
„ლოგიკა, ენა, ხელოვნური ინტელექტი“
თბილისის პირველი საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა

ეძღვნება საქართველოში კლასიკური მათემატიკური ლოგიკის სკოლის
ფუძემდებლის, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწის, შალვა ფხაკაძის ხსოვნას

09 – 15 სექტემბერი, 2019

„LOGIC, LANGUAGE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE“
FIRST TBILISI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN 

Dedicated to the memory of the founder of the school of classical mathematical logic 
in Georgia, the honor scientist of Georgia, Shalva Pkhakadze 

09 – 15 September, 2019

კონსტანტინე ფხაკაძე, სკოლის ხელმძღვანელი
Konstantine Pkhakadze, Head of the School 

მერაბ ჩიქვინიძე, სკოლის კოორდინატორი
Merab Chikvinidze, Coordinator of the School

გიორგი ჩიჩუა, სკოლის ასისტენტი
Giorgi Chichua, Assistant of the School

ორგანიზატორები / ORGANIZERS

ლექტორები / LECTURERS

სკოლის ტექნიკური ასისტენტები: შალვა მალიძე, კონსტანტინე დემურჩევი, დავით კურცხალია
Technical Asistents of  the School: Shalva Malidze, Constantine Demurchev, David Kurtskhalia

კონსტანტინე ფხაკაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (საქართველო)
Konstantine Pkhakadze, Georgian Technical University (Georgia)

გუნდური შეჯიბრის მაორგანიზებელი ჯგუფი: კონსტანტინე ფხაკაძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, ლაშა აბზიანიძე, ალექსანდრე მასხარაშვილი
The organizing group of the team competition: Konstantine Pkhakadze, Merab Chikvinidze, Giorgi Chichua, Lasha Abzianidze, Alexander Maskharashvili

ჟან-ფილიპ ბერნარდი, გოტებორგის უნივერსიტეტი (შვეცია)
Jean-Philippe Bernardy, University of Gothenburg (Sweden)

იოჰან ბოსი, გრონინგენის უნივერსიტეტი (ჰოლანდია)
Johan Bos, University of Groningen (Netherlands)

ლაშა აბზიანიძე, გრონინგენის უნივერსიტეტი (ჰოლანდია) 
Lasha Abzianidze, University of Groningen (Netherlands) 

ალექსანდრე მასხარაშვილი, გოტებორგის უნივერსიტეტი (შვეცია)
Aleksandre Maskharashvili, University of Gothenburg (Sweden)

თემურ კუცია, იოჰანეს კეპლერის უნივერსიტეტი (ავსტრია)
Temur Kutsia, Johannes Kepler University (Austria)

ბაგჰერ ბაბაალი, შარიფის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (ირანი)
Bagher BabaAli, Sharif University of Technology (Iran)

ზურაბ ხასიდაშვილი, კორპორაცია ინტელი (ისრაელი) 
Zurab Khasidashvili Intel Corporation (Israel)

ალექსი კირთაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (საქართველო)
Aleks Kirtadze, Georgian Technical University (Georgia)

ხიმურ რუხაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
Khimuri Rukhaia, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia)

ალექსანდრე ხარაზიშვილი, ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი (საქართველო)
Alexander Kharazishvili, A.Razmadze Institute of Mathematics (Georgia)

სკოლის სამუშაო ენებია ინგლისური და ქართული 
The working languages of the school are English and Georgian

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
მცირე საკონფერენციო დარბაზი, მერაბ კოსტავას ქუჩა 77 
The Small Conference Hall of the Georgian Technical University, 
77, Merab Kostava Street, Tbilisi

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, 
შოთა რუსთაველის გამზირი, 52 
The Small Conference Hall of the Georgian National
Academy of Sciences, 52, Shota Rustaveli Avenue, Tbilisi

სპონსორი / SPONSOR
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდი
Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
Georgian National Academy of Sciences

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
Georgian Technical University

როდესაც დედ-მამა შვილებს აშორებს დედა-ენასა და მის ნაცვლად აზეპირებინებს 
რომელსამე უცხო ენასა, რასა შვება იგი ამით? უდიდეს და უბადლო მოძღვარს ხელიდან 
ართმევს თავისს შვილებსა და აბარებს მათ უხეირო და უსულდგმულო მასწავლებელს. 
სრულიად საჭირო არ არის შორს გამჭვრეტი ჭკუა, რომ ამისთანა ბავშვს კაცმა 
უწინასწარმეტყველოს უნუგეშო მომავალი. - იაკობ გოგებაშვილი (1840-1912)

When the parents take away the mother tongue from their children and instead making them to 
develope in a some foreign language, what do they do by this? - By this they take away their children 
from the greatest and matchless teacher  and give them in the hands of a careless and soulless 
one. There is no need to be too forethoughtful to foresee for such children a hopeless future. 
- Iakob Gogebashvili (1840-1912)

რომელი ევროპული ენები განვითარდება ინფორმაციისა და ცოდნის საზოგადოებრივ 
ქსელში, და რომელი ენებია განწირული გაქრობისთვის? ... ევროპას ჭირდება ძლიერი და 
ადვილად ხელმისაწვდომი ენობრივი ტექნოლოგიები ყველა ევროპული ენისათვის. - მეტა-
ქსელის კვლევა ”ევროპის ენები ციფრულ ეპოქაში” (2010-2012)

Which European languages will thrive in the networked information and knowledge society, and 
which are doomed disappear? ... Europe needs robust and affordable language technology for all 
European languages. - The META-NET's study “Europe's Languages in the Digital Age” 
(2010 – 2012)

მხარდამჭერები / SUPPORTERS

geoanbani.com/TbiLLAI

პირველი ნიშანი ერის ვინაობისა ენაა. - ილია ჭავჭავაძე (1837-1907)
The first sign of the nation's identity is a language. - ilia chavchavadze (1837-1907)


