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ელენე გოგიაშვილი 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში 
 

ა) რეგიონალური 
 

1. მითოსი და ზღაპარი ეპიკურ ტრადიციებში _ მაგისტრანტებისა და ასპირანტების 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი. თბილისი, 4-6 მაისი, 1998.  
 

2. იოსები და ზღაპრის უმცროსი ძმა, _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა 

დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი მარი ბროსეს 

დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი. თბილისი, 24-26 სექტემბერი, 2002. 
 

3. იოსები და ზღაპრის უმცროსი ძმა, _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადებიდან 140 

წლისთავისადმი. თბილისი, 14-15 მაისი, 2003. 
 

4. გველეშაპის გამოსახულებები წმ. იოანე სინელის “კლემაქსის” XII საუკუნის 

გარეჯული ნუსხის [H-1669] არშიებზე, _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა და 

ასპირანტთა დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი თედო 

ჟორდანიას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი. თბილისი, 28-30 ივნისი, 2004. 
 

5. ფოლკლორი კულტურულ ურთიერთობათა კონტექსტში, _ ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა 

და ასპირანტთა დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 

ინსტიტუტის დაარსებიდან 65 წლისთავისადმი. თბილისი, 30 მაისი – 1 ივნისი, 

2006.  
 

6. თევზის ქრისტიანული სიმბოლიკის ფოლკლორული ინტერპრეტაცია, _ ივანე 

ჯავახიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, 20-21 დეკემბერი, 2006. 
 

7. გველთმებრძოლობა ქრისტიანულ და ხალხურ ტრადიციაში მე-12 საუკუნის 

ქართული ხელნაწერის მოხატულობის მიხედვით, _ კორნელი კეკელიძის 

დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, შოთა 

რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, კორნელი კეკელიძის 

ხელნაწერთა ინსტიტუტი. თბილისი, 30 აპრილი _ 1 მაისი, 2007. 
 

8. გულის მითოსური სიმბოლიკის ინტერტექსტუალური შესწავლისათვის, _ 

ფოლკლორისტთა სამეცნიერო კონფერენცია 45. ეძღვნება ილია ჭავჭავაძის 170 



 

 

 

წლისთავს. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. 

თბილისი, 13-14 ივნისი, 2007. 
 

9. ფოლკლორი და იდეოლოგია: „ხალხური შემოქმედების სახლი“ 1930-1990 

წლებში, _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენცია. 

ეძღვნება აკაკი შანიძის დაბადებიდან 120 წლისთავს. თბილისი, 25-27 ივნისი, 

2007. 
 

10. ფოლკლორისტიკის მეთოდების მნიშვნელობისათვის ინტერდისციპლინარული 

კვლევების სფეროში, _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის დეპარტამენტისა და ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოსა და 

კავკასიის განყოფილებების სამეცნიერო კონფერენცია „ანთროპოლოგია – 

მომავლის მეცნიერება?!“. თბილისი, 28-29 ივნისი, 2007. 
 

11. მოგზაურთა ქრონიკები როგორც მედიუმი ევროპასა და „უცხო ქვეყანას“ შორის 

(„პრინც ჰერაკლიუსისა და საქართველოს თანამედროვე მდგომარეობის მოკლე 

ისტორია“. 1793), _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია II მიძღვნილი შალვა ნუცუბიძის 120 წლის 

იუბილესადმი. თბილისი, 10-12 ივნისი, 2008.  
 

12. გამეფების ერთ-ერთი წინაპირობა ქართულ ხალხურ ზღაპრებში: ლომის 

დამარცხება, _ ფოლკლორისტთა სამეცნიერო კონფერენცია 46. ეძღვნება სულხან-

საბა ორბელიანის 350 წლისთავს. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, თბილისი, 18-19 ივნისი, 2008. 
 
 

13. უმცროსი ძმები ძველეგვიპტურ და ქართულ ზღაპრებში, – აკად. სერგი ჯიქიას 

110 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. თბილისი, 18 დეკემბერი, 2008.  
 

