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ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ   
მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტი 
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                                    პ  რ   ო   გ  რ   ა   მ   ა  
 
 
Foundation For Development of Art and Pedagogical Sciences 
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ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ   
მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტი 
 
 
  
 
 
I    საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა და კულტურა" 
 
ეძღვნება პალესტინაში, ჯვრის მონასტერში, დიდი ქართველი პოეტისა 
და მოაზროვნის, მსოფლიო რენესანსის ერთ-ერთი ფუძემდებლის შოთა 
რუსთაველის ფრესკის აღმოჩენიდან 50-ე წლისთავს 
 
                                 

                                     პ რ ო გ რ ა მ ა  
 
 
 
კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერები: 
 
შპს "მოდერნრუფინგი", ხელმძღვანელი რამაზ ღვინეფაძე 
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი დავით თვალთვაძე 
სააქციო საზოგადოება "იმერის" ხელმძღვანელი მაია სიმონიძე 
სააქციო საზოგადოება "იმერეთის" ხელმძღვანელი ზელიმხან გიორგაძე 
შპს "ქართული ფარმაცევტული კომპანიის" ხელმძღვანელი არჩილ 
სტურუა 
 
                                         
 
  
 
 
 
                                         ქუთაისი 
                                              2010 
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                Foundation For Development of Art and Pedagogical Sciences 
                Faculty of Arts, Akaki Tsereteli State University 
                Department of Georgian Language 
 
 
 
 
         I    International Scientific Conference "Language and Culture"  
 
The conference is dedicated to the 50th anniversary of the discovery of the 
mural of Shota Rustaveli, the greatest poet and thinker, one of the founders of 
the world renaissance, Jvari Monastry in Palestine 
 
                                    
                                           Program 
 
 
 
Financial Supports: 
Ramaz Gvinefadze  Head of LTD “Modernrufing” 
David Tvaltvadze Doctor of Technical Sciences 
Maia Simonidze Head of Joint Stock Company “Imeri” 
Zelimkhan Giorgadze Head of Joint Stock Company “Imereti” 
Archil Sturua Head of “Georgian Pharmacy Company” 
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საორგანიზაციო კომიტეტი: 
თავმჯდომარე: 
მანანა მიქაძე  - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების   
                           ფონდის პრეზიდენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსი–  
                           ტეტის ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტა–     
                           მენტის   ხელმძღვანელი, პროფესორი 
 
თანათავმჯდომარეები: 
 
ნინო ჩიხლაძე  -  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ    
                            მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი     
თამარ ლომთაძე  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ქართული ენისა 
                           და    ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტის ასოცირებული   
                           პროფესორი 
შალვა კირთაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის      
                           დირექტორი, აკადემიური დოქტორი  
 
კომიტეტის წევრები: 
 
ეკატერინე  თოფურია - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური     
                            ენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,  ასოცირებული პროფესორი 
ნინო კვირიკაძე -  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის     
                            დეპარტამენტის  მასწავლებელი 
მადონა  მეგრელიშვილი  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისუ–     
                            რი ენის დეპარტამენტის   პროფესორი 
რუსუდან  საღინაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული      
                            ენისა და   ზოგადი ენათმეცნიერების  დეპარტამენტის  ასოცირებული      
                            პროფესორი 
რამაზ  სვანაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რომანულ- გერმანუ  
                            ლი დეპარტამენტის  ასისტენტ- პროფესორი 
გრიგოლ  ქობალიანი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტი–     
                                 კის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,  ასოცირებული პროფესორი 
ელისო  ქორიძე  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რომანულ–გერმანუ     
                            ლი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი 
ნინო  ფხაკაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ქართული ენისა და     
                            ზოგადი ენათმეცნიერების   დეპარტამენტის  ასოცირებული-   
                            პროფესორი 
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Organizing  Committee: 
 
Chairman: 
 
Manana Mikadze  - Head of the Georgian Language Department, Akaki   
                                 Tsereteli State University, Full-professor 
 
Co-chairs: 
 
Nino Chikhladze  - Dean of  the Faculty of Arts, Akaki  Tsereteli State   
                                 University, Full- professor 
Tamar Lomtadze  - Accos. professor  of the Georgian language Department,   
                                Akaki  Tsereteli State University 
Shalva Kirtadze    - Head of publishing-house of Akaki Tsereteli State    
                                 University, Academic Doctor 
 
 
Committee Members: 
 
Grigol Kobaliani  - Head of the Journalist  Department, Akaki Tsereteli   
                                 State University, accos.-professor 
Eliso Koridze   -      Head of the German  Language Department, Akaki   
                                 Tsereteli State University, Full-professor 
Nino Kvirikadze  - Teacher  the Slavonic Studies  Department, Akaki   
                                 Tsereteli State University 
Madona Megrelishvili  - Full-Professor of the English Language Department,   
                                 Akaki  Tsereteli State University 
Rusudan Saginadze  -Accos. Professor of the Georgian Language Department,   
                                   Akaki  Tsereteli State University 
Ramaz Svanidze -     Assist.-professor of the German  Language Department,    
                                  Akaki   Tsereteli State University 
Nino Phkhakadze -  Accos. professor  of the Georgian language Department,   
                                  Akaki  Tsereteli State University 
Ekaterine Tophuria - Head of the English Language Department, Akaki   
                                  Tsereteli State University, accos.-professor 
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                                    კონფერენციის მუშაობის განრიგი 
 
