პროგრამა/PROGRAM
24 ოქტომბერი / 24 October
12.00-12.30
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
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

უნივერსიტეტის

Marine Giorgadze
Professor, Dean of the faculty of Humanities of Batumi Shota Rustaveli State University
მისალმებები / Greetings:
ალიოშა ბაკურიძე
პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
Aliosha Bakuridze
Professor, Rector of Batumi Shota Rustaveli State University
გიორგი თავამაიშვილი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის
მინისტრი
Giorgi Tavamaishvili
Minister of Education, Culture and Sport of Ajara Autonomous Republic
გიორგი მასალკინი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე
Giorgi Masalkini

Chairman of the Commission for Education, Science, Culture and Sport of the Supreme
Council of Ajara Autonomous Republic
დევიდ ბრაუნდი
ექსეტერის უნივერსიტეტის პროფესორი, ბსუ-ს საპატიო დოქტორი
David Braund
Professor of Exeter University, BSU Honorary Doctor

12.30-14.00
პლენარული სხდომა / Plenary Meeting
შოთა რუსთაველის დარბაზი (აუდ.#55)
Shota Rustaveli Hall (Room #55)
თავმჯდომარეები: პროფ. ალიოშა ბაკურიძე, პროფ. მარინე გიორგაძე
Chairs: Prof. Aliosha Bakuridze, Prof. Marine Giorgadze
ავთანდილ არაბული (თბილისი)
 ქართულის, როგორც სახელმწიფო ენის, განვითარების უახლესი ამოცანები
Avtandil Arabuli (Tbilisi)


Recent Tasks for Development of Georgian as a State Language

ლალი ეზუგბაია (თბილისი)


ქართული ენა საზღვარგარეთ - ქართული დიალექტები და ლაზური
თურქეთში, აზერბაიჯანსა დ აირანში

Lali Ezugbaia (Tbilisi)


Georgian Language Abroad - Georgian Dialects and Laz in Turkey, Azerbaijan and
Iran

Pius ten Hacken (Insbruk,Austria)


Terminology in the Humanities: The Case of Noun

პიუს ტენ ჰაკენი (ავსტრია, ინსბრუკი)
 ტერმინოლოგია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში: არსებითი სახელი
ვახტანგ ლიჩელი (თბილისი)


ცენტრალური ამიერკავკასია ძვ.წ. I ათასწლეულის შუახანებში (ახალი აღმოჩენები
გრაკლიან გორაზე)

Vakhtang Licheli (Tbilisi)
 Central Transcaucasia in the Middle of 1st Millennium BC (Grakliani New
Discoveries)
დოკუმენტური ფილმი: „სტუდენტური ექსპედიცია ირანში“/A Documentary:
“Students Expedition in Iran”
14.00-15.00 - მსუბუქი სადილი / Lunch

I სექცია: ქართველური ენათმეცნიერება,აუდ. #55
სექციის ხელმძღვანელები: აკად. ავთანდილ არაბული, პროფ. მამია ფაღავა,
ასოც. პროფ. ნანა ცეცხლაძე

I Section: Kartvelian Linguistics, Room #55
Heads of the section: Acad. Avtandil Arabuli, Prof. Mamia Paghava,
Assoc. Prof. Nana Tsetskhladze

სხდომა I Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: მამია ფაღავა
Chair: Mamia Paghava
ავთანდილ არაბული (თბილისი)
 ხუცესის ინსტიტუტი ისტორიულ ფხოვში
Avtandil Arabuli (Tbilisi)
 Institute of the Khutsesi (Elder) in Historical Pkhovi
გიორგი გოგოლაშვილი (თბილისი)


თემის ნიშანთა განაწილებისათვის ახალ ქართულში

Giorgi Gogolashvili (Tbilisi)


The Principle of Distribution of Base-Markers in New Georgian

მერაბ ჩუხუა (თბილისი)


ვეფხისტყაოსნის წვერ-გამო ფორმის გაგებისათვის

Merab Chukhua (Tbilisi)


Understanding the Form Tsver-gamo in “The Knight in the Panther Skin”

ნუგზარ მგელაძე, მამია ფაღავა (ბათუმი)


ქლასკური’ს (//ქლასქური’ს) ეტომოლოგიისათვის

Nugzar Mgeladze, Mamia Paghava (Batumi)


For the Etymology of qlaskuri (//qlasquri)

მამია ფაღავა (ბათუმი)


„-ევ-კილოს“ კვალი სამხრეთ საქართველოში

Mamia Paghava (Batumi)


Traces of “-ev Sub-Dialect” in Southern Georgia

ნელი მახარაძე (თბილისი)


ტერმინი "იუბილე" (წარმომავლობისა დ ალექსიკური არქეტიპისათვის)

Neli Makharadze (Tbilisi)


The Term “Jubilee” (Towards the Origin and Lexical Archetype)

ნანა ცეცხლაძე (თბილისი)


ლაპარაკის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში

Nana Tsetskhladze (Tbilisi)


Lexis Denoting Speaking in Georgian

მაია ბარამიძე, გურამ მარკოიძე (ბათუმი)


კომპოზიტებისათვის სამხრულ მეტყველებაში

Maia Baramidze, Guram Markoidze (Batumi)


Composites in Southern Speech

ქეთევან მირზიკაშვილი (თბილისი)
 ცნება „აღქმის“ ინტერპრეტაცია ანდაზებში
Ketevan Mirzikashvili (Tbilisi)
 Interpretation of Concept ‘Perception’ in Sayings
ალინა ბაღიშვილი(თბილისი)


ერთი არაბული ლექსემა მეგრულ ფოლკლორში

Alina Baghishvili (Tbilisi)


One of the Arabic Lexemes in the Megrelian Folklore
სხდომა II Session - 25.X – 10.00-13.00
თავმჯდომარე: ნანა ცეცხლაძე
Chair: Nana Tsetskhladze

ლელა ეძგვერაძე (ქუთაისი)


უბრალო დამატებისა და გარემოების დიფერენცირების ერთი კონკრეტული
შემთხვევის შესახებ

Lela Edzgveradze (Kutaisi)
 On the Question of Definition of Simple Object and Adverbial Modifier
მაია მადუაშვილი (თბილისი)


მორფოლოგიისა და ფონოლოგიის პრიმატი ბრუნვის ნიშანთა ალომორფების
დისტრიბუციისას ბრუნების სისტემაში.
Maia Maduashvili (Tbilisi)


Primate of Morphology and Phonology during the Distribution of Case Markers’
Allomorphs in Declension System

ნათელა ფარტენაძე(ბათუმი)


უშემასმენლო კონსტრუქციები თანამედროვე ქართულში

Natela Phartenadze (Batumi)


Substitutional Complex Sentence of Nonpredicate Component in Georgian Language

ციცინო გაბესკირია (თბილისი)
 უცხო წარმომავლობის მქონე ზედსართავ სახელთა გადმოცემისათვის
ქართულში (მათემატიკურ ტერმინთა მაგალითებზე)
Tsitsino Gabeskiria (Tbilisi)



On the Conveyance of Loan Adjectives into Georgian (On the Example of
Mathematical Terms)

თამარ მამარდაშვილი (ქუთაისი)
 თავისებურებანი მიმღეობათა წარმოებაში
Tamar Mamardashvili (Kutaisi)
 Some Characteristics of Forming Participles
თამარ მახარობლიძე (თბილისი)
 ქართული ჟესტური ენის დოკუმენტირების პროცესი
Tamar Makharoblidze (Tbilisi)
 The Process of Documentation of Georgian Sign Language
ირინა ლობჟანიძე (თბილისი)
 სასრული პოზიციის საშუალებების გამოყენება ზმნური პარადიგმის
გენერაციისას
Irina Lobzhanidze (Tbilisi)


Finite State Morphological Analysis and Generation of Verbal Paradigm

ზვიად ცხვედიანი (ქუთაისი)


სოლეციზმის კონცეპტი შუა საუკუნეების არაბულ ენათმეცნიერებაში

Zviad Tskhvediani (Kutaisi)


The Concept of Solecism in the Medieval Arabic Linguistics

თამარ დემეტრაშვილი (თბილისი)


მარკირების პრობლემები სპარსული ენის დიაქრონიულ ჭრილში (ძველი, საშუალო
და ახალი სპარსული)

Tamar Demetrashvili (Tbilisi)


Patterns of Marking in Old, Middle and Modern Persian: A Diachronic Analysis
სხდომა III Session - 25.X– 14.00-18.00
თავმჯდომარე: მაია ბარამიძე
Chair: Maia Baramidze

მალხაზ ჩოხარაძე,თამარ ჩოხარაძე (ბათუმი)
 ქართული ენა და სოფლები ბურსას პროვინციაში
Malkhaz Chokharadze, Tamar Chokharadze (Batumi)


Georgian Villages in Bursa Province

ლილე თანდილავა (ბათუმი)


თურქული ელემენტები ორდულ მუჰაჯირთა მეტყველებაში

Lile Tandilava (Batumi)


Turkish Elements in Ordian Muhajirs’ Oral Speech

ვარდო ჩოხარაძე (ბათუმი)
 ბგერის გამჟღერებათურქულიდან ნასესხებ ლექსიკაში
Vardo Chokharadze (Batumi)


Voicing SoundBorrowedfromTurkish Vocabulary

შორენა ფუტკარაძე (ბათუმი)


ერთი სოფლის მეტყველებაზე დაკვირვება

Shorena Putkaradze (Batumi)


Observing One Village Speech

მზია ხახუტაიშვილი (ბათუმი)


ერთი გრაფემის ხმარებისათვის ,,ქობულურ-აჭარული დედაბრული ხელით“
შესრულებულ ხელნაწერში

Mzia Khakhutaishvili (Batumi)


Using one Grapheme in the Manuscripts Written in “Kobulian-Ajarian Dedabruli
Handwriting”

ნარგიზა სურმავა (თბილისი)


ობიექტის

მრავლობითობის

ვე(ე)

მაწარმოებლის

წარმომავლობისათვის

ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში
Nargiza Surmava (Tbilisi)


To the Origins of the Suffix ve-e as Deriving the Object Plural Form in Speech of the
Jews Living in Georgia

ნოდარ ჭყონია, ცირა ჭყონია, ლიანა ჭყონია(ბათუმი)


რედუპლიკაცია,როგორც სიტყვაწარმოების ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ხერხი
ქართულსა და სხვა ენებში

Nodar Chkonia, Tsira Chkonia, Liana Chkonia, (Batumi)


Reduplication as One of the Significant Ways of Word-building in Georgian and
Other Languages

ნუნუ გელდიაშვილი, მანანა ღარიბაშვილი, თამარ შიუკაშვილი (თელავი)
 სიტყვათა და წინადადებათა რიგის საკითხისათვის მეტატექსტში
(ქართული და ინგლისური ენების მასალის მიხედვით)
Nunu Geldiashvili, Manana Gharibashvili, Tamar Shiukashvili (Telavi)


Concerning Word Order Sentence Sequence in a Meta-text(Based on Georgian and
English Text Materials)

II სექცია:ლექსიკოგრაფია და კორპუსის ლინგვისტიკა, აუდ. #32
სექციის ხელმძღვანელები: პროფ.თინათინ მარგალიტაძე, პროფ. მარინე ბერიძე,
პროფ. ოლგა ნევზოროვა

II Section: Lexicography and Corpus Linguistics, Room #32
Heads of the section: Prof. Tinatin Margalitadze, Prof. Marine Beridze,
Prof. Olga Nevzorova)

სხდომაI Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: თინათინ მარგალიტაძე
Chair: Tinatin Margalitadze
Olga Nevzorova (Kazan)
 Contextual Methods of Homonymy Disambiguation in the Text
ოლგა ნევზოროვა (ყაზანი)
 ტექსტში ომონიმიის მოხსნის კონტექსტუალური მეთოდები
თინათინ მარგალიტაძე (თბილისი).
 ახალი ევროპულ-ქართული აკადემიური ორენოვანი ელექტრონული
ლექსიკონების შედგენის მეთოდოლოგიის საკითხები
Tinatin Margalitadze (Tbilisi)
 Methodological Issues of Compiling New European-Georgian Academic Bilangual
Electronic Dictionaries
მარინა ბერიძე, მაია ბარიხაშვილი, ელენე ნაპირელი (თბილისი)


ქართული დიალექტური კორპუსის ინგილოური ლექსიკონი

Marina Beridze, Maia Barikhashvili, Elene Napireli (Tbilisi)


A Dictionary of Ingiloan of the Georgian Dialect Corpus

მარინა ბერიძე, ლია ბაკურაძე (თბილისი)


ქართული დიალექტური კორპუსის ფერეიდნული ლექსიკონი

Marina Beridze, Lia Bakuradze (Tbilisi)


A Dictionary of Fereidanian in the Georgian Dialect Dictionary

Sophiko Daraselia, Serge Sharoff (Tbilisi, Leeds)
 Morphosyntactic Specifications for KaWaC, a Web Corpus for Georgian
სოფიკო დარასელია, სერგეი შაროვი (თბილისი, ლიდსი)
 ქართული ენის ვებკორპუსის-KaWaC- მორფოსინტაქსური თავისებურებები
ქეთევან გოჩიტაშვილი, მარიამ მანჯგალაძე (თბილისი)


ენის შემსწავლელი ელექტრონული და დისტანციური კურსების ხარისხის
უზრუნველყოფის მექანიზმი

