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29 ივნისი, 2022

11:00 -11:30

კონფერენციის გახსნა და ონლაინ წარდგენა 
ახალი გამოცემისა „ხელოვებისა 

და მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებული – 
ქალი და ხელოვნება“ #2 (12) 

ნატო გენგიური, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

პროფესორი, სახელოვნებო მეცნიერებების, 

მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელი, ხელოვნების მკვლევართა 

კონფერენციის დამფუძნებელი და ორგანიზატორი.

გიორგი შალუტაშვილი, პროფესორი, უნივერსიტეტის რექტორი

ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ზვიად დოლიძის, 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისა და მონაწილეების გამოსვლები.
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29 ივ ნი სი l 11:30-13:00 l სექ ცია I

თე ატ რ მ ცოდ ნე ო ბა

მო დე რა ტო რი – 
გი ორ გი ცქი ტიშ ვი ლი, პრო ფე სო რი

მა რი ნე (მაკა) ვა სა ძე

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა 

ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი  რე 

ბუ ლი პრო ფე სო რი

გლო ბა რუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი მსოფ ლიო დრა მა ტურ გი ა სა და უახ-

ლეს ქარ თულ სა შემ ს რუ ლებ ლო ხე ლოვ ნე ბა ში (სპექტაკლები: 

„არაფერი ჩვენს შე სა ხებ უჩ ვე ნოდ“, „ინციდენტი მეტ რო ში“, 

„მწვანე კა ტა“)

სან დ რა რას ვა ნა ჩერ ნა ტი 

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, ბუ ქა რეს ტის ეროვ ნუ ლი თე ატ

რი სა და კი ნოს უნი ვერ სი ტე ტი

ლუ კა რონ კო ნის შე მოქ მე დე ბის მა გია

მა რი ამ მარ ჯა ნიშ ვი ლი

ფი ლო ლო გი ის დოქ ტო რი, ქუ თა ი სის სა ხელ მ წი ფო ის ტო რი უ ლი მუ ზე

უ მის მეც ნი ერ  თა ნამ შ რო მე ლი

,,ვეფხისტყაოსანი“ პა რი ზის სცე ნა ზე

თა მარ ცა გა რე ლი

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტის სა ხე ლოვ ნე ბო მეც ნი ე რე ბე ბის, მე დი ი სა და მე ნეჯ მენ

ტის ფა კულ ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე

ო ბის დოქ ტო რი, თე ატ რ მ ცოდ ნე. თბი ლი სის მე რი ის მუ ზე უ მე ბის გა ერ

თი ა ნე ბის სტურ ქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლის – ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ა ნის მე მო რი ა

ლუ რი ბი ნა მუ ზე უ მის კუ რა ტო რი

XXI სა უ კუ ნის არე სი
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13:00-13:15 l შეს ვე ნე ბა

29 ივ ნი სი l 13:15-15:00 l სექ ცია II

თე ატ რ მ ცოდ ნე ო ბა და ქო რე ო ლო გია

მო დე რა ტო რი – 
თა მარ ცა გა რე ლი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

ლა შა ჩხარ ტიშ ვი ლი

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, 

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტი

ახა ლი სა თე ატ რო ფორ მა – ონ ლა ინ თე ატ რი?

ეკა ტე რი ნე გე ლი აშ ვი ლი

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

ქო რე ოგ რა ფი უ ლი სექ ტო რი სა ქარ თ ვე ლო ში გლო ბა ლუ რი პან-

დე მი ის გა მოწ ვე ვე ბის პი რის პირ

მაია კიკ ნა ძე

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, 

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტი

რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის თე ატ რი სა მა მუ ლო ომის წლებ ში 

(1941-1945)

გი ორ გი ცქი ტიშ ვი ლი

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, სა ქარ თ ვე ლოს 

შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე

ტი

უბე დუ რე ბა, სა ხე ლად ომი
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ანა ნო სამ სო ნა ძე

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, 

ქო რე ოგ რაფ  ქო რე ო ლო გი

“Danse Macabre” – სიკ ვ დი ლის ცეკ ვა

სა ლო მე შე თე კა უ რი

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტის ქო რე ო ლო გი ის მი მარ თუ ლე ბის დოქ ტო რან ტი

გლო ბა ლი ზა ცი ა, რო გორც გა მოწ ვე ვა ქარ თულ სა ცეკ ვაო კულ-

ტუ რა ში

თა მარ ქუ თა თე ლა ძე

თე ატ რ მ ცოდ ნე, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს 

შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს უნი ვერ სი ტე ტის, დი მიტ რი 

ჯა ნე ლი ძის სა ხე ლო ბის სა მეც ნი ე რო კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის მთა ვა რი 

მეც ნი ერ  თა ნამ შ რო მე ლი. 

