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              გამოქვეყნებული შრომების სია 

 

                                                                                                                                        

№ 
ავტორი 

თანაავტორი  

პუბლიკაციის 

სახეობა (მონო-

გრაფია, სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, ადგი-

ლობრივ ჟურნა-

ლში, საკონფე-

რენციო მასა-

ლები  

პუბლიკაციის სათაური, ავტორები, 

ჟურნალის/ გამომცემლობის დასახელება, 

ტიპი /ტომი, გვერდები, პუბლიკაციის 

ელექტრონული მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). 

 

გამოქვ

ეყნების 

წელი 

1 
დემურ 

ჯალაღონია  
კრებული 

İnsan ve Doğa 

ადამიანი და ბუნება 

ქ. იზმითი (თურქეთი) უნივერსიტეტი 

2016 

2 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

საერთაშორისო  

რეცენზირებად

ი ჟურნალი 

General Principles of Antique Political 

Discourse.  

 ,,Culture end Philosophy’’ A Journal for 

Phenomenological Jnguiry.  

2016 

3 
დემურ 

ჯალაღონია  
კრებული 
“Aristotle 2400” 

Dilemma of Ancient Political Discuss and 

Aristotelian Differentiation - sense of “Zoon 

Politicon” 
University of Buchares Faculty of Philosophy 

2016 

4 

დემურ 

ჯალაღონია 

თანაავტორი 

მონოგრაფია  

ანთიმოზ ივერიელი-ქართულ-ევროპული 

დიალოგი,  

თბილისი,  დობერა, გვ. 232 

2016  

5 

დემურ 

ჯალაღონია 

თანაავტორი. 

კრებული 

ანთიმოზ ივერიელი, დიდაქეები და სხვა 

თხუზულებები.  

კომენტარები და სამეცნიერო რედაქცია. 

თბილისი  დობერა, გვ. 330 

2016  

6 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

ცნობიერების და არაცნობიერის დიდი 

მკვლევარი – აპოლონ შეროზია  

ფილოსოფიური-თეოლოგიური 

მიმომხილველი N6,თსუ, 

2016 

7 
დემურ 

ჯალაღონია  

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები 

იდენტობის ძიება თუ ადამიანის არსის 

საიდუმლო ანთიმოზ    ივერიელის 

ტექსტებში (ქადაგებები, ტიპიკონი, 

კანონთა თავები) ანთიმოზ ივერიელი და 

ევროპული განმანათლებლობა: ტექსტები 

და კონტექსტები./თბილისი, ლებე 

პოლიგრაფი, გვ. 45-47 

2016 
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8 
 დემურ 

ჯალაღონია  

წიგნი ეძღვნება 

თსუ-ს 

,,თსუ-ს ისტორია ფილოსოფიის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

(ყოფილი ფილოსოფიის ფაკულტეტი)    

ისტორია, თანამედროვეობა და მიღწევები  

თსუ. გვ.12 

იბეჭ.  

9 

დემურ 

ჯალაღონია 

თაანაავტორი  

სახელმძღვანე

ლო 

ფილოსოფიის შესავალი  

თბ. ,,მერიდიანი’’ გვ.M348 
2015F 

10 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

წმ. ანთიმოზ ივერიელის თეოლოგიურ-

საგანმანათლებლო საქმიანობის და 

სააზროვნო კონცეპტის ანალიზი; 

ფილოსოფიურ-თეოლოგიური 

მიმომხილველი N5   

2015 

11 

დემურ 

ჯალაღონია  

თანავტორი 

სტატია, რეცე-

ნზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოური 

მონოგრაფია, 

Alethology as “The First Philosophy”,   
Georgian Christian Thoughtand Ist cultural 

Conttext;  Leiden-Boston  
2014 

12 
ჯალაღონია 

დემურ 

კრებული, 

სოლომონ 

დოდაშვილის 

მსოფლმხედვე

ლობის საკითხი 

ღირსებით სავსე პიროვნება-კახა კაციტაძე;  2014 

13 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

ალეთოლოგიური რეალიზმი: ჭეშმა-

რიტების ძიება თუ გზა ღმერთისაკენ?! 

