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კონფერენციებში მონაწილეობა 

მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში   

   

 თარიღი 18.12.2016- 21. 12. 2016 

 მოხსენების სათაური მულტიკულტურალიზმი როგორც თანამედროვე 

გამოწვევა 

 კონფერენციის დასახელება კულტურული დიალოგის თანამედროვე მასშტაბები 

 ჩატარების ადგილი  აზერბაიჯანი, ბაქო 

 ელექტრონული მისამართი  

 თარიღი 04. 07. 2016- 07. 07. 2016 

 მოხსენების სათაური ქართული ლიტერატურული კანონი: განვითარება, 

მოდელები, მიმართლებანი 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონგრესი მედიევისტიკაში 

 ჩატარების ადგილი  ინგლისი, ლიდსი 

 ელექტრონული მისამართი http://www.leeds.ac.uk/ims/imc/imcnewsletter.html   

 თარიღი 04. 06. 2015 – 06. 06. 2015 

 მოხსენების სათაური ცოდნისა და რწმენის დაპირისპირება ქართულ 

მოდერნისტულ რომანში 

 კონფერენციის დასახელება ACED-ის მე17 საერთაშორისო კონფერენცია, 

ლიტერატურისა და კულტურის მეცნიერებები 

 ჩატარების ადგილი  რუმინეთი, ბუქარესტი 

 ელექტრონული მისამართი  

 თარიღი 06.04.2015 – 09.04.2015 

 მოხსენების სათაური ქალაქი–ცენტრი ბორის პასტერნაკისა და ტიციან 

ტაბიძის ლირიკაში 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია – „პოეტების 

მეობრობა,მროგორც კულტურათა დიალოგი“ 

 ჩატარების ადგილი  რუსეთი, მოსკოვი, პეტერბურგი 

 ელექტრონული მისამართი pasternakmuz@mail.ru  

 თარიღი 03.11.2014 – 05.11.2014 

 მოხსენების სათაური თანამედროვე ქართული მწერლობა და მსოფლიო 

ლიტერატურული პროცესი 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერეცია – „ლიტერატურული 

კრიტიკა“ 

 ჩატარების ადგილი  თურქეთი, სტამბული 

 ელექტრონული მისამართი burcin.ercan@dakam.org  

 თარიღი 11.06.2014 – 13.06.2014 

 მოხსენების სათაური ემიგრანტი მწერლების შემოქმედება: ნაციონალური 

იდენტობის საკითხი 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია – „ახალი მიმართულებები 

ჰუმანიტარულ კვლევებში“ 

 ჩატარების ადგილი  ესპანეთი, მადრიდი 

 ელექტრონული მისამართი conference@thehumanities.com   

 თარიღი 09.03 2014-12.03.2014 

 მოხსენების სათაური ტარას შევჩენკო ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში 

 კონფერენციის დასახელება ტარას შევჩენკოს 200 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონგრესი 

 ჩატარების ადგილი  უკრაინა, კიევი 

 ელექტრონული მისამართი www.philology.kiev.ua  

http://www.leeds.ac.uk/ims/imc/imcnewsletter.html
mailto:pasternakmuz@mail.ru
mailto:burcin.ercan@dakam.org
mailto:conference@thehumanities.com
http://www.philology.kiev.ua/
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 თარიღი 20.12.2013–21.12.2013 

 მოხსენების სათაური აგიოგრაფია – ლიტერატურული ჟანრი თუ 

ისტორიოგრაფია?  

 კონფერენციის დასახელება კომპარატივისტული ლიტერატურის საერთაშორისო 

კონფერენცია – „ლიტერატურა, მითი, ისტორია“ 

 ჩატარების ადგილი  აზერბაიჯანი, ბაქო 

 ელექტრონული მისამართი rahilya_g@hotmail.com  

 თარიღი 12.12.2013–13.12.2013 

 მოხსენების სათაური „ვეფხისტყაოსნის“ ქრონოტოპი ლიმინალობის 

თეორიის კონტექსტში 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - შალვა 

ნუცუბიძე 125 

 ჩატარების ადგილი  საქართველო, თბილისი 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge  

 თარიღი 22.10.2013-25.10.2013 

 მოხსენების სათაური ლიტერატურის სწავლების ქრონოლოგიური და/თუ 

თემატური მეთოდი? (ქართული ლიტერატურის 

სწავლების გამოცდილებაზე დაყრდნობით) 

