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მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი - 2019 

პროგრამა  

 

16 სექტემბერი, ორშაბათი 

15:00 - მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის გახსნა  

მისამართი: თბილისის საკრებულოს შენობა 

გახსნის ცერემონიალი 

საქართველოს EURAXESS-ში გაწევრიანება, როგორც შემდგარი ფაქტი და მისი მნიშვნელობა; 

საქართველოში მეცნიერების განვითარების სტრატეგიის პრეზენტაცია; 

2019 წელს ახალგაზრდა მეცნიერთათვის განკუთვნილ კონკურსში გამარჯვებული მეცნიერების  

დაჯილდოება (7 ნომინაცია). 

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

14.00-16.00 - ბრიტანეთის მუზეუმის ახლო აღმოსავლეთის მონეტების კურატორის, 

დოქტორ ვესტა კურტისის მოხსენება თემაზე: რას გვიამბობენ უძველესი მონეტები 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ფურცელაძის ქუჩა № 1, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის 

აუდიტორია 

 

17 სექტემბერი, სამშაბათი 

14:00 - სამეცნიერო პიკნიკი თელავში 

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  

იაკობ გოგოებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: თელავი, ერეკლეს მოედანი 

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

15:00 - ღვინო - სიახლეები და პერსპექტივები - პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: თელავი, ერეკლეს მოედანი 
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ტრენინგები/მასტერკლასები 

12:00 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ეროვნული 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - ანიმაციის კლასის ვორქშოფი. 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა  

მისამართი: თბილისი, ალექსიძის მე-2 შესახვევი #3 

 

გამოფენები 

13:00 - თეიმურაზ მეორის პორტრეტის გამოფენა  

ორგანიზატორი: საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - 

ხელოვნების სასახლე 

მისამართი:  თელავი, ერეკლეს სასახლე 

 

 

18 სექტემბერი, ოთხშაბათი 

კონფერენციები 

10:00  - „დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები“ „Modern Approaches of Diagnostics 

and Treatment”  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 35, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

11:00 - მიხეილ ქავთარიას 90 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქ. 1/3 

 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

12:00 - კვლევითი პროცესების იმპლემენტაცია MOODLE-LMS-ის გარემოში - ვორკშოპი 

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თელავი, უნივერსიტეტის ქუჩა № 1, უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, მესამე 

სართული, აუდიტორია №54, კომპიუტერული ლაბორატორია 

19:00 - ასტრონომიის თანამედროვე მიღწევები 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა  
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მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის მე-2 შესახვევი, #3 

 

გამოფენები 

15:00 - გამოფენა და საჯარო ლექცია „დავით აღმაშენებლის მონეტები“ - მაია პატარიძე  

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი, აუდიტორია 

 

 

19 სექტემბერი, ხუთშაბათი 

14:00 - სამეცნიერო პიკნიკი ქუთაისში 

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქუთაისი, ცენტრალური პარკი  

 

კონფერენციები 

10:00  - „დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები“ „Modern Approaches of Diagnostics 

and Treatment”  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 35, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

11:00 - მიხეილ ქავთარიას 90 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქ. 1/3 

 

 

სემინარები 

12.00 - მრგვალი მაგიდა - „ერთობლივი სამეცნიერო საქმიანობის შედეგები და სამომავლო 

პერსპექტივები“ 

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი და ქუთაისის აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  
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მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ.N 59, ივანე ბერიტაშვილის აუდიტორია. 

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

16:00 - დოკუმენტური ფილმების ჩვენება „დაკარგული ტექნოლოგიების კვალდაკვალ - ტიხროვანი 

მინანქარი" (შეხვედრა პროექტის ავტორთან ერმილე მაღრაძესთან და თემატური გამოფენის 

დათვალიერება) 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ფურცელაძის ქუჩა № 1, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია 

 

 

ვიქტორინები 

12:00 - ენები და თანამედროვე სამყარო - სამეცნიერო ვიქტორინა 

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თელავი, რუსთაველის გამზ. № 11 

 

ღია კარის დღე 

12.00 – 14.00 - “დაბალი სიხშირის ელექტროსტიმულაციის გამოყენება (IVES) ფუნქციური მოძრაობის 

აღდგენაში”. 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: თბილისი,  ვაჟა ფშაველას გამზ. № 33, თსსუ-ის IV სასწავლო კორპუსი, III სართული. 

 

15:00  ღია კარის დღე -  საბავშვო მეცნიერება სკოლის მოსწავლეებისთვის  

ღონისძიება მოიცავს - სახალისო ექსპერიმენტებს ქიმიაში, ბიოლოგიასა და ფიზიკაში, ზოოლოგის და 

მინერალოგიის მუზეუმების მცირე ექსპოზიციებს, იმიტირებულ არქეოლოგიურ გათხრებს, 

სტუდენტური პროექტების პრეზენტაციას ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში; თსუ ანდრია 

რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის თორნიკე 

ქადეიშვილის პოპულარული ლექციას მათემატიკაში - მათემატიკა ყველგან: ნიუტონის ქრონოლოგია; 

მარტივი წინადადების ტოპოლოგია; მოსახლეობის ზრდის ექსპონენციალური და ჰიპერბოლური 

მოდელები. თსუ პროფესორის გიორგი დვალაშვილის ლექციას - ბუნებრივი ძეგლების როლი 

ტურიზმის განვითარებაში 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ 

საბავშვო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №1, თსუ პირველი კორპუსის ეზო 
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გამოფენები 

10:00 - 18:00 - პირველად საქართველოში დავით აღმაშენებლის მონეტა ბრიტანეთის მუზეუმის 

კოლექციიდან 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი 

 

 

20 სექტემბერი, პარასკევი 

კონფერენციები 

10:00 - საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და 

სოციალური პრობლემები – 2019" 

ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის N 59 

20:00 - ვებინარი - გლობალური ბაზრის გამოწვევები - Youtube არხი, TSU National Science Library 

https://www.facebook.com/NSLGeorgia 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

10:00  - „დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები“ „Modern Approaches of Diagnostics 

and Treatment”  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 35, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

14:00 - „ხელნაწერი კულტურული მემკვიდრეობა: საბუნებისმეტყველო და სამედიცინო შინაარსის 

ხელნაწერები“ - ღონისძიება მოიცავს საბუნებისმეტყველო და სამედიცინო შინაარსის ხელნაწერების 

უნიკალურ გამოფენას და სამეცნიერო პოპულარული ლექციების ციკლს: 1. „სიმრთელისა და 

წამლობისათვის“- ქართული სამკურნალო წიგნები და ახლო აღმოსავლეთის  კულტურული არეალის 

ტენდენციები (მომხსენებელი - დოქტ. თამარ აბულაძე); 2. ვეტერინარული ხელნაწერები კორნელი 

კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდებიდან (მომხსენებელი 

- დოქტორანტი ნათია ხიზანიშვილი, პროფ. მაია კერესელიძე) 

https://www.facebook.com/NSLGeorgia
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ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი,  

მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. № 1/3, ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზი, ელენე 

მეტრეველის საკონფერენციო დარბაზი 

16:00 - დოკუმენტური ფილმების ჩვენება „ოქროდ ქცეული სიბრძნე - თრიალეთის თასი" (შეხვედრა 

პროექტის ავტორთან, ერმილე მაღრაძესთან და თემატური გამოფენის დათვალიერება) 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ფურცელაძის ქუჩა № 1, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია 

 

 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

11:00 - საგანმანათლებლო პროექტი „STEM2“ (სტემ კვადრატი)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია 115 

 

სამეცნიერო შოუ   

12:00 -14:00 - “Geo-Oss” - ბიოლოგიურად აქტიური ძვლის იმპლანტი.  

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პრეკლინიკური და 

ექსპერიმენტული ანატომიის დეპარტამენტი. 

მისამართი: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N33,  III სასწავლო კორპუსი,  მე-4  სართული.  

14:00-16:00 - „სახალისო ლაბორატორია“ - სამეცნიერო შოუ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო უნარ-ჩვევების ცენტრში 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. № 33, თსსუ IV სასწავლო კორპუსი, I სართ. 

 

გასვლითი ღონისძიება/ექსკურსია 

შემეცნებითი ტური გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის სკოლაში (ბიოსამედიცინო სფეროში 

ცენტრის უახლესი სამეცნიერო მიღწევების გაცნობა, სახალისო ექსპერიმენტები) 

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 

მისამართი: გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის საჯარო სკოლა 

 

გამოფენები 
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10:00 - 18:00 - პირველად საქართველოში დავით აღმაშენებლის მონეტა ბრიტანეთის მუზეუმის 

კოლექციიდან 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი 

 

13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 

 

21 სექტემბერი, შაბათი 

 

კონფერენციები 

11:00 - „ქალის ტრადიციული როლი სოციალიზაცია-ინკულტურაციის პროცესში და თანამედროვე 

გამოწვევები“ 

ორგანიზატორი: თსუ ეთნოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭაჭავაძის გამზ 1, თსუ პირველი კორპუსი, მარო მაყაშვილის დარბაზი 

 

10:00 - საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და 

სოციალური პრობლემები – 2019" 

ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქუთაისი,  თამარ მეფის N 59 

 

სემინარები 

12:00 - სამეცნიერო სემინარი: „ეკონომიკური განუსაზღვრელობის შეფასების და მართვის ძირითადი 

ბერკეტები საქართველოში მდგრადი განვითარების  მიზნებისთვის“ - დავით კბილაძე, შორენა 

მეტრეველი  

ორგანიზატორი: საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი 25, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი 
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ტრენინგები/მასტერკლასები 

18:00 - 21:00 - Storytelling - წერის ხელოვნება 

ორგანიზატორი: თსუ ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №1, თსუ პირველი კორპუსის ეზო 

 

ღია კარის დღე 

12:00-14:00 - “ვალეოლოგია ქართულ რეალობაში“  

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სოციალური პედიატრიის 

დაცვის ფონდი. თსსუ-ის  აფილირებული კლინიკა „ბაზი“, აღდგენითი თერაპიის ცენტრი.  