ფილოსოფიურ-თეოლოგიური  

მიმომხილველი N3 

2013/14 

14 
ჯალაღონია 

დემურ 

კრებული,  

სამივე გრძნო-

ბის მფლობელი 

გარდასულ დღეთა მოგონება.  2014 

15 
დემურ 

ჯალაღონია  

ჟურნალი, 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

ენა-ადამიანის საიდუმლო, ტექსტზე 

ორიენტირებული კვლევები, სტატიების 

კრებული, თსუ. www.press.tsu.edu.ge 

2014  

16 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

Identity as a Given Social Matter and Vital 

Experience of a Man. 

 Culture end Philosophy,  A Journal for 

Phenomenological Jnguiry 

2014 

http://www.press.tsu.edu.ge/
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17 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

რეფერირებადი 

ჟურნალი 

რენენსანსული ჰუმანიზმი თანამედ-

როვეობის დისკურსში,   (შალვა ნუ-

ცუბიძის დაბადებიდან მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე-

რენციის შტრიხები) 

 ჟ. რელიგია N1   

2014 

18 
დემურ 

ჯალაღონია  

რეცენზირებად

ი ჟურნალი, 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

Tolerance as New Modus of Paradigm.  

DIONYSIANA V No 2. The International 
Symposium of marriage in the three 
monotheistic religions. ,,OVIDIUS” University 

of Constanta Romania.   

2013 

19 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

Globalization and the Features of Respo-

nsibility Expression, 

Culture end Philo-sophy,  A Journal for 

Phenomenological Jnguiry,  

2012/13 

20 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

ათონელი მამები, იოანე პეტრიწი და 

გელათური აზროვნების პრინციპების 

დაფუძნება.   ფილოსოფიურ-თეოლო-

გიური მიმომხილველი N2  

2012 

21 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

რეფერირებადი 

ჟურნალი 

ფილოსოფია -გზა რწმენისაკენ,  

ჟურნალი რელიგია #1  
 2013 წ.   

22 
   დემურ 

ჯალაღონია 

სახელმძღვანე

ლო 

პოლიტიკური ფილოსოფიის შესავალი,  

თბ. გამომცემლობა ,,ლოგოსი” , 190 გვ. 
2012 

23 

   დემურ 

ჯალაღონია 

თანაავტორი 

სახელმძღვანე

ლო 

ფილოსოფიის შესავალი, 

 (მესამე შევსებული გამოცემა). 

 თბ. გამომცემლობა ,,მერიდიანი”, 364გვ. 

2012 

24 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

რეფერირებადი 

ჟურნალი 

იდენტობა და  ადამიანის არსის 

საიდუმლო,  

ჟურნ. რელიგია #2,  35-44გვ. 

2012 

25 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

რეფერირებადი 

ჟურნალი 

თეოლოგიური აზრი ქორწინების შესახებ, 

ჟურნ. რელიგია #1,   28-39 გვ. 
2012 

26 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

საერთაშორისო 

ჟურნალი 

თავისუფლება და ცივილიზაციათა 

დიალოგი  საქართველოს კათოლიკოს 

პატრიარქის ილია II-ის ეპისტოლეებში.   

ჟურნალი ,,ფილოსოფიურ-თეოლოგიური 

მიმომხილველი” #1 

თსუ-ს გამომცემლობა,  9-20 გვ. 

2011 

27 
დემურ 

ჯალაღონია  

რეცენზირებად

ი ჟურნალი, 

საერთაშორისო 

Georgian Theological Thought about the  
institute of  Marriage. 
DIONYSIANA V No 1. The International Sym-

2011 
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სიმპოზიუმის 

მასალები 

posium of marriage in the three monotheistic 
religions. ,,OVIDIUS” University of Constanta 

Romania   

28 
დემურ 

ჯალაღონია  

სახელმძღვანე

ლო 

სახელმწიფო XI-XII კლასები ( შევსებუ-ლი 

გამოცემა) თბილისი, გამომც. ,,ლეგა”, 260 

გვ. 

