
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, 

ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი 

სტუდენტთა VII ყოველწლიური კონფერენცია 

ანტიკურობის თანამედროვეობა 

პროგრამა  

კონფერენცია  ეძღვნება   
საბერძნეთის  დამოუკიდებლობის  200 წლის  იუბილეს  

 

 

3-4 ივნისი, 2021 
თბილისი • Tbilisi 

 
კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ ფორმატში  

პლატფორმა ZOOM-ის საშუალებით.  
 

https://zoom.us/j/94183917055 
Meeting ID: 941 8391 7055 

 

რეგლამენტი: 

მოხსენების ხანგრძლივობა – 20 წუთი 

დისკუსია – 10 წუთი 
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კონფერენციის  საორგანიზაციო  კომიტეტი :   
 
ირინე  დარჩია  
ასოცირებული პროფესორი, კლასიკური ფილოლოგიის საბაკალავრო და 
ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების 
ხელმძღვანელი  
ნანა  ტონია  
პროფესორი, კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი 
მარიამ  კალაძე  
კლასიკური ფილოლოგიის დოქტორანტი 
 

სექციები  და  მათი  მუშაობის  განრიგი :  

I სექცია:  

ანტიკურობა და მისი რემინისცენციები თანამედროვე კულტურაში 
II სექცია:  
ანტიკური და თანამედროვე ბერძნული ლიტერატურის აქტუალური 

საკითხები 

III სექცია 

ბიზანტიური და ახალი ბერძნული ლიტერატურის მითოლოგიურ-

რელიგიური ასპექტები 
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კონფერენციის  გახსნა  და  მისასალმებელი  სიტყვები :   

10.00-10.30 

v v v 

3 ივნისი ,  2021 

I  სექცია  -  ანტიკურობა  და  მისი  რემინისცენციები  
თანამედროვე  კულტურაში  

თავმჯდომარე: ასოც. პროფ. ირინე დარჩია, კლასიკური 
ფილოლოგიის დოქტორანტი მარიამ კალაძე 

10.30 – 11.00: ლიანა  იმერლიშვილი  (თსუ ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კულტურული მემკვიდრეობისა და 
თანამედროვეობის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი)  

ანტიკური  სხეული  თანამედროვე  ვიზუალურ  კულტურაში  

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო სიმონიშვილი 
 

11.00 – 11.30: სალომე  ერისთავი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვეობის 
სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი) 

კათარზისის  ჰედონისტური  ბუნება :  დიონისური    
მისტერიებიდან  „რეივ” კულტურამდე  

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო სიმონიშვილი 
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11.30 – 12.00:  საბიანა  კაჭარავა  (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, I კურსი) 

ანტიკური  ტრაგედიის  სახეები  და  მათი  კინოინტერპრეტაცია  
კიმ  კი-დუკის  „მობიუსში” 
 
ხელმძღვანელი: თსუ დოქტორანტი ანა ცანავა 
 

12.00 – 12.30: შესვენება  

12.30  – 13.00: ნინო  ფოცხვერია  (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, I კურსი) 

ყვავილი  და  მისი  ვიზუალურ-სემანტიკური  რეპრეზენტაცია  
საპფოს ,  ფრიდა  კალოსა  და  ირმა  შარიქაძის  შემოქმედებაში  

ხელმძღვანელი: თსუ დოქტორანტი ანა ცანავა 
 
13.00 – 13.30: ეთერ  ნარეკლიშვილი  (თსუ ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, I კურსი) 

Carpe Diem: წამის  მშვენიერება  და  მისი  მხატვრული  
რეალიზაცია  გურამ  დოჩანაშვილის  შემოქმედებაში  
("სამოსელი  პირველი"  და"საქმე")  

ხელმძღვანელი: თსუ დოქტორანტი ანა ცანავა 
 
13.30 – 14.00: გიორგი  კოპალეიშვილი  (თსუ ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, II კურსი) 

აპოლონიოს  როდოსელის  „არგონავტიკა” ქართულ  
ლიტერატურაში  

ხელმძღვანელი: პროფ. ნანა ტონია 
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14.00 – 15.00: შესვენება  

