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VII საერთაშორისო 
სამეცნიერო დისტანციური 

კონფერენცია 
 

"ენა და კულტურა" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კონფერენციის გახსნა/მისალმება - 10:00/10:10/ 
 

Conference opening/greeting - 10:00/10:10/ 
 
 
 

26 
მარტი 

 

2022 წელი 
 
 
 
 
 
 
 

მანანა  მიქაძე  -  ჰუმანიტარულ  და  პედაგოგიკურ  მეცნიერებათა  განვითარების  ფონდის 
პრეზიდენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

 
Manana Mikadze - President of the Foundation for Development of Art and Pedagogical sciences; 

Akaki Tsereteli State University, Full Professor 
 

შალვა კირთაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, 
ასოცირებული პროფესორი 

 
Shalva Kirtadze – Vice- Rector of Akaki Tsereteli State University, Accos. professor 
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კონფერენციის ჩატარების ადგილი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თამარ მეფის 59, ქუთაისი 

Conference location: 

Akaki Tsereteli State University, Tamar-Mephe 59. Kutaisi 
 
 

რეგლამენტი: 

მოხსენება სექციურ სხდომაზე - 10 წუთი 

კამათი  - 5 წუთი 
 
 

Duration of the Presentations: 

Working group session presentation - 10 min. 

Statement in the debate - 5 min. 
 
 

საორგანიზაციო კომიტეტი: 

თავმჯდომარე: 

მანანა მიქაძე   - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების   ფონდის 

პრეზიდენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   პროფესორი 
 
 

თანათავმჯდომარეები: 

შალვა კირთაძე  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  რექტორის მოადგილე, 

ასოცირებული პროფესორი 

თამარ ლომთაძე - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის 

ვიცე-პრეზიდენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   პროფესორი 
 
 

კომიტეტის წევრები: 

ლუდმილა ბრანიშტე - იასის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რუმინეთი 

                     ნუნუ გელდიაშვილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

                                                                       უნივერსიტეტის პროფესორი 
ვახტანგ თევდორაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
                                                 ასოცირებული პროფესორი 
სოფიო იმედაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 
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თამარ მახარობლიძე - ილიას უნივერსიტეტი, პროფესორი 

ცისანა მოდებაძე  - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი 

ირმა რუსაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

რამაზ სვანიძე -  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი 

ნათელა ფარტენაძე- შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
სოფიო ყიფიანი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასისტენტ– პროფესორი 

ნოდარ ცაგარეიშვილი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მასწავლებელი 
 

 
 

Organizing Committee: 
Chairman: 

Manana Mikadze - President of the Foundation for Development of Art and Pedagogical sciences; 
Akaki Tsereteli State University, Full Professor 

Shalva Kirtadze – Vice-Rector of Akaki Tsereteli State University, Assoc. Professor, Co-chair: 
Tamar Lomtadze   - Vice president of the Foundation for Development of Art and   Pedagogical 

sciences, Akaki Tsereteli State University, Full Professor, Co-chair: 
 

Committee Members: 
                   Ludmila Braniste    - Professor, Iassi, Romania 

Nunu Geldiasvili – Iakob GogebaSvili Telavi State University, Professor  

Sophio Imedadze  - Akaki  Tsereteli State University, Assoc. Professor  

Sophio Kipiani  -    Akaki  Tsereteli State University, Assist. Arts  

Tamar Makharoblidze – Illia state University, Professor 

Tsisana Modebadze – Iakob GogebaSvili Telavi State University, Professor 
Irma Rusadze - Akaki  Tsereteli State University, Assist. Professor  
Ramaz Svanidze  - Akaki  Tsereteli State University, Assoc. Professor  
Natela Partenadze  - Shota Rustaveli Batumi State University, Assoc. Professor  
Vakhtang Tevdoradze - Akaki  Tsereteli State University, Assoc. Professor  
Nodar Tsagareishvili - Akaki  Tsereteli State University, Teacher 
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2022 წლის 26 მარტი 
   

სექცია პირველი  

ენათმეცნიერების პრობლემები და პერსპექტივები 

 

 
 

დრო 

 
 
 
 

მომხსენებელი 

თემა 
მოდერატორი: რამაზ სვანიძე,  

აკაკი წერეთლისს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

პროფესორი 
 
  

 
 
 

10.15 – 10.25 

ლეილა აბზიანიძე - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი 
Leila Abzianidze  - Akaki 
Tsereteli state University, 
 

Kutaisi 

 
სულხან–საბა ორბელიანის „სიბრძნე 

სიცრუისა“(ნაწარმოების სათაურის ალეგორიულობა, 

ენა, სტილი).  