2011 

29 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

რეფერირებადი 

ჟურნალი  

კულტურათა დიალოგი და გელათური  

აზროვნების პრინციპები. 

 ჟურნ.რელიგია #4, 5-11 გვ. 

2010 

30 
დემურ 

ჯალაღონია  

საერთაშორისო 

საკონფერენციო 

მასალები 

Academic Programs at TSU: Criteria, Benefits, 
and Gaals.   

Университет Олесия Гончара, Днепропет-

ровск ,Виданиство ,,иновация ” 68-73 

2010 

31 
დემურ 

ჯალაღონია  

საერთაშორისო 

საკონფერენციო 

მასალები 

დემოკრატიის ტრანსფორმაცია და 

ღირებულებათა გადაფასება. თსუ. 

ამერიკათმცოდნეობის XI საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები 

2010 

32 
დემურ 

ჯალაღონია  

საკონფერენციო 

მასალები 

 

ადამიანის ეპოქალური დეფინიციები და 

ზნეობის მოდელები.  ჰუმანიტ. მეც. ფაკ. 

IV კონფერენციის მასალები, თსუ 

2010 

33 
დემურ 

ჯალაღონია  

საერთაშორისო 

რეცენზირებად

ი 

ჟურნალი, 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

Dialog between Free-dom and 
Civilizations in the Epistles of the Beatified 
Catholicos the Patriarch of all Georgia, Ilea 
II DIONYSIANA IV No 1. The International 
Symposium on The juridical regime of the 
monotheist religions in the E.U. Constanta, 

Romania,  465-473 

2010 

34 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

რეფერირებადი 

ჟურნალი 

გლობალიზაცია და ქრისტიანობა,  

თბ. ჟურნალი რელგია #3, 76-83 გვ. 
2009 

35 
დემურ 

ჯალაღონია  

საერთაშორისო 

რეცენზირებად

ი ჟურნალი, 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

The Global dilemma ofthe present and the 
Orthodoxy DIONYSIANA III No 1. The 
International Symposium on The juridical 
regime of the monotheist religions in the 
E.U. Constanta 
Romania, 149-156   

2009 

36 
დემურ 

ჯალაღონია  

საკონფერენციო 

მასალები 

პოლიტიკური ფილოსოფიის რესტა-

ვრაცია (ჯონ როულსის სამართლიანობის 

თეორია) 

ჰუმ. მეც. ფაკ. III კონფერენციის მასალები, 

თსუ 

2009 

37 

დემურ  

ჯალაღონია 

თანაავტორი 

სახელმძღვანე

ლო 

ფილოსოფიის შესავალი . 

 თბ. გამომცემლობა ,,მერიდიანი”, 336 გვ. 
2009 
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38 
დემურ 

ჯალაღონია  

საერთაშორისო 

საკონფერენციო 

მასალები 

ლიბერალიზმი და ამერიკული ცხოვრე-

ბის წესი  

ამერიკათმცოდნეობის XI საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები  

2009 

39 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

რეფერირებადი 

ჟურნალი  

თავისუფლება  არჩევანის დილემა, 

თბ. ჟურნალი რელგია #4, 16-20 გვ. 
2009 

 

40 

 

დემურ 

ჯალაღონია 

თანაავტორი 

სახელმძღვანე

ლო 

Государство,  Учевник  для XI-XII  класов,     

თბილისი, გამომც. ,,ლეგა”, 210 გვ. 
2009 

41 

დემურ 

ჯალაღონია 

თანაავტორი 

სახელმძღვანე

ლო 

სახელმწიფო XI-XII კლასები,  

აზერბაიჯანულ  ენაზე 

თბილისი,  გამომც. ,,ლეგა”, 206 გვ. 