მისამართი: თბილისი, ლუბლიანას ქ. N21. 

 

 

გამოფენები 

10:00 - 18:00 - პირველად საქართველოში დავით აღმაშენებლის მონეტა ბრიტანეთის მუზეუმის 

კოლექციიდან 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი 

 

10:00 - მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. №113 

 

13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 
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22 სექტემბერი, კვირა 

კონფერენციები 

14:00 - 17:00 - საერთაშორისო კონფერენცია - „მიკრობები და მათი ვირუსები: ეკოლოგია, 

მრავალფეროვნება და გამოყენება“ (Microbes and their Viruses: Ecology, Diversity and Applications) 

- (დამატებითი ინფრომაცია იხილეთ http://www.gagam.ge/ ) 

ორგანიზატორი: გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 

ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის 

ასოციაცია, ევროპის აკადემიის თბილისის რეგიონული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, გოთუას ქ. № 3 

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საერთაშორისო საკონსულტაციო 

საბჭოს წევრების საჯარო-პოპულარული ლექციების სერია - 

საჯარო შემეცნებითი ლექცია  Climate Change, Future Sources of Energy and the Need for Scientific Research 

-  ,,კლიმატის ცვლილება, მომავლის ენერგიის წყაროები და ამ თემაზე სამეცნიერო კვლევების 

მნიშვნელობა” - როჯერ ქაშმორი - ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, გაერთიანებული სამეფოს 

ატომური ენერგიის მმართველი სააგენტოს თავმჯდომარე 

ორგანიზატორი: შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. №6, მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული 

სასახლე  

 

13:00-15:00 - საჯარო ლექცია - „ტურისტული კლასტერი „ანაკლია“ და გამოფენა „ანაკლია - მდგრადი 

განვითარება. ლოკალური და გლობალური პერსპექტივები“ 

ორგანიზატორი: თბილისის ღია უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2 

 

 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

http://www.gagam.ge/
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19:00 - „A Human Race” კონცერტი-პერფორმანსი; (ვოკალურიციკლი) (9 სასიმღერო ნომერი 

თეატრალური მიზანსცენებით, პერფორმანსითა და ინსტალაციით) 

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8/10, კონსერვატორიის  მცირე  დარბაზი 

 

12:00 - თამაში ინოვატორი რეალურ სივრცეში 

ორგანიზატორი: სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კალისტრატე ქუთათელაძის #3 

 

13:00  - ვორქშოპი ,,თანამედროვე დიზაინის ენა’’  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა  

მისამართი: თბილისი, მ.ალექსიძის მე-2 შესახვევი N3 

 

გამოფენები 

10:00 - მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 113 

 

10:00 - 18:00 - პირველად საქართველოში დავით აღმაშენებლის მონეტა ბრიტანეთის მუზეუმის 

კოლექციიდან 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმი 

13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 
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23 სექტემბერი, ორშაბათი 

14:00 - სამეცნიერო პიკნიკი ბათუმში 

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის 35 

 

კონფერენციები 

14:00 - მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში (AMINSE 2019)“ 

ორგანიზატორი: თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2, თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტი 

 

10:00 - ი. ბერიტაშვილის საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოების IV საერთაშორისო 

ყრილობა 

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტულ ბიომედიცინის ცენტრი და ი. 

ბერიტაშვილის საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოება 

მისამართი: ქ. თბილისი, ლ. გოთუას ქ. 14 

 

10:00 - ევროკავშირის გაფართოება - პრობლემები და პერსპექტივები - საერთაშორისო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 53ა, წმიდა მეფის დავით აღმაშენებლის სახელობის 

სხდომათა დარბაზი, მეოთხე სართული 

 

10:00-17:00 - საერთაშორისო კონფერენცია - „მიკრობები და მათი ვირუსები: ეკოლოგია, 

მრავალფეროვნება და გამოყენება“ (Microbes and their Viruses: Ecology, Diversity and Applications) 

ორგანიზატორი: გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 

ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ასოციაცია, 

ევროპის აკადემიის თბილისის ფილიალი 

მისამართი: ქ. თბილისი, გოთუას ქ. № 3 
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11:00 - 16:00 - IMLA-ს (საერთაშორისო საზღვაო უნივერსიტეტების ლექტორთა ასოციაცია) რიგით 26-ე 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

მისამართი: ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. № 28, სასტუმრო შერატონი  

 

სემინარები 

15:00-18:00 - „ქალის გზავნილი XXI საუკუნეში“ - სემინარი-დისკუსია 

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. № 61, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი 

 

14:00-18:00 - ჰაიდელბერგის კარლ რუპრეხტის უნივერსიტეტის თარგმანისა და თარჯიმნობის 

ინსტიტუტის პროფესორის დანიელე მორეტის სემინარი„პოლიტიკური კომუნიკაცია“ / „თარგმანი, 

ენა, ტექნოლოგია“ 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია 02 

 

17:00 - „ჩემი აკადემიური ფესვები: მოგზაურობა, რომელიც დაიწყო ATSU-ში“ არკანზასის 

უნივერსიტეტის აკადემიური და სტუდენტური საკითხების ასოცირებული დეკანის ქეთევან 

მამისეიშვილის სემინარი. 

ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

მისამართი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის #59, #1114 აუდიტორია.   

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

17:00 - დავით კაკაბაძე - Google-ს უდიდეს გამომგონებელთა შორის - საჯარო 

ლექცია/პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო 

მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე 

მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. № 19, საქართველოს შოთა რუსთაველის 

სახელობის თეატრის და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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14:00 - „ხელნაწერი კულტურული მემკვიდრეობა: საბუნებისმეტყვლო და სამედიცინო შინაარსის 

ხელნაწერები“ - ღონისძიება მოიცავს საბუნებისმეტყველო და სამედიცინო შინაარსის ხელნაწერების 

უნიკალურ გამოფენას და სამეცნიერო პოპულარული ლექციების ციკლს: 1. ქიმიური ცოდნა XVIII 

საუკუნის საქართველოში (ვახტანგ VI-ის  “წიგნი ზეთების შეზავებისა და ქიმიისა ქმნის” მიხედვით)  - 

დოქტ. ირინა გოგონაია; 2. რა იცოდნენ ქართველებმა ძვირფასი თვლების შესახებ (სპეკალები ძველი 

ქართული ხელნაწერების, ორიგინალური და ნათარგმნი თხზულებების მონაცემებით) -  პროფ. ია 

ახვლედიანი; 3. მიწისძვრები საქართველოში ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით (მომხსენებელი - 

დოქტ. დარეჯან კლდიაშვილი) 

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი,  

მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. № 1/3, ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზი, ელენე 

მეტრეველის საკონფერენციო დარბაზი 

 

15:00 - თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა -  

პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი 

ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი 

 

12:00 - საქართველოს ეროვნული ატლასი (ინგლისურ ენაზე) და საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი 

(ქართულ ენაზე) - პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №1, თსუ I კორპუსი, მუზეუმი 

12:00 - რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის უკანასკნელი  წლების 

მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევების და მიღწეული შედეგების პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რაფიელ 

აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 

მისამართი: თბილისი, ე.მინდელის ქ. 11, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის 

ინსტიტუტი 

17:00 - საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების ცერემონია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #1, თსუ I კორპუსი, მეორე სართული, მუზეუმი 
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14:00 - „ქართველური ენათმეცნიერება“, ტ. V, 2018 - პრეზენტაცია - პროფ. რამაზ ქურდაძე, პროფ. 

დარეჯან თვალთვაძე 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, ნარო მაყაშვილის დარბაზი 

 

12:00 - ლექცია „ენა და იდენტობა“ - მანანა ტაბიძე 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი № 53ა, წმიდა ილია მართლის სახელობის 

საკონფერენციო დარბაზი, მეოთხე სართული 

 

15:00 - „გენდერული სალექსიკონო მასალა სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის-კონის“ მიხედვით“ - 

პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, მარო მაყაშვილის დარბაზი 

 

11:00 - საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის მიერ გადაღებული ახალი დოკუმენტური 

ფილმის „ივანე ბერიტაშვილი“ ჩვენება-პრეზენტაცია და ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრში ახალი საკონფერენციო დარბაზის საზეიმო გახსნა 

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ლ. გოთუას ქ. № 14 

 

17:00 - ქეთი შიკის და ნიკოლას ტოტის (ბლუმინგტონი, ინდიანას შტატი) ქვის ხანის ინსტიტუტის 

დოქტორებისთვის   - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო 

დოქტორის წოდების მინიჭების ცერემონიალი და (18:00) საჯარო ლექცია: ადამიანის ევოლუცია და 

იარაღის დამუშავების ტექნოლოგიის დასაბამი 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის,  თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი № 1, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, მუზეუმი და სამეცნიერო კაფე 
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13:00 - 14:30 - სამეცნიერო პროექტის „მცოცავი ოკუპაციის გავლენა მოსახლეობის დენადობაზე“ 

კვლევის შედეგების პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ლ. გუდიაშვილის ქ. №7, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკა 

 

12:00-16:00 - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტთა კვლევების 

პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, 212 აუდიტორია 

 

12:00 - არნოლდ ჩიქობავას 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი საინსტიტუტო და ინდივიდუალური 

პროდუქცია - გამოფენა და პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ 1, თსუ 115 აუდიტორია 

 

14.00 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოგრაფიული პროდუქციის გამოფენა 

/პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ 

ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ 115-ე აუდიტორია 

 

12:00 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ 

ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის გამოცემები - გამოფენა და პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ 1, თსუ, მარო მაყაშვილის დარბაზი 

 

