქიმერიძე 

Chairs: Prof. Irine Goshkheteliani; Assoc. Prof. Nino Kimeridze 
 

 

ირინე გოშხეთელიანი (ბსუ) 

შეპირისპირებითი ლინგვოკულტუროლოგიის საკითხისათ- 

ვის 

Irine Goshkheteliani (BSU) 

For the Issue of Contrastive Linguo-culturology 

ნინო ქიმერიძე (თსუ) 

მედიათაშორისი ტრანსლაციის პროცესი (ტრანსლირებული 

ტექსტის ვარირების მიზეზები და ლინგვისტური 

თავისებურებები) 

Nino Kimeridze (TSU) 

Intermedia Transposition Process (The Causes of the Variability of 

Transposed Texts and their Linguistic Peculiarities 

ნინო დვალიძე (ბსუ) 

ექფრაზა ინგლისურენოვან მხატვრულ ტექსტში 

Nino Dvalidze (BSU) 

Ekphrasis in the English-Language Fictional Texts 

ივდით დიასამიძე (ბსუ) 

ფრანგული ენის ზეგავლენა ქეით შოპენის ნაწარმოებებში 

Ivdit Diasamidze (BSU) 

The Impact of French on Kate Chopin’s Literally Works. 

ლევან ხალვაში (ბსუ) 

აზროვნების აქტში წარმოდგენებისა და ცნებების 

მონაწილეობის პრობლემისათვის 

Levan Khalvashi (BSU) 

For the Problem of Participation of Representations and Concepts 

in the Act of Thinking
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სხდომა II session - 03.12. 15..00 -18.00 

ევროპული ენები/European Languages 

აუდიტ. #42 Room 

თავმჯდომარე: პროფ. ნატალია სურგულაძე 

Chair: Prof. Natalia Surguladze 
 

 

თეა შავლაძე (ბსუ), ანა ახვლედიანი (ბსუ) 

აგრესიის ენა YouTube - ის ვიდეო კომენტარებში (ქართული 

და ანგლო–ამერიკული YouTube - ის  ვიდეო  კომენტარების 

მასალაზე) 

Tea Shavladze, Ana Akhvlediani (BSU) 

Language of Aggression in YouTube Video Comments (on Georgian 

and Anglo-American YouTube Video Comments Material) 

ნანა სტამბოლიშვილი (ბსუ) 

ისტორიული ფრაზეოლოგიზმები (გერმანულ-ქართულ ბა- 

ზაზე) 

Nana Stambolishvili 

Historical Phraseology (Based on German and Georgian). 

თამარ დოლიძე, ნათია ვასაძე, მედეა აბაშიძე (ბსუ, ბსსა) 

სპეციალიზირებული ინგლისურის მნიშვნელობა ეფექტური 

პროფესიული კომუნიკაციისთვის გლობალიზაციის პროცეს- 

ში 

Tamar Dolidze, Natia Vasadze, Medea Abashidze (BSU, BSMA) 

The Importance of ESP for Effective Professional Communication 

in the Process of Globalization 

ქეთი არძენაძე (ბსუ) 

საარჩევნო დისკურსის ზემოქმედებითი ფუნქცია 

Keti Ardzenadze (BSU) 

The Influential Function of the Discourse of Election 

ნანა იობიშვილი (აწსუ) 

ამერიკული და ქართული გასართობი თოქშოუების ზოგადი 

ლინგვოკულტუროლოგიური თავისებურებანი 

Nana Iobishvili (ATSU) 

General Linguacultural Features of American and Georgian Enter- 

tainment Talk Shows 

ნატალია სურგულაძე (ბსუ) 

ნეოლოგიზმები ქართულ სარეკლამო დისკურსში 

Natalia Surguladze (BSU) 

Neologisms in Georgian Advertising Discourse 

თამარ მაჭუტაძე (ბსუ) 

ანდაზის როლი ქართულ- ფრანგულ დისკურსში 

Tamar Machutadze (BSU) 

The Role of the Proverb in the Georgian-French Discourse
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V სექცია: ლიტერატურათმცოდნეობა აუდ.#43/34 სექციის 

ხელმძღვანელები: პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი, პროფ. ბელა 

წიფურია, პროფ. თამარ პაიჭაძე, პროფ. შორენა მახაჭაძე, პროფ. 

ცირა ბარბაქაძე 

V section: Literary Studies; Room #43/34 

Heads of the section: Prof. Nana Gafrindashvili, Prof. Bela Tsipuria, Prof. 

Tamar Paichadze, Prof. Shorena Makhachadze, Prof. Tsira Barbakadze 

ქართული ლიტერატურა/Georgian literature 

სხდომა I session - 03.12. -12.00 -14.00 

აუდიტ. #43 Room 

თავმჯდომარეები: პროფ.თამარ პაიჭაძე, პროფ.შორენა მახაჭაძე 

Chairs: prof. Tamar paichadze; prof. Shorena Makhachadze 
 

 

ირმა რატიანი, თსუ 

შედარებითი ლიტერატურის სწავლება საბჭოთა და 

პოსტსაბჭოთა პერიოდის ქართულ უნივერსიტეტებში 

Irma Ratiani (TSU) 

Teaching Comparative Literature in Soviet and Post-soviet Geor- 

gian Universities 

ცირა ბარბაქაძე (გაუ) 

სამყარო, როგორც მებიუსის ფირი 

Tsira Barbakadze (GAU) 

The World as a Moebius Strip 

თამარ პაიჭაძე (თსუ) 

სიყვარულის პლატონური კონცეფცია და სიმბოლისტური 

პარადიგმები 

Tamar Paichadze (TSU) 

The Platonic Concept of Love and Symbolist Paradigms 

ნანა გაფრინდაშვილი (თსუ) 

სოცრეალისტური ჰეპი-ენდი: სამყაროსადმი მწერლის დამო- 

კიდებულების სპეციფიკური მოდელი 

Nana Gaprindashvili (TSU) 

Social Realistic Happy End: Specific Model of the Writer’s Attitude 

to to the Wold. 