2009 

42 

დემურ 

ჯალაღონია 

თანაავტორი 

სახელმძღვანე

ლო 

სახელმწიფო XI-XII კლასები, სომხურ 

ენაზე,  

თბილისი, გამომც. ,,ლეგა”, 218 გვ. 

2009 

43 
დემურ 

ჯალაღონია  

სახელმძღვანე

ლო 

მასწავლებლის წიგნი სახელმწიფო XI-XII 

კლასებისათვის. რუსულ, აზერბაიჯანულ, 

სომხურ ენებზე,  

თბილისი, გამომც. ,,ლეგა”, 30 გვ. 

2009 

44 
დემურ 

ჯალაღონია  

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

კრებული 

The Definition of Human Being and 
Christianity , 
Philosophical Rele-vance of the Conte-

mporary challe-nses, Editura printech, 

Buchrest, 50-58 

2008 

45 
დემურ 

ჯალაღონია  

სტატია 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

ანთიმოზ ივერიელი, თეოლოგიური და 

პოლიტიკური დისკურსი. 

 საქართველო და ევროპული სამყარო, 

ფილოსოფიურ კულტურული დიალოგი.  

თსუ, 58-67 გვ. 

2009 

46 
დემურ 

ჯალაღონია  

კონფერენციის 

მასალები 

შალვა ნუცუბიძე ღვაწლი და აზროვნების 

სტილი.  

ჰუმ. მეც. ფაკ. II კონფ. მასალები თსუ, 19-

24 გვ. 

2008 

47 
დემურ 

ჯალაღონია  

კონფერენციის 

მასალები 

ფილოსოფია და ეპოქალური დრო. 

ჰუმ. მეც. ფაკ. II კონფ. მასალები თსუ, 339-

341 გვ. 

2008 

48 
ჯალაღონია 

დემურ 
სტატია 

შალვა ნუცუბიძე-ფენომენალური 

პიროვნება. კრებული ქართული 

ფილოსოფიური  აზრის კორიფე, 

ქ. წყალტუბო.  49-60 გვ. 

2008 

49 
ჯალაღონია 

დემურ 

სტატია 

საერთაშორისო 

კრებ.  

გლობალიზაცია, ეკოსისტემის მდგრადო-

ბის რღვევა და პასუხისმგებლობა.  

კრებული, პასუხისმგებლობის ახალი 

2008 
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განზომილება. თბ. გამომც. ლეგა 

50 

  დემურ 

ჯალაღონია 

თანაავტორი 

სახელმძღვანე

ლო 

სახელმწიფო, XI-XII კლასების 

სახელმძღვანელო.  

თბილისი, გამომც. ,,ლეგა”, 240 გვ. 

2007 

51 

 დემურ 

ჯალაღონია 

თანაავტორი 

სახელმძღვანე

ლო 

მასწავლების წიგნი, სახელმწიფო XI-XII 

კლასებისათვის თბილისი, გამომც. ,,ლეგა” 

32 გვ. 

2007 

52 
დემურ 

ჯალაღონია  

კონფერენციის 

მასალები 

შემეცნების დესტრუქცია და თაური 

აზროვნება.  

ჰუმ. მეც. ფაკ. 1 კონფ.მასალები,  თსუ 

2007 

53 

დემურ 

ჯალაღონია 

თანაავტორი  

დამხმარე 

სახელმძღვანე

ლო. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მოსამსახურეთა საკვალიფიკაციო 

მინიმუმისათვის.  

თბილისი, გამომც. ,,ლეგა”, 78 გვ. 

2007 

54 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

გზა ჭეშმარიტებისაკენ ნარკვევები 

დიალექტიკის თეორიაში,  

წიგნი II. თბილისი, 87-92 გვ. 

2007 

55 
დემურ 

ჯალაღონია  
კრებული, 

დიალოგი მეტაფიზიკურ დონეზე.  