                                               1 ოქტომბერი 
 
10.00  – 11.00      მონაწილეთა რეგისტრაცია 
11.00. – 11.30     კონფერენციის გახსნა 
11.30. – 12.30     პლენარული სხდომა 
12.30. –13.30.     პრეზენტაცია 
13.30 – 14.30      შესვენება. მსუბუქი სადილი 
14.30 – 17.00      სექციური მუშაობა 
18.30                  სპეციალურად კონფერენციის მონაწილეთათვის: 
                           ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 
                           ანსამბლ „ქართული ხმების“ კონცერტი 
19.30                   ვახშამი 
 
 
 
 
 
 
                                                  2  ოქტომბერი 
 
10.00. –  12.00        სექციური მუშაობა 
12.00. –  13.00        კონფერენციია დახურვა. სერთიფიკატების გადაცემა 
13.00  –  14.00        ექსკურსია გელათში 
14. 00  – 16.00       სადილი გელათში 
17.00                      კონფერენციის მონაწილეთა გამგზავრება    
 
 
 
 
 
 

 
რეგლამენტი 
პლენარული სხდომის  მოხსენება       15 წუთი 
სექციური სხდომის  მოხსენება             8–10 წუთი 
პრეზენტაცია                                             30 წუთი 
მსჯელობა                                                  5  წუთი 
 
 
 
 

 



 7 

 
                                             Conference  Schedule 
 
                                                   October  1 
 
10.00  – 11.00      Registration 
11.00. – 11.30     Conference Opening 
11.30. – 12.30     Plenary meeting   
12.30. –13.30.     Presentation 
13.30 – 14.30      Lunch  
14.30 – 17.00      Workshops in sections 
18.30                   Specially for Conference participants: Lado Meskhishvili  State   
                            Academicals Theatre: Concert, Ensemble “Kartuli  Khmebi” 
20.00                   Banquet 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 October   2   
 
10.00. –  12.00        Workshops in sections 
12.00. –  13.00        Final Plenary Meeting. Certificate Award 
13.00  –  14.00      Excursion in Gelati  
14.00  –  16.00      Dinner in Gelati 
17.00                     Departure of the conference participants 
 
 
 
 
 
 
 

 
Time-Limit 
A report  at the Plenary Meeting             15 minutes 
A report at the workshop                          8-10 minutes 
Presentation                                               30 minutes 
Discussion                                                  5  minutes 
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სექციები: 
 

I სექცია :     გრამატიკა – თანამედროვე მდგომარეობა, განვითარების ტენდენციები;   
                    ენათა სემანტიკის ფუნქციონალური და კოგნიტიური კვლევა; ენათა     
                    ურთიერთგავლენები თანამედროვე მსოფლიოში 
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
                    მადონა მეგრელიშვილი  
                      

II სექცია :   ტექსტის ლინგვოკულტუროლოგიური ინტერპრეტაცია 
ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი    
                  ნინო კირვალიძე                         

 
III სექცია: ლექსიკოლოგიური პრობლემები  
ხელმძღვანელი  –  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  
                 ციური ახვლედიანი                                 
 
IV სექცია:  მხატვრული ლიტერატურა კულტურის კონტექსტში 
ხელმძღვანელი  – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  
                ავთანდილ ნიკოლეიშვილი                               
 
 V  სექცია:  ნაციონალური ენები და კულტურა  
ხელმძღვანელი – ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი მარიამ მანჯგალაძე 
 
VI სექცია:  ჰუმანიტარულ დისციპლინათა სწავლების მეთოდიკა 
ხელმძღვანელი – პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  
                    მანანა მიქაძე                  

Sections: 
 

Section I   –       Grammar – Modern Tendentions of developing, Functional and Cognition      
                           Research of languages;  Language in a polycultural area 
                Head  –  Doctor of philological Sciences, Full-professor Madona Megrelishvili 

 
Section II  –     Lingual-cultural  Interpretations of Text  
                  Head –Doctor of philological Sciences,  professor  Nino Kirvalidze 
 

Section III     –   Lexicological problems 
                 Head  –  Doctor of philological Sciences,  Full-professor  Tsiuri Akhvlediani 
 
Section IV   –  Text in a cultural context  
                 Head  – Doctor of philological Sciences,  full- professor Avtandil Nikoleishvili 
 
Section V   –  National Languages and culture 
               Head–  Doctor of philological Sciences, professor Mariam Manjgaladze 
 
Section VI  – Methods of Teaching Humanitarian Sciences  
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                   Head - Doctor of Pedagogical  Sciences, full- professor Manana Mikadze        
 
                                                   პროგრამა 
                                                1 ოქტომბერი 
 
10.00  – 11.00              მონაწილეთა რეგისტრაცია 
                                     (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კორპუსი,    
                                     თამარ მეფის  ქ. 59)            
11.00. – 11.30              კონფერენციის გახსნა 
 
