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Scientific Committee of IV International Symposium of  Young Scholars
 
Nana Gaprindashvili –Professor, Dean of the Faculty of Humanities, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
Vakhtang Licheli – Professor, Faculty of Humanities, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
Ekaterine Navrozashvili – Associated Professor, Head of the Office of Academic Research and Development, the Faculty 

of Humanities, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
Maia Gurabanidze – The Director of the Museum of  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
Zaal Abashidze – Director of Korneli Kekelidze National Center of Manuscripts, Professor, St. Andrew the First called 

Georgian University, Georgia
Giorgi Alibegashvili – Head of State Language Department, Professor, St. Andrew the First Called Georgian University, 

Georgia
Paul Wordsworth  – PhD in Archaeology, Research Fellow at the University of Oxford Specializing in the Archaeology of 

the Medieval Caucasus and Central Asia,  UK
Eberhard Sauer – PhD in Archaeology, Professor at the University of Edingburgh, UK 
Katie Campbell – PhD in Archaeology, King’s College, University of  Cambridge,  UK
Emanuele Intagliata –  Assoc. Professor, University of Milan, Italy

Organizing Committee of IV International Symposium of  Young Scholars

Davit Naskidashvili – Chair, PhD student and specialist at TSU institute of Archaeology, Faculty of Humanities 
Natia Putkaradze – Co-chair, PhD in Linguistics,  Invited Lecturer at TSU Faculty of Humanities, Senior Specialist at the  

Office of Academic Research and Development Faculty of Humanities, Postdoc at Institute for Slavic and Caucasus 
Studies at Friedrich Shiller  University of Jena

Giorgi Jgharkava – Co-chair, PhD student, Invited Lecturer at TSU Faculty of Humanities
Sopio Totibadze – PhD in Philology, Invited Lecturer at TSU Faculty of Humanities
Elene Lursmanashvili – MA of Philology, TSU Faculty of Humanities
Sophio Chkhatarashvili – PhD in Philology, Senior Specialist at the Institute of Ukrainian Studies named after Otar 

Bakanidze, Invited Lecturer at TSU Faculty of Humanities  
Nino Tavartkiladze – PhD student at TSU Faculty of Humanities, Invited Researcher at Max Planck Institute for 

Evolutionary Anthropologie
Tamar Mghebrishvili  – BA Student at TSU Faculty of Humanities 
Nikoloz Shapakidze – BA Student at TSU Faculty of Humanities 
Nino Skhirtladze –  PhD student, Invited Lecturer at TSU Faculty of Humanities
Mariam Chikadze –  PhD student at TSU Faculty of Humanities
Ciarra Criscione – BA Student at Georgetown University in Washington D.C.
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ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის სამეცნიერო კომიტეტი

ნანა გაფრინდაშვილი – პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების სამსახურის უფროსი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

მაია გურაბანიძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმის დირექტორი, საქართველო

ზაალ აბაშიძე – პროფესორი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი, საქა-

რთველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, საქართველო

გიორგი ალიბეგაშვილი – პროფესორი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს საპატრიარქოს წმი-

ნდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, საქართველო

პოლ ვორდსვორთი – არქეოლოგიის დოქტორი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომელი, დიდი ბრიტანეთის გაე-

რთიანებული სამეფო

ებერჰარდ ზაუერი – პროფესორი, არქეოლოგიის დოქტორი, ედინბურგის უნივერსიტეტი,  დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სა-

მეფო

ქეითი კემპბელი – არქეოლოგიის დოქტორი, სამეფო კოლეჯი, კემბრიჯის უნივერსიტეტი,  დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული 

სამეფო

ემანუელე ინტალიატა – ასისტენტ-პროფესორი, ურბანული ქსელის ევოლუციების ცენტრის მკვლევარი,  ორჰუსის უნივერსიტეე-

ტის  ასისტენტ-პროფესორი, დანია

ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის  საორგანიზაციო კომიტეტი

დავით ნასყიდაშვილი – სიმპოზიუმის თავმჯდომარე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის ინ სტი-

ტუტის სპეციალისტი, დოქტორანტი

ნათია ფუტკარაძე – სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, 

იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის სლავისტიკისა და კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის პოსტდოკი

გიორგი ჯღარკავა – სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი, 

დოქტორანტი 

სოფიო თოთიბაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი,  ფილოლოგიის დოქტორი

ელენე ლურსმანაშვილი – ფილოლოგიის  მაგისტრი,  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოფიო ჩხატარაშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი,  ოთარ ბაქანიძის სახელობის უკრაინისტიკის ცენტრის უფროსი სპეცია-

ლისტი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი

ნინო თავართქილაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, არქეოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი, მაქს პლა-

ნკის ევოლუციური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის მიწვეული მკვლევარი

თამარ მღებრიშვილი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი 

ნიკოლოზ შაფაქიძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი 

ნინო სხირტლაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი, დოქტორანტი

მარიამ ჭიკაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი

სიერა ქრიშონი – ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი  
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© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022

რეგლამენტი: 

მოხსენება პლენარულ სხდომაზე – 30 წუთი 

მოხსენება სექციის სხდომაზე – 15 წუთი 

დისკუსია – 5 წუთი 

სამუშაო ენა – ქართული და ინგლისური

Time Limit: 

Presentation at the Plenary Session – 30 minutes 

Presentation at the Session Meeting – 15 minutes 

Participation in Discussions – 5 minutes

Working Languages: Georgian  and English
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სიმპოზიუმის მხარდამჭერები
ISYSH Partners

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

State Language Department 

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

Korneli Kekelidze Georgian National Center of Manuscripts

აკმს − აკადემიური კვლევის მეგობრები საქართველოში 

FaRiG − Friends of Academic Research in Georgia 

 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

The National Parliamentary Library of Georgia

© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022



6

IS
Y

S
H

  
2

0
2

2

cd

The idea of holding the International Symposium of Young Scholars was born in 2016 
at the Office of Academic Research and Development of the Faculty of Humanities at 
Ivane Javakhisvhili Tbilisi State University and it belongs to the head of the mentioned 
office,  assoc. prof. Ekaterine Navrozashvili. On November 20-23, 2017, Tbilisi State Uni-

versity hosted I International Symposium in the Humanities organized by the Faculty of Humanities. About 
150 doctors and young scientists from different higher education institutions of Georgia participated in the 
Symposium, as well as international visitors from around the world. I International Symposium of Young 
Scholars was dedicated to the history of research and literary relations, timely issues and modern chal-
lenges. On November 14-17, 2018, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University hosted the young researchers 
interested in studying Humanities for the second time. II International Symposium of Young Scholars was 
dedicated to the 100th anniversary of the establishment of the first Georgian University. Within the scope 
of the Symposium, various workshops and seminars were organized, including a round table and discus-
sion forums. Like the first Symposium, the second one was marked by a large number of participants; In 
particular, the PhD students from TSU, young scientists from other universities of the capital and from the 
regions, as well as from abroad presented at the Symposium. 

The 3rd Symposium was founded by  the financial support of Shota Rustaveli National Science Foundation 
of Georgia. The main theme of III Symposium was the hundred-year-long history of Oriental teaching and 
research in Georgia and modern trends in the field across the world. 

This year’s Symposium will be focused on Archaeology the trends of researching Archaeology in and out-
side of Georgia and will be held on May 27-29, 2022. Up to 80 participants are included in the Symposium 
Program. For more information please visit our website: http://isysh.tsu.ge/en

Initiated by the organizing committee (Assoc. Prof. Ekaterine Navrozashvili – the scientific 
supervisor of ISYSH team and the  author of the idea), the bilingual reviewed scientific 
electronic journal “TSU-ti” was founded within the framework of the International Sym-
posium of Young Scholars. The title of the journal (TSU Towards Internationalization) re-
flects our main task – to promote the internationalization of research in the Humanities 

by young scientists. 

The purpose of the journal is to: 

• Encourage interdisciplinary research; 

• Promote Kartvelology studies;

• Support young researchers.