Ketevan Gochitashvili Mariam Manjgaladze (Tbilisi)
 Quality Insurance for Digital and Distance Language Learning Courses
სხდომა II Session - 25.X – 10.00-13.00
თავმჯდომარე: მარინე ბერიძე
Chair: Marine Beridze
ლიანა ლორთქიფანიძე,ლიანა სამსონაძე, ანა ჩუტკერაშვილი (თბილისი)
 ქართული წინადადების სინტაქსური ანალიზატორი
Liana Lortkipanidze, Liana Samsonadze, AnaChutkerashvili (Tbilisi)


Syntactic Analyzer of Georgian Sentence

ნინო ამირეზაშვილი, ლიანა ლორთქიფანიძე, ნინო ჯავაშვილი (თბილისი)
 ქართულიწინადადებისსინტაქსურიანოტირებისსტრუქტურა
Nino Amirezashvili, Liana Lortkipanidze, Nino Javashvili(Tbilisi)


The Syntactic Structure of a Georgian Sentence

ნინო დვალიძე (ბათუმი)
 თანამედროვეინგლისურენოვანპუბლიცისტიკაშიგამოყენებულისაზღვაოიდი
ომებისეტიმოლოგიადამათიქართულილექსიკონურიშესატყვისები
Nino Dvalidze (Batumi)
 Etymology of Some Nautical Idioms Used in the Modern English Publicist Texts and
Their Adequate Equivalents in the Georgian Dictionaries
ზეინაბ გვარიშვილი, ხათუნა ბერიძე(ბათუმი)
 Acquis-ისსაკანონმდებლოტერმინებისკორპუსულიკვლევა
Zeinab Gvarishvili, Khatuna Beridze (Batumi)
 Corpus Research of the Acquis Legislative Terms
ნათია მიროტაძე(თბილისი)
 ბიბლია და მისი პარალელური კორპუსები უძველესი დროიდან დღემდე
Natia Mirotadze (Tbilisi)
 Bible and Parallel Corpora from Ancient Times until Modern Days
სხდომა III Session - 25.X – 14.00-18.00
თავმჯდომარე: მარიამ მანჯგალაძე
Chair: Mariam Manjgaladze
მინდია ცეცხლაძე (ბათუმი)
 კორპუსის ლინგვისტიკის მეთოდის ლიტერატურათმცოდნეობაში გამოყენება
Mindia Tsetskhladze (Batumi)
 Application of Corpus Linguistics Method in Literary Studies

ალექსანდრე ლაშხი, ეკატერინე ჩხარტიშვილი (თბილისი, ბათუმი)
 ქართული ლექსთწყობის ზოგიერთი პარამეტრის გამოთვლა კომპიუტერული
მოდელებისა და გრაფიკული აგების საშუალებით
Alexandre Lashkhi, Ekaterine Chkhartishvili (Tbilisi, Batumi)
 Calculation of Some Parameters of Georgian Prosody by Means of Computer Models
and Graphic Design
ირმა ბაგრატიონი (ბათუმი)
 ქართულ ფილოსოფიურ ლექსიკონთატერმინოლოგიური გაფორმების
საკითხისათვის
Irma Bagrationi (Batumi)
 Towards the Issue of Terminological Registration of Georgian Philosophical
Dictionaries
სოფიკო ბერულავა, მანანაბუკია, მარინა ჯღარკავა (თბილისი)
 მასალები ლაზური ელექტრონული ლექსიკონისათვის
Sophiko Berulava, Manana Bukia, Marina Jgarkava(Tbilisi)


Materials forLaz Electronic Dictionary

მარინა გიორგაძე, თეონა აბულაძე (ბათუმი)


პონტოური ბერძნულის დარგობრივ-თემატური ლექსიკონის შედგენის
პრინციპები

Marina Giorgadze, Teona Abuladze (Batumi)


Principles of Compiling Pontic Greek Thematic Dictionary

III სექცია: ევროპეისტიკა და სლავისტიკა, აუდ. #42
სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. მადონა მეგრელიშვილი, პროფ. ირინე
გოშხეთელიანი, პროფ. მარინა აროშიძე, პროფ. ჯოანა შერშუნოვიჩი

III Section: European and Slavic Studies, Room #42
Heads of the section: Prof. Madona Megrelishvili, Prof. Irine Goshkheteliani,
Prof. Marine Aroshidze, Prof. Joanna Szerszunowicz
სხდომა I Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: მადონა მეგრელიშვილი
Chair: Madona Megrelishvili
ნათია აბაშიძე (ბათუმი)



სემანტიკური

ოპოზიციების

სტილისტიკური

ფუნქციები

ფრანგულ

და

ქართულ ენებში
Natia Abashidzé(Batumi)
 Les oppositions sémantiques et ses fonctions stylistiques dans les langues française et
géorgienne
ნანა აბაშიძე (თბილისი)


ბოდლერის სიღრმისეული თვითინტერპრეტაცია თუ ”პოეტური
დუბლეტები” ? (ოთხი პარალელის მაგალითზე)

Nana Abashidze (Tbilisi)


Baudelaire’s Profound Self-Interpretation or”Poetic Doublets”? (on the example of
four parallels)

მაკა ბალაძე (ბათუმი)


ევფემიზმების სემანტიკური და პრაგმატიკული თავისებურებები ლინგვო –
კულტურულ ჭრილში

Maka Baladze (Batumi)


Semantic and Pragmatic Features of Euphemisms in Linguo-Cultural Context

Manana Bakradze(Kutaisi)


Sprachliche Höflichkeit – ihre wichtigsten Voraussetzungen und Kompetenzen in der
modernen deutschen Sprache.
მანანა ბაქრაძე (ქუთაისი)


თავაზიანობის ენობრივი გამოხატულებების ძირითადი წინაპირობები და
კომპეტენციები თანამედროვე გერმანულ ენაში

დალი ბახტაძე(თბილისი)


ლოგოგრამისა და ანბანის ენობრივი სტატუსის ტაქსონომიური ეტაპები
(კოლხური დაგერმანიკული რუნების მიმართების საკითხისათვის)

Dali Bakhtadze (Tbilisi)


Taxonomic Stages of Logogram and Aplhabet (forthe Issue of Relation of Colchis and
Germanic Runes)

ნათია ქათამაძე (ბათუმი)


პრესუპოზიციის ტიპები და მათი როლი კომუნიკაციაში

Natia Katamadze (Batumi)


Presupposition in Everyday Life

ჟუჟუნა გუმბარიძე (ბათუმი)


ვერბალური აგრესია პოლიტიკურ დისკურსში

Jujuna Gumbaridze (Batumi)


Verbal Aggression in Political Discourse

თინათინ ბელიაშვილი(თბილისი)


ნეოლოგიზმების ღირებულება ლიტერატურულ დისკურსში

Tinatin Beliashvili (Tbilisi)


The Value of Neologisms in Literary Discourse

მერი მახარაძე (ბათუმი)


პოლიტიკური ფელეტონის თავისებურებანი

Meri Makharadze (Batumi)


Peculiarities of Political Feuilleton

თამარ მაჭუტაძე (ბათუმი)


“ფული“ ქართულ და ფრანგულ ანდაზებში

Tamar Machutadze (Batumi)
 "Money" in Georgian and French Proverbs
ლელა ქამადაძე (ბათუმი)


ანდაზებისა და ანდაზური თქმების პრაგმატიკული ფუნქციებისათვის

Lela Kamadadze (Batumi)


Pragmatic Functions of Proverbs and Proverbial Sayings

ათინა თოიძე (ბათუმი)


რაოდენობრივი განსაზღვრება როგორც სარეკლამო

ინგლისურენოვანი

ბეჭდური ტექსტის მარკერული მაჩვენებელი
Atina Toidze (Batumi)


Quantitative Definition as Demonstration of English Printed Text

კარინა მელიქჯანიანი (ბათუმი)
 საზღვაო
სატრანსპორტო

(საკრუიზო)

კომუნიკაციის

ლინგვისტური

ასპექტები
Karina Melikjanyan (Batumi)


Linguistic Aspects of Communication of the Sea Transportation (Cruise)

ლიანა ჭყონია, ცირა ჭყონია (ბათუმი)


იურიდიული

ტერმინების

ენებში

დამკვიდრების

პრაგმატიკული

სემანტიკური თავისებურებანი
Liana Chkonia, Tsira Chkonia (Batumi)


Pragmatic and Semantic Peculiarities of Acquisition of Law Terms in Languages
სხდომა II Session - 25.X - 10.00-13.00
თავმჯდომარე: ირინე გოშხეთელიანი
Chair: Irine Goshketeliani

მადონა მეგრელიშვილი (ქუთაისი)

და



წარსული

მარტივისა

და

განგრძობითის

ტემპორალურ-

ასპექტური

ვარიანტების კონტრასტული ანალიზი ინგლისურ და ქართულ ენებში
Madona Megrelishvili (Kutaisi)


Contrastive Analysis of Temporal-Aspect Variants of Simple Past and Continuous
Tenses in English and Georgian

მაია ბოლქვაძე (ბათუმი)


პოლიტიკური დისკურსის ლინგვოსემანტიკური ასპექტები

Maia Bolkvadze (Batumi)
 Linguo-Semantic Aspects of the Political Discourse
თეა ცაგურია (ბათუმი)


თეატრალური დისკურსის თავისებურებანი

Tea Tsaguria (Batumi)


The Peculiarities of Theatrical Discourse

ნინო სამნიძე(ბათუმი)


ინტერნეტული

წერითი

დისკურსი

და

მისი

ენობრივ–პრაგმატიკული

მახასიათებლები
Nino Samnidze (Batumi)


Internet-Rely Written Discourse and Its Linguo-Pragmatic Peculiarities

ნანა სტამბოლიშვილი, ანზორ აბუსერიძე (ბათუმი)


თანამედროვე ავსტრიული გერმანულის ზოგადი მიმოხილვა

Nana Stambolishvili, Anzor Abuseridze (Batumi)


Modern Austrian German

თეა შავლაძე, თათია ნაკაშიძე (ბათუმი)


დაწყვილების მიზნით დაწერილი განცხადებების ლინგვო-სტილისტური და
კულტურულოგიური მახასიათებლები (ინგლისური და ქართული საგაზეთო
განცხადებების საფუძველზე)

Thea Shavladze, Tatia Nakashidze (Batumi)


Linguo - Stylistic and Cultural Peculiarities of Online Dating Ads (On the Basis of
English and Georgian Online Ads)

მაია ალავიძე(ქუთაისი)


ინტერვიუს,

როგორც

დიალოგური

მეტყველების

პრაგმატიკული

თავისებურებანი
Maia Alavidze (Kutaisi)


Pragmatic Characteristics of an Interview as a Dialogical Speech

ეკატერინე თოფურია (ქუთაისი)


ანთროპოცენტრისტული პარადიგმა და ენობრივი კულტურემები

Ekaterine Topuria (Kutaisi)



Anthropocentric Paradigm and Lingual Cultural Rhemes

ნინო გოგელია (თბილისი)


ფუკოსეული დისკურსის ცნება და დისკურსის ანალიზის უახლესი
მიდგომები

Nino Gogelia (Tbilisi)


The Concept of Discourse by Foucault and the Latest Approaches to Discourse
Analysis

ნანა ლომია (თბილისი)
 ძირითადი ემოციების გამოხატვის თავისებურებები იტალიურ მხატვრულ
ტექსტში
Nana Lomia (Tbilisi)
 Characteristics of Expression of Basic Emotions in Italian Literary Tests
ეკა ნარსია (თბილისი)
 მომხმარებლის გზამკვლევების გაგებისათვის საბანკო სფეროში
Eka Narsia (Tbilisi)
 The Intelligibility of the Guide Texts from the Banking
ნინო ნიჟარაძე (ქუთაისი)


სტრატეგიული კომუნიკაცია და თანამშრომლობის პრინციპი

Nino Nizharadze (Kutaisi)


Strategic Communication and Cooperative Principle

ეკატერინე არჩვაძე (ქუთაისი)


ზეფრაზული

ერთიანობა,

როგორც

აღწერა-შეფასების

ტექსტობრივი

მექანიზმი (ბრიტანული და ქართული პრესის მასალების საფუძველზე)
Ekaterine Archvadze (Kutaisi)


Super Phrasal Unity as a Textual Mechanism of Description and Assessment

რამაზ სვანიძე (ქუთაისი)


ნეოლოგიზმების როლი თანამედროვე გერმანულ ენაში

Ramaz Svanidze (Kutaisi)


The Role of Neologisms in Modern German
სხდომა III Session - 25.X - 14.00-18.00
თავმჯდომარე: ჯოანა შერშუნოვიჩი
Chair: Joanna Szerszunowicz

Ekaterine Gachechiladze(Kutaisi)


Notion de symétrie dans l’analyse logique des langues

ეკატერინეგაჩეჩილაძე(ქუთაისი)



სიმეტრიის ცნება ენების ლოგიკურ ანალიზში

მირანდა გობიანი(ქუთაისი)


სოციალური კატეგორიები გერმანელი და ქართველი ახალგაზრდების ენაში

Miranda Gobiani (Kutaisi)


Social Category in German and Georgian Youth Language

Ivdit Diasamidze (Batumi)


Basic Characteristics of a Paragraph and Its Importance

ივდით დიასამიძე (ბათუმი)


აბზაცის ძირითადი მახასიათებლები და მისი მნიშვნელობა ინგლისურენოვან
მხატვრულ ტექსტში

Tamar Dolidze (Batumi)


Business Communication: Language and Culture

თამარ დოლიძე (ბათუმი)


საქმიანი კომუნიკაცია: ენა და კულტურა

ლალი თავაძე (ბათუმი)