Sulkhan-Saba Orbeliani’s “Wisdom of Lies” (Allegory of 

the title of the work, language, style) 

 

 

 

 
 
 

10.25 – 10.35 

ლელა აბდუშელიშვილი სტრატეგიული კომუნიკაციის ლიგვისტურ-
კომუნიკაციური ასპექტები 

Linguistic-communicative aspects of strateguic 
communication 

 

10.35 – 10.45 

ავთანდილ არაბული -
თსუ, ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი 

Avtandil Arabuli  -  Tsu, 
Lingvuistic Institute 

 

 

 

გრამატიკულ ცნებათა ადაპტაციისათვის ახალ 
საგანმანათლებლო ამოცანებთან 

 

To adapt grammatical concepts to new editional tasks 
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10.45 -10. 55 

მაია ჯავახიძე - ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი  

Maia Javakhidze – I.Javakhi-

shvili State University, Tbilisi 

 

ცხოვრება მოგზაურობაა, როგორც კოგნიტიური 
მეტაფორა ჯორჯო კაპრონის შემოქმედებაში 

 
 

 
LIFE IS A JOURNAY as a Cognitive Metaphor in 
Giorgio Caproni’s Poetry 

 
 

10.55 – 11.05. 
 
 
 
 
 
 

რუსუდან გერსამია - ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 
Rusudan Gersamia -Ilia state 

University 

 
ქართველური ენები,  როგორც  „მორფოლოგიურად 
მდიდარი  ენები“ 

Kartvelian languages as a languages rich with 
morphological categories 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11.05 – 11.15. 
 

ქეთევან გიგაშვილი - იაკობ 
გოგებაშვილის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი,  თელავი 

 
Ketevan Gigashvili - Iakob 

Gogebashvili State University, 
Telavi 

 
კოდის გადართვის ფსიქოლინგვისტური  

ფაქტორები წოვათუშურ-ქართული 

ბილინგვური საუბრების მიხედვით  

Psycholinguistic factors of code switching according 

to Tsovatush-Georgian bilingual conversation 
 

11.15. – 11.25 

ნუნუ გელდიაშვილი - 

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

Nunu Geldiashvili - Iakob 
Gogebashvili State University, 
Telavi 

ქართული პროზის ზოგი ტექსტური  

პარამეტრის შესახებ  

 

Some Characteristics of Literary Texts in Georgian 
Stories 

 

11.25 – 11.35. 
 

გიორგი გოგოლაშვილი -
თსუ, ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი 

Giorgi Gogolashvili  -  Tsu, 
Lingvuistic Institute 

მიხეილ ჯავახიშვილისა და კონსტანტინე 
გამსახურდიას პოლემიკა ენობრივ საკითხებზე 

 
 
M.Javakhishvili and K. Gamsakhurdia’s controversy 
over language issues 
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11.35 – 11.45. 
 

ნანა გულიაშვილი - ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი  

Nana Guliaashvili – 

I.Javakhi-shvili State 
University, Tbilisi 

University 

 

 

Nana Guliahvili 

ენა, როგორც გზა რეალობისაკენ (პლატონი) 

 

 

Languiage as a way to reality (Plato) 

11.45 –12.00. 
 

 Йоанна  Врона-Мальска-                                                                                                           
Беласток, Польша 

Ioanna Vrona-Malska 

Belastok, Poland 

 

Лексема Страх в  Польских и  Русских Фразеологизмах, 
Пословицах и Поговорках 

Lexeme  Fear In Polish And Russian Phraseological Units, 
Proverbs And Sayings 

 

 

12.00 – 12.10. 
 

სოფიო იმედაძე - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

Sophio Imedadze - Akaki 
Tsereteli State University, 
Kutaisi 

 

არაბული ლექსიკა თეიმურაზ ბაგრატიონის  

“წიგნნი ლექსიკონნის” მიხედვით 

The Arabic lexical units in dictionary by Teimuraz 
Bagrationi 

 

12.10 – 12.15. 
 

მარინე კობეშავიძე, ნინო 
ჭრიკიშვილი   - ივ. ჯავახი-
შვილის სახ.თბილისის სახ. 
უნივერსიტეტი                                               
Marina Kobeshavidze, Nino 
Chrikishvili. JavakhiSvili State 
University 

 

university 

 

 ტოპონიმების როლი ესპანურ ფრაზეოლოგიურ 
ერთეულებში 

 

The Role of Toponyms in Spanish phraseological units 

 

 

 

 

 

 

12.15 – 12.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თამარ ლომთაძე - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი 
Tamar Lomtadze - Akaki 
Tsereteli State University, 
Kutaisi 

კონსტიტუციურად აღიარებული ოფიციალური 
ენები საქართველოში და რეალური ენობრივი 
პრაქტიკები  

Constitutionally recognized official languages in 
Georgia and real language practices 

	 

12.25 – 12.35 

თამარ მახარობლიძე -                                                        
ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

Tamar Makharoblidze – 

Ilia state University, Tbilisi 

დანიშნულების აფიქსი ჟესტურში 

 

 

Affix of Destination in GESL 
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. 
12.35 – 12.45. 