  The target group of the journal is the professionals of the Humanities and the related fields: pro-
fessors, scholars and young researchers from various higher educational institutions and research centers 
of Georgia, as well as from foreign universities. The annual scientific journal “TSU-ti” aims to become a part 
of the international search engines. Each submitted article will undergo double anonymous review. The 
first volume of the Journal TSU-ti (Subject domain: History and Archaeology)  is being published in May, 
2022  and it will be indexed in Google Scholar and Crossref accompanied with DOI  (digital object identifier 
for each article). The young scholars, as the  potential authors are welcome to find the evaluation proce-
dure and criteria on the journal’s website: http://tsuti.tsu.ge/.
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ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის ჩატარების იდეა 
2016 წელს ჩაისახა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო 
კვლევებისა და განვითარების სამსახურში და იგი ეკუთვნის ამავე სამსახურის  

ხელმძღვანელს, ასოცირებულ პროფესორს – ეკატერინე ნავროზაშვილს. ახალგაზრდა მეცნიერთა 
I საერთაშორისო სიმპოზიუმი დიდი წარმატებით განხორციელდა 2017 წლის ნოემბერში, მასში მო-
ნაწილეობდა 150-ამდე დოქტორანტი და ახალგაზრდა მეცნიერი როგორც საქართველოს, ისე ევრო-
პისა და აზიის სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი მიეძღვნა 
თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევის ისტორიას, აქტუალურ საკითხებსა და 
თანამედროვე გამოწვევებს. 2018 წლის 14-17 ნოემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მეორედ უმასპინძლა ჰუმანიტარული მეცნიერებების შესწავლით 
დაინტერესებულ ახალგაზრდა მკვლევრებს და იგი მიეძღვნა პირველი ქართული უნივერსიტეტის 
დაარსების 100 წლის იუბილეს. სიმპოზიუმის ფარგლებში, დარგობრივი და თემატური სექციების 
პარალელურად, მოეწყო მრგვალი მაგიდა და სადისკუსიო ფორუმები, გაიმართა არაერთი სამუ-
შაო შეხვედრა. 2018 წლის სიმპოზიუმზე მოხსენებით წარდგნენ როგორც თსუ დოქტორანტები, ისე 
ახალგაზრდა მეცნიერები საქართველოს ცენტრალური უნივერსიტეტებიდან და საზღვარგარეთის 
უმაღლესი სასწავლო-კვლევითი ცენტრებიდან. ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპო-
ზიუმი (ძირითადი თემით – აღმოსავლეთმცოდნეობა) შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნუ-
ლი სამეცნიერო ფონდისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის ფინანსური მხარდაჭერით 2019 წელს განხორციელდა. 

წელს, 2022 წლის 27-29 მაისს უკვე მეოთხედ ტარდება ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორი-
სო სიმპოზიუმი ძირითადი მიმართულებით – არქეოლოგია და არქეოლოგიის კვლევის უახლესი 
ტენდენციები საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ.  2022 წლის სიმპოზიუმში 80-ამდე  მონა-
წილეა ჩართული  როგორც საქართველოდან, ასევე დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო-
დან, დანიიდან, იტალიიდან,  ესტონეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ყაზახეთიდან, 
თურქეთიდან... სიმპოზიუმის შესახებ ვრცელი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ვებგვერდზე: http://
isysh.tsu.ge/

ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის საორგანიზაციო ჯგუფის 
ინიციატივით (იდეის ავტორი − გუნდის სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. 
ეკატერინე ნავროზაშვილი), სიმპოზიუმის ბაზაზე დაფუძნდა ბილინგვური რეცენზი-
რებადი სამეცნიერო ელექტრონული ჟურნალი „TSU-ti“. ჟურნალის სახელწოდება (TSU 
Towards Internationalization) ასახავს ჩვენს მთავარ ამოცანას – ხელი შეეწყოს ჰუმანი-

ტარულ დარგებში მომუშავე ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების ინტერნაციონალიზაციას.
ჟურნალის მიზანია: 
• კვლევათა ინტერდისციპლინურობის წახალისება; 
• ქართველოლოგიური კვლევების პოპულარიზება; 
• ახალგაზრდა მკვლევართა ხელშეწყობა. 
ჟურნალის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ჰუმანიტარული და მომიჯნავე პროფილის სპე-

ციალისტები: პროფესორ-მასწავლებლები, მეცნიერ-თანამშრომლები და ახალგაზრდა მკვლე-
ვრები როგორც საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებიდან და სა-
მეცნიერო-კვლევითი ცენტრიდან, ისე საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებიდან. ყოველწლიური 
სამეცნიერო ჟურნალი „TSU-ti“ მიზნად ისახავს საერთაშორისო საძიებო ბაზებში ჩართვას. თითო-
ეული შემოსული სტატია გაივლის ორმაგ ანონიმურ რეცენზირებას. 2022 წლის მაისში გამოდის   
ჟურნალის პირველი ნომერი (ისტორიისა და არქეოლოგიის თემატური მიმართულებით) და ის უკვე  
ინდექსირებულია  Google Scholar-სა  და Crossref-ში თითოეული სტატიისთვის სათანადო ობიექტის 
ციფრული იდენტიფიკატორის (DOI)  მითითებით. დაინტერესებულ ახალგაზრდა მკვლევართათ-
ვის წარსადგენი სტატიის შეფასების პროცედურა და კრიტერიუმები ხელმისაწვდომია ჟურნალის 
ვებგვერდზე: http://tsuti.tsu.ge/  
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ებერჰარდ ვ. ზაუერი /არქეოლოგიის დოქტორი, 
ედინბურგის უნივერსიტეტი/

Eberhard W. Sauer  /Doctor of Archaeology, Edinburgh 
University/

ებერჰარდ ზაუერი იკვლევს არქეოლოგიისა და უძველესი 
ისტორიის საკითხებს ტუბინგენის, ფრაიბურგისა და ოქსფორდის 
უნივერსიტეტებში. 1999-2001 წლებში  ოქსფორდში მაგისტრატუ-

რისა და დოქტორანტურის დასრულების შემდეგ იგი მიწვეული იყო ლესტერის არქეოლოგიისა 
და უძველესი ისტორიის სკოლაში. 2001-2003 წლებში იგი დაბრუნდა ოქსფორდში ბრიტანეთის 
აკადემიის პოსტდოკის  პროექტით. ე. ზაუერი 2003 წლიდან ედინბურგის უნივერსიტეტის ისტო-
რიისა და არქეოლოგიის სკოლის კლასიკური არქეოლოგიის ლექტორია, იგი 2008 წელს აირჩიეს 
პროფესორად ამავე სკოლაში. ებერჰარდ ზაუერი კოორდინებულ საველე სამუშაოებს ატარებდა 
საქართველოში, დარიალის ხეობაში (2013-2016 წლებში პროფესორ კონსტანტინე ფიცხელაურსა 
და სხვებთან ერთად), გორგანის კედელზე და ირანში მდებარე სხვა არქეოლოგიური თვალსაზრი-
სით საინტერესო ადგილებში (2005-2016 წლებში დოქტორ ჯებრაელ ნოქანდესთან, ჰამიდ ომრან 
რეკავანდთან და სხვ.), რომის ციხესიმაგრესა და ქალაქ ალჩესტერში (1996-2004), ბრიტანეთში. 
ე. ზაუერისა და მის თანაავტორთა მონოგრაფიაში − „დარიალი:  „კასპიის კარიბჭე“ კავკასიაში  
ანტიკურობიდან ჰუნების ეპოქასა და შუა საუკუნეებამდე“ − საფუძვლიანად არის შესწავლილი და-
რიალის საკითხები (2020, თანაავტ.: ლანა ჩოლოგური და სხვ.); იგი თანაავტორია ნაშრომებისა: 
„სასანური სპარსეთი“ (რედ., 2017), „სპარსეთის საიმპერატორო ძალა გვიან ანტიკურ ხანაში“ (2013, 
ჰამიდ ომრან რეკავანდი და სხვ.), „ხაზოვანი დედამიწის სამუშაოები“, „ტომობრივი საზღვარი და 
რიტუალური ქცევა: ეივს დიჩი რკინის ხანიდან ადრეულ შუა საუკუნეებამდე“ (2005 წ.), „მონეტები, 
კულტი და კულტურული თვითმყოფადობა: ავგუსტუსის მონეტები, ცხელი წყლები და ადრეული 
რომაული აბანოები ბურბონ-ლეს-ბაინსში“ (2005), „არქეოლოგია და უძველესი ისტორია: საზღვრე-
ბის დაშლა“ (რედ., 2004 წ.), „რელიგიური სიძულვილის არქეოლოგია“ (2003 წ.) და „წარმართობის 
დასასრული“ (1996).