მაკა ელბაქიძე (თსუ) 

გენდერული პრობლემები შუასაუკუნეების რაინდულ რომან- 

ში (ვეფხისტყაოსნისა და ევროპული რაინდული რომანის 

მაგალითზე) 

Maka Elbakidze (TSU) 

Question of Gender in Medieval Chivalry Romance (On the Basis of 

The Knight in the Panther’s Skin and European Chivalry Romances) 

ქეთევანი მამასახლისი (თსუ) 

წმინდა ლონგინოზის კულტი შუა საუკუნეების ქართულ 

ლიტერატურაში 

Ketevan Mamasakhlisi (TSU) 

The Cult of St. Longinos in Medieval Georgian Literatute 

შორენა მახაჭაძე (ბსუ) 

მეტამოდერნიზმი და ახალი კულტურული პარადიგმა /აჭა- 

რაში მოღვაწე ახალთაობელი პოეტების    შემოქმედების მი- 

ხედვით 

Shorena Makhachadze (BSU) 

Metamodernism and a New Cultural Paradigm According to the 

Works of the New Generation of Poets Working in Ajara 

ქეთინო კახაბერიძე (ბსუ) 

ვიქტორ ქორქიას შემოქმედება პოსტმოდერნიზმის ჭრილში 

Ketino Kakhaberidze (BSU) 

Victor Korkia's Work in the Perspective of Postmodernism
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სხდომა II session - 03.12. -15.00 -18.00 

ქართული ლიტერატურა/Georgian literature 

აუდიტ. #43 Room 

თავმჯდომარეები: პროფ. ბელა წიფურია, პროფ. ცირა ბარბაქაძე 

Chairs: Prof. Bela Tsipuria; Prof. Tsira Barbakadze 
 

 

ბელა წიფურია (ილიაუნი) 

ნაციონალური მოდერნიზმი და საბჭოთა მოდერნიზაცია: 

ქართული სინამდვილე და ტრანსნაციონალური მოდელი 

Bela Tsipuria (Iliauni) 

National Modernism and Soviet Modernisation: Georgian Case and 

Transnational Model 

ნინო მინდიაშვილი (კსუ) 

ავტორის დესაკრალიზაცია ტრავმულ ლიტერატურაში 

Nino Mindiashvili 

Author's Desacralization in Trauma Literature 

ადა ნემსაძე (თსუ) 

ოთარ ჭილაძისა და ხორხე ლუის ბორხესის მხატვრული პრო- 

ზის ზოგიერთი ასპექტი 

Ada Nemsadze (TSU) 

Some Aspects of the Artistic Prose of Otar Chiladze and Jorge Luis 

Borges 

ანა ლეთოდიანი (თსუ) 

ვაჟა-ფშაველას „სტუმარ  -  მასპინძელი“  და  ლიმინალობის 

თეორია (ინტერპრეტაცია) 

Ana Letodiani (TSU) 

‘Guest and Host’ by Vazha Pshavela and the Theory of Liminality 

(Interpretation) 

დარეჯან მენაბდე (თსუ) 

ქართული სამოგზაურო ლიტერატურის ევროპული ვექტო- 

რები (XIX ს.) 

Darejan Menabde (TSU) 

European Vectors of Georgian Travel Literature (XIX century) 

ნესტან კუტივაძე (აწსუ) 

ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობისა და მკვლელობის რეცეფციის 

თავისებურებები გურამ ბათიაშვილის პიესაში „მობრუნებუ- 

ლი ქართველები“ 

Nestan Kutivadze (ATSU) 

Peculiarities of the Reception of Ilia Chavchavadze's Work and 

Murder in Guram Batiashvili's Play “Returned Georgians” 

ნანა ტრაპაიძე (ბსუ) 

კრიტიკის კრიზისი - კრიტიკული ტრადიცია და კრიტიკის 

თანამედროვე ფუნქცია. 

ინფორმაციული კრიტიკის ძირითადი თეზისები 

Nana Trapaidze (BSU) 

Crisis of Criticism - Critical Tradition and Modern Function of 

Criticism. The Main Theses of Informative Criticism 

ივანე წერეთელი (თსუ) 

გამარჯვების ტრავმის რეპრეზენტაცია მხატვრულ 

ტექსტებში: დამოუკიდებლობის შემდგომი საქართველო 

Ivane Tsereteli (TSU) 

Representing the Trauma of Victory in Fiction: Post- 

Independence Georgia 

ლია წერეთელი (თსუ) 

„საროს მორჩსა“ - საღვთისმშობლო სიმბოლიკა 

„ვეფხისტყაოსანში“ 

Lia Tsereteli (TSU) 

‘To Whom God Gives for Form a Young Cypress’
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სხდომა III session - 04.12. -10.00 -13.00 

ქართული ლიტერატურა/Georgian Literature 

აუდიტ. #43 Room 

თავმჯდომარეები: ასოც. პროფ. გურამ ბახტაძე , ასოც. პროფ. 