16:00 - სამოქალაქო ავიაციის როლი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საქმეში - საჯარო 

ლექცია/პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზ. № 16, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 
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13:00 - „ოკუპირებული ტერიტორიები: წარსული და დღევანდელობა.“ - პროფ. გიორგი სოსიაშვილი 

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. გორი, ი. ჭავჭავაძის ქ. № 53 

 

16:00 - მეცნიერება და ხელოვნება - საჯარო ლექციათა ციკლი მარიამ გაჩეჩილაძე, ლექცია: სერგო 

ქობულაძე - მხატვრის შემოქმედებითი სამყარო 

ორგანიზატორი: გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა 

დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. № 9, ჩუბინაშვილის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზი 

 

13:00-15:00 - საჯარო ლექცია „ანაკლია, როგორც მშვიდობის ზონა“ და გამოფენა „ანაკლია. მდგრადი 

განვითარება. ლოკალური და გლობალური პერსპექტივები“ 

ორგანიზატორი: თბილისის ღია უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2 

 

10:00 - ალექსანდრუ იოან კუზას უნივერსიტეტის (იასი, რუმინეთი) პროფესორის სორინა ჩიფერის 

საჯარო ლექცია თემაზე: „უნივერსიტეტებში ევროკავშირამდე და ევროკავშირის შემდეგ არსებული 

გამოწვევები რუმინეთისა და საქართველოს მაგალითზე “ 

ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. № 59, ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი, საკონფერენციო 

დარბაზი 22-208 

 

 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

18:00 - 20:00 - 3D მოდელირებისა და ქორელის შემსწავლელი ვორკშოპი  

ორგანიზატორი: თსუ ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2, თსუ-ს X კორპ., მესამე სართული - ფაბლაბ თსუ 

13:00 - ვორკშოპი - სტარტაპ იდეების გენერირება 

ორგანიზატორი: კავკასიის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, პაატა სააკაძის ქ. № 1 (სვანეთის უბანი), კავკასიის უნივერსიტეტი 

13:00  - ვორქშოპი ,,თანამედროვე დიზაინის ენა’’  

ორგანიზატორი : ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
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 ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა  

მისამართი : თბილისი, მ.ალექსიძის მე-2 შესახვევი N3 

09:00 - თეორიული და ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკის რეგიონალური სადოქტორო 

პროგრამის მე-7 საშემოდგომო სკოლა „კვანტური ქრომოდინამიკის მიჯნაზე“  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ფოლკსვაგენის საერთაშორისო ფონდი 

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია #101 

 

 

სამეცნიერო შოუ 

12:00 - „ჩემი ექსპერიმენტები“ - სამეცნიერო შოუ ვლადიმერ ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო 

ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. № 76, ვლადიმერ ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო 

ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი 

 

ღია კარის დღე 

12:00-16:00 - ღია კარის დღე რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში 

- უკანასკნელი წლების მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევები და მიღწეული შედეგების პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11, თსუ რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა 

და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 

 

15:00 - 18:00 - სამედიცინო სიახლეები მოსწავლეებისთვის 

ორგანიზატორი: ევროპის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. № 17, მედიცინის ფაკულტეტის კორპუსი 

 

15:00 - „მუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში“ - ღია კარის დღე კონსერვატორიაში 

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი და მცირე საკონცერტო დარბაზები, მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, 

მუსიკის ტექნოლოგიის სტუდია 
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12:00 - ღია კარის დღე კავკასიის უნივერსიტეტში 

ორგანიზატორი: კავკასიის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, პაატა სააკაძის ქ. № 1 (სვანეთის უბანი), კავკასიის უნივერსიტეტი, 

აუდიტორია D32  

 

12:00 - ღია კარის დღე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ახალციხე, რუსთაველის ქ. 113, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი 

კორპუსი                         

 

 

გამოფენები 

10:00 - მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 113 

 

13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 

 

11:00 - 16:00 - თინა ჩხეიძის გამოფენა „დუბლები“  

ორგანიზატორი: გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა 

დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. № 9, ჩუბინაშვილის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

24 სექტემბერი, სამშაბათი 
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კონფერენციები 

14:00 - მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია - „მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში (AMINSE 2019)“ 

ორგანიზატორი: თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2, თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტი 

 

10:00 - ი. ბერიტაშვილის საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოების IV საერთაშორისო ყრილობა 

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპიერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი და ი. 

ბერიტაშვილის საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოება 

მისამართი: ქ. თბილისი, ლ. გოთუას ქ. 14 

 

10:00 - ევროკავშირის გაფართოება - პრობლემები და პერსპექტივები - საერთაშორისო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 53ა, წმიდა მეფის დავით აღმაშენებლის სახელობის 

სხდომათა დარბაზი, მეოთხე სართული 

 

10:00-17:00 - საერთაშორისო კონფერენცია - „მიკრობები და მათი ვირუსები: ეკოლოგია, 

მრავალფეროვნება და გამოყენება“ (Microbes and their Viruses : Ecology, Diversity and Applications) 

ორგანიზატორი: გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 

ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ასოციაცია, 

ევროპის აკადემიის თბილისის ფილიალი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ლ. გოთუას ქ. № 3 

 

12:00 - სამეცნიერო კონფერენცია „სატყეო მეურნეობის მართვის ინტეგრირებული სისტემების 

ჩამოყალიბების პრობლემები საქართველოში“ 

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 

მისამართი: ქ. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. № 51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებათა აკადემია, საკონფერენციო დარბაზი 

 

11:00 - სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ 
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ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) 

მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქუჩა № 10, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 

 

10:00 - "სურათები გონების ლაბირინთიდან" - კონფერენცია 

ორგანიზატორი: კავკასიის უნივერსიტეტი, კამარა 

მისამართი: ქ. თბილისი, პაატა სააკაძის ქ. № 1 (სვანეთის უბანი), კავკასიის უნივერსიტეტი, 

საკონფერენციო დარბაზი 

 

11:00 - 16:00 - IMLA-ს (საერთაშორისო საზღვაო უნივერსიტეტების ლექტორთა ასოციაცია) რიგით 26-ე 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

მისამართი: ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. № 28, სასტუმრო შერატონი 

 

სემინარები 

14:00-18:00 - ჰაიდელბერგის კარლ რუპრეხტის უნივერსიტეტის თარგმანისა და თარჯიმნობის 

ინსტიტუტის პროფესორის დანიელე მორეტის სემინარი „პოლიტიკური კომუნიკაცია“ / „თარგმანი, 

ენა, ტექნოლოგია“ 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია 02 

 

11:00 - 13:00 - „მრავალფეროვანი სამუშაო ძალის ეფექტიანობის ამაღლების ღონისძიებები“ - 

პროფესორი ქეთევან გოლეთიანი 

ორგანიზატორი: ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ბათუმი, მახინჯაური, თამარ მეფის გამზირი № 38 

 

13:00 - 15:00 - ლაბორატორიული მედიცინა და პაციენტთა უსაფრთხოება - მომხსენებლები: Jan Nouwen 

(როტერდამის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრი) და Thomas Schrader (ბრანდენბურგის 

გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი), სამუშაო ენა - ინგლისური 

ორგანიზატორი: პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია 

მისამართი: ქ. თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. № 51/2 
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საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საერთაშორისო საკონსულტაციო 

საბჭოს წევრების საჯარო-პოპულარული ლექციების სერია  

15:00-17:00 - ერთობლივი საჯარო ლექციები ATLAS და Comet ექსპერიმენტების შესახებ -  

‘The challenges of fundamental research today and what the accelerator based experiment can do to address them 

ფუნდამენტური კვლევების დღევანდელი გამოწვევები და ამაჩქარებელზე დაფუძნებული 

ექპერიმენტის როლი მათთან მიმართებაში“ - ტიციანო კამპორესი, ფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორი - 

CERN CSM ექსპერიმენტის ხელმძღვანელი და „The challenges of fundamental research today; can precision 

measurement of elementally particles unlock the secrets of nature? ფუნდამენტური კვლევების დღევანდელი 

გამოწვევები; შესაძლებელია თუ არა ელემენტარული ნაწილაკების გაზომვით ბუნების 

საიდუმლოებების ამოხსნა." - სატოში მიჰარა, მაღალი ენერგიების ამაჩქარებლის კვლევითი 

ორგანიზაცია - KEK (იაპონია), ნაწილაკებისა და ატომების შემსწავლელი ინსტიტუტის სრული 

პროფესორი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპ., 107-ე აუდიტორია 

 

14:00 - „ხელნაწერი კულტურული მემკვიდრეობა: საბუნებისმეტყველო და სამედიცინო შინაარსის 

ხელნაწერები“ - ღონისძიება მოიცავს საბუნებისმეტყველო და სამედიცინო შინაარსის ხელნაწერების 

უნიკალურ გამოფენას და სამეცნიერო პოპულარული ლექციების ციკლს: 1. დოქტ. ლელა 

შათირიშვილი -„ჯერ-არს განუხრწნელად დაცვაჲ სულისაჲ“ - სამედიცინო ცოდნა შუა საუკუნეების 

საქართველოში (სასულიერო მწერლობის ნიმუშების საფუძველზე). 2. დოქტ. ლიანა სამყურაშვილი - 

ქართული სამედიცინო წიგნები და მათი აღმოსავლური წყაროები. 3. ესმა მანია - ჯანდაცვის კულტურა 

XIX-XX ს.ს.-ების ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული პირადი არქივების მიხედვით; 4. 