Eberhard Sauer has studied Archaeology and Ancient History at the Universities of Tübingen, Freiburg 
i.Br. and Oxford. After completing his Master of Studies and Doctorate at Oxford, he taught at the School 
of Archaeology & Ancient History at Leicester from 1999 to 2001. He then returned as a British Academy 
Postdoctoral Research Fellow to Oxford (2001- 2003). Since 2003 he has been a Lecturer in Classical Ar-
chaeology at Edinburgh University’s School of History, Classics & Archaeology, since 2006/07 a Reader and 
since 2008 a Professor. He has directed and co-directed fieldwork at Dariali Fort in Georgia (2013-2016, with 
Professor Konstantine Pitskhelauri and others), on the Gorgan Wall and other archaeological sites in Iran 
(2005-2016, with Dr. Jebrael Nokandeh, Hamid Omrani Rekavandi and others), at the Roman fortress and 
town of Alchester (1996-2004) and at Iron Age Aves Ditch (1997- 1998) in Britain. He is one of the author of 
the publications include book: "Dariali: The “Caspian Gates” in the Caucasus From Antiquity to the Age of 
the Huns and The Middle Ages" (2020, with Lana Chologauri and others), Sasanian Persia (edited, 2017), Per-
sia’s Imperial Power in Late Antiquity (2013, with Hamid Omrani Rekavandi and others), Linear Earthwork, 
Tribal Boundary and Ritual Beheading: Aves Ditch from the Iron Age to the Early Middle Ages (2005), Coins, 
Cult and Cultural Identity: Augustan coins, hot springs and the early Roman baths at Bourbonne-les-Bains 
(2005), Archaeology and Ancient History: breaking down the boundaries (edited, 2004), The Archaeology of 
Religious Hatred (2003) and The End of Paganism (1996).
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პოლ ვორდსვორთი /არქეოლოგიის დოქტორი, ოქსფორდის 
უნივერსიტეტი/
Paul Wordsworth /Doctor of Archaeology, University of Oxford/

პოლ ვორდსვორთი ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომე-
ლია. იგი სწავლობს შუა საუკუნეების კავკასიის რეგიონსა და ცენტრალურ 
აზიას. განსაკუთრებით დაინტერესებულია ადრეული ისლამური სამყაროს 
ჩრდილო-აღმოსავლეთი საზღვრებით. ამჟამად ორ არქეოლოგიურ პრო-

ექტს ხელმძღვანელობს: მუშაობს ადრეული ისლამური სახალიფოს სასაზღვრო ქალაქის ნაშთებ-
ზე აზერბაიჯანში და მეორე პროექტის ფარგლებში, ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმთან თა-
ნამშრომლობით, იკვლევს თურქმენეთის უდაბნოში შუა საუკუნეების აბრეშუმის გზის არსებობის 
საკითხებს. პ. ვორდსვორთი  აქტიურად მონაწილეობდა მასშტაბურ საველე სამუშაოებში ახლო 
აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ აზიაში. კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს 
გადაწყვეტილებით, მას ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მიენიჭა  შუა საუკუნე-
ების ცენტრალური აზიის სავაჭრო მარშრუტების საკითხების შესწავლისათვის. სულ მალე გამო-
იცემა მისი მონოგრაფია: „საზღვრებში გადაადგილება: უდაბნოში მოგზაურობა და ძალაუფლება 
შუა საუკუნეების ცენტრალურ აზიაში“. ეს შრომა აღწერს უდაბნოში გადაადგილების, ვაჭრობისა 
და პოლიტიკის საკითხებს და მათ მჭიდრო კავშირს სოციუმთან, რომელიც ფონად გასდევს აღ-
ნიშნულ რეგიონში შუა საუკუნეების სამოგზაურო ქსელის განვითარებას.

Dr. Paul Wordsworth is a Research Fellow at the University of Oxford specializing in the archaeology 
of the medieval Caucasus and Central Asia, with a particular interest on the northeastern fringes 
of the early Islamic world. He is currently directing two archaeological projects: one explores the 
remains of a frontier city of the early Islamic Caliphate in Azerbaijan, the other is a new project 
with the Metropolitan Museum in New York to examine the emergence of a medieval Silk Road 
town in the desert of Turkmenistan. He has also carried out extensive archaeological fieldwork 
in the Near East and Central Asia and received his PhD from the University of Copenhagen on 
medieval Central Asian trade routes and travel. His forthcoming book, Moving in the Margins: 
Desert Travel and Power in Medieval Central Asia explores the complex relationship between 
movement, trade, politics and society that lies behind the development of medieval networks of 
travel in the region. 
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ქეითი კემპბელი /არქეოლოგიის დოქტორი, კემბრიჯის 
უნივერსიტეტის სამეფო კოლეჯი/ 

Katie Campbell  /Doctor of Archaeology, Kings College, Cambridge 
University/

 ქეითი კემპბელი ექსეტერის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია 
ისტორიისა და არქეოლოგიის მიმართულებით; იორკის უნივერსიტეტის სა-
მაგისტრო პროგრამაზე სწავლის პერიოდში  იგი იკვლევდა ციფრული მე-
მკვიდრეობის საკითხებს,  მოგვიანებით კი, არქეოლოგიის სადოქტორო 

პროგრამის დასრულებამდე იგი მუშაობდა არქეოლოგიური მემკვიდრეობის მართვის მიმართუ-
ლებით ოქსფორდში, კომერციულ და  კვლევით ინსტიტუტებში როგორც ევროპის, ისე ახლო აღმო-
სავლეთისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. მისი ამჟამინდელი საკვლევი თემაა კომპლექსური 
ურბანული ადგილების არქეოლოგია და მემკვიდრეობა. თავის სადოქტორო ნაშრომში ქ. კემპ-
ბელი განიხილავს მონღოლთა შემოსევას მე-13 საუკუნეში ცენტრალურ აზიასა თუ კავკასიაში და 
ამით გამოწვეულ ურბანულ ცვლილებებს. ამჟამად ქეითი  სამეფო კოლეჯის თანამშრომელია და 
იკვლევს აღნიშნულ  ურბანულ ადგილებში XI-XV საუკუნეთა გარდამტეხ  ცვლილებებს; კონკრე-
ტულად,  თურქმონღოლური ჯგუფების მიგრაციას. იგი ინტენსიურად მუშაობდა აზერბაიჯანში, სა-
ქართველოსა და თურქმენეთში. ქეითი ამჟამად ხელმძღვანელობს საველე პროექტს ოტრარის 
სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმისა და არქეოსერვისის კოლეგებთან ერთად სამხრეთ ყაზა-
ხეთში, ქალაქ ოტრარში.

Katie Campbell studied history and archaeology at Exeter and worked as an archaeologist and heritage 
manager for commercial and research institutions across Europe, the Middle East and Central Asia be-
fore completing an MSc in digital heritage at York and a DPhil in archaeology at Oxford. Her research has 
focussed on the archaeology and heritage of complex urban sites, with her doctoral thesis examining 
evidence for the Mongol Conquest of the 13th century and subsequent urban change at cities in Central 
Asia and the Caucasus. She is currently a research fellow at King’s College investigating broader changes 
in these urban sites from the 11th to 15th centuries, a period when Turco-Mongol groups moved into the 
area. She has worked extensively in Azerbaijan, Georgia and Turkmenistan and currently lead a field project 
with colleagues from the Otrar State Archaeological Museum and Archeoservice at the urban site of Otrar 
in southern Kazakhstan.
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ემანუელე ე. ინტალიატა /არქეოლოგიის დოქტორი, 
ასოცირებული პროფესორი, მილანის უნივერსიტეტი/ 

Emanuele E. Intagliata / Doctor of Archaeology, Assoc. Professor, 

University of Milan/

ემანუელე ინტალიატა მილანის უნივერსიტეტის ასოცირებული 
პროფესორია, მანამდე იგი მიწვეული იყო ასისტენტ-მკვლევრის სტა-
ტუსით დანიის ეროვნული კვლევის ფონდის მიერ დაფინანსებული  

ურბანული ქსელის ევოლუციების ცენტრში,  დანიის ორჰუსის უნივერსიტეტში. იგი სისტემატუ-
რად აქვეყნებს კვლევით ნაშრომებს ციხესიმაგრეებისა და ქალაქთა რომაული საზღვრების ევო-
ლუციის შესახებ; მის სტატიებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სირიის სტეპს (პალმირა), 
ჩრდილო-დასავლეთ ანატოლიასა (Tzanica) და დასავლეთ საქართველოს (ლაზიკა). ინტალიატას 
მონოგრაფიაში − „პალმირა ზენობიას შემდეგ“ (2018 წ.) − შესწავლილია იუნესკოს მსოფლიო მემ-
კვიდრეობის ძეგლის,  პალმირის ისტორია და არქეოლოგია ზენობიას მარცხისა და ომაიანთა დი-
ნასტიის დაშლის პერიოდში (ახ. წ. 273–750 წწ.). იგი თანამშრომლობს ქართველ კოლეგებთან ივა-
ნე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა (ახალგაზრდა მეცნიერთა 
მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმის თავმჯდომარე, არქეოლოგი დავით ნასყიდაშვილი) და სა-
ქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან (პროფ. რევაზ პაპუაშვილი); იკვლევს შუა საუკუნეების პერიოდ-
ში მდინარე რიონის გასწვრივ ურბანული დასახლების ნიმუშებსა და სავაჭრო ქსელის საკითხებს.