მალხაზ ბალაძე 

Chairs: Assoc. Prof. Guram Bakhtadze; Assoc. Prof. Malkhaz Baladze 
 

 

ანა გოგილაშვილი (თსუ) 

ივა  ფეზუაშვილის  „ბუნკერი“,  როგორც  პოსტსაბჭოთა  სა- 

ქართველოს ყოფის ხატვის რეალისტური ნიმუში 

Ana Gogilashvili (TSU) 

Iva Fezuashvili’s ‘Bunker’ as the Description of Georgian Reality in 

the Soviet Union 

სალომე პატარიძე (ილიაუნი) 

სივრცითი გამოცდილებების როლი და დანიშნულება არჩილ 

ქიქოძისა და ანა კორძაია- სამადაშვილის ტექსტებში 

Salome Pataridze (Iliauni) 

Semantic Function of Spatial Experiences in the Texts by Archil 

Kikodze and Ana Kordzaia-Samadashvili 

გურამ ბახტაძე (ბსუ) 

კლასიციზმის ტიპოლოგიური ნიშნები აკაკი წერეთლის პოე- 

მაში „ვარანცოვი“ 

Guram Bakhtadze (BSU) 

Typological Signs of Classicism in Akaki Tsereteli's Poem 

‘Varantsov’ მალხაზ 

ბალაძე (ბსუ) 

ექსისტენციალური პრობლემატიკა ქართველ რომანტიკოსთა 

შემოქმედებაში 

Malkhaz Baladze (BSU) 

Existential Problematics in the Work of Georgian Romantics 

სოფიო გულიაშვილი (თსუ) 

არსებობს თუ – არა უახლესი პერიოდის (XX-XXI სს.), თანა- 

მედროვე ჰაგიოგრაფია 

Sophio Guliashvili (TSU) 

Does Hagiography Exist in Contemporary Georgian Literature? 

თეა თალაკვაძე (თსუ) 

რელიგიური ათეიზმის ასპექტი გარდატეხის ლიტერატურა- 

ში (აკა მორჩილაძის ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლებისა და კოტე 

ჯანდიერის გლობალიზაციის მიხედვით) 

Tea Talakvadze (TSU) 

The Aspect of Religious Atheism in the Literature of the Transition 

თათია ობოლაძე (თსუ) 

სარკის ესთეტიკა სიმბოლისტურ ტექსტებში 

Tatia Oboladze (TSU) 

Mirror in the Symbolist Texts 

მარი სიმონიშვილი (თსუ) 

გივი მარგველაშვილი და სიკვდილის თამაშები 

Mari Simonishvili (TSU) 

Givi Margvelashvili and Death Games 

ნაილე მიქელაძე (ბსუ) 

უძველეს წესთან დაკავშირებული საკითხის გააზრებისათვის 

აჭარის ფოლკლორში 

(საარქივო და საველე მასალების მიხედვით) 

Naile Mikeladze (BSU) 

For Understanding the Issue Related to the Ancient Rule in the 

Folklore of Ajara (According to Archival and Field Materials) 

მანანა თავდგირიძე (ბსუ) 

ბათუმის სალიტერატურო გაზეთი „პოეზიის დღე“ 

Manana Tavdgiridze (BSU) 

Batumi Literary Newspaper ‘The Poetry Day’



39 40  

ქეთევან შოთაძე (ბსუ) 

მხატვრული ტექსტის სწავლების ზოგიერთი საკითხი 

დაწყებით კლასებში 

Ketevan Shotadze (BSU) 

Some Issues of Teaching Literary Text in Primary Grades 

სოფიკო ცეცხლაძე (ბსუ) 

ალექსანდრე (შოშია) ჩხაიძის შემოქმედების რამდენიმე 

ასპექტი 

Sopiko Tsetskhladze (BSU) 

Several Aspects of Alexander (Shoshia) Chkhaidze's Plays 

 
 
 

ევროპული ლიტერატურათმცოდნეობა/European literary studies 

სხდომა I session - 03.12. -12.00 -14.00სთ 

აუდ #16 room 

თავმჯდომარეები: პროფ.ნუგეშა გაგნიძე, პროფ. თამარ სირაძე 

Chairs: Prof. Nugesha Gagnidze; Prof. Tamar Siradze 

ნუგეშა გაგნიძე (აწსუ) 

იდენტობის  საკითხი  გივი   მარგველაშვილისა  და   ჰერტა 

მიულერის შემოქმედებაში 

Nugesha Gagnidze (ATSU) 

The Issue of Identity in the Works of Givi Margvelashvili and Herta 

Müller 

მზისა ბუსკივაძე (თსუ) 

ადამიანი, როგორც  „განვითარების სუბიექტი“  ოღუზ ათაის 

რომანში „გარიყულები“ 

Mzisa Buskivadze (TSU) 

A Man as a Subject of Development in Oğuz Atay’s Novel: ‘The Dis- 

connected’ 

თამილა დავითაძე (ბსუ) 

თანამედროვე ავტოფიქციური პროზა 

Tamila Davitadze (BSU) 

Contemporary Autofictional Prose 

ლია ნოზაძე (აწსუ) 

ოპტიკური და კინემატოგრაფიული განზომილებები ლიტე- 

რატურაში: მარსელ პრუსტი 

Lia Nozadze (ATSU) 

Optical and Cinematic Dimensions in Literature: Marcel Proust 

თამარ სირაძე (ბსუ) 

პელემ გრენვილ ვუდჰაუსის ინგლისური იუმორი და 

ბიბლიური ალუზიები 

Tamar Siradze (TSU)
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Pelham Grenville Wodehouse’s English Humour and Biblical 

Allusions                                                                                                                                                                      სხდომა II session - 03.12. -15.00 -18.00სთ 

