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თარიღი
2009წ 26.09-2012 წ
2008წ. 24.09– 2009წ. 26.09
2006წ. 02.10–2008წ. 04.03

2004წ. 30.05–2005წ. 10.03

1988წ. 29.02–2006წ 01.12
1984წ.18.09– 1988წ 29.02

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
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ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
მოწვეული ლექტორი
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დოკუმენტის ნომერი

1987 წ, 27 მაისი
ესთეტიკური ღირებულების პრობლემა
ფილოსფიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა

1997წ, 19 დეკემბერი
ზეკაცის მსოფლმხედველობა (ჰერმენევტიკის ენერგეტიკული
პარადიგმები)
ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი
N 000662

მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი
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2016 წ. 07- “Metaphyzics” and “Religion” in
Antim Iverianul’s Text
08.06

1

2

2016 წ.

3

2016 წ.

4

2016

1

2016 წ

2

2016წ

აშშ-ის პოლიტიკური სისტემის
ტრანსფორმაციის
პრობლემა

რელიგიური დიალოგის
ფილოსოფიური ბუნება

International scientific
conference Antim
Iverianul and europen
engliehtenment: Texts
and contexts,
ამერიკის შესწავლის
საკითხები N6

Tbilisi

თბილისი, თსუ
გამომცემლობა გვ. 42-49

იბეჭდება

ინტერრელიგიური
დიალოგი

Philosophical Landehapht of
Georgia

იბეჭდება

მონოგრაფია
ანთიმოზ
ივერიელი თბილისი,
„ქართულ-ევროპული
დიალოგი“ „დობერა“, გვ. 232
(თანაავტორობით) მონოგრაფია მომზადდა
და გამოიცა სსიპ-შოთა რუსთველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ფინანსური მხარდაჭერით, ფუნდამენტური
კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო
გრანტის (N FR/454/2-170/13) ფარგლებში
კრებული
ანთიმოზ
ივერიელი
„დიდაქეები
და
სხვა
თხზულებები“ თბილისი,
(რედაქტირება
და
კომენტარები) „დობერა“, გვ. 303
(თანაავტორობით). კრებული მომზადდა
და გამოიცა სსიპ-შოთა რუსთველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
ფინანსური მხარდაჭერით, ფუნდამენტური
კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო
გრანტის (N FR/454/2-170/13) ფარგლებში

#

avtori/avtorebi

1

ი.ბრაჭული,ნიკო-ლაე

saxelmZRvanelos
saxelwodeba
რელიგიის ფილოსოფია

gamocemis adgili,
gamomcemloba
თსუ გამომცემლობა.
2015

გამომცემლობა

გამომცემლობა

gverdebis raodenoba
255

2
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დურა, ა.ზაქა-რიაძე
2

ი.ბრაჭული, ვ.რამიფილოსოფიის შესავალი
შვილი, დ. ჯალაღო-ნია,
( განახლებული
ა.ზაქარიაძე
გამოცემა)

2.6 Tabaxi

გამომ-ბა მერიდიანი.
2015

statiebi

2

3

ი.ბრაჭული
aSS-is
politikuri
sistemis
transformaciis
problema

4

ი.ბრაჭული, მედეა თარგმანი
კონწურაშვილი თანაავტორობით

5

ი.ბრაჭული, მედეა აზროვნება
კონწურაშვილი სარკეების
მეტაფორაში

№

ავტორები ყველა
თანაავტორის
მითითებით;
კონკურსანტის
გვარი
გამოყოფილი
უნდა იქნეს მუქი
შრიფტით

ბრაჭული ირაკლი

მონოგრაფია

2.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

8

165-175

კრებული-ამერიკის
შესწავლის
საკითხები", ტომი
მე-6

თსუ გამ-ბა 2015

221-232

მიშელ ფუკო,
მარქსი, ნიცშე,
ფროიდი
მიშელ ფუკო,
მარქსი, ნიცშე,
ფროიდი

გამ-ბა carpe diem,
2015

75

გამ-ბა carpe diem,
2015

5-35

პუბლიკაციის
სახეობა
(მონოგრაფია,
სტატია
რეცენზირებად,
საერთაშორისო,
უცხოურ,
ადგილობრივ
ჟურნალში,
საკონფერენციო
მასალები
(Proceedings) და
სხვა)