14. ზღაპრის სტრუქტურაზე აგებული მითოსი თუ მითოსური მოტივები ზღაპარში? 

(ქართული ხალხური ზღაპარი “წიქარა”), - ფოლკლორისტთა სამეცნიერო 

კონფერენცია – 47. ეძღვნება მიხეილ ჩიქოვანის 100 წლისთავს. შოთა 

რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი, 3-4 ივნისი, 

2009. 
 

15. “შერეულ ჟანრთა” განსაზღვრის საკითხისათვის ქართულ ფოლკლორში, - ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია “გრიგოლ 

კიკნაძე – 100”. თბილისი, 15-18 ივნისი, 2009. 
 

16. სამყაროს ხე ცენტრალური ამერიკის ინდიელთა მითოლოგიაში, – ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე საფაკულტეტო 



 

 

 

კონფერენცია მიძღვნილი პროფ. ალექსი ლეკიაშვილის 90 წლის იუბილესადმი. 

თბილისი, 21–23 ივნისი, 

2010.http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/sia_bolo.pdf 

 

17. XIX საუკუნის სამოგზაურო ლიტერატურა პოსტკოლონიალურ კვლევებში 

(საქართველო და გერმანია), - პროფ. ნატალია ორლოვსკაიას სამეცნიერო 

მოღვაწეობის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია „დასავლური 

ლიტერატურის აქტუალური საკითხები და ქართულ-დასავლური 

ლიტერატურული ურთიერთობები“. 08.04.2010. თსუ V კორპ., აუდ. 227, 15:30 სთ. 
 

18. მეთოდური პლურალიზმი ტექსტის ანალიზში მითისა და ზღაპრის 

დიფერენციალური ნიშნების განსაზღვრისათვის, - ფოლკლორისტთა 

სამეცნიერო კონფერენცია 48. ეძღვნება აკაკი წერეთლის 170 წლისთავს. 

თბილისი, 2-3 ივნისი, 2010. 
 

19. ფანტასტიკური არსების („ვაც-კაცი“) გამოსახულება მე-12 საუკუნის ერთ 

ქართულ ხელნაწერში, - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო 

კონფერენცია, თბილისი, 2010, 28-29 ოქტომბერი.  
 

 

20. ტრადიციის უწყვეტობა და ცვლილებები (ფოლკლორული მასალის მაგალითზე), 

- ივ. ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია. თბილისი, 3-4 მაისი, 2011.  
 

21. ნაწინასწარმეტყველები სიკვდილი და ბედისწერის შეცვლა: ალკესტისისა და 

სავიტრის ფოლკლორული ორეულები, - ფოლკლორისტთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, 49. ეძღვნება იაკობ გოგებაშვილის გარდაცვალებიდან 120 

წლისთავს. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 

თბილისი, 6 ივნისი, 2012. 
 

22. ტერმინით მანიპულაცია საბჭოთა პერიოდში (ცნება “ხალხური”), - ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყოველწლიური სამეცნიერო საფაკულტეტო 

კონფერენცია, თბილისი, 25 ივნისი, 2012. 
 

23. ისტორიული ამბის ტრანსფორმაცია ზღაპარში: ალექსანდრე მაკედონელი 

ქართულ ფოლკლორში, - ფოლკლორისტიკის 50-ე სამეცნიერო კონფერენცია, 

ეძღვნება ვახტანგ კოტეტიშვილის 120 წლისთავს. შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი, 5 ივნისი, 2013. 
 

24. ზღაპრების კლასიფიკაცია “ძველ საქართველოში”, - თსუ მეშვიდე საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 19-20 ივნისი, 2013. 
 

25. მეგალითური ძეგლებისა და ფოლკლორული სიუჟეტების ურთიერთმიმართების 

საკითხისათვის, - პროფ. ლეონ მელიქსეთ-ბეგისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/sia_bolo.pdf


 

 

 

კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, თბილისი, 14-15 

ნოემბერი, 2013. 
 