აუდ.#16 Room 

თავმჯდომარეები: პროფ. ნინო ფირცხალავა, ასოც. პროფ. ნანა 

ქაჯაია 

Chairs: Prof. Nino Pirtskhalava; Assoc. Prof. Nana Kajaia 

ნინო ფირცხალავა (ილიაუნი) 

გინეკოკრატიული   (დედობრივი)    სამართლის    ანარეკლი 

თანამედროვე ხელოვნებაში 

Nino Pirtskhalava (Iliauni) 

Reflection of Gynecocratic (Maternal) Law in Modern Art 

ირინა შიშინაშვილი (აწსუ) 

პეტერ   ჰანდკეს   „მორავიული   ღამე“   –   პოეტოლოგიური 

თავისებურებები 

Irina Shishinashvili (ATSU) 

Peter Handke′s ‘The Moravian Night’ – Poetic Features 

ნანა ქაჯაია (ბსუ), მაია თუხარელი (თსუ) 

მასობრივი ლიტერატურის განვითარების თავისებურებანი 

პოსტსაბჭოთა  სივრცეში  (ქართული,  უკრაინული  და 

რუსული ლიტერატურის მიხედვით) 

Nana Kajaia (BSU) Maia Tukhareli (TSU) 

Peculiarities of the Development of Mass Literature in the Post- 

Soviet Space According to Georgian, Ukrainian and Russian 

Literature) 

ელისო ქორიძე (აწსუ) 

ჰიპერტექსტი - ტექსტი თუ ფსევდოტექსტი? 

Eliso Koridze (ATSU) 

Hypertext - Text or Pseudotext? 

თეონა ბერიძე (ბსუ) 

ბერტა ფონ ზუდნერის წერილები საქართველოს შესახებ 

გერმანულ პრესაში (1882 – 1885)
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Teona Beridze (BSU) 

Bertha von Suttner’s Letters about Georgia in German Press (1882 

– 1885 years) 

ნინო დონდოლაძე (ბსუ) 

ეროვნულ-კულტურული განსხვავებულობის შტრიხი 

ამერიკელ თრეისი ქ. სმითის და ქართველ ნათია ნემსაძის 

ლექსში 

Nino Dondoladze (BSU) 

A Cultural Difference Between American Tracy K. Smith’s and 

Georgian Natia Nemsadze’s Poems 

VI სექცია: კლასიკური ფილოლოგია 

სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. მარინე გიორგაძე; ასოც. პროფ. 

ირინა დარჩია 

აუდ. #41 room 

VI section: Classical Philology 

Heads of the section: Prof. Marine Giorgadze, Assoc. prof. Irina Darchia 

სხდომა I session - 03.12. -12.00 -14.00 თავმჯდომარეები: ასოც. პროფ. 

ირინე დარჩია, ასოც. პროფ. შორენა ბარბაქაძე 

Chairs: Prof. Irina Darchia, Assoc. Prof. Shorena Barbakadze 
 

 

ფხაკაძე მანანა, გარდაფხაძე ქეთევან (თსუ) 

პირველი ქართული პოემა ტროის ომზე 

Pkhakadze Manana, Gardapkhadze Ketevan (TSU) 

The First Georgian Poem about the Trojan War 

ნანა ტონია 

ევრიპიდეს „ალკესტისი“: სატირული დრამა თუ კომედია? 

Nana Tonia 

Euripides’ Alcestis: a Satirical Drama or a Comedy? 

შორენა ბარბაქაძე (აწსუ) 

სინდისის ცნება ძველბერძნულ ლირიკაში (იამბი, ელეგია, 

ეპიგრამა) 

Shorena Barbakadze (ATSU) 

The Question of Conscience in Ancient Greek Lyrics (Iamb, Elegy, 

Epigram) 

ირინე დარჩია (თსუ) 

ანდრეას ფლურაკისის „მედეას ფეხი“ - არგონავტების მითის 

კომიკური ინტერპრეტაციისთვის 

Irine Darchia (TSU) 

‘Medea's Leg’ by Andreas Flourakis - for a Comic Interpretation of 

the Myth of the Argonauts
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ნინი ქუთელია (თსუ) 

ანტიკური გმირის თანამედროვე ინტერპრეტაციისთვის 

Kutelia Nini (Tsu) 

For Modern Interpretations of Antique Hero 

თათია დავითაძე (ბსუ) 

ანდრეას ფლურაკისი - „მედეას ბურკა“ 

Tatia Davitadze (BSU) 

Andreas Flourakis – ‘Medea's Burka’ 

მარიამ კალაძე (თსუ) 

მედეას სახის ახლებური გააზრება მე-19 საუკუნის რეცეფ- 

ციებში: ერნსტ ლეგუვეს „მედეა“ 

Mariam Kaladze 

The Novel Interpretation of Medea in 19th Centuries Receptions: 

‘Medea’ by Ernst Legouve 

მარინე გიორგაძე (ბსუ) 

ძველი ბერძნული ,,ხელიდონისმები’’ და ქართული რიტუა- 

ლური ფოლკლორი. 

Marine Giorgadze (BSU) 

Ancient Greek ‘Helidonisms’ and Georgian Ritual Folklore. 

