თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სამეცნიერო კრებულებში სტატიების მიღების გეგმა–გრაფიკი

#

1.

ჟურნალის/კრებულ
ის სახელწოდება,
სტატუსი
(რეფერირებადი/
რეცენზირებადი,
იმპაქტფაქტორიანი,
ადგილობრივი,
საერთაშორისო)
Proceedings of the 40th
International Byron
Conference, 2014 in
Tbilisi

2.

ინტერდისციპლინარუ
ლი არქეოლოგია

რედაქტორი

ჟურნალის/კრებულის
სარედაქციო კოლეგია/
სარედაქციო საბჭო

სტატიების
მიღების ვადები

კრებულის გამოცემის სავარაუდო
დრო

Professor Innes

სტატიების მიღება

2016 წლის ოქტომბერი

Merabishvili,

დასრულებულია

პუბლიკაციის გადასახადი
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

–

Professor Naji
Oueijan
ვ. ლიჩელი

გ. გრიგოლია.
ზ. კვიციანი,
კ. ფიცხელაური,
ა. ივანჩიკი ( ბორდოს
უნივერსიტეტი),
ვ. კიუნტნერი
(ინსბრუკის
უნივერსიტეტი)
ქ. გოცირიძე,
დ. ნასყიდაშვილი

2016 წლის
30 ოქტომბერი

2017 წლის იანვარი
–

3.

ამერიკის შესწავლის
საკითხები
(რეცენზირებადი,
საერთაშორისო)
ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი N6
(საერთაშორისო
ორენოვანი ჟურნალი)

ვასილ
კაჭარავა,
შელი ფიშერ
ფიშკინი (აშშ)
დემურ
ჯალაღონია

5.

ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი N7
(საერთაშორისო
ორენოვანი ჟურნალი)

ანასტასია
ზაქარიაძე

6.

ანთიმოზ ივერიელიქართულ-ევროპული
დიალოგი

ანასტასია
ზაქარიაძე

7.

Culture & Philosophy A

George McLean

4.

Journal for
Phenomenological
Inquiry

Mamuka
Dolidze

ელენე მეძმარიაშვილი,
თემურ კობახიძე,
ანასტასია ზაქარიაძე...

2016 წლის 15
სექტემბრიდან 30
ნოემბრამდე

2017 წლის მარტი

–

ნიკოლაი დურა (რუმინეთი)
ლორენცო პერონე
(იტალია)
ანასტასია ზაქარიაძე
დემურ ჯალაღონია
ირაკლი ბრაჭული
ვალერიან რამიშვი-ლი
ნიკოლაი დურა (რუმინეთი)
ლორენცო პერონე
(იტალია)
ანასტასია ზაქარიაძე
დემურ ჯალაღონია
ირაკლი ბრაჭული
ვალერიან რამიშვი-ლი

სტატიების მიღება
დასრულებულია

2016 წლის 20 დეკემბერი

–

2017 წლის 1
აპრილი

2017 წლის ნოემბერი

–

ი. ბრაჭული, ა.
ზაქარიაძე, ვ. რამიშვილი,
დ. ჯალაღონია, ვ.
ვიზერიანუ, ა.
ქშუტაშვილი, მ. სტანჩიუ

2016 წლის
ოქტომბერი

2017 წლის აპრილი

–

Hu Yeping, Executive

2017 წლის 1 მაისი

2017 წლის დეკემბერი

Secretary (Council for
Research in Values and
Philosophy, Washington,
D.C., USA)

Marina Ambokadze
(Institute of Philosophy,
Georgia)
Sergi Avaliani (Institute of
Philosophy, Georgia)
Tina Bochorishvili
(Rustaveli National
Foundation, Georgia)
Anzor Bregadze (Institute
of Philosophy, Georgia)
Gia Bugadze ( Georgian
State Academy of Art,
Tbilisi, Georgia).......
8.

ფილოსოფიური
ნარკვევები (კრებული
N 3)

დემურ ჯალაღონია,
აკაკი ყულიჯანიშვილი,
ვალერიან რამიშვილი,
ლელა ალექსიძე, ნაპო
კვარაცხელია, ანასტასია
ზქარიაძე, ირაკლი
ბრაჭული, ნინო
თომაშვილი, მამუკა
დოლიძე, რეზო
გორდეზიანი, ნანა
გულიაშვილი

2017 წლის 1
აგვისტო

2017 ოქტომბერი

9.

The Online Journal of
Humanities

მანანა

იხ.

2016 წლის 15

www.etag.ge/journal/index.

ოქტომბერი

2016 წლის ნოემბერი ( ელ ვერსია)

htm

რუსიეშვილი

–

რეფერირებადი,
საერთაშორისო,
ელექტრონული
ჟურნალი

10.

Germanistische
StudienN12
კრებული ეძღვნება
პროფ.დოქტ. ლალი
ქეცბა-ხუნდაძის
დაბადების 70 წლის
იუბილეს

პროფ. დოქტ.
ალექსანდრე
კარტოზია,
პროფ. დოქტ.
ლევან
ცაგარელი
პროფ. დოქტ.
ფრედერიკე
შმოე

11.

საერთაშორისო
კონფერენციის
„მიჯნაზე: დრო და
სივრცე“ (2014 წ.)
მოხსენებების კრებული

ზაზა
სხირტლაძე

12.