26. მითოსურ-რელიგიური რელიქტები ზღაპარში: ქართული ხალხური ლექსი 

“მენაცვალე” და მისი პროზაული ვერსიები, - ირაკლი სურგულაძისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 5-6 დეკემბერი, 2013. 
 
 

27. მსხვერპლი და საფასური: ლიტერატურული და ფოლკლორული სიუჟეტის 

ვარიაციები, - ფოლკლორისტთა 51-ე სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 4 

ივნისი, 2014. 
 

28. მუსიკა ზღაპარში, - II ეთნოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული 

მუსიკალური და სიტყვიერი ფოლკლორის ურთიერთმიმართების საკითხები”, 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 18 ივნისი, 2014. 
 

29. ისტორიულ-კომპარატივისტული ფოლკლორისტიკა და ქართველი 

ფოლკლორისტები, - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, VIII 

საფაკულტეტო კონფერენცია მიძღვნილი პროფ. ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 

90 წლისთავისადმი, თბილისი 19-20 ივნისი, 2014. 
 

30. გაზეთ „კავკაზში“ გამოქვეყნებული ქართული და ჩრდილოკავკასიური 

ფოლკლორული წყაროები (1846-1900), - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, ნ. შოშიაშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია “ისტორიის დამხმარე დისციპლინები და თანამედროვე 

ტენდენციები”, თბილისი, 27-29 ნოემბერი, 2014. 

31. ფოლკლორული წყაროები ქართულ-ჩრდილოკავკასიური ურთიერთობების 

შესახებ “კავკასიის ტომთა და ადგილთა აღწერის მასალათა კრებულში” (1881-

1900), - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეცხრე საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი აკად. გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 

წლისთავისადმი, თბილისი, 24-25 ივნისი, 2015. 

32. ხალხური ზღაპრის შესწავლის ეთნომუსიკოლოგიური ასპექტები, - სამეცნიერო 

კონფერენცია “ეთნოლოგია გუშინ და დღეს: კულტურის კვლევის პრობლემები”, 

მიძღვნილი გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი. თბილისი, 10-12 
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33. ჰერმან ჰენრიხსის „მოკლე ამბავი პრინც ჰერაკლიუსისა და საქართველოს 

თანამედროვე მდგომარეობისა“ და მისი პირველწყარო, - ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, X საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი შოთა მესხიას დაბადებიდან 100 
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34. „ფრინველი-საცოლის“ საერთაშორისო საზღაპრო მოტივის იაპონური ვერსია, 
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1. ქართული ზღაპრის ქრისტიანული ასპექტი, _ საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

“ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, მომავალი”. თბილისი, 11-17 ოქტომბერი, 2000.  
 

2. Märchen und orthodoxe Tradition, untersucht am Beispiel der Zaubermärchen Georgiens: 

Fachtagung „Märchen und Religion“, ausgerichtet von der Europäischen 

Märchengesellschaft, der Märchenstiftung Walter Kahn und der kath. Akademie Kardinal-

von-Galen, Stapelfeld. Cloppenburg, vom 7.- 9. April 2003. ზღაპარი და 

მართლმადიდებლური ტრადიცია ქართული ჯადოსნური ზღაპრების 

მაგალითზე, _ ევროპული ზღაპრის საზოგადოება, ვალტერ კანის ფონდი და 

კარდინალ ფონ გალენის კათოლიკური აკადემია. სესია „ზღაპარი და რელიგია“. 

კლოპენბურგი, 7-9 აპრილი, 2003. 
 

3. Märchen und orthodoxe Tradition: Fachtagung in Folkach „Märchen und Religion“, 

ausgerichtet von der Märchen-Stiftung Walter Kahn unter Beteiligung der Europäischen 

Märchengesellschaft und der katholischen Akademie Kardinal-von-Galen, Cloppenburg. 