1.

gverdebis
raodenoba

პუბლიკაციის
სათაური, ავტორები,
ჟურნალის/
გამომცემლობის
დასახელება,
ტიპი/ტომი, გვერდები,
პუბლიკაციის
ელექტრონული
მისამართი (არსებობის
შემთხვევაში).
ანთროპოლოგიური
დილემა: აზროვნება და
რელიგიური
გამოცდილება
რელიგიური

2012
2012

ციტირებების რაოდენობა

1

statiis saTauri,
gamocemis
Jurnalis/
avtori/ avtorebi Jurnalis/krebuadgili,
krebulis nomeri
lis dasaxeleba
gamomcemloba
sokratuli
ი.ბრაჭული
მამუკა ბიჭაშვილის გადაცემულია
ironia da
ხსოვნისადმი
დასაბეჭდად 2015
analitikuri
მიძღვნილი
წლის დეკემბერში
filosofia
კრებული
თსუ გამ-ბა 2015
ი.ბრაჭული
ფილოსოფიურანთიმოზ ივერიელი
თეოლოგიური
და
დასავლური
ჟურნალი #4
განმანათლებლობა

გამოქვეყნების წელი

#

3
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3.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

4.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

ბრაჭული ირაკლი

თარგმანი,
წინასიტყვაობა,
კომენტარები

5.

რელიგიური იდენტობა
თანამედროვე
სამყაროში, ჟურნალი
„რელიგია“, N2, გვ. 6074
ქორწინების
ინსტიტუტი სამ
მონოთეისტურ
2012
რელიგიაში/ ჟურნალი
„რელიგია“, N1 გვ. 4251
აზროვნების პარადიგმა
ქრისტიანულ
2011
ხელოვნებაში/
„რელიგია“, N3 გვ.67-76
ნ.ლოსკი „ქრისტე“/
ჟურნალი „რელიგია“,
2011
N1 გვ. 42-52
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6.

ბრაჭული ირაკლი

თარგმანი,
წინასიტყვაობა,
კომენტარები

7.

ბრაჭული ირაკლი

თარგმანი,
წინასიტყვაობა,
კომენტარები

8.

Brachuli Irakli

article

9.

Brachuli Irakli

article

10.

ბრაჭული
ირაკლი,
ვალერიან
რამიშვილი, ირმა
ჩიტალაძე, მარიამ
ძაგნიძე

მონოგრაფია
თანაავტორობით

11.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

12.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

თ.დოსტოევსკი
„ჩანაწერები ცოლის
გარდაცვალების
დღეს“/ჟურნალი
„ფილოსოფიურ–
თეოლოგიური
მიმომხილველი“
გვ.207-215
ბ.ვიშესლავცევი
„დოსტოევსკი
სიყვარულისა და
უკვდავების შესახებ“/
ჟურნალი
„ფილოსოფიურ–
თეოლოგიური
მიმომხილველი“, გვ.
215-225
Religions and
communication in
modern society/
“DIONISIANA”, N2
“Ovidiusuniversity
press”, 100-105
Post-Secural society in
Georgia,
/“DIONISIANA”, N3,
“Ovidiusuniversity
press”, 124-129
ადგილობრივი
დემოკრატია როგორც
პოლიტიკური
წესრიგის საბაზო
ელემენტი
ზარატუსტრას
აჩრდილები
(ფილოსოფიის
კონცეპტ–
პერსონაჟები)/
ჟურნალი „რელიგია“
N3, გვ. 36-45
პასუხისმგებლობის
ახალი განზომილება/
ჟურნალი „რელიგია“
N1, გვ. 52-56

2011

2011

2010

2009

2009

2009

2009
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13.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

14.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

15.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

16.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

17.

