
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი 

„კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში“ 

2021 წლის  8-9 ივნისი 

ეძღვნება ზაქარია ფალიაშვილის დაბადების 

150 წლისთავს 

 

IV International Scientific Symposium 

“Catholic Heritage in Georgia” 

June 8 – 9 2021 

Dedicated to 150th anniversary of Zakaria Paliashvili’s Birthday 



 

8 ივნისი, 2021, სამშაბათი / 8th June 2021, Tuesday 

შეხვედრის ბმული:   

https://us02web.zoom.us/j/88695514680?pwd=LzlmMGxwSWg3cEhLWXp0TGNOeVJ6dz09#success  

 

 

 

10:00 – 

10:30 

სიმპოზიუმის გახსნა / Opening  

 

ვაჟა ვარდიძე - სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის რექტორი 

Prof. Dr. Vaja Vardidze – Rector of Sulkhan-Saba Orbeliani University 

მეუფე ჯუზეპე პაზოტო - ლათინ კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრატორი 

სამხრეთ კავკასიაში; სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის დამფუძნებელი 

Mons, Giuseppe Pasotto – Apostolic Administrator of Latin Catholics in south Caucasus; 

Founder of Sulkhan-Saba Orbeliani University 

მთავარეპისკოპოსი ჟოზე აველინო ბეტენკური, წმ. საყდრის დესპანი საქართველოში 

Archbishop José Avelino Bettencourt, Apostolic Nuncio to Georgia and Armenia 

 

„ზაქარია ფალიაშვილი - მესა“ - წიგნის პრეზენტაცია 

ნინო სანადირაძე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, თბილისის მუზუმების 

გაერთიანების დირექტორი 

“Zakaria Paliashvili  -The Mass” – presentation 

Nino Sanadiradze, Doctor of Arts, Director of the Tbilisi Museum Association 

 

„ჩვენი კათოლიკე წინაპრები“ - წიგნის პრეზენტაცია 

კონსტანტინე აკოფაშვილი - თეოლოგიის მაგისტრი, საქართველოს კათოლიკე 

ახალგაზრდული ცენტრი, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 

ირაკლი ჯავახიშვილი-სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, სულხან-საბა 

ორბელიანის უნივერსიტეტი. 

“Our Catholic Ancestors”- Book presentation 

Konstantine Akopashvili – MA in theology, Sulkhan-Saba Orbeliani University, Georgian 

Catholic Youth Center 

Irakli Javakhishvili – Doctor of Social Sciences, Sulkhan-Saba Orbeliani University, Georgian 

Catholic Youth Center, Apostolic Administration of Latin Caucasus in south Caucasus. 

  

10:30 – 

12:00 

პლენარული სხდომა / Plenary Session 

1. ნუგზარ ბარდაველიძე, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი; 

„დემეტრე- მოწამე თბილისიდან“ . 

https://us02web.zoom.us/j/88695514680?pwd=LzlmMGxwSWg3cEhLWXp0TGNOeVJ6dz09#success


Nugzar Bardavelidze, Doctor of History, Prof., Georgian Technical University; 

Sulkhan-Saba Orbeliani University,  

“Demetre – Martyr from Tbilisi” 

2. მურმან პაპაშვილი, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

„მეფე ერეკლე II ის დამოკიდებულება კათოლიკობისადმი დღემდე უცნობი 

მასალების მიხედვით“  

Murman Papashvili, Doctor of history, professor, Tbilisi State University  

“King Erekle II’s attitude towards the Catholicism according to hitherto unknown 

materials”  

3. მანანა ჯავახიშვილი, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

„ჰაიტონ კორიკუსელის დასავლური ორიენტაცია და საქართველო“ 

Manana Javakhishvili, Doctor of History, Professor, Ilia State University. 

“Hayton of Corycus’s western orientation and Georgia”  

4. პაატა ნაცვლიშვილი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,  

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი. 

„სულხან-საბა ორბელიანი და შეხვედრები რომპაპებთან“  

Paata Natsvlishvili, PhD in Social Sciences, Professor, Grigol Robakidze University 

“Sulkhan-Saba Orbeliani and encounters with Popes”  

მოდერატორი: ვაჟა ვარდიძე / Moderator Vaja Vardidze 

12:00 – 

12:30 

შესვენება /Break 

12:30 – 

14:00 

პლენარული სხდომა /Plenary Session 

1. ნატო ყრუაშვილი, პედაგოგიკის დოქტორი, ასოც. პროფესორი, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული 

მუზეუმი.  

„ზოგი რამ  შალვა ვარდიძის  მოღვაწეობის  შესახებ“ 

Nato Kruashvili, Doctor of pedagogy, associate professor,  Samtskhe-Javakheti State 

University, Samtskhe-Javakheti State Museum.  

