
 

 

1 დემურ ჯალაღონია, დანართი N2 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში 

 

ა.  მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე  

 

 

1 თარიღი 25-30 აპრილი 2016 წ. 

მოხსენების სათაური ადამიანი და ბუნება 

კონფერენციის დასახელება თურქული და ქართული ხელოვნების მესამე 

საერთაშორისო ფესტივალი კონფერენცია-გამოფენა-

ვორქშოპი 

ჩატარების ადგილი  თსუ 

ელექტრონული მისამართი  www.tsu.edu.ge 

2 თარიღი 7-8 ივნისი 2016 წ. 

 მოხსენების სათაური იდენტობის ძიება თუ ადამიანის არსის საიდუმლო 

ანთიმოზ    ივერიელის ტექსტებში (ქადაგებები, 

ტიპიკონი, კანონთა თავები)    

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია, ანთიმოზ ივერიელი 

და ევროპული განმანათლებლობა: ტექსტები და 

კონტექსტები,  ./Anthim Iverianul and European 
Enlightenment: Texts and Contexts 

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

3 თარიღი 2016 წლის 27–30 ივნისი 

 მოხსენების სათაური რატომ არის ენა ყოფიერების სახლი?-ენის 

პარადოქსი,   

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო მე-11 მსოფლიო კონგრესი,   

,,გამოყენებითი ფსიქოლინგვისტიკა და ენის, 

კულტურისა და საზოგადოების ეკოლოგია“ 

11thInternational Congress of thr International Society of 

Applied Psycho-linguistics  

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

4 თარიღი 19-20 მაისი 2016 წ. 

მოხსენების სათაური განმანათლებლობა და ამერიკის იდეა-ხელისუ-

ფლების ახლებური გააზრება თუ მისი ახლიდან 

გამოგონება    

კონფერენციის დასახელება ამერიკისმცოდნეობის XVII საერთაშორისო 

კონფერენცია, 

ჩატარების ადგილი  თსუ 

ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

5 თარიღი 17-22 ოქტომბერი 2016 წ. 

მოხსენების სათაური ადამიანის ფენომენი აღმოსავლურ-დასავლური 

რენესანსულ დისკურსში  



 

 

2 დემურ ჯალაღონია, დანართი N2 

კონფერენციის დასახელება მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სი-

მპოზიუმი VII Inter-national Symposium on Kartvelian 

Studies,Georgia in the Context of European Civilisation 

ჩატარების ადგილი  თსუ 

ელექტრონული მისამართი  www.tsu.edu.ge 

6 თარიღი Nოვემბერ 25-26,2016.2016 წლის 25 და 26 ნოემბერი 

 მოხსენების სათაური Dilemma of Ancient Political Discuss and Aristotelian 

Differentiation - sense of “Zoon Politicon” 

ანტიკურობის პოლიტიკური დისკურსის 

დილემურობა  და     არისტოტელისეული  

დეფინიციის -  “Zoon politicon”-ის არსი. 

 კონფერენციის დასახელება the International Conference “Aristotle 2400” 

საერთაშორისო კონფერენცია “არისტოტელე 2400” 

 ჩატარების ადგილი  University of Buchares Faculty of Philosophy 
ბუქარესტის უნივერსიტეტი ფილოსოფიის ფაკულტეტი,  

 ელექტრონული მისამართი  

7 თარიღი 14-15 მაისი. 

 მოხსენების სათაური ომის ფენომენის ფილოსოფიური დისკურსი და 

ადამიანის ბუნება;  

 კონფერენციის დასახელება ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია  

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

8 თარიღი  9 მარტი. 2015. 

 მოხსენების სათაური წმ. ანთიმოზ ივერიელის თეოლოგიური სააზროვნო 

კონცეპტის ანალიზი 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სემინარი ,,ანთიმოზ ივერიელი: 

ქართულ-რუმინული მერიდიანი’’   

 ჩატარების ადგილი  ანთიმის სამონასტრო კომპლექსი.  ბუქარესტი 

 ელექტრონული მისამართი  

9 თარიღი 15-17 მაისი, 2014წ.  

 მოხსენების სათაური აზროვნების ორი კონცეპტი, როგორც 

თანამედროვეობის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური 

პარადიგმა 

 კონფერენციის დასახელება ამერიკისმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

10 თარიღი 10,11  October  2013, 

 მოხსენების სათაური Tolerance as a New Mode of Paradigm 

 კონფერენციის დასახელება The International Symposium of marriage in the three 
monotheistic religions.  
  The edict of Milan and Religious Libe-rty. 

