საერთაშორისო კონფერენცია:
ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში
24-26 ოქტომბერი
ინტერკულტურული კომუნიკაციის საკითხი თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების
(გლობალიზაცია, მიგრაციები, კონფლიქტები) გამო განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს. საქართველო ისტორიულად გამორჩეული ქვეყანაა თავისი მრავლაფეროვნებით, რამაც განაპირობა მშვიდობიანი თანაცხოვრების ტრადიციული სისტემებისა და ჯგუფთაშორისი საკომუნიკაციო არხების ჩამოყალიბება; განსაკუთრებული ეთნოგრაფიული რეალიებისა და ქცევის მოდელების განვითარება. აქ
მულტიკულტურულ გარემოში უძველესი დროიდან უწყვეტი იყო ურთიერთობა განსხვავებული ეთნოკულტურული, რელიგიური თუ ლინგვისტური ჯგუფების წარმომადგენელთა შორის. უწყვეტი პროცესი
იყო კულტურათაშორისი ურთიერთობები, მთელ რიგ რეალიათა გაცვლა და გაზიარება. დროთა ვითარებაში პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციეტალური სიტუაციის ცვლილება იწვევდა საქართველოს ეთნო-კულტურული რუკის ცვლილებებს, რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენდა ინტერკულტურულ
კომუნიკაციაზე. ამ საკითხების კვლევა და დისკუსია მათ ირგვლივ წვლილს შეიტანს თანამედროვე
გამოწვევების ანალიზში.
კონფერენციის ორგანიზება შესაძლებელი გახდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.
თბილისი
2019

ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული კომუნიკაცია
საქართველოში
24 ოქტომბერი
მისამართი: თსუ 1 კორპუსი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის დარბაზი (107)
10:00
10:30

11:00

12:00
12:30

რეგისტრაცია
მისალმება:
ნინო გვენეტაძე (თსუ რექტორის მოადგილე),
ზვიად გაბისონია (რუსთაველის ფონდის დირექტორი),
ნუნუ ოვსიანიკოვა (თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი),
გიორგი კეკელიძე (ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი),
ნანა გაფრინდაშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი)
მთავარი მომხსენებელი:
ქეროლ ფუშე (მონრეალის უნივერსიტეტი, კანადა)
Identity formation and the co-production of knowledge: an ecological approach to cultural
diversity in the school context
(იდენტობის ფორმაცია და ცოდნის თანაპროდუცირება: კულტურული
მრავალფეროვნებისადმი ეკოლოგიური მიდგომა სასკოლო კონტექსტში)
ყავის შესვენება
ქევინ თიუითი (მონრეალის უნივერსიტეტი, კანადა)
Communication with invisible realms in highland Georgian vernacular religious pratice
(უხილავთან კომუნიკაცია საქართველოს მთიანეთის რელიგიურ პრაქტიკაში)

12:50

13:10

13:30
14:30
15:00
15:20
15:40
16:00
16:30
17:00

ნინო აბაკელია (ილიაუნი, საქართველო)
Towards the study of hybrid cults in Goergia
(ჰიბრიდული კულტების შესწავლისათვის საქართველოში)
ანა ჩეშლევსკა (იაგელონის უნივერსიტეტი, პოლონეთი), კლაუდია კოსიჩინსკა (ვარშავის
უნივერსიტეტი, პოლონეთი)
Nowruz among Azerbejanis in Georgia – traditional practice or invented tradition
(ნოვრუზი საქართველოს აზერბაიჯანელებში - ტრადიციული პრაქტიკა თუ მოგონილი
ტრადიცია)
სამხარი
ქეთევან ხუციშვილი (თსუ, საქართველო)
საქართველო - ინტერკულტურული ურთიერთოების მაგალითი
ზურაბ ხონელიძე (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო)
ივანე ჯავახიშვილი და ქართული საუნივერსიტეტო იდეა
მირიან ხოსიტაშვილი (ეროვნული ბიბლიოთეკა, საქართველო),
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობანი თბილისში 1918-1921 წლებში
როზეტა გუჯეჯიანი (თსუ, საქართველო),
ეთნო-რელიგიური ინტერკულტურალიზმი მართლმადიდებელ არაბთა მაგალითზე
ყავის შესვენება
ფაჰრიე ბაირამი (პამუკალეს უნივერსიტეტი, თურქეთი),
ტაო-კლარჯული ნაგებობანი ართვინისა და არზრუმის რეგიონებში.
ფაჰრიე ბაირამისა და ქევინ თიუითის დაჯილდოება ქართული კულტურის შესწავლის
საქმეში შეტანილი წვლილისათვის