დეიქსისის როლი და გამონათქვამის ინტერპრეტაცია

Lali Tavadze (Batumi)


The Role of Deixis and Its Interpretation

მედეა კინწურაშვილი (თბილისი)


განუსაზღვრელი პირის კონსტრუქციების სემანტიკა ფრანგულ და ესპანურ
ენებში

Medea Kintsurashvili (Tbilisi)


Semantics of Indefinite Constructions in French and Spanish Languages

Roza Khachaturyan (Batumi)


Proper Names in English Idioms

როზა ხაჩატურიანი (ბათუმი)


საკუთარი სახელები ინგლისურ იდიომებში

Tinatin Meburishvili (Kutaisi)


Aufgaben zum Üben und zur Leistungs überprüfung für den computergestützten
kommunikativen DaF-Unterricht (Überlegungen aus eigener Berufspraxis)

თინათინ მებურიშვილი (ქუთაისი)


დავალებები ვარჯიშისა და შედეგების გადასამოწმებლად კომპიუტერზე
დაფუძნებული გერმანულის, როგორც უცხო ენის კომუნიკაციური
გაკვეთილისათვის (მოსაზრებები საკუთარი პროფესიული პრაქტიკიდან)

Joanna Szerszunowicz (Bialystok, Poland)


The Phenomenon of Lacunarity in Linguo-Cultural Research

ჯოანა შერშუნოვიჩი (პოლონეთი, ბელოსტოკი)


ლაკუნარულობის ფენომენი ლინგვო-კულტუროლოგიურ კვლევებში

Irine Goshkheteliani (Batumi)


Linguo-Cultural Peculiarities of Humor

ირინე გოშხეთელიანი (ბათუმი)
 იუმორის ლინგვოკულტურული თავისებურებები
რევაზ მარსაგიშვილი (თბილისი)


სიტყვა: სოციოკულტურული ინფორმაციის მატარებელი ენობრივი ერთეული

Revaz Marsagishvili (Tbilisi)


The Word: as a Linguistic Unit Containing Socio-Cultural Information

Shafag Dadashova (Baku)


Cultural Aspects of Autobiographies

შაფაგ დადაშოვა (ბაქო)


ავტობიოგრაფიების კულტურული ასპექტები
სხდომა IV Session - 25.X – 10.00-13.00, Room #20
თავმჯდომარე: მარინე აროშიძე
Chair: Marine Aroshidze

ქეთევან სვანიძე (ბათუმი)


ინტერკულტურული კომუნიკაციის არავერბალური ასპექტები

Ketevan Svanidze (Batumi)


Non-Verbal Aspects of Intercultural Communication

ასმათ არძენაძე (ბათუმი)


ადმინისტრაციული განცხადებების სტრატეგია და ტაქტიკა

Asmat Ardzenadze (Batumi)


Strategy and Tactics of Administrative Applications

ლევან ხალვაში (ბათუმი)


იმპერატივი ცხოვრებასა და გრამატიკაში

Levan Khalvashi (Batumi)


Imperative in Real Life and Grammar

სალომე ჯინჭარაძე (ბათუმი)


ეროვნული ხასიათის ეთნიკური ბუნება

Salome Jincharadze (Batumi)
 Ethnic Nature of National Character
მერაბ ახვლედიანი (ბათუმი)


ქართული ლექსიკა რუსეთის ელჩის ფედოტ ელჩინის საგზაო ნარკვევებში
(1639-1640 წწ.)

Merab Akhvlediani (Batumi)


Georgian Lexis in Travel Notes of Russian Embassador Fedot Yelchin (1639-1640)

Мака Качарава (Тбилиси)


Залогово-видовая система русского языка и ее этнокультурные корни

მაკა კაჭარავა (თბილისი)


რუსული ენის გვარისა და ასპექტის სისტემა და მისი ეთნოკულტურული
ფესვები

Надежда Каджая (Кутаиси)


К вопросу истории актуализации аномальных словоформ числа имен
существительных в русском и грузинском языках

ნადეჟდა ქაჯაია(ქუთაისი)


არსებითი სახელის ანომალიური რიცხვითი ფორმების აქტუალიზაციის
ისტორია რუსულ და ქართულ ენებში

ნანული ჩხაიძე (ბათუმი)


პრეცედენტული ფენომენის სინქრონია და დიაქრონია

Nanuli Chkhaidze (Batumi)


Synchrony and Diachrony of Precedent Phenomenon

ელენე ხაჯიშვილი (ბათუმი)


ეროვნულ-კულტურული

მენტალობის

ექსპლიცირება

და

კულტურული

მეხსიერებ
Elene Khajishvili (Batumi)


Explicity and Cultural Memory of National-Cultural Mentality

IV სექცია: სემიოტიკა, აუდ. #45
სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. ცირა ბარბაქაძე, ასოც. პროფ. ნანა ტრაპაიძე

IV Section: Semiotics, Room #45
Heads of the section: Prof. Tsira Barbakadze, Assoc. Prof. Nana Trapaidze
სხდომა I Session - 24.X- 15.00-18.00
თავმჯდომარე: ცირა ბარბაქაძე
Chair: Tsira Barbakadze
ციური ახვლედიანი, ნინო წულუკიძე (თბილისი)
 მეტაფორა ფრანგულ ემოციურ ფრაზეოლოგიზმებში
Tsiuri Akhvlediani, Nino Tsulukidze (Tbilisi)
 Metaphor in French Emotional Phraseologisms
ციური ახვლედიანი, ნანა დურმიშიძე (თბილისი)

 მეტაფორის პრაგმატიკული როლი ესპანურ მასმედიაში
Tsiuri Akhvlediani, Nana Durmishidze (Tbilisi)
 Pragmatic Role of Metaphor in Spanish Mass Media
ნუნუბახტაძე(ბათუმი)
 მეტაფორის პოლიტიკურ-კომუნიკაციური ფუნქცია
Nunu Bakhtadze (Batumi)
 Political-Communicative Function of Metaphor
თამარ გაგოშიძე(თბილისი)
 მსმენელი და დისკურსი
Tamar Gagoshidze (Tbilisi)
 Audience and Discourse
თამარ ტაბახმელაშვილი(ნორვეგია, ოსლო)
 ხატოვანი ენის გაგება აუტისტური სპექტრის მქონე პირთა მიერ
Tamar Tabakhmelashvili (Oslo, Norway)
 Understanding Imagery by Autistic Spectre People
მარინე აროშიძე, დალი დობორჯგინიძე (ბათუმი)


ენის როლი კულტურული მეხსიერების ჩამოყალიბებასა და ეროვნული
იდენტობის გააზრებაში

Marine Aroshidze, Dali Doborjginidze (Batumi)


The Role of the Language in the Cultural Memory Shaping and the National Identity
Comprehension
სხდომა II Session - 25.X- 10.00-13.00
თავმჯდომარე: ციური ახვლედიანი
Chair: Tsiuri Akhvlediani

ციალა ლაგვილავა(ბათუმი)
 კონცეპტ "სიკვდილის" სემანტიკათურქულსადაქართულფრაზეოლოგიაში
Tsiala Lagvilava (Batumi)
 Semantics of Concept “Death” in Turkish and Georgian Phrasal Units
ანა ლეთოდიანი(თბილისი)
 თეთრიფერისგააზრებატერენტიგრანელისპოეზიაში
Ana Letodiani (Tbilisi)
 Understanding of White Color in Poetry of Terenti Graneli
მალხაზ მაყაშვილი(თბილისი)
 კულტურათაშორისკომუნიკაციისხელისშემშლელიფაქტორებიფსიქოფიზიოლ
ოგიისთვალთახედვით
Malkhaz Makashvili (Tbilisi)
 Hindering Factors for Intercultural Communication from Psychophysiological
Viewpoint

ნინო პოპიაშვილი(თბილისი)
 მიგრაცია, როგორც ლიტერატურული რეცეფცია ინფორმაციულ
საზოგადოებაში
Nino Popiashvili (Tbilisi)
 Migration as a Literary Reception in Informative Society
ხათუნა ხაბაძე (ბათუმი)


ინგლისურ და ქართულ კულტურებში ხშირად გამოყენებული მეტაფორების
ლინგვო‑კულტურული კოდი

Khatuna Khabadze (Batumi)


Linguo-Cultural Code of Common Metaphors in English and Georgian Cultures
სხდომა III Session - 25.X- 14.00-18.00
თავმჯდომარე: ნანა ტრაპაიძე
Chair: Nana Trapaidze

ნატალია სურგულაძე (ბათუმი)
 მეტაფორა პოლიტიკურ დისკურსში
Natalia Surguladze (Batumi)
 Metaphor in Political Discourse
ნინო ქიმერიძე (თბილისი)
 ვერბალურისა და არავერბალურის სინთეზი ტექსტურაში დ მისი
ინტერპრეტაციის შესაძლებლობები
Nino Kimeridze (Tbilisi)
 Verbal and Non-Verbal Synthesis in Texture and Means of Its Interpretation
თეონა ცინცაძე (ბათუმი)
 კალამბური, როგორც კრეატიული ფენომენი
Teona Tsintsadze (Batumi)
 Pun as a Creative Phenomenon
თამარ ხიტირი (ბათუმი)
 ქალის არქეტიპი ჯანეტ ფილჩის რომანში „თეთრი ოლეანდრი“
Tamar Khitiri (Batumi)
 Women Archetypes in Janet Fitch’s Novel “White Oleander”
ცირა ბარბაქაძე (თბილისი)
 მეტაფორა და ნლპ (ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირება)
Tsira Barbakadze (Tbilisi)


Metaphors and NLP (Neuro-Linguistic Programming)

V სექცია: თარგმანმცოდნეობა, აუდ. #62

სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. ქეთევან ჯაში, პროფ. მანანა მიქაძე

V Section: Translation Studies, Room #62
Heads: Prof. Ketevan Djachy, Prof. Manana Mikadze

სხდომაI Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: ქეთევან ჯაში
Head: Ketevan Djachy
ნანა გოგოლაშვილი (თბილისი)


თარგმანის თეორიების არსი და მნიშვნელობა

Nana Gogolashvili (Tbilisi)


Essence and Importance of Translation Theories

Ирине Модебадзе (Тбилиси)


Перевод как искусство понимания (герменевтическая функция перевода)

ირინე მოდებაძე (თბილისი)


თარგმანი, როგორც აღქმის ხელოვნება (თარგმანის ჰერმენევტიკული ფუნქცია)

მანანა მიქაძე (თბილისი)


ჩინგიზ აიტმატოვის რომანის ქართული თარგმანის ენობრივ-სტილური
ანალიზი

Manana Mikadze (Tbilisi)


Linguistic and Stylistic Analysis of the Translations of Сhingiz Aitmatov's Novel

ხათუნა ბერიძე (ბათუმი)


გურამ დოჩანაშვილის „თანამგზავრის“ ინგლისური თარგმანის შესახებ

Khatuna Beridze (Batumi)


Fellow Traveler by Guram Dochanashvili in English Translation

ვიქტორია სიტნიკოვა (ბათუმი)


მ. ბულგაკოვის რომანის „ოსტატი და მარგარიტას“ თანამედროვე ქართული
თარგმანები

Viktoria Sitnikova (Batumi)


Modern Georgian Translations of the Novel "The Master and Margarita"by M.
Bulgakov

ნანა მსახურაძე (ბათუმი)


თარგმნის სირთულეები პოლიტიკურ დისკურსში

Nana Msakhuradze (Batumi)


Translation Difficulties in Political Discourse

მანანა ანთაძე (თბილისი)


უილიამ შექსპირის ,,მაკბეთის“ თარგმნის ზოგიერთი საკითხი

Manana Antadze (Tbilisi)


Some Issues of Translating William Shakesleare’s “Macbeth”
სხდომა II Session - 25.X - 10.00-13.00
თავმჯდომარე: მანანა მიქაძე
Chair: Manana Mikadze

ნინო ფარტენაძე(ბათუმი)


უილიამ შექსპირის კომედიების შიდაენობრივი თარგმანები

Nino Partenadze (Batumi)


Intralingual Translations of Comedies by William Shakespeare

რუსუდან თურმანიძე (ბათუმი)


ფონური ცოდნის გამოხატვის ხერხები მედია ტექსტებში

Rusudan Turmanidze (Batumi)


Expression of Background Information in Media Texts

ნინო ფუტკარაძე (ბათუმი)


მათემატიკური ტექსტის თარგმანის პრობლემები

Nino Putkaradze (Batumi)


Problems of Translating Mathematical Texts

Nana Mazmishvili, Nino Aroshidze (Batumi)


EnglishandGeorgianCulturesSpokenthroughtheFoodIdioms

ნანა მაზმიშვილი, ნინო აროშიძე (ბათუმი)


საკვების თემატიკაზე აგებული იდიომებით დანახული ქართული და
ინგლისური კულტურა

მარინე ჯაში (თბილისი)


ინვარიანტულობა და ეკვივალენტობა თარგმანში

Marine Jashi (Tbilisi)


Invariant and Equivalent in Translation

ქეთევან ჯაში, მარიამ ფარეშიშვილი (თბილისი)


ფრანგული

პოლიტიკური ენა და მისი ქართულად თარგმნის სპეციფიკა

Ketevan Djacy, Mariam Pareshishvili (Tbilisi)


The French Political Language and the Specificity of Its Translation into Georgian
სხდომა III Session - 25.X- 14.00-18.00
თავმჯდომარე: მარინე ჯაში
Chair: Marine Jashi

ეკა დუღაშვილი (თბილისი)