Irakli Brachuli

article

18.

ბრაჭული ირაკლი
ბრაჭული
ირაკლი, ა.
ზაქარიაძე,
დ.ჯალაღონია

მონოგრაფია

თავისუფლების
ესქატოლოგიური
კონცეფცია, „რელიგია“
N4, გვ. 20-24
ტრადიციები და
პოლიტიკური
კულტურის
ტრანსფორმაციები.
კრებული
„პასუხისმგებლობის
ახალი განზომილება“,
გვ. 62-72
მორჩლების
ექსისტენციალი და
პოსტსეკურალიზმი,
კრ. „ საქართველო და
ევროპული სამყარო:“
„ფილოსოფიურ–
კულტურული
დიალოგი“, I ტომი,
გვ.38-46
შ.ნუცუბიძის
კონცეპტები და
პერსონაჟები. I
რესპუბლიკური
კონფერენციის
შრომები, გვ. 32-43
Philosophical relevance
of the contemporary
challenges. Bucharest,
Romania. Hermaneutics
and Intuition of life, 3541
ზეკაცის ჰერმენევტიკა

მონოგრაფია
(თანაავტორობით)

ადამიანი და
დისკურსი

20.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

21.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

22.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

19.

ანთროპოლოგიური
დისკურსი/ ჟურნალი
„რელიგია“ N4–6, 38-43
რელიგიური
დისკურსის
ტრანსფორმაციები, კრ.
„ადამიანის არსება
ცვალებად გარემოში“,
გვ. 32-42
სოფიოლოგია და
ესქატოლოგიური
მეტაფიზიკა,
„ნარკვევები

2009

2009

2009

2008

2008

2006
2005

2005

2005

2005

6

ირაკლი ბრაჭული, CV

23.

Брачули И.Я.

Статья

24.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

25.

Брачули И.Я.

Статья

26.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

27.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

28.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

29.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

ფილოსოფიაში“ ტ. II,
გვ.61-72
Антропологический
дискурс и
постсоветское
пространство.СанктПетербург. Сб.
„Человек“, 128-133
ანთრლოპოლოგიური
დიფერენცი და
ქრისტიანობა,
ჟურნალი „ლოგოსი“ ,
გვ. 126-132
Три пути познания
человека. СанктПетербург. Сб.
„Человек“, 87-95
ისტებლიშმენტი და
ელიტათა როტაცია
საქართველოში, „სსპ
პოლიტოლოგიის
ინსტიტუტის
წელიწდეული“, გვ.
116-127
ნიცშე და
ონტოპრაქსისი,
„ნარკვევები
ფილოსოფიაში“ ტ I.
გვ. 38-45
ადამიანის შემეცნების
სამი გზა
(ანტროპოლოგიური
ტრიპტიხი), „რელიგია
და საზოგადოება“, გვ.
63-69
პოლიტიკური
მითოლოგიის
გაკვეთილები, „სსპ
პოლიტოლოგიის
ინსტიტუტის
წელიწდეული“, გვ.125133
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2004

2003
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30.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

31.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

32.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

33.

ბრაჭული
ირაკლი, დ.
ჯალაღონია

სტატია
(თანაავტორობით)

34.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

35.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

ადამიანური ფაქტორი
და ინსტიტუტების
ტრანსფორმაცია
საქართველოში,
კრებული „ადამიანის
საბზო
მოთხოვნილებები და
ინსტიტუციური
განვითარება“გვ. 61-75
საქართველო
ისტორიის
გზაჯვარედინზე, ჟ.
„ადგილობრივი
თვითმმართველობა
N1, თბილისი, გვ. 81-86
ელიტის მითი,
ჟურნალი „რელიგია“
N5, გვ. 78-85
რეგიონული
განვითარების
საერთაშორისო
ასპექტები, კრებული
„საქართველოს
რეგიონები“
ეკონომიური და
სოციოლური
განვითარების
მიმართულებები
გარდამავალ
პერიოდში, გვ. 162-183
ნომენკლატუროკრატია
და დემოკრატიული
საზოგადოების
პერსპექტივა
საქართველოში,
ჟ.“ადგილობრივი
თვითმმართველობა“
N8, გვ. 38-45
საქართველოს
ტერიტორიული
მოწყობის პერსპექტივა,
ჟ.“ადგილობრივი
თვითმმართველობა“
N10, გვ. 62-80
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36.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

37.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

38.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

39.

