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“All our cultural and others spiritual treasures, which were
created by the Georgian nation - are based on Christian faith...
There is no knowledge connected to faith, as far as there is no faith
will not be depended on knowledge.”

His Holiness and Beatitude,
Catholicos-Patriarch of All Georgia
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სამეცნიერო კონფერენციაში
– „Cveni sulierebis balavari“ –

მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც ჩატარდება
2018 წლის 18-19 მაისს,

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
დასაწყისი 1300 საათზე

მისამართი: ნინოშვილის ქ. №35,
უნივერსიტეტის II კორპუსი,
IV სართული, დარბაზი №430

საორგანიზაციო კომიტეტი

* * * * *
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Mr
We have the pleasure to invite you to participate

in the X International Scientific Conference
– “THE FUNDAMENTALS OF OUR SPIRITUALITY” –

which will take place
on the 18st -19nd of May 2018

At Batumi Shota Rustaveli State University
Conference begins at 1300

Address: 35, Ninoshvili Str.,
the 2nd Building of University,

4nd Floor, Hall №430

Organizing Committee



საორგანიზაციო კომიტეტი:
როინ მალაყმაძე (თავმჯდომარე), ბიჭიკო დიასამიძე
(თავმჯდომარის მოადგილე), ოლეგ ჯიბაშვილი (პასუხისმგებელი
მდივანი), შუშანა ფუტკარაძე, ნოდარ კახიძე, უჩა ოქროპირიძე,
ირმა ბაგრატიონი, ხათუნა დიასამიძე, აბესალომ ასლანიძე,
სულხან მამულაძე,  მაია ჭიჭილეიშვილი, ნანა ხახუტაიშვილი,
ირინა ვარშალომიძე

Organizing Committee:
Roin Malakmadze (Chairman), Bichiko Diasamidze (Assistant to
Chairman), Oleg Jibashvili (Senior Secretary), Shushana Putkaradze,
Nodar Kakhidze, Ucha Okropiridze, Irma Bagrationi, Khatuna
Diasamidze, Abesalom Aslanidze, Sulkhan Mamuladze, Maia
Chichileishvili, Nana Khakhutaishvili, Irina Varshalomidze

საორგანიზაციო კომიტეტი კონფერენციისადმი
გაწეული მხარდაჭერისათვის მადლობას უხდის:

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს;
საქართველოს დიასამიძეთა საგვარეულო კავშირს;
საამშენებლო ფირმა (შპს) „ლაითჰაუსს“ (დამფუძნებელი ლევან მჟავანაძე);
ხვიჩა შარაშიძეს.

2018 წლის 18 მაისი 1300 May18st 2018
პლენარული სხდომა * Plenary Session

კონფერენციის გახსნა – პროფ. მერაბ ხალვაში
უნივერსიტეტის რექტორი

Opening of the Conference – Prof. Merab Khalvashi
University Rector

მისალმებები Welcome Speeches

მოხსენება Report
როინ მეტრეველი (თბილისი, საქართველო)
მეცნიერება – სულიერებისათვის ბრძოლის სამსახურში
Roin Metreveli (Tbilisi, Georgia)
Science in Service of Fighting for Spirituality

რეგლამენტი: მომხსენებელი – 10 წუთი; Time-limit: Speaker – 10 minutes
კამათში მონაწილე – 5 წუთი; Discussant – 5 minutes

I სექცია 1400 Section I
სხდომის ხელმძღვანელები * Session heads

პროფ. დოდო ჭუმბურიძე, პროფ. როინ მალაყმაძე,
Prof. Dodo Chumburidze, Prof. Roin Malakmadze,

1. გურამ ლორთქიფანიძე (თბილისი, საქართველო)
ეპისკოპოსი პეტრე კონჭოშვილი (1836-1909) ჭოროხის ხეობის ქართული
მოსახლეობის “სარწმუნოებრივი და ზნეობრივი მდგომარეობის” შესახებ
Guram Lortkipanidze (Tbilisi, Georgia)
Bishop Petre Konchoshvili (1836-1909) on the “Religious and Moral State of
Georgian Population of the Chorokhi Gorge”

