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კონფერენცია  

„კულტურათა თანაარსებობა და ურთიერთგავლენები - დიალოგის 
როლი თანამედროვე გამოწვევების ფონზე“ 

ეძღვნება თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის  
დაარსების 25 წლისთავს 

CONFERENCE 

“The Co-existence of Cultures and Cross-influences – the Role of 
Dialogue in the Face of New Challenges” 

Dedicated to the 25th Anniversary of Tbilisi Institute of Asia and Africa 

პ რ ო გ რ ა მ ა 

P R O G R A M M E 



       აუდიტორია/Auditorium №415     

12:00 ვახტანგ ლეჟავა: კონფერენციის გახსნა 
მისალმებები 

Vakhtang Lejava: Opening of the Conference 
Greetings 

გურამ ჩიქოვანი  
„არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი 
ცენტრის მიზნები და ამოცანები“ 

Guram Chikovani  
“Aims and Goals of the Center for the Study of Arab Countries and 
Islamic World” 

თინათინ ქაროსანიძე 
“ისლამური სახელმწიფო” და ისლამური რადიკალიზაციის 
საფრთხეები კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში” 

Tinatin Karosanidze   
“Islamic State” and Threats of Islamic Radicalization in Caucasus and 
Central Asia” 

გიორგი სანიკიძე  
“აღმოსავლური და დასავლური სამყაროების ურთიერთაღქმი-
სა და ურთიერთობის ისტორიიდან” 

George Sanikidze  
“From the History of Eastern and Western Worlds Mutual Perception 
and Relations” 

გoორგი კაციტაძე  
”ირან-საქართველოს ურთიერთობების პერსპექტივები” 

George Katsitadze   
“The Perspectives of Iran-Georgian Relations” 

მექა ხანგოშვილი 
„პანკისის ხეობის მოსახლეობა: პრობლემები და გამოწვევები“ 

Meka Khangoshvili  
“The Population of Pankisi Gorge: Problems and Challenges” 

გრიგოლ ბერაძე  
„დიდი ორიენტალისტები განსხვავებული რაკურსით: ჰენრი 
როულინსონი“ 

Grigol Beradze  
“Great Orientalists from a Different Perspective: Henry Rawlinson” 



 
 

14:30-15:00 შესვენება / Coffee Break  
 

შალვა გაბესკირია  
„რუსთველოლოგიის პრობლემური საკითხები კულტურათა 
დიალოგის ფონზე“ 

Shalva Gabeskiria  
“Rustvelology Problematic Issues on the Background of Cultural 
Dialogue”  

წათე ბაწაში  
„თურქეთში მიმდინარე პროცესები“ 

Tsate Batsashi  
“Current Processes in Turkey"  

მარინა ალექსიძე 
“საქართველო ყაჯართა პერიოდის ირანელ მოგზაურთა 
თვალით”   

Marina Aleksidze 
“Georgia in the Eyes of Persian Travelers of the Qajar Period” 

მარინე ჯიბლაძე 
„ისლამი და მუსლიმები ჩინეთში“ 

Marine Jibladze 
“Islam and Muslims in China”  

თამარ დემეტრაშვილი, ზვიად ცხვედიანი, პაატა ჯაფარიძე 
“მაზანდარანის ქართველები” 

Tamar Demetrashvili, Zviad Tskhvediani, Paata Japharidze 
“The Georgians of Mazandaran” 

დიმიტრი ფირბარი  
“იეზიდების პრობლემები თანამედროვე ერაყში” 

Dimitry Phirbari 
“The Problems of Yazidis in Modern Iraq” 

ირინა მაჭავარიანი, ბადრი ბელქანია   
“არაბული ცივილიზაცია, როგორც რენესანსის მნიშვნელოვანი 
წინაპირობა”  

Irina Machavariani, Badri Belkania  
“Arab Civilization, as an Important Precondition for the Renaissance”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
გიორგი ნარიმანიშვილი  

"ქართულ-ფატიმიური ურთიერთობის ისტორიიდან: 
"ქართველ მეფეთა შვილების" ვიზიტი კაიროში 1047 წელს" 

George Narimanishvili  
“From the Georgian-Fatimid Relations: Visit of “Sons of Georgian 
Kings” to Cairo in 1047”  

ნორა ჩუბინიძე 
„ქართულ-სპარსული ლიტერატურული ურთიერთობები: 
სტუდენტური თარგმანები“  

Nora Chubinidze  
“Georgian-Persian Literary Relations: Student Translations” 

მერი ჩიქობავა 
„ქართულ-სპარსული ენობრივი ურთიერთობებიდან (სამშე-
ნებლო დარგის სპარსული ლექსიკა)“ 

Meri Chikobava  
“From Georgian-Persian Linguistic Relations (Persian Lexis of 
Constructional Field)” 

თორნიკე ფარსეღაშვილი  
"ლინგვისტური არქეოლოგია და ენობრივი კონტაქტები" 

Tornike Pharseghashvili   
“Linguistic Archeology and Language Contacts” 

  

18:30 კონფერენციის დახურვა / Closing Remarks 
 

 
 
 
 
 
 
 