Irakli Braculi

Article

რეგიონული
განვითარების
პრობლემები,
ჟ.“ადგილობრივი
თვითმმართველობა“
N9, გვ. 21-25
პირველი
ქრისტიანული თემი,
ჟ.“ადგილობრივი
თვითმმართველობა“
N3, გვ. 51-56
დათმობათა ბოლო
ზღუდე თუ
სახელმწიფოებრივი
მოწყობის ძირეული
პრინციპი,
ჟ.“ადგილობრივი
თვითმმართველობა“
N4, გვ. 42-48
Georgishe Philosophie
in den Jahren 19901996, GEORGICA,

2001

2001

2001

1997

Konstanz, 81-86

40.

Brachuli Irakli,
G.Baramidze,
T.Pipia,

monography

41.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

42.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

43.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

E. Shevardnadze – the
return of reason to
Georgia
მსოფლმხედველობის
პრინციპები
ალეთეოლოგიურ
რეალიზმში, თსუ
შრომები, გვ. 186-198
თეოლოგია და
ჰერმენევტიკა, ჟ.
„რელიგია“ N1–2, გვ. 3446
მსოფლმხედველობის
სფერო და ღისრების
რწმენითი საწყისი, კრ.
„მსოფლმხედველობა,
რწმენა, ადამიანის
ღისება“, გვ. 38-42

1996

1995

1994

1991
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44.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

45.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

46.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

47.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

48.

ბრაჭული ირაკლი

სტატია

ზნეობრიობის
კრიტერიუმი კანტთან
როგორც ზნეობის
შესაძლებლობის
პირობა, კრ. ი.კანტის
„პრაქტიკული გონების
კრიტიკის“ 200
წლისთავის
სამეცნიერო სესიის
მასალები,თსუ,გვ. 72-79
ადამიანის პერსონული
ყოფიერების
ესთეტიკური ასპექტი,
„ახალგაზრდა
ფილოსოფოსთა
პრობლემური
სემინარის სესიის
მასალები“, გვ. 45-52
ადამიანის არსების
კლასიკური და
ანტიკლასიკური
სტრუქტურები,
„პიროვნების
პრობლემა“, გვ. 31-37
ესთეტიკური
ღირებულების
ჰუმანისტური
გაგებისათვის, თსუ
შრომები XI, გვ.215-221
კანტის „მსჯელობის
უნარის კრიტიკა“ და
ქართული ესთეტიკის
ისტორიის საკითხები, „
კრ. „ახალგარზდა
ფილოფოსთა
პრობლემური
სემინარის სესიის
მასალები“ გვ. 27-34

1988

1987

1987

1985

1981

განათლება/ტრენინგი

უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,

ჩარიცხვისა და
დამთავრების
წლები
1975-1980

კვალიფიკაცია

ფილოსოფოსი, ფილოსოფიისა და
საზოგადოებათმცოდნეობის
მასწავლებელი

10

ირაკლი ბრაჭული, CV

ფილოსოფიისა და
ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი

თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

2002-2004 წ.წ.

