
5. ნიკო ჯავახიშვილი, ქართულ-ბალტიური ურთიერთობა ემიგრაციაში. ბალ-

ტიის ქვეყნები ქართველ ემიგრანტთა თვალსაწიერში (1921-1991 წწ.). 
6. გელა საითიძე, პოლონეთ-საქართველოს ურთიერთობის საკითხი გაზეთ 

`ივერიაში~. 
 

შესვენება – 15 წთ. 

 

7. ლელა სარალიძე, რუსეთ-საფრანგეთის თავდაუსხმელობის პაქტი (1932 წ.) 
და ქართული ემიგრაცია. 

8. რუსუდან დაუშვილი, ქართველ ემიგრანტთა პოლიტიკური საქმიანობა ამე-
რიკაში 1930-50-იან წლებში. 

9. ტარიელ ფუტკარაძე, 2002 და 2010 წლების საერთო-სახალხო აღწერები 
რუსეთში და ქართველთა იდენტობის საკითხები. 

10. ქეთევან პავლიაშვილი, ქრისტიანული კულტურის თანამედროვე პრობლე-
მები და პერსპექტივები. 

11. ჭაბუკა მეტონიძე, ამაგდარი მეცნიერის გახსენება (პროფ. გიორგი გოზალა-
შვილის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი). 

 

 

ხუთშაბათი, 17 ივნისი, 11 სთ. 

 

       სხდომის თავმჯდომარე – ქეთევან ხუციშვილი 
 

1. ნინო აბაკელია, მეგალითური ძეგლები ქართულ მითორიტუალურ სისტე-
მაში (სინკრეტიზმი სიმბოლოში). 

2. სალომე ბახია-ოქრუაშვილი, აფხაზების პოლითეისტური რწმენა-წარმოდ-

გენები.  
3. გიორგი გოცირიძე, ქართველი და კავკასიელი ხალხების საკომუნიკაციო 

კულტურის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ასპექტები. 
4. ქეთევან ხუციშვილი, სუფიური საძმოები (ნაყშბანდია და კადირია) პანკისის 

ხეობაში. 
5. ნინო მინდაძე, პალეატიური მზრუნველობის ხალხური ტრადიციები საქარ-

თველოში. 
 

   შესვენება – 15 წთ. 

 

6. ირმა კვაშილავა, ოსთა ტრადიციული ყოფისა და კულტურის ეთნოფსიქო-
ლოგიური თავისებურებები. 

7. როზეტა გუჯეჯიანი, ქართული კულტურის მოტივები ტაო-კლარჯეთში  
(ტრადიცია და ინოვაცია). 

8. ნერიმან ალბაირაქი, სოფელ თექქალეს (ოთხთას) მიკროტოპონიმია.  

9. ნათელა ფოფხაძე, მოსე ჯანაშვილის შუმერულ-ქართული ლექსიკონი და 
მითანურ-ქართული ლექსიკონი. 

 

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და  
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

2010 წლის 14-17 ივნისს 

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 

სხდომათა დარბაზში გაიმართება 

სამეცნიერო კონფერენცია 

 

 

 

 

 

 

 

დღის წესრიგი 
 

ორშაბათი, 14 ივნისი, 11 სთ. 

 

კონფერენციის გახსნა _ ვაჟა კიკნაძე 
 

        სხდომის თავმჯდომარე – ვაჟა კიკნაძე 
 

1. მანანა ხვედელიძე, მანეთონის გადახედვა. 
2. ირინე ტატიშვილი, ღვთაების სადიდებლის დალევა ხეთებთან. 
3. ნინო ჩარექიშვილი, `სუფილულიუმა-შათივაზას~ ხელშეკრულების ზოგი-

ერთი საკითხისათვის. 
4. ნანა ბახსოლიანი, ბორბლის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფის სიმბო-

ლიკისათვის. 
 

   შესვენება – 15 წთ. 

 

5. მარიამ ჩხარტიშვილი, ძველაღმოსავლურ (ასურულ და ურარტულ) წყა-
როთა ინტერპრეტაცია ქართული იდენტობის ისტორიის კონტექსტში _ 

დაიაენი/დიაოხი. 
6. კახაბერ ფიფია, პომპეუსის აღმოსავლური პოლიტიკა და კოლხეთი. 
7. გიორგი ქავთარაძე, ფლავიუს არიანეს ერთი ცნობის ინტერპრეტაციისათვის.  
8. ვლადიმერ ასლანიშვილი, ცხინვალის რეგიონის პალეოანთროპოლოგია.  
 

 

სამშაბათი, 15 ივნისი, 11 სთ. 

      

           სხდომის თავმჯდომარე – თამაზ ბერაძე 
 

1. დავით მერკვილაძე, მითი და ისტორია ხალხურ თქმულებაში დავით გარე-
ჯელის შესახებ. 

2. ვახტანგ გოილაძე, ბასილი ბაგრატის ძის პიროვნება და წარმომავლობის 
საკითხი. 

3. ნესტან ბაგაური, გავრასები, როგორც ტოპარხები და მათი მცირეაზიური 
ანალოგები. 

4. ვლადიმერ კეკელია, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული რამდენიმე 
იერუსალიმური ხელნაწერის კოლოფონები, როგორც წყარო იერუსალიმის 
ქართული კოლონიის ისტორიისათვის. 

5. გონელი არახამია, სასისხლო სიგელების შესწავლისათვის (XII-XVII სს.).  
 

   შესვენება – 15 წთ. 

 

6. თემო ჯოჯუა, ქართველი მწიგნობრები წმიდა მიწაზე XVI საუკუნის II 
ნახევარში (თბილელი მთავარეპისკოპოსი და ჯვარის მამა ბარნაბა ფავლე-
ნიშვილი; ურბნელი მთავარეპისკოპოსი ვლასე საჰაკასძე). 

7. რუსუდან ლაბაძე, ცოდვის თეოლოგია შუა სუკუნეების ქართულ და  
ევროპულ ფასეულობათა სისტემებში. 

8. კახა კვაშილავა, სამურზაყანო ლევან V დადიანის უშუალო მმართველობის ქვეშ 
(1812-1840 წწ.). 

9. მზია ტყავაშვილი, რუსეთის იმპერიის მიგრაციული პოლიტიკა ჩრდილო-
აღმოსავლეთ კავკასიაში (XIX ს-ის 50-იანი წლების დასასრული). 

10. ხათუნა ბაინდურაშვილი, ახალი მასალა ჩრდილოეთ კავკასიაში ცარიზმის 
რელიგიური პოლიტიკის შესახებ. 

 

 

ოთხშაბათი, 16 ივნისი, 11 სთ. 

 

სხდომის თავმჯდომარე – ავთანდილ სონღულაშვილი 



 

1. ცაცა ჩხარტიშვილი, იოსებ ჩიჯავაძის წერილები (საარქივო მასალების 
მიხედვით). 

2. ქეთევან ქუთათელაძე, ზაქარია ჭიჭინაძის საგაზეთო სტატიები _ `სომხეთი 
საქართველოში (სომხის სამღვდელოებისა და დაშნაკთა ოცნება)~. 

3. ნატო სონღულაშვილი, ქართული იდენტობის ისტორიის კვლევის მეთოდო-
ლოგიური და წყაროთმცოდნეობითი პრობლემები (XX საუკუნის პირველი 
ოცწლეულის მემუარული ლიტერატურის მაგალითზე). 

4. შოთა ვადაჭკორია, შიდა ქართლის მთის ოსების ტერიტორიული მოწყო-
ბის საკითხი და ქართული პოლიტიკური აზრი (1918-1920 წწ.). 

 