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ხელნაწერი S 1665: რა იცოდნენ  XIX საუკუნის 60-იანი 

წლების საქართველოში ინფექციური დაავადებების შესახებ? (მომხსენებელი - დოქტ. ირინა გოგონაია, 

პროფ. ლუიზა გაბუნია) 

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1/3. ელენე მეტრეველის საკონფერენციო დარბაზი 

 

12:00 - 16:00 - საჯარო ლექციები სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა აქტუალურ საკითხებზე 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია № 107 
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15:00 - 16:00 - „დროებითი კბილების ანატომიური თავისებურებანი და მათი როლი ყბა-კბილთა 

სისტემის განვითარებაში“ - ასოცირებული პროფესორი ნანა ყიფიანი 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 33, საბჭოს დარბაზი  

 

16:00 - „ბიოდანამატები და ადამიანის ჯანმრთელობა“ - მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ირაკლი 

ჩხიკვიშვილი 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 33 ადმინისტრაციული კორპ., საბჭოს დარბაზი 

 

12:00 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ინდივიდუალური სამეცნიერო ნაშრომების 

(მონოგრაფიები) პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ 

ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების  ინსტიტუტი 

მისამართ: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ 1, თსუ პირველი კორპუსი 115-ე აუდიტორია 
 

14:00 - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებულების 

პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ 1, თსუ 115 აუდიტორია 

 

16:00 - როგორ გახდე წარმატებული ავიატორი? - საჯარო ლექცია/პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზ. № 16, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

 

13:00 - 14:30 - „არახელსაყრელი სიმართლე“ - ფილმის პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. № 73, მულტიმედიური ცენტრი 

 

13:00 - 15:00 - საჯარო ლექცია „ანაკლია - გეოსტრატეგიული გამარჯვება“ და გამოფენა „ანაკლია. 

მდგრადი განვითარება. ლოკალური და გლობალური პერსპექტივები“ 

ორგანიზატორი: თბილისის ღია უნივერსიტეტი 



23 
 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2 

14:00 - საჯარო ლექცია: "რობოტების ეთიკური გონიერება. რობოტიზმი" ოქსფორდის და მიუნსტერის 

უნივერსიტეტების პროფესორი იგორ ჰარდი.  

ორგანიზატორი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

მისამართი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის #59, ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსის საკონფერენციო დარბაზი 

(#22-208 აუდიტორია). 

 

სტუდენტური კონფერენციები 

10:00 - „იპოვე შენი მომავალი ჩვენთან“ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა 

/პროფესიულ სტუდენტთა და შიდა ქართლის სკოლების საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა 

ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. გორი, ი. ჭავჭავაძის ქ. № 53, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სხდომათა დარბაზი 

 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

14:00 - 15:00 - მასტერკლასი „ზღვაოსნობა, როგორც პროფესია - ხიბლი და სიძნელეები“ - მომხსენებელი 

შორეული ნაოსნობის კაპიტანი ლევან ბოლქვაძე 

ორგანიზატორი: ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: თამარ მეფის გამზირი № 38, ბათუმი, მახინჯაური 

15:00 - 16:00 - ტრენინგი „კაპიტნის ხიდურის სიმულატორთან მუშაობის ძირითადი პრინციპები“ - 

მომხსენებელი შორეული ნაოსნობის კაპიტანი ლევან ბოლქვაძე 

ორგანიზატორი: ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: თამარ მეფის გამზირი № 38, ბათუმი, მახინჯაური 

18:00 - 20:00 - 3D მოდელირებისა და ქორელის შემსწავლელი ვორკშოპი  

ორგანიზატორი: თსუ ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2, თსუ-ს X კორპ., მესამე სართული - ფაბლაბ თსუ 

09:00 - თეორიული და ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკის რეგიონალური სადოქტორო 

პროგრამის მე-7 საშემოდგომო სკოლა „კვანტური ქრომოდინამიკის მიჯნაზე“  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ფოლკსვაგენის საერთაშორისო ფონდი 

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია #101 
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15:00 - ქართული ხალხური საფერხულო სიმღერის სწავლება (ვორკშოპები) 

ორგანიზატორი: გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. № 21, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო 

გალობის უმაღლესი სასწავლებელი, საპატრიარქოს ტელევიზია „ერთსულოვნების“ მე-5 სართული 

17:00 - 18:00 - თანამედროვე ტექნოლოგიები სამუზეუმო სივრცეში - ქვის იარაღის დამზადების 

უძველესი ტექნოლოგიები ვორკშოპი/ტრენინგი 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მერაბ ბერძენიშვილის 25, კუს ტბის ასახვევი, ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია 

ცის ქვეშ 

13:00 - ტრენინგი მოსწავლეებისთვის „გეოინფორმაციული სისტემების შექმნა ძველი მცხეთის 

ტურისტული მარშრუტის მაგალითზე“ 

ორგანიზატორი: გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, სამღერეთის ქ. № 5, აუდიტორია 12 

11:00 ტრენინგი ,,ღია წვდომის პროგრამის როლი თანამედროვე მეცნიერებაში’’; ბიბლიოთეკის 

ელექტრონული რესურსების პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეროვნული სამეცნირო ბიბლიოთეკა 

მისამართი: თბილისი, მ.ალექსიძის მე-2 შესახვევი N3 

 

ღია კარის დღე 

14:00 - ღია კარის დღე, ექსკურსია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით 

ლაბორატორიებსა და ფაკულტეტებზე 

ორგანიზატორი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით გურამიშვილის გამზ. № 17; ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. № 77, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-6 კორპ. 

 

15:00 - ღია კარის დღე „მუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში“ - შემეცნებითი ტური კონსერვატორიაში 

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი და მცირე საკონცერტო დარბაზები, მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, 

მუსიკის ტექნოლოგიის სტუდია 
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ექსკურსია 

17:00 - 18:00 - შემეცნებითი ექსკურსია იახტით ბათუმის საპორტო წყლებში 

ორგანიზატორი: ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: თამარ მეფის გამზირი № 38, ბათუმი, მახინჯაური 

 

გამოფენები 

10:00-18:00 - პირველად საქართველოში დავით აღმაშენებლის მონეტა ბრიტანეთის მუზეუმის 

კოლექციიდან 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი 

 

10:00 - მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 113 

 

14:00 - კავკასიური სამოსი (ეთნოგრაფიული გამოფენა) 

ორგანიზატორი: თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ-ს I კორპუსი, მუზეუმი 

 

13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 

 

11:00 - 12:00 - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ტრენიგ-ცენტრის სპეციალისტის, ინგა 

რიჩკოვას ფოტოგამოფენა 

ორგანიზატორი: ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: თამარ მეფის გამზირი № 38, ბათუმი, მახინჯაური, ბნსუ-ს ეზო 
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11:00 - 16:00 - თინა ჩხეიძის გამოფენა „დუბლები“ 

ორგანიზატორი: გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა 

დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. № 9, ჩუბინაშვილის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

25 სექტემბერი, ოთხშაბათი  

კონფერენციები 

11:00 - ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. 1980-1990 წლების 

პოლიტიკური მოვლენები და ლიტერატურული დისკურსი“ - საერთაშორისო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქ. № 5, თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 

 

10:00-17:00 - საერთაშორისო კონფერენცია - „მიკრობები და მათი ვირუსები: ეკოლოგია, 

მრავალფეროვნება და გამოყენება“ (Microbes and their Viruses: Ecology, Diversity and Applications) 

ორგანიზატორი: გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 

ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ასოციაცია, 

ევროპის აკადემიის თბილისის რეგიონული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ლ. გოთუას ქ. № 3 

14:00 - მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში (AMINSE 2019)“ 

ორგანიზატორი: თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2, თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტი 

10:00 - ი. ბერიტაშვილის საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოების IV საერთაშორისო ყრილობა 

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი და ი. ბერიტაშვილის 

საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოება 

მისამართი: ქ. თბილისი, ლ. გოთუას ქ. № 14 

11:00-14:00 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ტექნოლოგიები და სამართალი 
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ორგანიზატორი: სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კალისტრატე ქუთათელაძის #3, აუდიტორია 404 

13:00 - საერთაშორისო კონფერენცია - „შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის 

გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში IV“ 

ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU), ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის 

ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია, ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის 

ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქუჩა № 10, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) 

11:00 - 16:00 - IMLA-ს (საერთაშორისო საზღვაო უნივერსიტეტების ლექტორთა ასოციაცია) რიგით 26-ე 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

მისამართი: ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. № 28, სასტუმრო შერატონი 

11:00 - სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ 

ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) 

მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქუჩა № 10, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 

 

სემინარები 

10:00-14:00 - „ბიზნესი და განათლება“ - სემინარი 

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. №61, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი 

 

14:00-18:00 - ჰაიდელბერგის კარლ რუპრეხტის უნივერსიტეტის თარგმანისა და თარჯიმნობის 

ინსტიტუტის პროფესორის ბარბარა დენ ოდენის სემინარი თემაზე „თარგმანი, ენა, ტექნოლოგია“ 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია 02 

 

15:00-17:00 - „იზობარული ბგერის აღმოჩენა და მისი შედეგები აერო და ჰიდროდინამიკაში“ 

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. № 61, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი 

 

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 
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14:00 - „გრიგოლ ფერაძე - 120“ - ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება გრიგოლ ფერაძის 

ავტოგრაფული ნუსხების და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი დოკუმენტების 

გამოფენა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული არქივიდან; იუბილესადმი მიძღვნილი 

გამოცემის „ბერმონაზვნობის დასაწყისი საქართველოში“ პრეზენტაცია; მინი ლექციების 

ციკლი - 1. გრიგოლ ფერაძე - ქართველი მოღვაწე ევროპაში (მომხსენებელი - დოქტ.თამარ ჭუმბურიძე); 

2. გრიგოლ ფერაძე - ადამიანი-ლეგენდა, დოქტ. რომანოზ ფერაძე (გრიგოლ ფერაძის ძმისწული)  

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი  

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. № 1/3. ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზი, ელენე 

მეტრეველის საკონფერენციო დარბაზი 

 

14:00 - ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების ვებგვერდის პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   არნოლდ 

ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 1. თსუ პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია 

 