Emanuele E. Intagliata is an Aassociated  Professor at The University of Milan; He was also invited as a 
research assistant at  the Centre for Urban Network Evolutions (UrbNet, Aarhus University, Denmark) – a 
Centre of Excellence funded by the Danish National Research Foundation. He has published extensively on 
the evolution of cities, Roman frontiers, and fortifications, focusing particularly on the Syrian steppe (Pal-
myra), northwest Anatolia (Tzanica), and western Georgia (Lazica). His book, ‘Palmyra after Zenobia’ (Oxbow 
2018), explores the history and archaeology of the UNESCO World Heritage Site of Palmyra between the fall 
of Zenobia and the collapse of the Umayyad dynasty (AD 273–750), and, in particular, its crucial role in the 
defence of the Syrian Session of the Roman eastern frontier in Late Antiquity. Currently, he is collaborat-
ing with colleagues from Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Davit Naskidashvili) and the Georgian 
National Museum (Prof. Revaz Papuashvili) to throw light on urban settlement patterns and trade networks 
along the Rioni river in the Medieval period.
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27  მაისი, 2022 /May 27, 2022
12:00-13:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, II სართული, თსუ მუზეუმი
 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, 2nd Floor, TSU Museum

მონაწილეთა რეგისტრაცია 
Registration of the Participants

27  მაისი, 2022 /May 27, 2022
13:00-14:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, II სართული, თსუ მუზეუმი
 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, 2nd Floor, TSU Museum

სიმპოზიუმის  გახსნა და მისალმება
Opening of the Symposium and Welcome Addresses

სხდომის თავმჯდომარე –  პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი  / Session Chair –  Prof. Nana Gaprindashvili

გიორგი შარვაშიძე/George Sharvashidze
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პრო-
ფესორი/Rector of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Professor

ნანა გაფრინდაშვილი/Nana Gaprindashvili
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი/Professor, Dean of the Faculty of Hu-
manities, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

მარკ კლეიტონი/Mark Clayton 
ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში/British Ambassador to Georgia

ვახტანგ ლიჩელი/Vakhtang Licheli
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმ-
ძღვანელი, პროფესორი /Professor, the Director of the Institute of Archaeology Research-tea-
ching Institute at the Faculty of Humanities, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

მაიკლ ვიკერსი/Michael Vickers  
ემერიტუსი პროფესორი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, თავმჯდომარე ორგანიზაციისა „აკა-
დემიური კვლევის მეგობრები საქართველოში“/ Archaeologist, Professor Emeritus at the 
University of Oxford, Chair of Friends of Academic Research in Georgia

გიორგი ალიბეგაშვილი/Giorgi Alibegashvili  
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, პროფესორი/Head of the State Language 
Department, Professor
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დავით ნასყიდაშვილი / Davit Naskidashvili  
ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის თავმჯდომარე, დოქტორანტი, ივა-
ნე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/Chair of the Inter-
national Symposium of Young Scholars in the Humanities, PhD student at Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University

27  მაისი, 2022 /May 27, 2022

14:00-14:30
ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, III სართული, თსუ მუზეუმი

 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, 3rd floor, TSU Museum 

თსუ მუზეუმში არსებული არქეოლოგიური ექსპონატების გამოფენა
Excibition of the Archaeological exponents at TSU Museum

14:30-15:00 – შესვენება (ყავა, ჩაი)/Coffee Break

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, III სართული, მუზეუმის ფლიგელი
 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, 3rd Floor, Museum  Annex

27  მაისი, 2022 /May 27, 2022

15:00-16:30
ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე  აუდიტორია

 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium N214 

პლენარული სესია  / Plenary Session

სამუშაო ენა  – ინგლისური / Working Language – English

სხდომის თავმჯდომარე –  პროფ. ვახტანგ ლიჩელი / Session Chair –  Prof. Vakhtang Licheli

პოლ ვორდსვორთი / Paul Wordsworth
ოქსფორდის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო / The University of 
Oxford, The Great Britain 
ადრეული ისლამური არქეოლოგია და კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ისტორია / Ear-
ly Islamic Archaeology and History of the Caucasus and Central Asia

დავით ნასყიდაშვილი, სეტი მ.  ნ. პრისტმანი,  ნასერ ალ-ჯაჰვარი / Davit Naskidashvili,  Seth  M. N. 
Priestman, Nasser Al-Jahwari

ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, დარჰა-
მის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო, სულთან ქაბუსის უნივერსი-
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ტეტი, ომანის სასულთნო/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, Durham University, 
Great Britain, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman 
სასანური საზღვრები და ადრეისლამური მოძრაობა ფულეიჯის ციხესიმაგრეზე ომანში / 
Sasanian Frontier and Early Islamic Occupation of the Fuleyj Fort in Oman

 ქეითი კემპბელი, სერიკ აგილბეკი, ალი სერალიევი / Katie Campbell, Serik Agylbek, Ali Seraliyev 
სამეფო კოლეჯი,  კემბრიჯის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო/ King’s 
College, University of Cambridge, The Great Britain
ურბანიზმი თურქ-მონღოლთა მმართველობისას: ოტრარის არქეოლოგიური აღმოჩენები 
(XI-XV საუკუნეების ყაზახეთი) /Urbanism under Turco-Mongol rule: Archaeological Investigation 
of Otrar (Kazakhstan in the 11th-15th centuries)

ებერჰარდ ზაუერი / Eberhard Sauer
ედინბურგის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო / University of Oxford, 
The Great Britain 
იბერიის თავდაცვა ჩრდილოეთით გვიანანტიკურ პერიოდში
The Northern Defences of Iberia in Late Antiquity

27  მაისი, 2022 /May 27, 2022
16:30-17:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე  აუდიტორია
 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #214 

წიგნის წარდგინება / Book Presentation
სამუშაო ენა  – ინგლისური / Working Language – English

დარიალი:  „კასპიის კარიბჭე“ კავკასიაში  ანტიკურობიდან 
ჰუნების ეპოქასა  და შუა საუკუნეებამდე

Dariali: The “Caspian Gates” in the Caucasus From Antiquity to 
the Age of the Huns and The Middle Ages

ავტორები:  ე.ვ. ზაუერი, ლ.  ჩოლოგაური, ა. გაბუნია, კ. ჰოფერი, დ. ლორენსი, დ. ნასყიდაშვილი და სხვ.
The Authors: Sauer, E.W., Chologauri, L., Gabunia, A., Hopper, K., Lawrence, D.,  Naskidashvili, D., et al.

