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შესავალი 

 

ანგარიშში წარმოდგენილია ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2014 წელს განხორციელებული 

კვლევითი საქმიანობის შედეგები. 

2014 წელს სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის მიზნით უნივერსიტეტში შეიქმნა სამეცნიერო 

კვლევებისა და განვითარების სამსახური.  

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 4 ფაკულტეტი: 

• ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლა (ფაკულტეტი) 

• ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა 

(ფაკულტეტი) 

• ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი) 

• სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

 

სამეცნიერო აქტივობის ჯამური მონაცემები მოცემულია შემდეგ ცხრილში: 

 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა და 

სამართალმცოდნეობის 

სკოლა (ფაკულტეტი) 

ინფორმატიკის, 

მათემატიკისა და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა სკოლა 

(ფაკულტეტი) 

ეკონომიკისა 

და ბიზნესის 

მართვის 

სკოლა 

(ფაკულტეტი) 

სოციალურ 

მეცნიერებათა 

სკოლა 

(ფაკულტეტი) 

სტატია 27 12 3 3 

კონფერენცია 33 5 3 11 

გრანტი 2 3 1 2 

წიგნი, 

მონოგრაფია, 

თარგმანი, 

ლექსიკონი 

6 1 0 0 

სხვა 

აქტივობა 
8 6 0 0 

   

2014 წელს გამოვიდა „ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები“-ს პირველი ტომი. 

დაგეგმილი ამ სამეცნიერო კრებულის ყოველწლიური გამოცემა. 

წლის დასაწყისში გადაწყდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო შრომების კრებულის დაარსება. განისაზღვრა 

კრებულის ფორმატი და დაიწყო სამეცნიერო სტატიების მიღება გამოსაქვეყნებლად. პირველი ტომის 

გამოცემა 2015 წლის დასაწყისში არის დაგეგმილი. 

დაგეგმილია მთელი რიგი ღონისძიებები უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალის კიდევ უფრო 

ფართო მასშტაბებით წარმოსაჩენად. ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიებაა უნივერსიტეტში ყოველწლიური 

სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება. პირველი კონფერენცია 2015 წლის შემოდგომაზე დაიგეგმა. 

 

  



სტატიები 

 

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

თამაზ თევზაძე 

• Об Одном признаке абсолютной сходимости кратных рядов Фурье. გადაცემულია დასაბეჭდად 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის 

შრომების კრებულში. 

გიორგი მაქაცარია 

• გ. მაქაცარია. ლიუვილის ტიპის თეორემები ელიფსურ სისტემათა ზოგიერთი კლასისათვის. ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ილია ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი) სემინარის XXVIII გაფართოებული 

სხდომები 22-24 აპრილი, 2014 

• მომზადებულია და დასაბეჭდად გადაცემულია სტატია ”ელიფსური სისტემები კომპლექსურ 

სიბრტყეზე”. 

 

ჰამლეტ მელაძე 

• V. Beridze, D. Devadze and H. Meladze.On one nonlocal boundary value problem for quasilinear 

Differential Equations // Proceedings of A.Razmadze Mathematical Institute, Vol. 165 (2014), pp.31–39  

(http://www.rmi.ge/proceedings/volumes/pdf/v165-3.pdf).  

 

• Гордезиани Давид, Меладзе Гамлет, Давиташвили Тинатин, Меладзе Юлия. Oб одной нелокальной 

контактной задаче // PROCEEDINGS Of The Ninth International Scientific-Practical Conference 

INTERNET-EDUCATION-SCIENCE  (IES-2014), 14 - 17 October, 2014, Vinnytsia,Ukraine, pp.159-

161.(http://ies.vntu.edu.ua/reports/presentations/PROCEEDING-IES-2014.pdf)  

 

პაატა წერეთელი 

• G.Gabriadze, F.Bogdanov, P.Tsereteli, R.Jobava, V.Tskhovrebashvili. Fast Iterative Calculation of 
Large Body Mounted Antenna Radiation using Adaptive Cross Approximation //   Proc. 
of  XIX  International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and 
Acoustic Wave Theory (DIPED-2014), September 22-25, 2014, Tbilisi, Georgia, pp.116-120 
 

 

• G.Gabriadze, V.Tskhovrebashvili, F.Bogdanov, P.Tsereteli, R.Jobava,. Aplication of  ACA Algorithm 
and BICGSTAB Solver for Acceleration of MOM Computations of Large Scale Problem //   Proc. 
of  the 2nd International Scientific Conference “Advanced Lightweight Structures and Reflector 
Antennas”, October 1-3, Tbilisi, Georgia, pp.116-122  

 

მანანა კაჭახიძე 

• მიწისძვრის წინამორბედები და მაინიცირებელი ფაქტორები (მონოგრაფია). მ. კაჭახიძე, ნ. 