 
 
 

სხდომა II session - 03.12. -15.00 -18.00 

აუდ.#41 Room 

თავმჯდომარე: პროფ. ნანა ტონია, 

Chair: Prof. Nana Tonia 
 

 

დიანა ანფიმიადი (თსუ), ასია დარბინიანი (ერევანი) 

ვიოლეტ გრიგორიანის რამდენიმე ლექსის ქართული თარგ- 

მანის  ლინგვისტური ნიუანსები (თანაავტორობით)  ქართუ- 

ლი სამეცნიერო ენის რამდენიმე მეტაფორა 

Diana Anphimiadi (TSU), Asia Darbinyan - Yerevan 

Linguistic Nuances of the Georgian Translation of Several Poems by 

Violet Grigoryan. Some metaphors of the Georgian Scientific Meta- 

Language 

Liski Lyubov (University of Helsinki) 

Komi Beliefs and Practices Concerning the Regular Monthly 

Purification of the Female Body 

ლისკი ლიუბოვი (ჰელსინკის უნივერსიტეტი) 

ქალის სხეულის განწმენდის შესახებ კომის ხალხში არსებული 

რწმენა და პრაქტიკა 

დიანა ანფიმიადი (თსუ) 

ქართული სამეცნიერო მეტაენის რამდენიმე მეტაფორა 

Diana Anphimiadi (TSU) 

Some Metaphors of the Georgian Scientific Metalanguage 

ანა ჟორჟოლიანი (თსუ) 

„ანტიკური თეატრალური ფესტივალი   – საზოგადოებასთან 

კომუნიკაციის მასობრივი ფორმის საწყისები“ 

Ana Zhorzholiani (TSU) 

Ancient Theatre Festival – the Origins of Mass Communication 

სალომე ჯოგლიძე
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ქორო  როგორც  პროტაგონისტი და  საზოგადოების  ქცევის 

მოდელი ესქილეს ტრაგედიაში „სპარსელები“ 

Salome Joglidze 

Chorus as a Main Character and the Model of Society in Aeschylus's 

‘Persians’ 

შუხოშვილი მაია (თსუ) 

პლატონის    ტრილოგიის    მიზნის    ახლებური    გააზრება: 

„თეეტეტოსი“,   „სოფისტი“   და   „პოლიტიკოსი“ (ნამდვილი 

ფილოსოფია, ირონია თუ ფილოსოფიური სავარჯიშო) 

Maia Shukhoshvili (TSU) 

Georgia Rethinking the Purpose of Plato’s Trilogy: ‘Theaetetus’, 

‘Sophist’   and   ‘Statesman’   (Genuine   Philosophy,   Irony   or 

Philosophical Exercise) 

იამზე გაგუა (თსუ) 

ქველმოქმედება ციცერონის თხზულებებსა და  „ვეფხისტყაო- 

სანში“ 

Iamze Gagua (TSU) 

Charity in Cicero's Writings and in ‘Knight in the Panther’s Skin’ 

მანანა ღარიბაშვილი (თსუ) 

ტრაგიკული რეცეფციები (პოეტი ორ სამყაროს შორის) 

ოვიდიუს ნაზონის „ტრისტიების“, ანუ „ნაღვლიანი 

ელეგიების“ მიხედვით 

Manana Garibashvili (TSU) 

Tragic Acceptance (Poet in between Two Worlds) in Tristia or 

‘Mournful Elegy” by Ovidius Naso 

სოფიო შამანიდი (თსუ) 

აქილევსისა და აგამემნონის კონფლიქტი ახალ ბერძნულ 

ლიტერატურაში 

The Conflict of Agamemnon and Achilles in Modern Greek 

Literature 

 

 

სხდომა III session - 04.12. -10.00 -13.00 

აუდ.#41 Room 

თავმჯდომარე: პროფ. დალი ნადიბაიძე 

Chair: Prof. Dali Nadibaidze 

დალი ნადიბაიძე (თსუ) 

აღდგომის დღესასწაული წმიდა მამებთან და თანამედროვე 

ღვთისმეტყველთა შრომებში 

Dali Nadibaidze (TSU) 

Easter  in  the  Works  of  the  Holy  Fathers  and  Contemporary 

Theologians 

ოლღა (ოლიკო) ბერიძე (ილიაუნი) 

წარმოსახვითია თუ არა ზოგიერთი სახელი აგათიას 

ისტორიანში? (უცხოელ და ქართველ მკვლევართა 

განსხვავებული თვალსაზრისი) 

Olga (Oliko) Beridze (Iliauni) 

Are Some Names Imaginary in The Histories by Agathias? (Different 

Views of Foreign and Georgian Researchers) 

ჯული შოშიაშვილი (ილიაუნი) 

ბედისწერის საკითხი პროკოპი კესარიელი თხზულებებში 

Juli Shoshiashvili (Iliauni) 

The Concept of Destiny in the Works of Procopius of Caesarea 

ვიქტორია ჯუღელი (თსუ) 

სოფრონიოს იერუსალიმელის ქართულ ენაზე მოღწეული 

ორი ჰომილიის ავთენტურობისა და დათარიღების შესახებ 

Victoria Jugeli (TSU) 

The Authenticity and Chronology of two Homilies by Sophonius of 

Jerusalem Preserved in Georgia 

კესო ბორჩხაძე (ბსუ) 

კათაკმეველთა ნათლობა აღდგომის მარხვაში ეგერიას 

ჩანაწერებიდან
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Keso Borchkhadze (BSU) 

The Baptism of the People of Katechoumenos during the Easter 

Fast from the Records of Egeria 

რუსუდან ცანავა (თსუ) 

ანტიკური რეცეფციები სულხან-საბა ორბელიანის „სიბრძნე 

სიცრუისაში“ 

Rusudan Tsanava (TSU) 

Ancient Receptions in A Book of Wisdom and Lies by Sulkhan- 

Saba Orbeliani 

VII სექცია: ისტორია 

სექციის ხელმძღვანელები: 

პროფ. გრიგოლ ჯოხაძე, პროფ. ჯ. კარალიძე 

აუდ.#21 Room 

VII section: History 

Heads of the section: Prof. Grigol Jokhadze, Prof. Jemal Karalidze 

სხდომა I session - 03.12. -12.00 -14.00 თავმჯდომარეები: პროფ. 