(წიგნი ეძღვნება  პროფ. ვახტანგ ლიჩელს, პროფ. მაიკლ ვიკერსსა და  პროფ. მანანა ოდიშელს/
Book is dedicated to Prof. Vakhtang Licheli, Prof. Michael Vickers and Dr. Manana Odisheli )

მაიკლ ვიკერსი / Michael Vickers
ემერიტუსი პროფესორი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი; თავმჯდომარე, აკადემიური კვლევის 
მეგობრები საქართველოში/ Archaeologist, Professor Emeritus at the University of Oxford, Chair 
of Friends of Academic Research in Georgia
აკადემიური კვლევის მეგობრები საქართველოში (აკმს): საქართველოში მცხოვრებ მეც-
ნიერთა ხელშეწყობის პროგრამები და კვლევითი გრანტები / Friends of Academic Research 
in Georgia (FaRiG):  Research Grants and Opportunities for Scholars Based in Georgia
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About FaRiG

FaRiG supports scholars in Georgia working in the humanities with a series of grants and prizes ranging 
in value from £500-£1500  including: The FaRiG Research Grant for humanities research in Georgia; the 
Polonsky Prize for research into the history and culture of Jewish communities in Georgia; the Griboyedov 
grant for Georgia’s interaction with Russia over the centuries; the Simon Zazadze Grant for Georgian-
Anatolian studies; the Adams Essay Prize for the best essay by a Georgian scholar relating to Georgia. FaRiG 
is delighted that several awardees are joining us at the conference.
 For more information see: www.farig.org 

17:00-18:00 – შესვენება   (სადილი, ღვინით გამასპინძლება) / Break (Dinner, Wine Reception)

  ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, III სართული, მუზეუმის ფლიგელი
 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, 3rd Floor, Museum  Annex

19:00 – ბანკეტი   / Banquet 

(რესტორანი „პურის სახლი“ /Restaurant Bread House)
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28  მაისი, 2022 /May 28, 2022
10:00-12:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია
 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #214

სექცია – არქეოლოგია / Section  – Archaeology 

სხდომა I Session

სხდომის თავმჯდომარეები:  სულხან მამულაძე,  ქეითი კემპბელი

Session Chairs: Sulkhan Mamuladze, Katie Campbell

სამუშაო ენა  – ინგლისური / Working Language – English

ლანა ჩოლოგაური / Lana Chologauri  
ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო/ 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
თბილისური ბარტმანები – გერმანული კერამიკის იმპორტი და ადგილობრივი მინაბაძე-
ბი საქართველოდან/ Bartmann Jugs from Tbilisi – Import and Local Imitations of the German 
Stoneware in Georgia 

სალთანათ ამიროვა / Saltanat Amirova
კემბრიჯის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო/University of 
Cambridge, The Great Britain
საკების ოქრომჭედლობა და არამხოლოდ: ადრეული რკინის ხანის მასალები ყაზახეთი-
დან / Saka goldsmithing and More: Early Iron Age evidence from Kazakhstan 

სალომე ჯამბურია / Salome Jamburia 
ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საქართველო/Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
აბრეშუმის გზების ისტორიულ-არქეოლოგიური კონტექსტი საქართველოში და მისი პერსპექ-
ტივა/ The Historical-Archaeological Context of the Silk Roads in Georgia and its Perspective

კარლ ჯ. სმიტი / Karl J. Smith
ოქსფორდის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო/Oxford University,
The Great Britain
მოძრაობა სიმულაციურ ზღვებში: ვარჯიში აღწერით აგენტზე დაფუძნებულ მოდელირე-
ბაში / Navigating Simulated Seas: An Exercise in Descriptive Agent-Based Modelling

თამარ ჩოგოვაძე/Tamar Chogovadze
ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 
შტამპური საბეჭდავები საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ
Stamp Seals in and out of Georgia  

12:00-13:00 – შესვენება (ყავა, ჩაი)/Coffee Break

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, III სართული, 307-ე  აუდიტორია
 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, 3rd Floor, Auditorium #307
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28 მაისი, 2022 /May 28, 2022
13:00-16:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია
 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #214

სექცია – არქეოლოგია  / Section  – Archaeology 

სხდომა II Session

სხდომის თავმჯდომარეები: ებერჰარდ ზაუერი, ლანა ჩოლოგაური

Session Chairs: Eberhard Sauer, Lana Chologauri

სამუშაო ენა  – ინგლისური/Working Language – English

სულხან მამულაძე /Sulkhan Mamuladze
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინ-
სტიტუტი, საქართველო / Niko Berdzenishvili Research Institute at Shota Rustaveli Batumi State 
University, Georgia 
პონტოს ლიმესი: რომაელები აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში/ Pontos Limes: Romans in 
Eastern Black Sea Region

გიორგი  ჩილინგარაშვილი/ Giorgi Chilingarashvili
ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 
ადრებრინჯაოს ხანის კულტურული თანმიმდევრობა: ახალი გამოკვლევები ადიგენის მუ-
ნიციპალიტეტში (სამცხის რეგიონი, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო) /The Early Bronze 
age cultural sequence: New investigations in Adigeni Municipality (Samtskhe Region, Southwest 
Georgia)

რიჩარდ კენდალი / Richard Kendall
ედინბურგის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო/ Edinburgh Univer-
sity,The Great Britain
არისტოკრატი ოჯახები რომაულ ოლბიაში:  ტრადიციის საკითხი / Aristocratic Families in 
Roman Olbia: A Question of Tradition

ელნურ ჰასანოვი / Elnur Hasanov  
აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის განჯის ფილიალი, აზერბაიჯანი/Ganja Branch of Azer-
baijan National Academy of Sciences Ganja, Azerbaijan 
განჯის ტრადიციული არქეოლოგიური შტრიხების ინოვაციური მნიშვნელობა / Innovative 
Significance of Research of Traditional Architectural Features of Ganja

საბა ჯოხაძე / Saba Jokhadze 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ცენტრი, 
საქართველო /Georgian National Museum O. Lordkipanidze Archaeological Center , Georgia
მაშავერის გორა: შულავერ-შომუთეფეს კულტურის ნეოლითური ნამოსახლარის ახლე-
ბური კვლევა / Mashavera Gora: New investigation of Shulaveri-Shomutepe culture Neolithic  
Settlement 
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ნინო  თავართქილაძე / Nino Tavartkiladze 
ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 
გვიანანტიკური ხანის საქართველოს მოსახლეობის ანთროპოლოგიური მიმოხილვა 
Anthropological review of the Late Antique Georgian population

28 მაისი, 2022 /May 28, 2022
13:00-16:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 217-ე აუდიტორია
 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #217

 სექცია – ისტორია /Section  – History

სხდომა I Session

სამუშაო ენა  – ქართული/Working Language –  Georgian

სხდომის თავმჯდომარეები:  ასოც. პროფ. მიხეილ ბახტაძე, აკაკი ჩიქობავა

Session Chairs:  Assoc. Prof. Mikheil Bakhtadze, Akaki Chikobava

მირიან  ხოსიტაშვილი /Mirian Khositashvili
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივე-
რსიტეტი, საქართველო / St. Andrew the first-called University of the Patriarchate of Georgia, 
Georgia
საგამომცემლო საქმიანობა თბილისში: 1918-1921 / Publishing Industry in Tbilisi: 1918-1921

მიხეილ ქართველიშვილი /Mikheil Kartvelishvili
ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
„მებრძოლ უღმერთოთა  კავშირის“ მოღვაწეობის ერთი ნაკლებად შესწავლილი 
საკითხი (ბრძოლა შობის დღესასწაულის წინააღმდეგ) / One of the Less Studied Issue of 
the „League of Militant Atheists“ (Struggle Against Christmas)

ნატო სონღულაშვილი /Nato Songhulashvili
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო / Georgian Technical University, Georgia
ჯარისკაცი და განათლება საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში: 1918-1921 /The Soldier 
and Education in the First Republic of Georgia: 1918-1921

გვანცა  ევანისელი /Gvantsa Evaniseli
ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
მონღოლთა ტოლერანტული რელიგიური პოლიტიკა და მისი დიპლომატიური მნიშვნე-
ლობა ვატიკანთან ურთიერთობაში XIII საუკუნეში / Tolerant Religious Policy of Mongols and 
its Diplomatic Significance in Relations with the Vatican in the XIII Century
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ეთერ ბოკელავაძე/Eter Bokelavadze
ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
ლეონიდ ბრეჟნევის საეკლესიო პოლიტიკა: 1965-1982/ Ecclesiastical Politics of Leonid 
Brezhnev: 1965-1982

28 მაისი, 2022 /May 28, 2022

1600 − ექსკურსია გრაკლიან გორაზე / Excursion to Grakliani Hill

28 მაისი, 2022 /May 28, 2022
16:00-18:00

ზუმის ბმული / Zoom Link:   https://zoom.us/j/2805179446 კოდი/ID: 280 517 9446 
ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია

 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #214

ონლაინსესია – ისტორია  / Online Session – History

სხდომა II Session

ონლაინსხდომის თავმჯდომარეები: ჯონ ლეჩნერი, სალომე ჯამბურია 

Online Session Chairs: John Lechner, Salome Jamburia 

სამუშაო ენა  – ინგლისური/Working Language –  English

მუჰამედ ენეს ჯანოზი  / Muhammed Enes Canőz  
ანკარის ჰაჯი  ბაირამ ველის უნივერსიტეტი, თურქეთი / Ankara Hacı Bayram Veli University, 
Turkey
ბიზანტიური გავლენა ოთხთას სამონასტრო კომპლექსზე ტაო-კლარჯეთში /Byzantine 
Influence on the Otkhta Monastic Church in Tao-Klarjeti