კაჭახიძე, ვ. კუხიანიძე, გ. რამიშვილი, 2014 

 

• Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere coupling system (monography) . M. Kachakhidze,  N. Kachakhidze, 

T. Kaladze, 2014 

 



• The model of generation of  eleqtromagnetic emission before earthquake (paper),  M. Kachakhidze, N. 

Kachakhidze, T. Kaladze . Elselier, j.physics end chemistry of the Earth, 2014 

 

• მანანა კაჭახიძე, ნინო კაჭახიძე, იოსებ ტურაზაშვილი, ვიტალი ღოღობერიძე, კახა მაჭავარიანი, 

ზურაბ ვაშალომიძე - ატმოსფეროს ელექტრული ველის პოტენციალის გრადიენტის, როგორც 

მიწისძვრის შესაძლო წინამორბედის კვლევა კავკასიის რეგიონის რეტროსპექტული მონაცემების 

ბაზაზე (გადაცემულია დასაბეჭდად საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომების კრებულში).  

 

ნანეიშვილი თემურ 

• Manana G. Dashniani, Maia A. Burjanadze, Temur L. Naneishvili, Nino C. Chkhikvishvili, Gela V. Beselia, 

Lali B. Kruashvili, Nino O. Pochkhidze, Mariam R. Chighladze. Exploratory behavior and recognition 

memory in medial septal electrolytic, neuro- and immunotoxic lesioned rats. (სტატია მიღებულია 

დასაბეჭდად) 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლა (ფაკულტეტი) 

სერგო ვარდოსანიძე 

• ექვთიმე თაყაიშვილი და საქართველოს ეკლესიის ისტორიის პრობლემები.- კრებული ექვთიმე 

თაყაიშვილი. თბილისი, 2014, გვ. 304-325; 

• საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი.- კრებული „ქვეყნის სიყვარულში განვლილი 

წლები“. თბილისი, 2014, გვ. 103-109; 

• საქართველოს ეკლესიის ისტორია 1977-2014.- კრებული „ისტორია შეულამაზებლად“, თბილისი, 

2014; 

ვახტანგ გურული 

• რექტორი. - ,,ქვეყნის სიყვარულში განვლილი წლები“. აკადემიკოს როინ მეტრეველის 

დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული. გამომცემლობა არტანუჯი. თბილისი, 

2014, გვ. 39-42. 

• ქართულ ენციკლოპედიაში.- ,,ქვეყნის სიყვარულში განვლილი წლები“. აკადემიკოს როინ 

მეტრეველის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული. გამომცემლობა არტანუჯი. 

თბილისი, 2014, გვ. 78-91. 

• დიდთა საქმეთა შემოქმედი. -  ,,ქვეყნის სიყვარულში განვლილი წლები“. აკადემიკოს როინ 

მეტრეველის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული. გამომცემლობა არტანუჯი. 

თბილისი, 2014, გვ. 221-223. 

• ეკლესიურის, ეროვნულ -სახელმწიფოებრივისა და მეცნიერულის ჰარმონია. - მეცნიერი 

მღვდელმთავარი. კრებული მიძღვნილი მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის 65 წლისთავისადმი. 

გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2014, გვ. 25-28. 

• საქართველოს საზღვრები (1017-1938 წწ.). გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. თბილისი. 2014, 190 გვ. 

 

როზეტა გუჯეჯიანი 

• როზეტა გუჯეჯიანი, ისტორიული მახსოვრობის ფაქტები თურქეთის რესპუბლიკის მარმარილოს 

ზღვის რეგიონების ეთნიკურ ქართველთა შორის, - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 



პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის შრომები, პირველი, გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბ., 2014, გვ., 102-

129. 

• როზეტა გუჯეჯიანი, ეფრატის (ევფრატის) თემი - Efeler (ზემო მაჭახელი, თურქეთის 

რესპუბლიკა), - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, 6, 

გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2014. გვ., 331-351. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 

• როზეტა გუჯეჯიანი, სარიტუალო პურების ისტორიიდან სვანეთში, - კავკასიის ეთნოლოგიური 

კრებული, მეთხუთმეტე, თბ., „უნივერსალი“, 2014. გვ., 7-23. 

• როზეტა გუჯეჯიანი, ქართული ჩვეულებითი სამართალი ევროპული ღირებულებების 

კონტექსტში, - საერთაშორისო კონფერენციის - „ევროპული ღირებულებები და იდენტობა" - 

მოხსენებათა კრებული, თბ., 2014. გვ. 130-140. 

 

ტარიელ ფუტკარაძე 

• უცხოური პოლისემანტური ტერმინები ქართულ პოლიტიკურ კონტექსტში (რეგიონი, 

რეგიონული ენები, რეგიონალიზმი), საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის შრომები, თბ., 104, გვ. 306-332 

• К соотношению общекартвельского и стандартного грузинского языков (фонематическая структура); 

Лингвистические чтения --2014. Цикл 10. Материалы международной научно-практической 

конференции. Пермь: Прикамский социальный институт. 2014. 