დიპლომის/სერტიფიკატის
ნომერი

ევროპის საბჭოს პროექტი
„ადგილობრივი
თვითმმართველობის საჯარო
მოხელეთა კვალიფიკაციის
ამაღლების ეროვნული სტრატეგია“
TACIS-კურსები „მმართველობის
განვითარების პროგრამა“
SALA_IDAS (შვედეთის
ადგილობრივი მმართველობის
ასოციაცია და შვედეთის
საგრაფოების საბჭო) კურსები

2002წ. ნოემბერი
2003 წ. მაისი

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...
თანამშრომლობის ფორმა
პროექტში მონაწილეობა

უნივერსიტეტის / სამეცნიერო ცენტრის
დასახელება
კონსტანტას „Ovidius”-ის უნივერსიტეტი
(რუმინეთი). სამი მსოფლიო რელიგიის და
იურიდიულ–კანონიკური კვლევების
ცენტრის სამეცნიერო კომიტეტის წევრი,
საერთაშორისო კონფერენციის „ქორწინების
ინსტიტუტის სამ მსოფლიო რელიგიაში“
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

დაწყებისა და
დასრულების თარიღი
2011წ. ოქტომბერი

1 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

2012წ. 2-4 მარტი
იდენტობის აპორეა: პერსონა და მასკა
იდენტობის პრობლემა: ტრადიცია და ინოვაცია
ვილნიუსი
htt;//www.mruni.eu
flk@mruni.lt; jurate.morkuniene@mruni.eu

2 თარიღი
მოხსენების სათაური

2012 წ. 17-19 მაისი
კრიტიკული დისკუსიის ტრადიცია (ვარიაციები და
პარალელები)
ამერიკისმცოდნეობის XIII საერთაშორისო
კონფერენცია, შეერთებული შტატები და
საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ
თბილისი
geoamstud@yahoo.com

კონფერენციის დასახელება

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
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3

თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
4 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
5 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
6 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
7 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
8 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
9 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

2012წ 3-4 აპრილი
ენა, მეტყველება და ლოგოსი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა.
ლიტერატურა. კულტურა. ისტორია. ფილოსფია:
ტექსტზე ორიენტირებული კვლევები“ (ვიოლა
ფურცელაძის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი
კონფერენცია)
თბილისი
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/news/

2011 წ. 23-25 მაისი
პოსტინდუსტრიული პარადიგმა: კრიტიკული და
დილემური მოდელები
ამერიკათმცოდნეობის XII საერთაშორისო
კონფერენცია – „ამერიკა: XXI საუკუნის გამოწვევები“
თბილისი
geoamstud@yahoo.com
2011 წ 25-26 ოქტომბერი
პიროვნება, განწყობა და ექსისტენცია
დ.უზნაძის 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო კონფერენცია
თბილისი
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/social/news/

2011 წ. 10-13 ოქტომბერი
ქორწინების კონტრაქტული და მეტაკონტრაქტული
საფუძვლები
ქორწინების ინსტიტუტი სამ მსოფლიო რელიგიაში
კონსტანტა, რუმინეთი
nicolaedidmos@yahoo.com
2010წ. 31 მაისი– 1 ივნისი
რელიგია და სეკურალური კომუნიკაცია მოდერნულ
საზოგადოებაში
მონოთეისტური რელიგიები და ადამიანის
თავისუფლება
კონსტანტა, რუმინეთი
nicolaedidmos@yahoo.com
2010 წ. 13-15 მაისი
ამერიკული ღირებულებები ტოკვილის ტრადიციის
შუქზე
ამერიკათმცოდნეობის XI საერთაშორისო კონფერენცია
„ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები“
თბილისი

geoamstud@yahoo.com
2009წ 28-30 მაისი
ამერიკული დემოკრატიის ანალიზი ტოკვილთან
ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია „ამერიკული
დემოკრატიის გამოცდილება“
თბილისი
geoamstud@yahoo.com
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10 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
11 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
12 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
13 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
14 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
15 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