მუსტაფა კაია /Mustafa KAYA  
ვან იუზუნჯუ  ილის უნივერსიტეტი, თურქეთი / Van Yuzuncu Yıl Unıversity, Turkey
საქართველოს  ახალციხისა და თურქეთის  აღმოსავლეთი  შავი ზღვის რეგიონის ძეგ-
ლების არქიტექტურის შედარებითი ანალიზი / A Comparative Assessment of Mosque 
Architecture of Georgia’s Akhaltsikhe  and Turkey’s Eastern Black Sea Region

სარა სლაი / Sarah Slye  
ოქსფორდის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო /University of 
Cambridge, The Great Britain

 კავკასიის პოლიტიკური ერთობის იდეა და თავდაცვის საერთო მექანიზმები/The  Idea of 
Caucasian Political Unity and Common Defense Arrangements
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ვლადიმერ საზონოვი /Vladimir Sazonov  
ტარტუს უნივერსიტეტი, ესტონეთის სამხედრო აკადემია, ესტონეთი / University of Tartu, 
Estonian Military Academy, Estonia
პან-რუსიკას კონცეპტი და მისი გავლენა ესტონეთის პოპულისტურ მოძრაობებზე /The 
concept of Pax Russica and its Impact on Populist Movements in Estonia

მაურიციო პეტროჩი / Maurizio  Petrocchi  
მაჩერატის უნივერსიტეტი, იტალია/University of Macerata, Italy
ფსიქოლოგიის, როგორც სტრატეგიის გამოყენება ჰიბრიდულ ომში
The Use of Psychology  as Strategy in Hybrid Warfare

ლევან სამსონია/Levan Samsonia
შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Shota Rustaveli 
Batumi State University, Georgia
კომუნისტური პარტიის როლი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროცესების განსაზღვრი-
სათვის:  მიზეზთა დადგენა / The Defining role of the Communist Party for the Social and 
Political Processes: Setting up the Reasons

ჯონ ლეჩნერი / John Lechner  
ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტი, აშშ / Georgetown University, USA
გეოპოლიტიკა და ნარატივი:  საქართველო  – ხედი ვაშინგტონიდან  / Geopolitics and 
Narrative:  Georgia – the View from Washington DC 
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29 მაისი, 2022 /May 29, 2022
10:00-12:00

 სექცია – ისტორია /Section  – History

სხდომა III Session

ზუმის ბმული / Zoom Link:   https://zoom.us/j/2805179446 Meeting ID: 280 517 9446 
ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია

 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #214

სხდომის თავმჯდომარეები: დავით ნასყიდაშვილი,  ჰარისონ კინგი
Session Chairs:  Davit Naskidashvili, Harrison King

სამუშაო ენა  – ინგლისური/Working Language –  English

საიდ რეზა ჰუსეინი/ Said Reza Huseini   
სამეფო კოლეჯი, კემბრიჯის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო/ 
King's College, University of Cambridge, The Great Britain
ზოროასტრიზმი გვიანანტიკურ ბაქტრიაში /Zoroastrianism in Late Antique Bactria

ჰარისონ კინგი/Harrison King 
 კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ბერკლი,  აშშ /University of California, Berkeley, USA

ქალთა განმანათლებლობის კამპანია და საბჭოთა „აჭარისტანის“ ჩამოყალიბება 1920-
30-იან წლებში /Women’s Enlightenment Campaigns  and the Forming of Soviet „Ajaristan“ in the 
1920s-30s

რიკი ბრაუნი/ Rikki Brown  
კალიფორნიის უნივერსიტეტი, სანტა-კრუზი, აშშ/University of California, Santa Cruz, USA 
ავტონომიური პოლიტიკური ეკონომიკა: მეღვინეები, ტურიზმი და გეოპოლიტიკის 
ეთნოგრაფიული დაგეგმარება საქართველოს რესპუბლიკაში
Autonomous Political Economies: winemakers, tourism and the ethnographic mapping of geo-
politics in the Republic of Georgia

ემანუელე ინტალიატა / Emanuele Intagliata  
მილანის უნივერსიტეტი, იტალია / The University of Milan, Italy 
ძველ საკითხთა ახლებური გადაწყვეტა: ლაზიკის თავდაცვის სისტემა მაჩხომერის აღმო-
ჩენათა შუქზე / New Approaches to Old Problems:  The Defensive System of Lazica in the Light of 
the Discoveries at Machkhomeri

რაშა ელსაედ საიდ აჰმადი/ Rasha Elsayed Said Ahmed  
კაიროს უნივერსიტეტი, ეგვიპტე /Cairo University, Egypt
აბაშეთის  სამეფო ტექსტები იმპერატორ ამდა სეიონის მმართველობის პერიოდში:  1314-
1345 /
The Royal Texts of Abyssinia During the Reign of Emperor Amda Seyon: 1314-1345

12:00-13:00 - შესვენება (ყავა, ჩაი)/Coffee Break

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, III სართული, 307-ე  აუდიტორია
 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, 3rd Floor, Auditorium #307
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29 მაისი, 2022 /May 29, 2022
13:00-16:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია
 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #214

სექცია – ინტერდისციპლინური კვლევები 

Section  –  Interdisciplinary Studies

სამუშაო ენა  – ქართული, ინგლისური /Working Language – Georgian, English

სხდომის თავმჯდომარეები: მარიამ მარჯანიშვილი, მარიამ ჭიკაძე

Session Chairs: Nino Naskidashvili, Mariam Marjanishvili

მარიამ მარჯანიშვილი/Mariam Marjanishvili
ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი, საქართველო/Kutaisi State Historical Museum, 
Georgia
სამანს იქით მოღვაწე ქართველი ხელოვანნი/Georgian Artists Working Beyond the 
Georgian Borders

ირინე საგანელიძე / Irine Saganelidze
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, საქართველო 
Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia, Georgia
ეთნოკულტურის პოლიტიკის  ძირითადი ტენდენციები (XX საუკუნის დასასრულისა და 
XXI საუკუნის დასაწყისის  საკანონმდებლო დოკუმენტების მიმოხილვა) /Main Tendencies 
of Ethno-Cultural Politics (Review of the 20th – 21st cc. Legislative Documents)

ქეთევან იმედაშვილი / Ketevan Imedashvili
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
დანაშაულისა და სასჯელის ცნებებთან დაკავშირებული კონცეპტუალური მეტაფორები 
ქართულსა და ბრიტანულ ინგლისურში / Conceptual Metaphors Connected with the Crime 
and Punishment in Georgian and British English

ელნურ ალისოი / Elnur Alisoy
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო/Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
საქართველოს აზერბაიჯანულენოვანი ეთნიკური უმცირესობის  ტრადიცია  ხალიჩის 
ქსოვისა/The tradition of carpet weaving on the Azerbaijani-speaking Ethnic Minority of Georgia

პაველ კუტერგინი/ Pavel Kutergin
ტარტუს უნივერსიტეტი, ესტონეთი,  ჰელსინკის უნივერსიტეტი, ფინეთი /University of Tartu, 
Estonia, University of Helsinki, Finland
ორენოვანი სიმღერები თანამედროვე ცხოვრებაში  („ჩასტუშკა“) უდმურტთა სოფელ 
დირდაშურში (უდმურტეთი, რუსეთი) / Bilingual songs ("Chastushka") in modern life in the 
Udmurt village Dirdashur (Udmurtia, Russia) 
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28 მაისი, 2022 /May 28, 2022
10:00-12:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1 თსუ I კორპუსი, 217-ე აუდიტორია
 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #217

სექცია – კავკასიოლოგია / Section – Caucasus Studies

სამუშაო ენა  – ქართული / Working Language – Georgian

სხდომის თავმჯდომარეები: პროფ. მერაბ ჩუხუა, ელენე ლურსმანაშვილი 

Session Chairs: Prof. Merab Chukhua, Elene Lursmanashvili

დიანა კაკაშვილი / Diana Kakashvili
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
ბედნიერებისა და უბედურების გამომხატველი სემანტიკური ველების შედარებითი ანა-
ლიზი ქართულ და ნახურ ენებში / The Comparison of the Semantics of the Happiness and 
Unhappiness in the Georgian and Nakh Languages