10:00

ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული კომუნიკაცია
საქართველოში
25 ოქტომბერი
მისამართი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ლადო გუდიაშვილის ქ. 7
სექციური მუშაობა
1 სექცია, ლიბერთი დარბაზი.
2 სექცია, მისაღები ოთახი.
3 სექცია, კოტე აფხაზის
თავმჯდომარე: მელანი კრებსი,
თავმჯდომარე: მირიან
ოთახი
თავმჯდომარე: ნინო
ხოსიტაშვილი,
აბაკელია
ნინო აივაზიშვილი-გეენე
ნაირა ბეპიევა (თსუ,
ნინო მინდაძე (თსუ,
(რურის უნივერსიტეტი,
საქართველო),
საქართველო), გენდერული
ხმით ნატირლები
ურთიერთობების
გერმანია),
Changing Ideas, Ideals and Mother
თავისებურებანი ქართულ
ქართულსა და ოსურ
ტრადიციულ მედიცნაში
Tongue - Coping Strategies of
ფოლკლორში
Ingiloys in PostSoviet Azerbaijan
(იდეების, იდეალებისა და
მშობლიური ენის ცვლილება ინგილოთა სტრატეგიები
პოსტსაბჭოთა აზერბაიჯანში)

10:20

10:50

კარლი სთორმი (აღმოსავლეთ
ფინეთის უნივერსიტეტი,
ფინეთი), “From the Day that the
Earth Came into Being, Borchalo
has always been here”: Examining
Spatial Imaginaries of 'Borchalo'
among Georgian Azeri-Turks
(დედამიწის გაჩენის დღიდან
ბორჩალო აქ არის: საქართველოს
აზერბაიჯანელთა სივრცითი
წარმოდგენები ბორჩალოზე)
გიორგი ჭეიშვილი (ბერგენის
უნივერსიტეტი, ნორვეგია), Who
Built these Churches? Material
Culture and the Communal Past in
the Turkish-Georgian `Borderland
(ვინ ააშენა ეს ეკლესიები?
მატერიალური კულტურა და
საერთო წარსული საქართველოთურქეთის საზღვარზე)

ლია ახლაძე, თამარ
შინჯიაშვილი (სოხუმის
სახელწიფო
უნივერსიტეტი,
საქართველო),
კულტურული იდენტობის
პრობლემები აფხაზეთში

კახა კვაშილავა (სოხუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო),
კიდევ ერთხელ აბაზა მეჰმედ
ფაშას ეთნიკური იდენტობის
საკითხისათვის.

ირინე საგანელიძე
(საქართელოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტრო),
მრავალეთნიკური
საქართველოს ხელოვნება
(XIX საუკუნისა და XX
საუკუნის მხატვრობის,
არქიტექტურისა და
სამუსიკო ხელოვნების
ზოგადი მიმოხილვა)

დავით ჩოჩიშვილი (გორის
უნივერსიტეტი,
საქართველო), ქართველებისა
და ებრაელების იდენტობის
პარალელები მე-19 საუკუნის
მეორე ნახევრის
საქართველოში (იეჰუდა
ჩორნის მიხედვით)

11:10

თეა ქამუშაძე (თსუ,
საქართველო),
“ეზოს სამლოცველოები”:
რელიგიურობის ახალი ფორმები
პოსტსოციალისტურ ურბანულ
სივრცეში.

11:30

12:00

12:20

1 სექცია
თავმჯდომარე: ქეთევან
ხუციშვილი
კატარინა თაიზერი (მარბურგის
ფილიპსისი უნივერსიტეტი,
გერმანია),
The Hijab Discussion – An Analysis
(დისკუსია ჰიჯაბზე - ანალიზი).