მანანა ტაბიძე 

• სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ენობრივი პრობლემები, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, შრომები, გამომცემლობა 

„ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, 2014 

• Динамика функциональных особенностей каузальных глаголов  в научных трудах С.В.Шустовой, 

Лингвистические чтения, Материалы международной научно-практической конференции, цикл 10, 

Пермь 2014 г. 

• მ. ტაბიძე, ბ. შავხელიშვილი, აფხაზური ენის ლექსიკონის ხელნაწერის გამოცემის გამო 

(თეიმურაზ გვანცელაძე – „აფხაზური ენის პირველი ლექსიკონი“ – 1827წ.), 2014. 

ეკა დუღაშვილი 

• ბიზანტიური და ქართული ჰიმნოგრაფიის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის (ტაო-

კლარჯეთის, ათონის მთისა და შავი მთის სამონასტრო-ჰიმნოგრაფიული სკოლების მაგალითზე). 

ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი; ილიას სახელმწ. უნ-ტი; ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.  

VII. თბ. 2014. 

მინდია უგრეხელიძე 

• ლეგიმეტრიის შესავლისათვის, ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული 

(ტომი I ) გადაცე10DBულია დასაბეჭდად; 

• სიკვდილის უფლება განზომილებათა დრამატულ კვეთში, კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის მაცნე, 2014, N7 გვ.36-53  (ე. გოცირიძესთან თანაავტორობით); 

 



ევა გოცირიძე 

• „სიკვდილის უფლება“ განზომილებათა დრამატულ კვეთში“ ; ჟ. „კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის მაცნე“, თბილისი, 2014; #7; 

• ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცებისათვის, ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი"; #4; 

თბილისი, 2014;  

• „იმპიჩმენტმა უნდა შეიძინოს პოლიტიკური ბუნება“, ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი", 

გადაცემულია დასაბეჭდად. 

• ელექტრონული სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის: „საქართველოს კონსტიტუციის უკეთ 

გაგებისათვის“ (კონსტიტუციის კომენტარი), თბილისი, 2014; 

 

კარლო ბზიშვილი 

• ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება; გადაცემულია 

დასაბეჭდად. 

• მორალური ზიანის კრიტერიუმების შესახებ. გადაცემულია დასაბეჭდად. 

 

ნანი ბალახაძე 

• არბიტრაჟი, როგორც საერთაშორისო დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული ორგანო (თ. 

მებონიასთან თანაავტორობით). 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი) 

მიხეილ ჯიბუტი 

• ნოდარ ნათაძე, პაატა კოღუაშვილი, მიხეილ ჯიბუტი, დავიცვათ კონსტიტუცია გაყალბებისგან - 

სოციალური ეკონომიკა, №4 2014, გვ.154-161  

• ლეო ჩიქავა, რევაზ გოგოხია, მიხეილ ჯიბუტი, ფრიად სერიოზული და საჭირო ნაშრომი დასანანი 

ხარვეზებით - ეკონომიკა და ბიზნესი,№4 2014,  გვ.185-193  

• საქართველოში არსებული სასურსათო უსაფრთხოების შემადგენელი ინსტიტუციური 

მექანიზმები და შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკა - თბილისი, OXFAM, 2014, გვ. 87 

 

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

თეა გოგოტიშვილი 

• კომენტარები პიერო მალუფის შრომებზე. ფსიქოლოგია განათლება და სწავლება. გლობალური 

პერსპექტივა. გოგოტიშვილი თ. გვ. 157-161. რედაქტორები: სილბერაიზენი რ., რიჩი პ., პადნი 

ჯ. ოქსფორდი (ბრიტანეთი) 2014 წ. 

• განწყობის ანთროპული კანნონზომიერებანი კონფლიქტების მართვისათვის. მედიაცია და 

კონფლიქტების ფსიქოლოგია. გოგოტიშვილი თ. შრომათა კრებული. გვ. 45-78. ,,World Vision” 

საქართველო, თბილისი, 2014 წ. 

დიმიტრი ნადირაშვილი 

• ადამიანის თვითობის ფენომენი განწყობის თეორიაში,  წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. 

ქართული უნივერსიტეტის I სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2014 

  



კონფერენციები 

 

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

გიორგი მაქაცარია 

• მოხსენება ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაზე,  გ. მაქაცარია, გ. ახალაია, ნ. მანჯავიძე. 

”გიორგი მანჯავიძის ცხოვრება და მოღვაწეობა”. ბათუმი, 2014 წლის 6-7 სექტემბერი. 