ჟა მი ა ნო ბა

29 ივ ნი სი l 11:30-13:15 l სექ ცია III

კი ნომ ცოდ ნე ო ბა

მო დე რა ტო რი – 
ლე ლა ოჩი ა უ რი, პრო ფე სო რი

ზვი ად დო ლი ძე

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა

ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო

რი

ამე რი კუ ლი კი ნო და პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომი
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თამ თა თურ მა ნი ძე

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა

ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ასის ტენტ 

პრო ფე სო რი

გლო ბა ლუ რი კა ტას ტ რო ფე ბის გა მო ძა ხი ლი კი ნე მა ტოგ რაფ ში

მაია ლე ვა ნი ძე 

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტორ, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე

ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი რე ბუ

ლი პრო ფე სო რი

სუ ლი ე რი, მო რა ლურ - ზ ნე ობ რი ვი ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა ხეც ვ ლა 

21-ე სა უ კუ ნის კულ ტუ რა ში

მა ნა ნა პა ი ჭა ძე

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს შოთა 

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დიმიტრი ჯანელიძის სახ. სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტის  

უფროსი მეცნიერთანამშრომელი.

ბერ ნ ჰარდ შლინ კის რო მა ნი „წამკითხველი“ და მი სი სტი ვენ 

დოლ დ რი სე უ ლი 2008 წლის კი ნო ა დაპ ტა ცია – და ნა შა უ ლის და 

სას ჯე ლის რე ცეპ ცია

ქე თე ვან ტრა პა ი ძე

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა

ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს  სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი რე

ბუ ლი პრო ფე სო რი

ზოგ ჯერ, რე ა ლო ბა სულ სხვა ნა ი რია
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13:30-14:00 l შეს ვე ნე ბა

29 ივ ნი სი l 14:15-15:30 l სექ ცია IV

კი ნომ ცოდ ნე ო ბა

მო დე რა ტო რი – 
ზვი ად დო ლი ძე, პრო ფე სო რი

ან დ რო ნი კა მარ ტო ნო ვა

ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, კი ნო ხე ლოვ ნე ბის დე პარ ტა მენ ტის ხელ

მ ძღ ვა ნე ლი, ბულ გა რე თის მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის ხე ლოვ ნე ბის 

კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტი

სუ ლი სა და ბედ ნი ე რე ბის ძი ე ბა შო რე უ ლი აღ მო სავ ლე თის 

კულ  ტუ რებ ში (გლობალური და პერ სო ნა ლუ რი სა ხე ე ბი თა ნა-

მედ რო ვე ბულ გა რულ დო კუ მენ ტურ კი ნო ში)

ლე ლა ოჩი ა უ რი

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა

ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო

რი

რუ სუ ლი ტე რო რი საბ ჭო ე თი დან დონ ბა სამ დე

ნი ნო პო პი აშ ვი ლი

ფი ლო ლო გი ის დოქ ტო რი, შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს 

სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი

ლო კა ლუ რი დან გლო ბა ლუ რამ დე – კონ ფ ლიქ ტი დან ომამ დე 

ლი ტე რა ტუ რა სა და კი ნო ში

მა ნუ ე ლა ჩერ ნა ტი

დოქ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, ბუ ქა რეს ტის კი ნო სა და თე

ატ რის უნი ვერ სი ტე ტი

„ოდესა ცეცხ ლ ში ა“ – რუ მი ნუ ლი სრულ მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მი, რო-

მელ საც ადევს ცენ ზუ რა
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15:30-15:45 l შეს ვე ნე ბა

29 ივ ნი სი l 15:45-17:00 l სექ ცია V

კი ნომ ცოდ ნე ო ბა
(სექცია მო ი ცავს თა ვი სუ ფა ლი თე მა ტი კის მოხ სე ნე ბებ საც)

მო დე რა ტო რი –
მაია ლე ვა ნი ძე, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

გი ორ გი რაზ მა ძე

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტის დი მიტ რი ჯა ნე ლი ძის სა ხე ლო ბის სა მეც ნი ე რო კ

ვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის მკვლე ვა რი

გა მოწ ვე ვა კი ნო სა და პერ ფორ მან სის თ ვის მე თიუ ბარ ნის სა-

ხე ლით

მა რი ან ცუ ცუი 

პრო ფე სო რი, კი ნომ ცოდ ნე, ჰი პე რი ო ნის უნი ვერ სი ტე ტი (რუმინეთი)

უმ ჯო ბე სია გქონ დეს ცუ დი იმი ჯი თუ სა ერ თოდ არ გქონ დეს?