 ჩატარების ადგილი  ,,OVIDIUS” University of Constanta Romania   



 

 

3 დემურ ჯალაღონია, დანართი N2 

 ელექტრონული მისამართი Email:nikolaedidimos@yahoo.com 

11 თარიღი 12-13 დეკემბერი, 2013 

 მოხსენების სათაური ჭეშმარიტების  ძიება თუ გზა  ღმერთისაკენ? 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია-,,რენენსანსული 

ჰუმანიზმი’’ 

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

   

12 თარიღი 17-19 მაისი 2012  

მოხსენების სათაური მმართველობის ამერიკული პარადიგმა და ძალა-

უფლების ფენომენოლოგია 

კონფერენციის დასახელება ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთა-

შორისო კონფერენცია: შეერთებული შტატები და 

საქართველო: გუშინ დღეს, ხვალ.  

ჩატარების ადგილი  თსუ. 

ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

13 თარიღი 2-4 March,2012 

მოხსენების სათაური Identity as a Given Social Matter and Vital experience of 
aMan 

კონფერენციის დასახელება Internazional Scientific Conference, problems of ide-
ntity: tradition and innovtions  

ჩატარების ადგილი  Vilnius 

ელექტრონული მისამართი  Email; hmi@mruni.eu 

14 თარიღი 10-11 octomber 2011 

 მოხსენების სათაური Georgian Theological Thought about the institute of 
MarriageG 

 კონფერენციის დასახელება The International Symposium of marriage in the three 
monotheistic religions.  

 ჩატარების ადგილი  ,,OVIDIUS” University of Constanta Romania,   

 ელექტრონული მისამართი Email:nikolaedidimos@yahoo.com 

15 თარიღი 23-25 მაისი 2011 

 მოხსენების სათაური მესამე ტალღის ცივილიზაცია და აშშ-ის როლი 

ახალი ცხოვრების დამკვიდრებაში 

 კონფერენციის დასახელება ამერიკისმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთა-

შორისო კონფერენცია: ,, ამერიკა XXI საუკუნის 

გამოწვევები”.  

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

16 თარიღი 29 ოქტომბერი 2010 

 მოხსენების სათაური Academic Programs at TSU: Criteria, Benefits, and Gaals 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეცია    

 ჩატარების ადგილი  უკრაინა დნეპროპეტროვსკი 

 ელექტრონული მისამართი Email:innovaciya@list.ru 
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17 თარიღი 31 may-1june 2010 

 მოხსენების სათაური Freedom and dialogue of civilizations in the Epistols of 
Catholicos-Pariarch all Georgia Ilia II 

 კონფერენციის დასახელება The International Symposium  The monotheistic Religions 
and the   Human Liberties.  

 ჩატარების ადგილი  ,,OVIDIUS” University of Constanta ,   

 ელექტრონული მისამართი Email:nikolaedidimos@yahoo.com 

18 თარიღი 13-15 მაისი 2010 

 მოხსენების სათაური დემოკრატიის ტრანსფორმაცია და ღირებულებათა 

გადაფასება 

 კონფერენციის დასახელება ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთა-

შორისო კონფერენცია ,,ამერიკა ამერიკული 

ღირებულებები”.  

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

19 თარიღი 28-30 მაისი 2009წ. 

 მოხსენების სათაური ლიბერალიზმი და ამერიკული ცხოვრების წესი 

 კონფერენციის დასახელება ყოველწლიური X საერთაშორისო კონფერენცია, 

ამერიკული დემოკრატიის გამოცდილება.  

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

20 თარიღი 4 july 2008. 

 მოხსენების სათაური The  Global dilemma of the Present and the Ortodoxy 

 კონფერენციის დასახელება The International Symposium on the juridical regime of 

the monotheist rligions in the E.U.  

 ჩატარების ადგილი   Constanta Romania 

 ელექტრონული მისამართი Email:nikolaedidimos@yahoo.com 

21 თარიღი 6-12 სექტემბერი 2008წ.. 

 მოხსენების სათაური ქართული ხასიათი და ამირანის მითი 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო ინტერდისიპლინარული სამეცნი-

ერო კონფერენცია: სვანეთის კულტურული მე-

მკვიდრეობა და თანამედროვეობა  

 ჩატარების ადგილი  მესტია 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

22 თარიღი 13 ივნისი, 2008 წ. 

 მოხსენების სათაური გლობალიზაცია, ეკოსისტემის მდგრადობის რღვევა 

და პასუხისმგებლობა. 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია: პასუხისმგებლო-

ბა,ტრადიციული ღირებულები, მდგრადი განვი-

თარება.  

