მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული - საქართველო
2015

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეთნოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი და ივანე ჯავახიშვილის
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის
განყოფილება

გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია:
ეთნოლ ოგია გუშინ და დღეს: კულ ტურის კვლ ევის პრობლ ემები

პროგრამა
10-12 ნოემბერი 2015
თბილისი

10 ნოემბერი, პლ ენარულ ი სხდომა
სხდომის თავმჯდომარე ქეთევან ხუციშვილ ი
მის. ი. ჭავჭავაძის პრ. N1 თსუ 1 კორპ. აუდ.212
10:00
სხდომის გახსნა
10:10–10:35 როლანდ თოფჩიშვილი, გიორგი ჩიტაიას ცხოვრება და
მოღვაწეობა
10:35–10:45 ნინო მინდაძე, ჩიტაიას სამეცნიერო მოღვაწეობის
რამდენიმე ასპექტი
10:45-11:00 ქეთევან ხუციშვილი, გიორგი ჩიტაიას კომპლექსურინტენსიური კვლევის მეთოდი
11:00–11:15 ელდარ ნადირაძე, საქართველოს და ძველი
აღმოსავლეთის კულტურული ურთიერთობის შესახებ
გიორგი ჩიტაიას შრომებში
11:15–11:30 ნანა ხაზარაძე, მთვარის აღმნიშვნელი ლუვიური
იეროგლიფის ისტორიისთვის
11:30–11:45 მარიამ ხიხაძე, მაია გომართელი, სალომე
მახარობლიძე, გიორგი ჩიტაიას წვლილი
სამუზეუმო ექსპონატების მეცნიერულად შესწავლის
საქმეში
11:45–12:15 დისკუსია – მოგონებები
12:15- 12:45 ფურშეტი

10 ნოემბერი, სხდომა 1
სხდომის თავმჯდომარე ნუნუ მინდაძე
მის. ი. ჭავჭავაძის პრ. N1 თსუ 1 კორპ. აუდ.212
12:45–13:00 ნოდარ შოშიტაშვილი, ქართველ მუჰაჯირთა
შთამომავლების მიერ თურქეთის შავი ზღვისპირეთის
ყოფაში დანერგილი სიახლეები
13:00–13:15 როზეტა გუჯეჯიანი, ქართველთა საზოგადოებები და
ეთნოკულტურული პროცესები სტამბოლში
13:15–13:30 მირიან ხოსიტაშვილი, თურქეთის რესპუბლიკის
მარმარილოს ზღვის რეგიონების ეთნიკური

ქართველებით დასახლებული ტერიტორიის
ისტორიული დემოგრაფიის საკითხები
13:30–13:45 ციცინო პაპიაშვილი, ისტორიული და თანამედროვე
დემოგრაფიული ვითარება გურიაში
13:45–14:00 თამილა ლომთათიძე, ბუნების ძალთა აღორძინების
დღესასწულის ელემენტები სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოს ყოფაში
14:00–14:15 ელენე გოგიაშვილი, ხალხური ზღაპრის შესწავლის
ეთნომუსიკოლოგიური ასპექტები
14:15–14:30 დისკუსია
14:30-14:45 შესვენება

10 ნოემბერი, სხდომა 2
სხდომის თავმჯდომარე ხათუნა იოსელ იანი
მის. ი. ჭავჭავაძის პრ. N1 თსუ 1 კორპ. აუდ.212
14:45 – 15:00 ნუგზარ მგელაძე, თემურ ტუნაძე, მაისურაძეთა
დარბაზული საცხოვრებელი სამცხეში
15:00–15:15 ქეთევან ალავერდაშვილი, საკრალური დრო და
მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი
15:15–15:30 თინათინ იველაშვილი, პურის ერთი სახეობის
სახელწოდება თურქული „უხა“ და ე.წ. „სომხური
ლავაში“
15:30–15:45 თეონა გონჯილაშვილი, უილიამ ოზგუდ ფილდის
ეთნოგრაფიული მონაცემები საქართველოს შესახებ
15:45–16:00 დავით ჭიღოლაშვილი, თხრობის ფორმები და
ეთნოგრაფიული ფილმი საქართველოში
16:00–16:15 თეა ქამუშაძე, ელიტურობის საბჭოთა გაგებისათვის
16:15–16:30 ბორის კომახიძე საველე კვლევის სიძნელეები
მულტიკულტურულ გარემოში
16:30-17:00 დისკუსია

11 ნოემბერი, სხდომა 3
სხდომის თავმჯდომარე როზეტა გუჯეჯიანი
მის. ი. ჭავჭავაძის პრ. N1 თსუ 1 კორპ. აუდ.317

