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სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:
პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე (თავმჯდომარე)
პროფესორი ლევან ჯიქია
პროფესორი მანანა ტაბიძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი ჯაბა მესხიშვილი
ფილოლოგიის დოქტორი მიხეილ ლაბაძე
ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო კეკუა
დოქტორანტი კესო გეჯუა

კონფერენციის სამუშაო ენა:
ქართული
***

კონფერენციის სამუშაო რეგლამენტი:
მისალმებისათვის - 5-10 წუთი
მოხსენებისათვის - 15 წუთი
შეკითხვისათვის - 1 წუთი
მსჯელობისათვის - 5 წუთი
წმიდა

ანდრია

პირველწოდებულის

სახელობის

ქართული

უნივერსიტეტის მისამართი:
თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, 53ა

© ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის
ქართველოლოგიის ცენტრი
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კონფერენციის სამუშაო გეგმა
ქართული უნივერსიტეტის
წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი

კონფერენციის გახსნა
13:00 – 13:10
შესავალი სიტყვა
ქართული უნივერსიტეტის რექტორი,
პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე

მოხსენებები
I პლენარული სხდომა
13:10 – 14:45
13:10-13:25
ტარიელ ფუტკარაძე, პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს
წმინდა

ანდრია

პირველწოდებულის

სახელობის

ქართული

უნივერსიტეტი
მერაბ კოსტავას როლი საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელ
მოძრაობაში
13:25-13:30 - კითხვა-პასუხი.
13:30-13:45
მანანა ტაბიძე, პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
ქართული ენა და მერაბ კოსტავა
13:45-13:50 - კითხვა-პასუხი.
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13:50-14:05
კონსტანტინე გამსახურდია, ისტორიკოსი
ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას პროექტი ქართველი
ეკომიგრანტების განსახლების შესახებ
14:05-14:10 - კითხვა-პასუხი.
14:10-14:25

ციცინო

გაერთიანების

მაღლაფერიძე,

სტრუქტურული

თბილისის

ერთეულის

მუზეუმების

მერაბ

კოსტავას

მემორიალური სახლ-მუზეუმის კურატორი
მერაბ კოსტავას პატიმრობა შსს არქივის მასალებისა და პირადი
წერილების მიხედვით
14:25-14:30 - კითხვა-პასუხი.
14:30 – 14.40
სერგი საჯაია, პუბლიცისტი
ღალიძგის ინციდენტი და მერაბ კოსტავა
14:40-14:45 - კითხვა-პასუხი.

შესვენება: 14:45-15:00
ჩაი, ყავა
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II პლენარული სხდომა
15:00 – 16:40
15:00-15:15
ზვიად მიმინოშვილი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი
მერაბ კოსტავას ეთიკური ღირებულებები
15.15 -15.20
15:20-15:35
შოთა მუმლაძე, სტუდენტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი,
მერაბ კოსტავა თანამედროვე სტუდენტის თვალით
15:35-15:40 - კითხვა-პასუხი.
15:40-15:55
ლევან ბებურიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი
მერაბ კოსტავას პოეზიის რამდენიმე ასპექტი
15:55-16:00 - კითხვა-პასუხი.
16:00-16:30
მერაბ კოსტავას ახლობლებისა და საქართველოს რესპუბლიკის
უზენაესი საბჭოს წევრების მოგონებები მერაბ კოსტავას შესახებ

5