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

23 თარიღი 5 მაისი 2008წ.  
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 მოხსენების სათაური ანთიმოზ ივერიელი-თეოლოგიური და პოლიტი-

კური დისკურსი 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია , საქართველო და 

ევროპული სამყარო-ფილოსოფიურ-კულტურული 

დიალოგი, მიძღვნილი ანთიმოზ ივერიელის 

ხსოვნისადმი,  

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

24 თარიღი 9 ოქტომბერი, 2008 წ.  

 მოხსენების სათაური მონაწილე 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი-უწმინდესისა 

და უნეტარესის, ილია II-ის აღსაყდრებიდან 30 და 

დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი,  

 ჩატარების ადგილი  თბილისი 

 ელექტრონული მისამართი orthodoxy@wanex.net       info@patriarchate.ge 
 

25 თარიღი october,19,2007 

 მოხსენების სათაური The Definition of Human Being and Christianity. 
 

 კონფერენციის დასახელება Hhe international Sumposium Philosophical Rele-vance 
of the Contem-porary challenses,  

 ჩატარების ადგილი  Bucharest, Romania                           

 ელექტრონული მისამართი innovaciya@list.ru 

26 თარიღი 24-26 მაისი 2007წ.  

 მოხსენების სათაური მონაწილე 

 კონფერენციის დასახელება II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,გლობალიზაცია 

ცივილიზაციათა შორის დიალოგი  

 ჩატარების ადგილი  თბილისი 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

27 თარიღი 31 მაისი, 1 ივნისი, 2007 

 მოხსენების სათაური თავისუფლება და პასუხისმგებლობის გამოვლენის 

თავისებურებანი. 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია პასუხისმგებლობები 

გლობალიზაციის ეპოქაში.  

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი www.tsu.edu.ge 

28 თარიღი 13-16 мая, 2002 г 

 მოხსენების სათაური დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივი 

თვითმმართველობა. 

 კონფერენციის დასახელება Региональный форум ИФД по вопросам 
децентрализации в Армении, Азербайджан и Грузии.  

 ჩატარების ადგილი  Бакуриани, Грузия 

 ელექტრონული მისამართი  

29 თარიღი 19-20 мая, 2004 г. 

mailto:orthodoxy@wanex.net
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 მოხსენების სათაური Христианский путь спасения человека. 

 კონფერენციის დასახელება Международный симпозиум Человек соотношение 
национального и общечеловеческого 

 ჩატარების ადგილი   Грузия, г. Зугдиди 

 ელექტრონული მისამართი  

30 თარიღი 24-25 февраля, 2005 г. 

 მოხსენების სათაური Философская вера и христианское понимание свободы. 

 კონფერენციის დასახელება Конференция  Человек постсоветского пространства, 

 ჩატარების ადგილი  Санкт-Петербург, 

 ელექტრონული მისამართი  

31 თარიღი 22 ნოემბერი, 2002წ. 

 მოხსენების სათაური ევროქარტია და სატრეინინგო სისტემა 

 კონფერენციის დასახელება ევროსაბჭოს ეგიდით – საერთაშორისო კონფერენცია. 

ადგილობრივი ქარტია და ეროვნული ტრეინინგის 

სტრატეგია ადგილობრივი მმართველობისათვის.  

 ჩატარების ადგილი  თბილისი. 

 ელექტრონული მისამართი  

32 თარიღი 12 ივნისი, 2003წ. 

 მოხსენების სათაური ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 

საკვალიფიკაციო მინიმუმის პრიორიტეტები 

 კონფერენციის დასახელება ევროსაბჭოს ეგიდით – საერთაშორისო კონფერენცია. 

ადგილობრივი ქარტია და ეროვნული ტრეინინგის 

სტრატეგია ადგილობრივი მმართველობისათვის 

 ჩატარების ადგილი  .  თბილისი, 

 ელექტრონული მისამართი  

33 თარიღი  6 მარტი, 2003წ 

 მოხსენების სათაური ეროვნული ტრეინინგის სტრატეგიის მექანიზმის და 

შემოთავაზებული ადგილობრივი მმართველობის 

მომზადების სახელმწიფო პროგრამა 

 კონფერენციის დასახელება ევროსაბჭოს ეგიდით – საერთაშორისო კონფერენცია. 

ადგილობრივი ქარტია და ეროვნული ტრეინინგის 

სტრატეგია ადგილობრივი მმრათველობისათვის 

 ჩატარების ადგილი  თბილისი,. სასტუმრო "კოლხი". 

 ელექტრონული მისამართი  

34 თარიღი თბილისი, 1-2 მაისი, 2001წ.  