2. მიხეილ მახარაძე (ბათუმი, საქართველო)
მსოფლმხედველობრივი იდეები აბუსერისძე ტბელის შემოქმედებაში
Mikhail Makharadze (Batumi, Georgia)
World Outlook Ideas in Tbel  Abuseridze's Work



3. ლელა სარალიძე (თბილისი, საქართველო)
პარიზის წმინდა ნინოს სახელობის ქართული ეკლესიის მოძღვრის – ილია
მელიას მოღვაწეობის ისტორიიდან
Lela Saralidze (Tbilisi, Georgia)
From the history of the Activity of Elie Mélia – Priest of the Georgia Church Of
St. Nino in Paris

4. გია გელაშვილი (თბილისი, საქართველო)
ერთი დოკუმენტი უორდროპის კოლექციიდან
Gia Gelashvili (Tbilisi, Georgia)
One Document  from the Wardrop Collection

5. ოთარ გოგოლიშვილი (ბათუმი, საქართველო)
ბათუმის  კათოლიკური ეკლესია
Otar Gogolishvili (Batumi, Georgia)
Batumi Catholic Church

6. ირმა კვაშილავა (თბილისი, საქართველო)
აზერბაიჯანული ტრადიციების მოდერნიზმი საქართველოში და
თანამედროვეობა
Irma Kvashilava (Tbilisi, Georgia)
Modernism of Azerbaijan Traditions in Georgia and Contemporary Life

7. შორენა მახაჭაძე (ბათუმი, საქართველო)
წითელი ტერორი და რელიგიის მსახურნი ,,მთვარის მოტაცებაში“
Shorena Makhachadze (Batumi, Georgia)
Red terror and servants of religion in  "Stealing of the Moon"

8. Имануддин Сулаев (Махачкала, Россия)
К истории создания Горской Республики и объявлении автономии Дагестана
(1918-1920 гг.)
იმანუდდინ სულაევი (მახაჭკალა, რუსეთი)
მთიელთა რესპუბლიკის შექმნისა და დაღესტნის ავტონომიის
გამოცხადების ისტორიისათვის (1918-1920 წწ.)

9. თალიკო  ბერიძე (ბათუმი, საქართველო)
არსებითი სახელები სინონიმებად „შესაქმის“ პარალელურ რედაქციებში
Taliko Beridze (Batumi, Georgia)

Synonyms of Nouns in Parallel Editions of “Shesakme”

10. ნესტან მამუჭაძე (ბათუმი, საქართველო)
„მართლის თქმის პრინციპის“ აუცილებლობა მედიაში (პატრიარქის
ზოგიერთი ქადაგების გააზრებითვის)
Nestan Mamuchadze (Batumi, Georgia)
The Need “Principle of Speaking the Truth” in Media (To Conceptualize Some of
the Preaching of the Patriarch)

11. ნათია კალანდაძე (ჩოხატაური, საქართველო)
სუფსის ხეობის სიძველენი დ. ბაქრაძის ,,მოგზაურობის“ მიხედვით და
მათი სადღეისო მდგომარეობა
Natia Kalandadze (Chokhatauri, Georgia)
Antiquities of River Supsa Valley According to the “Journey” Written by D.
Bakradze and Their Current Condition

12. კლარა გელაშვილი (ხაშური, საქართველო)
ომი და რელიგიური რეფლექსიები მხატვრულ ტექსტებში
Klara Gelashvili (Khashuri, Georgia)
The War and the Religious Reflections in Artistic Texts

13. დურმიშხან აფხაზავა (ყაზანი, რუსეთი)
სოფიო ქარცივაძე (ბათუმი, საქართველო)
ვადები და მისი მნიშვნელობა სამოქალაქო საპროცესო სამართალში
Durmishkhan Apkhazava (Kazan, Russia)
Sophio Kartsivadze (Batumi, Georgia)
Dates and Its Importance in Civil and Procedural Law

სხდომის შეჯამება
Summary of session

II სექცია 1400 Section II
სხდომის ხელმძღვანელები * Session heads

პროფ. შუშანა ფუტკარაძე, პროფ. ავთანდილ ნიკოლეიშვილი
Prof. Shushana Phutkaradze, Prof. Avtandil Nikoleishvili