ემზარ მაკარაძე, პროფ. გრიგოლ ჯოხაძე Chairs: Prof. Emzar 

Makaradze; Prof. Grigol Jokhadze 

ოთარ გოგოლიშვილი (ბსუ) 

აჭარა პირველ მსოფლიო ომში 

Otar Gogolishvili (BSU) 

Ajara in the First World War 

Yuliya Podrez (Ukraine) Viacheslav Tsivatyi (Ukraine) 

Intercultural Communication and Public Broadcasting as System 

Component Algorithms of the Model of Professional Training of 

Diplomats, Specialists in International Affairs and Humanitarians 

in the Conditions of the Globalized World System of the 21st 

Century: Innovations and Institutional History 

ქეთევან კაკიტელაშვილი (თსუ) 

გამარჯვების ტრავმა: 1990-იანი წლების საქართველო 

Ketevan Kakitelashvili (TSU) 

Trauma Victory: Georgia in the 1990s 

ჯემალ კარალიძე (ბსუ) 

საქართველო-ყაბარდოს    ურთიერთობების     ისტორიიდან 

(XVI-XVIII საუკუნეები) 

Jemal Karalidze (BSU) 

From the History of Georgia-Kabardino Relations (XVI-XVIII 

Centuries)
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გრიგოლ ჯოხაძე (ილიაუნი) 

ბიბლიური დისკურსის ემანაციები დავით აღმაშენებლის 

ისტორიულ ნარატივში 

Grigol Jokhadze (Iliauni) 

The Emanations of Biblical Discourse in David the Builder’s 

Historical Narrative 

ემზარ მაკარაძე (ბსუ) 

ლაიციზმისა და ისლამიზმის ახლებური პოლიტიკა „ახალი 

თურქეთის“ პერიოდში 

Emzar Makaradze (BSU) 

Renewed Politics of Laicism and Islamism in the “New Turkey” 

Period 

 

 

სხდომა II session - 03.12. -15.00 -18.00 

აუდ.#21 Room 

თავმჯდომარე: პროფ.ჯემალ კარალიძე 

Chairs: Prof. Jemal Karalidze 

ნინო ჩიქოვანი  (თსუ) 

რთული წარსულის მეხსიერება: დამოუკიდებლობის 

პირველი წლები 

Nino Chikovani (TSU) 

Memory of the Difficult Past: the First Years of Independence 

ხათუნა დიასამიძე (ბსუ) 

დიდი დეპრესიის დასაწყისი და ჰიტლერის მოსვლა 

ხელისუფლებაში 

Khatuna Diasamidze (BSU) 

The Beginning of the Great Depression and Hitler's Rise to Power 

ირაკლი ჩხაიძე (თსუ) 

საქართველო: ევროპული დისკურსი ნაციონალიზმის 

ეპოქაში 

Irakli Chkhaidze (TSU) 

Georgia: European Discourse in the Era of Nationalism 

რევაზ დიასამიძე, ხათუნა დიასამიძე (ბსუ) 

მეორე მსოფლიო ომის მიზეზების პრობლემა თანამედროვე 

ისტორიოგრაფიაში 

Revaz Diasamidze, Khatuna Diasamidze (BSU) 

The  Problem  of  the  Causes  of  the  Second  World  War  in 

Contemporary Histoeiography 

ირმა მამასახლისი (თსუ) 

ჯვრის  დიდების თემა შუა  საუკუნეების ქართულ ხელოვ- 

ნებაში 

Irma Mamasakhlisi (TSU) 

The Theme of the Glory of the Gross in Medieval Georgian Art



53 54  

მერაბ მეგრელიშვილი (ბსუ) 

ანტირუსული მოძრაობა გურია-აჭარაში XX საუკუნის პირ- 

ველ ოცწლედში 

Merab Megrelishvili (BSU) 

Anti-Russian Movement in Guria-Ajara in the First Twenty Years 

of the 20 th Century 

ჯამბულ აბუსელიძე (ბსუ) 

ქართლის და კოლხეთის სამეფოების ურთიერთობები ანტი- 

კურ რომთან ძვ. III-I საუკუნეებში 

Jambul Abuseridze (BSU) 

The Relations of the Kingdoms of Kartli and Kolkheti with 

Ancient Rome in BC. III-I Centuries 

გიორგი არქანია (თსუ) 

ზვიად გამსახურდიას საგარეო პოლიტიკა (ძირითადი მიზნე- 

ბი და მიმართულებები) 

Giorgi Arkania (TSU) 

Zviad Gamsakhurdia's Foreign Policy (Main Goals and Directions) 

გიორგი დობორჯგინიძე (ბსუ) 

ჩრდილო-ატლანტიკური  ხელშეკრულების   ორგანიზაციის 

(ნატო) შექმნის განმაპირობებელი მიზეზები 

Giorgi Doborjginidze (BSU) 

The Determining Reasons for the Formation of the North Atlantic 

Treaty Organization (NATO). 