 მოხსენების სათაური სამოქალაქო საზოგადოება და ლიბერალური 

ღირებულებები 

 კონფერენციის დასახელება პოლიტიკა და ეთიკა (პირველი საერთაშორისო 

კავკასიური კონფერენცია). 

 ჩატარების ადგილი  პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, ამერიკული საბჭოები 

და ღია საზოგადოება საქართველო. 

 ელექტრონული მისამართი  

35 თარიღი 9 სექტემბერი, 2003წ.  
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 მოხსენების სათაური მართლმადიდებლობა და კულტურათა დიალოგი 

 კონფერენციის დასახელება რუსეთი და საქართველო: კულტურების დიალოგი 

და ნათესაობა. 

 ჩატარების ადგილი  თბილისი, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 

 ელექტრონული მისამართი  

36 თარიღი 31.05_01.06 2007წ. 

 მოხსენების სათაური თავისუფლება და პასუხისმგებლობის 

თავისებურებანი 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია პასუხისმგებლობები 

გლობალიზაციის ეპოქაში. 

 ჩატარების ადგილი  თბილისი,. 

 ელექტრონული მისამართი  

37 თარიღი 24-26 მაისი, 2007წ. 

 მოხსენების სათაური საერთაშორისო სიმპოზიუმი. გლობალიზაცია და 

ცივილიზაციათა შორის დიალოგი.  

 კონფერენციის დასახელება მონაწილე 

 ჩატარების ადგილი  თბილისი. 

 ელექტრონული მისამართი  

38 თარიღი 11-12 თებერვალი, 1999,  

 მოხსენების სათაური ახალი ორიენტაცია და საკადრო პოლიტიკა 

 კონფერენციის დასახელება ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში კადრების 

შერჩევისა და მათთან მუშაობის სახელმწიფო 

სისტემის სრულყოფის პროგრა 

 ჩატარების ადგილი  მსოფლიო ბანკი, საქართველოს მთავრობა. 

 ელექტრონული მისამართი  

39 თარიღი 1992 

 მოხსენების სათაური Mensch als Weltansch-anngssc-haffendes Wesen.  
Universität Giessen 

 კონფერენციის დასახელება  

 ჩატარების ადგილი   DDR, 

 ელექტრონული მისამართი  

40 თარიღი 1991  მასალები,  

 მოხსენების სათაური ადამიანი როგორც მსოფლმხედველობის შემქმნელი 

არსება. 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენც. რწმენა ზნეობა 

 ჩატარების ადგილი  თსუ 

 ელექტრონული მისამართი  

41 თარიღი 1986  

 მოხსენების სათაური ეკოლოგიური პრობლემები და პესტიციდების 

გამოყენების წინააღმდეგობრივი ხასიათი . 

 კონფერენციის დასახელება რესპ. სამეცნ. მეთოდ. კონფ. მასალები,  

 ჩატარების ადგილი  სსი 

 ელექტრონული მისამართი  
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42 თარიღი 1985 

 მოხსენების სათაური Специфика философского знания. 

 კონფერენციის დასახელება  

 ჩატარების ადგილი  Моск. 

 ელექტრონული მისამართი      

 

 

ბ.მოხსენებები ადგილობრივ  სამეცნიერო კონფერენციებში   

 

 

1. თარიღი           17-18 ნოემბერი  2016 

მოხსენების სათაური   ერთი საინტერესო სააზროვნო კონცეპტი ,,ყოფიერება 

და ხელებიდან”- ხელის ჰერმენევტიკა,   

კონფერენციის დასახელება          იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის 

მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია: ფილოსოფიურ-პოლიტიკური  

დისკურსი,  კახა კაციტაძის გახსენება 

ჩატარების ადგილი თსუ 

2. თარიღი           14-15 ივნისს 2016 წ. 

მოხსენების სათაური   თანამედროვე გეოპოლიტიკურ-ფილოსოფიური 

დისკურსი,  ადამიანის  და ბუნების კონცეპტუალურ 

გააზრებაში,   

კონფერენციის დასახელება          მეათე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, პროფ. 