1. ქეთევან პავლიაშვილი (თბილისი, საქართველო)



კლიკისჯვრის სამონასტრო კომპლექსის საკითხისათვის (შიდა ქართლი -
ატენის ხეობა)
Ketevan  Pavliashvili (Tbilisi, Georgia)
The Question of “Klikijvari” Cloister  Comple (Internal Kartli – Ateni  Ravine)

2. იმერი ბასილაძე, სულხან კუპრაშვილი, გოდერძი ვაჭრიძე (ქუთაისი,
საქართველო)
იაკობ გოგებაშვილის რელიგიური მსოფლმხედველობის საკითხისათვის
ქართულ პედაგოგიკურ აზროვნებაში
Imeri Basiladze, Sulkxan Kuprashvili, Goderdzi Vatchridze (Kutaisi, Georgia)
Iakob Gogebashvili’s Religious Worldview in Georgian Pedagogical Thinking

3. ნანული ნოღაიდელი (ბათუმი, საქართველო)
შელოცვათა ლექსიკისათვის აჭარულში
Nanuli Noghaideli (Batumi, Georgia)
Vocabulary in Adjarian Prayers

4. სალომე ბახია-ოქრუაშვილი (თბილისი, საქართველო)
აფხაზთა ეთნიკურ ცნობიერებასა და ეთნიკურ ერთობლიობასთან დაკავ-
შირებული ზოგიერთი რწმენა-წარმოდგენა
Salome Bakhia-Okruashvili (Tbilisi, Georgia)
Some Religious Beliefs Related to Abkhazian Ethnic Consciousness and Ethnic Unity

5. ეთერ ქავთარაძე (თბილისი, საქართველო)
ერთი საბუთის კვლევის ისტორია და დავით ყიფშიძე
Eter Kavtaradze (Tbilisi, Georgia)
History of Research of One of the Documents and David Kipshidze

6. თამარ გოგოლაძე (გორი, საქართველო)
ვაჟა-ფშაველას ცხოვრება-შემოქმედება ქრონიკებსა და  მოგონებათა
ტექსტებში
Tamar Gogoladze (Tbilisi, Georgia)
Vazha-Pshavela's Life and Creative Works in Chronicles and Memoirs

7. მედეა ბენდელიანი (თბილისი, საქართველო)
გამოთქმა - “ახალმა ნინომ მოაქცია” გაგებისათვის იოანე ზოსიმეს “ქებაი და
დიდებაი ქართულისა ენისაი”-ში

Medea Bendeliani (Tbilisi, Georgia)
For the Understanding of Expression Given in  „Praise and Exaltation of the
Georgian Language“ by Ioane-Zosime – „A New Nino Converted“

8. Özgün Günaydın (Adapazari, Turkey)
For the Issue of the Architectural and Aesthetic Research of the Constructions of
the Bachkovo Monastery
ოზგუნ გუნაიდინი (ადაფაზარი, თურქეთი)
პეტრიწონის სამონასტრო კომპლექსის არქიტექტურულ-ესთეტიკური
კვლევის საკითხისათვის

9. უჩა ოქროპირიძე (ბათუმი, საქართველო)
აწმყო, შობილი წარსულისაგან...
Ucha Okropiridze (Batumi, Georgia)
Present, from the Past...

10. Tamar Aburjania (Moscow, Russia)
The Ethical Analysis of the Global Economic Problems According to Christian
Worldviews
თამარ აბურჯანია (მოსკოვი, რუსეთი)
მსოფლიო ეკონომიკური პრობლემების ეთიკური ანალიზი ქრისტიანული
მსოფლმხედველობის მიხედვით

11. აბესალომ ასლანიძე (ბათუმი, საქართველო)
საქართველოში ახალგაზრდობის რადიკალიზაციის მიზეზები და მათი
გადაჭრის გზების შესახებ
Abesalom Aslanidze (Batumi, Georgia)
The Reasons of Youth Radicalization in Georgia and Ways for Solving Them