13:00 - ხატ-სალოცავები - საჯარო ლექცია 

ორგანიზატორი: თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. № 10, თბილისის პირველი კლასიკური გიმნაზია 

 

16:00 - „ექიმი-სტომატოლოგი - ორგანიზმის ზოგიერთი დაავადების პირველი დიაგნოსტიკოსი“ 

პროფესორი მანანა ივერიელი 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 33, ადმინისტრაციული კორპუსი, საბჭოს დარბაზი 

 

12:00 - საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის პერსპექტივები - ლევან ქისტაური 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 53ა, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის 

საკონფერენციო დარბაზი 

 

12:00 - ლექცია „ქართული ენის ზმნის მწკრივთა სისტემა“ - ტარიელ ფუტკარაძე 
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ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 53ა, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო 

დარბაზი, მეოთხე სართული 

 

13:00 - ევროკავშირის მომავალი და დღევანდელი პრობლემები - პოტსდამის უნივერსიტეტის 

პროფესორი დიტერ უმბახი 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 53ა, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო 

დარბაზი, მეოთხე სართული 

 

12:00 - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ინდივიდუალური სამეცნიერო 

ნაშრომები (მონოგრაფიები) - გამოფენა და პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ 1. თსუ აუდიტორია 115 

 

12:00 - ქართული ტერმინოლოგია დღეს - პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ 1. თსუ აუდიტორია 115 

 

12:00 - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა კვლევების 

პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია № 212 

 

12:00 - საჯარო ლექციები სკოლის მოსწავლეებისათვის 

“მეცნიერება და ენობრივი პოლიტიკა“- პროფესორი  მაკა ბერიძე,  

მისამართი: ახალციხე, მიქუტიშვილის ქ.2 ახალციხის  №1 საჯარო სკოლა   

“ეკონომიკური საკითხების ცოდნის მნიშვნელობა და როლი ყოველდღიურ ცხოვრებაში” - ასოც. 

პროფესორი რაისა ხაჩატურიანი 

მისამართი: ახალციხე, ასპინძის ქ. №18 ახალციხის №2 საჯარო სკოლა 

„სახელმწიფო ენა და სამოქალაქო აზროვნება“ - პროფესორი მერაბ ბერიძე 

მისამართი: ახალციხის  №3 საჯარო  სკოლა, ახალციხე, რუსთაველის ქ.№12 

„ქართული სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები საზღვარგარეთ“ პროფესორი ნესტან  სულავა 
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მისამართი: ახალციხე,  ფარნავაზ  მეფის ქ.№6 ახალციხის  №5  საჯარო  სკოლა 

„მეცნიერება და იურისპრუნდენცია“ - მალხაზ ლომსაძე 

მისამართი: ახალციხე, პეტრე იბერის ქ. 2 ახალციხის  №6 საჯარო  სკოლა-  

„დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება საქართველოს დემოკრატიული მთავრობასა და 

ანკარის მთავრობას შორის, 1921 წელი“ - პროფესორი როინ ყავრელიშვილი 

მისამართი: ახალციხე, ზ. დიდიმამიშვილის ქ. №3 კერძო სკოლა მზექა  

 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

19:00 - პრეზენტაცია - ქართული ნონკონფორმისტული მუსიკა: ნათელა სვანიძისა და მიხეილ 

შუღლიაშვილის საფორტეპიანო ნაწარმოებები - 2018 წელს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, ფრანკფურტის ბაზრობისთვის პოლონურ ფლაგმან 

გამომცემლობაში PWN გამოიცა სანოტო მასალა, რომლის პრეზენტაცია შედგება კონცერტის 

ფარგლებში 

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8/10, კონსერვატორიის დიდი დარბაზი 

 

16:00 - მეცნიერება და ხელოვნება - საჯარო ლექციათა ციკლი: მაურიციო ეშერი და ოიჰან სებასტიან 

ბახი - დავით გაჩეჩილაძე 

ორგანიზატორი: გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა 

დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. № 9, ჩუბინაშვილის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზი 

 

15:00 - 16:30 - “სამართალი როგორც ლეგიმეტრიული პროცესი” - მინდია უგრეხელიძე 

ორგანიზატორი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. № 73 

 

 

სტუდენტური კონფერენციები 

11:00-16:00 - ინოვაციების მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებისთვის - სტუდენტური კონფერენცია 

ორგანიზატორი: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შატილის ქ. №4  

 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

18:00 - 20:00 - 3D მოდელირებისა და ქორელის შემსწავლელი ვორკშოპი 
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ორგანიზატორი: თსუ ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2, თსუ-ს X კორპ., მესამე სართული - ფაბლაბ თსუ 

 

12:00 - მედია-სკოლის გადაცემის საჩვენებელი ჩაწერა 

ორგანიზატორი: კავკასიის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, პაატა სააკაძის ქ. № 1 (სვანეთის უბანი), კავკასიის უნივერსიტეტი 

 

09:00 - თეორიული და ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკის რეგიონალური სადოქტორო 

პროგრამის მე-7 საშემოდგომო სკოლა „კვანტური ქრომოდინამიკის მიჯნაზე“  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ფოლკსვაგენის საერთაშორისო ფონდი 

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია #101 

 

ღია კარის დღე 

12:00 - „ქართული ფარმაცია, მეცნიერება და წამალი – ტრადიციების პატივისცემით მომავლისაკენ“ - 

შემეცნებითი ტური 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, თბილისი, პ. სარაჯიშვილის ქ. 

№ 36 

 

15:00 - „მუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში“ შემეცნებითი ტური-ვორკშოპი კონსერვატორიაში 

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი და მცირე საკონცერტო დარბაზები, მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, 

მუსიკის ტექნოლოგიის სტუდია 

 

 

გამოფენები 

13:00 - გამოფენა – კონკურსი „ბავშვის თვალით დანახული მეცნიერების სამყარო“ 

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 

მისამართი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვეჯინი, ივანე ბერიტაშვილის მუზეუმი 
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13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 

 

13:00 - კავკასიური სამოსი (ეთნოგრაფიული გამოფენა) 

ორგანიზატორი: თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი 

 

10:00 - მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 113 

 

10:00 - 18:00 - პირველად საქართველოში დავით აღმაშენებლის მონეტა ბრიტანეთის მუზეუმის 

კოლექციიდან 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზირი № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი 

 

12:00 - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაცული რარიტეტული 

წიგნადი ფონდის გამოფენა 

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. გორი, ი. ჭავჭვაძის ქ. № 53 

 

11:00 - 16:00 - თინა ჩხეიძის გამოფენა „დუბლები“  

ორგანიზატორი: გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა 

დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. № 9, ჩუბინაშვილის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზი 
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26 სექტემბერი, ხუთშაბათი 

კონფერენციები 

14:00 - „ნარკოინტოქსიკაცია - მისი მექანიზმები, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის გზები“ 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. № 33, თსსუ მესამე კორპუსი, მე-5 სართ. 

სალექციო დარბაზი 

 

14:00 - მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში (AMINSE 2019)“ 

ორგანიზატორი: თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2, თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტი 

 

11:00 - „ინოვაციები XXI საუკუნის ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში“ - კონფერენცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 13, თსუ, VIII კორპ., 220-ე აუდიტორია 

 

13:00 - საერთაშორისო კონფერენცია - „შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის 

გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში IV“ 

ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU), ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის 

ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია, ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის 

ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ. №10, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) 

 

10:00 - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების და შიდა ქართლის 

სკოლების მასწავლებელთა ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. გორი, ი. ჭავჭვაძის ქ. № 53, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სხდომათა დარბაზი 
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10:00 - საერთაშორისო კონფერენცია "ციფრული ბიომედიცინა". ერთობლივი ქართულ-სლოვენიური 

ახალგაზრდული პროგრამის პრეზენტაცია" 

ორგანიზატორი: რეოლოგთა საზოგადოების მულტიდისციპლინური კვლევების უმაღლესი სკოლა 

მისამართი: ქ. თბილისი, გორგასლის ქუჩა № 5. სასტუმრო „გორგასალი“, საკონფერენციო ინოვაციური 

სივრცე 

 

10:00 - ნეიროგლიის ფუნქციები (“Functions of Neuroglia”) - საერთაშორისო კონფერენცია  

ორგანიზატორები: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპის 

აკადემიის თბილისის რეგიონული ცენტრი; ტვინის საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაცია  IBRO;  

GLIA, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; ვირჯინიის უნივერსიტეტის 

ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი. 