 

თეონა ნიჟარაძე, ნინო 
შარაშენიძე - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი  

Teona Nijaradze, Nino 
Sharashenidze - Akaki 
Tsereteli State University, 
Kutaisi 

ანგლიზმების სტრუქტურული თავისებურება  
გერმანული პრესის მაგალითებზე 

 

Features of the Structure of Anglicisms on the 
Example of the German Press 

 

12.45 – 13.00. 
 

ფერიდე სანაია -

სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

Pheride Sanaia -Sokhumi state 
University 

 
ფერთა ენობრივი აღნიშვნები 

 

Language items denoting colors 

 

 

 
 
 

13.00 – 13.10. 
 

ინგა სანიკიძე - ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

Inga Sanikidze - JavakhiShvili                                                                     
Tbilisi State University 

 

ანთროპონიმი ფარსადანი - ფარისევლობის 
ენიგმა „ვეფხისტყაოსანში“ 

 

Anthroponym Parsadan -The Enigma Of Hypocrisy in 
the Poem Shota Rustaveli 

                                                                                                                  

 
 
 
 

14.00 – 14.10 

რამაზ სვანიძე - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

Ramaz Svanidze - Akaki 
Tsereteli State University, 
Kutaisi 

 

 

 

 

Zur politolinguistischen Analyse eines Textes 
 

 

On the polito-linguistic analysis of a text 

 

14.10 – 14.30 

მანანა ღამბაშიძე- იაკობ 
გოგებაშვილის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი,  თელავი 

Manana Gambashidze - Iakob 
Gogebashvili State University, 
Telavi 

 

 

 

რიცხვის გამოხატვის ტიპოლოგიური 
მიმართებანი რუსულ და ქართულ ანდაზებში 

 

Typological Relations of Expression of Number in 
Russian and Georgian proverbs  
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14.30 – 14.40 

მანანა ღარიბაშვილი, მაკა 
კოჭაური  - იაკობ 
გოგებაშვილის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი,  თელავი 

Manana Garibashvili, Maka 
Kochauri  - Iakob 

Gogebashvili State University, 
Telavi 

ჯაზის პოეზია - სიმბოლიზმი და 
ფონოლოგიური კაზმულობა 

 

Jazz Poetry - Symbolism and Phonological Rhetoric 

 

 

14.40 -14. 50 

                                                                                           
Yidian She  -                                                             
Université Paul Valéry – 
Montpellier,  France 

 

A PFM approach to the verb inflection system of 
Georgian dialects: example of Gurian 

                                                                         

 

 
14..50 – 15.00. 

 
 
 
 
 
 

აკაკი ყულიჯანიშვილი - 
ი.ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

Akaki Kulidjanishvili  - 
Javakhishvili  State University, 
Tbilisi 

 
ენის დეკონსტრუქცია როგორც  
 
ლოგოცენტრიზმის კრიტიკა (ჟ. დერიდა) 
 
 
 
 
Language deconstruction as a critique of  
 
logocentrism (Zh. Derrida) 
 

 
 
 

15.10 – 15.20. 
 

ვაჟა შენგელია, ცირა ჯან- 

ჯღავა – თსუ არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

Vazha Shengelia, Tsira 
Janjgava –Arnold Chikobava 

Institute of  Linguistic  at TSU 

 
საერთო ნასესხები ლექსიკა ქართველურ და 
ჩერქეზულ ენებში II 
 
 
Common borrowed vocabulary in 
Kartvelian and Chercassian languages II 
 

15 .20 – 15.30. 
 

ნუნუ ჩარკვიანი, ირმა რუსაძე, 
სოფიო ყიფიანი - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

Nunu Charkviani, Irma 
rusadze, Sophio Kipiani - 
Akaki Tsereteli State 
University, 

 

 

Kutaisi 

 

სინონიმებთან  დაახლოებული  სიტყვები  და  
მათი     თავისებურებანი ინგლისურსა და 
ქართულში 

Near Synonymy Words and Their Characteristics in 
Georgian and English 
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15.40 – 15.50. 
 

