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ფენომენოლოგია

ჟურ.

“რელიგია“,#–3,
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თბილისი,2005
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37. ადამიანისა და ფილოსოფიის ურთიერთობის პრობლემა მ. ჰაიდეგერთან და შ.
ნუცუბიძესთან, თსუ შრომები გვ.75-85,თბ.1995
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Page

2019

2019 international conference: Проблеми Саморозвитку Особистоси в Сучасному
Суспильствi „The Human as a fundamental ontological occurrence“, Ukraine Kharkiv
2019
2018 საერთაშორისო კონფერენცია შ.ნუცუბიძის 130 წლისთავისადმი მიძღნილი,
“ყოფიერების მიღმა“, თბილისი
2018

პლატონის

ფილოსოფია

ინტერდისციპლინარულ

კონტექსტში

„პლატონი

და

პოლიტიკური რაციონალობის პრობლემა“

2017 29th International conference of Philosophy “Greek moral and political philosophy, „Critique
of political rationality and Plato’s thinking“ Greece Rhodos

2017

ამერიკისმცოდნეობის

ყოველწლიური

XVIII

კონფერენცია
“ამერიკული
კულტურის
მოაზროვნეების მიერ“, თბილისი

2017

არაცნობიერი

ფილოსოფიასა

და

საერთაშორისო

ფენომენის

გააზრება

კულტურაში-თანამედროვეობის

სამეცნიერო
ევროპელი

გამოწვევები

„რესენტიმენტი როგორც ადამიანის ყოფნის წესი“,თბილისი

2016 world congress in philosophy “The Philosophy of Aristotle” Heidegger between Plato and
Aristotle: A new talk on Being. Athens,Greece

2016 ანთიმოზ ივერიელი და ევროპული განმანათლებლობა, ტექსტები და კონტექსტები.
„ანთიმოზ

ივერიელის

სინანულის

თეოლოგია

ევროპული

რეფორმაციის

და

განმანათლებლობის კონტექსტში“, თბილისი

2016 VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი,„ანთიმოზ ივერიელი და
გაბრიელ ეპისკოპოსი (ქიქოძე) ქართული- ევროპული სააზროვნო

დიალოგის

უცნობი ფურცლები“

2016

International conference „Aristotle 2400”

“Plato, Aristotle and Heidegger on Being”,

Bucharest, Romania

2015 27th international conference of philosophy , Global ethics and politics

„Socrates and

Heidegger: Explanation of human dignity and virtue“, Athens, Greece

2015 Antim Iverianul and Georgian-Romanian relation, “Antim Iverianul and theological discourse

in terms of Georgia“, Berlin, Germany

Page

2014 The Thematization on amateur culture in modern society, „amateur culture in post-Soviet space
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of your epoch” ,Bucharest, Romania

2014

მხატვრული

თარგმანი-ერებისა

და

ლიტერატურების

შეხვედრის

ადგილი,

„მ.ჰაიდეგერის მეტაფიზიკა და თარგმანის პრობლემა“, თბილისი, თსუ

2013 “Explanation of human’s dignity in Heidegger’s ontology”, “Explanation of human’s dignity in
Heidegger’s ontology”, Athens, Greece

2013

შალვა ნუცუბიძის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენცია, „ჭეშმარიტება როგორც ონტოლოგიური პრობლემა“,თბილისი

2013

ამერიკისმცოდნეობის

XIV

ყოველწლიური

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია.“გლობალური ტრანსფორმაციები მთავარი გამოწვევა აშშ–სათვის“,
თბილისი

2013
2012

Tolerance and Dialogue of Cultures (from Tolerance to Solidarity) Constanta,Romania
“Language and the World: Research and Teaching,

“Everydayness of the language”,

Kirovograd Ukraine

2012

Problems of identity: tradition and innovations, “Elite and retraditionalization“, Vilnius
Lithuania

2011 Institution of marriage in the three The Monotheistic religions,“ Relation of Ethical and Legal
Aspects of the Marriage in Post-Secular Society“, Romania Cons tanta, 2011

2010

The Monotheistic religions and Human liberty „Liberty of Person and post secular

Society“, Dionisiana IV, Constanta, Romania,
2008 The Paradigm of Christ and Philosophy Heidegger’s ontology, Philosophical relevance of the
contemporary challenges, University of Bucharest, Romania,
2008 საერთაშორისო კონფერენცია– საქართველო და ევროპული სამყარო ფილოსოფიურ–
კულტურული დიალოგი ანთიმოზ ივერიელი „რელიგიური ჰერმენევტიკა და კულტურათა
დიალოგი“, თბილისი

თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან
International association of Greek philosophy, member( Greece) 2017

Page
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Martin-Heidegger-Gesellschaft e.V. Meßkirch, member (Germany) 2017

Economic society of America(USA) member of scientific society and editorial board, researcher
analytic (USA) 2016
ლინკოლის უნივერსიტეტის პენსილვანია(აშშ) საპატიო ლექტორის წოდება (მომენიჭა
სამეცნიერო კვლევითი პროექტში “კაპიტალიზმი XXI საუკუნეში” მონაწილეობისათვის )2010
ამერიკის Gerogian international university Doctor Habilitatus-ის საპატიო წოდება( მომენიჭა
სამეცნიერო კვლევითი პროექტში მონაწილეობის შედეგად გამოცემული მონოგრაფიის გამო
“Freedom and prosperity in 21 Century”)2011
Філософія і політологія в контексті сучасної культури" "Вісник Дніпропетровського
університету. Серія: філософія, політологія, соціологія". Ukraine რედკოლეგიის წევრი
2015
სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა


Lincoln University Pennsylvania,USA, Department of History and political Science
“Capitalism in 21 Century”, USA, 2010-2011



2010-2011წწსაარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების
ცენტრი № 1-130102პოლიტიკური პარტიების განვითარების მხარდაჭერის
პროექტი,მკვლევარ–ექპერტი



02.04.2014-02.04.2016--ანთიმოზ ივერიელი ქართულ-ევროპული დიალოგი, FR/454/2170/13, სსიპ-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ძირითადი
შემსრულებელი
17.04.2015-17.11.2015--- “დისკურსი და თავისუფლება” 363/09-1 თსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის კვლევითი პროექტი,სამეცნიერო ხელმძღვანელი





30.03. 2016-20.12.2016--„კრეაციონიზმის და ევოლუციონიზმის კონცეპტები“თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კვლევითი პროექტი, პროექტის
შემსრულებელი



04.02.2020-04.01.2022 FR-19-7625 ანთიმოზ ივერიელი-ევროპული სააზროვნო სივრცის
ნაწილისსიპ-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ძირითადი
შემსრულებელი

სერტიფიკატი

ამერიკათმცოდნეობის

სახელობის
ინსტიტუტის

თბილისის
და

სახელმწიფო

ამერიკის

შესწავლის

ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ამერიკათმცოდნეობის მე-19

უნივერსიტეტის
საქართველოს
ყოველწლიურ
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ივანე

საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის,
ამერიკათმცოდნეობის

რომელიც საქართველოში

დაარსების 20 წლისა და ივანე ჯავახიშვილისსახელობის

თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლის იუბილეს ეძღვნება.
2018
სერტიფიკატი
ლატვიის

სახელმწიფო

საერთაშორისო

უნივერსიტეტის

ინტერდისციპლინარულ

100

წლისთავისადმი

კონფერენციაში

მიძღვნილ

მონაწილებისთვის:

„ედმუნდ ჰუსერლი 160 და მარტინ ჰაიდეგერი 130“, რიგა, ლატვია 2019
სერტიფიკატი
საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის „თანამედროვე საზოგადოებაში
პიროვნული განვითარების პრობლემები“, რომელიც გაიმართა უკრაინაში ხარკოვის
იაროსლავ ბრძენის სახელობის სახელმწიფო იურიდიულ უნივერსიტეტში. ხარკოვი
უკრაინა 2019
სერტიფიკატი
მადლობის წერილი არისტოტელეს 2400 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფილოსოფიის
მსოფლიო კონგრესში მონაწილებისთვის, ათენი,საბერძნეთი 2016

სერტიფიკატი ვლადიმერ ვინიჩენკის კიროვოგრადის სახელმწიფო პედაგოგიური
უნივერსიტეტის უცხო ენათა ფაკულტეტის და უკრაინელ გერმანისტთა ასოციაციის
მიერ მოწყობილ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობითვის,უკრაინა 2013

სერტიფიკატი

ამერიკათმცოდნეობის
ასოციაციის

მიერ

სახელობის
ინსტიტუტის

ორგანიზებულ

თბილისის
და

სახელმწიფო

ამერიკის

შესწავლის

ამერიკათმცოდნეობის

XVIII

უნივერსიტეტის
საქართველოს
ყოველწლიურ

საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის, რომელიც აშშ კონსტიტუციის
შექმნის 230-ე და ქართულ-ამერიკულ ურთიიერთობის 25 წლისთავს ეძღვნება. 2017
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