თეო ხა ტი აშ ვი ლი 

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ

სი ტე ტის პრო ფე სო რი

სა უ ლის ვა ჟი – ვე რარ ტი კუ ლი რე ბუ ლი ტკი ვი ლის „ბარბარო-

სული“ გა მო ხატ ვა

ქე თე ვან პა ტა რაია

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტის კი ნომ ცოდ ნე ო ბის მი მარ თუ ლე ბის დოქ ტო რან ტი 

ქუ თა ი სი, რე ზო გაბ რი ა ძე, რე ზო ჭე იშ ვი ლი

გი ორ გი ღვა ლა ძე

კი ნომ ცოდ ნე, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი 

ასე ცხოვ რე ბა შე იძ ლე ბა?
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29 ივ ნი სი l 11:30-13:00 l სექ ცია VI

მე დი ის კვლე ვე ბი

მო დე რა ტო რი – 
გი ორ გი ჩარ თო ლა ნი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

ნა ნა დო ლი ძე

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა

ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის მე დი ი სა 

და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის მი მარ თუ ლე ბის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე

სო რი

მე ო რე ფრონ ტი – კო ვი დის ფე ნო მე ნი დან მსოფ ლიო სა ინ ფორ-

მა ციო ომამ დე

ვა ჟა ზუ ბაშ ვი ლი

აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის დოქ ტო რი, შო თა რუს თა ვე ლის თე

ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო

ფე სო რი

კი ნოქ რო ნი კა გუ შინ, დღეს. ხვალ?

ლა უ რა კუ ტუ ბი ძე, 

ჟურ ნა ლის ტი კის დოქ ტო რი, შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს 

სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

ლა ლი ძა მუ კაშ ვი ლი

გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, იაკობ გო გე ბაშ ვი ლის სა ხე

ლო ბის თე ლა ვის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო

ფე სო რი

ინ ფორ მა ცი ა, დე ზინ ფორ მა ცია და პრო პა გან და ომის არ სე-

ნალ ში
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გი ორ გი ჩარ თო ლა ნი

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა

ვე ლის თე ატ რის და კი ნოს სა ხელ მიწ ფო უნი ვერ სი ტე ტის

სა ხე ლოვ ნე ბო მეც ნი ე რე ბე ბის, მე დი ის და მე ნეჯ მენ ტის ფა კულ ტე ტის

მე დი ის და მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის მი მარ თუ ლე ბის პრო ფე სო რი

კულ ტუ რა ჰიბ რი დუ ლი ომის მე დი აპ ლატ ფორ მა ზე

13:00-13:15 l შეს ვე ნე ბა

29 ივ ნი სი l 13:15-15:00 l სექ ცია VII

მე დი ის კვლე ვე ბი
(სექცია მო ი ცავს თა ვი სუ ფა ლი თე მა ტი კის მოხ სე ნე ბებ საც)

მო დე რა ტო რი – 
ლა უ რა კუ ტუ ბი ძე, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

თამ თა ცინ ცა ძე

ხე ლოვ ნე ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ რივ საქ მე თა 

ინ ს ტი ტუ ტი

თა ნა მედ რო ვე მულ ტი მო და ლუ რი ფრა ზა

რე ვაზ ჭი ჭი ნა ძე 

სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტი

თა ნა მედ რო ვე მო ქა ლა ქე, რო გორც მე დი ის გა მოწ ვე ვა მე დია

თეა ჭან ტუ რია

კი ნო ტე ლე ფა კულ ტე ტის სა შემ ს რუ ლებ ლო შე მოქ მე დე ბი თი ხე

ლოვ ნე ბის აუდიო–ვი ზუ ა ლუ რი რე ჟი სუ რის სა დოქ ტო რო სა გან მა
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ნათ ლებ ლო პროგ რა მის დოქ ტო რან ტი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს

თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი

ეკ რა ნუ ლი კულ ტუ რა – თა ნა მედ რო ვე ცი ვი ლი ზა ცი ის 

ფლაგ მა ნი

ლე ვან ჯუ ღე ლი

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის თე ატ რი სა და კი

ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი რე ჟი სუ რა 

„ტელერეჟისურა“ – სა დოქ ტო რო პრგრა მა

ტე ლე ვი ზი ი დან ნეტ ფ ლიქ სამ დე – XXI სა უ კუ ნის ახა ლი მე დი უ მი 

(ალგორითმები და გე მოვ ნე ბის მო დი ფი კა ცი ა)
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30 ივ ნი სი l 11:00-12:30 l სექ ცია VIII

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბა

მო დე რა ტო რი – 
ნა ტო გენ გი უ რი, პრო ფე სო რი

ეკა ტე რი ნე ბაღ და ვა ძე

თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო სამ ხატ ვ რო აკა დე მია

ძა ლა უფ ლე ბა და ორ ნა მენ ტის კა ტე გო რი ე ბი 

ეკა ტე რი ნა კე ნიგ ს ბერ გი

ბე ლა რუ სის სა ხელ მ წი ფო სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის ასოც. პრო ფე სო რი

იაპო ნუ რი თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის ტრი ე ნა ლე ე ბის გლო ბა-

ლუ რი და ლო კა ლუ რი კონ ტექ ს ტი

ანა კლდი აშ ვი ლი

თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო სამ ხატ ვ რო აკა დე მია

ხე ლოვ ნე ბა „წინასწარმეტყველებს“ (ლია ბაგ რა ტი ო ნის გა მო-

ფე ნა „ვარდნის სა შიშ რო ე ბა“)

ირ მა დო ლი ძე 

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტის დი მიტ რი ჯა ნე ლი ძის სა ხე ლო ბის სა მეც ნი ე რო კ

ვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტი

სა ო კუ პა ციო ხაზ თან

ნა ტო გენ გი უ რი

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტი 

ომის დე ჰე რო ი ზა ცია ქარ თულ საბ ჭო თა მო დერ ნიზ მის ეპო ქის 

ქან და კე ბა ში (ვაჟა მე ლი ქიშ ვი ლის ხსოვ ნის კუ ბი სე ნაკ ში)
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12:30-12:45 l შეს ვე ნე ბა

30 ივ ნი სი l 12:45-14:15 l სექ ცია IX

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბა

მო დე რა ტო რი – 
ანა კლდი აშ ვი ლი, პრო ფე სო რი

ლა ლი ოსე ფაშ ვი ლი

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა

ვე ლის სა ხე ლო ბის თე ატ რი სა და კი ნოს უნი ვერ სი ტე ტის ასის ტენტ 

პრო ფე სო რი

მკურ ნალ წმი დან თა გა მო სა ხუ ლე ბა ნი ქარ თულ ხე ლოვ ნე ბა ში

ქე თე ვან ოჩხი კი ძე

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტის, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის მი მარ თუ ლე ბის დოქ

ტო რან ტი, ასის ტენ ტი

„დღე გან კითხ ვის“ პა რა დიგ მა აღ მო სავ ლეთ და და სავ   ლეთ ქ-

რის ტი ა ნუ ლი ტაძ რე ბის რე ლე ფუ რი ქან და კე ბა ში

და ვით ნი ო რა ძე

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის მა გის ტ რი, ქარ თ ვე ლო ლო გი უ რი სახ ლის 

მკვლე ვა რი

ბუ ნე ბის და მორ ჩი ლე ბის იდეა 1920-1930-იანი წლე ბის ქარ თულ 

საბ ჭო თა ხე ლოვ ნე ბა ში (ზაჰესის მშე ნებ ლო ბის მა გა ლით ზე)

თა მარ (თამთა) შავ გუ ლი ძე

აპო ლონ ქუ თა თე ლა ძის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო სამ

ხატ ვ რო აკა დე მია

XX-XXI სა უ კუ ნე ე ბის და სავ ლურ და ქარ თულ ვი ზუ ა ლურ ხე ლოვ-

ნე ბა ში სხე უ ლის რეპ რე ზენ ტა ცი ის კრი ზი სე ბით გა პი რო ბე ბუ ლი 

ცვლი ლე ბის გა აზ რე ბის მცდე ლო ბა
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14:15-14:30 l შეს ვე ნე ბა

30 ივ ნი სი l 14:30-16:15 l სექ ცია X

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბა
(სექცია მო ი ცავს თა ვი სუ ფა ლი თე მა ტი კის მოხ სე ნე ბებ საც)

