
 
 

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 
 

 

 

 

 

   

მოსწავლეთა მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია 

 

„ ახლო აღმოსავლეთი  და საქართველო “  
 

 

 

მოსწავლეთა მეექვსე სამეცნიერო  კონფერენცია ჩატარდება  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს და  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ფარგლებში 

 

 

 

 
ორგანიზატორი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი 

 

 

 

 

 2023 წლის 23 აპრილს, 10:00-13:00 

 

 

 

ბათუმი, ნონეშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32, ბათუმის შოთა რუსთაველის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი, 44 აუდიტორიაში 



 

         კონფერენციაში მონაწილეობის პირობები: 

 

• კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  
საჯარო და კერძო  სკოლის     მე - 11 და მე - 12 კლასის მოსწავლეებს; 

• კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა 2023 წლის 3 აპრილს,  18 საათამდე უნდა 

გამოაგზავნონ სტატიების ვერსიები Microsoft Word ფორმატში ელექტრონულ მისამართზე: 

emzar.makaradze@bsu.edu.ge ;  

• საკონტაქტო ნომერი: 577 17 97 45 - პროფესორი  ემზარ მაკარაძე;   

• ყველა წარმოდგენილი სტატია განიხილება კონფერენციის ექსპერტთა საბჭოს მიერ; 

• კონფერენციაზე დაშვებული სტატიების ავტორებს შეტყობინება დაეგზავნებათ 2023 წლის  

13 აპრილს;   

• ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატით. ველები: ოთხივე მხარეს – 2,0 სმ;  

• ქართული შრიფტი Sylfaen, ლათინური და არაბულ-სპარსული შრიფტები Times New Roman, 

სტილი Normal, შრიფტის ზომა – 12; სტრიქონთაშორისი ინტერვალი – 1,5;  

• ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე; 

• ნაშრომის მოცულობა 5-7 გვერდი; 

• ნაშრომი უნდა შეიცავდეს თავფურცელს, ძირითად ტექსტს და ბიბლიოგრაფიას    APA-ს 

სტილში; 

• ნაშრომის თავფურცელზე მითითებული უნდა იქნას ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი, 

სკოლის ზუსტი დასახელება. ავტორ(ებ)ის საკონტაქტო ნომერი და ელექტრონული ფოსტის 

მისამართი; 

• მონაწილეს პროგრამა გადაეცემა კონფერენციის გახსნის დღეს; 

• მოხსენების ფორმა: ზეპირი  ან პრეზენტაციის სახით; 

• მომხსენებლებს შეუძლიათ მოხსენება წარმოადგინონ PowerPoint-ის და ვიზუალური ფოტო 

და ვიდეო მასალის თანხლებით; 

• მოხსენების რეგლამენტი: 10 წუთი; 

• კონფერენციის მსვლელობისას შერჩეულ იქნება სამი საუკეთესო ნაშრომი, რომლებიც 

დაჯილდოვდება პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის  სიგელით და დაიბეჭდება 

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო შრომების 

კრებულში - „აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე“, ტომი VI, ნაწილი პირველი, ხოლო 

კონფერენციაში მონაწილე  ყველა  მოსწავლეს   გადაეცემა  სიგელი.    

• კონფერენციაში მონაწილე მოსწავლეებს ჩაუტარდება კონსულტაციები და გაეწევა 

დახმარება ლიტერატურის მოძიებაში. 
 

          კონფერენციაზე წარსადგენი ნაშრომების ზოგადი მიმართულებები: 

 

1. ახლო აღმოსავლეთისა და საქართველოს ისტორიული, ეთნოგრაფიული და არქეოლო-

გიური  ურთიერთობები; 

2. ახლო აღმოსავლეთისა და საქართველოს კულტურული, ენობრივი და ლიტერატურული  

ურთიერთობები. 

 

        კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი: 

1. პროფესორი მერაბ ხალვაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორი;  

2. მაია ხაჯიშვილი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრი; 

3. პროფესორი ემზარ მაკარაძე, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმღვანელი 

(ორგანიზატორი). 
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         კონფერენციის ექსპერტთა საბჭო: 

 

1. პროფესორი  ზაზა შაშიკაძე, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი; 

2. პროფესორი ჯემალ კარალიძე, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი; 

3. ასოც. პროფესორი  ლილე თანდილავა, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი; 

4. ასოც. პროფესორი  მანუჩარ ლორია, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი; 

5. ასოც. პროფესორი  ლიანა ჭყონია, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი; 

6. ასოც. პროფესორი ირაკლი ბარამიძე, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის          

დეპარტამენტი; 

7. ასოც. პროფესორი  ნათელა ფარტენაძე, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი; 

8. ასისტ. პროფესორი ალკაზარ კაშია, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი; 

9. ისტორიის აკადემიური დოქტორი მადონა გოგიტიძე, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტა-

მენტი. 

 

 