ჰამლეტ მელაძე 

• D.Gordeziani, T.Davitashvili, H.Meladze,  On a nonlocal contact problem for Poisson equation in rectangle 

area // V Annual International Conference of the Georgian Mathematical Union, BOOK OF ABSTRACTS, 

Batumi, September 8-12, 2014, pp.100-101.  

 

• Tinatin Davitashvili, Hamlet Meladze, Vladimir Sahakyan, Paata  Tsereteli. Parallel Algorithm of the 

Solution of Boundary Problem for System of the First Order Ordinary Differential Equations // Third 

ATLAS South-Caucasus Grid & Cloud Computing Workshop (SCGCCW 2014 TBILISI), 20-24 October, 

Tbilisi, Georgia  (https://indico.cern.ch/event/335418/). 

 

ნანეიშვილი თემურ 

• M. Burjanadze,  T. Naneishvili, M. Dashniani, , N. Chkhikvishvili,  M. Chighladze. Spatial long-term 

memory and modulation of receptor subunit expression in medial septal immunolesioned rats 

 

• Beselia G., Naneishvili T., Demurishvili M., Mataradze S.,spatial  short-term  memory and extracellular 

hippocampal glutamate and GABA levels in memantine/saline treated rats: behavioral and microdialysis 

studies. 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლა (ფაკულტეტი) 

როინ მეტრეველი 

• საერთაშორისო კონფერენცია "კავკასიის სიძველეები მსოფლიო მუზეუმების საცავებში" (ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 წლის 1 ნოემბერი 

• ბაგრატ III გარდაცვალებიდან 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 

(თბილისი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი, 2014 წლის 5 ნოემბერი); 

• უწმიდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის 

აღსაყდრებიდან 37 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (თბილისი, 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 2014 წლის 23 დეკემბერი); 

 

ვახტანგ გურული 

• მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის 65 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 

მოხსენების თემა: ,,მიტროპოლიტი ანანაია ჯაფარიძე - წყაროთმცოდნე“. (საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2014 წლის 12 დეკემბერი); 

https://indico.cern.ch/event/335418/


• გერმანელი და ქართველი მეცნიერების მიერ მომზადებული გამოკვლევის ,,ეთნოსი და ტერორი“  

განხილვა (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია, 2014 წლის 12 

დეკემბერი). 

 

როზეტა გუჯეჯიანი 

• 25-26 ოქტომბერი, 2014 - ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, 

მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: სარიტუალო შესაწირავთა 

ტრადიციული ნაირსახეობანი საქართველოში. 

• 25-26 ნოემბერი, 2014 - წმიდა თამარ მეფის უნივერსიტეტი, საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - თურქეთში მცხოვრები 

ქართველები: სულიერი და მატერიალური კულტურა. მოხსენება: ისტორიული მახსოვრობის 

ძირითადი მახასიათებლები თურქეთის ეთნიკურ ქართველთა შორის. 

• საერთაშორისო სემინარი სომხეთში - Совместный семинар Ереванского и Тбилисского 

государственных университетов. Обучение и изучение культуры. 30.10.2014 г. – 02.11.2014 г. 

Цахкадзор, Отель «University». მოხსენება: ეთნოლოგიის სწავლების თანამედროვე გამოცდილება 

საქართველოში.  

• 12 ნოემბერი, 2014 - წმიდა დიმიტრი ყიფიანის დაბადებიდან 200 წლისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, კულტურათაშორისი დიალოგის ასოციაცია, მოხსენება: 

ყიფიანთა განსახლების არეალი სვანეთში. 

• 19 ნოემბერი, 2014 - თურქეთის ქართველები - ეთნოკულტურული პრობლემები, თსუ. მოხსენება: 

თურქეთის ქართველთა სულიერი კულტურის ძირითადი მახასიათებლები 

 

ტარიელ ფუტკარაძე 

• უწმიდესი და უნეტარესი ილია II - ქართველთა ერთიანობის სიმბოლო; საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კონფერენცია (მიეძღვნა უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ-

აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია II-ის აღსაყდრებიდან 37 წლისთავს); 23 დეკემბერი, 2014 წელი. 

• სახელდების მოტივაცია და მსოფაღქმა ქართული ენის მონაცემების მიხედვით (დედაკაცი, 

მამაკაცი; სახელი, სახლი, დასახლება "ცოლის მოყვანა";  სიძე, სიდედრი, სიმამრი...); წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის 

(ფაკულტეტის)  სამეცნიერო კონფერენცია (მიეძღვნა დიდ ქართველ მეცნიერსა და საზოგადო 

მოღვაწეს, დიმიტრი უზნაძეს) თემაზე: "ფსიქოლოგია - მეცნიერება საუნივერსიტეტო სივრცეში“.   

19 დეკემბერი, 2014 წელი. 