მო დე რა ტო რი – 
ეკა ტე რი ნე კიკ ნა ძე, პრო ფე სო რი

რუ სუ დან დო ლი ძე

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის თე ატ რი სა და კი ნოს

სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტი

ევ რო პუ ლი მხატ ვ რო ბის ტენ დენ ცი ე ბი ქარ თ ვე ლი მხატ ვ რე ბის 

შე მოქ მე დე ბა ში XIX -XX სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა ზე (გიგო გა ბაშ ვი-

ლის და მო სე თო ი ძის შე მოქ მე დე ბის მა გა ლით ზე)

მზია მი ლაშ ვი ლი,

არ ქი ტექ ტუ რის დოქ ტო რი, სტუ. პრო ფე სო რი 

ვა ლე რი მჭედ ლიშ ვი ლი

არ ქი ტექ ტუ რის დოქ ტო რი, სტუ. ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი 

სე რა ფი მე სა რო ვე ლის სა ხე ლო ბის პირ ვე ლი ტა ძა რი სა ქარ თ-

ვე ლო ში

სან დ რო მირ ცხუ ლა ვა

თბი ლი სის აპ. ქუ თა თე ლა ძის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო სამ ხატ ვ რო 

აკა დე მი ის სტა ჟი ო რი 

 გ. ბუ ღა ძის ფერ წე რუ ლი სე რია „სტუმრები“ და ეროვ ნუ ლი 

თვით გა მორ კ ვე ვის პრობ ლე მა 1980-იანი წლე ბის ქარ თულ 

დაზ გურ ფერ წე რა ში
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შო რე ნა ფხა კა ძე

ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტის ასის ტენტ პრო ფე სო რი

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი სა და სა ხე ლოვ ნე ბო- კულ ტუ-

რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის სა კითხი სათ ვის

30 ივ ნი სი l 11:00-12:30 l სექ ცია XI

მუ სი კო ლო გი ა, ქო რე ო ლო გია, 
 ხე ლოვ ნე ბის ფი ლო სო ფია

მო დე რა ტო რი – 
ანა სამ სო ნა ძე, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

მა რი ნა ქავ თა რა ძე

თბი ლი სის ვ. სა რა ჯიშ ვი ლის სახ. სა ხელ მ წი ფო კონ სერ ვა ტო რი ის 

პრო ფე სო რი

ეროვ ნუ ლი ჰიმ ნი, რო გორც პო ლი ტი კუ რი დის კურ სის ჟან რი და 

მი სი სე მი ო ტი კა

გვან ცა ღვინ ჯი ლი ა

თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო კონ სერ ვა ტო რი ის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე

სო რი, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი

საბ ჭო თა იდე ო ლო გია და მუ სი კა ლუ რი სა შემ ს რუ ლებ ლო ხე-

ლოვ ნე ბა

ლე ვან ალი აშ ვი ლი

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტის ქო რე ო ლო გი ის მი მარ თუ ლე ბის დოქ ტო რან ტი

ქა და გო ბის რი ტუ ა ლი ლა შა რო ბის დღე სას წა ულ ზე
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სო ფიო მო დე ბა ძე 

ფი ლო სო ფი ის დოქ ტო რი, ვა ნო სა რა ჯიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი

სის სა ხელ მ წი ფო კონ სერ ვა ტო რი ის მოწ ვე უ ლი ლექ ტო რი, შო თა 

რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის თე ატ რი სა და კი ნოს უნი ვერ სი ტე ტის მოწ

ვე უ ლი ლექ ტო რი

შე მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბის პრობ ლე მა

12:30-12:45 l შეს ვე ნე ბა

30 ივ ნი სი l 12:45-13:15 l სექ ცია XII

მუ სი კო ლო გია და ქო რე ო ლო გია

მო დე რა ტო რი – 
მა რი ნა ხა რა ტიშ ვი ლი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

თა მარ ჩხე ი ძე

თბი ლი სის ვ. სა რა ჯიშ ვი ლის სახ. სა ხელ მ წი ფო კონ სერ ვა ტო რი ის 

ასოც. პრო ფე სო რი

ლი ტურ გი უ ლი დრო ის აღ ქ მა შუა სა უ კუ ნე ე ბის გა ლო ბის ხე-

ლოვ ნე ბა ში (დასავლური და აღ მო სავ ლუ რი ქრის ტი ა ნო ბის მუ-

სი კა ლუ რი გა მოც დი ლე ბა)

ხა თუ ნა დამ ჩი ძე

ქო რე ო ლო გი, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ო ბის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს 

შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე

ტის დი მიტ რი ჯა ნე ლი ძის სა ხე ლო ბის სა მეც ნი ე რო კ ვ ლე ვი თი ინ ს ტი

ტუ ტის მეც ნი ერ  თა ნამ შ რო მე ლი

სარ თუ ლე ბი ა ნი ფერ ხუ ლე ბი ქარ თულ სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტებ ში
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დი ლა რა შო მა ე ვა

ყა ზა ხე თის ხე ლოვ ნე ბის ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის ქო რე ოგ რა ფი უ ლი 

მი მარ თუ ლე ბის დოქ ტო რან ტი

ფე მი ნის ტუ რი კრი ტი კის მე თო დე ბის შე სა ხებ სა ცეკ ვაო ხე ლოვ-

ნე ბის ის ტო რი უ ლი ანა ლი ზის კონ ტექ ს ტ ში

ანა ღვი ნი აშ ვი ლი

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტის ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ხე ლოვ ნე ბის მი მარ თუ ლე ბის 

დოქ ტო რან ტი

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის დის ტან ცი უ რი გაკ ვე თი ლის მო დე ლის ხა-

რის ხის კვლე ვა

თა მარ წუ ლუ კი ძე

მუ სი კო ლო გი ის დოქ ტო რი, თბი ლი სის მუ ზე უ მე ბის გა ერ თი ა ნე ბის

ზა ქა რია ფა ლი აშ ვი ლის სახ ლ  მუ ზე უ მის ექ ს პო ზი ცი ის მე ნე ჯე რი

ეროვ ნუ ლი ოპე რის და ბა დე ბა ამი ერ კავ კა სი ის ქვეყ ნებ ში
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თა ვი სუ ფა ლი თე მე ბის სექ ცია

11:00-13:00 l სექ ცია XIII

ხე ლოვ ნე ბის მე ნეჯ მენ ტი და კულ ტუ რუ ლი 
ტუ რიზ მი

მო დე რა ტო რი – 
ზუ რაბ ზან გუ რაშ ვი ლი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

ნა ი რა გა ლახ ვა რი ძე

ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი უ რი დოქ ტო რი, შო თა რუს თა ვე

ლი თე ატ რი სა და კი ნოს უნი ვერ სი ტე ტის, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

ინ ვეს ტი ცი ე ბი, კულ ტუ რის დი ფუ ზი ის გან ვი თა რე ბა ში

ზუ რაბ ზან გუ რაშ ვი ლი, 

ხე ლოვ ნე ბის დოქ ტო რი, თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ

სი ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი 

მალ ხაზ ჭეშ მა რი ტაშ ვი ლი 

ქი მი ის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი

რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

ეთ ნოგ რა ფი უ ლი მუ ზე უ მის რო ლი კულ ტუ რულ ტუ რიზ მ ში 

(საქართველოს მა გა ლით ზე)

ნი კო კვა რაცხე ლია 

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს ან დ რია პირ ველ წო დე ბუ ლის სა ხე

ლო ბის ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი

კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის პერ ს პექ ტი ვე ბი რე გი ო ნუ ლი დეს ტი ნა-

ცი ე ბის დო ნე ზე (შატილი) 
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ნა თია კო პა ლე იშ ვი ლი

სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი

ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ასისტენტპროფესორი

კოპ რო დუქ ცია – კი ნო ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბის ეტა პი

გი ორ გი ფხა კა ძე

ბიზ ნეს ად მი ნის ტ რი რე ბის დოქ ტო რი, ხე ლოვ ნე ბის მე ნეჯ მ ნეტ ში

კულ ტუ რა, რო გორც კრე ა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მი რე გი ო ნის ეკო ნო-

მი კის გან ვი თა რე ბა ში

მაია ღვინ ჯი ლი ა,

ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, სეუ

მალ ხაზ ღვინ ჯი ლია 

პრო ფე სო რი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი

ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი

კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის რო ლი ტუ რის ტე ბის გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბის მი ღე ბა ში

დო დო ჭუმ ბუ რი ძე

ხე ლოვ ნე ბის მე ნეჯ მენ ტის დოქ ტო რი, სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა

ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი სო ცი ა ლუ რი 

მეც ნი ე რე ბე ბის, მე დი ი სა და მე ნეჯ მენ ტის ფა კულ ტე ტის ასო ცი რე ბუ

ლი პრო ფე სო რი

„კერძო სექ ტო რის რო ლი კულ ტუ რის სფე როს ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 

გაძ ლი ე რე ბა ში“
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