ნარკვევი დიალექტიკის თეორიაში, წიგნი 

I, თბილისი,  77-83 გვ. 

2006 

56 
დემურ 

ჯალაღონია  

რეცენზირებად

ი 

საერთაშორისო  

ჟურნალი 

Метафизическое начало тайны 

человеческого бытья. Международный 

научно-теорет. журнал  Homo Esperans, 

№2.Санкт-Петкрбург, 

2006  

57 

დემურ 

ჯალაღონია  

თანაავტორი 

მონოგრაფია 
დისკურსი და ადამიანი. 

თბილისი, გამომც. "ლეგა", 462 გვ. 
2006 

58 

დემურ 

ჯალაღონია 

თანაავტორი 

 

წიგნი 

ადამიანის არსება სწრაფცვალებად 

გარემოში, 

 თბილისი, გამომც. "ლეგა", 94 გვ. 

2005 

59 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ადამიანის ყოფიერების თაური 

საიდუმლო. 

 ნარკვევ. ფილოსოფ. კრ. II, თბ. გამ. 

უნივერსალი, 98-105 

2005 

60 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ფილოსოფიის გაგების ორი ვარიანტი 

(ჰაიდეგერი, ნუცუბიძე). 

 ნარკვევ. ფილოსოფ. კრ. II, თბ.  

გამ. უნივერსალი,  66-77გვ. 

2005 

61 
დემურ 

ჯალაღონია  

რეცენზირებად

ი 

საერთაშორისო  

კრებული. 

Философская вера и христианское 
понимание свободы, 
Книга; Человек постсоветского 
пространства, 

Санкт- Петервург, 219-227 

2005 

62 დემურ სტატია ქართული იდეის მეტაფიზიკური ასპექტი . 2005  
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ჯალაღონია  ჟ. "რელიგია" #4-5-6. თბ. გამომც. 

"სამშობლო“,  26-30გვ. 

63 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

შემეცნება, როგორც ადამიანური ყოფი-

ერების მოდელი ნარკვევ. ფილოსოფ. კრ. I, 

თბ. გამ. "უნივერსალი",  38-44გვ. 

2004 

64 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ფილოსოფია და სიბრძნის დილემები. 

ნარკვევ. ფილოსოფ. კრ. I, თბ. გამ. 

"უნივერსალი", 18-23გვ. 

2004 

65 
დემურ 

ჯალაღონია  

რეცენზირებად

ი 

საერთაშორისო  

კრებული. 

Христианский путь спасения человека, 
Книга; Человек соотнашение национа-
лъного и овщечеловеческого, 

Санкт- Петервург,  74-79გვ. 

2004 

66 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სისტემის განვითარება საქართველოში 

 ჟ. "სახ. მოხელე" #1. თბილისი, 46-52გვ. 

2004  

67 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ადამიანის არსების დეფინიციები და 

ქრისტიანობა. 

ჟ. "რელიგია" #10-11-12.თბ. გამომც. 

"სამშობლო", 69-78გვ. 

2003  

68 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ფილოსოფიის მომავალი და მისი რწმენით 

დაფუძნების მცდელობა. 

ჟ. "რელიგია" #7-8-9თბ.  გამომც. 

"სამშობლო", 46-53გვ. 

2003  

69 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

შვედური ადგილობრივი დემოკრატია, 

თავისებურებები, უპირატესობანი. 

ჟ. "ადგ. თვითმმართვ."#2.გამომც. "ლეგა", 

37-49 გვ. 

2002  

70 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

კომენტარები ადგ. თვითმმართ. ორგანოთა 

ფორმირების წესში. 

ჟ. "ადგ. თვითმ." კანონთა კრებული 

გამომც. "ლეგა",  37-49გვ. 

2002 

71 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ძალაუფლების გაუცხოვების სინდრომი, 

ჟ. "სახ.მოხელე",#1 

17-20გვ. 

