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                                                           9 დეკემბერი 

                                                                           13:00 

 

I. საზეიმო გახსნა  

თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტთა გუნდი (გუნდის 

ხელმძღვანელი - სამუსიკო ხელოვნებისა და თეოლოგიის მაგისტრი ლაშა 

ზაალიშვილი) – „შენ ხარ ვენახი“, „წმიდაო ღმერთო“ 

            მისასალმებელი სიტყვა - თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის                             

რექტორი, ფილოლოგიის, თეოლოგიისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე 

 

II. მოხსენებები (რეგლამენტი 8-10 წუთი) 

 

 

1. ბესიკ გამყრელიძე, თბილისის სასულიერო აკადემიის მეორე კურსის სტუდენტი - 

გალობის აღორძინება (ხელმძღვანელი - თეოლოგიის მაგისტრი ლაშა ზაალიშვილი) 

2. ნიკოლოზ ჩარგაზია, გიორგი გვარამაძე, თბილისის სასულიერო სემინარიის მეოთხე 

კურსის სტუდენტები  - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ღვაწლი 

მონასტრული ცხოვრების აღორძინებისათვის საქართველოში (აღსაყდრებიდან 

დღემდე) (ხელმძღვანელი - ისტორიის მეცნიერებათა და თეოლოგიის დოქტორი, 

პროფ. სერგო ვარდოსანიძე) 

3. ცოტნე გიგიბერია, თბილისის სასულიერო აკადემიის მესამე კურსის სტუდენტი - 

საპატრიარქო ეკლესიის კანონიკური წყობა და პატივი (ხელმძღვანელი - 

თეოლოგიის მაგისტრი, დეკანოზი ლონგინოზ სუარიშვილი) 

4. კონსტანტინე მაჭავარიანი, თბილისის სასულიერო აკადემიის პირველი კურსის 

სტუდენტი - პატრიარქი - ერის სულიერი წინამძღოლი (ხელმძღვანელი - 

თეოლოგიის დოქტორი, არქიდიაკონი დემეტრე (დავითაშვილი) 

5. მარიამ ჯორჯაძე, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ქრისტიანული 

ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი - საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის ღვაწლი უცხოეთის ქართული ქრისტიანული 

მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნებისათვის (ხელმძღვანელი - ისტორიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. ელდარ ბუბულაშვილი)პატრიარქის ცხოვრებისა და 

მოღვაწეობის ამსახველი ფილმის ჩვენება 
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III .    პატრიარქის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი ფილმის ჩვენება 

    „მარადიული აწმყო“ (სერია 4)  - რეჟისორი ნინო ხოფერია (ხანგრძლივობა  25 

წუთი) 

 

 

 

 

 

 

                                                                   12 დეკემბერი 

                                                                           13:00 

 

I. სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საეკლესიო არქიტექტურის 

(ხუროთმოძღვრების), ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერის 

რესტავრაციის ფაკულტეტის სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა  

II. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტთა გუნდი (გუნდის 

ხელმძღვანელი - ლექსო გრემელაშვილი) – „შენ ხარ ვენახი“, „აღდგომისა დღე არს“ 

III. მისასალმებელი სიტყვა - სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საეკლესიო 

არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების), ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური 

ხატწერის რესტავრაციის ფაკულტეტის დეკანი, დეკანოზი იოსებ ვანიძე 

  შესავალი სიტყვა - მედეა მელქაძე, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის 

საეკლესიო არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების) მიმართულების პედაგოგი, 

არქიტექტურის დოქტორი, პროფესორი  - საეკლესიო ხუროთმოძღვრება სასულიერო 

აკადემიის სივრცეში 

IV. მოხსენებები (რეგლამენტი 8-10 წუთი) 

 

1. ჯუბა თომაძე, თბილისის სასულიერო აკადემიის პირველი კურსის სტუდენტი -

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის ღვაწლი საეპარქიო 

მმართველობის  აღდგენა-განვითარებაში (ხელმძღვანელი - თეოლოგიისა და ისტორიის 

დოქტორი, დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი)   

2. ნინო წერეთელი, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საეკლესიო 

არქიტექტურის (ხუროთმოძღვრების), ხატწერის, დაზგური და მონუმენტური ხატწერის 

რესტავრაციის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი - აბო თბილელის ტაძარი 
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მეტეხის კლდის ძირში (ქალაქგეგმარების თვალსაზრისით) (ხელმძღვანელი - 

ხელოვნების ისტორიის დოქტორი ქეთევან აბაშიძე)   

3. ქეთევან ზუბიაშვილი, ბექარ გიგიაშვილი, ირმა მაღრაძე, ავთანდილ მათიაშვილი, 

თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ქრისტიანული ფსიქოლოგიის 

ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტები - პატრიარქის საერთაშორისო ავტორიტეტი და  

მშვიდობისმყოფელი მისია (ხელმძღვანელი - დიაკვანი გიორგი ჯანჯღავა)   

4. ანანო ქარდავა, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ქრისტიანული 

ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი - კათოლიკოს-

პატრიარქის  მიერ დაარსებული საგანმანათლებლო ცენტრები (ხელმძღვანელი - დიაკვანი 

დიმიტრი დათუკიშვილი) 

 5. არჩილ შავდათუაშვილი, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის მესამე 

კურსის სტუდენტი - პატრიარქის ქადაგებებიდან (ხელმძღვანელი - ფილოლოგიის დოქტორი 

თამთა ფარულავა) 

 6. ნინო გელიაიძე, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ქრისტიანული 

ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი - პატრიარქის 

შემოქმედება - ხატწერა (ხელმძღვანელი - თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის 

ქრისტიანული  ხელოვნებათმცოდნეობის კათედრის გამგე რუსუდან ვაშალომიძე) 

V. პატრიარქის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი ფილმის ჩვენება 

„პატრიარქის აღსაყდრება“ - რეჟისორი  და ოპერატორი თამაზ ბიჭიკაშვილი 

(ხანგრძლივობა 15 წუთი) 

 

 

                                                        15 დეკემბერი 

                                                                13:00 

  

შეხვედრა პოეტ ტარიელ ხარხელაურთან 
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