“A few Things About Shalva Vardidze” 

2. მარიამ მარჯანიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი,  

„პეტრე ხარისჭირაშვილი - გაზეთ „ერის“ ფურცლებზე“  

Mariam Marjanishvili, Doctor of Philology, researcher of Kutaisi State Historical 

Museum,  

“Petre Kharischirashvili on “Eri” newspaper pages” 



3. ნუგზარ პაპუაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, სულხან-საბა ორბელიანის 

უნივერსიტეტის პროფესორი,   

„საკათალიკოსო საბჭოს ადრესი ზაქარია ფალიაშვილს“ 

Nugzar Papuashvili, Doctor of Philology, professor, Sulkhan-Saba Orbeliani 

University, “Greeting letter from the Catholicos council to Zakaria Paliashvili” 

4. დავით თინიკაშვილი, დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი, 

„კათალიკოს-პატრიარქ ბესარიონის (1724-1737) ანტიკათოლიკური 

ტრაქტატის "გრდემლის" კრიტიკული განხილვისთვის პაპის პრიმატის 

საკითხზე“ 

Davit Tinikashvili, Doctor, professor, Caucasus University,  

„The Critical Analysis of Patriarch Bessarion’s anti-Catholic treatise The Anvil 

regarding the Papal Primacy “ 

 

მოდერატორი: მერაბ ღაღანიძე /Moderator: Merab Ghaghanidze 

 

 

 

9 ივნისი, 2021, ოთხშაბათი / June 9th, 2021, Wednesday 

 

შეხვედრის ბმული: 

https://us02web.zoom.us/j/84831487266?pwd=VWFIVmY4QW5uOU9rbmZaQUg0TG5RUT09#success  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 – 

12:00 

 

პლენარული სხდომა / Plenary Session 

 

1. დავით მერკვილაძე, ისტორიის დოქტორი, შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნული ცენტრი, ისტორიის ჯგუფის სპეციალისტი,  

„ზოგიერთი საკითხი არკანჯელო ლამბერტის სამეგრელოს რუკის შესახებ“ 

Davit Merkviladze, Doctor of History, National Assessment and Examinations 

Center, 

“Some questions about Archangelo Lamberti’s map of Samegrelo” 

2. დავით ჩიკვაიძე, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ონის 

მუნიციპალიტეტის მერი,  

„კათოლიკობის ისტორია ქალაქ ონსა და რაჭაში“ 

Davit Chikvaidze, Doctor of Law, Assoc. prof. Mayor of Oni municipality,  

“History of Catholic Church in Oni and Racha” 

3. მარიამ ხინთიბიძე, ირაკლი ფერაძე, ისტორიის მაგისტრი, შუა საუკუნეების 

ისტორიის მაგისტრი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,  

„კათოლიკობის ისტორიის შესახებ გურიაში“ 

https://us02web.zoom.us/j/84831487266?pwd=VWFIVmY4QW5uOU9rbmZaQUg0TG5RUT09#success


Mariam Khintibidze, Irakli Peradze, MA of History, MA of Medieval History, 

National Museum of Georgia,  

“In the History of the Catholic Church in Guria” 

4. ავთანდილ ჯოხაძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი; მშვიდობის, 

დემოკრატიისა და განვითარების ინსტიტუტი, აღმასრულებელი 

დირექტორი   

„ქართული განმანათლებლობის კათოლიკური ნაკადი“ 

Avtandil Jokhadze, Doctor of Political Science, associate professor at Sulkhan-Saba 

Orbeliani University; Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development, 

executive director  

“Catholic stream of Georgian Enlightenment”  

 

 

მოდერატორი: ნუგზარ ბარდაველიძე /Moderator Nugzar Bardavelidze 

12:00 – 

12:30 

შესვენება / Break 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 – 

14:00 

პლენარული სხდომა / Plenary Session 

 

1. თამარ ჩარკვიანი, სოციოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

კავკასიის უნივერსიტეტი,  

„კათოლიკე ქართველების იდენტობის საკითხი და დამოკიდებულებების 

მიმოხილვა“ 

Tamar Charkviani, Doctor of Sociology, assoc. professor, Caucasus University,  

“The issue of the identity of Catholic Georgians and an overview of attitudes” 

2. გაგა შურღაია, საეკლესიო მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი, ნეაპოლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი „ლ’ორიენტალე“  

“ბერნარდე ნეაპოლელისეული ხელნაწერი მემკვიდრეობა“ 

Gaga Shurgaia, PhD in Ecclesiastical Sciences, Professor, University of Naples’ “L’ 

Orientale”, 

“The Manuscript Legacy of Bernardo Maria of Naples “ 

3. ბექა კვაჭაძე, დოქტორანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

“ჰუმანისტური ხედვები ჯვაროსნული იდეის შესახებ”, 

Beka Kvachadze, PhD student, Tbilisi State University,  

“Humanist visions about the idea of Crusades” 

4. ირმა ტალახაძე, ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, სულხან-საბა 

ორბელიანის უნივერსიტეტი  

„ვაჰანის ქვაბთა განგება“ და დიდი ჩარტრეას სამონასტრო ტიპიკონი 

(შედარებითი კვლევისათვის) 



Irma Talakhadze, Doctor of History, professor, Sulkhan-Saba Orbeliani University, 

“Vahani Cave and Grand Chartrea Monastic Typicons (for comparative research” 

5. ნინო ელერდაშვილი “ზაქარია ფალიაშვილის შემოქმედება” 

Nino Elerdashvili “Creativity of Zakaria Paliashvili” 

 

მოდერატორი: თეიმურაზ ბუაძე / Moderator Teimuraz Buadze 

 