• ენა როგორც პიროვნული, ეთნოკულტურული და ეროვნული მეობის (იდენტობის) 

განმსაზღვრელი ფენომენი აქტიური გლობალისტური ტენდენციების ეპოქაში /ენობრივი მეობა, 

ეთნიკური მეობა, ეროვნული მეობა/; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის 

(ფაკულტეტის) სამეცნიერო კონფერენცია „კვლევები გადამკვეთ სივრცეში“; 28 ნოემბერი, 2014 

წელი 

• რუსეთის 200-წლიანი დამპყრობლური პოლიტიკის კავკასიური წახნაგები საქართველოს 

ჩრდილო დასავლეთი ნაწილის - აფხაზეთის - მაგალითზე (რუსულ ოკუპაციას ვინ  და რატომ 

"ნათლავს"  ქართულ-აფხაზურ ეთნოკონფლიქტად?), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 



ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია თემაზე: 

"აფხაზოლოგიის ძირითადი პრობლემები თანამედროვე დისკურსში",2014 წლის 1 დეკემბერი. 

• პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი ევროპის რუკა და ავტოქთონობის საკითხი “რეგიონული ან 

უმცირესობის ენების შესახებ ევროპული ქარტიის” კონტექსტში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: 

"პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო" (კონფერენცია მიეძღვნა პირველი მსოფლიო ომის 

დაწყებიდან მეასე წლისთავს), ქუთაისი, 5-6 დეკემბერი, 2014  

• რეემიგრანტ ბავშთა ენობრივი პრობლემები (ქართული ენის სპეციფიკური ბგერები, 

მრავალაფიქსიანი ზმნა, ბრუნვაცვალებადი სუბიექტი... ენა, როგორც ეროვნული იდენტობის 

საფუძველი და მსოფლაღქმის მოდელი), People’s Harmonious Development Society-ის, 

საქართველოს რეინტეგრაციის ცენტისა (Reintegration Centre Georgien) და AWO Bremerhaven-ის 

მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოში 

დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის პრობლემებს, 26 ნოემბერი, 2014 წელი 

• საქართველოს თანამედროვე გამოწვევები და 2014 წელს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს 

მიერ ინიცირებული კანონპროექტი" სახელმწიფო ენის შესახებ", საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის 

მიმართულების ორგანიზებით ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "ენასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო საკითხები და  ენობრივი პოლიტიკა საქართველოში", 2014 

წლის 19 ნოემბერი 

• ქართული ენის სწავლების პრობლემები საზღვარგარეთ (თურქეთის, ირანის, საფრანგეთისა და 

რუსეთის მონაცემების მიხედვით), ევროპის კავშირის მხარდაჭერით, ლტოლვილთა დანიის 

საბჭოს და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან თანამშრომლობით, 

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებული 

კონფერენცია (ჩატარდა პროექტის „დიასპორის როლის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში); 

2014 წლის 17-18 ნოემბერი, ყვარელი.  

http://www.diaspora.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=106&gal_id=439; 

http://www.diaspora.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=4&info_id=3291; 

 

მანანა ტაბიძე 

• ენობრივი კანონმდებლობის საკვანძო საკითხები, სამეცნიერო კონფერენცია: „ენასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო საკითხები და ენობრივი პოლიტიკა საქართველოში. 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის  ქართული 

უნივერსიტეტი, 2014, 19 ნოემბერი. 

• აფხაზეთი ომის შემდეგ და ენობრივ-დემოგრაფიული პრობლემები, დისკუსია თემაზე: 

„აფხაზოლოგიის ძირითადი პრობლემები თანამედროვე დისკურსში, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის  ქართული უნივერსიტეტი, 2014, 1 

დეკემბერი. 

• „ასაკი – ჟამთა საზომი კაცთა“, სამეცნიერო კონფერენცია, კვლევები გადამკვეთ სივრცეში, 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის  ქართული უნივერსიტეტი, 2014, 28 ნოემბერი 

• საქართველოსთვის ისტორიული სიმართლის ძიებაში, კრებულში: „მეცნიერი, მღვდელმთავარი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2014, გვ. 21 –24. 

• როგორ მეტყველებენ ებრაელები ქართულ ლიტერატურაში, ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, საერთაშორისო სამენიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2014, 

ნოემბერი. 

http://www.diaspora.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=106&gal_id=439


• სახელმწიფო ენის საკონსტიტუციო დეკლარირების პირობა და ფუნქციონირების საკითხები 

თანამედროვე საქართველოში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანკოფონიის  

საუნივერსიტეტო სააგენტო, პოლ ვალერის უნივერსიტეტი - მონპელიე IV ფრანგული 

ინსტიტუტი, 2014. 

• მ. ტაბიძე, სულიერ ფასეულობათა აღმნიშვნელი ლექსიკის დინამიკა თანამედროვე ქართულში, 

მესამე საერთაშორისო კონფრენცია,“მეცნიერება და რელიგია“, თეზისები, თბილისი, 2014, გვ. 36-

37. 