№

TariRi

1

2016წ
08-06

2008წ 1-3 ივნისი
პოსტსეკულარული საზოგადოების ნიშნები
საქართველოში
რელიგიური აღმსარებლობის იურიდიული
ჩარჩოები ევროკავშირში
რუმინეთი ქ.კონსტანტა
nicolaedidmos@yahoo.com
2008წ 1-3 ივლისი
ტრადიციები და პოლიტიკური კულტურის
ტრანსფორმაციები
პასუხისმგებლობა, ტრადიციული ღირებულებები
და მდგრადი განვითარება
თბილისი
2008 წ. 15-16 მარტი
ცოდნისა და რწმენის პრობლემა ანთიმოზ
ივერიელის ნააზრევში
საქართველო და ევროპული სამყარო:
ფილოსოფიურ–კულტურული დიალოგი
თბილისი
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/humanities/news/

2007 წ. 15 სექტემბერი
ჰერმენევტიკა და სიცოცხლის ინტუიცია
თანამედროვეობის გამოწვევები და
ფილოსოფიური პასუხები
რუმინეთი, ქ. ბუქარესტი
http://www.upb.ro/

2007 წ. 15 ნოემბერი
პასუხისმგებლობის პრაგმატული პოსტულატი და
ინტუიციური განვითარება
პასუხისმგებლობა გლობალიზაციის ეპოქაში
თბილისი
2007 წ. 3-5 მაისი
რელიგიური პრაგმატიზმის დისკურსი უილიამ
ჯემსის მიხედვით
ამერიკისმცოდნეობის IX საერთაშორისო
კონფერენცია, „ამერიკულ–ქართული
ურთიერთობები: ისტორია და თანამედროვეობა“
თბილისი
geoamstud@yahoo.com

konferenciis,
seminaris dasaxeleba

07- ანთიმოზ ივერიელი და
ევროპული
განმანათლებლობა:

moxsenebis saTauri

roli

Catarebis
adgili

„მეტაფიზიკა“ და „რელიგია“
ანთიმოზ ივერიელის
ანთროპოლოგიურ კონცეფციაში

მომხსენებელი

თბილისი
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2

2016წ
7 ივნისი

3

2016 წ.
17-22
ოქტომბერ
ი

4

2016 წ
9-21 მაისი

ტექსტები და
კონტექსტები
ანთიმოზ ივერიელი და
ევროპული
განმანათლებლობა:
ტექსტები და
კონტექსტები
VII საერთაშორისო
ქართველოლოგიური
სიმპოზიუმი
ამერიკათმცოდნეობის
XVII ყოველწლიური
საერთაშორსო
კონფერენცია

სხდომის
თავმჯდომარე

„ვეფხისტყაოსნის ესქატოლოგია“
ამერიკული თავისუფლების
ფილოსოფია: კრეაციონიზმისა
და ევოლიციონიზმის მოდელები

1

მომხსენებელი

თბილისი

Alternative of Antiglobalizm

“Modern Tendecies of
forming the Global
Community”

მომხსენებელი

2016 წ.
30-31
ივლისი

5

თბილისი

თბილისი

მომხსენებელი

ბათუმი

ი.ბრაჭული

2

ი.ბრაჭული

3

ი.ბრაჭული

ამერიკული პოლიტიკური
სისტემის ტრანსფორმაციები

უნივერსალური კონსენსუსის
იდეა (პრობლეები და
პერსპექტივები)

ფილოსოფია მოხუცთა
თავშესაფარში

ამერიკისმცოდნეობის XV
ყოველწლიური საერთა-შორისო
სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ.
15-17 მაისი. 2015
ამერიკისმცოდნეობის მე-16
საერთაშორისო კონფერენცია,
თსუ, ამერიკის შესწავლის
ინსტიტუტი და ამერიკის
შესწავლის საქრთველოს
ასოციაცია.
სექცია: ფილოსოფია,

მე-9 საფაკულტეტო
კონფერენცია 17-18 ივნისი
2015 ივნისი. თსუ.