12. მერაბ მეგრელიშვილი (ბათუმი, საქართველო)
1935-1937 წწ. ბათუმის სამასწავლებლო ინსტიტუტში პროფესორ სარგის
კაკაბაძის მოღვაწეობის შესახებ
Merab Megrelishvili (Batumi, Georgia)
About Professor Sargis Kakabadze’s Activities at Batumi Teaching Institute in
1935-1937

13. მაია ქარცივაძე (ბათუმი საქართველო)
ჰერპესის დაავადების გენეზისისათვის



Maya Kartsivadze (Batumi, Georgia)
The Origin of Herpes

სხდომის შეჯამება
Summary of session

2018 წლის 19 მაისი 1300 May 19st 2018
I სექცია 1300 Section I

სხდომის ხელმძღვანელები * Session Heads
პროფ. ლელა სარალიძე, პროფ. მიხეილ მახარაძე

Prof. Lela Saralidze, Prof. Mikhail Makharadze

1. ტარიელ ფუტკარაძე (თბილისი, საქართველო)
საქართველოს ეკლესია გეოპოლიტიკურ კონტექსტში
Tariel Phutkaradze (Tbilisi, Georgia)
Georgian Church in the Geopolitical Context

2. Nicolae V. Dură (Constanta, Romania)
Provisions of International Law on the Parents’ Right to Provide Their Children
with a Religious Education
ნიკოლაი დურა (კონსტანცა, რუმინეთი)
ბავშვთა რელიგიური განათლებისთვის მშობელთა უფლებების
საერთაშორისო სამართლებრივი უზრუნველყოფა

3. ავთანდილ ნიკოლეიშვილი (ქუთაისი, საქართველო)
სპარსეთში დეპორტირებულ ქართველთა ეროვნულ-სარწმონოებრივი
მდგომარეობა იქაური სომხური დიასპორის ყოფასთან მიმართებით
Avtandil Nikoleishvili (Kutaisi, Georgia)
National-Religious State of the Georgians Deported to Persia In Relation to the Life
of the Local Armenian Diaspora

4. ბიჭიკო დიასამიძე, ოლეგ ჯიბაშვილი (ბათუმი, საქართველო)
ხინოწმინდის ეპარქია
Bichiko Diasamidze, Oleg Jibashvili (Batumi, Georgia)
The Diocese of Khintsminda

5. Cătălina Mititelu (Constanta, Romania)
Andrei Tinu (Bucharest, Romania)ლ
Provisions of State and Church Law on the Cooperation Between the State and the
Church in the First Millennium
კატალინა მიტიტელუ (კონსტანცა, რუმინეთი)
ანდრე ტინუ (ბუქარესტი, რუმინეთი)
სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის  თანამშრომლობის საკანონმდებლო-
სამართლებრივი პირობები I ათასწლეულში

6. გიული გიგუაშვილი (გორი, საქართველო)
ახალი აბრეშუმის გზა და საქართველო
Giuli Giguashvili (Gori, Georgia)
New Silk Road and Georgia

7. Teodosie Petrescu (Constanta, Romania)
For the Issue on Research of Labor of Love of the Holy Martyrs of Scythia Minor
თეოდოს პეტრესკუ (კონსტანცა, რუმინეთი)
მცირე სკვითიის წმინდა მოწამეთა ღვაწლის კვლევის საკითხისათვის

8. ჯემალ კარალიძე (ბათუმი, საქართველო)
რუსეთის გეოპოლიტიკა კავკასიაში და აფხაზთა მუჰაჯირობა
Jemal Karalidze (Batumi, Georgia)
Geopolitics of Russia in the Caucasus and Abkhazians’ Muhajirism

9. გიორგი მასალკინი (ბათუმი, საქართველო)
სუბიექტივიზმის დემონი ანუ სუბიექტისა და ობიექტის დიქოტომია
დასავლურ ფილოსოფიაში
Giorgi Masalkini (Batumi, Georgia)
Daemon of Subjectivity or the Dichotomy of the Subject and Object in Western
Philosophy

10. ლევან ხალვაში (ბათუმი, საქართველო)
ფილოსოფიური ტექსტის პრობლემა
Levan khalvashi (Batumi, Georgia)
The Program of  Philosophical Text

11. ნაილა ჩელებაძე (ბათუმი, საქართველო)