 

მერაბ ბერიძე 

• ქალაქ არტაანში საერათაშორისო სიმპოზიუმი 2014 წლის 14 ოქტომბერი თემაზე: „მსოფლიომ არ 

უნდა დაუშვას ენათა გაქრობა“. 

• ქალაქი ჟენევა 2014 წლის 27 ოქტომბერი. ასოციაცია აზერვეისის მიერ უნივერსიტეტის 

დაჯილდოება წარმატებული მენეჯმენტისა და პროგრესისათვის. მოხსენება „პროგრესის 

უნივერსიტეტი“. 

• ქალაქი ბურსა საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე: „სამხრეთ საქართველოდან გასახლებული 

მაჰმადიანი მოსახლეობა 1944 წელს“ 2014 წლის 15 ნოემბერს. მოხსენება: „გასახლებული 

მაჰმადიანების ეროვნული იდენტობისათვის“. 

• საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის მიმართულების ორგანიზებით ჩატარდა სამეცნიერო 

კონფერენცია თემაზე: "ენასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საკითხები და  ენობრივი 

პოლიტიკა საქართველოში" (2014 წლის 19 ნოემბერი).  

ეკა დუღაშვილი 

• III საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტაო- კლარჯეთი“. თბილისი. 2014წ.19. 10-21.10.2014 

• გრიგოლ ფერაძისადმი მიძღვნილი საერთშორისო კონფერენცია. ვარშავა. პოლონეთი. 4.12-

6.12.2014 

• კირიონ კათალიკოსისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. 

24.11.2014.  

 

მინდია უგრეხელიძე 

• საერთაშორისო კონფერენცია ქართული კონსტიტუციისა და კონსტიტუციონალიზმის 

საკითხებზე ,,ვენეციის კომისიის“ თაოსნობითა და მონაწილეობით, თბილისი, ოქტომბერი, 

2014 წ. 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი) 

ნიკო კვარაცხელია 

• ბათუმი. საექსკურსიო მომსახურება საკრუიზო ტურიზმში. პრობლემები და გადაჭრის გზები. 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

• Crakow, Tbilisi. „Quantitative Analysis of Domestic Tourism“. Management Science during Destabilization 

Lical Insight 

• ბათუმი. ტურისტული დესტინაციების მდგრადი განვითარების ინდიკატორების ფორმირების 

ახალი სისტემა. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია 

 



სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

 

დიმიტრი ნადირაშვილი 

• ფსიქოთერაპიის თეორია და პრაქტიკა განწყობის თეორიის მიხედვით, კონფერენცია 

"ფსიქოლოგიური მეცნიერება საუნივერსიტეტო სივრცეში'', წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. 

ქართული უნივერსიტეტი, 2014 

• ინტერდისციპლინარული კვლევების გამოყენება და დანერგვა აკადემიურ სფეროში, 

კონფერენცია "საველე კვლევა ინტერდისციპლინარულ სფეროში", წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 2014 

• განწყობების ჩამოყალიბება და ფსიქოფიზიკური ზრდა, კონფერენცია მიძღვნილი აკად. შოთა 

ნადირაშვილის ხსოვნისადმი "ფსიქოლოგია - თეორია, კვლევა და პრაქტიკა", წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, 2014 

• დ. უზნაძის განწყობების თეორია, დიმიტრი უზნაძის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ფორუმი 

, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, 2014 

 

თეა გოგოტიშვილი 

• პირობითი მსჯავრდებულის განწყობათა თავისებურებების კვლევა, ფსიქოლოგია - მეცნიერება 

საუნივერსიტეტო სივრცეში, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 2014 

• ანტისოციალური ქცევის განწყობის ფსიქოლოგიური ასპექტები, კვლევები გადამკვეთ სივრცეში, 

წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 2014  

• ოჯახი და ბავშვების აღზრდა განწყობის თეორიის თვალსაზრისით, - ფსიქოლოგია, თეორია, 

კვლევა, პრაქტიკა - აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, წმ. 

ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, 2014 

 

მაია კალანდარიშვილი 

• ანტისოციალური ქცევის განწყობისეული ორგანიზაციის საკითხისთვის, ფსიქოლოგია - 

მეცნიერება საუნივერსიტეტო სივრცეში, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული 

უნივერსიტეტი. 19 დეკემბერი, 2014 წელი. 

• ფსიქოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი მეთოდების ინტერდიციპლინარული ასპექტები, კვლევები 

გადამკვეთ სივრცეში, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 28 

ნოემბერი, 2014 წელი. 