„ფაზისი“

მთავარი

(რეცენზირებადი)

რედაქტორი რისმაგ
გორდეზიანი
რედაქტორები
: თამარ
ჯაფარიძე;

პროფ. დოქტ. ბერნდ
შპილნერი (დუისბურგესენი), დოქტ. ფრანკ
თომას გრუბი
(გოეტებორგი), ჰელმუტ
ბრალ-ტუხელი
(დიუსელდორფი),
დოქტ. ნ.გოგოლაშვილი,
ასოც. პროფ.
მ.ანდრაზაშვილი,
ლ.ცაგარელი

მიხაეილ ფონ
ალბრეხტი
დიმიტრის
ანგელატოსი
ვალერი ასათიანი
ირინე დარჩია
რიკარდო დი
დონატო

2016 წლის 20
ოქტომბერი

2016 წლის 20 დეკემბერი

სტატიები
მიღებული და
რედაქტირებულია

2017 წლის თებერვალი

–

2016 წლის 1

2016 წლის დეკემბერი

–

ნოემბრამდე

გერმანული ენის გაერთიანების
(ფინანსური მხარდაჭერით

თამარ
ჭეიშვილი

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

საერთაშორისო
სამეცნიერო სამენოვანი
ჟურნალი
„კავკასიოლოგიური
ძიებანი“
იან ბრაუნის შრომების
კრებული 2 ტომად

პროფ. ცირა
ბარამიძე

არნ. ჩიქობავას 14
ტომეულის XI ტომის
გამოცემა
არნ. ჩიქობავას 14
ტომეულის XII ტომის
გამოცემა
არნ. ჩიქობავას 14
ტომეულის XIII ტომის
გამოცემა
გ. როგავას შრომების 4
ტომეულის გამოცემა

პროფ. ცირა
ბარამიძე

სამეცნიერო შრომები

პროფ. ცირა
ბარამიძე

პროფ. ცირა
ბარამიძე
პროფ. რევაზ
აბაშია
პროფ. ცირა
ბარამიძე
ო. ბაქანიძე

თინა დოლიძე
ლევან გორდეზიანი
სოფიო შამანიდი
ტიმო შტიკლერი
ნანა ტონია
რენცო ტოზი
იურგენ ვერნერი
საერთაშორისო

ლ. აზმაიფარაშვილი, ნ.
არდოტელი, მ. ჩუხუა, რ.
ფარეულიძე
ა. არაბული, ც. ბარამიძე,
ვ. შენგელია, მ. ჩუხუა, გ.
კვარაცხელია
ა. არაბული, ც. ბარამიძე,
ვ. შენგელია, მ. ჩუხუა, გ.
კვარაცხელია
ა. არაბული, ც. ბარამიძე,
ვ. შენგელია, მ. ჩუხუა, გ.
კვარაცხელია
ლ. აზმაიფარაშვილი, ნ.
არდოტელი, მ. ჩუხუა, რ.
ფარეულიძე, ვ. შენგელია
დ. თვალთვაძე
ნ. გაფრინდაშვილი
ლ. გრიციკი

ISSN 1512-1925

გ. სემენიუკი
ა. რიჟკოვი
ვ. პიდვოინი
ნ. შაიტოში

2017 წლის 30
მარტი

2016 წლის
20 სექტემბერი

2017 წლის დეკემბერი

–

2017 წლის ნოემბერი

–

2016 წლის ნოემბერი

–

2016 წლის ნოემბერი

–

2016 წლის დეკემბერი

–

2017 წლის მარტი-ნოემბერი

–

2016 წლის ნოემბერი

20.

სამეცნიერო შრომები

ო. ბაქანიძე

დ. თვალთვაძე
ნ. გაფრინდაშვილი
ნ. ნასყიდაშვილი

2017 წლის

2017 წლის ნოემბერი

20 სექტემბერი

ს. ჩხატარაშვილი

ISSN 1512-1925

ი. მჭედელაძე
ლ. გრიციკი
გ. სემენიუკი
•იცვლება პერიოდულად
კონფერენციის
ორგანიზატორთა
მიხედვით.

21.

22.

23.

მონოგრაფია - „არტურ
რემბო“ (ავტ. ნანა
გუნცაძე)
საერთაშორისო
რეცენზირებადი
მულტილინგვური
სამეცნიერო ჟურნალი
Scripta Manent

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
ქართული
ლიტერატურის

გიორგი
ლობჟანიძე
მაია ჩხეიძე

ასოც.პროფ.
ქეთევან
სიხარულიძე

გამოქვეყნდება 2017 წლის მეორე
ნახევარში
ვიოლა ფურცელაძე
ჰანს რუდიგერ ფლუკი
სილვია ბოტევა
კულპაშ ბეიბიტოვა
ტანია გრისჰამერი
ქეთევან გაბუნია
მარია მიხაილოვა
ალბა გრაციანო
ალექსანდრა სპადაფორა
ტატიანა მეგრელიშვილი
რუსუდან გოცირიძე

15.11.2016

2016 წლის 25 დეკემბერს

2016 წლის 1
ივლისი
(მასალების მიღება
და რედაქტირება
დასრულებულია)

2016 წლის დეკემბერი

80 ლარი

24.

ისტორიის
ინსტიტუტის
ჟურნალი
“ლიტერატურული
კვლევები“ ,II
კრებული „ქართულკავკასიური
ფოლკლორული
ურთიერთობები“

ასოც.პროფ.
ქეთევან
სიხარულიძე

2017 წლის მარტი

2017 წლის სექტემბერი