მართლმადიდებლური საეკლესიო ცხოვრების ზოგიერთი საკითხი
ბათუმის ოლქში XIX საუკუნის დასასრულს (საარქივო მასალების
მიხედვით)
Naila Chelebadze (Batumi, Georgia)
Some Issues of Orthodox Church Life in the District of Batumi At the end of the
XIX Century (According to the Archive Materials)

12. Van Liang Kong, Mariam Antadze (Siping, China)
On the Issue of The World Christian Libraries As Historical and Theological
Phenomena
ვან ლიან კონგი, მარიამ ანთაძე (სიპინი, ჩინეთი)
მსოფლიოს ქრისტიანული ბიბლიოთეკების როგორც ისტორიულ-
თეოლოგიურ ფენომენთა საკითხისათვის

13. მარინა შალიკავა (ბათუმი, საქართველო)
აფხაზთა ტრადიციულ-ყოფითი კულტურის თავისებურებანი
Marina Shalikava (Batumi, Georgia)
The Peculiarities of the Traditional Culture of the Abkhazians

14. ზურაბ ნაგერვაძე (ბათუმი, საქართველო)
მასწავლებლობიდან მეცენატობამდე
Zurab Nagervadze (Batumi, Georgia)
From Teacher to Patronage

სხდომის შეჯამება
Summary of session

II სექცია 1300 Section II
სხდომის ხელმძღვანელები * Session heads

პროფ. შორენა მახაჭაძე, პროფ. გია გელაშვილი
Prof. Shorena Makhachadze, Prof. Tariel Putkaradze

1. მერაბ ახვლედიანი, შუშანა ფუტკარაძე, როინ მალაყმაძე (ბათუმი,
საქართველო)
ძველი ქართული კულტურის ერთ-ერთი კერა ანატოლიაში (თურქეთი) -
ულუმბო. ზეკეპე ბერთელი და საბა კუტი
Merab Akhvlediani, Shushana Phutkaradze, Roin Malakmadze (Batumi, Georgia)

One of the Hearths of Old Georgian Culture in Anatolia (Turkey) – Ulumbo.
Zekepe Berteli and Saba Cute

2. ირაკლი ბარამიძე (ბათუმი, საქართველო)
ქართულ-კათოლიკური ურთიერთობები რომის პაპთან რუსუდან მეფის
მიმოწერაში
Irakli Baramidze (Batumi, Georgia)
Georgian-Catholic Relations in the Correspondence of King Rusudan to the Pope
of Rome

3. დოდო ჭუმბურიძე, ზვიად ტყეშელაშვილი (თბილისი, საქართველო)
ეროვნული კონცეპტები ნიკო ნიკოლაძის თეორიულ ნააზრევსა და
პრაქტიკულ მოღვაწეობაში
Dodo Chumburidze, Zviad Tkeshelashvili (Tbilisi, Georgia)
National Concepts of Niko Nikoladze's Theoretical Thinking and Practical
Activity

4. რევაზ უზუნაძე (ბათუმი, საქართველო)
ერგეს „ქვეყანაში“ ქრისტიანობის წარსულიდან
Revaz Uzunadze (Batumi, Georgia)
From the Past of Christianity in the “Country” of Erge

5. Andrzej Furier (Szczecin, Polska)
Maksymilian Orłowski – polski duchowny katolicki w Tbilisi
ანჯეი ფურიერი (შჩეცინი, პოლონეთი)
მაქსიმილიანე ორლოვსკი - პოლონელი კათოლიკე მღვდელი თბილისში
Andrzej Furier (Szczecin, Poland)
Maksymilian Orłowski – Polish Catholic priest in Tbilisi

6. ვარდო ბერიძე (ბათუმი, საქართველო)
ზურაბ კაკაბაძე - პიროვნების სტრუქტურის ერთი ასპექტი
Vardo Beridze (Batumi, Georgia)
Zurab Kakabadze - One Aspect of the Structure of the Personality

7. ეთერ ბოკელავაძე (თბილისი, საქართველო)
ანტიოქიის ეკლესიის სამშვიდობო მისია ახლო აღმოსავლეთის
კონფლიქტებში (XX საუკუნის 70-80-იანი წწ.)
Eter  Bokelavadze (Tbilisi, Georgia)