შოთა მესხიას დაბადებიდან 100  წლისთავისადმი 

მიძღვნილი  

ჩატარების ადგილი თსუ 

3. თარიღი           27 აპრილი  2015 

მოხსენების სათაური   განსხვავებული სააზროვნო დისკურსის მომავალი 

(ისევ ათენი და იერუსალიმი)   

კონფერენციის დასახელება          რეგიონალური კონფერენცია, მიძღვნილი თამაზ 

ბუაჩიძის 85 წლისთავისადმი  

ჩატარების ადგილი თსუ 

4. თარიღი           24-25 ივნისი 2015 

მოხსენების სათაური   თანამედროვეობის კრიზისის დაძლევის ,,ახალი’’ გზა- 

უნივერსალური  სინთეზის  მომავალი 

კონფერენციის დასახელება          მე-9 საფაკულტეტო სამე-ცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი თსუ 

5. თარიღი           14-15 მაისი. 2014 

მოხსენების სათაური   ომის ფენომენის ფილოსოფიური დისკურსი და 

ადამიანის ბუნება; 

კონფერენციის დასახელება          ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია  
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ჩატარების ადგილი თსუ 

6. თარიღი           7 ნოემბერი 2015 

მოხსენების სათაური   ილია ჭავჭავაძე და მართლმადიდებლობა 

კონფერენციის დასახელება          წმ. ილია მართალი და სარწმუნოება 

ჩატარების ადგილი საქართველოს საპატრიარქო, თბილისის წმ. ილია 

მართლის ტაძარი.  

7. თარიღი           19-20 ნოემბერი 2015 

მოხსენების სათაური   ილია ჭავჭავაძის სააზროვნო კონცეპტების 

ფენომენოლოგიური გააზრება-,,იგავური” ენის 

საიდუმლო 

კონფერენციის დასახელება          თსუ, იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის 

მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი  სამეცნიერო 

კონფერენცია. მერაბ მამარდაშვილი 85 

ჩატარების ადგილი  

8. თარიღი           13-14 ნოემბერი 2014 

მოხსენების სათაური   ,,ძალაუფლებიდან’’ გაქცევა და უტოპიის საიდუმლო 

კონფერენციის დასახელება          იუნესკოს ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო 

დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 

ფილოსოფია და თანამე-დროვეობათსუ,  

ჩატარების ადგილი თსუ 

9. თარიღი           19-20 ივნისი, 2014 

მოხსენების სათაური   პოლიტიკური და თეოლოგიური დისკურსის ,,ახალი” 

პერსპექტივა 

კონფერენციის დასახელება          VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი პროფ. ნოდარ კაკაბაძის დაბადების 90 

წლისთავისადმი  

ჩატარების ადგილი თსუ 

10. თარიღი           22 ნოემბერი, 2013 

მოხსენების სათაური   ადამიანის რემითოლოგიზების ტიპოლოგია (იასპერსი) 

კონფერენციის დასახელება          იუნესკოს ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო 

დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერე-ნცია, 

სერგი დანელია - 125 წლისთავი 

ჩატარების ადგილი თსუ 

11. თარიღი           19-20 ივნისი  

2013 

მოხსენების სათაური   მმართველობის ფორმების გამოვლენის თავისებურება 

(ჰიეროკრატიული მმართველობა და პასტორალური 

მთავრობა) 

კონფერენციის დასახელება          ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია   
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12. თარიღი             25 ივლისი 2012 

მოხსენების სათაური   ადამიანური ყოფიერების გამოვლენის თავისე-

ბურებანი 

კონფერენციის დასახელება           ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის VI 

საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 

გიორგი ახვლედიანის 120 წლისთავისადმი  

ჩატარების ადგილი თსუ 

13. თარიღი           3-4 აპრილი 2012. 

მოხსენების სათაური   ენა-ადამიანის საიდუმლო 

კონფერენციის დასახელება          რეგიონული სამეცნიერო , ენა. ლიტერატურა. 

კულტურა. ისტორია. ფილოსოფია: ტექსტზე 

ორიენტირებული კვლევები  კონფერენცია,  

ჩატარების ადგილი თსუ. 

14. თარიღი           7-8 ივლისი 2011 

მოხსენების სათაური   რა არის ადამიანი-დავიწყებული თუ ახალი დისკურსი 

კონფერენციის დასახელება          თსუ. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის V 

საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 

გივი ჟორდანიას 100 წლის იუბილისადმი    

ჩატარების ადგილი თსუ 

15. თარიღი           23 დეკემბერი 2010 

მოხსენების სათაური   ესკიზი პორტრეტისათვის: ჰქონდა კი საერთო 

სოკრატულ ფილოსოფიასთან მერაბ მამარდაშვილს? 

კონფერენციის დასახელება          გამოჩენილი ფილოსოფოსის მერაბ მამარდაშვილის 

დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია  

ჩატარების ადგილი თსუ 

16. თარიღი           20 ნოემბერი, 2010 

მოხსენების სათაური   ათონელი მამები -,,ახალი” საღვთისმეტყველო 

აზროვნების დაფუძნება. 

