
დეკანოზ ბესარიონ ნიჟარაძის დაბადებიდან 
170 წლისადმი

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა 
და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს 

ეთნოლოგიის განყოფილება

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკა

საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია

დეკანოზ ბესარიონ ნიჟარაძის დაბადებიდან 170 წლისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

პროგრამა

28 ნოემბერი 2022
თბილისი



კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი:

პროფ.  ჯაბა სამუშია (თსუ),

პროფ.  ნანა გაფრინდაშვილი (თსუ),

პროფ.  თეა წითლანაძე (თსუ),

პროფ.  ქეთევან ხუციშვილი (თსუ, საქართველოს ანთრ. ასოცაცია),

პროფ.  როზეტა გუჯეჯიანი (თსუ),

დოქტ.  მირიან ხოსიტაშვილი (ეროვნული ბიბლიოთეკა),

 ლელა ნიჟარაძე (თსუ)

 კაპიტონ ჟორჟოლიანი (მესტიის მუნიციპალიტეტი)



რეგლამენტი:

მოხსენება – 10 წუთი, დისკუსია – 5 წუთი
კონფერენციის სამუშაო ენა – ქართული

28 ნოემბერი, 11:00
კონფერენციის გახსნა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სხდომათა დარბაზი
მის.: თსუ 1 კორპ. აუდ.107 ი. ჭავჭავაძის პრ. 1

მისალმებები:

აკად. ჯაბა სამუშია, თსუ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

თეა წულუკიანი, საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საქართველოს კულტუ-
რის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი

ნუნუ მიცკევიჩი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტ-
რის მოადგილე

ნანა გაფრინდაშვილი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დე-
კანი

ქეთევან ხუციშვილი, თსუ ეთნოლოგია-ანთროპოლოგიის სასწავლო 
სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

ეპისკოპოსი გიორგი (ჯამდელიანი), მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიის 
ეპისკოპოსი 

ჯუმბერ კოპალიანი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

კაპიტონ ჟორჟოლიანი, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერი



პირველი სესია

სესიის თავმჯდომარე: ქეთევან ხუციშვილი

ლელა ნიჟარაძე, დეკანოზ ბესარიონ ნიჟარაძის ცხოვრების გზა

როზეტა გუჯეჯიანი, დეკანოზ ბესარიონ ნიჟარაძის მოღვაწეობის ძი-
რითადი ასპექტები

ნინო მინდაძე, დეკანოზი ბესარიონ ნიჟარაძე და ქართული ხალხური 
მედიცინის საკითხები

გიორგი დავითაშვილი, დეკანოზი ბესარიონ ნიჟარაძე და სვანეთის 
ჩვეულებითი სამართლის საკითხები

მანანა ლილუაშვილი, დეკანოზი ბესარიონ ნიჟარაძე და ქართველთა 
შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

ელენე ბერაია, დეკანოზ ბესარიონ ნიჟარაძის წვლილი სვანეთის 
ხალხურ დღღესასწაულთა და რიტუალთა სისტემის შესწავლის საქმე-
ში



მეორე სესია

აუდ. 305

სხდომის თავმჯდომარე: მირიან ხოსიტაშვილი

ქეთევან ხუციშვილი, ანზორ ქალდანის მეცნიერული მემკვიდრეობა

ელდარ ნადირაძე, მზე, ბორბალი, ცეცხლი და წმიდა ბარბარე

ლია ახალაძე, ვალერი სილოგავას წვლილი სვანეთის წერილობით 
ძეგლთა შესწავლის საქმეში

მირიან ხოსიტაშვილი, სვანეთის ეთნოგრაფია საქართველოს პარ-
ლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გამოცემებში

ზვიად კვიციანი, სვანეთის არქეოლოგია - წარსული და თანამედროვე-
ობა

თამილა კოშორიძე, ბარბარობასთან დაკავშირებული საწესო ქმედე-
ბანი შიდა ქართლსა და სვანეთში (შედარებითი ანალიზი)



მესამე სესია

აუდ. 305

სხდომის თავმჯდომარე: გულიკო კვანტიძე

გულიკო კვანტიძე, ევროპული მოდის ტენდენციები სვანურ ტრადიცი-
ულ ჩაცმულობაში (XX ს-ის 30-40იანი წლები).

ნათელა კაპანაძე, ოჯახი და აღზრდის ხალხური სისტემა სვანეთში
თეიმურაზ გვიმრაძე, სპორტული თამაშობანი და სამხედრო ასპარეზო-
ბანი საქართველოში

მამუკა ქაფიანიძე, სვანური საბრძოლო იარაღის ისტორიიდან

ლევან კიკვიძე, მედიაციის ინსტიტუტი სვანეთის ტრადიციულ ყოფაში

ლელა რეზესიძე, ევროპელი მკვლევარ-მოგზაურები სვანეთის შესახებ 
(დაგლას ფრეშფილდი)

მზევინარ რატიანი, სვანურ ლეგენდა-გადმოცემათა სოციო-კულტურუ-
ლი არსი



მეოთხე სესია

სხდომის თავმჯდომარე: ქეთევან სიხარულიძე

ქეთევან სიხარულიძე, ბიბლიური შესაქმის გახალხურებული ვერსიები 
სვანეთში
ქეთევან გურჩიანი, გარდამავალ ზმნათა პირველი თურმეობითის წა-
რმოებისათვის სვანურ კილოებში
ეკა ჭკუასელი, სვანურ ხალხურ რელიგიურ ტერმინთა ანალიზი
ქეთევან მარგიანი-სუბარი, არქაული ენობრივი მოვლენები სვანურში 
და მათი მნიშვნელობა ფუძეენის რეკონსტრუქციისათვის
ქეთევან მარგიანი-დადვანი, სვანური ტოპონიმია ქართველური კულ-
ტურული მემკვიდრეობის კონტექსტში (ეთნოლინგვისტური ფაქტორი)

შეჯამება

კონფერენციის დასასრული