The  peacekeeping  mission of the Antiochian church in the Middle East’s conflicts
(The 70-80s of the 20th century)

8. მაია აზმაიფარაშვილი (გორი, საქართველო)
ტრადიციული სულიერი კულტურა და არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის როლი საქართველოს ტურისტული ინდუსტრიის
განვითარებაში
Maia Azmaiparashvili (Gori, Georgia)
Traditional Spiritual Culture and the Role of Intangible Cultural Heritage in the
Development of Georgian Tourism Industry

9. ლალი ანთიძე (ბათუმი, საქართველო)
ზურაბ კაკაბაძე ეპოქალური კრიზისისა და კრიზისული ეპოქის შესახებ
Lali Antidze (Batumi, Georgia)
Zurab Kakabadze on the Epochal Crisis and the Crisis Era

10. ასმათ დიასამიძე (ბათუმი, საქართველო)
ჩვენი დროის უპირველესი გამოწვევა
Asmat Diasamidze (Batumi, Georgia)
The First Challenge of our Time

11. მიხეილ ხალვაში (ბათუმი, საქართველო)
პირველი შეცოდების შესახებ
Mikheil Khalvashi (Batumi, Georgia)
About the First Sin

12. ნათია ნაცვლიშვილი (თბილისი, საქართველო)
განდეგილობა-მეუდაბნოეობისა და ადრეული მონაზვნობის შესახებ
საქართველოში
Natia Natsvlishvili (Tbilisi, Georgia)
Hermitage-Anchoretic Life and Early Monasticism in Georgia

13. ოთარ ნიკოლეიშვილი (ქუთაისი, საქართველო)
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი
ეკლესიის ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიის ისტორიიდან
Otar Nikoleishvili (Kutaisi, Georgia)
From the History of Diocese of North America of the Georgian Apostolic
Autocephalous Orthodox Church

14. ეკა სილაგაძე (თბილისი, საქართველო)
“მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი“ და საბჭოთა კავშირში არსებული სხვა
რელიგიური ორგანიზაციები და სექტები XX საუკუნის 20 – 40 იან წლებში
Eka Silagadze (Tbilisi, Georgia)
“League of Militant Atheists” and Other Religious Organizations and Sects That
Existed in the Soviet Union in 20-30-ies of XX Century

სხდომის შეჯამება
Summary of session

III სექცია 1300 Section III
სხდომის ხელმძღვანელები * Session heads

პროფ. თამარ გოგოლაძე, პროფ. უჩა ოქროპირიძე
Prof. Tamar Gogoladze, Prof. Ucha Okropiridze

1. ნოდარ ბარამიძე (ბათუმი, საქართველო)
ლადო კოტეტიშვილი (1895-1940) აჭარელი მაჰმადიანის ერთი
ფსიქოლოგიური თავისებურების შესახებ
Nodar Baramidze (Batumi, Georgia)
Lado Kotetishvili (1985-1940) about One of the Psychological Peculiarities of
Adjarian Muslims

2. ნაილე მიქელაძე,  ციალა ნარაკიძე (ბათუმი,  საქართველო)
რამდენიმე ლეგენდა ქრისტიანობისათვის წამებულთა  შესახებ ზემო
აჭარასა და ლაზეთში
Naile Mikeladze, Tsiala narakidze (Batumi, Georgia)
Legend “Several Christian Martyrs on the Upper Adjara and Lazeti”

3. Абдрахманов Данияр Мавлиярович (Уфа, Россия)
Духовная безапасность и профилактика экстремизма вна примере Баш-
кирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы
დანიარ აბდრახმანოვი (უფა, რუსეთი)
სულიერი უსაფრთხოება და ექსტრემიზმის პროფილაქტიკა ბაშკირეთის მ.
აკმულლის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის მაგალითზე
Abdrakhmanov Daniyar (Ufa, Russia)
Spiritual Safety and Prevention of Extremism in the Example of Bashkirya State
Pedagogical University of the Named of M.Akmull