10:00–10:15 გიული შაბაშვილი, გენდერული სტერეოტიპი და
ქართული პოლიტიკური დისკურსი
10:15– 10:30 მამუკა ცუხიშვილი, რწმენა და ტრადიცია
(დაკრძალვა საჩხერის მაგალითზე)
10:30–10:45 გიორგი ჩუბინიძე, ჭერათხევის ხეობის სოფელ
ნაბახტევის ისტორია და ეთნოგრაფია
10:45–11:00 თეონა მინდიაშვილი, მკურნალობის ხალხური
ტრადიციები ძველად და ახლა (თუშეთის
ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)
11:00–11:15 ლუკა კარკაძე, სოფელ ლიხაურის ისტორიულეთნოგრაფიული მიმოხილვა
11:15–11:30 მარიამ ხაზალია, დადეშქელიანთა ერთი შტოს
განსახლების ისტორია სამეგრელოში
11:30–11:45 ქეთევან მეზურნიშვილი, წინანაურობა შინდისში
(ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)
11:45–12:15 დისკუსია
12:15- 12:45 ფურშეტი

11 ნოემბერი, სხდომა 4
სხდომის თავმჯდომარე ლ ავრენტი ჯანიაშვილ ი
მის. პ. მელ იქიშვილ ის ქ. N10
ისტორიისა და ეთნოლ ოგიის ინსტიტუტი, სხდომათა დარბაზი
13:00–13:15 ნინო აბაკელია, ეპითეტის მნიშვნელობისთვის
წმ.გიორგის თაყვანისცემაში
13:15– 13:30 მარიამ გოგავა, გიორგი კაკაბაძე, საბჭოთა მეხსიერების
პოლიტიკა გზები და შედეგები (1950- 1960 წლები)
13:30–13:45 ნინო ჩირგაძე, ტრადიციის როლი ცხინვალის
რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული
მოსახლეობის ახალ გარემოსთან ადაპტაციის
პროცესში (ხალხური მედიცინის მაგალითზე)
13:45–14:00 ლელა ნებიერიძე, ტრადიციის როლი აფხაზეთიდან
იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის ახალ
გარემოსთან ადაპტაციის პროცესში (ხალხური
მედიცინის მაგალითზე)
14:00–14:15 ხატია ანდღულაძე, იდენტობის კონსტრუირების
თეორიები

14:15–14:30 მაკა მათიაშვილი, ქცევის მოდელების ცვლილება
მოდერნიზაციის კვალდაკვალ (ავტოსტოპი
საქართველოში)
14:30–14:45 ლაურა გამყრელიძე, საქართველოში გერმანელთა
ჩამოსახლების მიზეზები და შედეგები
14: 45–15:30 დისკუსია
11 ნოემბერი, სხდომა 5
სხდომის თავმჯდომარე: გიორგი მამარდაშვილ ი
მის. პ. მელ იქიშვილ ის ქ. N10
ისტორიისა და ეთნოლ ოგიის ინსტიტუტი, შუა საუკუნეების ისტორიის
განყოფილ ება
13:00–13:15 ზვიად მირცხულავა, ეკონომიკური ცენტრისა და
პერიფერიების კონტაქტები ქვემო ქართლის მაგალითზე
13:15– 13:30 თამარ ანთაძე, ეთნიკური უმცირესობების კვლევის
პრობლემები
13:30–13:45 ნათია ოგანეზოვი, თბილისელ ბოშათა ყოფა
13:45–14:00 ელისო ჭელიძე, ეთნოგრაფიული პარალელები: ინაუ
და ჩიჩილაკი
14:00–14:15 მარიამ ხინთიბიძე. თანამედროვე სოციოკულტურული პროცესები და რელიგიური სიტუაცია
კირნათში (ხელვაჩაურის რაიონი)
14:15–14:30 მარიამ მანია, აკად. ვახტანგ შამილაძე და მისი
წვლილი ზემო აჭარის მესაქონლეობის შესწავლის
საქმეში
14:30–14:45 გიორგი მეურმიშვილი, ეკოლოგიური
ანთროპოლოგიის კვლევის მეთოდიკა (ფშავის
მაგალითზე)
14: 45–15:30 დისკუსია

12 ნოემბერი, პლ ენარულ ი სხდომა
სხდომის თავმჯდომარე ნინო მინდაძე
მის. პ. მელ იქიშვილ ის ქ. N10
ისტორიისა და ეთნოლ ოგიის ინსტიტუტი, სხდომათა დარბაზი
10:00–10:15 ლავრენტი ჯანიაშვილი, სოფლის სამეურნეო და

სოციოკულტურული ტრანსფორმაციის ზოგიერთი
ასპექტი პოსტსაბჭოურ პერიოდში (ზემო იმერული
სოფლის მაგალითზე)
10:15–10:30 თინათინ ღუდუშაური, კულტურის
ინტერპრეტაციის კვლევის პრობლემა ამერიკულ
ანთროპოლოგიაში
10:30–10:45 ნაილა ჩელებაძე, საქორწინო ტრადიციები
კლარჯეთში
10:45 – 11:00 გიორგი მამარდაშვილი გივი ელიავა და მისი
წვლილი სამეგრელოს ეთნოგრაფიის შესწავლაში
11:00–11:15 თინათინ სოზიაშვილი, მარიამ კობახიძე, თბილისის
სინაგოგა - ებრაელთა რელიგიურ-საზოგადოებრივი
სივრცე
11:15-11:45 ხათუნა იოსელიანი, სვანეთის "მთიულეთის"
საეკლესიო საგანძური, ეკლესიები და ციხესიმაგრეები
11:45–12:00 დისკუსია
სხდომის დახურვა

