
 
 

საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია  კოვიდ–19, გამოწვევები არქიტექტურაში 
თბილისი, საქართველო 2020წლის 15 ივნისი 

                                                                                                                                  სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური,რუსული 

კონფერენციის დღის წესრიგი 

          ხანგრძლივობა  12:00 -20:00 

დრო საკითხი მომხსენებელი ხანგრ
ძლი 
ვობა 

11:30 რეგისტრაცია,    
12:00 მისასალმებელი სიტყვა და შეხვედრის 

დღის წესრიგის გაცნობა 
პროფ. ნინო იმნაძე,  საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის  არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის დეკანი 

10 
წუთი 

 მისასალმებელი სიტყვა პროფ. დავით გურგენიძე,  საქართველოს ტექნიკური  
უნივერსიტეტის  რექტორი 

5 
წუთი 

 მისასალმებელი სიტყვა ნ. გვენცაძე, განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს სივრცითი დაგეგმარების 
დეპარტამენტის უფროსი  

5 
წუთი 

 მისასალმებელი სიტყვა დავით  აბულაძე,  საქართველოს არქიტექტორთა 
კავშირის თავმჯდომარე 

5 
წუთი 

12.25-
12.40 

ინტერვენციები 
Intervention 

Paolo Cucchi . founding principal and director of the 
PCA-PaoloCucchi Architects. Inviting Professor of 
Italian, French, German, Malaysia , Singapore 
Architectural Schools  
PCA-PaoloCucchi Architects  ფირმის 
დამფუძნებელი. იტალიის, გერმანიის, 
საფრანგეთის, მალაიზიისა და სინგაპურის 
არქიტექტურული სკოლებისა და უნივერსიტეტების 
საპატიო პროფესორი. 

15 
წუთი 

12.40-
12.45 

“წყალი - სიცოცხლეა, სანიტარია - 
ღირსებაა“! 
The water is life while the sanitation is 
dignity! 

პროფ. ვ. ვარდოსანიძე  (სტუ) 
Prof. V. Vardosanidze (GTU) 

15 
წუთი 

12.45-
13.00 

Reciprocal approbation – 
Acupuncture in Peri- Urban Economy 

აბინ ჩაუდჰური  
Abin CHAUDHURI  

15 
წუთი 

13.00-
13.15 

თავისუფალი სივრცე კავშირისათვის - 
არქიტექტურული ანალიზი 
პანდემიის პერიოდში. 
Free spaces for Communication – 
Architectural analyze in Pandemic time 

პროფ. ნინო იმნაძე (სტუ) 
Prof. N. Imnadze (GTU) 

15 
წუთი 

    
13.15- "ახალი სული არქიტექტურაში" კოვიდ ასოცირებული პროფ.  მ.მელქაძე   (სტუ) 10 



13.25 - 19 რეალობაში. 
“New Spirit in Architecture” – in the 
reality of Covid-19 

 
Associate Prof. M. Melkadze  (GTU) 

წუთი 

13.25-
13.40 

CIAUD - ლისაბონის უნივერსიტეტის 
არქიტექტურული სკოლა  პანდემიის 
სივრცეში. 
CIAUD – Lisbon School of Architecture, 
University of Lisbon in Pandemic Space. 

პროფ. ანტონიო კასტელბრანკო, RETHINK 
ტემპუსის  პროექტის კოორდინატორი - ოქსანა 
ტურჩანინა. ლისაბონის უნივერსიტეტი.  
Prof. Antonio Castelbranco , Coordinator of 
“RETHINK” Tempus project Oksana Turchanina. 
University of Lisbon. 

15 
წუთი 

13.40-
14.00 

ახალგაზრდა მეცნიერთა და 
დოქტორანტთა სამუშაო ჯგუფი 
The Working Group of young Scientists 
and Doctoral Students 

ასოც. პროფ. მ. ფოჩხუა.(სტუ) 
Associate prof. M. Pochkhua (GTU) 

20 
წუთი 

14.00-
14.15 

არქიტექტურული დისკუსიები 
ARCHITECTURAL DOUBTS 

ფრანჩესკო ადორნი (დამფუძნებელი, 
არქიტექტორი, კომპანია Francescoadorniarchitetto) 
Francesco Adorni (Founder,  Francescoadorniarchitetto 
Company) 

15 
წუთი 

   
14.15-
14.30 

რადიაციული ტექნოლოგიები მწვანე 
არქიტექტურაში. 
Radiation technologies in green 
architecture. 