Folkach, vom 7.-9. November 2003. ზღაპარი და მართლმადიდებლური ტრადიცია, 

_ ევროპული ზღაპრის საზოგადოება, ვალტერ კანის ფონდი და კარდინალ ფონ 

გალენის კათოლიკური აკადემია. სესია „ზღაპარი და რელიგია“. ფოლკახი, 7-9 

ნოემბერი, 2003. 
 

4. Общие  мифо-эпические черты героя грузинской волшебной сказки, _ Археология, 

Этнология и Фольклористика Кавказа. Материалы международной конференции. 

Ереван, 17-18 Ноября 2003. 
 

5. Christliche Zaubermärchen, dargestellt an Beispielen aus Georgien: Symposion 

„Heilsgeschichte und Geschichten. Deutsche Literatur im Horizont der Bibel“, ausgerichtet 

von der Katholoschen Akademie in Bayern, dem Lehrstuhl für Bayerische Kulturgeschichte 

der LMU München und der Märchenstiftung Walter Kahn. München, vom 18.-20. März 

2004.  ქრისტიანული ზღაპრები საქართველოდან, _ ბავარიის კათოლიკური 

აკადემია, მიუნხენის უნივერსიტეტის კულტურის ისტორიის განყოფილება და 

ვალტერ კანის ფონდი. სიმპოზიუმი „გერმანული ლიტერატურა ბიბლიის 

ჰორიზონტზე“. მიუნხენი, 18-29 მარტი, 2004. 
 

6. Олень – персонаж грузинских народных сказок // Археология,Этнография, 

Фольклористика Кавказа. Международная научная конференция. Материалы 

конференции. Национальная академия наук Азербайджана. Институт Археологии и 

Этнографии. Конференция Баку-Тбилиси-Джейхан 2005. 

 

7. Христианская и дохристианская символика дракона (гвелешапи) в грузинских 

народных сказках (дракон-антагонист и дракон-супруг//супруга). // Второя 

международная конференция в рамках конвенции ЮНЕСКО «О сохранении 

нематерияльного культурного наследия». Традиционное устное наследие, 



 

 

 

нематерияльная культура. Знание и символ, поверье и обычай. 29 ноября – 2 декабря, 

2006. Армения – Ереван – Агверан. 

 

8. სტრუქტურალიზმი ამერიკულ და საბჭოთა ფოლკლორისტულ სკოლებში, _ 

ამერიკათმცოდნეობის IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 

„ამერიკულ-ქართული ურთიერთობები: ისტორია და თანამედროვეობა“. ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის 

შესწავლის ცენტრი, ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. თბილისი, 3-5 

მაისი, 2007. 

 

9. კავკასიელი ქალის სტერეოტიპი XVII-XIX საუკუნეების ევროპულ სამოგზაურო 

ლიტერატურაში, _ კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესი. ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნოლდ 

ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი, 22-25 ოქტომბერი, 2007. 

 
 

 

10. ქართული ფოლკლორი ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის 

იდეოლოგიურ სამსახურში, _ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ილია 

ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. 

თბილისი, 6-7 ნოემბერი, 2007. 
 

11. მოვალეობა და პასუხისმგებლობა _ ადამიანი და გარესამყარო ქართულ 

ფოლკლორში (Obligation and Responsibility: A Human and the Environment in Georgian 

Folklore), _ საერთაშორისო კონფერენცია „პასუხისმგებლობა, ტრადიციული 

ღირებულებები, მდგრადი განვითარება“. The International Conference. 

Responsibility, Traditional Values, Sustainable Development. თბილისი, 13 ივნისი, 2008. 
 

12. ზღაპრების დათარიღების პრობლემა თანამედროვე ფოლკლორისტიკაში, - 

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. II საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი. თბილისი, 16-18 დეკემბერი, 2008. The Problem of Dating of Fairy Tales 

in Modern Folkloristics. In: 2
nd

 International Symposium “Contemporary Issues of Literary 

Criticism”. Tbilisi, 16-18 December, 2008.  
 