 კონფერენციის დასახელება აკადემიური დისციპლინების საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

 ჩატარების ადგილი  იტალია, რომი 

 ელექტრონული მისამართი  www.internationaljournal.org   

 თარიღი 17.10.2013–19.10.2013 

 მოხსენების სათაური წმ. ნინოს სახე ქართულ და სომხურ წყაროებში 

 კონფერენციის დასახელება არმენოლოგიის მეორე საერთაშორისო კონგრესი 

„არმენოლოგია და თანამედროვე გამოწვევვები“ 

 ჩატარების ადგილი  სასომხეთი, ერევანი 

 ელექტრონული მისამართი http://armenology2.sci.am  

 თარიღი 18.08.2013-24.08.2013 

 მოხსენების სათაური ქართული ლიტერატურა და მსოფლიო 

ლიტერატურული პროცესი (მე-19-მე-20 საუკუნეები) 

 კონფერენციის დასახელება კომპარატივისტული ლიტერატურის საერთაშორისო 

ასოციაციის (GCLA) XX კონგრესი  

 ჩატარების ადგილი  საფრანგეთი, პარიზი 

 ელექტრონული მისამართი  http://icla-ailc-2013.paris-sorbonne.fr/accueil.html  

 

 თარიღი 19. 04. 2013- 20.04.2013 

 მოხსენების სათაური შედარებით ლიტერატურათმცონდეობის საზღვრები 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „თანამედროვე 

კომპარატივისტიკის ინტეგრაციული ფუნქციები“ 

 ჩატარების ადგილი  ყაზახეთი, ასტანა 

 ელექტრონული მისამართი enu.@enu.kz  

 თარიღი 24.11.2012–30.11.2012 

 მოხსენების სათაური ილია ჭავჭავაძე და მისი მკითხველი 

 კონფერენციის დასახელება სამეცნიერო–კულტურული ფორუმი „ილია ჭავჭავაძის 

დღეები სანკტ–პეტერბურგში“ (დაბადებიდან 175 

წლისთავისადმი) 

mailto:rahilya_g@hotmail.com
http://www.tsu.edu.ge/
http://www.internationaljournal.org/
http://armenology2.sci.am/
http://icla-ailc-2013.paris-sorbonne.fr/accueil.html
mailto:enu.@enu.kz
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 ჩატარების ადგილი  რუსეთი, პეტერბურგი 

 ელექტრონული მისამართი www.russianclub.ge 

 

 თარიღი 13.11.2012-15.11.2012 

 მოხსენების სათაური რევოლუციების გავლენა ქართულ ლიტერატურაზე 

 კონფერენციის დასახელება მე–11 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურულ 

კომპარატივისტიკაში – „შემოქმედებითი პროცესი და 

რევოლუცია“ 

 ჩატარების ადგილი  ეგვიპტე, ქაირო 

 ელექტრონული მისამართი www.boswtol.com  

 თარიღი 11.10.2012–12.10.2012 

 მოხსენების სათაური იუმორი, როგორც თავდაცვის მექანიზმი საბჭოთა 

პერიოდის ქართულ ლიტერატურაში 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია – „იუმორი 

ლიტერატურაში“ 

 ჩატარების ადგილი  თურქეთი, სტამბული 

 თარიღი 27.06.2012–29.06.2012 

მოხსენების სათაური ფინალი, როგორც ინტრიგა 

 

კონფერენციის დასახელება შედარებითი ლიტერატურის მესამე საერთაშორისო 

კონფერენცია „გამოძიება და პროცესი ლიტერატურასა 

და ხელოვნებაში" 

 

ჩატარების ადგილი  საქართველო, თბილისი 

ელექტრონული მისამართი www.iliauni.edu.ge 

 

 თარიღი 01. 04. 2012- 06. 04. 2012 

მოხსენების სათაური ლიტერატურის სწავლების კურიკულუმის 

მოდიფიკაცია საქართველოში საგანმანათლებლო 

რეფორმის შემდეგ 

 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური დისციპლინების საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

 

ჩატარების ადგილი  ავსტრია, ვენა 

ელექტრონული მისამართი www.ijasvienna2012.sched.org 

 

 თარიღი 28. 09. 2011 – 30. 09. 2011 

 მოხსენების სათაური "მსხვერპლის თეორია" და ალ. ყაზბეგის პროზა 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სიმპოზიუმი "მითოსური აზროვნება, 

ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი. 