ქრისტინე ჭოხონელიძე - 

ქუთაისის უნივერსიტეტი                                                                                   
Kristine Tchokhonelidze                                                                                            
Kutaisi University 

 

 

 

 

 

 ზოგიერთი პრაგმატიკული მარკერის ფუნქციობის 
ხასიათი ინგლისურსა და ქართულში (შეფასებისა და 
საუბრის მანერის ილოკუცია) 

Functional Peculiarities of Some Pragmatic Markers in 
English and Georgian (Illocution of Assessment and 
Manner-of-Speaking) 

 

 

 

 
 

2022 წლის 26 მარტი 
  

სექცია მეორე 

პედაგოგიკისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

სწავლების მეთოდიკა 

 
 
 
 

დრო 

 
 
 

მომხსენებელი 

                               თემა 
მოდერატორი: მანანა მიქაძე, 

 აკაკი წერეთლისს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 
 

 
 
 
 

10.15 – 10.25 

იაგორ ბალანჩივაძე, მარეხ 

ნიკოლაძე - აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ქუთაისი Iagor Balanchivadze, 

Marekh Nikoladze  - Akaki 

Tsereteli state University, 
 

Kutaisi 

 
ინდივიდუალური სასწავლო  და ტრანზიციის 
გეგმების შემუშავება 

 

  Developing individual lesson and transition plans 
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10.25 – 10.35 

რუსუდან გოგოხია - ევროპის 
უნივერსიტეტი, თბილისი 

   Rusudan Gogokhia  European 
University,Tbilisi 

 

Covid-19-ის გავლენა უცხოური ენის სწავლა-
სწავლების პროცესზე 

 
The Impact of Covid-19 on foreign Language 
Teaching and Learning Process 
 

10.35 – 10.45 

ნატო დვალი - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი 
Nato Dvali  - Akaki 

Tsereteli state University, 
 

Kutaisi 

 

 

პედაგოგიური და მენეჯერული 
ურთიერთობების ფორმები 

 

Forms of pedagogical and managerial 
relationships 

10.45 -10. 55 

ეკატერინე ვაწაძე - 

ქუთაისის უნივერსიტეტი                                                                                   
Ekaterine Vatsadze                                                                                            
Kutaisi University 

 

 

 

 

 შებრუნებული საკლასო ოთახის მოდელი 
ენის ოთხივე კომპეტენციის სწავლების 
პროცესში 

Flipped Classroom Model in Learning Four Skills 
of a Foreign Language 

 

 

 

 
10.55 – 11.05. 

 
 
 
 
 
 

თეონა თედორაძე- შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ბათუმი 
Teona Tedoradze  -Shota Rustaveli  

state University, Batumi 

 

 
ფილმების გამოყენება იდიომების 
სწავლებაში 

 

Using Movies in Teaching Idioms 

 
 
 
  

 
 

11.05 – 11.15. 
 

ელზა მაკარაძე - შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ბათუმი 
Elza Makaradze  -Shota Rustaveli  
state University, Batumi 

 
 კითხვა, როგორც უცხო ენის სწავლების 
სტრატეგია 

Reading as a strategy of learning foreign 
languages 

                                                                                                                    

11.55 – 11.25. 
 

მანანა მიქაძე - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი 
Manana Mikadze  - Akaki 

Tsereteli state University, 
 

Kutaisi 

 

  ბაკალავრიატში დამატება-ობიექტების  
სწავლებასთან  დაკავშირებული 
პრობლემური საკითხები  

Teaching the Georgian objects  in a High School 
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11.25 – 11.35. 
 

მადონა სამნიძე - შოთა 
რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ბათუმი 
Madona Samnidze  -Shota Rustaveli  
state University, Batumi 

პროექტზე დაფუძნებული სწავლების 
უპირატესობები 

 

Advantages of project-based learning 

 

11.35 – 11.45. 
 

ნინო სოხაძე - აკაკი წერე-
თლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი 
Nino Sokhadze  - Akaki 

Tsereteli state University, 
 

Kutaisi 
 

  განათლება და ბავშვის უფლებები 

 

 Education and children`s rights 

 

11.45 – 11.55. 
 

ნანა შავთვალაძე - 
სქართველოს უნივერსიტეტი 

Nana Shavtvaladze – Georgian 
University, Tbilisi 
 

ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების 
ერთი ასპექტისათვის დაწყებითი საფეხურის 

მოსწავლეებთან 

One aspect of teaching Georgian as a Foreign 
Language – for the students of beginner level 

 

11.55 – 12.05. 
 