ასოც. პროფ.  ბ.გორგილაძე  (სტუ) 
Associate Prof. B. Gorgiladze (GTU) 

15 
წუთი 

    
  

 
  

14.30-
14.45 

ენერგოეფექტური შენობების 
დაპროექტების საკანონმდებლო-
ნორმატიული საფუძვლები 
The legal Aspects of Design of Energy 
Efficient Buildings 

პროფ. ლ. ბერიძე (სტუ)
Prof. L. Beridze  (GTU) 

15 
წუთი 

14.45-
15.00 

მიმდინარე პანდემიის პირობებში ადგ
ილისა და სივრცის უსაფრთხო განვით
არების საკითხებისა და პრიორიტეტებ
ისგანსაზღვრა ტურიზმის ინდუსტრია
ში  “ECOMODE” პროექტის 
ანალიზის საფუძველზე. 
Communication tools and priorities for 
field and place safety along with the 
pandemic in tourism industry based on 
ecomode project analyze 
 

 პროფ. ბეატა ფეჰერვოლღუი, პროფ. ვიქტორია 
ცუპონი,(პანონიის უნივერსიტეტი, უნგრეთი), 
ლანდშაფტის არქიტექორი გუდრუნ ნაჰრენდორფი  
(გერმანია) , პროფ. ნინო ფაილოძე , ასოც პროფ. ნინო 
ჩაჩავა (სტუ),  დოქტორანტი ნანა ლეკვეიშვილი (სტუ) 
Viktória, Csizmadiáné Czuppon (Professor, University of 
Pannonia, Faculty of Business Economics, Hungary), 
Gudrun Nahrendorf (Landscape Architect), Nino Pailodze, 
Professor of Georgian Technical University, Nana 
Lekveishvili (GTU) 

15 
წუთი 

15.00-
15.15 

ღია განათლება და ღია 
საგანმანათლებლო რესურსები 
ინოვაციურ პედაგოგიკაში. 
Open Education and Open Educational 
Resources in Innovative Pedagogy 

ასოც. პროფ.  ნ. ქოჩლაძე,  ასოც. პროფ.  დ. ცუცქირიძე  
(სტუ) 
Associate Prof. N. Kochladze, D. Tsutskiridze (GTU) 

15 
წუთი 
 

    



    
15.15-
15.30 

ონლაინ სწავლება კოვიდ -19 
პირობებში. 
Online teaching in the condition of Covid 
– 19, 

პროფ.თ.  ჩიგოგიძე,   (სტუ) 
Prof. Tinatin Chigogidze (GTU) 

15 
წუთი 

15.30-
15.45 

“არქიტექტურულ-გრაფიკული 
ასოციაციების მეთოდი 
არქიტექტურული პროექტირების 
პარადიგმასთან კონტექსტში”. 
Method of Architectural-Graphical 
Associations in the context of 
Architectural Paradigms 

 პროფ. მ. დავითაია (სტუ) 
Prof. M Davitaia (GTU) 

15 
წუთი 

15.45-
16.00 

ქრისტოს საოცრებები  - 
დროებითობიდან უკვდავებამდე. 
The Miracles of Christ - From Temporary 
to Immortal. 

ასოც. პროფ. ვ. მუჯირი (სტუ) 
Associate Prof. V. Mudjiri (GTU) 

15 
წუთი 

16.15-
16.30 

ქაშვეთი. 
Qashveti 

ასოც. პროფ. ნ. ასათიანი (სტუ) 
Associate Prof. N.Asatiani (GTU) 

15 
წუთი 

16.30-
16.45 

ისტორიული უბნების ერთი 
პრობლემის შესახებ. 
About the problem of  Historical  Quarters 

პროფ. მ. ძიძიგური, გ.იოსებიძე  (სტუ) 
Prof. M.Dzidziguri, G. Iosebidze (GTU) 

15 
წუთი 

16.45-
17.00 

COVID–19   და   მუნიციპალური 
აქტივების გაზრდის შესაძლებლობები.
COVID–19    and The possibility of 
Municipal Activities Rising.  

არქიტექტორი პ. ძიძიგური  
Architect P. Dzidziguri 

15 
წუთი 

    
17.00-
17.20 

სტუდენტური კონკურსის შედეგები ასოც. პროფ. დ. ბოსტანაშვილი 20 
წუთი 

    
    
    
 

პირველი სექციის მუშაობის დაწყების დრო:  10:00  საათზე (ხელმძღვანელი მარიკა ფოჩხუა). 

Beginning of first section: 10:00 (moderator M.Pochkhua) 
მეორე სექციის მუშაობის დაწყების დრო:  12:00  საათზე. 

Beginning of second section 12:00 

ZOOM კოდი :  869 968 5072         

ზუმის ლინკი:  https://us02web.zoom.us/j/8699685072 

 

საკონტაქტო   ტელ.:     599 544 398 გ. ნაცვლიშვილი; mail: gia_natsvlishvili@yahoo.com; 



                          ტელ.:   551 966 792 ნ. ჩაჩავა: mail: ninoch66@gmail.com. 