• საპილოტე პროექტი: კვლევაზე ორიენტირებული განწყობის ფორმირების ამოცანა საინჟინრო 

სპეციალობის სტუდენტთა სწავლა-სწავლები პროცესში, ფსიქოლოგია, თეორია, კვლევა, პრაქტიკა 

- აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, 27 ივნისი, 2014 წელი 

• განწყობის მახასიათებელთა პიროვნებისეული ასპექტების კორელაციური ანალიზი, 

ფსიქოლოგია, თეორია, კვლევა, პრაქტიკა - აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი კონფერენცია, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, 27 

ივნისი, 2014 წელი 

 

 

  



გრანტები 

 

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ჰამლეტ მელაძე 

• გრძელდება მუშაობა  საერთაშორისო გრანტის ფარგლებში: ინსტრუმენტები უწყვეტი 

განათლების განვითარებისთვის ამიერკავკასიის რეგიონში: ელექტრონული სწავლება (Developing 

tools for lifelong learning in Transcaucasus region: e-Learning / ARMAZEG), 544605-TEMPUS-1-2013-1-

BE-TEMPUS-JPHES. ხელმძღვანელი ქართული უნივერსიტეტიდან პროფ. ჰ.მელაძე. დონორი 

ორგანიზაცია:Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EU). ხანგრძლივობა: 2013-2016. 

 

• ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2014 წლის კონკურსზე 

წარდგენილია გრანტი „შერეული ტიპის მარკოვული და ნახევრადმარკოვული რიგების 

სისტემები ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობრივი დაგეგმვის ამოცანებში“ 

(ხელმძღვანელი პროფესორი ჰ. მელაძე). 

პაატა გოგიშვილი 

• გრძელდება მუშაობა  საერთაშორისო გრანტის ფარგლებში: ინსტრუმენტები უწყვეტი 

განათლების განვითარებისთვის ამიერკავკასიის რეგიონში: ელექტრონული სწავლება (Developing 

tools for lifelong learning in Transcaucasus region: e-Learning / ARMAZEG), 544605-TEMPUS-1-2013-1-

BE-TEMPUS-JPHES. დონორი ორგანიზაცია: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

(EU). ხანგრძლივობა: 2013-2016. 

  

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლა (ფაკულტეტი) 

როზეტა გუჯეჯიანი 

• შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; გრანტის #17/031.12.2011. პროექტის 

სახელწოდება: თურქეთის ქართველები: ისტორია, სულიერი და მატერიალური კულტურა, 

ენობრივი ვითარება.  2011-2014. პროექტის მონაწილე. თურქეთელ ქართველთა სულიერი ყოფის, 

რელიგიური სინკრეტიზმის, ისტორიული მახსოვრობის, ფოლკლორის, ხელოსნობისა და 

მეურნეობის საკითხების დამუშავება. 

ტარიელ ფუტკარაძე 

• ქართული უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებული პროექტი: ქართული ენისა და საქართველოს 

ისტორიის სწავლება საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ქართველებისათვის. 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლა (ფაკულტეტი) 

ნიკო კვარაცხელია 

• TEMPUS-ის საგრანტო პროექტი - საკრუიზო ტურიზმის განვითარება შავი ზღვის რეგიონში. 

543681‐TEMPUS‐1‐2013‐1‐DE‐TEMPUS‐JPHES ‐ CruiseT . 2013-2016 



სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) 

დიმიტრი ნადირაშვილი, თეა გოგოტიშვილი 

• საგრანტო პროექტი: ნარკოტიკების მოხმარებისა და მათი ოჯახის წევრების ფსიქოლოგიური 

რეაბილიტაცია“, პროგრამა: „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული 

ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა“, დონორი: “გლობალური ფონდი აივ/შიდსის, 

ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ”; სამეცნიერო ხელმძღვანელი, 2007-2017  



წიგნები, მონოგრაფიები, თარგმანები, ლექსიკონები  

 

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ნოდარ პავლიაშვილი 

• პროფესორი ნოდარ პავლიაშვილი, ოფისის გარემოში დაპროგრამების საფუძვლები 

(დაპროგრამება VBA-ზე, დამხმარე სახელმძღვანელო), გამომცემლობა: ქართული უნივერსიტეტი, 

2014. 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლა (ფაკულტეტი) 

როინ მეტრეველი 

• ექვთიმე თაყაიშვილი. კრებული. აკადემიკოს როინ მეტრეველის რედაქციითა და 

თანაავტორობით. თბილისი, 2014. 

სერგო ვარდოსანიძე 

• გიორგი წერეთელი და საქართველოს ისტორიის პრობლემები, თბილისი, 2014. 

• საქართველოს საზღვრები (1917-1938) (თანაავტორი), თბილისი, 2014. 

ტარიელ ფუტკარაძე 

• სახელმძღვანელო - ქართველოლოგიის შესავალი, თბილისი, 2014; 

• სახელმძღვანელო - ქართული სამწიგნობრო ენის ფონეტიკა, თბილისი, 2014 (თანაავტორი მ. 

მიქაუტაძე);  

 

მერაბ ბერიძე 

• გამოსაცემად მომზადებულია წიგნი „პროგრესის უნივერსიტეტი“ (320 გვ.) 

