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ჰუმანიტაულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფილოსოფიის დეპარტამენტი 

Batumi Shota Rustaveli State University 

                         Faculty of Humanities Department of Philosophy 

იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

                      „ თანამედროვე ფილოსოფიის პრობლემები“ 

      International Scientific Conference in the Frame of UNESCO World  

                 Philosophy Day „Problems of Modern Philosophy “ 

    კონფერენცია ეძღვნება ცნობილი ქართველი ფილოსოფოსისა და საზოგადო მოღვაწის, 

ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ მიხეილ მახარაძის დაბადებიდან  75-ე 

წლისთავს.    
    The conference is dedicated to the 75th anniversary of the birth of the famous Georgian 

philosopher and public figure, Doctor of Philosophy, Professor Mikheil Makharadze. 

 

მიხეილ მახარაძე - 75 

პ რ ო გ რ ა მ ა          P R O G R A M 

 

 



2021 წლის  26 ნოემბერი 

კონფერენცია გაიმართება ზუმის პლატფორმაზე: 
    ID: 232-685-2449  https://us02web.zoom.us/j/2326852449 

 

26 November, 2021 

Conference will be held on Zoom’s platform: 
    ID: 232-685-2449  https://us02web.zoom.us/j/2326852449 

 

 

                            კონფერენციის გახსნა. მისალმებები - 11:00  

Opening of Conference. Greetings - 11:00 

 

1. მერაბ ხალვაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, 

პროფესორი. 

Merab Khalvashi, Rector of Batumi Shota Rustaveli State University, Professor. 

2. თამარ სირაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პრორექტორი სასწავლო ნაწილის დარგში, ასოც. პროფესორი 

Tamar Siradze, Vice-Rector of Batumi Shota Rustaveli State University in the field of education, 

Assoc. Professor 

3. ანზორ ბერიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პრორექტორი სამეცნიერო დარგში, პროფესორი. 

Anzor Beridze. Vice Rector of Batumi Shota Rustaveli State University in the field of science, 

Professor. 

4. მარინე გიორგაძე, ბათუმის შოთა  რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი 

Marine Giorgadze, Dean of the Faculty of Humanities, Batumi Shota Rustaveli State University, 

Professor 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/2326852449
https://us02web.zoom.us/j/2326852449


პლენარული სხდომა: 

Plenary session: 

 

1. ირაკლი იმედაძე, თსუ, პროფესორი, აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. “ზოგიერთი 

მოსაზრება უზნაძის ფილოსოფიური შეხედულებების შესახებ”. 

Irakli Imedadze, TSU, Professor,  Corresponding Member of the Academy. “Some Opinions 

About Uznadze s Philosophical Views”. 

2. ნოდარ ბარამიძე, ბსუ, ემერეტუს პროფესორი, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა 

დოქტორი. “მიხეილ მახარაძის ცხოვრება და მეცნიერული მოღვაწეობა”. 

 Nodar Baramidze, BSU, Professor Emeritus, Ph.D. in Psychology.  “Life and Scientific 

Activity of Mikheil Makharadze”. 

3. ირაკლი კალანდია, თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი; 

“ქართული კულტურის ზოგიერთი საკითხი სოლომონ დოდაშვილის 

შემოქმედებაში”.  

Irakli Kalandi, Technical University Assoc. Professor. “Some Issues of Georgian Culture in the 

Work of Solomon”. 

4. მერაბ მაღრაძე, აწსუ, ასოც. პროფესორი, ფსიქოლოგი. “სპეციალური ნიჭიერების თემა დ. 

უზნაძის პედაგოგიკურ ნაშრომებში”.    

Merab Marradze, associated professor of Kutaisi State University. “Special Talent Topik in D. 

Uznadze s pedagogical works”. 

5. მიხეილ  მახარაძე, ბსუ, პროფესორი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი. “ჩემი 

გზა მეცნიერებაში”.  