მისამართი: ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, მეორე სართული, თსუ მუზეუმი 

 

სემინარები 

12:00 - ინოვაციური ტექნოლოგიები ტუროპერატორულ ბიზნესში -  დარეჯან ოზმანოვი 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი (მაღლივი კორპუსი), 206 

აუდიტორია 

13:00 - ტურიზმის განვითარების სოციალურ–ეკონომიკური გამოწვევები აჭარაში - ელენე ჭანიშვილი - 

სემინარი 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი (მაღლივი კორპუსი), 

უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი 206 აუდიტორია 

 

14:00-18:00 - ჰაიდელბერგის კარლ რუპრეხტის უნივერსიტეტის თარგმანისა და თარჯიმნობის 

ინსტიტუტის პროფესორის ბარბარა დენ ოდენის სემინარი თემაზე „თარგმანი, ენა, ტექნოლოგია“ 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია 02 

 

15:00 - „რა უნდა ვიცოდეთ პედიატრთან ვიზიტისას?“ 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. № 33, კლინიკური უნარებისა და მულტიდისციპლინური 

სიმულაციის ცენტრი 
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16:00 - ერთიან საჰაერო სივრცეში უპილოტო საავიაციო სისტემების ინტეგრაციის გამოწვევები 

ორგანიზატორი: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზ. № 16, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

 

14:00-16:00 - ბუნებრივი ენის კომპიუტერული გამოყენება 

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. № 61, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი 

 

13:00 - 15:00 - სემინარი „კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მედიცინა“ - მომხსენებელი: ეკატერინე 

კლდიაშვილი 

ორგანიზატორი: პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია  

მისამართი: ქ. თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზ. № 51/2 

 

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

15:00 - 18:30 - ინკლუზიური ცეკვის ინოვაციური სამოდელო გაკვეთილის პრეზენტაცია და 

ჩარლი ჩაპლინის დაბადების 130 წლის საიუბილეო წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 

ღონისძიება მოიცავს ლექციას ჩაპლინის მოღვაწეობის შესახებ, ჩაპლინის მუზეუმის 

დათვალიერებას, რეტროს სტილის დეფილეს, გრიმის გაკეთებას 3D სტერეოსკოპიული 

აპარატით ფილმის ჩვენებას - ანა ღვინიაშვილი, ზვიად დოლიძე, ლალი გორგასლიძე 

ორგანიზატორი: საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. № 40, საქართველოს შოთა რუსთაველის 

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II კორპუსი, ჩარლი ჩაპლინის მუზეუმი, ეზო 

 

19:00 - დავით ჯავრიშვილი - ქორეოგრაფიული მეცნიერებიდან სპორტულ ხელოვნებამდე 

გამოფენა/პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო 

მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე 
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მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი № 68, საქართველოს ფოლკლორის 

ეროვნული ცენტრი 

 

14:00 - „გრიგოლ ფერაძე - 120“ - ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება გრიგოლ ფერაძის ავტოგრაფული 

ნუსხების და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი დოკუმენტების გამოფენა ხელნაწერთა 

ეროვნულ ცენტრში დაცული არქივიდან; იუბილესადმი მიძღვნილი გამოცემის „ბერმონაზვნობის 

დასაწყისი საქართველოში“ პრეზენტაცია; მინი-ლექციების ციკლი 1. მღვდელი, რომლის მრევლია 

ევროპა. (მომხსენებელი - დოქტორანტი ეკა გოგიჩაიშვილი) 2. გრიგოლ ფერაძე მორწმუნეობისა და 

მოქალაქეობის შესახებ (მომხსენებელი - დოქტ. ნუგზარ პაპუაშვილი) 

ორგანიზატორი: კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი  

მისამართი: თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. № 1/3. ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზი, ელენე 

მეტრეველის საკონფერენციო დარბაზი 

 

12:00 - საჯარო ლექციები საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 

„საქართველოს ცხოველთა სამყაროს ბიომრავალფეროვნება და სამონადირეო ფაუნა“; „სირაქლემა და 

კოლიბრი - ბუნების ორი საოცრება“; „რა ვიცით მირაჟების შესახებ“. 

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 

მისამართი: ქ. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. № 51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებათა აკადემია, საკონფერენციო დარბაზი 

 

12:00 - „საქართველოს ეკლესია და განსხვავაებული კონფესიები“ - პროფ. სერგო ვარდოსანიძე 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი № 53ა, წმიდა ილია მართლის სახელობის 

საკონფერენციო დარბაზი, მეოთხე სართული 

 

11:00 - კახეთის რეგიონის რელიქტური ტყეები - საჯარო ლექცია 

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. № 1, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
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14:00 - საჯარო ლექცია თემაზე: „სამოქალაქო პროცესში მტკიცებულებათა შეფასების აქტუალური 

საკითხები“ - პროფესორ თეიმურაზ თოდრია 

ორგანიზატორი: საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი 25, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი 

 

12:00 - „ზუგდიდი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში“ - პროფ. ზაალ ქორთუა 

ორგანიზატორი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. № 14, სააქტო დარბაზი 

12:00 - დადიანები ქართული ეროვნული თვითმყოფადობის მექონგურენი - პროფ. ავთანდილ თორდია 

ორგანიზატორი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. № 14, საკონფერენციო დარბაზი #313 

 

 

სტუდენტური კონფერენციები 

15:00 - 17:00 - სტუდენტური კონფერენცია 

ორგანიზატორი: თბილისის ღია უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2 

 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

11:00 - მასტერკლასი ინოვაციური მიდგომები საექსკურსიო მენეჯმენტში 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 53ა, წმიდა მეფის დავით აღმაშენებლის სახელობის 

სხდომათა დარბაზი, მეოთხე სართული 

 

18:00 - ქართული დიასპორა ბურსას რეგიონში (თურქეთი) - თეორია და პრაქტიკა - ვორკშოპი 

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის IV სართ. 421-ე აუდიტორია 

 

12:00 - იმიტირებული სასამართლო პროცესი დაზღვევის სამართალში 

ორგანიზატორი: კავკასიის უნივერსიტეტი 
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მისამართი: ქ. თბილისი, პაატა სააკაძის ქ. № 1 (სვანეთის უბანი), კავკასიის უნივერსიტეტი, 

სასამართლო დარბაზი 

 

13:00 - იმიტირებული საექსპერტო კრიმინალისტიკური მოქმედებები და სასამართლო პროცესი 

ორგანიზატორი: გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, სამღერეთის ქ. № 5 

 

16:00 - 18:00 - პირველადი სამედიცინო დახმარება 

ორგანიზატორი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. № 73 

 

12.00 - თეორიული და ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკის რეგიონალური სადოქტორო 

პროგრამის ვორქშოპი  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ფოლკსვაგენის საერთაშორისო ფონდი 

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია#101 

 

 

გასვლითი ღონისძიება/ექსკურსია 

15:00 - შემეცნებითი ტური ჯიღაურას საცდელ მეურნეობაში - ღონისძიება მოიცავს დათვალიერებას, 

ვიქტორინას სკოლის მოსწავლეებისთვის, ლექციათა ციკლს:  „ხილის ოსმოსური დეჰიდრატაცია - 

უკეთესი ხარისხი და ეკონომიური ეფექტი“ (ზ. შაფათავა); „ხილის შრობის დანიშნულება და 

მნიშვნელობა“ (ნ. მელანაშვილი); „ხილის და ბოსტნეულის როლი ბავშვთა კვებაში“ (ირმა ხორავა); 

„ფუნქციური კვება - ახალი მიმართულება კვების ფიზიოლოგიაში და მისი მნიშვნელობა" (ეკა 

კაციტაძე) 

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 

მისამართი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჯიღაურა 

 

 

ღია კარის დღე 

13:00 - გასვლითი ღია კარის დღე ქ. თბილისის №1 ექსპერიმენტულ საჯარო სკოლაში 
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ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, საირმის ქუჩა № 84, ქ. თბილისის № 1 ექსპერიმენტული საჯარო სკოლა 

 

12:00 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მულტიმედია ცენტრის ღია კარის დღე 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 8, თსუ VI კორპუსი, ოთახი 303 

 

15:00 - „მუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში“ - შემეცნებითი ტური-ვორკშოპი კონსერვატორიაში 

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი და მცირე საკონცერტო დარბაზები, მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, 

მუსიკის ტექნოლოგიის სტუდია 

 

 

გამოფენები 

13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 

 

14:00 - კავკასიური სამოსი (ეთნოგრაფიული გამოფენა) 

ორგანიზატორი: თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი 

 

10:00 - მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 113 
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10:00 - 18:00 - პირველად საქართველოში დავით აღმაშენებლის მონეტები ბრიტანეთის მუზეუმის 

კოლექციიდან 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი 

 

11:00 - 16:00 - თინა ჩხეიძის გამოფენა „დუბლები“ 

ორგანიზატორი: გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა 

დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. № 9, ჩუბინაშვილის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზი 

 

12:00 - მრავალფეროვანი გამოფენა  ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკიდან 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის მე-2 შესახვევი #3 

 

 

27 სექტემბერი, პარასკევი 

 

კონფერენციები 

10:00 - ნეიროგლიის ფუნქციები (“Functions of Neuroglia”) - საერთაშორისო კონფერენცია  

ორგანიზატორები : ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპის 

აკადემიის თბილისის რეგიონული ცენტრი; ტვინის საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაცია  IBRO;  

GLIA, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; ვირჯინიის უნივერსიტეტის 

ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი. 

მისამართი : ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, მეორე სართული, თსუ მუზეუმი 

 

10:00-17:00 - „მწვანე საშუალებები - მწვანე ტექნოლოგიებით - ჯანმრთელი სიცოცხლისათვის“ - 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 33, თსსუ ადმინისტრაციის კორპუსის საბჭოს დარბაზი 
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10:00-18:00 - მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია: „ხელოვნება, ისტორია, ლიტერატურა და კულტურა 

სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში” 

ორგანიზატორი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი № 2, მე-13 კმ, შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 - „ინოვაციები XXI საუკუნის ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში“ - კონფერენცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №13, თსუ, VIII კორპ., 220-ე აუდიტორია 

 

11:00 - კონფერენცია „ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი № 53ა, წმიდა ილია მართლის სახელობის 

საკონფერენციო დარბაზი, მეოთხე სართული 

 

12:00 - სამეცნიერო კონფერენცია “ვისწავლოთ და ვიკვლიოთ ერთად” 

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. № 1, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პირველი კორპუსი; მეორე სართული 

 

 

სემინარები 

13:00-17:00 - „აფხაზეთი – 1989“ სემინარი 

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. № 61, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი 

 

14:00-18:00 - ჰაიდელბერგის კარლ რუპრეხტის უნივერსიტეტის თარგმანისა და თარჯიმნობის 

ინსტიტუტის პროფესორის ბარბარა დენ ოდენის სემინარი თემაზე „თარგმანი, ენა, ტექნოლოგია“ 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია 02 

 



42 
 

14:00 - პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დაარსებიდან 

90 წლის იუბილე - საზეიმო სხდომა 

ორგანიზატორი: თსუ პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 52, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია 

 