ეკატერინე ბასილაია (თსუ,
საქართველო),

ნინო პოპიაშვილი (თსუ,
საქართველო)
ინტერკულტურული
კომუნიკაცია და
განათლების საკითხები
საქართველოში ქართულოსურ-აფხაზურ დისკურსში
ყავის შესვენება
2 სექცია
თავმჯდომარე: როზეტა
გუჯეჯიანი
გიორგი კალანდია
(საქართველოს თეატრის,
მუსიკის, კინოსა და
ქორეოგრაფიის სახელმწიფო
მუზეუმი, საქართველო),
ფლორენსკები მრავალეროვანი
საქართველო.
ქეთევან კაკიტელაშვილი
(თსუ, საქართველო),

ბორის კომახიძე (თსუ,
საქართველო),
იეზიდთა სამლოცველო და
მისი როლი ეთნორელიგიური იდენტობის
(ტრანს)ფორმაციის
პროცესში

3 სექცია
თავმჯდომარე: ნინო
მინდაძე
თეა თათენაშვილი (სამცხეჯავახეთის უნივერსიტეტი),
რელიგიური სიტუაცია
მულტიეთნიკურ გარემოში
(სამცხე-ჯავახეთის
მაგალითი).

მაია ცერცვაძე
(საქართველოს ტექნიკური

12:50

13:10

Media and intercultural
communication in times of
globalization
(მედია და ინტერკულტურული
კომუნიკაცია გლობალიზაციის
პირობებში)
ჰამლეთ მელკუმიანი (სომხეთის
მეცნიერებათა აკადემია)
Trade in Flea Markets in Tbilisi and
Yerevan: From Survival to
Lifestyle?
(ვაჭრობა ძველმანების ბაზარში
თბილისსა და ერევანში:
გადარჩენიდან ცხოვრების
სტილამდე?).

ებრაელთა იდენტობის
განსაზღვრის საკითხი
საქართველოს
დემოკრატიული
რესპუბლიკის პერიოდში
(1918-1921).
დაჩი ჩიტაია, ნიკა
მუყასაშვილი (თსუ)
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი სოციალური დიალოგის
პლატფორმა და მისი
დაფუძნების სოციალური,
პოლიტიკური მნიშვნელობა,
საქართველოსათვის.

უნივერსიტეტი,
საქართველო),
აფხაზეთის სამთავრო და
უკანასკნელი მთავრის
ოჯახი ბაბო შარვაშიძის
„მემუარებში“.
ეკატერინე ფირცხალავა
(თსუ, საქართველო),
მუსლიმი მესხების
ინტეგრაციის პროცესი
საქართველოში.

სოსე გრიგორიანი (სომხეთის
მეცნიერებათა აკადემია,
სომხეთი)
A religious culture of Armenian
Catholics in Armenia and Georgia
(სომეხ კათოლიკეთა

ქეთევან მანია (ცხუმაფაზეთის მეცნიერებათა
აკადემია, საქართველო)
“სამაგალითო ცხოვრება”
აფხაზეთის ბეჭდური
მედიიის რეპრეზენტაციით.

თინათინ სოზიაშვილი
(დამოუკიდებელი
მკვლევარი, საქართველო),
გერმანული მემკვიდრეობა
საქართველოში და მისი
სოციო-კულტურული და

რელიგიური კულტურა
სომხეთსა და საქართველოში).
13:30

სამხარი
1 სექცია
თავმჯდომარე: თამარ ვეფხვაძე

14:00

14:20

ეკონომიკური ფუნქცია
(ასურეთის მაგალითზე).

ფატი რამიშვილი, ივლიტა
ლობჯანიძე, თეა თალაკვაძე
(ილიაუნი, საქართველო),
მხატვრული ლიტერატურის
სწავლების ინტერკულტურული
ასპექტები ქართულის, როგორც
მეორე ენისა და ინტეგრაციის
პროგრამაზე
გიული შაბაშვილი (თსუ,
საქართველო), ქეთევან
გოჩიტაშვილი (გეომედი,
საქართველო),
ანგლიციზმები თბილისურ
მეტყველებაში.