4. მარიამ კობერიძე (გორი, საქართველო)
ივანე ლოლაშვილი – ანტონ ბაგრატიონის ,,წყობილსიტყვაობის” მკვლევარი
Mariam Koberidze (Gori, Georgia)
Ivane Lolashvili – Researcher of Anton Bagrationi’s „Tskobilsitkvaoba“

5. შოთა მამულაძე, თამაზ ფუტკარაძე, კახაბერ ქამადაძე (ბათუმი, საქართველო)
არტაანის საეკლესიო ნაგებობანი (ზაქი, ჭალა, ურთა, ფექრაშენი)
Shota Mamuladze, Tamaz Phutkaradze, Kakhaber Kamadadze (Batumi, Georgia)
Ecclesiastical Buildings of Ardahan (Zaki, Chala, Urta)

6. თინათინ ჯაბადარი (თბილისი, საქართველო)
გიორგი ბოჭორიძე და სამცხე ჯავახეთის ისტორიული ძეგლები
Tinatin Jabadari (Tbilisi, Georgia)
Giorgi Bochoridze and historical Monuments of Samtskhe-Javakheti

7. ირინა არაბიძე (თბილისი, საქართველო)
საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საკითხები ევგენი შიშკინის წიგნში −
კავკასიელი მღვდელაღმსარებელი მიტროპოლიტი ანტონი (რომანოვსკი):
ცხოვრების გზა (Кавказский священноисповедник митрополит Антоний
(Романовский): жизнеописание)
Irina Arabidze (Tbilisi, Georgia)
The Issues of the History of the Church of Georgia in the Book of Evgeny Shishkin
„Caucasian Priest-Confessor Metropolitan Anthony (Romanovsky): Biography“

8. თემურ ავალიანი, ეკატერინე ბარამიძე (ბათუმი, საქართველო)
ზემო აჭარის ანთროპონიმიკული სურათის ტრანსფორმაციის ზოგიერთი
ტენდენციის შესახებ
Temur Avaliani, Ekaterine Baramidze (Batumi, Georgia)
Some of the Trend of Transformation of Anthroponomic Picture of Upper Adjara

9. ნოდარ ბასილაძე (ბათუმი, საქართველო)
აკაკი წერეთელი მშობლიურ ენაზე სწავლების შესახებ
Nodar Basiladze (Batumi, Georgia)
Akaki Tsereteli about Teaching Native Language

10. ელზა ფუტკარაძე, ნაილე მიქელაძე (ბათუმი, საქართველო)
გაღმა დარჩენილთა სულიერი განცდები შუშანა ფუტკარაძის  ,,ჩვენებურე-
ბის ქართულის“ მიხედვით

Elza Phutkaradze,  Naile MIkeladze (Batumi, Georgia)
On the Other Side of the Remnant of Spiritual Feelings Shushana Phutkradzis
,,Ours Georgian” by

11. თამარ გოგოლაძე (გორი, საქართველო)
ვაჟა-ფშაველას ცხოვრება-შემოქმედება ქრონიკებსა და მოგონებათა
ტექსტებში
Tamar Gogoladze (Tbilisi, Georgia)
Vazha-Pshavela's Life and Creative Works in Chronicles and Memoirs

12. მალხაზ ჩოხარაძე (ბათუმი, საქართველო)
„საქართველო − დიდი სატკივარი“ ანუ ჩანაწერები ანზორ კუდბას
შემოქმედებისათვის
Malkhaz Chokharadze (Batumi, Georgia)
”Georgia - a Big Pain“, Notes  from Anzor Kudba's  Works

13. ლოლიტა სურმანიძე (ბათუმი, საქართველო)
აჭარული ტრადიციული მუსიკისა და ცეკვის შემსრულებლობის
ზოგიერთი საკითხი
Lolita Surmanidze (Batumi, Georgia)
Performance Issues of Ajarian Traditional Music and Dance

14. მიხეილ ქართველიშვილი (თბილისი, საქართველო)
ათეისტური აზროვნების განვითარების ისტორიიდან (რუსი
რევოლუციონერ-დემოკრატები)
Mikheil Kartvelishvili (Tbilisi, Georgia)
From the history of the development of atheistic thought (Russian revolutionar-
democrats)

სხდომის შეჯამება
Summary of session

კონფერენციის შეჯამება
Conference Conclusion