ევროპული და კავკასიური გამოცდილება" 

 

 ჩატარების ადგილი  საქართველო, თბილისი 

 ელექტრონული მისამართი www.litinstituti.ge  

 

 თარიღი 01. 09. 2011 – 03. 09. 2011 

http://www.russianclub.ge/
http://www.boswtol.com/
http://www.iliauni.edu.ge/
http://www.ijasvienna2012.sched.org/
http://www.litinstituti.ge/
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 მოხსენების სათაური ახალი ქართული ლიტერატურა: საერთაშორისო 

ლიტერატურული პროცესების წიაღში და მის მიღმა 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენებისა და 

კულტურების გზაჯვარედინზე" 

 

 ჩატარების ადგილი  იტალია, ვენეცია 

 ელექტრონული მისამართი www.alc.unive.teoriacomunicazione.it 

across.languages.and.cultures@gmail.com 

 

 თარიღი 17. 10. 2010 – 21. 10. 2010 

 მოხსენების სათაური "კავკასიისა" და "კავკასიელის" ლიტერატურული 

რეფლექსია ქართულ მწერლობაში 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ევროპის 

უსაფრთხოება და კავკასია" 

 

 ჩატარების ადგილი  იტალია, ფლორენცია 

 ელექტრონული მისამართი www.fondazione-delbianco.org 

 

 თარიღი 05. 2010 - 06. 05. 2010 

 მოხსენების სათაური ანტიტოტალიტარული ტექსტი - ლიტერატურის 

რეაქცია ინტელექტუალურ ტერორზე 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სამეცნიერო 

კონფერენცია"ინტელექტუალები და ტერორი. 

ფატალური მიზიდულობა (წარსული და აწმყო. 

თეორიისა და ისტორიის ასპექტები) 

 

 ჩატარების ადგილი  ისრაელი, არიელი 

 ელექტრონული მისამართი www.ariel.ac.il  

 

 თარიღი 23. 06. 2010 - 25. 06. 2010 

 მოხსენების სათაური შუასაუკუნეების ქართული რომანი ევროპული 

შუასაუკუნეების რომანისტიკის კონტექსტში 

 

 კონფერენციის დასახელება ისტორიის, ლიტერატურის, მეცნიერებისა და 

ტექნოლოგიების ასოციაციის (AHLIST) ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია 

 

 ჩატარების ადგილი  ესპანეთი, მადრიდი 

 ელექტრონული მისამართი www.ahlist.org  

ahlist@gmail.com 

 

 თარიღი 29. 04. 2010 – 01. 05. 2010 

 მოხსენების სათაური ლიტერატურული დისკურსის მოდელები საბჭოთა 

ტოტალიტარიზმის პირობებში 

 

http://www.alc.unive.teoriacomunicazione.it/
mailto:across.languages.and.cultures@gmail.com
http://www.fondazione-delbianco.org/
http://www.ariel.ac.il/
http://www.ahlist.org/
mailto:ahlist@gmail.com
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 კონფერენციის დასახელება შედარებითი ლიტერატურის პირველი საერთაშორისო 

კონფერენცია "ლიტერატურა და კულტურა: 

ინტერტექსტუალური და ინტერკულტურული 

დიალოგები/პოსტკოლონიური დისკურსი და 

პოსტკოლონიური რეალობა" 

 

 ჩატარების ადგილი  საქართველო, თბილისი 

 ელექტრონული მისამართი www.iliauni.edu.ge 

 

 თარიღი 13. 07. 2009 -16. 07. 2009 

 მოხსენების სათაური შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საზღვრები 

 

 კონფერენციის დასახელება ლიტერატურის, ენებისა და ლინგვისტიკის II 

საერთაშორისო კონფერენცია 

 

 ჩატარების ადგილი  საბერძნეთი, ათენი 

 ელექტრონული მისამართი www.atiner.gr/literature.htm 

 

 თარიღი 07. 10 2009 – 09. 10. 2009 

 მოხსენების სათაური ანტიტოტალიტარული ტექსტის ჟანრული 

თავისებურებანი 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

"ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი. 