გვანცა ჭანტურია, ხატია 
ხატიაშვილი - ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თბილისი 

Gvantsa Chanturia, Khatia 
Khatiashvili – Javakhishvili  
State University, 
Tbilisi 

 

ინკლუზიური განათლების 
მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების 
საკითხისათვის 

 

 

For the Issue of Normative Acts Regulating 
Inclusive education  
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2022 წლის 26 მარტი 
  

სექცია მესამე   ისტორია და თანამედროვეობა  

 
 

 
 
 

დრო 

 
 
 

მომხსენებელი 

                               თემა 
მოდერატორი: ირმა გოგოლიძე, 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 
 
 

პროფესორი 
 
 

 
 
 
 

14.00 – 14.10 

ჯამბულ აბუსელიძე - შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ბათუმი 
Jambul Abuseliddze  - Shota 

Rustaveli  state University, 
 

Batumi 

 
ანტიკური რომის დიპლომატიური პრაქტიკა IV 

საუკუნეში 

 

Diplomatic practice of ancient Rome in the IV 
century 

 

 

 

 

 
 
 

14.10 – 14.20 

ირმა   გოგოლიძე -  
საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, თბილისი 

 Irma Gogolidze  - Georgian  

Technical University  

 

საქართველო მსოფლიო პოლიტიკის 
კონტექსტში  (ბათუმის ოლქის მაგალითზე) 

 

Georgia in the context of world politics 

(On the example of Batumi region) 

                                                                                                                                                                                                   

 

14.20 – 14.30 

მაია ქვრივიშვილი - ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თბილისი 

Maia Kvrivishvili– Javakhishvili  
State University, 

Tbilisi 

 

 

 

რუსული იმპერიალიზმი და ბრძოლა 
საქართველოსათვის (1917-1930 წწ)  

 

Russian imperialism and the struggle for Georgia 
(1917-1930).  
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14. 30-14. 40 

რამაზ ხაჭაპურიძე - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი 
Ramaz Khachapuridze - Akaki 

Tsereteli state University, 
 

Kutaisi 
 

ქუთაისის უნივერსიტეტი                                                                                   
Ekaterine Vatsadze                                                                                            
Kutaisi University 

 

 

 

 

 

 ქართული ტრადიციული მედიცინის საკითები 
და მედიკამენტების ისტორია ( 
ეთნოისტორიული პარალელები)  

Issues of Georgian traditional medicine and 
history of medicines (ethnohistorical parallels)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2022 წლის 26 მარტი 
  

სექცია მეოთხე   თარგმანი და ტექსტის 

ლინგვოკულტუროლოგიური ინტერპრეტაცია   

 
 
 

დრო 

 
 
 
მომხსენებელი 

                               თემა 
მოდერატორი: ელისო ქორიძე, აკაკი 

წერეთლისს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
პროფესორი 

 
 

 
 
 
 

15.00 – 15.10 

მარინა ანდრაზაშვილი, 

ნატალია ბასილაია  - 
ივ.ჯავახიშვილის 
სახელობის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, თბილისი 
Marina Andrazashvili, Natalia 

Basilaia  -Javakhishvili state 
University, Tbilisi 

 
Специфика отражения культурных пластов 
художественного  текста в переводе 

 

 

The specifics of reflection of cultural layers of a 
literary text in translation 
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15.10 – 15.20 

Боженп Болеста—Врона -
Беласток, Польша 
Bozena  Bolesta-Brona 
Belastok, Poland 

 
 

 

 Рекламные Тексты Часов – Употребление 
Оценочного Определения  Привлекательный 

Advertising Textts For Watches - The Use Of The 
Evaluative  Definition  Of Attractive 

 

15.20 – 15.30 

თამარ გელაშვილი -სამცხე-
ჯავახეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
Tamar Gelashvili-Samtskhe-
Javakheti state University 

 

საწყისის გადატანის ერთ-ერთი თავისებურება  
ქართულ -ინგლისურ თარგმანთან მიმართებაში 
 
One	of	the	peculiarities	of	the	initial	transfer	in	relation	
to	the	Georgian-English	translation 
 
 

 
 

15.30 – 15.40 

ეკატერინე თოფურია - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

Ekaterine Tophuria - Akaki 
Tsereteli State University, 
Kutaisi 

 

სასცენო დისკურსის კომუნიკაციური 
პარადიგმა 

 

The Communicative Paradigm of Discourse of 
Scene 

 

15.40 – 15.50 

მედეა მეტრეველი -                                                                                                                                
გოგებაშვილის სახელობის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
Medea Metreveli – Iakob Goge-
bashvili State University, Telavi 

  იტალიური ფრაზეოლოგიზმების რუსულად    

  თარგმნის თავისებურებები 

Features of translating Italian phraseological 

units into Russian  

 