2 სექცია
თავმჯდომარე: დავით
ჩოჩიშვილი
მედეა აბულაშვილი, ეკა
ჭყოიძე (ილიაუნი,
საქართველო),
ქართული და ბერძნული
იდიომატიკის
ლინგვოკულტურული
დიალოგი
სალომე სუხიაშვილი (თსუ,
საქართველო),
ტრიქსტერი პერსონაჟები
ოსურ და ქართულ
ფოლკლორში.

3 სექცია
თავმჯდომარე: ლია ახალაძე
მანუჩარ ლორია, თამილა
ლომთათიძე (ბათუმის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი),
შიდა მიგრაციები და
სოციოკულტურული
ადაპტაციის პროცესები
პოსტსაბჭოთა აჭარაში
თამარ კიკაბიძე (თსუ,
საქართველო),
ინტერეთნიკური კავშირები
ქართველთა და ჩრდილო
კავკასიელთა შორის
ყვარლის
მუნიციპალიტეტის
მაგალითზე

14:50

თამარ ვეფხვაძე (თსუ,
საქართველო), "გარდამავალი
ხანის" ქართული მწერლობის
ესთეტიკური პრობლემატიკა
ახალი დროის ქართული
იდენტობის კონტექსტში

ივანე მჭედელაძე (თსუ,
საქართველო),
ეთნოიმაგოლოგია, როგორც
ლიტერატურული
დიალოგის ფორმა:
ქართული თემატიკა
პოსტსაბჭოთა პერიოდის
უკრაინულ ლიტერატურაში

15:10

ეკატერინე მიხელიძე (თსუ,
საქართველო),
საქართველოში მცხოვრები
აზერბაიჯანელების
ეთნოლინგვისტური იდენტობა
XX და XXI საუკუნეებში

თამარ ჩაჩიბაია (თსუ,
საქართველო), იური
მიგრიაული, მადგა
ლაგაზაშვილი
(დ.ტვილდიანის
სამედიცინო
უნივერსიტეტი,
საქართველო)
ჰარვარდის ლატენტური
ასოციაციების ტესტის
მიხედვით საქართველოში
კულტურული განსხვავების
მიმართ დამოკიდებულების
შესწავლა.

ნინო ხარჩილავა (ბათუმის
ხელოვნების
უნივერსიტეტი,
საქართველო),
ბატონები და მასთან
დაკავშირებული რწმენაწარმოდგენები (გალის
რაიონის ეთნოგრაფიული
მასალების მიხედვვით)
მარიკა ტყეშელაშვილი
(მარნეულის
მუნიციპალიტეტის მერია),
შორენა საძაგლიშვილი
(ილიაუნი, საქართველო),
ეთნიკურ აზერბაიჯანელთა
ინტეგრაციის პრობლემა
საქართველოში.

15:30

15:50

გიორგი მამარდაშვილი (თსუ,
საქართველო),
იდენტობის ახალი მარკერების
გაჩენისა და დამკვიდრების
პროცესები საქართველოში
მცხოვრებ ეროვნულ
უმცირესობების
წარმომადგენელთა შორის

ნინო ხუციშვილი
(ტექნიკური უნივერსიტეტი,
საქართველო),
ეთნო-კულტურულიდან
გლობალურამდე: გ.
ამაშუკელის მხატვრულგამომსახველობითი
ხერხები
შემაჯამებელი სესია
კონფერენციის დახურვა

International Conference:
Ethnocultural Diversity and Intercultural Communication In Georgia
24-26 October
The issue of intercultural communication became the top topic due to the ongoing processes in the modern
world (globalization, migrations, conflicts). Georgia is a historically unique country with its diversity, which has
led to the establishment of traditional systems of peaceful coexistence and intercommunication channels;
development of specific ethnographic realities and behavioral models. Here was taking place a permanent
interactions between the representtives of various cultures and they were experiencing the multicultural environment. The exchange and sharing of a number of realities was frequent. Changing political, economic and
social situation has been impacting the ethno-cultural map of Georgia, which in turn influenced intercultural
communication. Research and discussions on these issues will be useful for analysis of modern challenges. In
the course of the conference, researchers of Georgian culture and everyday life will be able to share the results
of their studies. Sharing experience and academic discussions will enhance the integrative and international
cooperation.
The organization of conference became possible by the financial support of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
Tbilisi
2019