მე-20 საუკუნის გამოცდილება" 

 

 ჩატარების ადგილი  საქართველო, თბილისი 

 ელექტრონული მისამართი www.litinstituti.ge  

 

 თარიღი 25. 02. 2009 – 27. 02. 2009 

 მოხსენების სათაური ვისრამიანის მორალურ-ეთიკური და ისტორიული 

კონცეფცია 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონგრესი `სელჯუკთა ეპოქის 

კულტურა~; 

 ჩატარების ადგილი  თურქმენეთი, აშხაბადი 

 ელექტრონული მისამართი miras_center@mail.ru 

 

 თარიღი 21. 11. 2008 – 23. 11. 2008 

 მოხსენების სათაური კარნავალიზაცია, სოციალური იმაგოლოგია და 

ტექსტის შედარებითი ანალიზის პრინციპები 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი "შედარებითი 

ლიტერატურა, კულტურული კომუნიკაციები და 

სოციალური სტერეოტიპები" 

 

 ჩატარების ადგილი  აზერბაიჯანი, ბაქო 

 ელექტრონული მისამართი conference2008@azcla.org 

 

http://www.iliauni.edu.ge/
http://www.atiner.gr/literature.htm
http://www.litinstituti.ge/
mailto:miras_center@mail.ru
mailto:conference2008@azcla.org
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 თარიღი 05. 11. 2008 – 08. 11. 2008 

 მოხსენების სათაური შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა 

გლობალიზაციის კონტექსტში 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი 

"გლობალიზაციის დისკურსი" 

 

 ჩატარების ადგილი  ბულგარეთი, სოფია 

 ელექტრონული მისამართი www.uni-sofia.bg 

 

 თარიღი 07. 07. 2008 _ 12. 07. 2008   

 მოხსენების სათაური სასაზღვრო ზონა რეალურ და წარმოსახულ სამყაროებს 

შორის 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "რომანი და 

მისი საზღვრები" 

 

 ჩატარების ადგილი  შოტლანდია, აბერდინი 

 ელექტრონული მისამართი www.abdn.ac.uk/english/novel 
novel@abdn.ac.uk 

 

 თარიღი 07. 05. 2007 _ 12. 05. 2007.             

 მოხსენების სათაური ლიმინალობა - ანთროპოლოგიისა და თანამედროვე 

ლიტერატურის თეორიის პრობლემა 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "დისკურსის 

ახალი ჰორიზონტები" 

 ჩატარების ადგილი  იორდანია, ამანი 

 ელექტრონული მისამართი www.ju.edu.jo 

 

 თარიღი 27. 09. 2007  _ 30. 09. 2007         

 მოხსენების სათაური ლიმინალობის თეორია 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა, 

საზოგადოება, კულტურა" 

 

 ჩატარების ადგილი  რუსეთი, მოსკოვი 

 ელექტრონული მისამართი www.gaudeamus.ru/rus/conf4.htm 

 

 თარიღი 05. 11. 2007 _ 07. 11. 2007        

 მოხსენების სათაური ილია და მისი მკითხველი 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ილია 

ჭავჭავაძე და მისი 

ეპოქა“; საქართველო, თბილისი, 05. 11. 2007 _ 07. 11. 

2007 

 ჩატარების ადგილი  საქართველო, თბილისი 

 ელექტრონული მისამართი www.litinstituti.ge  

http://www.uni-sofia.bg/
http://www.abdn.ac.uk/english/novel
mailto:novel@abdn.ac.uk
http://www.ju.edu.jo/
http://www.gaudeamus.ru/rus/conf4.htm
http://www.litinstituti.ge/
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 თარიღი 22.02.2007 – 23.02.2007  

 მოხსენების სათაური სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებსა და 

უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის 

გაუმჯობესების შესაძლებლობები 

 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სემინარი `მეცნიერების 

ადმინისტრირების ეფექტური მოდელის შექმნა: 

ევროკავშირის გამოცდილების მიმოხილვა და 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსთან ერთად მეცნიერების პოლიტიკის 

შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება~ 

 

 ჩატარების ადგილი  საქართველო, თბილისი 

 ელექტრონული მისამართი www.mes.gov.ge 

 

 

 

http://www.mes.gov.ge/