15.50- 16.00 

თამარ მარდალეიშვილი, 

მაია გაბადაძე -   ქუთაისის 

უნივერსიტეტი 

Tamar Mardaleishvili,  Maia 
Gabadadze - Kutaisi University 

  სიმბოლური სათაურის ცნება მხატვრულ 

ტექსტში 

 

The Concept of Symbolic Text in Literary Text 

16.00 – 16.10 

ცისანა  მოდებაძე - 

გოგებაშვილის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 

Tsisana Modebadze - Iakob 
Gogebashvili State University, 

Telavi 

ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმების სემანტიკისა 
და სტრუქტურისათვის 

 

 

For the Semantics and Structure of Phraseological Units 
of the Bible 
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16.10 – 16.20 

შოთა როდინაძე -   შოთა                                                         
რუსთაველის	 სახელმწიფო	
უნივერსიტეტი  
Shota Rodinadze  -Shota Rustaveli  

state University, Batumi 

                       
 

კულტურული თარგმანი როგორც 
სოციალური 
ფენომენი და ლინგვოკულტუროლოგიის 
კვლევის საგანი 
Cultural	Translation	as	a	Social		
Phenomenon	and	a	Subject	of	Study		
in	Linguoculturology	

 
 
                                                                                                                         

 
16.20 – 16.30 

ნათელა ფარტენაძე -
ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
Natela Partenadze – Shota 
Rustaveli Batumi state 
University 
 

კომუნიკაციის ეფექტიანობა სატელევიზიო 
დისკურსში 

 

Communication Efficiency in Television Discourse  

 

16.40 -16.50 

ელისო ქორიძე - აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
 Eliso Koridze  - Akaki Tse-
reteli state University,Kutaisi 
 
 

ენათა შეპირისპირება და თარგმანის 
პრობლემატიკა (გერმანული და ქართული 
ენების მასალაზე) 

Confrontation of languages and translation 
problems (on German and Georgian language 
materila)  

 

 

16.50 – 17.00 

ნინო ძამუკაშვილი - ი. 

გოგებაშვილის სახ. უნი-

ვერსიტეტი, თელავი 

Nino Dzamukashvili – Iakob 
Gogebashvili State University, 
Telavi 

ანტითეზის როლისთვის ინგლისურენოვან 
სარეკლამო განცხადებებში 

  

For the role of antithesis in advertisements in 
English 

 

17.10 – 17.20 

ბელა ხაბეიშვილი, ციუ-რი 

ახვლედიანი -ივ. 

ჯავახიშვილის სახელო- ბის 

სახელმწიფო უნივერ-სიტეტი, 

თბილისი 

 Bela Khabeishvili, Tsiuri 

Akhvlediani Javakhishvili state 

University, Tbilisi 

ფრაზეოლოგიზმების შედარებითი ანალიზის 
როლი ფრაზეოდიდაქტიკასა და 
ფრაზეოთარგმანში 

 

 

Role of comparative phraseological analysis in the 
fields of phraseolodidactics and phraseotranslation 
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17.20. -17.30 

ეკატერინე ჟულაყიძე, 
ზინაიდა ჩაჩანიძე- აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი 
Ekaterine Julakidze , Zinaida 
ChaChanidze- Akaki Tsereteli 
State University, 
Kutaisi 

ინტერდისციპლინარული მეთოდოლოგიის 
ტიპოლოგიზაცია და შინაგანი 
იერარქიულობის პრობლემა 
 
 

Problem of Inner Hierarchy and Typology of 
Interdisciplinary Methodology 
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                                                  2022 წლის 27 მარტი   
სექცია მეხუთე 

  
მხატვრული ლიტერატურა კულტურის კონტექსტში 

 
 

 
 
 

დრო 

 
 
 

მომხსენებელი 

თემა 
მოდერატორი: ვახტანგ თევდორაძე, 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 10.10 

თამთა ამირანაშვილი - 
აკაკი წერეთლის  
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი  

Tamta Amiranashvili -  
Akaki  Tsereteli 
state University, Kutaisi 

 
XX საუკუნის ლიტერატურული ფენომენი - 
დისტოპიური რომანი 

 

 Dystopian Novel as a Literary Phenomenon in XX 
Century 

 

 
 
 
 

10.10 – 10.20 

თამარ გელაშვილი  
- ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი Tamar 

Gelashvili – Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

დიალოგიზმის როლი ფლენ ო’ბრაიენის რომანში 
,,დოლქის არქივი’’ 

 

 

Dialogism in The Dalkey Archive by Flann O’Brien 

 