 

 

 

 

 

 

  



სხვა სამეცნიერო აქტივობები 

 

ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

ივანე წერეთელი 

• მომზადებულია სიმრავლურ-თეორიული ტოპოლოგიის სამაგისტრო კურსის ნაწილის 

ელექტრონული ვერსია, სადაც განხილულია შემდეგი საკითხები: ლოკალურად სასრული 

სისტემები, ურისონის თეორემა, მიმართულებები და ფილტრები ტოპოლოგიურ სივრცეში, 

ტოპოლოგიურ სივრცეთა შებრუნებული სპექტრი და მისი ზღვარი, კომპაქტურობა, ტიხონოვის 

თეორემა და მისი ეკვივალენტურობა ამორჩევის აქსიომასთან. 

ჰამლეტ მელაძე 

• 8 ნოემბერი - პროგრამირებაში უმაღლეს სასწავლებლებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატის 

საქართველოს რეგიონული მეოთხედფინალის ჟიურის თავმჯდომარე. ღონისძიებას უმასპინძლა 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულმა 

უნივერსიტეტმა; 

 

• 7-8 დეკემბერი - პროგრამირებაში უმაღლეს სასწავლებლებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატის 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ნახევარფინალისა და სამხრეთ კავკასიის ღია პირადი და 

გუნდური ჩემპიონატების ჟიურის თავმჯდომარე; 

 

 

• 21 დეკემბერი - პროგრამირებაში საქართველოს მოსწავლეთა საშობაო ილიმპიადა. შეჯიბრების 

ჟიურის თავმჯდომარე. შეჯიბრებას მასპინძლობს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 

 

• 2014 წელს გამოვიდა საერთაშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალის (მთავარი 

რედაქტორი პროფესორი ჰ. მელაძე) „Computer Sciences and Telecommunications“ 4 ნომერი.  

აღნიშნულ ჟურნალს გამოცემს წმ. ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად. ჟურნალს აქვს მინიჭებული იმფაქტ ფაქტორი 

0.8128. რეფერირებას ახდენს შემდეგი საერთაშორისო ორგანიზაციები: EBSCO, Научная 

электронная библиотека, Всероссийский Институт Научной и Технической Информации, Directory 

of Open Access Journals, Directory of Research Journal Indexing. საძიებო სისტემების რეიტინგების 

მიხედვით ჟურნალის საიტი ბოლო 5 წლის მანძილზე 97346-მა მომხმარებელმა მოინახულა, ხოლო 

ბოლო ერთი თვის მანძილზე - 1857-მა მომხმარებელმა შემდეგი ქვეყნებიდან:  საქართველო, 

რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ინდოეთი, უკრაინა, ინგლისი, გერმანია, თურქეთი, 

ირანი, ჩინეთი. 

 

პაატა გოგიშვილი  

• უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის გამოსაცემად მომზადება (პასუხისმგებელი 

მდივანი). 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლა (ფაკულტეტი) 

ვახტანგ გურული 

• გამოსაცემად მომზადდა - ისტორია შეულამაზებლად (გამოიცემა 2015 წელს) 



• გამოსაცემად მომზადდა - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომების კრებული (გამოიცემა 2015 წელს) 

• გამოსაცემად მომზადდა - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის 

(ფაკულტეტის) შრომების კრებულის მეორე ტომი (გამოიცემა 2015 წელს) 

 

როზეტა გუჯეჯიანი 

• შემდეგი ღონისძიების ორგანიზება: 12 ნოემბერი, 2014 - წმიდა დიმიტრი ყიფიანის დაბადებიდან 

200 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, კულტურათაშორისი დიალოგის 

ასოციაცია, მოხსენება: ყიფიანთა განსახლების არეალი სვანეთში. 

• სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზება - „ენასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საკითხები 

და ენობრივი პოლიტიკა საქართველოში“. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის  ქართული უნივერსიტეტი, 2014, 19 ნოემბერი 

 

ტარიელ ფუტკარაძე 

• საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის 

ორგანიზებით ჩატარდა კონფერენცია თემაზე: "აფხაზოლოგიის ძირითადი პრობლემები 

თანამედროვე დისკურსში" (2014 წლის 1 დეკემბერი). 

• საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის მიმართულების ორგანიზებით ჩატარდა სამეცნიერო 

კონფერენცია თემაზე: "ენასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საკითხები და  ენობრივი 

პოლიტიკა საქართველოში" (2014 წლის 19 ნოემბერი). 

ოთარ მათეშვილი 

• ოთარ მათეშვილი, იანა გიორგობიანი - Check your English (შეამოწმეთ თქვენი ინგლისური) - 

დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის, საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა 

,,შპს. “მეგობრობა”. თბილისი, 2014 წელი 

 

 

 