Ethnocultural Diversity and Intercultural Communication In Georgia
24 October
Venue: TSU building 1 Inave Javakhishvili conference hall (107)
Ilia Chavchavadze Avenue 1
10:00
10:30

11:00

12:00
12:30
12:50
13:10
13:30
14:30

Registration
Welcome:
Nino Gvenetadze (Vice-Rector Of TSU),
Zviad Gabisonia (Director of Rustaveli National Foundation),
Nunu Ovsianikova (TSU Cancelor),
Giorgi Kekelidze (Director of National Parliamentary Library of Georgia),
Nana Gaprindashvili (Dean of Faculty of Humanities TSU)
Key-note Speech:
Carole Faucher (Montreal University, Canada)
Identity formation and the co-production of knowledge: an ecological approach to cultural
diversity in the school context
Coffee-break
Kevin Tuite (Montreal University, Canada)
Communication with invisible realms in highland Georgian vernacular religious pratice
Nino Abakelia (Iliauni, Georgia),
Towards the study of hybrid cults in Georgia
Anna Cieślewska (Jagiellonian University), Klaudia Kosicińska (University of Warsaw), Nowruz
among Azerbejanis in Georgia – traditional practice or invented tradition.
Lunch
Ketevan Khutsishvili (TSU, Georgia),

15:00
15:20
15:40
16:00
16:30
17:00

Georgia – the example of intercultural relations.
Zurab Khonelidze (Sokhumi State University),
Ivane Javakhishvili and the idea of Georgian university education
Mirian Khositashvili (National Parliamentary Library of Georgia, Georgia),
Ethnic and religious minorities in Tbilisi in 1918-1921.
Rozeta Gujejiani (TSU, Georgia),
Ethno-religious interculturalism: the case of Orthodox Arabs.
Coffe-break
Fahriye Bayram (Pamukkale University, Turkey),
Tao-Klarjian buildings in Artvin and Erzerum regions.
Fahriye Bayram and Kevin Tuite reward in recognition their input in research of Georgian culture.

Ethnocultural Diversity and Intercultural Communication In Georgia
25 October
Venue: National Parliamentary Library of Georgia, Lado Gudiashvili st. 7

10:00

10:20

1 Session, Liberty Hall
Moderator: Melanie Krebs
Nino Aivazishvili-Gehne (Ruhr
University, Germany), Changing
ideas, ideals and mother
tongue - coping strategies of
Ingiloys in postSoviet
Azerbaijan.
Karli Storm (University of
Eastern Finland),
“From the day that the earth
came into being, Borchalo has
always been here”: examining
spatial imaginaries of
'Borchalo' among Georgian
Azeri-Turks.

Sessions
2 Session, Hall
Moderator: Mirian Khositashvili
Naira Bepieva (TSU, Georgia),
Mourning cry in Georgian and
Ossetian folklore.

Lia Akhaladze, Tamar
Shinjiashvili (Sokhumi State
University),
Problems of cultural identity in
Abkhazia.

3 Session, Kote Abkhazi Hall
Moderator: Nino Abakelia
Nino Mindadze (TSU, Georgia),
Characteristics of gender
relations in Georgian
traditional medicine.
Kakha Kvashilava (Sokhumi
State University), Once again
about ethnic identity of Abaza
Mehmet Pasha.

10:50

Giorgi Cheishvili (University of
Bergen, Norway),
Who built these churches?
Material culture and the
communal past in the TurkishGeorgian borderland.

Irine Saganelidze (Ministry of
Education, Science, Culture and
Sport of Georgia), Multiethnic
Georgian culture (general
overview of visual art,
architecture and music art XIXXX c.c.).

David Chochishvili (Gori State
University),
Parrallels of Georgian and
Jewish identity in the second
halp of XIX c. Georgia
(according Jehuda Chornii).

11:10

Tea Kamushadze (TSU, Georgia),
“Yard chapels”: new forms of
religiosity in postsocialist
urban space.

Nino Popiashvili (TSU, Georgia),
Issues of intercultural
communication and education
in Georgia in the GeorgianOssetian-Abkhazian discourse.
Coffee-break
2 session
Moderator: Rozeta Gujejiani
Giorgi Kalandia (Georgian State
Museum of Theatre, Music,
Cinema and Choreoraphy,
Georgia), Florenskys –
multinational Georgia.

