
7-8  ივნისი
2022  

მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი

სიმპოზიუმის გახსნა:

10:00 – 10:30   ვაჟა ვარდიძე  
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის რექტორი

მეუფე ჯუზეპე პაზოტო  
ლათინ კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრატორი სამხრეთ 
კავკასიაში; სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის 
დამფუძნებელი

მთავარეპისკოპოსი ჟოზე აველინო ბეტენკური - 
წმ. საყდრის დესპანი საქართველოსა და სომხეთში

პირველი პანელი:

10:30 – 11:30 ნუგზარ ბარდაველიძე  
ისტორიის
მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

წმინდა საყდარი და საქართველო

დიმიტრი გეგენავა 
სამართლის  დოქტორი, სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტის პროფესორი

საქართველოსა და წმინდა საყდრის სამართლებრივი 
ურთიერთობების რეგლამენტაციის მცდელობა და პერსპექტივა 

კახაბერ სურგულაძე, ირაკლი ბარამიძე, ხათუნა
დიასამიძე, ტატიანა კოპალეიშვილი

პაპების ვიზიტები საქართველოში 

7 ივნისი, სამშაბათი შეხვედრის ბმული:

1

კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში

https://meet.google.com/fcx-dibf-unh?authuser=0&hs=122&pli=1 

ნუგზარ პაპუაშვილი
ფილოლოგიის დოქტორი, სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტის პროფესორი

ახალი ცნობები უდის ეკლესიის შესახებ: იაკობ გოგებაშვილის 
საჩუქარი და ემანუელ ვარდიძის სტატისტიკა



11:30 – 11:45 შესვენება

მეორე პანელი:

11:45 – 13:00 ნინო დობორჯგინიძე 
დოქტორი, ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი 

XVII-XIX საუკუნეების ევროპული რელიგიური მისიების წყაროთა
ინტერპრეტაციისათვის. საქართველო ადრეული გლობალური 
ისტორიისა და მოდერნულობის პერსპექტივიდან

მაია დამენია  
დოქტორანტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი

მანანა ჯავახიშვილი   
ისტორიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი

სიმონ დე სენ-კანტენის ცნობები საქართველოს შესახებ

მურმან პაპაშვილი 
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი, შუა საუკუნეების ისტორიის 
კათედრის გამგე

თეატინელი მისიონერის აქამდე უცნობი ერთი ინფორმაციის 
ანალიზი

ოთარ ნიკოლეიშვილი 
ისტორიის დოქტორი, აკაკი წერეთელის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ერთი იტალიური წყარო საქართველოში არსებული 
რელიგიური მდგომარეობის შესახებ

2

გურამ ლურსმანაშვილი 
თეოლოგიის მაგისტრი, ვენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის თეოლოგიისა და 
ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე 

საბჭოთა კავშირში მცხოვრები კათოლიკეები მეორე მსოფლიო 
ომის დროს 



13 : 00 – 14 :00 სადილი

საქართველოს კარიტასის საქმიანობის მოკლე პრეზენტაცია და 
ფონდის ბენეფიციარების ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა

მესამე პანელი :

14:00 – 15:00 ნათია კენჭიაშვილი
ფილოლოგიის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი

საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ კათოლიკეთა 
საგამომცემლო საქმიანობა XIX საუკუნეში 

ავთანდილ ნიკოლეიშვილი 
ფილოლოგიის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი

კათოლიკე მღვდელმსახური ივანე გვარამაძე და სტამბოლის 
ქართული სავანე

დავით თინიკაშვილი 
ისტორიის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი

კათალიკოს-პატრიარქ ბესარიონის (1724-1737) ანტი-
კათოლიკური ტრაქტატის „გრდემლის“ კრიტიკული 
განხილვისთვის სხვადასხვა არადოგმატურ საკითხებთან
დაკავშირებით 

3

მარიამ მარჯანიშვილი 
ფილოლოგიის დოქტორი, ქუთაისის ისტორიული მუზეუმის 
მეცნიერ-თანამშრომელი

ჟურნალ “კავკასიონის“ ფურცლებზე იოსებ ოცხელის მოგონება 



8 ივნისი, ოთხშაბათი

10:00 – 11:15

ანა ჭკუასელი 
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი

ემანუელე და იგლესიასის ქართულ-იტალიური და იტალიურ 
ქართული ლექსიკონი და გრამატიკა 

თამარ ჭეიშვილი 
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი

უცნობი მისიონერი ავტორის ლათინურენოვანი ქართული ენის 
გრამატიკის ხელნაწერისათვის 

პირველი პანელი :

4

შეხვედრის ბმული: / meeting link https://meet.google.com/ooj-skqo-qfr?authuser=0

თამარ გრძელიძე  
თეოლოგიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი

პაპ ფრანცისკეს საქართველოში ვიზიტის მნიშვნელობის 
შესახებ

მამა გაბრიელე ბრაგანტინი 
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი

მეუფე მორიონდო და მისი სამოციქულო წერილი 

ნატო ყრუაშვილი 
პედაგოგიკის დოქტორი, სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის 
მუზეუმი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, სამცხე-ჯავახეთის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ზოგი რამ სტამბოლის ქართველ დედათა მონასტრის შესახებ 



მეორე პანელი :

11:30-12:45 თეა თათენაშვილი  
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის
სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი

საოჯახო ცნობები მამა პეტრე ტატალაშვილზე (მასალები 
ბიოგრაფიისათვის)  

11:15 – 11:30  შესვენება

ბექა ჭიჭინაძე 
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის თეოლოგიისა და 
ფილოსოფიის ინსტიტუტის მკვლევარი, პარიზის კათოლიკური 
უნივერსიტეტის მაგისტრანტი

საქართველოს და რომის ეკლესიის ურთიერთობები XI-XII 
საუკუნეებში 

ელდარ ბუბულაშვილი 
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სასულიერო 
აკადემიის პროფესორი; თსუ-ს ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა 
და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი

უნიატიზმის იდეა XX ს-ის პირველი ოცწლეულის 
საქართველოში

რევაზ აფრიამაშვილი  
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი

საქართველოსა და წმინდა საყდარს შორის არსებული 
ურთიერთობები XIII საუკუნიდან მოყოლებული და მისი 
კულტურული მემკვიდრეობა

ნინო ელერდაშვილი 
ხელოვნებათმცოდნე

ფელიქს ხოდოროვიჩის ცხოვრება და მოღვაწეობა

5


