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თბილისი, 4/03/2022 



კონფერენცია ტარდება რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრატო პროექტის 

„თრუსოს ხეობის დემოგრაფია და მოსახლეობის კულტურული იდენტობები“ ფარგლებში 

Zoom -ის პლატფორმა: Join Zoom Meeting 

https://us06web.zoom.us/j/4583685245?pwd=RndjK3RSSW9OTXRQU2wrMGFENWJ3dz09 

Meeting ID: 458 368 5245 Passcode: 148242 

 

კონფერენციის რეგლამენტი: მისალმება 3-5 წთ; მოხსენება 15 წთ; 

დისკუსია: მოხსენებების შემდეგ 30 წუთი 

 

4 მარტი, 1000 სთ. - კონფერენციის გახსნა და მისალმება 
 

ჯაბა სამუშია 
შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდი 

 

ირაკლი ბრაჭული 
საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

ზურაბ ხონლიძე 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

გიორგი ჭეიშვილი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის დირექტორი 

 

დამსწრეთა მისალმებები 

 

 

I სხდომა 1030 - 1345 

მოდერატორები: ლია ახალაძე, ნინო შიოლაშვილი 

 

გიორგი გოგოჭური 
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის მტკვარ-არაქსის კულტურის ძეგლები და მათი 

შესწავლის პერსპექტივები - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ოთარ ლორთქიფანიძის 
არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი 

 

გიორგი სოსიაშვილი 

პატარა ლიახვის ხეობა და სავახტანგო 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 
 

ქეთევან ხუციშვილი 
საზღვრების მატერიალურობა და სიმბოლურობა (ხევის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) 

- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 



როზეტა გუჯეჯიანი 

ხევის სასაზღვრო ზოლის ეთნოგრაფიული თავისებურებანი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

გელა ქისტაური 
ქართული ზეპისიტყვიერება როგორც წყარო თრუსოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 

შესწავლისათვის - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

ნიკოლოზ ოთინაშვილი 

ქართლის ჩრდილო მხარის ჰიდრონიმული (ტოპონიმური) სისტემა 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 
 

გვანცა ბურდული 
თრუსოს ხეობაში მოღვაწე ერთი სასულიერო პირის იდენტიფიკაციისათვის 

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტი 

 

შესვენება - 15 წუთი 

 

II სხდომა 1400 - 1600 

მოდერატორები: თამარ ფხალაძე, გვანცა ბურდული 
 

ნინო შიოლაშვილი 
ქართულ-ოსური კულტურული ურთიერთობის თავისებურებანი საეკლესიო ჩანაწერების 

მიხედვით (1828-1917 წწ.) - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

თამარ ფხალაძე 

თრუსოს ხეობის მოსახლეობა 1922-1935 წწ (დემოგრაფია და საქმიანობა) 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

ნანა ფირანიშვილი, იაგო კაზალიკაშვილი. 

თრსუსოს ხეობის ყოველწლიური მონიტორინგის საკითხისათვის 

სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი 
 

თამარ ლეკაიძე 

თუშეთის ანტისაბჭოთა ბრძოლის ისტორიიდან 

თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

ჯაბა ლაბაძე 
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთი თავისუფალ ენციკლოპედია ვიკიპედიაში 

ვიკიმედიის მომხარებელთა საქართველოს ჯგუფის ვიკიკლუბების კოორდინატორი, 
სურამის მე-2 საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი 

 

ლია ახალაძე 

თრუსოს ხეობის ეპიგრაფიკული ძეგლების პალეოგრაფიული თავისებურებანი 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

კონფერენციის საორგანიზაციო საბჭო: 

ჯაბა სამუშია, ნინო შიოლაშვილი (თავმჯდომარე), თამარ ფხალაძე, ლია ახალაძე, 

გვანცა ბურდული, გელა ქისტაური, ოთარ ჟიჟიაშვილი 
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