4

ი.ბრაჭული

Dდionisuri misteriebi
aRmosavleT saqarTvelos
mTianeTSi

I საერთასორისო კონფერენცია
არმოსალეთ საქართველოს
მთიანეთის ისტორია და
სიძველეები, 2015, გუდაური,
19 დეკემბერი

5

ი.ბრაჭული

აზროვნება და ძალაუფლება

თამაზ ბუჩიძის ხსოვნისადმის
მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია, თსუ, 2015, 16
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ოქტომბერი

№

1

2

TariRi
2016წ
17-20 ნოემბერი

konferenciis, seminaris dasaxeleba
იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო
დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „ფილოსოფიურპოლიტიკური დისკურსი“
რელიგიათა სახელმწიფო სააგენტო: „ინტერრელიგიური დიალოგი
მშვიდობისათვის“

20 ნოემბერი
2016 წ
25 ივნისი

რელიგიათა სახელმწიფო სააგენტო:

2016 წ
14-15 ივნისი

3

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელფწიფო უნივერსიტეტი.
ანთიმოზ ივერიელი „დიდაქეები და სხვა თხზულებები“ და
მონოგრაფიის „ანთიმოზ ივერიელი ქართულ-ევროპული დიალოგი“
პრეზენტაცია

2016 წ
10 ივნისი

4

1

ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, X საფაკულტეტო კონფერენცია მიძღვნილი შოთა
მესხიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი

ი.ბრაჭული

„ანთიმ ივერიელიგანმანათლებლობა და
თეოლოგია

საერთაშორისო სემინარი
”ანთიმოზ ივერიელი: ქართულრუმინული მერიდიანი“. 9
მარტი. 2015. ანთიმის
სამონასტრო კომპლექსი.
ბუქარესტი

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა
№ განხორციელების
დონორი ორგანიზაცია,
პროექტის დასახელება
წლები
პროექტის/ხელშეკრულების
№
1 2006
ფონდი „ღია საზოგადოება– „პიერ ბურიდეს „განსხვავება“
საქართველო“ . გამომც.
– თარგმნა“
„დიოგენე“
2

2008

სსიპ რუსთაველის ფონდი
N10T-208160808

ინდივიდუალური სამეცნიერო
გრანტი

როლი პროექტში

სამეცნიერო
რედაქტორი
შემსრულებელი
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1

2015-2016წ.წ.

ანთიმოზ
ივერიელი
ევროპული დიალოგი

ქართულ

შემსრულებელი

2

06.07.08.2016

ანთიმოზ ივერიელი და ევროპული
განმანათლებლობა:
ტექსტები
და
კონტექსტები

შემსრულებელი

3

2016წ 20.12-30.03

საგრანტო
პროექტი საგრანტო
„კრეაციონიზმისა
და პროექტის
ევოლუციონიზმის კონცეპტები“ ხელმძღვანელი

4

2016 წ. 05.-11

ზ.ჟვანიას ფონდი „წინანდლის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
პრემია“

-

სსიპ
შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი,
ფუნდამენტური
კვლევების
სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტი
(NFR/454/2-170/13)
სსიპ
შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი,
ფუნდამენტური
კვლევევბის
სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტი
(NFR/454/2-170/13)
თსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათ
ფაკულტეტის
კვლევითი საგრანტო
პროექტი
ზ. ჟვანიას ფონდი
www.zurabzhvania.ge

ნომინაციის
კომისიის წევრი

Sesrulebuli proeqtis
dasaxeleba mecnierebis
dargisa da samecniero
mimarTulebis miTiTebiT
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებთა ფაკულტეტზე
მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობის 2015
წლის საგრანტო კონკურსში
წარდგენილი ფილოსოფიის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის
პროექტი “დისკურსი და თავისუფლება“

1

proeqtis
xelmZRvaneli
ვალერიან რამიშვილი

ფუნდამენტური
სსიპ შოთა რუსთაველის
კვლევებისათვის საეროვნული სამეცნიერო
ხელმწიფო სამეც-ნიერო
ფონდი
გრანტი
№ FR/454/2-170/13
”ანთიმოზ ივერიე-ლიქართულ-ევრო-პული

proeqtis
Semsruleblebi
დემურ ჯალაღონია
ირაკლი ბრაჭული,
ანასტასია ზაქა-რიაძე,
აკაკი ყულიჯანიშვილი,მამუკა
დოლიძე, ნაპო
კვარაცხელია,რეზო
გორდეზიანი. ნანა
გულიაშვილი

dafinansebis wyaro
(adgilobrivi granti,
ucxouri granti)
თსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებთა
ფაკულტეტი