იოანე ოქროპირის ნათლისღების ჰომილიის და კოზმა იერუსალიმელის
ნათლისღების ჰიმნოგრაფიული კანონის ქართული თარგმანები

Eka Dughashvili (Tbilisi)


Georgian Translations of John Chrysostom’s Theophany Homilies and Cosmas of
Jerusalem’s Theophany Hymnographic Canon

მაია სახოკია(თბილისი)


ძველსპარსულიაქემენიდურიწარწერებიქართულად:
თარგმანისთეორიადაპრაქტიკა

Maia Sakhokia (Tbilisi)


The Achaemenian Old Persian Inscriptions on Georgian: Theory and Practice of
Literary Art Translation
თამარ შარაბიძე (თბილისი)


იდენტობა თარგმანსა და მთარგმნელის პრინციპებს შორის (ვაჟა–ფშაველას
„ალუდა ქეთელაურის“ რაინერკირშისეული თარგმანის მიხედვით)

Tamar Sharabidze (Tbilisi)


Identity between the Principles of Translation and Translator(According to
Translation ofVazha-Pshavela’s “Aluda Ketelauri” by Rainer Kirshi)

ხათუნა ბოლქვაძე (ბათუმი)


ეთნო-სოციალური მეცნიერების ლინგვისტური ხერხები

Khatuna Bolkvadze (Batumi)


Linguistic Methods of Ethno-Social Memory

ვეფხვია ხალვაში (ბათუმი)


პრეცედენტულობის ფენომენი თანამედროვე პრესაში

Vepkhvia Khalvashi (Batumi)


The Function of Regional and National Precedents in Georgian Culture

თეა ზოიძე (ბათუმი)


შემოქმედი ბილინგვი- კულტურათშორისი კომუნიკაციის მედიატორი

Thea Zoidze (Batumi)


Creative Bilingualism - Mediator of Intercultural Communication

მრგვალი მაგიდა თემაზე: თარგმანი, როგორც სამეცნიერო ნაშრომი, მოდერატორი:
ქეთევან ჯაში, 18.00-19.00 სთ, აუდ. # 55
Round Table Discussion: Translation as a Scholarly Work, Moderator: Ketevan Djachy,18.0019.00, Room # 55

VI სექცია: ქართული ლიტერატურათმცოდნეობა და ფოლკლორისტიკა,
აუდ. #60
სექციის ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. თამარ შარაბიძე, პროფ. გრიგოლ ჯოხაძე,
ასოც. პროფ. ე. მაკარაძე, პროფ. თინა შიოშვილი

VI Section: Georgian Literary and Folklore Studies, Room #60
Heads: Assoc. Prof. Tamar Sharabidze, Prof. Grigol Jokhadze,
Assoc. Prof. Elguja Makaradze, Prof. Tina Shioshvili

სხდომა I Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარეები: გრიგოლ ჯოხაძე, რამაზ ხალვაში
Chairs: Grigol Jokhadze, Ramaz Khalvashi
მანანა ფხაკაძე, რაულ ჩაგუნავა (თბილისი)


მოქვის ოთხთავის დათარიღებისათვის

Manana Pkhakadze, Raul Chaganava (Tbilisi)


On the Date Determination of Mokvi Gospel

რამაზ ხალვაში (ბათუმი)


„ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი (ინტერტექსტური ანალიზი)

Ramaz Khalvashi (Batumi)


Prologue to “The Knight in the Panther Skin” (Intertextual Analysis)

ჯული შოშიაშვილი (თბილისი)


"გული, ცნობა და გონება ერთმანეთზედა ჰკიდიან"

July Shoshiashvili (Tbilisi)


“Heart, Mind and Thought Depend One upon Another”

შოთა ჯიჯიეშვილი(ბათუმი)


ზოგიერთი ქრისტოლოგიური შტრიხი ახალ აღთქმასა და ადრეული
პერიოდის ქართულ ჰაგიოგრაფიაში

Shota Jijieshvili (Batumi)


Some Christological Features in New Testament and Old Georgian Hagiographic
Monuments

გრიგოლ ჯოხაძე (თბილისი)


სულიერი სივრცე (ბასილი ზარზმელის ,,სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების“
მიხედვით)

Grigol Jokhadze (Tbilisi)


Sacred Space(According to Basili Zarzmeli’s “The Life of Serapion Zarzmeli”)

ირინა ნაცვლიშვილი (თბილისი)



ისტორიული მეხსიერების პოლიტიკა ადრეშუასაუკუნეების ქართულ
მწერლობაში

Irina Natsvlishvili (Tbilisi)


Policy of Historic Memory in Early Medieval Georgian Literature

ოლიკო ბერიძე (თბილისი)


ეკფრასისის თავისებურებები XII-XV სს ქართულ მწერლობაში

Olgha Beridze (Tbilisi)
 "Ekphrasis" in the Georgian Literature (12th – 13th cc)
კესო ბორჩხაძე(ბათუმი)


ლიტურგიკული პრაქტიკა გიორგი მერჩულეს „გრიგოლ ხანძთელის
მიხედვით“

Keso Borchkhadze (Batumi)


The Liturgy Practice by Giorgi Merchule “The Life of Grigol Khandzteli”

ლიანა ბაშელეიშვილი(მოსკოვი)


ასკეტური სრულქმნილების მოდელი და მისი განსახოვნება ჰაგიოგრაფიულ
ლიტერატურაში

Liana Basheleishvili (Moscow)


Model of Ascetic Perfection and Its Expression in Hagiographic Literature

გოჩა კუჭუხიძე (თბილისი)


"დავითიანის" ერთი ლექსიკური ერთეულის განმარტებისთვის

Gocha Kuchukhidze (Tbilisi)


Towards Interpretation of One Lexical Unit in “Davitiani”

დარეჯან მენაბდე (თბილისი)


იონა გედევანიშვილის "მიმოსვლის" მსოფლმხედველობითი დისკურსი

Darejan Menabde (Tbilisi)


Worldview Discourse in Iona Gedevanishvili’s Pilgrimage

ქეთევან ტატიშვილი (თბილისი)


ქართველ მეფეთა ანტონ I კათალიკოსისეული საგალობლები

Ketevan Tatishvili (Tbilisi)


Georgian Kings’ Church Songs by Cathalicos Anthon I

სოფიკო ლორთქიფანიძე (ბათუმი)


არჩილი - „მეფეთა საქებელნი და სამხილებელნი“

Sophiko Lortkipanidze (Batumi)


Archil : “The kings’ praises and disclosures”

მაკა ელბაქიძე(თბილისი)


ქალაქი როგორც ტექსტი შუა საუკუნეების რაინდულ რომანში

Maka Elbakidze(Tbilisi)


City as a Text in Medieval Chivalric Romance

სხდომა II Session - 25.X - 10.00-13.00
თავმჯდომარეები: თინა შიოშვილი, ელგუჯა მაკარაძე
Chairs: Tina Shioshvili, Elguja Makaradze
ზურაბ კიკნაძე (თბილისი)


მითოლოგიური გადმოცემა წმ. მაქსიმეზე

Zurab Kiknadze (Tbilisi)


Mythological Tradition on St Maximus

თინა შიოშვილი (ბათუმი)


დემონური პერსონაჟები კლარჯ მუჰაჯირთა შთამომავლების მითოსში

Tina Shioshvili (Batumi)


Demonic Protagonists in the Myths of Muhajir Descendants from Klarjeti

ალკაზარ კაშია (ბათუმი)


სიზმრის ფუნქციისთვის "ქოროღლის ეპოსის" ქართული ვერსიის აჭარულ
ვარიანტებში

Alkazar Kashia (Batumi)


Koroghli Dream(According to Ajarian Variant of Georgian Version of “Koroghli”
Epos)

გულ მუქერრემ სეზგინი ოზთურქი (თურქეთი, ართვინი)


ქართული მწერლობა თურქულენოვან სივრცეში

Gul Mukerrem Sezgin Ozturk (Artvin, Turkey)


Georgian Literature in the Turkish Space

გურამ ბახტაძე (ბათუმი)


კავკასიელი ეთნოსის წარმომადგენელი პერსონაჟები ალექსანდრე ყაზბეგის
თხზულებებში
Guram Bakhtadze (Batumi)
 Characters Representing Caucasian Ethnos in Kazbegi’s Works
გიული კალატოზიშვილი (თბილისი)


სიმბოლიზმი და ფუტურიზმი ქართულ ლიტერატურაში - მეოცე საუკუნის
დასაწყისის ახალი მოდერნისტული პერსპექტივა

Giuli Kalatozishvili (Tbilisi)


Symbolism and Futurism in Georgian Literature – New Modernist Perspective of the
Beginning of 20th Century
მანანა კვატაია (თბილისი)


საარქივო წყაროების ნარატივი ისტორიულ მოვლენათა კონტექსტში

Manana Kvataia (Tbilisi)


Narratives from Archive Sources in the Context of Historical Events

მანანა კვაჭანტირაძე (თბილისი)


ლიტერატურათმცოდნეობა და ლიტერატურის ისტორია "ახალი ისტორიზმის"
კონტექსტში

Manana Kvachantiradze (Tbilisi)


Literary Studies and Literary History in the Context of “New Historisism”

ნინო მინდიაშვილი (თბილისი)


მოთვინიერებული მწერლობის რეფლექსები

Nino Mindiashvili (Tbilisi)


Reflections on “Tamed Writers”

ინგა მილორავა (თბილისი)


დარღვეული დროთა კავშირი

Inga Milorava (Tbilisi)


The DisturbedConnection of Times

ჯულიეტა გაბოძე, მაია არველაძე (თბილისი)


კლასიკოსთა თხზულებების ახალი აკადემიური გამოცემების
ტექსტოლოგიური პრინციპები და ტექნოლოგიური მეთოდები

Julieta Gabodze, Maia Arveladze (Tbilisi)


Textological Principles and Technological Methods of New Academic Editions of the
Works of Classics

ელგუჯა მაკარაძე (ბათუმი)


ისტორიული პოეტიკის საგანი და მეთოდი

Elguja Makaradze (Batumi)


Research Subject and Methodology of Historical Poetics
სხდომა III Session - 25.X - 14.00-18.00
თავმჯდომარე: თამარ შარაბიძე
Chair: Tamar Sharabidze

ადა ნემსაძე (თბილისი)


ბოლშევიკური ტერორის მსხვერპლი უცნობი ქართველი პოეტი

Ada Nemsadze (Tbilisi)


Unknown Georgian Poet, Victim of Bolshevik Terror

თამარ პაიჭაძე (თბილისი)


მოდერნისტული რეკვიზიტი და ქართული ლიტერატურული ტრადიცია
(ექსპრესიონიზმი)

Tamar Paichadze (Tbilisi)


Modernist Requisite and Georgian Literary Tradition (Expressionism)

შორენა ბოლქვაძე (ბათუმი)


ვახუშტი კოტეტიშვილის „ჩემი წუთისოფელი“ –ქართული მემუარისტიკის
საინტერესო ნიმუში

Shorena Bolkvadze (Batumi)


“My Earthly Life” by Vakhushti Kotetishvili - an Interesting Example of Georgian
Memoir Style

ნუგეშა გაგნიძე (ქუთაისი)


გრიგოლ რობაქიძის „კავკასიის სილუეტები“

Nugesha Gagnidze (Kutaisi)
 Grigol Robakidze’s “Silhouettes of the Caucasus”
მანანა თავდგირიძე (ბათუმი)


ლაშა ტბაური - რეპრესიებს შეწირული ახალგაზრდა პოეტი

Manana Tavdgiridze (Batumi)
 Lasha Tbauri – a Young Poet Sacrificed to Repressions
ნესტან კუტივაძე (ქუთაისი)
 ეთიკური პრობლემა შიო არაგვისპირელის ნოველისტიკაში
Nestan Kutivadze (Kutaisi)
 Ethical Issues in Shio Aragvispireli's Short Stories
შორენა ლორთქიფანიძე (ბათუმი)


ინდივიდუალურ-საავტორო ნეოლოგიზმები ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში

Shorena Lortkipanidze (Batumi)


Individual Neologisms in Zurab Gorgiladze’s Poetry

სოფიკო ყულეჯიშვილი (ბათუმი)


ქალთა სახეები ფრიდონ ხალვაშის შემოქმედებაში

Sofiko Kulejishvili (Batumi)


Women Characters in Fridon Khalvashi’s Works

შორენა მახაჭაძე (ბათუმი)


აკა მორჩილაძის პოსტმოდერნისტული ტექსტის თავისებურებანი

Shorena Makhachadze (Batumi)
 Peculiarities of Aka Morchiladze’s Postmodernist Texts
ლალი თიბილაშვილი (თბილისი)
 შიო არაგვისპირელის საბავშვო ნოველები
Lali Tibilashvili (Tbilisi)



Children’s Stories by Shio Aragvispireli

მირანდა ტყეშელაშვილი (თბილისი)


მხატვრული სივრცისა და ისტორიული პერსონიფიცირების საკითხი აკა
მორჩილაძის დოკუმენტურ პროზაში („ქართულის რვეულები“, „ჩრდილი
გზაზე“)
Miranda Tkeshelashvili (Tbilisi)


The Issue of Artistic Space and Historical Personification in Aka Morchiladze’s
Documentary Prose (“Notebooks of Georgian”, “A Shadow on the Road”)
გურანდა გობიანი (ქუთაისი)
 მეხსიერების ფენომენის პოსტმოდერნისუტული ,,ანაბეჭდები“ გონის
ანთროპომეტრულ ჭრილში ( ნ. გელაშვილის ,,ჩვენება (ანაბეჭდები“)
Guranda Gobiani (Kutaisi)
 Postmodern "Imprints" of Memory Phenomenon in the Scope of Anthropometry of
Mind ("Display (imprints)" by Naira Gelashvili)
ნანა ტრაპაიძე (ბათუმი)