Mikheil Makharadze, Bsu, Professor,  Doctor of Philosophy. “May way in science”. 

 

 

                                      

 

 

 



 

 I  სხდომა: 12:15 სთ. 

 

სხდომის თავჯდომარე: ასოც. პროფესორი ვარდო ბერიძე 

I Session: 12: 15 

Head of the session: Associated professor Vardo Beridze 

1. თეიმურაზ მთიბელაშვილი, თბილისი, ფილოსოფიურ მეცნიერებათა კანდიდატი. 

“მითოსის და ფილოსოფიის მიმართების ზოგიერთი ასპექტი”.  

Teimuraz Mtibelashvili, Tbilisi, Candidate of Philosophical Sciences, Some Aspects of the 

Relation between Myth and Philosophy. 

2. თინა შიოშვილი, ბსუ, პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. “ქართული 

ხალხური ფილოსოფიური ლირიკის ზნეობრივი სამყარო”. 

Tina Shioshvili, Bsu, Professor, Ph.D. in Philology. “The Moral World of Georgian Folk 

Philosophical Lyrics”. 

3. ვარდო ბერიძე, ბსუ, ასოც. პროფესორი, ფილოსოფიის დოქტორი. “ესეისტიკა მიხეილ 

მახარაძის შემოქმედებაში “. 

Vardo Beridze, Bsu, Associated Professor, Ph.D in Philosophy;  Essaystik in Mikheil Makharadze’ s  

work. 

4. ლალი ანთიძე, ბსუ, ასოც. პროფესორი, ფილოსოფიის დოქტორი. “თვითცნობიერების 

პრობლემა კიტა მეგრელიძის აზრის სოციალურ ფენომენოლოგიაში”. 

Lali Antidze, Bsu, Associated Professor, Ph. D in Philosophy. ”The problem of Self-Awareness in Kita 

Megrelidz’e s  social phenomenology”. 

5. აბესალომ ასლანიძე, ბსუ, მოწვეული უფროსი მასწავლებელი, ფილოსოფიის დოქტორი. “მ. 

მახარაძე ქრისტიანული ფილოსოფიის მკვლევარი”.  

Abesalom Aslanidze, Invited Senior Teacher, Ph. D in Philosophy. “M. Makharadze Researcher of 

Christian Philosophy”. 

 



 

II  სხდომა: 15: 00 სთ. 

სხდომის თავჯდომარე: ასოც. პროფესორი გიორგი მასალკინი 

ფილოსოფიის დოქტორი  აბესალომ ასლანიძე 

II  Session: 15:00 

Head of the session: Associated  Professor  Giorgi Masalkini 

Ph.D. in Philosophy Abesalom Aslanidze 

1. იმანუდდინ სულაევი, დაღესტნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (რუსეთი), ისტორიის 

მეცნიერებათა დოქტორი. “დაღესტნის საბჭოთა ავტონომიის გამოცხადების ისტორიიდან”.  

Imanuddin Sulaev, Dagestan State University (Russia), Doctor of History. "From the History of the 

Declaration of Soviet Autonomy in Dagestan". 

2. გულიარ ქაფქაზლი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, აზერბაიჯანის ეროვნული 

მეცნიერებათა აკადემიის ზ.მ. ბუნიატოვის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტიტის 

საერთაშორისო განყოფილების გამგე. „ბორჩალოს თავადაზნაურობა  XIX – XX საუკუნეებში”. 

Guliar Kapkazli, Doctor of History, Head of the International Department of the Institute of oriental 

Studies of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. “The nobility of Borchalo in the XIX – XX 

centuries”. 

3. ზორინა კანაპატსკაია, მაქსიმ ტანკის სახელობის ბელორუსის სახელმწიფო პედაგოგიური 

უნივერსიტეტი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი. “ისლამისა და 

მუსლიმური თემის აღორძინება ბელორუსში მე-20 – 21-ე სს”.  