 

15.00 – 15.30: თათია  დავითაძე  (ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ლიტერატურის თეორია და ქართული 
ლიტერატურათმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი) 

მედეას  მხატვრული  სახის  თანამედროვე  ინტერპრეტაცია  
გურამ  მგელაძის  პიესის  („მედეა”)  მიხედვით  

ხელმძღვანელი: პროფ. მარინა გიორგაძე 

15.30 – 16.00: ვახტანგ  ენდელაძე  (ქუთაისის აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის სამაგისტრო 
პროგრამა, II კურსი) 

ანტიკური  ეპოსი :  „მეტყველი” უტყვი  მეორეხარისხოვანი  
პერსონაჟები   

ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიხლაძე 

16.00 – 16.30: ნატო  გაბარაშვილი  (თსუ სოციალურ და 
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო 
ურთიერთობები, III კურსი) 

„მელოსის  დიალოგი“ და  პოლიტიკური  რეალიზმის  
ძირითადი  პრინციპები  
 
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი მიხეილ ქართველიშვილი 
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v v v 

4 ივნისი ,  2021 

II  სექცია  -  ანტიკური  და  თანამედროვე  ბერძნული  
ლიტერატურის  აქტუალური  საკითხები  

 
თავმჯდომარე: ასოც. პროფ. ანა ჩიქოვანი, მაგისტრატურის I კურსის 
სტუდენტი თეონა ხვიჩია 
 
10.00 – 10.30: გვანცა  ბარამიძე  (ჰუმანიტარულ მეცნიერებეთა 
ფაკულტეტი, ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა, II 
კურსი) 

საქართველო  ზისის  სარიკასის  რომანში  „კვირა  -  დასვენების  
დღე”  

ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი  მაია კაკაშვილი 

10.30 – 11.00: თამარ  მღებრიშვილი  (თსუ ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, IV კურსი) 

„ბარბაროსების  მოლოდინში“ -  ინტერტექსტუალური  
მიმართებისთვის  

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მედეა აბულაშვილი 

11.00 – 11.30: სოფიკო  სპირანდი  (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, III კურსი)   

ანდონის  სამარაკისის  „მდინარე” და  საზოგადოებრივი  
პრობლემა  -  დარჩე  ადამიანად  

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ანა ჩიქოვანი 
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11.30 – 12.00: შესვენება  
 
III  სექცია  -  ბიზანტიური  და  ახალი  ბერძნული  ლიტერატურის  

მითოლოგიურ-რელიგიური  ასპექტები  
 
თავმჯდომარე: ფილ. დოქტორი თამარ აფციაური, მაგისტრატურის I 
კურსის სტუდენტი ილია ცეცხლაძე 
 
12.00 – 12.30: ანა  გოგოლაძე  (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა, II 
კურსი) 

ბიბლიური  ტექსტები  ნიკოს  კაზანძაკისის  შემოქმედებაში  
(რომანში  „ქრისტეს  უკანასკნელი  ცდუნება”)   

ხელმძღვანელი: ფოლოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მაია კაკაშვილი 
 
12.30 – 13.00: თათია  ბარბაქაძე(თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ახალი ბერძნული ფილოლოგია, III კურსი) 
ყველიერის  კვირის  ბერძნულ-ქართული  რიტუალების  
წარმართული  ხასიათისათვის  

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მედეა აბულაშვილი 

13.00 – 13.30: მარიამ  თხინვალელი  (თსუ ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია, II კურსი) 
ბიბლია  -  ხილვა-ჩვენებებისა  და  გამოცხადებების  
პირველწყარო  აგიოგრაფიული  და  რელიგიური  ხასიათის  
საერო  ლიტერატურისათვის  

ხელმძღვანელი: ასისტ. პროფ. თამარ აფციაური 
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13.30 – 14.00: თეონა  ხვიჩია  (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა, I 
კურსი)  

მითოლოგიური  სიუჟეტები  ბერძნულ  ხალხურ  ზღაპრებში   

ხელმძღვანელი:  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მაია კაკაშვილი 

 

 

 

 


