
	
	

მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის 
სტუდენტური კონფერენცია: 

  

თანამედროვე ქართული ეთნოგრაფიები 
 
 
 

სესიები A (აუდიტორია 218) 
 

 
11:00 – 12:30 
ნაციონალური  იდენტობა  და  წარმოდგენები  
“ტრადიციაზე”  
მედიატორი - გიორგი გრძელიძე 

 
1. ქართული  ცეკვები :  ნაციონალიზმი  და  გენდერული  როლები  - 

ირაკლი დოლიძე, გიორგი უნგიაძე 
2. გურული  სიმღერების  როლი  გურულების  ყოფა-ცხოვრებაში  - 

ილა სიხარულიძე, ანნა ოთხმეზური, ელენე დოლიძე 
3. ექსპედიციები  ფერეიდანში  - ნინო გვასალია, ანა ყურულიშვილი 
4. ქართული  ძალა ,  როგორც  ულტრა  ნაციონალისტური  

სუბკულტურა  თბილისში  - ლევან ქუმსიშვილი, მაია ბიწაძე, 
დემეტრე ხარებავა 

 
 
 
 
12:40 – 14:40 
რელიგიური  პრაქტიკა  და  კულტურული  რიტუალები  
მედიატორი - ლუკა ხიმშიაშვილი 
 

1. ხალხურ-წარმართული  რიტუალები  ქრისტიანულ  
სამაჩაბლოში  - გაიოზ ჭავჭავაძე, ეკა ჩარექიშვილი, დავით შველიძე 

2. წარმართული  ელემენტები  ქართულ  მართლმადიდებლურ  
საზოგადოებაში  - გიორგი გრძელიძე, ანი ამირანაშვილი, ნინო 
ბიკაშვილი 



	
	

3. სიცოცხლე  სიკვდილის  შემდეგ  - ლუკა გორდაძე 
4. მსხვერპლშეწირვის  რიტუალით  განსაზღვრული  იდენტობა  - 

მაცო ჩოფიკაშვილი, ლუკა ხიმშიაშვილი 
 

 
შესვენება  14:40 – 15:10 

 
15:10 – 17:10 
მეხსიერების  და  ცოდნის  პოლიტიკა    
მედიატორი - გაიოზ ჭავჭავაძე 

 
1. წარსულის  მისია :  ისტორიის  სწავლება  ქართულ  სკოლებში  - 

მარიამ ჩალაძე, ანა ფცქიალაძე, ლელა ნოზაძე, ანა მჭედლიშვილი, 
მარიამ ყაჭეიშვილი, მარიამ კუტუბიძე 

2. რატომ  ეწინააღმდეგებიან  ადამიანები  სექსუალური  
განათლების  საგნის  შემოღებას  სკოლაში? - ელენე 
მგალობლიშვილი, ლიზი ბერიძე, ლუკა ხუნდაძე 

3. ნარატივები  ქართულ-რუსულ  ურთიერთობებზე  - რუსუდან 
ბრაგვაძე, ნათია ჩიტაშვილი, ანა გაგუა 

4. სტალინის  სახელის  გენეალოგია  თანამედროვე  საქართველოს  
მეხსიერებაში  - მეგი ქარცივაძე 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
სესიები B (აუდიტორია 204) 

 
10:45 – 12:30 
კულტურული  ნორმის  რღვევა  და  მარგინალობა  
მედიატორი: ნინო გელაშვილი 
 

1. რატომ  უხდებათ  საქართველოში  მცხოვრებ  ტრანსგენდერებს  
სექს  მუშაკებად  მუშაობა  - თინათინ ბახტაძე, ანა ჯიშკარიანი, სოფო 
თოფურია 

2. ენობრივი  კილოკავის  გავლენა  ადამიანის  ადგილზე  
საზოგადოებაში  - ქეთევან მერებაშვილი და დიანა ცერცვაძე 

3. იეჰოვას  მოწმეები  საქართველოში  - რელიგიური  ჯგუფის  
მარგინალიზაციის  პროცესი  შიდა  პერსპექტივიდან  - ნატა 
სიჭინავა, ნინო ნადარაია 

4. მუსულმანი  ქალების  ყოველდღიური  ცხოვრება  
საქართველოში  - ანა დედაბრიშვილი, ნატალია გელოვანი 

5. "გეი” და  "პიდარასტი" - მნიშვნელობადაკარგული  ტერმინი" - 
ლილი ყვავილაშვილი 
 

 
12:40 – 14:40 
გამოსავლის  ძიებაში :  სოციალური  წესრიგის  
ტრანსფორმაცია  
მედიატორი: ქეთი მერებაშვილი 
 

1. მიმტანი ,  როგორც  ახალი  შინაარსის  მქონე  კულტურული  
ფენომენი  - ნინო გელაშვილი 

2. გამოსავლის  ძიებაში  (მეტადონის  პროგრამა) - შოთა 
ჯიმშერაშვილი 

3. ონლაინ-სესხები  როგორც  ახალი  ტიპის  ვალდებულება  - ანა 
ბერია 

4. მარტოხელა  დედები  და  მათი  სასიყვარულო  ურთიერთობები  - 
ანაკა კობერიძე, ნატალი კიკნაძე 

 
შესვენება  14:40 – 15:10 

 



	
	

15:10 – 17:30 
ჰიბრიდული  კულტურა  და  ალტერნატიული  სივრცეები   
მედიატორი: ნატა სიჭინავა 
 

1. ღამის  კლუბები ,  როგორც  ალტერნატიული  ტოლერანტული  
რეალობა - ნინო გობრონიძე, ნუცა გამყრელიძე, ანასტასია ჭიჭინაძე 

2. კლუბები  როგორც  თავისუფლების  საშუალება  დღევანდელ  
საქართველოში  - ნინო გაბადაძე, ნიკოლოზ კობახია  

3. ქართული  ქლაბინგის  ეთნოგრაფია :  კლუბების ,  როგორც  
ტრანსგრესიისა  და  ტრანსფორმაციის  ადგილების  წესები  და  
რიტუალები  - მარიამ ჯინჭარაძე, მარიამ მეფარიშვილი 

4. სიმბოლიზმი  ქართველ  ბაიკერთა  სუბკულტურაში  - ლევან 
თევდორაძე, თაკო ტატულიშვილი 

5. თბილისის  ფლი  მარკეტის  ანთროპოლოგია  - ელენე დუიშვილი, 
ელენე ერისთავი, ირინა ზურაბიანი 

6. ლარპი  (Larp) - მედიუმი  რეალობასა  და  ალტერნატიულს  
სივრცეს  შორის  - სალომე იაკობიშვილი, მარიამ კიპაროიძე 
 
 

 
	