13. ფოლკლორი და სტრუქტურალიზმი, – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„ვერა ბარდაველიძე – 110“. თბილისი, 14-15 მაისი, 2009. 
 

14. მუსიკალური საკრავები სამხრეთ ამერიკის ინდიელთა მითოლოგიურ 

გადმოცემებში, – ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია. ამერიკული დემოკრატიის გამოცდილება. თბილისი, 

28-30 მაისი, 2009. Musical Instruments in South American Indian Mythological Tales, - 

10
th

 Annual International Conference on American Studies. Experience of American 

Democracy. Tbilisi, May 28-30, 2009. 

 

15. Миф о пастушке и быке в фольклоре народов Кавказа // Археология, Этнология, 

Фольклористика Кавказа. Международная научная конференция. Тбилиси, 25-27 

июня 2009. 



 

 

 

 
16. Идея экологического равновесия в грузинских народных сказках, - Conte de fées: 

L´evolution du genre et la tradition populare. Resumés des communications les 30 et 31 

mars, au musée Toumanian. Erevan 2010. 
 

17. ამერიკის ინდიელთა ხალხური გადმოცემების შესწავლის მნიშვნელობა 

თანამედროვე ფოლკლორისტიკაში The Role of Study of American Indian Folktales in 

Modern Folkloristics, - ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია „ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები“, თბილისი, 13-15 მაისი, 

2010. 

 
 

18. „მითოლოგიური თეორიიდან“ ზღაპართა შედარებითი შესწავლისაკენ: 

არაინდოევროპელ ხალხთა ზღაპრების კვლევა XIX საუკუნეში (From the 

„Mythological Theory“ to the Comparative Study of Folktales: Research of Folktales of 

Non-Indo-European Peoples in the 19th Century), - შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი. IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

„ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. კლასიკური 

რეალიზმის ეპოქა: მე-19 საუკუნის კულტურული და ლიტერატურული 

ტენდენციები. ეძღვნება აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 170-ე წლისთავს. Shota 

Rustaveli Institute of Georgian Literature. IV International Symposium „Contemporary 

Issues of Literary Criticism“. The Epoch of Classical Realism: 19th Century Cultural and 

Literary Tendencies. Dedicated to Akaki Tsereteli‘ s 170th Anniversary. Tbilisi 6-8 October, 

2010. 

 

19. მორალური ღირებულებები ვაინახურ ზღაპრებში, - კავკასიოლოგთა II 

საერთაშორისო კონგრესი „კავკასიური ცივილიზაცია – ისტორია და 

თანამედროვეობა“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის 

ინსტიტუტი, არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი, 

9-12 ნოემბერი, 2010. II International Congress of Caucasiologists „Caucasian Civilization 

– History and Modernity“, Institute of Caucasiology of Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University Faculty of Humanities, Arnold Chikobava Institute of  Linguistics. Tbilisi, 9-12 

November, 2010. 

 

20. Позитивные штрихи в образе сказочного дракона-антагониста по грузинским и 

ингушским материалам, - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კავკასიის 

არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა”. თბილისი - გორი – ბათუმი. 27-

30 სექტემბერი, 2010. 
http://www.fundofcaucasus.org/_Caucasusorg/file/2010/konferenciis%20programa-

2010i.pdf 

 

21. მითი თანამედროვე საზოგადოებაში: ჰოლივუდი და ხალხური ზღაპრის 

სტრუქტურა, - ამერიკისმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია „ამერიკა: XXI საუკუნის გამოწვევები“. თბილისი, 23-25 მაისი, 2011. 
Myth in Modern Society: Hollywood and the Structure of the Folktale, - 12th Annual 

International Conference on American Studies „America: Challenges of 21st Century“. 

