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სექცია III: ღმერთი, რელიგიური ცნობიერება და ჭეშმარიტების პრობლემა

სხდომის თავმჯდომარე: პროფ. ჰელმუტ შნაიდერი

11:00 – 11:15 შესავალი სიტყვა

11:15 – 12:00 პროფ. ჟილ მარმასი (პუატიეს უნივერსიტეტი, საფრანგეთი)
  Hegel and the pagan religions: what truth, what limits?
  („ჰეგელი და წარმართული რელიგიები: სად არის ჭეშმარიტება,   
  სად არის საზღვარი?“)

12:00 – 12:30   დისკუსია

12:30 – 13:15  პროფ. გიუნტერ კრუკი
  (მაინცის იოჰანეს გუტენბერგის უნივერსიტეტი, გერმანია)
  Hegels Religionsphilosophie. Über die Wahrheit der Religion 
  in Hegels früher und Später Konzeptualisierung der Religion
  („ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია. ჰეგელი რელიგიის    
  ჭეშმარიტების თაობაზე თავის ადრეულ და გვიანდელ 
  კონცეპტებში რელიგიის შესახებ“)

13:15 – 13:45    დისკუსია

13:45 – 14:30 პროფ. გიორგი ბარამიძე 
  (ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი)
  „ღმერთი რელიგიურ ცნობიერებაში“

14:30 – 15:00  დისკუსია

15:00 – 16:00  შესვენება

სექცია IV: სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების საკითხი 
ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფიაში - თანამედროვე კონტექსტი

სხდომის თავმჯდომარე: ასოც. პროფ. გიორგი თავაძე

16:00 – 16:45 პროფ. მიხეილ გოგატიშვილი 
  (ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი)
  „სახელმწიფოს კონსტრუირების რელიგიური პრინციპი     
  ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფიაში“

16:45 – 17:15    დისკუსია

17:15 – 18:00 პროფ. ლალი ზაქარაძე 
  (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / 
  ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი)
  „ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია და რუსული 
  სახელმწიფოს მოწყობის იდეა“

18:00 – 18:30  დისკუსია

18:30 – 19:00  შემაჯამებელი დისკუსია და კონფერენციის დახურვა

19:00   ვახშამი
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პარასკევი, 22 სექტემბერი 

11:00 – 11:10 კონფერენციის გახსნა 
 მაღალყოვლადუსამღვდელოესი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი)
 ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი 
 ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფიის 
 დოქტორი, პროფესორი

11:10 – 11:30 პროფ. თენგიზ ირემაძე 
 (ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი)
 ასოც. პროფ. გიორგი თავაძე 
 (ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი)
 ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია (შესავალი მოხსენება)

სექცია I: ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფიის საწყისები და მისი 
მნიშვნელობა თანამედროვე აზროვნების კონტექსტში

სხდომის თავმჯდომარე: პროფ. თენგიზ ირემაძე

11:30 – 12:15 პროფ. ჰელმუტ შნაიდერი 
 (კასელის უნივერსიტეტი, გერმანია / გრიგოლ რობაქიძის სახელობის   
 უნივერსიტეტი / ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი)
 Hegels erste Vorlesung über die Philosophie der Religion in 
 Berlin im Sommersemester 1821 
 („ჰეგელის პირველი ლექცია რელიგიის ფილოსოფიის 
 შესახებ ბერლინში, 1821 წლის ზაფხულის სემესტრში“)
 (თანმხლები თარგმანი გერმანულიდან ქართულად)

12:15 – 12:45    დისკუსია

12:45 – 13:30 პროფ. ჯაკომო რინალდი 
 (ურბინოს უნივერსიტეტი, იტალია)
 The Contemporary Relevance of Hegel’s Philosophy of Religion
 („ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფიის მნიშვნელობა    
 თანამედროვეობაში“)
 (თანმხლები თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად)

13:30 – 14:00    დისკუსია

14:00 – 14:45    პროფ. ტომ კლეფმანი 
 (კასელის უნივერსიტეტი, გერმანია)
 Hegels Religionsphilosophie als eine christliche Theologie 
 der Religionen
 („ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია, როგორც რელიგიათა   
 ქრისტიანული თეოლოგია“)
 (თანმხლები თარგმანი გერმანულიდან ქართულად)

14:45 – 15:15   დისკუსია

15:15 – 16:00   შესვენება

სექცია II: ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფიის ინტერპრეტაციები

სხდომის თავმჯდომარე: პროფ. თენგიზ ირემაძე

16:00 – 15:45 ასოც. პროფ. გიორგი ხუროშვილი 
  (ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი)
  „ბრუნო ბაუერისა და დავიდ ფრიდრიხ შტრაუსის დავა ჰეგელის   
  რელიგიის კონცეფციის ინტერპრეტაციის შესახებ“

16:45 – 17:15    დისკუსია

17:15 – 18:00    პროფ. ნორბერტ ვასცეკი (უნივერსიტეტი პარიზი VIII, საფრანგეთი)
  Emil Fackenheim's outstanding interpretation of Hegel's Philosophy of Religion
  („ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფიის გამორჩეული    
  ინტერპრეტაცია ემილ ფაკენჰაიმის მიერ“)
  (თანმხლები თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად)

18:00 – 18:30     დისკუსია

შაბათი, 23 სექტემბერი 

სექცია III: ღმერთი, რელიგიური ცნობიერება და ჭეშმარიტების პრობლემა

სხდომის თავმჯდომარე: პროფ. ჰელმუტ შნაიდერი

11:00 – 11:15 შესავალი სიტყვა

11:15 – 12:00 პროფ. ჟილ მარმასი (პუატიეს უნივერსიტეტი, საფრანგეთი)
  Hegel and the pagan religions: what truth, what limits?
  („ჰეგელი და წარმართული რელიგიები: სად არის ჭეშმარიტება,   
  სად არის საზღვარი?“)

12:00 – 12:30   დისკუსია

12:30 – 13:15  პროფ. გიუნტერ კრუკი
  (მაინცის იოჰანეს გუტენბერგის უნივერსიტეტი, გერმანია)
  Hegels Religionsphilosophie. Über die Wahrheit der Religion 
  in Hegels früher und Später Konzeptualisierung der Religion
  („ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია. ჰეგელი რელიგიის    
  ჭეშმარიტების თაობაზე თავის ადრეულ და გვიანდელ 
  კონცეპტებში რელიგიის შესახებ“)

13:15 – 13:45    დისკუსია

13:45 – 14:30 პროფ. გიორგი ბარამიძე 
  (ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი)
  „ღმერთი რელიგიურ ცნობიერებაში“

14:30 – 15:00  დისკუსია

15:00 – 16:00  შესვენება

სექცია IV: სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების საკითხი 
ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფიაში - თანამედროვე კონტექსტი

სხდომის თავმჯდომარე: ასოც. პროფ. გიორგი თავაძე

16:00 – 16:45 პროფ. მიხეილ გოგატიშვილი 
  (ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი)
  „სახელმწიფოს კონსტრუირების რელიგიური პრინციპი     
  ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფიაში“

16:45 – 17:15    დისკუსია

17:15 – 18:00 პროფ. ლალი ზაქარაძე 
  (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / 
  ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი)
  „ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია და რუსული 
  სახელმწიფოს მოწყობის იდეა“

18:00 – 18:30  დისკუსია

18:30 – 19:00  შემაჯამებელი დისკუსია და კონფერენციის დახურვა

19:00   ვახშამი