კონფერენციის დასახელება          იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის 

დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: 

,,ფილოსოფია და დღევანდელობა.  

ჩატარების ადგილი თსუ 

17. თარიღი           2010წ. 22 ივლისი 

მოხსენების სათაური   ადამიანის ეპოქალური დეფინიციები და ზნეობის 

მოდელები 

კონფერენციის დასახელება           ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის IV 

საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 

ალექსი ლეკიაშვილის 90 წლის იუბილისადმი,  

ჩატარების ადგილი თსუ 

18. თარიღი           20 ნოემბერი, 2009 

მოხსენების სათაური   ქმნის თუ არა ადამიანის დეფინიცია ეპოქას 
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კონფერენციის დასახელება          იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის 

დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: 

,,ფილოსოფია თანამედროვე სამყაროში  

ჩატარების ადგილი თსუ 

19. თარიღი           15-18 ივნისი 2009წ. 

მოხსენების სათაური   პოლიტიკური ფილოსოფიის რესტავრაციის მცდელობა 

,,სამართლის თეორია” (ჯონ როულსი). 

კონფერენციის დასახელება          თსუ. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III 

საფაკულტეტო კონფერენცია მიძღვნილი გრიგოლ 

კიკნაძის 100წლისთავისადმი,  

ჩატარების ადგილი თსუ 

20. თარიღი           25 ოქტომბერი, 2008წ. 

მოხსენების სათაური   ფენომენალური პიროვნება, ღვაწლი და სააზროვნო 

დისკურსი. 

კონფერენციის დასახელება          სამეცნიერო კონფერენცია წყალტუბო, შალვა 

ნუცუბიძის 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი. 

ჩატარების ადგილი თსუ 

21. თარიღი           20 ნოემბერი..2008წ. 

მოხსენების სათაური   ფილოსოფია და დღევანდელობა 

კონფერენციის დასახელება          სამეცნიერო კონფერენცია, იუნესკოს პროგრამის 

ფარგლებში, ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი 

მიძღვნილი, ,,ახალი პროექტები” და გლობალიზაციის 

თავისებურებანი,  

ჩატარების ადგილი თსუ 

22. თარიღი           16 დეკემბერი, 2008წ. 

მოხსენების სათაური   შალვა ნუცუბიძე- ღვაწლი და აზროვნების სტილი 

კონფერენციის დასახელება          თსუ. საუნივერსიტეტო კონფერენცია,მიძრვნილი 

შალვა ნუცუბიძის 120 წლისთავისადმი  

ჩატარების ადგილი თსუ 

23. თარიღი           10-12 ივნისი  2008წ. 

მოხსენების სათაური   ფილოსოფია და ეპოქალური დრო 

კონფერენციის დასახელება          თსუ. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II 

საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 

შალვა ნუცუბიძის 120 წლისთავისადმი.  

ჩატარების ადგილი თსუ 

24. თარიღი           4 დეკემბერი, 2008წ.   

მოხსენების სათაური   ფილოსოფია და თანამედროვე გამოწვევები. 

კონფერენციის დასახელება          გაერთიანებული სამეცნიერო პრაქტიკული 

კონფერენცია: საქ. სასოფლო-სამეურნეო 

უნივერსიტეტი, თსუ, საქ. მეცნიერებათა აკადემიის 

ფილოსოფიის ინსტიტუტი,  

ჩატარების ადგილი თსუ 
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25. თარიღი           2007წ. 25-27 ივნისი. 

მოხსენების სათაური   შემეცნების დესტრუქცია და თაური აზროვნება 

კონფერენციის დასახელება          სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ ჰუმანიტარული 

ფაკულტეტი. აკაკი შანიძის დაბადებიდან 120 

წლისთავი 

ჩატარების ადგილი თსუ 

26. თარიღი           15 ივლისი, 1996წ. 

მოხსენების სათაური   ქართველი ერი, ქართული ხასიათი, ქართული 

სული. 

კონფერენციის დასახელება          ყოველთა ქართველთა მსოფლიო კონგრესის პირველი 

ფორუმის შესახვედრად. 

ჩატარების ადგილი თბილისი (ახალგაზრდობის სასახლე), 

27. თარიღი           30 ივნისი, 1996წ. 

მოხსენების სათაური   მოხსენების სათაური: ქართული ეროვნული 

უნივერსიტეტის იდეა  

კონფერენციის დასახელება          განათლების პოლიტიკა საქართველოში 

ჩატარების ადგილი ფოთი  

 

28. თარიღი           11 აპრილი, 2005წ  

მოხსენების სათაური    ქართული ხასიათის მეტაფიზიკური გააზრება. 