Tbilisi, May 23-25,  2011. 

http://www.fundofcaucasus.org/_Caucasusorg/file/2010/konferenciis%20programa-2010i.pdf
http://www.fundofcaucasus.org/_Caucasusorg/file/2010/konferenciis%20programa-2010i.pdf


 

 

 

 

22. კოლექტიური რწმენა-წარმოდგენების ინტერპრეტაცია ხალხურ ზღაპრებში 

(ზღაპარმცოდნეობა და ფსიქოანალიზი). Interpretations of Collective Beliefs in Folk 

Tales (Folk Tale Study and Psychoanalysis), - V საერთაშორისო სიმპოზიუმი -

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები “მითოსური აზროვნება, 

ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი. ევროპული და კავკასიური 

გამოცდილება”, ეძღვნება ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150-ე წლისთავს. 

თბილისი, 28-30 სექტემბერი, 2011. 5th
 International Symposium - Contemporary Issues 

of Literary Criticism. “Mythological Thinking, Folklore and Literary Discourse. European 

and Caucasian Experience”. Dedicated to Vazha-Pshavela's 150th Anniversary. Tbilisi, 28-

30 September, 2011. http://www.litinstituti.ge/mexute-saert/V%20simpoz.progr.pdf 

 

 

23. ზღაპრის ემანსიპირებული გმირები ჰოლივუდში: 1930-1990-იანი წლები, - 

ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 

თბილისი, 17-19 მაისი, 2012. Emancipated Protagonists of Fairytales in Hollywood: The 

1930-1990s, - 13th Annual International Conference on American Studies „United States 

and Georgia: Yesterday, Today and Tommorow”, Tbilisi, May 17-19, 2012. 

 

24. შუა საუკუნეების ლიტერატურულ და ფოლკლორულ ჟანრთა 

ურთიერთმიმართება: ვეფხვთან ბრძოლის მოტივები ქართულ ზღაპრებში / 
Interaction between Literary and Folklore Genres in the Middle Ages: Motifs of a Fight 

against a Tiger in Georgian Fairytales, - VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

“ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. შუა საუკუნეების 

ლიტერატურული პროცესები. საქართველო, ევროპა, აზია”. ეძღვნება 

“ვეფხისტყაოსნის” პირველი ბეჭდური გამოცემის 300 წლისთავს. VI International 

Symposium “Contemporary Issues of  Literary Criticism. Medieval Literary Processes. 

Europe, Asia, Georgia”. Dedicated to 300th Anniversary from the first printed publication of 

Shota Rustaveli’s Poem ’The Knight in the Panther's Skin’. September 26-28, Tbilissi, 2012. 

http://www.litinstituti.ge/VI%20simpoz%20progr.pdf 

 

25. Proofs of Fidelity: William Shakespeares “Cymbeline” and the International Plot of 

Novelistic Tales ATU 882 (ერთგულების გამოცდა: უილიამ შექსპირის 

“ციმბელინი” და ნოველისტური ზღაპრის საერთაშორისო სიუჟეტი ATU 882), - 

Interdisciplinary international conference dedicated to the study of William Shakespeare’s 

International Impact. შექსპირის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია. English Department of  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Tbilisi, 

October 10-13, 2012. 

 

26. მიწის ქალღმერთი აცტეკურ მითოლოგიაში, - ამერიკისმცოდნეობის XIV 

ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, მიძღვნილი პრეზიდენტ Aაბრაჰამ 

ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი, 

თბილისი, 16-18 მაისი, 2013. The Earth Goddess in Aztec Mythology, - 14
th

 Annual 

International Conference on American Studies, dedicated to the 150
th

 Anniversary of 

Abraham Lincoln’s Gettysburg Address, Tbilisi, May 16-18, 2013. 

 

http://www.litinstituti.ge/mexute-saert/V%20simpoz.progr.pdf
http://www.litinstituti.ge/VI%20simpoz%20progr.pdf


 

 

 

27. ზღაპრული რაში: ქართულ-სომხური პარალელები, - კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესი “მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა 

კავკასიაში”, ეძღვნება კავკასიურ ენათა კათედრის დაარსების 80 წლისთავს, 

თბილისი 23-26. ოქტომბერი 2013. III International Congress of Caucasiologists 

“Multiculturalism and Tolerance in the Caucasus”, Tbilisi 23-26 October, 2013. 