დამხმარე პერსონალი სტუდენტები:
ბასილაია,მაისურაძეშ
უკვანი,ცხვარიაშვილი
,ბაქრაძე,გრიგალაშვი
ლი,მათიაშვილი
ანასტასია ზაქარიაძე

ირაკლი ბრაჭული,
ვალერიან რამი-შვილი,
ალექსი ქშუ-ტაშვილი,
დემურ ჯალაღონია,
ნინო ბაგრატიონ-დავითაშვილი, გიორგი
წეროძე
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დიალოგი”

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ.
წევრობა

N
1
2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს
(სენატის) წევრი
ფილოსოფიის სადისერტაციო საბჭო ჰ090 წევრი (2003 წლის მოწვევის)
ფილოსოფიის სადისერტაციო საბჭო ჰ090 წევრი (2005 წლის მოწვევის)
ფილოსოფიის სადისერტაციო საბჭო ჰ090 თავმჯდომარის მოადგილე (2005 წლის მოწვევის)
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ფილოსოფიის
მიმართულების ხარისხების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი (2011-2012წ.წ.)
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევების საერთაშორისო
წელიწდეულის „ფილოსოფიურ–თეოლოგიური მიმომხილველი“ საორგანიზაციო ჯგუფის
წევრი
“საქართველო და ევროპული სამყარო: ფილოსოფიურ–კულტურული დიალოგი.” ტ. I
საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი
„ადამიანის არსება ცვალებად გარემოში“, თსუ გრანტი, პროექტი N202, 2005 წ. პროექტის
შემსრულებელი
ვ.რამიშვილი, „ფილოსოფია“ 2010 წ. რედაქტორი
ვ.რამიშვილი, „აბსურდი და პასუხისმგებლობა“, 2008 წ. რედაქტორი
„ადგილობრივი თვითმმართველობა“ 2001-2002წ.წ. N 1-12, სარედაქციო ჯგუფის წევრი
შვედურ–ქართული პროექტი „ადგილობრივი თვითმმართველობა“ N1-5 2002-2003 წ.წ.
სარედაქციო ჯგუფის წევრი
ჟურნალი „ფუძე“ 2004 წ. სარედაქციო ჯგუფის წევრი
ვ. ლოსკი, „რომაული კათოლიციზმი“, რედაქტორი
თ.ფიფია, ადამიანის ზნეობრივი პერსპექტივები, 1998წ. რედაქტორი
მ.ჰაიდეგერი, „დასაბამი ხელოვნების ქმნილებისა“, 1998წ. რედაქტორი
იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი
კონფერენცია „ფილოსოფია და დღევანდელობა“, მოხსენება: „დოსტოევსკი და რელიგიური
ფილოსფია“, 2008 წ. 20 ნოემბერი.
იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი
კონფერენცია „ფილოსოფია და დღევანდელობა“, მოხსენება: „ფილოსოფია და გამოცხადება:
ორმაგი ერთგულების მოდელი“, 2008 წ. 20 ნოემბერი.
თსუ კონფერენცია მიძღვნილი გიორგი ახვლედიანის 100 წლისთავისადმი, მოხსენება:
„აზროვნება და რეფლექსია.“ 2012 წ. 27 მაისი
თსუ მ.მამარდაშვილის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. მოხსენება „რა უთხრა
მ.მამარდაშვილმა ფილოფიურ პერიფერია რუსეთში“. 2011წ.
სულ ადგიბრივი კონფერენციები – 18
ფილოსოფიურ-თეოლოგიური რევიუ - 2014-2017 სრედაქციო საბჭოს წევრი, 2014 #2-ის
რედაქტორი
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