Zorina Kanapatskaya, Maxim Tank State Pedagogical University of Belarus, Candidate of 

Historical Sciences, Associate Professor. “The revival of Islam and the Muslim community in 

Belarus in the 20th-21st centuries”. 

4. მეთე ჰან არითურქ, ცხრა მაისის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის ასისტენტ 

პროფესორი, იზმირი, თურქეთი. „აქსელ ჰონეტის აღიარების თეორიის ჰეგელიანური 

ფესვები“. 

 Mete Han Ariturk, Nine May University, Assistant Professor, Department of Philosophy, Izmir, 

Turkey. „Hegelian Roots of Axel Honneth's Theory of Recognition“ 

5. მეთე ჰან არითურქ, ცხრა მაისის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის ასისტენტ 

პროფესორი, იზმირი, თურქეთი. ქურთულ გულენჯი. მიმარ სინანის უნივერსიტეტის 

ისტორიისა და ფილოსოფიის დეპარტამენტი (სტამბოლი), თურქეთი. 

Mete Han Ariturk, Nine May University, Assistant Professor, Department of Philosophy, Izmir, 

Turkey. Kurtul Gulenji, Mimar Sinan University, Department of History and Philosophy of 

Science, İstanbul.  

“შესაძლებელია თუ არა ადამიანის ემანსიპაცია ტექნოლოგიების პირობებში?“ 

„ Is Human Emancipation through Technology Possible?“ 



6. ირმა ბაგრატიონი, ბსუ, ასისტ. პროფესორი, ფილოსოფიის დოქტორი. “შემოქმედებითი 

პარადიგმები აბსტრაქტულ-ექსპრესიონისტული ფერწერის ესთეტიკური გააზრებისთვის”. 

Irma Bagrationi, Bsu, Asist. Professor, Ph. D. in Philosophy. “Creative Paradigms for the Aesthetic 

Understanding of Abstract Expressionist Painting”. 

7. გიორგი მასალკინი, ბსუ, ასოც. პროფესორი, ფილოსოფიის დოქტორი. “პოლიტიკა მიხეილ 

მახარაძის პუბლიცისტიკაში”. 

 Giorgi Masalkini, Bsu, Associated Professor, Ph.D in Philosophy. “Politics in Mikheil Makharadze s 

Publicity”. 

8. მინდია ირემაძე, ბსუ, ფილოსოფიის მაგისტრი. “რელიგია და კოლექტიური ცნობიერება”. 

Mindia Iremadze, BSU, Master of Philosophy.  “Religion and Collective Consciousness”. 

 

 

კონფერენციის რეგლამენტი: 

 მოხსენება - 10-15 წუთი; 

მსჯელობა - 5 -8 წუთი;  

                                      

Conference Regulations: Presentation – 10-15 minutes;  

Discussion – 5-8 minutes 

 

 

საორგანიზაციო კომიტეტი: 

Organizational sommittee: 

 

ვარდო ბერიძე, ბსუ, ასოც. პროფესორი                  

გიორგი მასალკინი, ბსუ, ასოც. პროფესორი           

აბესალომ ასლანიძე, ფილოსოფიის დოქტორი   

Vardo beridze, BSU, Associated  Professor        Email: vardo.beridze@bsu.edu.ge 

Giorgi Masalkini, BSU, Associated Professor     Email: Giorgi.masalkini@bsu.edu.ge 

Abesalom Aslanidze, Ph.D. in Philosophy        Email: a.aslanidze@bsu.edu.ge 

  

 

 

 



 

 

                                            

 

 

 

 

იუნესკოს ფილოსოფიური პროგრამის ფარგლებში 

ყოველწლიურად (2002 წლიდან) ტარდება 

ფილოსოფიის მსოფლიო დღე 

Within the Framework of the UNESCO Philosophical Program 

Held Annually (Since 2002) 

World Philosophy Day 

 