თეა გაგუა (ბსუ) 

ქუთაისის ურთიერთნდობის ბანკი 

Tea Gagua (BSU) 

Kutaisi Mutual Trust Bank 

VIII სექცია: არქეოლოგია 

სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. მერაბ ხალვაში, პროფ. ნანა 

ხახუტაიშვილი 

აუდ.#44 Room 

VIII section: Archaeology 

Heads of the section: Prof. Merab Khalvashi, Prof. Nana Khakhutaishvili 

სხდომა I session - 03.12. -12.00 -14.00 
 

 

თავმჯდომარეები: პროფ. მერაბ ხალვაში, პროფ. ნანა 

ხახუტაიშვილი 

Chairs: Prof. Merab Khalvashi, Prof. Nana Khakhutaishvili 
 

 

Michael Vickers (University of Oxford) 

Artists and the antique in fifteenth century Italy: some of the       

archaeological background to the early printed book trade 

მაიკლ ვიკერსი (ოქსფორდის უნივერსიტეტი)  

მე-15 საუკუნის იტალიის მხატვრები და ანტიკური სამყარო: 

არქეოლოგიური ინფორმაცია ადრეული ბეჭდური წიგნით 

ვაჭრობის შესახებ 

მერაბ ხალვაში, ემზარ კახიძე (ბსუ) 

შემთხვევით აღმოჩენილი ადრებიზანტიური ხანის კერამიკა 

სამხრეთ-დასავლეთ შავი ზღვისპირეთიდან. 

Merab Khalvashi, Emzar Kakhidze (BSU) 

Accidentally Discovered Pre-Byzantine Pottery from the Southwest 

Black Sea Coast. 

ნანა ხახუტაიშვილი, ნუგზარ მგელაძე (ბსუ) 

ურარტუს  სამეფოს   ექსპანსია  და   რკინის   მეტალურგიის 

ინდუსტრია სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში. 

Nana Khakhutaishvili, Nugzar Mgeladze (BSU) 

The Expansion of the Kingdom of Urartu and the Iron Metallurgical 

Industry in the Southeastern Black Sea Region.
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გიორგი თავამაიშვილი (ბსუ) 

ყალიონის თიხის ჯამები პეტრა-ციხისძირიდან 

Giorgi Tavamaishvili (BSU) 

Nargile Clay Bowls from Petra-Tsikhisdziri 

ჩავლეიშვილი ირაკლი (აჭარის მუზეუმი) 

სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს სამოსახლოები და 

მშენებლობის ტექნიკა II-I ათასწლეულში 

Irakli Chavleishvili (Museum of Ajara) 

Dwelling Houses and Construction Techniques of South-West 

Georgia in II-I Millennium 

თამაზ დარჩიძე (ბსუ), სალომე გოგოლაური (თსა) 

კირქვის სვეტის კაპიტელი პეტრა-ციხისძირიდან 

Tamaz Darchidze (BSU), Salome Gogolauri (TSAA) 

The Capital of the Limestone Column from Petra-Tsikhisdziri 

 

 

სხდომა II session - 03.12. -15.00 -18.00 

აუდ.#44 Room 

თავმჯდომარე: ასოც.პროფ. ემზარ კახიძე, ასისტ. პროფ. კახაბერ 

ქამადაძე 

Chair: Assoc. Prof. Emzar Kakhidze, Assist. Prof. Kakhaber Kamadadze 
 

 

მანანა ოდიშელი (თსუ) 

მოზაიკის მემკვიდრეობის დაცულობა საქართველოში. 

Manana Odisheli (TSU) 

Protection of Mosaic Heritage in Georgia. 

თამარ შალიკაძე, იზოლდა დუმბაძე (აჭარის მუზეუმი) 

მევენახეობა  მეღვინეობასთან  დაკავშირებული  ანტიკური 

ხანის არქეოლოგიური ძეგლები აჭარაში 

Tamar Shalikadze, Izolda Dumbadze (Museum of Ajara) 

Viticulture    Related    to    Winemaking    in    Ancient    Times 

Archaeological Monuments in Ajara 

მირანდა თურმანიძე (აჭარის მუზეუმი) 

ნახევრადძირფასი ქვის მძივ- საკიდები სამხრეთ – დასავლეთ 

საქართველოდან 

Miranda Turmanidze (Museum of Ajara) 

Semi-precious Stones Beads-pendants from South-West Georgia 

ნარგიზ სურმანიძე (ბსუ) 

მარანი სოფელ ჩაისუბნიდან (ჩაქვისწყლის ხეობა) 

Nargiz Surmanidze (BSU) 

Winery from Chaisubani Village (Chakvistskhali Valley) 

კახაბერ ქამადაძე (ბსუ) 

გონიო-აფსაროსის ციხის სამხრეთი კარიბჭის ტერიტორიაზე 

2020 წელს წარმოებული კვლევა-ძიების უმთავრესი შედეგები
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Kakhaber Kamadadze (BSU) 

The Main Results of the Archaeological Excavation on the 

Territory of the Southern Gate of Gonio-Apsarus fort Carried out 

in 2020 

გურამ ჩხატარაშვილი (ბსუ) 

პალეოკლიმატური გარემო სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

შავიზღვისპირეთში ადრეჰოლოცენის ხანაში (სოფ. 

ქობულეთში ჩატარებული პალინოლოგიური კვლევების 

მიხედვით) 

Guram Chkhatarashvili (BSU) 

Paleoclimatic Conditions in the South-Eastern Black Sea Coast in 

Early Holocene Period (according to Palynological Studies 

Conducted in Kobuleti 

ნინო ძნელაძე, ირინე ვარშალომიძე (ბსუ) 

რომაული მონეტები სამხრეთ-აღმოსავლეთი 

შავიზღვისპირეთიდან 

Nino Dzneladze, Irine Varshalomidze (BSU) 

Roman Coins from the South-Eastern Black Sea Littoral 

IX სექცია: ინტერკულტურული ფილოსოფიის ახალი 

პარადიგმები. 

სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. ლ. ზაქარაძე, ასოც. პროფ. ვარდო 

ბერიძე, პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, ასოც. პროფ. გიორგი 

მასალკინი 

აუდ #20 Room 

IX section: New Paradigms of Intercultural Philosophy 

Heads of the section: Prof. Lali Zakaradze, Assoc. Prof. Vardo Beridze, 

Prof. Elizbar Elizbarashvili, Assoc. Prof. Giorgi Masalkini სხდომა I 

session - 03.12. -12.00 -14.00 

თავმჯდომარეები: პროფ. ლალი ზაქარაძე, ვარდო ბერიძე 

Chairs: Prof. Prof. Lali Zakaradze, Assoc. Prof. Vardo Beridze 
 

 

ლალი ზაქარაძე (ბსუ) 

კავკასიური ფილოსოფია, როგორც ინტერკულტურული ფი- 

ლოსოფიის ერთ-ერთი ახალი პარადიგმა 

Lali Zakaradze (BSU) 

Caucasian Philosophy as One of the New Paradigms of Intercultural 

Philosophy 

ელიზბარ ელიზბარაშვილი (თსუ) 

ფილოსოფიის ორი - პოზიტიური და ნეგატიური - გაგება, 

პლატონისა და არისტოტელეს ნააზრევის მიხედვით 

Elizbar Elizbarashvili (TSU) 

Two - Positive and Negative - Understanding of Philosophy, Accor- 

ding to the Thoughts of Plato and Aristotle 

ლელა ალექსიძე (თსუ) 

ლეონარდოს „თვალის ქება“ და ხედვის თეორია რენესანსის 

პლატონიზმში 

Lela Aleksidze (TSU) 

The ‘Praise of the Eye’ by Leonardo and the Theory of Vision in the 

Platonism of Renaissance
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ზაზა ფირალიშვილი (სამხატვრო აკადემია) 

ჰუმანიტარული აზროვნების კონტექსტუალობის პრობლემა 

საინფორმაციო ეპოქაში 

Zaza Piralishvili – Art Academy 

The Problem of Contextuality of Humanitarian Thought in the 

Information Age 

ნიკოლოზ კოპალეიშვილი (აწსუ) 

მარტინ ბუბერი, როგორც ინტერკულტურული მოაზროვნე 

Nikoloz Kopaleishvili (ATSU) 

Martin Buber as Intercultural Thinker 

ვარდო ბერიძე (ბსუ) 

ფენომენოლოგიური საზოგადოების ჩამოყალიბება და კვლე- 

ვის ტრადიცია საქართველოში 

Vardo Beridze (BSU) 

Formation of Phenomenological Society and Research Tradition in 

Georgia 
 
 
 

სხდომა II session - 03.12. -15.00 -18.00 

აუდ.#21 Room 

თავმჯდომარეები: პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი, ასოც. პროფ. 

გიორგი მასალკინი 

Chairs: Prof. Elizbar Elizbarashvili; Assoc. Prof. Giorgi Masalkini 
 

 

მანანა გაგოშიძე (თსუ)  ნატალია ბიწაძე (თელავის უნივერსიტეტი) 

ენის გნოსეოლოგიური პრობლემა ლინგვისტურ ფილოსო- 

ფიაში 

Manana Gagoshidze (TSU), Natalia Bitsadze (Telavi State University) 

Epistemological Problem of Language in Linguistic philosophy 

გიორგი მასალკინი (ბსუ) 

ციფრული ეპოქა და თავის ტვინის ფუნქციური ასიმეტრია 

Giorgi Masalkini (BSU) 

Digital Era and Functional Asymmetry of the Brain. 

მიხეილ მახარაძე (ბსუ) 

ექსისტენციალიზმის ანალიზი და შეფასებები ქართულ 

ფილოსოფიაში 

Mikheil Makharadze (BSU) 

Analysis and Assessments of Existentialism in Georgian Philosophy 

თეონა მუკუტაძე (ბსუ) 

თამაზ ბუაჩიძე ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის შესახებ 

Teona Mukutadze (BSU) 

Tamaz Buachidze about Philosophical Anthropology 

სესილი ძებნიაური (თსუ) 

ინფორმაციული ძალაუფლება და ვიზუალური 

კომუნიკაციები 

Sesili Dzebniauri (TSU) 

Informational Power and Visual Communications 

რუსუდან ზოიძე (ასუ) 

ლევ შესტოვის ნაშრომი „ათენი და იერუსალიმი“ და მისი 

ინტერკულტურული კონტექსტი 

Rusudan Zoidze (NGU) 

Lev Shestov’s Athens and Jerusalem and Its Intercultural Context 

გიორგი ჭანიძე (ბსუ ) 

ჯოსაია როისი ინტერკულტურული ფილოსოფიის 

კონტექსტში 

Giorgi Tchanidze (BSU) 

Josiah Royce in the Context of Intercultural Philosophy 

ლალი ანთიძე, იმედა იაკოვენკო (ბსუ) 

ფილოსოფია და სწავლების მეთოდოლოგია 

Lali Antidze, Imeda Iakovenko (BSU) 

Philosophy and Teaching Methodology
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ლელა ფირალიშვილი (თსუ) 

კულტურის, როგორც ძალაუფლების სივრცის 

ტრანსფორმაცია ინფორმაციულ ერაში 

Lela Piralishvili (TSU) 

The Transformation of Culture as a Spece of Power in the 

Information Age 