 

28. უილიამ შექსპირის „ვენეციელი ვაჭარი“ და ხალხური ზღაპრის საერთაშორისო 

სიუჟეტი ATU 890, - საერთაშორისო კონფერენცია “შექსპირი 450”, თბილისი, 1-3 

მაისი, 2014. “The Merchant of Venice” by William Shakespeare and the International 

Folktale Type ATU 890. The International Conference “Shakespeare 450”. Tbilisi, 1-3 May, 

2014. 
 

29. ეტიმოლოგიური გადმოცემები ამერიკულ და კავკასიურ ფოლკლორში: 

ვულკანები და მთები, - ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია „შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში“. 

თბილისი, 15-17 მაისი, 2014. Etimological Tales in American and Caucasian Folklore: 

Volcanoes and Mountains, - 15th  International Annual Conference on American Studies 

„United States Policy in Eastern Europe”, Tbilisi, May 15-17, 2014. 

 

30. Ambivalence of Supernatural Beings in the Georgian Folktales, - The Conference of Belief 

Narrative Network of ISFNR “Nature Spirits: Continuity and Change”, October 1-4, 2014, 

Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi.   
http://www.zssu.ge/zssu2/sites/default/files/page/PROGRAMME.pdf 
http://www.zssu.ge/zssu2/sites/default/files/page/ABSTRACTS.pdf 

 

 

31. ზღაპრების თარგმანები კულტურული და კომუნიკაციური მეხსიერების 

კონტექსტში, - გივი გაჩეჩილაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მხატვრული თარგმანი - ერებისა და 

ლიტერატურების შეხვედრის ადგილი”, თბილისი, 18-19 სექტემბერი, 2014. 
Translations of folktales in the context of cultural and communicative memory, - 

International Scientific Conference “Literary Translation - a Meeting Place for Nations and 

Literature”, dedicated to the 100
th

 anniversary of Givi Gachechiladze, Tbilisi, 18-19 

September, 2014. 

 

32. ფოლკლორისტიკა კულტურული გლობალიზაციის პროცესში, - მე-8 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი - ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე 

პრობლემები “ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული 

გლობალიზაციის პროცესი”. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი, 24-26 სექტემბერი, თბილისი 2014. Folkloristics in the Process of 

Cultural Globalization. 8
th

 International Symposium “National Literatures and the Process of 

Cultural Globalization”. Proceedings. Tbilisi 2014. 

 

 

33. ეთნოგრაფიული ცნობები ამერიკის შესახებ იოანე ბაგრატიონის 

“ხუმარსწავლაში”, - ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია მიძღვნილი სამოქალაქო ომის დასრულების 150-ე წლისთავისადმი. 

თბილისი, 14-16 მაისი, 2015. Ethnographical Data about America in the Popular-

Scientific Work by Ioane Bagrationi. The 16
th

 Annual International Conference on 

http://www.zssu.ge/zssu2/sites/default/files/page/PROGRAMME.pdf
http://www.zssu.ge/zssu2/sites/default/files/page/ABSTRACTS.pdf


 

 

 

American Studies, dedicated to the 150
th

 anniversary of the end of the American Civil War. 

May 14-16, Tbilisi 2015. 

 

34. ხალხური თხრობითი ტრადიციის კვლევა აკაკი წერეთლის წერილებში და 

ცნობიერების ანალიზის მეთოდი თანამედროვე ფოლკლორისტიკაში, - მე-9 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი - ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე 

პრობლემები “ტრადიცია და თანამედროვე მწერლობა”. შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 23-25 სექტემბერი, თბილისი 2015. 
Research of Folk Narrative Tradition in Akaki Tsereteli’s Letters and Method of the 

Analysis of Awareness in the Contemporary Study of Folklore. 9th
 International Symposium 

“Tradition and Contemporary Literature”. September 23-25, Tbilisi 2015. 