10.20 – 10.30 

მანანა გელაშვილი  
- ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

Manana Gelashvili – Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State 

University 

შექსპირის ,,ქარიშხლის’’  ინტერპრეტაცია 
მარგარეტ ეტვუდის  რომანში ,,კუდიანის 
ნაშიერი’’ 

Retelling of Shakespeare’s ‘The Tempest’ in Margaret 
Atwood’s ‘The Hag-Seed’ 
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10.30 – 10.40 

გურანდა გობიანი -
ქუთაისის                                                                                                   
უნივერსიტეტი 

Guranda Gobiani – Kutaisi 
University 

 

მაგიური რეალიზმი, როგორც ესთეტიკური 
ფენომენი - გივი მარგველაშვილის მინიატურები 

Magical realism as an aesthetic phenomenon – Givi 
Margvelashvili miniatures  

                                                                                                                   

10.40 – 10.50 

ეკატერინე  გოგიაშვილი, 
-ევროპული განათლების 

აკადემია, თბილისი 

 Ekaterine  Gogiashvili – 

Akademy of European 

education 

განვითარებული ფეოდალიზმის ვასალიტეტი და 
„ვეფხისტყაოსნის“ პატრონყმობა, 

როგორცკულტურულ-ისტორიული ფენომენი 

The vassality of developed feudalism and the vassality 
of „The Knight in the Panther’s Skin“ _ patronkmoba 
as a cultural-historical phenomenon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.50 – 11.00 

ნინო გოგიაშვილი - 
იაკობ გოგებაშვილის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 
 
Nino Gogiashvili - Iakob 

Gogebashvili State 

University, Telavi 

 
ფოლკლორული და მითოლოგიური ალუზიები 
და მეტატექსტები მიმდინარე ქართულ პოეზიაში 

 

Folklore and mythological allusians and metatext in 
current Georgian poetry 

 
 

11.00 – 11.10 

ვარდო გოგილავა - აკაკი 
წერეთლის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი  

Vardo Gogilava  -  Akaki  
Tsereteli State University, 
Kutaisi 

უილიამ ფოლკნერის ,,როცა ღამდება“: რასობრივი 

კონფლიქტი, გოტიკური სიმბოლიკა და გროტესკი  

W.Folkner’s “When the Night Arises”: Racial Conflict, 

Gothiv Symbolism and the Grotesque		
 

     11.10 – 11.20 

თამარ გოგოლაძე - გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნი-

ვერსიტეტი 

Tamar Gogoladze – Gori 
State Teaching Universiy 

ქალაქი- ურბანული მონსტრი XIX საუკუნის 

ზოგიერთ მხატვრულ ტექსტში 

 
City-urvban monster in some XIX century fiction 
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11.20 – 11.30 

ნანა გუბელაძე - აკაკი 
წერეთლის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი  

Nana Gubeladze -  
Akaki  Tsereteli state 
University, Kutaisi 

ამერიკის სამხრეთის  მითი  და  უილიამ  

ფოლკნერი 

 

 South American Myth and William Faulkner 

 

11.30 – 11.40 

ვახტანგ თევდორაძე - 
აკაკი წერეთლის  
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი  

Vakhtang Tevdoradze -  
Akaki  Tsereteli  state 
University, Kutaisi 

ისლამამდელი არაბული ჰიჯ'ა 

 

 

Pre-Islamic Arabian Hidjāʼ 

 

 

 

11.40 – 11.50 

თამარ ირემაძე - აკაკი 
წერეთლის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი  

Tamar Iremadze -  Akaki  
Tsereteli  state University, 
Kutaisi 

 

                                                               

 

აღმოსავლური პოეტური ტრადიციის რეცეფცია 
პაუნდის შემოქმედებაში  

 

THE RECEPTION OF THE ORIENTAL POETIC 
TRADITION  IN POUND’S WORK	
 

11.50 – 12.00 

თეონა კეკელიძე - შოთა 
რუსთაველის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ბათუმი  

Teona  Kekelidze -  Shota  
Rustaveli  state University, 
Batumi 

ტრადიციული ფორმულები „ამირანიანის“ 

ლექსით ვარიანტებში 

Traditional formulas in serve versions of “Amiraniani”  

 

12.00 – 12.10 

ნინო კოჭლოშვილი - 
იაკობ გოგებაშვილის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი 
 
 

Nino Kochloshvili - Iakob 
Gogebashvili State University, 
Telavi 

 ჩაძინებული წყლის მისტერია დავით 
თურდოსპირელის ნოველაში „გულების 

  სამრეცხველო“ 

           

 Sleeping water mystery in David Turdospireli's novel 
"Bagwash of Hearts" 
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12.10 – 12.20 