კონფერენციის დასახელება          ქრისტიანული და ფილოსოფიური ანთრო-პოლოგია 

ჩატარების ადგილი საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან 

არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთა-შორისო 

ცენტრი, 

29. თარიღი           14 სექტემბერი, 2005წ. 

მოხსენების სათაური   პოლიტიკური მითების ტექნიკა და მართლმა-

დიდებლობა. 

კონფერენციის დასახელება          თანამედროვე პოლიტიკური მითები და მსოფლიო 

რელიგიები. 

ჩატარების ადგილი თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია,  

 

30. თარიღი           5 მაისი, 2005წ. 

მოხსენების სათაური   პლატონის გამოქვაბულის მითის IV შრე. 

კონფერენციის დასახელება          პლატონის მოძღვრება ჭეშმარიტებაზე. 

ჩატარების ადგილი თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, 

31. თარიღი           11 ოქტომბერი, 2004წ. 

მოხსენების სათაური   მართლმადიდებლობა და ქართული კულტურა 

გლობალიზაციის პირობებში. 

კონფერენციის დასახელება          კულტურა და ეკლესია გლობალიზაციის პირობებში. 

ჩატარების ადგილი თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია,  
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32. თარიღი           12 თებერვალი, 2004წ. 

მოხსენების სათაური    ბიოეთიკა და ქრისტიანული ანთროპოლოგია. 

კონფერენციის დასახელება          ბიოეთიკის აქტუალური პრობლემა.  

 

ჩატარების ადგილი თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, 

33. თარიღი           16 დეკემბერი, 2003წ. 

მოხსენების სათაური   მოხსენების სათაური: გელათური აზროვნების 

პრინციპები.  

კონფერენციის დასახელება          შალვა ნუცუბიძის დაბადებიდან 115 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 

ჩატარების ადგილი თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია,  

 

34. თარიღი           18 სექტემბერი, 2003წ. 

მოხსენების სათაური    პიროვნების თავისუფლების პრობლემა. 

კონფერენციის დასახელება          პიროვნება რელიგიურ ფილოსოფიაში.  

ჩატარების ადგილი თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, 

35. თარიღი           12 ნოემბერი, 2002წ. 

მოხსენების სათაური   ასკეტიზმი როგორც თეოლოგიური კატეგორია. 

 

კონფერენციის დასახელება          ასკეტის სახე ლიტერატურასა და ფილოსოფიაში. 

ჩატარების ადგილი თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია,  

36. თარიღი           21 ნოემბერი, 2005წ. 

მოხსენების სათაური   ეროვნული იდეა და ქართული სახელმწი-ფოებრიობის 

არსი. 

კონფერენციის დასახელება          ქართული ეროვნული იდეა და გლობალიზაციის 

იდეოლოგია. 

ჩატარების ადგილი თბილისი, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი,  

37. თარიღი           25 ივნისი, 2004წ. 

მოხსენების სათაური    ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლე-მები, 

სიძნელეები და პერსპექტივები. 

კონფერენციის დასახელება          ადგილობრივი თვითმმართველობა საქა-რთველოში: 

პრობლემები და პერსპექტივები 

ჩატარების ადგილი თბილისი, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, 

38. თარიღი           27 მაისი, 2004წ. 

მოხსენების სათაური   ქართული სახელმწიფო და მართლმადიდებლობის 

როლი. 

კონფერენციის დასახელება          პოლიტიკა და რელიგია,  

ჩატარების ადგილი თბილისი, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, 

39. თარიღი           15-19 აპრილი, 2004წ. 

მოხსენების სათაური   რევოლუცია თუ ევოლუცია? 
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კონფერენციის დასახელება          ვარდების რევოლუცია და საქართველოს განვითარების 

პრობლემები,  

ჩატარების ადგილი თბილისი, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, 

40. თარიღი           28 თებერვალი, 2003წ. 

მოხსენების სათაური   საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის ძირითადი 

საკითხები. 

კონფერენციის დასახელება          თბილისი, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, 

ჩატარების ადგილი აფხაზეთის პრობლემები და მათი დარეგულირების 

გზები.  

41. თარიღი           15 ივლისი, 2002წ. 

მოხსენების სათაური   პოლიტიკური ფილოსოფია და მე-20 საუკუნე. 

კონფერენციის დასახელება          პოლიტიკის ფილოსოფია: საგანი და მეთოდი.  

ჩატარების ადგილი თბილისი, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, 

42. თარიღი           17 ივნისი, 2002წ. 

მოხსენების სათაური   მოხსენების სათაური: ტოტალიტარული 

ხელისუფლება – დესტაბილიზაციის წინაპირობა. 