სოფიკო ჭაავა / Sophiko Chaava  
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Sokhumi State University, Georgia
აფხაზური ენა და ლიტერატურა 1940-1941 წლების გაზეთ „საბჭოთა აფხაზეთის“ მიხედვით 
/ Abkhazian Language and Literature According to the Newspaper «Soviet Abkhazia» of 1940-1941

მაია ცისკარიშვილი / Maia Tsiskarishvili
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივე-
რსიტეტი, საქართველო / St. Andrew the first-called University of the Patriarchate of Georgia, 
Georgia
ზოგი ფუძის რეკონსტრუქციისთვის წოვა-თუშურსა და ქართულში / For the Reconstruction 
of Some Roots in Tsova-Tush and Georgian

ელვირა ასლანოვი /Elvira Aslanova  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
ზოგიერთი ფონეტიკური პროცესის შესაბებ აზერბაიჯანული ენის ყაზახურ დიალექტში /
About Some Phonetic Processes in the Kazakh Dialect of Azerbaijani Language

ლარისა ტუპცოკოვა /Larisa Tuptsokova
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 
ჩერქეზული  ენის  შენარჩუნებისა და დაცვის საკითხები  საქართველოსა  და მის ფარგ-
ლებს გარეთ / The Issues of Maintenance and Preservation of the Circassian Language in Georgia 
and Beyond 

12:00-13:00 - შესვენება (ყავა, ჩაი)/Coffee Break

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, III სართული, 307-ე  აუდიტორია
 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, 3rd Floor, Auditorium #307
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28 მაისი, 2022 /May 28, 2022
10:00-12:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 218-ე აუდიტორია
 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #218

სექცია – ლიტერატურათმცოდნეობა / Section – Literary Criticism
სხდომა I Session

სხდომის თავმჯდომარეები:  ასოც.  პროფ.  ნანა გონჯილაშვილი,  სოფიო თურმანიძე
Session Chairs: Assoc.  Prof. Nana Gonjilashvili, Sophio Turmanidze

სამუშაო ენა  – ქართული / Working Language – Georgian

ნინო  მანწკავა / Nino Mantskava 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State  University, Georgia
ცრემლის სიმბოლიკა ორიგინალურ ქართულ ჰაგიოგრაფიულ მწერლობაში / Symbolic 
Meaning of Tear in Original Georgian Hagiographic Writing  

სოფიკო დევდარიანი / Sopiko Devdariani
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State  University, Georgia
დუმილის ესთეტიკა ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურაში  / The Aesthetics of Silence in 
the Georgian Hagiographic  Literature

სოფიო თურმანიძე / Sophio  Turmanidze 
წმინდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველო / St. Tbel Abuseridze 
University, Georgia
მტაცებელ ცხოველთა სიმბოლიკა ქართულ ლიტერატურაში/The Symbolic of the  Predatory 
Animals in the Georgian Literature 

კოტე ლომიძე/Kote Lomidze
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 
„ვეფხისტყაოსნის“ რეცეფცია ვალერიან გაფრინდაშვილის ერთი ლექსის მიხედვით/
The reception of “The man in the panther skin” according to one of the poems by Valerian 
Gaprindashvili 

ეკა ორაგველიძე / Eka Oragvelidze
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State  University, Georgia
ალეგორიული თხრობის შუასაუკუნეობრივი მოდელი დავით გურამიშვილის „დავითი-
ანის“ მიხედვით / Medieval Model of Allegorical Narration According to Davit Guramishvili’s 
“Davitiani”
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ნინო ბოკელავაძე / Nino Bokelavadze
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State  University, Georgia
მთიელთა ადათ-წესები და ტრადიციები ვაჟა-ფშაველას ეპიკურ პოეზიაში
Customs and Traditions of Highlanders in Vazha-Pshavela Epic Poetry

12:00-13:00 – შესვენება (ყავა, ჩაი) /Coffee Break
ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, III სართული, 307-ე  აუდიტორია

 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, 3rd Floor, Auditorium #307

28 მაისი, 2022 /May 28, 2022
13:00-16:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 218-ე აუდიტორია
 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium N218

სესია – ლიტერატურათმცოდნეობა / Session – Literary Criticism

სხდომა II Session

სხდომის თავმჯდომარეები: როსტომ ჩხეიძე, შორენა ბოლქვაძე

Session Chairs: Rostom Chkheidze, Shorena Bolkvadze

სამუშაო ენა  – ქართული / Working Language – Georgian

სოფიო ჩხატარაშვილი/ Sophio Chkhatarashvili
ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო/ Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 
ემიგრაციაში მყოფი მწერლები და მათი როლი მეოცე საუკუნის სამოციანი წლების უკ-
რაინულ ლიტერატურაში/Writers in Emigration and Their Role in Ukrainian Literature of the 
Sixties of 20th Century

შორენა ბოლქვაძე / Shorena Bolkvadze
ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საქართველო / Batumi Shota Rustaveli 
State University, Georgia
მოგონებების კვლავწარმოება – მემუარისტიკის მეტამორფოზები /Reproduction of Me-
mories – Metamorphoses of Memoirs

ანა გოგილაშვილი /Anna Gogilashvili
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველო / Caucasus International University, 
Georgia
ძმისმკვლელობის ბიბლიური მოტივი ქართულ მხატვრულ პროზაში (გურამ გეგეშიძის „ცოდვი-
ლი“ და ლიტერატურული პარალელები) /Biblical Motive of the Brother’s Murder in Georgian 
Prose Fiction (“Sinner” by Guram Gegeshidze and Literary parallels)

ქეთევან ჯმუხაძე/ Ketevan Jmukhadze
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
ქალაქის მითოპოეტიკური ხატი „ულისეში” / Mythopoetic Image of the City in “Ulysses“



26

IS
Y

S
H

  
2

0
2

2

cd

თათია სიბაშვილი/Tatia Sibashvili
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
შექსპირის „მეფე ლირის“ გავლენა სარა კეინის პიესაზე − „აფეთქებული“ / Shakespeare’s 
“King Lear” and Sarah Kane’s “Blasted”

სვეტლანა ბარბაქაძე / Svetlana Barbakadze
წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი / St.  Andrew the First-called Georgian 
University
დავით მარშალ ლანგის მიერ თარგმნილი „მარტვილობა აბოსი, ბაღდადელი ნელსაცხე-
ბელთა ოსტატისა“ / “The Martyrdom of Abo, the Perfumer from Baghdad” Translated  by  David 
Marshall Lang

28 მაისი, 2022 /May 28, 2022
16:00-18:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 218-ე აუდიტორია
 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #218

სესია – ლიტერატურათმცოდნეობა / Session  – Literary Criticism 

სხდომა III Session

სხდომის თავმჯდომარე: ნინო ნასყიდაშვილი ,  ნინო მანწკავა

Session Chairs: Mariam Turashvili, Nino Mantskava

სამუშაო ენა  – ქართული / Working Language – Georgian

ლიზი ძაგნიძე / Lizi Dzagnidze 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
„ხილვა“ როგორც უილიამ  ბატლერ იეიტსის გვიანდელი პოეზიის ხატოვანების წყარო / 
“A Vision” as a Poetic Source of William Buttler Yeats’s Late Works

სოფიკო  გელიაშვილი / Sopiko Geliashvili 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 
 რობინ ვოუტის სიმბოლური და ასოციაციური მრავალნიშნადობა ჯუნა ბარნსის რო-
მანში „ღამის ტყე» / Robin Vote’s Symbolic and Associative Suggestiveness in Djuna Barnes’ 
“Nightwood“

მარიამ რაზმაძე/Mariam Razmadze 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
პოსტკოლონიური ასპექტები სალმან რუშდის რომანებში; „შუაღამის შვილები“ და „ეშ-
მაკეული აიები“ / Postcolonial Aspects in Salman Rushdie’s Novels “Midnight’s Children” and 
“The Satanic Verses”
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თამარ ჯაფოშვილი / Tamar Japoshvili
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივე-
რსიტეტი, საქართველო / St. Andrew the first-called University of the Patriarchate of Georgia, 
Georgia
მთარგმნელის ენობრივი პიროვნება – მთარგმნელის პიროვნება როგორც მხატვრუ-
ლი თარგმანის სუბიექტური ფაქტორი / The Linguistic Personality of the Translator – The 
Personality of the Translator as a Subjective Factor of Literary Translation