ორი ,,მანიფესტი“ სხვადასხვა კულტურულ დისკურსში (შოთა ჩანტლაძე და
კარლ არტმანი)

Nana Trapaidze (Batumi)


Two “Manifestos” in Different Cultural Discourse (Shota Chantladze and Carl
Hartmann)

VII სექცია - ლიტერატურის თეორია და უცხოური ლიტერატურა, აუდ.
#61
სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. ნინო ფირცხალავა, პროფ. ნანული კაკაურიძე,
პროფ. თამარ სირაძე, ასოც. პროფ. ანზორ აბუსერიძე

VII Section of Literary Theory and Foreign Literature, Room #61
Heads: Prof. Nino Pirtskhalava, Prof. Nanuli Kakauridze, Prof. Tamar Siradze,
Assoc. Prof. Anzor Abuseridze)
სხდომა I Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: ნანული კაკაურიძე
Chair: Nanuli Kakauridze
ნინო ფირცხალავა (თბილისი)


ლიტერატურა როგორც კოლექტიური მეხსიერების მედია მეხსიერების
კვლევის თანამედროვე ბუმის შუქზე

Nino Pirtskhalava (Tbilisi)


Literature as a Medium of Collective Memory in the Light of the Contemporary Boom
of Memory Studies

ქეთევან ანთელავა (თბილისი)


XIX საუკუნის ამერიკელი ქალი: მითი და რეალობა

Ketevan Antelava (Tbilisi)


XIX Century American Woman: Myth and Reality

ირინე შიშინაშვილი (ქუთაისი)


დროისა და კულტურის კრიტიკა ჰერმან ჰესეს რომანში ,,თამაში რიოში
მარგალიტებით"

Irine Shishinashvili (Kutaisi)


Critics of Time and Culture in Hermann Hesse’s Novel “The Glass Bead Game”

ნინო დონდოლაძე (ბათუმი)


უილიამ ფოლკნერი, მიმეტური მწერალი

Nino Dondoladze (Batumi)


William Faulkner, a Mimetic Writer

მაია დუმბაძე (ბათუმი)



გერდა ფონ რინლინგენი -ამორძალი ქალი თომას მანის „პატარა ბატონი
ფრიდემანის“ მიხედვით

Maia Dumbadze (Batumi)


Gerda von Rinnglingen - an Amazon WomanAccording to “Little Herr Friedemann”
by Thomas Mann

მარინე სიორიძე (ბათუმი)


ცნობიერების ნაკადი ნატალი საროტის რომანებში

Marine Sioridze (Batumi)


Stream of Consciousness in Nathalie Sarraute’s Novels

თამარ სირაძე (ბათუმი)


„...და არც ერთ მოკვდავს არ აუხდია ჩემი საბურველი“ (პლუტარქოსი,
ფრიდრიხ შილერი, ჰერმან მელვილი და გრიგოლ რობაქიძე)

Tamar Siradze (Batumi)


“… and my veil no mortal has hitherto raised”(Plutarch, Friedrich Schiller, Herman
Melville and Grigol Robakidze)

ნანულიკაკაურიძე (ქუთაისი)
 მითოპოეტიკის საკითხები თომას მანის ესეისტიკაში
Nanuli Kakauridze (Kutaisi)
 The Issues of Mythopoetics in Th. Mann’s Essays
ირაკლი ცხვედიანი (ქუთაისი)


ჯონ დოს პასოსისმანჰეტენ ტრანსფერი როგორც ურბანული რომანი

Irakli Tskhvediani (Kutaisi)


John Dos Passos’s Manhattan Transfer as a City Novel

თამარ კობეშავიძე (ქუთაისი)
 აზრის გაგების პრობლემა პოსტმოდერნისტულ ლიტერატურაში (პინჩონის
მოთხრობის ”ენტროპია” მიხედვით)
Tamar Kobeshavidze (Kutaisi)
 Making Sense in Postmodern Fiction (Exemplifed by Thomas Pynchon’s Story “The
Entropy”
სხდომა II Session - 25.X - 10.00-13.00
თავმჯდომარე: ნინო ფირცხალავა
Chair: Nino Pirtskhalava

ლიანოზაძე (ქუთაისი)



გლობალიზაციის პერსპექტივები და მარსელ პრუსტის "ქვეყანათა სახელები:
სახელი"

Lia Nozadze (Kutaisi)


The Perspectives of Globalization and Marcel Proust's Place-Names: The Name

ნანაქაჯაია (ბათუმი)
 თანამედროვე რუსული „ქალური“ პროზის მხატვრულ-სტილისტური
თავისებურებანი
Nana Kajaia (Batumi)
 Artistic and Stylistic Features of Modern Russian "Feminine" Prose
ნუნუ ბაკურიძე (ბათუმი)


უოლტ უიტმენის შემოქმედების ასახვა ი. ტურგენევის ლექს-პროზაში

Nunu Bakuridze (Batumi)


Reflection of W. Whitman’s works in I. Turgenev’s Poems in Prose

Ия Зумбулидзе (Кутаиси)


Модификации реализма в русской литературе на рубеже ХХ-XXI веков

ია ზუმბულიძე (ქუთაისი)
 რეალიზმის მოდიფიკაცია რუსულ ლიტერატურაში ХХ-XXI საუკუნეების
მიჯნაზე
თამარ ჩოკორაია (თბილისი)


თანამედროვე საზოგადოების კოლექტიური მეხსიერების ნაწილი (ა.
ანტონოვსკაიას ისტორიული რომანის მაგალითზე)

Tamar Chokotaia (Tbilisi)


Historical Prose – The Part of the Modern Society Collective Memory (On the
Pattern of A. Antonovskaya’s Historical Novel)

Вера Квантре (Кутаиси)


Tекстовая и нетекстоваяреальностьпоповестиА.Пушкина «Гробовщик»

ვერა კვანტრე (ქუთაისი)


ტექსტური და არატექსტური რეალობა პუშკინის „მეკუბოვის“ მიხედვით

ზურაბ არჩვაძე (ქუთაისი)


„მართებულობის“ პრინციპისათვის ფრანგულ კლასიცისტურ ტრაგედიაში

Zurab Archvadze (Kutaisi)


“BIENSÉANCE” in French Classicist Drama

დინარა ფაღავა (ბათუმი)


მადამ დე სევინიეს წერილები წარსულიდან დღემდე

Dinara Phagava (Batumi)


Madame De Sevigne’ Letters from the Past to the Present

თეონა ბერიძე (ბათუმი)


კაფკა და ანტიკაფკა მაკა მიქელაძის მოთხრობაში „გადამწერები“

Teona Beridze (Batumi)


Kafka and Anti-Kafka in Maka Mikeladze’s Story “The Scriveners”

Viktoria Diasamidze (Batumi)


Le comique des histoires drôles

ვიქტორია დიასამიძე (ბათუმი)


კომიკურის კატეგორია თანამედროვე ფრანგულ ქალაქურ ფოლკლორში
სხდომა III Session - 25.X - 14.00-18.00
თავმჯდომარე: ანზორაბუსერიძე
Chair: Anzor Abuseridze

ანა თოდუა (თბილისი)


ლიტერატურის როლი საზოგადოების ცნობიერების ფორმირებაში

Ana Todua (Tbilisi)


Role of Literature in Formation of Public Consciousness

ნინო ბუაძე (ქუთაისი)


მოდერნიზმისა და პოსტმოდერნიზმის ზოგიერთი ნიშნის სინთეზი ნატალი
საროტის „ოქროს ნაყოფში“

Nino Buadze (Kutaisi)


Synthesis of Some Modernist and Postmodernist Signs in Nathalie Sarraute's`The

Golden Fruits`
თამილა დავითაძე (ბათუმი)


თანამედროვე მსოფლიოს პრობლემები ფრედერიკ ბეგბედერისა და მიშელ
უელბეკის შემოქმედებაში (ნაწარმოებების - „99 ფრანკი“ და „პლატფორმა“
მიხედვით)

Tamila Davitadze (Batumi)


Problems of the Modern World in the Works of Frederic Beigbeder and Michel
Houellebecq (Based on "99 Francs" and "Platform")

Natia Kvachakidze (Kutaisi)


The Peculiarities of Nick Adams Stories by Ernest Hemingway

ნათია ქვაჩაკიძე (ქუთაისი)


ერნესტ ჰემინგუეის ნიკ ადამსის მოთხრობების თავისებურებები

ელისოფანცხავა (ქუთაისი)


ბავშვობის ციკლი „დუბლინელებში“ - ანალიზი

Eliso Pantskhava (Kutaisi)


Childhood Cycle in "Dubliners" - Analysis

ელენე ჯაველიძე (თბილისი)


ნაზიმ ჰიქმეთის 20-იანი წლების ლირიკის სპეციფიკურობანი

Elene Javelidze (Tbilisi)


Specificity of Nazim Hikmet’s Lyrics of 1920s

ანა ჯიოშვილი (ბათუმი)


გმირთა სახეები ჯონ ფაულზის შემოქმედებაში

Ana Jioshvili (Batumi)


Hero-Characters in John Fowles’ Work

ნინო გურგენიძე (ბათუმი)


ლიტერატურული ონიმები, როგორც გამომხატველობითი სახესხვაობა და
მათი თავისებურებანი თანამედროვე ლიტერატურაში

Nino Gurgenidze (Batumi)


Features and Expressive Variety of the Onyms in Modern Literature

ნესტან ხიმშიაშვილი (ქუთაისი)


ცნება παιδεία და თომას მანის „დოქტორი ფაუსტუსი“

Nestan Khimshiashvili (Kutaisi)


Concept παιδεία and Thomas Mann’s “Doctor Faustus”

ლევან გელაშვილი (თბილისი)


ვაცლავ ჰაველის დრამატურგიული სამყარო

Levan Gelashvili (Tbilisi)


Václav Havel’s Dramatic World

VIII სექცია - კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია და
ნეოგრეცისტიკა, აუდ. #29
სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. ნანა ტონია, პროფ. მარინე გიორგაძე,
პროფ. მარლენ ქანაანი

VIII – Section of Classical Philology, Byzantine and Modern Greek Studies,
Room #29
Heads: Prof. Nana Tonia, Prof. Marine Giorgadze, Prof. Marlene Kanaan

სხდომა I Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: ნანა ტონია
Chair: Nana Tonia
ნანა ტონია (თბილისი)



სიცილის ხელოვნების ანტიკური ტრადიცია

Nana Tonia (Tbilisi)


Ancient Traditionof Artof Laughter

ნინო ჩიხლაძე (ქუთაისი)


არისტოფანეს „პოლიტიკოსი“ ქალები ანუ “პრანჭვა გადაგვარჩენს“

Nino Chikhladze (Kutaisi)


Aristophane’s Women “Politicians” or “Coquetry will Save Us”

Vera Tsereteli (Kutaisi)


ConceptionofAncientGreekFamilyAccordingtoHomer's 'Odyssey'

ვერა წერეთელი (ქუთაისი)


ძველი ბერძნული ოჯახის კონცეპტი ჰომეროსის „ოდისეას“ მიხედვით

Mahvash Vaheddoost(Iran)


A Comparative Study of Some Characters of Shahnameh and Iliad

მაჰვაშ ვაჰედდუსთი (ირანი)


“შაჰნამესა” და “ილიადის”პერსონაჟების ურთიერთმსგავსებანი

მაია შუხოშვილი (თბილისი)


დიალოგ „პოლიტიკოსის” ადგილი პლატონის შემოქმედებაში (ჭეშმარიტი
ფილოსოფია თუ ირონია?)