12:00 - სამეცნიერო დებატები „ნარჩენების ეფექტური მართვა“ 

ორგანიზატორი: გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, სამღერეთის ქ. № 5, სააქტო დარბაზი 

 

13:00 - 15:00 - სემინარი - გამოფენა  „შეეხე მედიცინას“ - წარმოდგენილი იქნება შიდა საგრანტო 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები და სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიის/ 

კლინკური უნარ-ჩვევების ცენტრის შესაძლებლობები 

ორგანიზატორი: პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია 

მისამართი: ქ. თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. № 51/2 

 

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

10:00-14:00 - მრგვალი მაგიდა - საქართველო - გერმანიის სამეცნიერო ხიდი - პლუსი " 

(ჯანმრთელობა როგორც გლობალური გამოწვევა - საქართველო - გერმანიის სამეცნიერო 

ხიდის წვლილი)" - მომხსენებლები ანდრო კაჭარავა, ჰანს შტროერი, ასტრიდ კინდლერი, ევა 

პორტიუსი 

ორგანიზატორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

მისამართი: ქ. თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

 

16:00 - „ახალი ქართული ლიტერატურა და ევროპული მწერლობა“ - წიგნის პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპ., 202-ე აუდიტორია 

 

13:00 - პრეზენტაცია პიროვნული ხასიათი, მისი ფორმირების სპეციფიკა და განვითარების 

შესაძლებლობანი 
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ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 53ა, წმიდა მეფის დავით აღმაშენებლის სახელობის 

სხდომათა დარბაზი, მეოთხე სართული 

 

14:00 -  „თავის ტვინი - მუშაობის პრინციპები“, მედიცინის დოქტორი ედიშერ მაღალაშვილი  

ორგანიზატორი: საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 25, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი 

 

12:00 - „ეპიზოდები ცხინვალის ლიტერატურული-კულტურული ცხოვრების ისტორიიდან“ - პროფ. 

ალექსანდრე მღებრიშვილი 

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. გორი, ი. ჭავჭავაძის ქ. № 53 

 

16:00 - მეცნიერება და ხელოვნება - საჯარო ლექციათა ციკლი - ვატო ხოშტარია, ლექცია: ნამდვილი და 

მოგონილი ამბები ხის რესტავრაციის შესახებ 

ორგანიზატორი: გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა 

დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. № 9, ჩუბინაშვილის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზი 

 

13:00 - 15:00 - საჯარო ლექცია „თავისუფალი ეკონომიკური ზონის საკანონმდებლო რეგულაციები“ და 

გამოფენა „ანაკლია. მდგრადი განვითარება. ლოკალური და გლობალური პერსპექტივები“ 

ორგანიზატორი: თბილისის ღია უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2 

 

14:00 - 15:00 - კანის კიბოს რისკები და მის წინააღმდეგ ბრძოლა - დოქტ. ლალი მეკოკიშვილი 

ორგანიზატორი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. № 73  

 

14:00 - საჯარო ლექციები: 1. ჩაის კულტურის მოვლა-მოწვანის რაციონალური, 

ენერგორესურსდამზოგი ტექნიკური საშუალებები - ნუგზარ ებანოიძე; 2. მემცენარეობის პროდუქციის 

წარმოების სამანქანო ტექნოლოგიების ენერგეტიკული და ეკონომიკური შეფასება - ოთარ ქარჩავა  

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 
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მისამართი: თბილისი, გურამიშვილის გამზ. 17, სტუ XI კორპუსი 

  

 

სტუდენტური კონფერენციები 

11:00 - ნარჩენების მართვა, ტყეები და ბიომრავალფეროვნება - სტუდენტებისა და სკოლის 

მოსწავლეების ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. № 1, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

10:00 - თსუ-მეიქათონი - ტრენინგი 

ორგანიზატორი: თსუ ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა № 2, თსუ-ს X კორპ., მესამე სართული - ფაბლაბ თსუ 

 

12:00 - „ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება იშვიათი გენეტიკური დაავადებების დიაგნოსტირებაში“ 

ორგანიზატორები: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. № 33, თსსუ ადმინისტრაციის კორპუსის საბჭოს დარბაზი 

 

14:00 - 16.00  - „პირველადი გადაუდებელი დახმარება“. 

ორგანიზატორი:  თსსუ-ის კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის ცენტრი, 

ქართველ მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია (GMSA); 

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი #33, თსსუ-ის  I სასწავლო კორპუსის I სართული. 

 

13.00 – 15.00  - „პირის ღრუს პროფესიული ჰიგიენისა და  სტომატოლოგიურ დაავადებათა 

პროფილაქტიკის თანამედროვე საშუალებები ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში“. 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აპოლონ ურუშაძის 

სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკა, 

მისამართი: თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი  126 

15.00 – 17.00 - „თანამედროვე მიღწევები და გამოწვევები ოპერაციულ  ოდონტოლოგიასა და 

ენდოდონტიაში“  

ორგანიზატორი: თსსუ--ის აპოლონ ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკა, 

ოდონტოლოგიის დეპარტამენტი 
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მისამართი: თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი  126 

12.00 - თეორიული და ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკის რეგიონალური სადოქტორო 

პროგრამის ვორქშოპი  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ფოლკსვაგენის საერთაშორისო ფონდი 

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია#101 

 

ღია კარის დღე 

12:00-14:00 - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ღია კარის დღე 

გეოინფორმაციული სისტემების ლაბორატორიაში 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 44, თსუ-ს ტურიზმის სკოლა, ოთახი 212, 

გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორია 

 

 15:00 - „მუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში“ - შემეცნებითი ტური კონსერვატორიაში 

ორგანიზატორი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 

მისამართი: ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი და მცირე საკონცერტო დარბაზები, მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, 

მუსიკის ტექნოლოგიის სტუდია 

 

14:00 - ღია კარის დღე საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში 

ორგანიზატორი: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზ. № 16, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

 

14:00 - ღია კარის დღე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში 

ორგანიზატორი: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

მისამართი: ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. № 53, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის მეზღვაურთა 

სასწავლო, საწვრთნელი და სერტიფიცირების ცენტრი 

 

12:00 - ღია კარის დღე სკოლის მოსწავლეებისათვის 

ორგანიზატორი: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შატილის ქ. № 4 
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გასვლითი ღონისძიება/ექსკურსია 

14:00 - „მეცნიერება და ლიმონათი“ - ექსკურსია ლიმონათის ქარხანაში და ლექცია/პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: რეოლოგთა საზოგადოების მულტიდისციპლინური კვლევების უმაღლესი სკოლა 

მისამართი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ზედაზენი 

 

გამოფენები 

19:00 - „ანბანთქება“ (ქართული კალიგრაფიის თანამედროვე მიღწევები) - გამოფენა 

ორგანიზატორი: საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო 

მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე 

მისამართი: ქ. თბილისი, კარგარეთელის ქ. № 6, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და 

ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე 

 

13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 

 

14:00 - კავკასიური სამოსი (ეთნოგრაფიული გამოფენა) 

ორგანიზატორი: თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, მუზეუმი 

 

10:00 - მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. №113 

 

10:00-18:00 - პირველად საქართველოში დავით აღმაშენებლის მონეტები ბრიტანეთის მუზეუმის 

კოლექციიდან 
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ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი 

 

11:00 - 16:00 - თინა ჩხეიძის გამოფენა „დუბლები“ 

ორგანიზატორი: გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა 

დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. № 9, ჩუბინაშვილის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

28 სექტემბერი, შაბათი 

 

12:00-17:00 - ილიაუნის სამეცნიერო პიკნიკი - 2019 

ორგანიზატორი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაკის პარკი 

 

კონფერენციები 

10:00-16:00 - საქართველოში ინოვაციური პოტენციალის ამაღლების შესაძლებლობები - საერთაშორისო 

კონფერენცია 

ორგანიზატორი: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შატილის ქ. №4 

 

10:00 - V საერთაშორისო კონფერენცია „ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა-თანამედროვე 

მიდგომები“ 

ორგანიზატორი: საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციაცია, საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, დავით ტვილდიანის 

სამედიცინო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, აფაქიძის ქუჩა № 11, სასტუმრო Best Western Hotel Tbilisi 
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14:00-16:00 - „კლინიკური ფარმაცია - პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში“ - საერთაშორისო 

კონფერენცია 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 33, თსსუ ადმინისტრაციის კორპუსის საბჭოს დარბაზი 

 

11:00 - კონფერენცია „ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 53ა, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო 

დარბაზი, მეოთხე სართული 

 

10:00 - „თანამედროვე ონომასტიკური პრობლემები“ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორის მერაბ ბერიძის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური 

ონომასტიკური კონფერენცია 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი, სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია 

მისამართი: ქ. ახალციხე, ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 122 (სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი); ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. 

№113, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 123-ე აუდიტორია 

 

10:00 - 18:00 - მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია: „ხელოვნება, ისტორია, ლიტერატურა და 

კულტურა სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში” 

ორგანიზატორი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი № 2, მე-13 კმ, შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 - ნეიროგლიის ფუნქციები (“Functions of Neuroglia”) - საერთაშორისო კონფერენცია  

ორგანიზატორები: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპის 

აკადემიის თბილისის რეგიონული ცენტრი; ტვინის საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაცია  IBRO;  

GLIA, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; ვირჯინიის უნივერსიტეტის 

ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი. 