კონფერენციის დასახელება          სტაბილიზაციისა და დესტაბილიზაციის 

პოლიტიკური კონტექსტები. 

ჩატარების ადგილი თბილისი, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი,  

 

43. თარიღი           12 სექტემბერი, 2001წ. 

მოხსენების სათაური   ქართული იდეა თუ იდეოლოგია? 

კონფერენციის დასახელება          პოლიტიკა და იდეოლოგია. 

ჩატარების ადგილი თბილისი. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი,  

 

44. თარიღი           26 ნოემბერი, 2002წ.. 

მოხსენების სათაური   ადამიანური არსების დეფინიციები და ქრისტიანობა. 

კონფერენციის დასახელება          მეოთხე გაერთიანებული კონფერენცია,  

 

ჩატარების ადგილი თსუ 

45. თარიღი           24 ნოემბერი, 2001 წ 

მოხსენების სათაური   ფილოსოფიის მომავალი და რწმენით მისი დაფუძნების 

მცდელობა. 

კონფერენციის დასახელება          თსუ მესამე გაერთიანებული კონფერენცია..  

ჩატარების ადგილი თსუ I კორპუსი. 

46. თარიღი           18-20 სექტემბერი, 2001წ. 

მოხსენების სათაური   რეგიონული პოლიტიკის საერთაშორისო ასპექტები. 

კონფერენციის დასახელება          საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური და 

სოციალური განვითარების მიმართულებები 

გარდამავალ პერიოდში.   

ჩატარების ადგილი ქ. ბათუმი (ჭადრაკის სასახლე), 
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47. თარიღი           1995 

მოხსენების სათაური   ქართული ხასიათის მეტაფიზიკური გააზრება. 

კონფერენციის დასახელება           

ჩატარების ადგილი თბილისი, არისტოტელეს სახ. ბერძ. ქართ. 

უნივერსიტეტი 

48. თარიღი           1991 

 

მოხსენების სათაური   ფილოსფიის თაური გაგების მსოფლმხედველობრივი 

სტრუქტურა, 

 

კონფერენციის დასახელება           

ჩატარების ადგილი საქ. აგრ. უნივერსიტეტი 

49. თარიღი           1991 

მოხსენების სათაური   ფილოსოფიის ბერძნული გაგების ჰაიდერეგისეული 

ინტერპრეტაცია,   

კონფერენციის დასახელება          ახალგაზრდა მეცნიერთა 

ჩატარების ადგილი თსუ 

50. თარიღი           1999 

მოხსენების სათაური   ფილოსოფიის ბერძნული გაგება და "სპეციფიკურ 

ადამიანური", 

კონფერენციის დასახელება          საიუბ.კონფერენციის მასალები,  

ჩატარების ადგილი თსუ 

51. თარიღი           1999 

მოხსენების სათაური   ეკოლოგიის ზოგიერთი ასპექტი. 

კონფერენციის დასახელება          რესპ. კონფერენცის 

ჩატარების ადგილი სსი 

52. თარიღი           1988 

მოხსენების სათაური   ცოდნა და მორალი სოკრატესთან და კანტთან, 

კონფერენციის დასახელება          საიუბილეო სესია, 

ჩატარების ადგილი თსუ 

53. თარიღი           1987 

მოხსენების სათაური   ფილოსოფიის მსოფლმხედველობის ზოგიერთი 

ასპექტი 

კონფერენციის დასახელება           

ჩატარების ადგილი თსუ. 

54. თარიღი           1986 

მოხსენების სათაური   ეკოლოგიური პრობლემები და პესტიციდების 

გამოყენების წინააღმდეგობრივი ხასიათი . 

კონფერენციის დასახელება          რესპ. სამეცნ. მეთოდ. კონფ. 

ჩატარების ადგილი სსი 

55. თარიღი           1985 
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მოხსენების სათაური   შემეცნების საწყისის ძიების ცდა ახალ ფილოსოფიაში 

და მისი დაფუძნების ორი ვარიანტი, 

კონფერენციის დასახელება          რესპ. სამეცნ. კონფ. 

ჩატარების ადგილი სსი 

56. თარიღი           1981 

მოხსენების სათაური   აპრიორულად სინთეზური მსჯელობის, როგორც 

შემეცნების შესაძლებლობის დასაბუთება ი. კანტის 

,,წმინდა გონების კრიტიკაში". 

კონფერენციის დასახელება          საიუბილეო სესია,  ი. კანტის "წმინდა გონების 

კრიტიკა". 

ჩატარების ადგილი თსუ 

 