Maia Shukhoshvili (Tbilisi)


The Place of the “Statesman” in Plato’s Literary Heritage (Genuine Philosophy or
Irony?)
შორენა ბარბაქაძე (ქუთაისი)


სინდისი და თეოფრასტოსის „ხასიათები“

Shorena Barbakadze (Kutaisi)


Consciousness and “Characters” by Theophrastus

ნინო დევიძე(ქუთაისი)


მუსიკის როლი და მუსიკალური ინსტრუმენტები ანტიკურ საბერძნეთში

Nino Devidze (Kutaisi)


Role of Music and Musical Instruments in Ancient Greece
სხდომა II Session - 25.X - 10.00-13.00
თავმჯდომარე:მაგდა მჭედლიძე
Chair: Magda Mchedlidze

MarleneKanaan (Beirut, Lebanon)
 La Philosophie au rythme du Sacré, Hellénisme et Christianisme

მარლენ ქანაანი (ლიბანი, ბეირუთი)


ელინიზმი და ადრეული ქრისტიანობა

მაგდა მჭედლიძე (თბილისი)


იოანე პეტრიწის ეგზეგეტიკური მეთოდი

Magda Mchedlidze (Tbilisi)


Ioane Petritsi’s Exegetical Method

მანანა ღარიბაშვილი (თბილისი)


ძველი რომაული ლირიკა ალექსანდრიული პოეზიის კონტექსტში

Manana Gharibashvili (Tbilisi)


AncientRoman Lyric in the Context of AlexandrianPoetry

ნინო მღებრიშვილი (თბილისი)


სასწაულის გაგება ანტიკურობაში, ქრისტიანობასა და ისლამში და
სასწაულთან დაკავშირებული დისკუსია თეოდორე აბუკურას დიალოგში

Nino Mghebrishvili (Tbilisi)


Understanding Miracles in Antiquity, Christianity and Islam and Discussion on
Miracles in Theodore Abu Qurrah’sDialogue

ნინო ქავთარია (თბილისი)


მხატვრულ-კულტურული ურთიერთობის ანარეკლი XII საუკუნის ქართულ
და ბიზანტიურ წიგნის მხატვრობაში:გელათის ოთხთავი (Q-908) და Cod.93
ათენის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან

Nino Kavtaria (Tbilisi)


Reflection of Artistic-Cultural Relations in XII Century Georgian and Byzantine Book
Illustrating: Gelati Gospel (Q-908) and Cod. 93 from the Athens National Library

Charles Renoux (France)


L’octoéchosdel’ancienrite géorgien

შარლ რენუ (საფრანგეთი)


ძველი ქართული ოქტოიხოსი
სხდომა III Session - 25.X- 14.00-18.00
თავმჯდომარე:მარინე გიორგაძე
Chair: Marine Giorgadze

სვეტლანა ბერიკაშვილი (თბილისი)


ახალი ბერძნულის პონტოური დიალექტის ერთი თავისებურებისათვის
(არქაული ელემენტები ნაცვალსახელთა სისტემაში)

Svetlana Berikashvili (Tbilisi)


One Peculiarity of Pontic Greek Dialect(Archaic elements in Pronoun system)

მარინე გიორგაძე (ბათუმი)



პონტოელ ბერძენთა ფოლკლორული ტრადიციები

Marine Giorgadze (Batumi)


Folklore Traditions of Pontic Greeks

სოფიკოჩხარტიშვილი (ბათუმი)


ფრაზეოლოგიური გამონათქვამები პონტოურ დიალექტში

Sopiko Chkhartishvili (Batumi)


Les expressions phrasėologiques en dialecte Pontien

იამზე გაგუა, ნინო ჯორბენაძე (თბილისი)


ბერძნულ–ლათინური სიტყვების სესხებისა და ნორმირება–მართლწერის
საკითხისათვის ქართულში

Iamze Gagua, Nino Jorbenadze (Tbilisi)


Towards The Borrowing of Greek-Latin Words and Normalization-Orthography
Issues in Georgian

დალი ნადიბაიძე (თბილისი)


კლასიკური ფილოლოგია და ბიზანტინისტიკა ინტერნეტ სივრცეში

Dali Nadibaidze (Tbilisi)


Classical Philology and Byzantine Studies on the Internet Space

თათია მთვარელიძე (თბილისი)


„...Utileestscire, quidfuturumsit“ - კლასიკური ფილოლოგიის მომავალი და
საქართველო

Tatia Mtvarelidze (Tbilisi)


„...Utile est scire, quid futurum sit“–The Future of Classical Philology and Georgia

IX სექცია: განათლების მეცნიერებები, აუდ. #59
სექციის ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. მადონა მიქელაძე, პროფ. ლელა თავდგირიძე,
პროფ. ვლადიმერ ადეიშვილი

IX Section: Education Science, Room #59
Heads: Assoc. Prof. Madona Mikeladze, Prof. Lela Tavdgiridze,
Prof. Vladimer Adeishvili
სხდომა I Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: მადონა მიქელაძე

Chair: Madona Mikeladze
ნელი ახვლედიანი (ბათუმი)


ავტონომიური სწავლის ტექნიკა უცხო ენის შესწავლისას უმაღლეს სკოლაში

Neli Akhvlediani (Batumi)


Autonomous Learning Techniques in Studying Foreign Languages at Higher Schools

მედეა დიასამიძე (ბათუმი)


უცხო

ენის

სწავლება

სტუდენტთა

ასაკობრივი

თავისებურებების

გათვალისწინებით
Medea Diasamidze (Batumi)


Teaching Foreign Language Considering Students’ Age and Their Peculiarities

ანა კუპრავა-გოგლიძე (თბილისი)


ზეპირი ისტორიები-კვლევის ალტერნატიული მეთოდი

Ana Kuprava-Goglidze (Tbilisi)


Oral Stories – Alternative Method of Research

მერაბ მეგრელიშვილი (ბათუმი)


ხელოვნების სწავლების მეთოდიკის საკითხები ამერიკელი მწერლის მერი
დანა გიგსის სახელმძღვანელო წიგნის მიხედვით

Merab Megrelishvili (Batumi)


Issues of Art Teaching Methodology according to Textbooks by American Writer
Mary Danagiggs

მაგდა ღუღუნიშვილი (თბილისი)


გერმანული და ქართული სამაგისტრო ნაშრომების სტრუქტურული
ერთეულების ინტერკულტურული შედარება

Magda Ghughunishvili (Tbilisi)


Intercultural Comparison of Structural Units ofGerman and Georgian Master’s Theses

მაია ტაკიძე (ბათუმი)


თვისებრივი კვლევის როლი ინგლისური ენის სწავლების გაუმჯობესებაში

Maia Takidze (Batumi)


The Role of Qualitative Research for Improvement of English Language Teaching

მაია კიკვაძე (ბათუმი)


სუბსტანტიურიმსაზღვრელისსწავლებისსკითხებითურქულენოვანჯგუფებში

Maia Kikvadze (Batumi)


Teaching Substantive Determinants to Turkish Students

მარიკა ოძელი (თბილისი)


ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების ვებგვერდი

Marika Odzeli (Tbilisi)



Webpage of Teaching Georgian as a Foreign Language

თეა ტეტელოშვილი (თბილისი)


უცხოელიშემსწავლელებისათვისქართულიენის A1 დონისსახელმძღვანელო „აღმართი“ დაქართულის, როგორცუცხოენის, სტანდარტი

Tea Teteloshvili (Tbilisi)


A1 Level Textbook Georgian Language “Aghmarti” for Foreign Learners and Standard
of Georgian as a Foreign Language
სხდომა II Session - 25.X - 10.00-13.00
თავმჯდომარე: თამარ ტალიაშვილი
Chair: Tamar Taliashvili

იმერი ბასილაძე, ვლადიმერ ადეიშვილი (ქუთაისი)


შალვა სიხარულიძე - XX საუკუნის ქართული პედაგოგიკური აზროვნების
ერთ–ერთი მესაძირკვლე

Imeri Basiladze, Vladimer Adeishvili (Kutaisi)


Shalva Sikharulidze – One of the Founders of Georgian Pedagogical Thinking

ნანი მამულაძე,მარინე გურგენიძე (ბათუმი)


შინ სწავლების თავისებურებანი, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

Nani Mamuladze, Marine Gurgenidze (Batumi)


Peculiarities, Problems and Solutions of the Model “Learning at Home”

ნინო ორჯონიკიძე , მაია ახვლედიანი (ქუთაისი)


საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცე პლანეტის მოქალაქის აღზრდაზე
ზრუნვაში

Nino Orjonikidze, Maia Akhvlediani (Kutaisi)


International Educational Space for Bringing Up Citizen of the Planet

თამარ ტალიაშვილი (თბილისი)


კრიტიკული აზროვნების განმავითარებელი

ტექნოლოგიები სასწავლო

პროცესში
Tamar Taliashvili (Tbilisi)


Technologies for Developing Critical Thinking in Learning Process

ნატო შეროზია, კონსტანტინე ცხვარაძე (ბათუმი)


ძალადობა და უსაფრთხოება ქართულ სკოლებში

Nato Sherozia, Konstantine Tskhvaradze (Batumi)


Violence and Safety in Georgian Schools

მადონა მიქელაძე (ბათუმი)


მასწავლებლის პროფესიასთან დაკავშირებული პრობლემები და სახელმწიფო
პოლიტიკა

Madona Mikeladze (Batumi)


Teacher-RelatedProblems and State Policy

ლელა თავდგირიძე (ბათუმი)


„საპედაგოგო ფაკულტეტი“ და მომავალ მასწავლებელთა საუნივერსიტეტო
მომზადება

Lela Tavdgiridze (Batumi)
 Pedagogical Faculty and Preparation of Future University Teachers
ნატო ქობულაძე (ქუთაისი)


სოციალური სტიგმა, იარლიყები და მისაღები ტერმინები

Nato Kobuladze (Kutaisi)


Social Stygma, Labels and Acceptable Terms

ნათია ზვიადაძე (ქუთაისი)


‘Etic’ და ‘Emic’ თვალსაზრისით კვლევის მეთოდური მნიშვნელობა

Natia Zviadadze (Kutaisi)


Methodological Value of the Research According to Etic and Emic Standpoints
სხდომა III Session - 25.X - 14.00-18.00
თავმჯდომარეები: ვლადიმერ ადეიშვილი, ლელა თავდგირიძე
Chairs: Vladimer Adeishvili, Lela Tavdgiridze

ეკატერინე გიგაშვილი (გორი)


დაწყებით საფეხურზე დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა
სწავლების პრობლემური საკითხები

Ekaterine Gigashvili (Gori)


Problematic Learning Issues of Students with Learning Disabilities ატ Primary Level
of Studying
მერაბ მაღრაძე (ქუთაისი)


ფუნქციონალურ მოთხოვნილებათა ადგილი სწავლის მოტივაციაში

Merab Maghradze (Kutaisi)


Place of Functiuonal Demands in Learning Motivation

ნანა მაკარაძე, იაგორ ბალანჩივაძე (ბათუმი, ქუთაისი)


ცაცია ბავშვები და მათთან მუშაობის თავისებურებები

Nana Makaradze, Iagor Balanchivadze (Batumi, Kutaisi)


Left Hander Children and Some Peculiarities of Working with Them

ნანა ფუტკარაძე (ბათუმი)


კრიტიკული აზროვნების მნიშვნელობა კითხვის სწავლების პროცესში

Nana Putkaradze (Batumi)


Importance of CriticalThinking in theReadingLearningProcess

ნინო დვალი, ნესტან კოსტავა (ქუთაისი)


სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მათი გაკვეთილზე გამოყენების
პედაგოგიური საფუძვლები
NinoDvali, Nestan Kostava (ქუთაისი)
 Modern Learning Technologies and Pedagogical Basis of Their Application at the
Lesson
ირმა ქურდაძე (სამცხე-ჯავახეთი)


განმავითარებელი შეფასება, როგორც სწავლების ეფექტურობის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი მიმართულება

Irma Kurdadze (Samtskhe-Javakheti)


Formative Evaluation as One of the Most Important Directions of Effective Teaching

ქეთევან შოთაძე (ბათუმი)


მხატვრული ტექსტის სწავლება კოგნიტური სქემებით

Ketevan Shotadze (Batumi)


Teaching Fiction Using Cognitive Diagrams

თეონა თედორაძე (ბათუმი)


გრამატიკულ-მთარგმნელობითი მეთოდი ინგლისური ენის სწავლების
პროცესში

Teona Tedoradze (Batumi)


The Grammar-Translation Method in the Process of Teaching English

ლელა თურმანიძე (ბათუმი)


ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის
პრიორიტეტები

Lela Turmanidze (Batumi)


Priorities of the Library of Batumi Shota Rustaveli State University

ნინო სოხაძე (ქუთაისი)


თანამედროვე განათლების თეორემის აუცილებლობასასწავლო პროცესში

Nino Sokhadze (Kutaisi)


InevitabilityofModernEducationalTheoriesinEducationalProcess

X სექცია: მასმედია და კულტურათშორისი ურთიერთობები, აუდ. #65
სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. დალი ოსეფაშვილი, ასოც. პროფ. მანანა
შამილიშვილი

X Section: Mass Media and Intercultural Relations, Room #65
Heads: Prof. Dali Osepashvili, Assoc. Prof. Manana Shamilishvili
სხდომა I Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: დალი ოსეფაშვილი
Chair: Dali Osepashvili
დალი ოსეფაშვილი (თბილისი)


ახალი ამბების ფორმისეული ტრანსფორმაცია თანამედროვე ქართულ ბეჭდურ
მედიაში

Dali Osepashvili (Tbilisi)


Transformation of News Format in Modern Print and Online Media

ეკა თხილავა (თბილისი)


საზოგადოების მანიპულირება წინასაარჩევნო მედია PR–ით

Eka Tkhilava (Tbilisi)


Manipulation of Society with Pre-Electoral PR

მაია ტორაძე (თბილისი)


„ფაქტი, როგორც პროპაგანდის იარაღი ქართულ მედიასივრცეში
(ტელეკომპანიების - „რუსთავი 2“-ს, „იმედის“ და „კავკასიის“ და
საინფორმაციო გადაცემების მიხედვით”)

Maia Toradze (Tbilisi)


“Fact as a Weapon of Propaganda in Georgian Media Space (According to the News
Programs of TV Companies “Rustavi-2”, “Imedi” and “Caucasus”)

ინგა ზოიძე (ბათუმი)


მედიის გავლენა სზოგადოების ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე

Inga Zoidze (Batumi)


The Influence of Media on Formation of Consciousness of Society

იოსებ სანიკიძე (ბათუმი)


მოვლენა, როგორც ასახვის საგანი

Ioseb Sanikidze (Batumi)


An Event as the Subject of Reflection

ინგა შამილიშვილი (ბათუმი)


კულტურათა დიალოგი ლიტერატურულ პრესაში (ჟურნალ ,,ჭოროხის“
მაგალითზე)

Inga Shamilishvili (Batumi)



Dialogue of Cultures in Press(On the Example of Journal “Chorokhi”)
სხდომა II Session - 25. X.14 – 10.00 – 13.00
თავმჯდომარე: მანანა შამილიშვილი
Chair: Manana Shamilishvili

ნინო ჭალაგანიძე (თბილისი)


ბავშვთა საკითხების გაშუქება თანამედროვე ქართულ მედიაში (საკვლევი
პერიოდი: 2014 წლის იანვარი-ივნისი)

Nino Chalaghanidze (Tbilisi)


Coverage of Children’s Issues in Modern Mass Media (Research Period: January-June,
2014)

ნესტან მამუჭაძე(ბათუმი)


ახალიამბებისგაშუქებისზოგიერთიფუნქციურითავისებურება (აჭარის
მაგალითზე)

Nestan Mamuchadze (Batumi)


Some Functional Specificities of News Broadcasting(On the Example of Adjara)

ნათია სირაბიძე(ბათუმი)


ამინდისშექმნისთეორიაქართულმედიაში: რამდენად
საჭიროამეტიდროდაეთმოსგანათლებაზესაუბარს?