შორენა მახაჭაძე - შოთა 
რუსთაველის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ბათუმი  

Shorena  Makhachadze -  
Shota  Rustaveli  state 
University, Batumi 

"Nonfiction" ჟანრის  ერთი გამორჩეული 
ნიმუში (ნიაზ ზოსიძის „ახლა სიკვდილი არ 
შეიძლება“) 

"Nonfiction"  One distinctive example of a genre 

(Niaz Zosidze "Death is not possible now") 

 

12.20 – 12.30 

ნათია ნასარიძე - აკაკი 
წერეთლის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ქუთაისი  

Natia Nasaridze -  Akaki  
Tsereteli  state University, 
Kutaisi 

ქალთა ფსიქოტიპები ნინო ხარატიშვილის 
რომანში ჟუჟა 

Women's Psychotypes in Nino Haratishwili's novel 
‘’Juja" 

 

 

 
 
 
 
 
 

12.30 – 12. 40 

რუსუდან ნიშნიანიძე - ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი  
Rusudan Nishnianidze – Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State 
University 

 
 საფრანგეთში  გამოქვეყნებული ერთი  
ლიტერატურული რეცენზიის       შესახებ  

 
 About one literary review published in France 

 
 

12.40 – 12. 50 

თინათინ სიხარულიძე - 
ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
TinaTin Sikharulidze – Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State 
University 

სუფრული ლექს-სიმღერები ლიტერატურასა 
(ბაირონი, ალექსანდრე ჭავჭავაძე) და მუსიკაში 
(ბეთჰოვენი, ვერდი) 

Supral poems in Literature (Byron, Al. 
Chavchavadze) and in Music ( Metkhoveni, Verdi)  

 

12.50 – 13. 00 

ნესტან სულავა -ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

Nestan Sulava– Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State   

University 

      სულხან-საბა ორბელიანის ერთი იგავის 
მიმართებისათვის ნიზამი განჯელის ლექსთან 

 

 

Fo      For the reference of one of the fables of Sulkhan-
Saba Orbeliani to the verse of Nizami Ganjavi 
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13.00 – 13. 10 

ნანა ფრუიძე -

საქართველოს 
უნივერსიტეტი 

Nana Pruidze– Georgian   

University 

ოქროპირ ბაგრატიონი - ქართული კულტურის 

პოპულარიზატორი 

 

Okropir Bagrationi - Populizer of Georgian Culture 

 

14.10-14.20 

მურმან ქუთელია  -  აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 
უნირსიტეტი, ქუთაისი 
Murman Kutelia - Akaki 
Tsereteli state University, 

Kutaisi 

ჯიბრან ხალილ ჯიბრანი რელიგიაზე,  

ღმერთსა და იესო ქრისტეზე 

Gibran on Religion, Gad and Jesus Christ 

 

14.30-14.40 

გვანცა ჩიქობავა-ივანე 

ჯავახიშვილის სახელო-

ბის თბილისის სახელმ-

წიფო უნივერსიტეტი 

Gvanrsa Chikibava– Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State   
University 

დიდი დეპრესიის მხატვრული 
ინტერპრეტაციის ფორმები 1930-იანი წლების 
ამერიკულ ლიტერატურაში 

 

The Thirties: Great Depression and American 
Literature 

 

14.40-14.50 

ანა წერეთელი -  აკაკი 
წერეთლის სახელმწიფო 

უნირსიტეტი, ქუთაისი 
Ana Treteli - Akaki 
Tsereteli state University, 

Kutaisi 

ქრონოტოპული სტრუქტურის 
თავისებურებანი\ 

ვირჯინია ვულფის რომანში „შუქურისკენ“ 

Peculiarities of Chronotopic Structure in V. Woolf’s 
Novel “Towards the Lighthouse” 

 

14.50. – 15.00 

მალხაზ ბალაძე - შოთა 
რუსტაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ბათუმი  

Malkhaz Baladze -  Shota  
Rustaveli  state University, 
Batumi 

 

ექსისტენციალიზმი და ვაჟა–ფშაველას შემოქმედება 

 

 

Existentialism and Vaja-Pshavela’s creativity 
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15.00 – 15.10 

Карацуба Мирослава – Инс- 
титут искусствоведения, 
фольклористики и 
этнологии им. М.Ф. 
Рыльского Национальной 
академии наук Украины 

 
 
Karatsuba Miroslava -  Institu- 
te of art history, folklore and 

 
 
 
Баллада и история: особенности освещения 
исторических событий  в народной балладе 
южных славян 

 
 
Ballad and History: Features of Coverage of 
Historical Events In the Folk ballad of the South 
Slavs 

 ethnology named after M.F.  
 