Boris Komakhidze (TSU,
Georgia)
Yezidi temple and its role in
the (trans)formation of ethnoreligious identity.

11:30

12:00

1 session
Moderator: Ketevan Khutsishvili
Katharina Teiser (Philips
University of Marburg,
Germany),
The hijab discussion – an
analysis.

3 session
Moderator: Nino Mindadze
Tea Tatenashvili (SamtskheJavakheti University, Georgia)
Religious situation in
multiethnic enviromnet (the
case of Samtskhe-Javakheti).

12:20

Ekaterine Basilaia, (TSU,
Georgia),
Media and intercultural
communication in times of
globalization.

Ketevan Kakitelashvili (TSU,
Georgia),
Defining of Jewish identity in
the Democratic Republic of
Georgia (1918-1921).

12:50

Hamlet Melkumyan (Armenian
Academy of Sciences, Armenia),
Trade in flea markets in Tbilisi
and Yerevan: from survival to
lifestyle?

Dachi Chitaia, Nika
Mukasashvili (TSU, Georgia),
Tbilisi State University – the
plathform of social dialogue
and social and political
importance of its foundtion for
Georgia.

13:30

14:00

Maia Tsertsvadze (Technical
University of Georgia,
Georgia),
The principality of Abkhazia
and the family of the last
prince of Abkhazia in
"Memoirs" by Babo
Sharvashidze.
Ekaterine Pirtskhalava (TSU,
Georgia),
The process of the integration
of Moslem Meskhetians in
Georgia.

Lunch
1 session
Moderator: Tamar Vepkhvadze
Fati Ramishvili, Ivlita
Lobjanidze, Tea Talakvadze
(Iliauni, Georgia), Intercultural

2 session
Moderator: David Chochishvili
Medea Abulashvili, Eka
Chkoidze (Iliauni, Georgia),
Lingvo-cultural dialogue of

3 session
Moderator: Lia Akhaladze
Manuchar Loria, Tamila
Lomtatidze (Batumi State
University, Georgia), Internal

aspects of teaching fiction to
Georgian as a second language
and integration program.

Georgian and Greek idiomatics.

migration and socio-cultural
adaptation processes in postSoviet Adjara.

14:20

Giuli Shabashvili (TSU, Georgia),
Ketevan Gochitashvili (Geomed,
Georgia),
Anglicisms in Tbilisi speech.

Salome Sukhiashvii (TSU,
Georgia),
Trickster personages in
Georgian and Ossetian folklore.

14:50

Tamar Vepkhvadze (TSU,
Georgia),
Aesthetic problematic of
Georgian literature of
“transitional period” in the
context of new Georgian
identity.

Ivane Mchedeladze (TSU,
Georgia),
Ethnoimamology as the form of
literary dialogue: Georgian
themes in post-Soviet
Ukrainian lierature.

Tamar Kikabidze (TSU,
Georgia),
Interethnic contacts between
Georgians and North
Caucassians on the example
of Kvareli municipality.
Nino Kharchilava (Batumi Art
University),
Measles and beliefs
connected to it (according to
the ethnographic data of the
Gali municipality).

15:10

Ekaterine Mikheladze (TSU,
Georgia),
Ethnolinguistic identity of
Azerbaijanis in Georgia in XXXXI cc.

Tamar Chachibaia (TSU,
Georgia), Juri Migriauli, Magda
Lagazashvili (D. Tvildiani
Medical University, Georgia),
Harvard Implicit Bias Test
Application for the Study of

Marika Tkeshelashvili
(Marneuli Municipality City
Hall, Georgia), Shorena
Sadzaglishvili (Iliauni,
Georgia),
Problem of integration of

Cultural Diversity Attitudes in
Georgia.
15:30

15:50

Giorgi Mamardashvili (TSU,
Georgia),
Construction of the New
Markers of Identity among the
Ethnic Minorities of Georgia.

ethnic Azerbaijanis in Georgia.
Nino Khutsishvili (Technical
university of Georgia,
Georgia),
From Ethno-cultural to Global:
Artistic-impressional Methods
of G. Amashukeli

Summing-up Session
Closing of the Conference