მისამართი: ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ პირველი კორპუსი, მეორე სართული, თსუ მუზეუმი 
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10:00-12:00 - „მწვანე საშუალებები - მწვანე ტექნოლოგიებით - ჯანმრთელი სიცოცხლისათვის“ - 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 33, თსსუ ადმინისტრაციის კორპუსის საბჭოს დარბაზი 

 

10:00 - 18:00 - საერთაშორისო კონფერენცია: IV ინდუსტრიული რევოლუცია და ციფრული 

ტრასფორმაცია (GovTech - ელმმართველობის ახალი გამოწვევები ბლოკჩეინის ეპოქაში) 

ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. № 77ა, 519 აუდიტორია 

 

 

სემინარები 

14:00- 16:00  - სემინარი “ქალები მეცნიერებაში“ („Women In Science”) 

ორგანიზატორი: შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

მისამართი: ქ. თბილისი, 26 მაისის მოედანი, სასტუმრო Holiday Inn 

 

12:00-15:00 - „რბილი ძალა – საუნივერსიტეტო დიპლომატია“ - სემინარი 

ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას ქ. № 61, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი 

 

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

13:00 - 15:00 - საჯარო ლექცია „ანაკლიის პროექტი და პოლიტიკური სტაბილურობა“ და გამოფენა 

„ანაკლია. მდგრადი განვითარება. ლოკალური და გლობალური პერსპექტივები“ 

ორგანიზატორი: თბილისის ღია უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 2 

 

17:00-18:00 - გამოფენა-პრეზენტაცია - კავკასიის ბიომრავალფეროვნების რუკა, GIZ-ის 

„ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში"  

ორგანიზატორი: National Geographic საქართველო და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი, ბიომრავალფეროვნების გამოფენა 
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სტუდენტური კონფერენციები 

12:00 - სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია - „ჯანმრთელობა და წამალი“ 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 33, თსსუ ფარმაციის ფაკულტეტი, IV სასწავლო 

კორპუსი, IV სართული 

 

 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

15:00 - „ქირურგიული უნარ-ჩვევები“ - ქირურგიული კვანძების და ნაკერების დადების მასტერკლასი  

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, გუდამაყრის ქ. № 4, პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა 

 

10:00 - თსუ-მეიქათონი - ტრენინგი 

ორგანიზატორი: თსუ ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა № 2, თსუ-ს X კორპ., მესამე სართული - ფაბლაბ თსუ 

 

14:00 - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პრაქტიკული სამართლის კლინიკის მიერ 

ორგანიზებული იმიტირებული სასამართლო პროცესი 

ორგანიზატორი: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. გორი, ი. ჭავჭავაძის ქ. № 53, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, III კორპუსი 

 

12.00 - თეორიული და ნაწილაკების ექსპერიმენტული ფიზიკის რეგიონალური სადოქტორო 

პროგრამის ვორქშოპი  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტი, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ფოლკსვაგენის საერთაშორისო ფონდი 

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია#101 

 

12:00 - კრეათონი 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

მისამართი თბილისი, მ.ალექსიძის მე-2 შესახვევი N3 
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სამეცნიერო შოუ 

12:00 - სამეცნიერო შოუ „საგამოძიებო სიმულაცია“ - პროფესორი გია დეკანოზიშვილი და „ჯანმრთელი 

ღიმილი ყველას“ - ნინო წილოსანი 

ორგანიზატორი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კილომეტრი, ი. ენუქიძის ქ. № 3 

 

12:00 - ოკუპაციური თერაპიის სამეცნიერო შოუ 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მისამართი : ქ. თბილისი. ი. ჭავჭავაძის გამზირი #1. თსუ პირველი კორპუსის ეზო 

 

13:00 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ფსიქოლაბის 

შემეცნებით–ექსპერიმენტული ტური 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.1, თსუ I  კორპუსი, სააქტო დარბაზის ფოიე 

 

15:00 - სამეცნიერო შოუ 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებათა  

დეპარტამენტი 

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ 1. თსუ I  კორპუსი, სააქტო დარბაზის ფოიე 

 

 

გასვლითი ღონისძიება/ექსკურსია 

09:00-20:00 - სახალისო-სამეცნიერო არქეოლოგიური გათხრები თსუ სამეცნიერო პრაქტიკის ბაზაზე 

გრაკლიანში (09:00 – 12:00 სთ, 12:00 სთ- 16:00 სთ, 16:00 სთ-20:00 სთ) 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი იგოეთი, გრაკლიანი გორა 

 

09:00 - სასწავლო ტური რაბათის ციხეზე 

ორგანიზატორი: კავკასიის უნივერსიტეტი 
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მისამართი: ქ. ახალციხე, რაბათის ციხე 

 

ვიზიტი დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალში 

ორგანიზატორი: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

მისამართი: დმანისის მუნიციპალიტეტი, დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალი 

 

გამოფენები 

10:00 - მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 113  

 

10:00-18:00 - პირველად საქართველოში დავით აღმაშენებლის მონეტები ბრიტანეთის მუზეუმის 

კოლექციიდან 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი 

13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 

12:00 - ექსპოზიცია „ ქართული სახელმწიფოებრიობა და დიპლომატიკა“ 

ორგანიზატორი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კილომეტრი, ი. ენუქიძის ქ. № 3 

 

 

 

29 სექტემბერი, კვირა 

კონფერენციები 
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10:00 - V საერთაშორისო კონფერენცია „ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა - თანამედროვე 

მიდგომები“ 

ორგანიზატორი: საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციაცია, საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, დავით ტვილდიანის 

სამედიცინო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, აფაქიძის ქუჩა № 11, სასტუმრო Best Western Hotel Tbilisi 

 

10:00 - „თანამედროვე ონომასტიკური პრობლემები“ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორის მერაბ ბერიძის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური 

ონომასტიკური კონფერენცია 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო ენის 

დეპარტამენტი, სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია 

მისამართი: ქ. ახალციხე, ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 122 (სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი); ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. 

№ 113, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 123-ე აუდიტორია 

 

 

სტუდენტური კონფერენციები 

10:00 - ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე 

ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები” 

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. № 35/32, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 328 აუდიტორია 

 

 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

10:00 - თსუ-მეიქათონი - ტრენინგი 

ორგანიზატორი: თსუ ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა № 2, თსუ-ს X კორპ., მესამე სართული - ფაბლაბ თსუ 



54 
 

 

გასვლითი ღონისძიება/ექსკურსია 

12:00 - 14:00 „ქართული მედიცინის ისტორია, მედეა და არგონავტები“ - თსსუ თეატრალური 

დასისა და ცეკვის ანსამბლის წარმოდგენა და ექსკურსია თსსუ მედიცინის ისტორიის 

მუზეუმში 

ორგანიზატორი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. № 51, მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 

 

09:00-20:00 - სახალისო-სამეცნიერო არქეოლოგიური გათხრები თსუ სამეცნიერო პრაქტიკის ბაზაზე 

გრაკლიანში (09 :00 – 12:00 სთ, 12:00 სთ- 16:00 სთ, 16:00 სთ-20:00 სთ) 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი იგოეთი, გრაკლიანი გორა 

 

 

გამოფენები 

10:00 - მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 113 

 

10:00-18:00 - პირველად საქართველოში დავით აღმაშენებლის მონეტა ბრიტანეთის მუზეუმის 

კოლექციიდან 

ორგანიზატორი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 

მისამართი: ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის გამზ. № 3, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 

მუზეუმი 

 

13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 
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30 სექტემბერი, ორშაბათი 

14:00 - სამეცნიერო პიკნიკი ზუგდიდში 

17:00 - მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის  დახურვა და საზეიმო 

კონცერტი   

ორგანიზატორი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ზუგდიდი, რუხის სავაჭრო ცენტრი, რუხის ციხე 

 

კონფერენციები 

11:00 - მთარგმნელის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი V სამეცნიერო კონფერენცია „თარგმანი – 

კულტურათა ტრანსფერი“ 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1 თსუ პირველი კორპუსი, 212 და 202-ე აუდიტორიები 

 

სემინარები 

14:00 - სამეცნიერო სემინარი - „დემოკრატია და საზოგადოება კრიზისის ეპოქაში - ახალი დემოკრატიის 

გამოწვევები“ 

ორგანიზატორი: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) 

მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ. № 10, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 

 

11:00 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოლოგიის დეპარტამენტის მინერალოგია-

პეტროლოგიისა და სასარგებლო წიაღისეულის კათედრის დაარსებიდან 100 წლის იუბილე - საზეიმო 

სხდომა 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, ალექსანდრე 

თვალჭრელიძის სახელობის აუდიტორია № 323 
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14:00-18:00 - ჰაიდელბერგის კარლ რუპრეხტის უნივერსიტეტის თარგმანისა და თარჯიმნობის 

ინსტიტუტის პროფესორის დანიელე მორეტის სემინარი„პოლიტიკური კომუნიკაცია“ / „თარგმანი, 

ენა, ტექნოლოგია“ 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია 02 

 

საჯარო ლექციები/პრეზენტაციები 

11:00 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის კვლევების შედეგების  პრეზენტაცია 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 1, თსუ პირველი კორპუსი, 115-ე აუდიტორია  

 

12:00 - „შავი ზღვის სანაპიროზე მცხოვრებ ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების სამეტყველო 

კოდები“ 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №53ა, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო 

დარბაზი, მეოთხე სართული 

13:00 - „აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკა“ 

ორგანიზატორი: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 53ა, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო 

დარბაზი, მეოთხე სართული 

12:00 - ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრსა და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის 

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, შოთა მესხიას 

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. № 14 

12.30 – „რადიაცია და ადამიანი; რისკი, სარგებელი, პერსპექტივები“ მომხსენებელი პროფ. დავით 

ნადარეიშვილი. 

ორგანიზატორი: ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, 

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. № 14, 113 აუდიტორია 
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გამოფენები 

10:00 - მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გამოფენა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მუზეუმში 

ორგანიზატორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 113 

 

13:00 - საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების გამოფენა 

(საქართველოში არსებული ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი და სანაკეთო ქვების ნიმუშები, მათგან 

დამზადებული სუვენირები და სამკაულები)  

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მინერალური ნედლეულის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის ინსტიტუტი 

მისამართი: ქ. თბილისი, მინდელის ქ. № 11 

 

 

 