Natia Sirabidze (Batumi)


Agenda Setting Theory in Georgian Media: Whether There Is a Need of Covering
News on Educational Topics

გურანდა შამილიშვილი (ბათუმი)


თანამედროვე ქართული მასმედია და კულტურული იდენტობის
ფორმირების პროცესები

Guranda Shamilishvili (Batumi)


Modern Georgian Mass Media and the Process of Forming Cultural Identity

ზინაიდა ჩაჩანიძე, თეონა ხეცურიანი(ქუთაისი)


საინფორმაციო ცნობისა და რეპორტაჟის როგორც ჟურნალისტურ ჟანრთა
მაკონსტიტუირებელ ნიშანთა სისტემა და ამ სისტემის ტექსტობრივ სივრცეში
ტრანსფორმაცია

Zinaida Chachanidze, Theona Khetsuriani (Kutaisi)


The System of Constituent Features of Informational Note and Reportage as
Journalistic Genres and Transformation of This System into a Textual Space

Marina Kuchukhidze, Irma Kipiani (Kutaisi)


Media Langauge and Democracy

მარინა კუჭუხიძე, ირმა ყიფიანი (ქუთაისი)


მედიის ენა და დემოკრატია
სხდომა III Session - 25.10.14 – 14.00-18.00
თავმჯდომარე: ინგა შამილიშვილი
Chair: Inga Shamilishvili

ლელა ოჩიაური (თბილისი)


„დილის რეცენზია“ - მითი თუ რეალობა? (ბეჭდური მედიის გავლენა
ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებზე)

Lela Ochiauri (Tbilisi)


Myth or Reality – “Morning Review”?

მარიამ ჭინჭარაული (თბილისი)


მასობრივი კულტურის ტრანსფორმაცია მე-20 საუკუნის მუსიკალურ
ხელოვნებაში

Mariam Chincharauli (Tbilisi)


The Transformation of Mass Musical Culture in 20th Century Musical Art

გვანცა საბაშვილი (ბათუმი)


პოლიტიკური დისკურსი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ პრესაში

Gvantsa Sabashvili (Batumi)


Political Discourse in Georgian Press of the Second Half of 19th Century

სოფიკო თავართქილაძე (ბათუმი)


მასმედიადაგონებრივიმანიპულირება

Sophiko Tavartkiladze (Batumi)


Mass Media and Mental Manipulation

თამარ ორაგველიძე (ბათუმი)


აჭარის მუზეუმის ბიბლიოთეკაში დაცული პრესა (მეოცე საუკუნის 30–იან
წლებამდე)

Tamar Oragvelidze (Batumi)


Press Preserved at the Library of Adjara Museum (Up to1930s)

მანანა შამილიშვილი (თბილისი)


ინფორმაციული საზოგადოებიდან - „სანახაობის საზოგადოებამდე: “
რესენტიმენტი ქართულ ტელემედიაში

Manana Shamilishvili (Tbilisi)


From an Information Society to a “Showmanship Society:”Melodramatic Culture in
Georgian Media

XI სექცია: ისტორია და ეთნოლოგია, აუდ. #43
სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. ემზარ მაკარაძე, პროფ. ნინო ჩიქოვანი,
პროფ.გიორგი სანიკიძე, ასოც. პროფ. ირაკლი ბარამიძე
XI Section: History and Ethnology,Room #43
Heads: Prof. Emzar Makaradze, Prof. Nino Chikovani, Prof. Giorgi Sanikidze,
Assoc. Prof. Irakli Baramidze
სხდომა I Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: ემზარ მაკარაძე
Chair: Emzar Makaradze
იზოლდა ბელთაძე (ბათუმი)


ინგლისელ ვაჭართა ქველმოქმედებანი(XV-XVI სს.)

Izolda Beltadze (Batumi)


Charities of English Merchants in XV-XVI Centuries

ჯემალ კარალიძე (ბათუმი)


ქართულ-სომხური ურთიერთობების ზოგიერთი საკითხი XVIII საუკუნეში

Jemal Karalidze (Batumi)


Some Issues of Georgian-Armenian Relations in XVIII Century

ლელა მიქიაშვილი (თბილისი)


რუსეთისა და ევროპის ქვეყნების ეკონომიკური ინტერესები საქართველოში
(მასალები XIX ს. I ნახევრის ფრანგ მეცნიერ-მოგზაურთა ნაშრომებიდან)

Lela Mikiashvili (Tbilisi)


Economic Interests of Russia and European Countries in Georgia (Materials from the
Works of I Half of XIX c French Travellers)

ნიაზ ზოსიძე(ბათუმი)


რუსეთ-ოსმალეთის პოლიტიკა XIX საუკუნის სამხრეთ საქართველოში და
მუჰაჯირთა შთამომავლების ისტორიული მეხსიერების საკითხები

Niaz Zosidze (Batumi)


Russian-Ottoman Policy in XIX century in South Georgia and Issues of Historical
Memory of Muhajirun Descendants

ირაკლი ბარამიძე (ბათუმი)


საქალაქო თვითმმართველობის არჩევნები ბათუმში 1917 წელს

Irakli Baramidze (Batumi)
 City Self Government Election in Batumi in 1917
კახაბერ სურგულაძე, გიორგი ჭიღვარია (ბათუმი, თბილისი)


1941 გერმანია-თურქეთისხელშეკრულება

Kakhaber Surguladze, Giorgi Tchighvaria (Batumi, Tbilisi)


Agreement between German and Turkey in 1941

კახა კვაშილავა (თბილისი)


აფხაზური ისტორიოგრაფია და 1992-1993 წლების ომი აფხაზეთში

Kakha Kvashilava (Tbilisi)


Abkhaz Historiography and the War in Abkhazia in 1992-1993

რევაზ დიასამიძე, ხათუნა დიასამიძე (ბათუმი)


აშშ-ს მიერ იაპონიის წინააღმდეგ ატომური იარაღის გამოყენების
მიზანშეწონილობის შესახებ

Revaz Diasamidze, Khatuna Diasamidze (Batumi)


Appropriateness of the USA’s Use of Nuclear Weapon agains Japan

ოთარ გოგოლიშვილი(ბათუმი)


საქართველოს ხსნაევროპაშია

Otar Gogolishvili (Batumi)


Salvation of Georgia is in Europe

არჩილ ვარშალომიძე (ბათუმი)


პოლიტიკურივითარებასაქართველოშიამიერკავკასიისგანსაკუთრებულიკომი
ტეტისადაამიერკავკასიისკომისარიატისმმართველობისპერიოდში (1917-1918
წწ.)

Archil Varshalomidze (Batumi)


Political Situation in Georgia during the Governing period of Transcaucasian Special
Committee and Transcaucasian Commissariat (1917-1918)
სხდომა II Session - 25.X–10.00-13.00
თავმჯდომარე: ნინო ჩიქოვანი
Chair: Nino Chikovani

ნინოჩიქოვანი (თბილისი)


მეხსიერების კონსტრუირების პრობლემები პოსტსაბჭოთა საქართველოში:
მეხსიერების ადგილები და “ძეგლების ომი”

Nino Chikovani (Tbilisi)


Problems of Memory Construction in Post-Soviet Georgia:Places of Memory and
“Wars of Monuments”

ქეთევან ხუციშვილი (თბილისი)


ინფორმაციული ველის გავლენა ახალი ელიტების ფორმირებაზე

Ketevan Khutsishvili (Tbilisi)


Impact of the Informational Space on the Construction of the New Elites

ნინო აბაკელია (თბილისი)


კონცეპტ ელიტას განზომილებებისთვის ქართულ კულტურულ კონტექსტში

Nino Abakelia (Tbilisi)


Dimensions of the Notion of Elite in the Georgian Cultural Context

თეა ქამუშაძე (თბილისი)


სოციალისტური შრომის გმირი: შეუმდგარი ელიტა

Tea Kamushadze (Tbilisi)


The Title of the Hero of Socialist Labor – Understanding Some Features of Soviet
Elitism

გიორგი ჭეიშვილი (თბილისი)


ართვინელი მიგრანტები ბათუმში: ახალი ეკონომიკური ელიტის
კონსტრუირება?

Giorgi Cheishvili (Tbilisi)


Artvin Migrants in Batumi: Constructing a New Economic Elite

თამთა ხალვაში (კოპენჰაგენი)


კოსმოპოლიტური ბათუმის ძიებაში

Tamta Khalvashi (Copenhagen)


In Search of Cosmopolitan Batumi

მანუჩარ ლორია (ბათუმი)


პოლიეთნიკური საქართველო: ვიზუალურ-ანთროპოლოგიური კვლევა

Manuchar Loria (Batumi)


Polyethnic Georgia: Visual-Anthropological Study

რუსლან ბარამიძე (ბათუმი)


ახალი დისკურსის ფორმირების დასაწყისი: სახელმწიფო ჩარევა და
რელიგიური თემის პროტესტი (ონლაინ მედია და სოციალური ქსელი
„მადლის საქმეზე“)

Ruslan Baramidze (Batumi)


Beginning of Constructing of New Discourse: Government Intervention and the
Protest of Religious Community (Online Media and Social Networkon “Madli
Affairs”)
თემურ ტუნაძე (ბათუმი)


კერასთან დაკავშირებული ადათობრივი სამართლის ნორმები საქართველოში
(მოსისხლეთა შერიგების რიტუალი)

Temur Tunadze (Batumi)


Hearth Related Traditional Laws in Georgia(Enemies Reconciliation Ritual)

პაატა ბუხრაშვილი (თბილისი)
 მასალები აღმ. საქართველოს მთიანეთის (ფშავი) ტრადიციული საკულტო
გეოგრაფიისათვის
Paata Bukhrashvili (Tbilisi)



Traditional Cultic Sites and Associated Religious Practices in the Highland Province
of Pshavi (Northeastern Georgia): Mapping and Documentation
სხდომა III Session - 25.X - 14.00-18.00
თავმჯდომარეები: ირაკლი ბარამიძე, გიორგი სანიკიძე
Chairs: Irakli Baramidze, George Sanikidze

გიორგი სანიკიძე (თბილისი)


დებატები „ორიენტალიზმის” გარშემო

George Sanikidze (Tbilisi)


Debates about ‘Orientalism’

ემზარ მაკარაძე (ბათუმი)


თურქეთის გეოპოლიტიკური ფაქტორი ცივი ომის შემდგომ პერიოდში

Emzar Makaradze (Batumi)


Turkey's Geopolitical Factor in the Post-Cold War Period

ვასილ ფერაძე (ქუთაისი)


კონფლიქტების როლი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში

Vasil Peradze (Kutaisi)


The Role of the Conflicts in Contemporary International Relations

ფატიმა შეყლაშვილი (თბილისი)


ბალკანეთის კონფლიქტი ინფორმაციულ საზოგადოებაში

Fatima Sheklashvili (Tbilisi)


The Bolkans Conflict in the Information Sociaety

თამარ ლეკვეიშვილი (თბილისი)


ირანელი ისტორიკოსის მოჰამმად ქაზემის ცნობა XVIII საუკუნის
საქართველოს შესახებ („თაჰმურაზ მირზას ქალიშვილის ხელში ჩაგდება“)

Tamar Lekveishvili (Tbilisi)


Mohammad Kazem’s News on Georgia of XVIII Century("Capture of Tahmuraz
Mirza’s Daughter")

ვლადიმერ კიკილაშვილი (თბილისი)


მცოცავი პოლიტიკა – რუსეთის ენობრივი პოლიტიკა კავკასიაში

Vladimer Kikilashvili (Tbilisi)


Crawling Policy – Russian Lingual Policy in the Caucasus

ირაკლი გორგილაძე (ბათუმი)


კავკასიის რეგიონის განვითარების ზოგიერთი ასპექტი XX-XXI საუკუნეების
მიჯნაზე

Irakli Gorgiladze (Batumi)


Some Aspects of Development Strategy of Caucasus Region at theTurn of XX-XXI
Centuries

ნანიფუტკარაძე (ბათუმი)


მუჰაჯირობასთან დაკავშირებული მემორიალური მემკვიდრეობა სამხრეთდასავლეთ საქართველოში

Nani Putkaradze (Batumi)


Memorial Heritage Concerning Muhajir Process in South-Western Georgia

XII სექცია: არქეოლოგია და წყაროთმცოდნეობა, აუდ. #44
სექციის ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. მერაბ ხალვაში, ისტორიის დოქტორი ნინო
ინაიშვილი, პროფესორი დევიდ ბრაუნდი

XII Section: Archaeology and Source Study, Room #44
Heads: Assoc. Prof. Merab Khalvashi, Doctor of History Nino Inaishvili, Prof. David Braund
სხდომა I Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: მერაბ ხალვაში
Chair: Merab Khalvashi
ამირან კახიძე (ბათუმი)


ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენები აჭარის ზღვისპირეთში

Amiran Kakhidze (Batumi)
 New Archaeological Finds in Ajara Black Sea Littoral
გურამ ჩხატარაშვილი (ბათუმი)


აჭარისწყლის ხეობის ქვის ხანის არქეოლოგიური ძეგლები

Guram Chkhatarashvili (Batumi)


Stone Age Sites from Acharistskali Gorge

ნანა ხახუტაიშვილი, ბრაიან გილმოური, ნათანიელ ერბსატულლო (ბათუმი; დიდი
ბრიტანეთი, აშშ)


კოლხეთი - რკინის მეტალურგიის უძველესი კერა

Nana Khakhutaishvili, Brian Gilmour, Nathaniel Erb-Satullo (Batumi; UK, USA)


Colchis – the Ancient Center of Metallurgy

ნინო სულავა, რუსუდან ჩაგელიშვილი, ნინო კალანდაძე, თამარ ბერიძე (თბილისი)


პრეისტორიული მეტალურგიის ახლადაღმოჩენილი ძეგლები მთიან
კოლხეთში (ლეჩხუმი)

Nino Sulava, Rusudan Chagelishvili, Nino Kalandadze, Tamar Beridze (Tbilisi)


Newly Discovered Monuments of Prehistoric Metallurgy in Mountainous Colchis
(Lechkhumi)

ნინო ძნელაძე (ბათუმი)


გრაფიტოები ფიჭვნარის ძვ.წ. V-IV სს-ის სამაროვნიდან

Nino Dzneladze (Batumi)


Graffiti from Pichvnari Cemetery of V-IV cc BCC

ნინო სულავა (თბილისი)


კოლხეთი და ფიბულები

Nino Sulava (Tbilisi)
 Colchis and Fibulae
AnnegretPlontke-Lüning(Jena, Germany)


Archäologie in der Informationsgesellschaft

ანეგრეტ პლონტკე-ლიუნინგი (გერმანია, იენა)


არქეოლოგია ინფორმაციულ საზოგადოებაში

სხდომა II Session - 25.X –10.00-13.00
თავმჯდომარე: დევიდ ბრაუნდი
Chair: David Braund
GochaTsetskhladze (Melbourne, Canada)


Locals, Greeks and Achaemenids around the Black Sea

გოჩა ცეცხლაძე (კანადა, მელბურნი)


ადგილობრივები, ბერძნები და აქემენიდები შავი ზღვის ირგვლივ

Michael Vickers (Oxford, UK)


VeneticSteeds: Aspectsof TradeintheAdriaticandtheBlackSeainthe Classical Period

მაიკლ ვიკერსი (დიდი ბრიტანეთი, ოქსფორდი)


ვენეციური რაშები: ადრიატიკისა და შავი ზღვის ვაჭრობის ასპექტები
კლასიკურ პერიოდში

JacquelineChristien (Paris, France)


Léonidas: Histoire et mémoire d'un sacrifice

ჟაკლინ კრისტიენი (საფრანგეთი, პარიზი)


ლეონიდასი: ისტორია და მსხვერპლად შეწირვის ხსოვნა

გურამ ყიფიანი (თბილისი)



ეცერის ელინისტური ხანის სიმაგრე და სვანეთის მიკრო-ურბანული
სისტემები

Guram Kipiani (Tbilisi)


Hellenistic Stronghold of Etseri and Micro-Urban Systems of Svaneti

David Braund (Exeter, UK)


Pomponius Mela on Colchis: Knowledge, Geography and Local Tradition

დევიდ ბრაუნდი (დიდი ბრიტანეთი, ექსეტერი)


პომპონიუს მელა კოლხეთის შესახებ: ცნობები, გეოგრაფია და ადგილობრივი
ტრადიციები

მადონა მშვილდაძე (თბილისი)


პტოლემაიოსისეული ,,Λούβιον κώμη”-ს ლოკალიზაციის საკითხი

Madona Mshvildadze (Tbilisi)


The Localization Issue of Ptolemy’s ,,Λούβιονκώμη”

მერაბ ხალვაში,ლაშა ასლანიშვილი (ბათუმი)


ფლავიუს არიანე და აფსაროსის რომაული გარნიზონები

Merab Khalvashi, Lasha Aslanishvili (Batumi)


Flavius Arrianus and Roman Garrisons in Apsaros
სხდომა III Session - 25.X - 14.00-18.00
თავმჯდომარე: ნინო ინაიშვილი
Chair: Nino Inaishvili

ემზარ კახიძე (ბათუმი)


სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო და რომაულ-ადრებიზანტიური სამყარო

Emzar Kakhidze (Batumi)


South-Western Georgia and Roman-Early Byzantine World

გურამ გრიგოლია (თბილისი)


ეგრისის სამეფოს სამხრეთ-დასავლეთი სასაზღვრო ზოლი გვიანრომაულ
ხანაში

Guram Grigolia (Tbilisi)


South-Western Borderline of the Egrisi Kingdom in Late Roman Period

კახაბერ ქამადაძე(ბათუმი)


გვიანი შუა საუკუნების მოჭიქული კერამიკა გონიო–აფსაროსიდან

Kakhaber Kamadadze (Batumi)


The Late Middle Ages Glazed Pottery from Gonio-Apsaros

ბიჭიკო დიასამიძე (ბათუმი)


ეგრის-აფხაზეთის საეკლესიო ცენტრები X საუკუნეში

Bichiko Diasamidze (Batumi)


Church Centers of Egrisi-Abkhazeti in X Century

თორნიკე დიასამიძე(თბილისი)


ჩერქეზეთში, სენტის ტაძრის ბერძნულენოვანი წარწერა

Tornike Diasamidze (Tbilisi)


Greek Inscription of Senty Church in Circassia

XIII სექცია: ფილოსოფია, სოციოლოგია, რელიგიათმცოდნეობა, აუდ.
#21
სექციის ხელმძღვანელები: პროფ. მიხეილ მახარაძე, ასოც.პროფ. ვარდო ბერიძე

XIII Section: Philosophy, Sociology and Religious Studies, Room #21
Heads: Prof. Mikheil Makharadze, Assoc. Prof. Vardo Beridze
სხდომა I Session - 24.X - 15.00-18.00
თავმჯდომარე: გიორგი მასალკინი
Chair: Giorgi Masalkini
მიხეილ მახარაძე (ბათუმი)


გაუცხოების პრობლემა ქართველ ფილოსოფოსთა ნაშრომებში

Mikheil Makharadze (Batumi)


The Problem of Alienation in the Works of Georgian Philosophers

ირმა შიოშვილი (თელავი)


მეცნიერებისა და პოლიტიკის სინთეზის პრობლემა კარლ მანჰაიმთან

Irma Shioshvili (Telavi)


The Problem of Relation between Science and Politics in K. Manheim

რუსუდან მიქაუტაძე(ქუთაისი)


დემოკრატიულ საზოგადოებებში ელიტარულ და მასობრივ კულტურათა
ურთიერთმიმართების საკითხისათვის

Rusudan Mikautadze (Kutaisi)


Towards the Issue of Interrelation between Elite and Mass Cultures in Democratic
Societies

ლალი ზაქარაძე (ბათუმი)


ტოლერანტობა - თანამედროვეობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა

Lali Zakaradze (Batumi)


Tolerance – One of the Most Important Modern Challenges

გიორგი მასალკინი (ბათუმი)


კოლექტიური ფსიქოლოგიური რეალობის საკითხისადმი

Giorgi Masalkini (Batumi)


Towards the Issue of Collective Psychological Reality

ბადრი ფორჩხიძე(ქუთაისი)


მეგობრობის

რელიგიურ-ფილოსოფიური

გაგება, როგორც უმაღლეს

ჭეშმარიტებასთან ზიარების ერთადერთი გზა
Badri Porchkhidze (Kutaisi)


Religious-Phislosophical Understanding of Friendship as the Only Way to Perceive
Truth

მანანა ჩიტეიშვილი(ქუთაისი)


ზნეობის გაგებისათვის

Manana Chiteishvili (Kutaisi)


Towards Understanding the Morality

მერი ჟორჟოლიანი (თბილისი)


ვთამაშობ, მაშასადამე ვარსებობ

Meri Zhorzholiani (Tbilisi)


I Play, therefore I Am

გული შერვაშიძე (ბათუმი)


პოეზიის ესთეტიკა

Guli Shervashidze (Batumi)


Aesthetics of Poetry

ვარდო ბერიძე (ბათუმი)


მეტაფორა მეცნიერებასა და პოეზიაში (ხოსე ორტეგა-ი-გასეტის - „ორი
დიდი მეტაფორა“-ს მიხედვით)

Vardo Beridze (Batumi)


Metaphor in Science and Poetry (According to José Ortega y Gasset’s “The Two Big
Metaphors”)

შორენა ბარბაქაძე (ქუთაისი)


სინდისი და თეოფრასტოსის „ხასიათები“

Shorena Barbakadze (Kutaisi)


Consciousness and “Characters” by Theophrastus
სხდომა II Session - 25.X –10.00-13.00
თავმჯდომარე: ლალი ანთიძე

Chair: Lali Antidze
ლელა ალექსიძე(თბილისი)


მატერია იოანე პეტრიწის კომენტარებში

Lela Alexidze (Tbilisi)


Matter in Ioane Petritsi’s Commentary

ლალი ანთიძე (ბათუმი)


ცნობიერების მდგომარეობის გაგება და მისი როლი შემეცნების პროცესში

Lali Antidze (Batumi)


Understanding the State of Consciousness and Its Role in Cognitive Process

თეონა მუკუტაძე(ბათუმი)


ადამიანის კრიზისული ყოფიერება, გაუცხოების ფენომენი

Teona Mukutadze (Batumi)


The Crisis of Human Existence. Phenomenon of Alienation

თამარ ცხადაძე (თბილისი)


ფაქტების და ღირებულებების დიხოტომია და ღირებულებების როლი
ცოდნის წარმოების პროცესში

Tamar Tskhadadze (Tbilisi)


Dichotomy of Facts and Values and the Role of Values in the Process of Knowledge
Production

ნათელა ჩიქოვანი (თბილისი)


მეთოდოლოგიური სკეპტიციზმიდან მეტაფიზიკურ მედიტაციებამდე

Natela Chikovani (Tbilisi)


From Methodological Skeptisism to Metaphysical Meditations

სესილი ძებნიაური (თბილისი)


"ესთეტიკურის” ტრანსფორმაცია ინფორმაციულ ეპოქაში (ტრანსესთეტიკა)

Sesili Dzebniauri (Tbilisi)


Transformation of “Aesthetic” in the Era of Information (Trans-Aesthetics)

მაკა ლაშხია (თბილისი)
 პოსტმოდერნული კულტურა: ჰიპერრეალისტური სიმულაცია და
სიმულაკრები
Maka Lashkhia (Tbilisi)


Postmodernist Culture: Hyperrealistic Simulation and Simulacra

მირიან ებანოიძე (ქუთაისი)


ჰაიდეგერი და აღმოსავლური აზროვნება

Mirian Ebanoidze (Kutaisi)


Heidegger and Eastern Thought
სხდომა III Session - 25.X - 14.00-18.00

თავმჯდომარე: ვარდო ბერიძე
Chair: Vardo Beridze
აბესალომ ასლანიძე (ბათუმი)


თეოლოგია თუ რელიგიათმცოდნეობა? (საკითხის დასმისთვის)

Abesalom Aslanidze (Batumi)


Theology or Religious Studies? (Towards Raising the Issue)

შოთა ჯიჯიეშვილი (ბათუმი)


მესიანური წინასწარმეტყველებების განმარტებანი ძველ აღთქმაში და მათი
თავისებურებანი

Shota Jijieshvili (Batumi)


Commentaries to Messianic Prophesy in Old Testament and Their Peculiarities

დენიზა სუმბაძე (თბილისი)


მერვე მსოფლიო საეკლესიო კრების

თეოლოგიური მნიშვნელობა

და

თანამდროვე ქართული ბიზანტინოლოგიური პრობლემები
Sumbadze Denyza (Tbilisi)


The 8th Ecumenical Council and the Theological Problems of the Georgian
Byzantinology

გიორგი ხეოშვილი(თბილისი)


XIX-XX საუკუნის რუსული რელიგიური ფილოსოფიის ზოგიერთი იდეის
რეცეფცია გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაში

Giorgi Kheoshvili (Tbilisi)


Reception of Some Ideas of XIX-XX Century Russian Religious Philosophy in Grigol
Robakidze’s Works

საბა მეტრეველი (თბილისი)


ქართული მწერლობა და ანტირელიგიური პროპაგანდა

Saba Metreveli (Tbilisi)


Georgian Literature and Anti-Religious Propaganda

არტურ დალგატოვი,იმანუტდინ სულაევი (დაღესტანი)


დაღესტანის მუსლიმანური სასულიერო პირები და 1920-1921 წლების
ანტისაბჭოთა აჯანყება

Arthur Dalgatov, Imanutdin Sulaev (Dagestan)
 The Muslim Clergy of Dagestan and the Anti-Soviet Uprising of 1920-1921
როლანდ შაინიძე(კანადა, იორკი)


სეკულარიზაციის თეორიები და ახალი რელიგიური მიმდინარეობები
გლობალიზაციის კონტექსტში

Roland Shainidze (York, Canada)



Theories of Secularization and New Religious Movements in a context of
Globalization