მარი სიმონიშვილი / Mari Simonishvili
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State  University, Georgia 
ონტოტექსტი, როგორც ლიტერატურული თამაშის სახე, გივი მარგველაშვილის შემოქმე-
დებაში – „ოფიცერი პემბრი“ / Ontotext as the Face of a Literary Game in  Givi Margvelashvili’s 
Work –”Officer Pembri”

მოსეშვილი თინათინი / Moseshvili Tinatini 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
ინტერმედიალური მიმართებების დანიშნულება გივი მარგველაშვილის რომანში „კა-
ნტაქტი“/The Purpose of Intermediate Connections in Givi Margvelashvili’s Novel “Der Kantakt”



28

IS
Y

S
H

  
2

0
2

2

cd

29 მაისი, 2022 /May 29, 2022
10:00-12:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 217-ე აუდიტორია
 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #217

სესია – ენათმეცნიერება / Session – Linguistics

სხდომა I Session

სხდომის თავმჯდომარეები: პროფ.  მარიამ მანჯგალაძე,   მოვლუდ მეჰრაბოვი
Session Chairs: Prof. Mariam Manjgaladze,  Movlud Mehrabov

სამუშაო ენა  – ქართული / Working Language – Georgian

მოვლუდ მეჰრაბოვი / Movlud Mehrabov
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საქართველო / Kutaisi Akaki Tsereteli 
State University, Georgia
აზერბაიჯანულენოვან მოსწავლეთა მიერ ქართული ზმნის ფორმაწარმოების სწავლი-
სას დაშვებული შეცდომები /The Errors made by Azerbaijani pupils in the process or learning 
Georgian Verb forms

მაგული ღამბაშიძე /Maguli Ghambashidze
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო/Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
დეონტური მოდალური სემანტიკის გამომხატველი კონსტრუქციები ძველ ქართულ ენაში 
/Constructions expressing deontic modal semantics in old Georgian language

თინათინ მილორავა / Tinatin Milorava     
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საქართველო / Kutaisi Akaki Tsereteli 
State University, Georgia 
„უნდა“  ზმნის ფორმაწარმოება ტაოკლარჯულ კილოებში  / The Formation of “Unda“ Verb in 
Tao-Klarjeti Dialects 

ნათია კენჭიაშვილი  / Natia Ketchiashvili
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
ქართული მჭევრმეტყველების დარგობრივი და ჟანრობრივი კლასიფიკაციისა და პე-
რი ოდიზაციის საკითხისათვის / For the Issue of the Fields and Genres Classification and 
Periodization of the Georgian Rhetoric

რუსუდან გოგოხია / Rusudan Gogokhia 
ევროპის უნივერსიტეტი, საქართველო / European  University, Georgia
ლექსიკის შესწავლის ტაქსონომიები და მათი დეფინიცია / The Taxonomies of Vocabulary 
Learning and Their Definition

ეკატერინე ზასეშვილი აქჩინი / Ekaterine Zaseshvili   Akchin
სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Sokhumi  State University, Georgia
ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების ისტორიიდან:  სტამბოლის  ქართული სავა-
ნის ბიბლიოთეკაში დაცული  „ქართული ენის  სახელმძღვანელო  (არაქართველთათვის) ლექ-
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სიკონით და გარამატიკით“ / From the History of Teaching the Georgian As a Foreign Language:  
“The textbook of the Georgian Language  (for non-Georgians) with Vocabulary and Grammar 
preserved in the Istanbul Georgian Cloister

12:00-13:00 – შესვენება (ყავა, ჩაი) /Coffee Break
ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, III სართული, 307-ე  აუდიტორია

 1, Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, 3rd Floor, Auditorium #307
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29 მაისი, 2022 /May 29, 2022
13:00-16:00

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 217-ე აუდიტორია
 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #217

სესია – ენათმეცნიერება / Session – Linguistics
სხდომა II Session

სხდომის თავმჯდომარეები: ასოც. პროფ. მაია ლომია,  ფიქრია ჭანტურია

Session Chairs: Assoc. Prof. Maia Lomia, Pikria Chanturia

სამუშაო ენა  – ქართული / Working Language – Georgian

გიორგი ჯღარკავა / Giorgi Jgharkava
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
ქართული და მეგრული ანდაზების სინტაქსთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი/
Some Issues Related to the Syntax of Georgian and Megrelian Proverbs

ფიქრია ჭანტურია / Pikria Chanturia
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საქართველო / Kutaisi Akaki Tsereteli 
State University, Georgia
იმერულ და მეგრულ სამეტყველო კოდთა  შერევისას გამოვლენილი ზოგიერთი მორ-
ფო-სინტაქსური თავისებურებისათვის (აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მარა-
ნი, ქოლობანი, ქვიშანჭალა) მოპოვებული დიალექტური ტექსტების მიხედვით) / For 
Some Morpho-syntactic Peculiarities in the Process of Code Mixing of Imeretian and Megrelian 
speeches (According to the Dialectal Texts of the Villages of Abasha Municipality: Marani, 
Kolobani, Kvishanchala)

თეონა მაჭავარიანი / Teona Machavariani
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საქართველო / Kutaisi Akaki Tsereteli 
State University, Georgia 
ჰიპოტაქსური კონსტრუქციები ქართული ენის იმერხეულ დიალექტში / Hypotaxic 
Constructions in Imerkhevian Dialect of the Georgian Language

ლელა აბდუშელიშვილი / Lela Abdushelishvili
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველო / Black Sea International University,  
Georgia
ინგლისურ-ქართული ბიზნესტექსტების თარგმნის გამოწვევები /Challenges of Translating 
English-Georgian Business Texts 
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29 მაისი, 2022 /May 29, 2022
16:00-18:00

ზუმის ბმული / Zoom Link:   https://zoom.us/j/2805179446 კოდი/ ID: 280 517 9446 

ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 217-ე აუდიტორია

 1 Ilia Chavchavadze Avenue, TSU 1st Building, Auditorium #217

სესია – ენათმეცნიერება / Session – Linguistics

სხდომა III Session

ონლაინსხდომის თავმჯდომარეები: პროფ. რამაზ ქურდაძე, პროფ. მანანა რუსიეშვილი

Online Session Chairs: Prof. Ramaz Kurdadze,  Prof. Manana Rusieshvili

სამუშაო ენა  – ინგლისური / Working Language – English

მეთიუ კარტერი /Matthew Carter  
სან-დიეგოს უნივერსიტეტი, აშშ/ The University of San Diego,  USA
კეტური და ქართული ზმნა:  პოლიფუნქციურობა და სინტაგმატური  სტრუქტურა/Ket and 
Georgian Verbs: Polyfunctionality and Syntagmatic Structure

მარიამ ორკოდაშვილი/Mariam Orkodashvili
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, საქართველო/Georgian-American University,  Georgia
ევიდენციალობის ლინგვო-ტიპოლოგიური ანალიზი ქართულსა და ინგლისურში/ 
Linguo-typological Analysis of Evidentiality in Georgian and English

სოფიო თოთიბაძე  / Sopio Totibadze
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო / Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
თმაგრძელი და  ჭკუამოკლე – გენდერული საკითხები ქართულ და ინგლისურ ანდაზებში: 
შეპირისპირებითი ანალიზი/ Long Hair, Little Brain – Gender Issues in Georgian and English 
Proverb: A Comparative Analysis

დანიელე  არტონი / Daniele Artoni 
ვერონას უნივერსიტეტი, იტალია / Verona University, Italy
რუსული ენის არასტანდარტულ ვარიაციათა ტაქსონომიისათვის / Towards a Taxonomy of 
Non-standard Varieties of the Russian Language

ანა  კლიმჩენკო / Anna Klimchenko 
„ფეიფერლაბი“ – საჯარო პოლიტიკის კვლევის ლაბორატორია, ყაზახეთი/”PaperLab” –  Public 
Policy Research Lab, Kazakh Republic 
ენობრივი პოლიტიკის დაგეგმარება და შეფასება ყაზახეთში: რუსული, ყაზახური და 
ინგლისური  ენების  გამოყენება და (საზოგადოების) დამოკიდებულება / Assessing 
Language Policy and Planning in Kazakhstan: Language Use and Attitudes Towards Russian, 
Kazakh and English among Kazakhstan 



32

IS
Y

S
H

  
2

0
2

2

cd


	Blank Page
	Blank Page