 

35. ფოლკლორული წყაროები ქართულ-ოსური ურთიერთობების შესახებ რუსულ 

პერიოდულ კრებულებში (1855-1900), - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

“ქართულ-ოსური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე 

ჭრილში”, თბილისი, 13 ოქტომბერი, 2015. The Folklore Sources on the Georgian-

Ossetian Folkloric Relations, - International Scientific Conference “Development of 

Georgian-Ossetian Relationship in Modern Perspective”. Tbilisi, October 13-15, 2015. 

 

36. კულტურული კონტაქტების როლი ფოლკლორის ნაციონალურ რეპერტუარში 

(ქართულ-ოსური სიუჟეტური პარალელები), - საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია “მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა ტრანსლაცია”, 

თბილისი, 15-18 ოქტომბერი, 2015. Role of Cultural Contacts in National Repertoire of 

Folklore (Georgian-Ossetic Plot Parallels), - International Scientific Conference “Migration 

Processes and Transmission of Identities”, Tbilisi, October 15-18, 2015.  

 

37. ალან დანდესის “ჩრდილო ამერიკის ინდიელთა ზღაპრების სტრუქტურული 

ტიპოლოგია”, - ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია. თბილისი, 19-21 მაისი, 2016. “Structural typology of North American 

Indian folktales” by Alan Dundes, -The 17
th

 Annual International Conference on American 

Studies. Tbilisi, May 19-21, 2016.  

 

38. ეთნიკური სტერეოტიპების აღწერა გაზეთ “კავკაზში” გამოქვეყნებულ 

ფოლკლორულ მასალებში, - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 

ეთნოკულტურული ადაპტაციისა და ინტეგრაციის პროცესები 

მულტიკულტურულ საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი და ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 

საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება. საქართველოს ანთროპოლოგთა 

ასოციაცია. Description of Ethnic Stereotypes in the Folklore Sources published in the 

Newspaper “Kavkaz”, - Problems of Ethnocultural Adaptation and Integration Processes in 

Multicultural Georgia, International Scientific Conference. Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University, Faculty of Humanities, Institute of Ethnology and Ivane Javakhishvili Institute 

of History and Ethnology, Department of Ethnology of Georgia. Assotiation of 

Anthropologists of Georgia. Tbilisi, 23-24 September 2016. 

 

39. საერთოკავკასიური საზღაპრო სიუჟეტი მწყემსისა და მუსიკალური საკრავის 

შესახებ ქართულ და ოსურ ფოლკლორში, - II საერთაშორისო სამეცნიერო 



 

 

 

კონფერენცია ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები: 

“ნართების ეპოსის კვლევის თანამედროვე პრინციპები და მეთოდოლოგია”. 

თბილისი, 13-15 ოქტომბერი, 2016. Caucasian folktale type on a shepherd and his 

musical instrument in Georgian and Ossetian folklore, - II International Scientific 

Conference: Development of Georgian-Ossetian relationship in modern perspective: modern 

principles and methodologies for the research of the Nart Epic. Tbilisi, 13-15 October, 2016. 

40. შუა საუკუნეების ლიტერატურულ და ფოლკლორულ ჟანრთა კულტურული 

ტრანსფერი / საერთაშორისო კონფერენცია „ვეფხისტყაოსანი“ და მისი ადგილი 

მსოფლიო მწერლობაში - თანამედროვე ინტერპრეტაციები. თბილისი, 4-5 

ნოემბერი, 2016. Medieval Literary and Folklore Genres and Cultural Transfer /  “The 

Knight in the Panther’s Skin” and its Place in the World Literature. Modern Interpretations” 

(The conference is dedicated to 850 the Anniversary of the creation of Shota Rustaveli’s 

masterpiece “Knight in the Panther’s Skin”. Tbilisi, November 4-5, 2016. 

 