2002   

72 
დემურ 

ჯალაღონია  
წიგნი 

საჯარო მოსამსახურის სამაგიდო წიგნი 

(თანაავტორობით), თბილისი 

გამომც. "ლეგა"134 გვ. 

2002 

73 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

რეგიონალური პოლიტიკის საერთა-

შორისო ასპექტები საქართვ. რეგიონების 

ეკ. და სოციალ. განვით. მიმართ. გარდ. 

პერიოდში. ბათუმი, გამ. "აჭარა” 51-59გვ. 

2001 

74 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

რეგიონალური პოლიტიკა და 

პროფესიონალ მოხელეთა მოზადება, 

ჟ. "სახელმწიფო მოხელე" #1თბილისი, 48-

2002  



 
8 დემურ ჯალაღონია, დანართი N1 

52გვ. 

75 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

გზა ეკონომიკური და სავალუტო 

კავშირისაკენ,  

ჟ."ადგ.თვითმმართ#12ვ." გამომც. "ლეგა" 

18-25გვ. 

2001  

76 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

რეგიონული განვითარების პრობლემები 

(თანაავტორი), 

ჟ. "ადგ. თვითმმართვ." #9გამომც. "ლეგა" 9-

18გვ. 

2001  

77 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

სამოქალაქო საზოგადოება და ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობა   ჟ."ადგ. 

თვითმმართვ." #8.გამომც. "ლეგა"56-64ვ. 

2001  

78 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ადგილობრივი თვითმმართველობა: 

იდეალები, სიძნელეები, ტენდენციები. 

ჟ. "ადგ. თვითმმარ" #6 გამომც. "ლეგა" 

39-45გვ. 

2001  

79 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

რეგიონალური პოლიტიკა და მოხელეთა 

მომზადება. 

ჟ. "ადგ. თვითმმ."თბ. #1 გამომც. "ლეგა", 

60-64გვ. 

2001 

 

80 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

მითიური თაურმდგენი და მეტა-

ფიზიკური დასაბამი. 

 ჟურ. "რელიგია" #4-5-6. თბ. გამ. 

"სამშობლო", 49-52გვ. 

2000  

81 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ქართული სულის ორგანოტროპისტული 

თეორია, 

ჟურნ. მაცნე, #1-2 ფილოს. სერია თბ. გამ. 

მეცნიერება, 146-152გვ. 

2000  

82 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ახალი ორიენტაცია და საკადრო 

პოლიტიკა. 

ჟურნ. "სახელმწიფო მოხელე",#2/4. 62-64გვ. 

1999  

83 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ქართული ხასიათის მეტაფიზიკური 

გააზრება. 

არისტ. სახ. ბერძ. ქართ. უნივერს. 

შრომები,155-160გვ. 

1995 

84 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ფილოსოფიის ბერძნული გაგება და 

"სპეციფიკურ ადამიანური" 

თსუ, შრომები, 55-62გვ. 

1995 

85 
დემურ 

ჯალაღონია  
ნაშრომი 

შემეცნების მსოფლმხედველობითი 

ჰორიზონტი. ფილოსოფიური "მაცნე"თსუ, 

26გვ. 

1992 

86 
დემურ 

ჯალაღონია  

საერთაშორისო 

საკონფერენციო 

მასალა 

Mensch als Weltanschanngsschaffendes 
Wesen.  

Universität Giessen, DDR,  73-79გვ. 
1992 
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87 
დემურ 

ჯალაღონია  
სტატია 

ფილოსფიის თაური გაგების მსო-

ფლმხედველობრივი სტრუქტურა, 

საქ. აგრ. უნივ. 15-22გვ. 

1991 

88 
დემურ 

ჯალაღონია  

საკონფერენციო 

მასალა 

ფილოსოფიის ბერძნული გაგების 

ჰაიდერეგისეული ინტერპრეტაცია,  

ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, თსუ 

21-28გვ. 

1991 

89 
დემურ 

ჯალაღონია  

საერთაშორისო 

საკონფერენციო 
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