                                     შესავალი სიტყვა – პროფესორი მანანა მიქაძე 
                                      
                                     აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო      
                                     უნივერსიტეტის რექტორის მ/შ, პროფესორი გიორგი ღავთაძე 
                                     ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე პროფესორი   
                                     ამირან ხვადაგიანი 
                                     პრეზიდენტის რწმუნებული იმერეთის მხარეში ლაშა მაქაცარია 
                                     ქალაქ ქუთაისის მერი გიორგი თევდორაძე 
                                    არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის    
                                    დირექტორის მოადგილე პროფესორი მარიამ მანჯგალაძე 
                                    აკაკი წერეთლის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის   
                                    პროფესორი მარინე ქაცარავა 
                                     აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო    
                                    უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის    
                                    დეკანი, პროფესორი ნინო ჩიხლაძე 
 
 11.30. – 12.30             პლენარული სხდომა 
 
1. ნესტან სულავა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) –„ვეფხისტყაოსნის“ „მზიანი ღამე“ და „უჟამო ჟამი“ დრო–სივრცუ–
ლი პოეტიკა 
2. Наталья Гаряева (Московский государственный университет печати, Россия) – 
Реминисценции как языковое явление в текстах средств массовой информации. 

  3. მანანა მიქაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 
 – არაქელ დავრიჟეცი ქართველი დედოფლის შესახებ 

  4. Иванка  Атанасова (Великотырновский университет, Болгария) _     
  Терминологические словосочетания, содержащие собственные имена. 
  5. მარიამ ჩხარტიშვილი, ქეთევან მანია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის    
  სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ქართული    
  იდენტობის ენობრივი  მარკერი პრემოდერნულ ხანასა  და ნაციონალური    
  კონსოლიდაციის ეპოქაში 
  6. Назия  Жанпеисова (Актюбинский университет  им. С . Баишева, Казахстан) –    
  Метод «палеонтологии речи» в исследованиях проф. К.Жубанова. 
7. ავთანდილ ნიკოლეიშვილი   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   
ქუთაისი) –  ალექსანდრე სუმბათაშვილ–იუჟინის „მძლავრის მარწუხებში“ როგორც 
ავტორის ეროვნულ–პოლიტიკური მრწამსის გამომხატველი ნაწარმოები 
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12.30 – 13.30      პრეზენტაცია 
მარინე ბერიძე   (არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი) 
ქართული დიალექტური კორპუსი  
 

  13.30 – 14.30      შესვენება. მსუბუქი სადილი 
 
14.30 – 17.00      სექციური მუშაობა. დღის სხდომა 
 
                                                         I  სექცია                        
თავმჯდომარეები: რუსუდან ზექალაშვილი, ნათია ზვიადაძე  
 

 მაია ბარამიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – თანამე–
დროვე ქართული პრესის ენა და სალიტერატურო ქართული 
 ეკატერინე გაჩეჩილაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  
სიმეტრია თანამედროვე ფრანგული ენის სინტაქსში 
მაკა  გუტიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ბუნებრივ  
გეოგრაფიული გარემოს ამსახველი ტოპონიმები ვანის რაიონში 
 ნინო დემეტრაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – საკომუ 
ნიკაციო აქტის ინტერსუბიექტურობა და ნაცვალსახელის როგორც ენობრივი კატეგო 
რიის ახლებური ხედვა ანთროპოცენტრისტულად ორიენტირებულ ლინგვისტიკაში 
 ივდით დიასამიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) –  
სტრიქონთა ფიგურული ჩაწერა, როგორც ტექსტის გრაფიკული ილუსტრაციების 
ერთ–ერთი ფორმა 
 რუსუდან ზექალაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – მადლიერების გამოხატვის ლინგვისტური საშუალებები და 
სემანტიკურ–პრაგმატული ასპექტები ქართულში 
 ნათია ზვიადაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – პაიკი– 
სეული ეთნოპოცენტრიზმის მეთოდოლოგიური ასპექტი: დამკვირვებლის სამგან–
ზომილებიანი ეფექტი როგორც ლინგვისტური კვლევის უნივერსალური მეთოდი 
მადონა მეგრელიშვილი, ევგენია კობეშავიძე, რუსუდან გვილავა (აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ექსკლუზიურ–ინკლუზიურ მნიშვნელობა– 
თა გადმოცემა. ზმნის ფუნქციურ–სემანტიკური კატეგორიები  (ინგლისურ და 
ქართულ ენებში) 
  
 
 
                                                              II  სექცია 

თავმჯდომარეები:  დალი ბახტაძე, მაია ალავიძე   
  
მაია ალავიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 

– ქვეტექსტი და ტექსტის კატეგორიები პოლიტიკური  ინტერვიუს მიხედვით 
მარიამ ბაბუხადია ( აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
მოდალურობის კატეგორიისათვის ლინგვისტიკაში 
მანანა ბაქრაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ლინგვო– 
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კულტუროლოგიური ასპექტების როლი უცხოენოვანი ტექსტის გაგებისათვის 
დალი ბახტაძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – მეხსიერება 
როგორც დესკრიფციულ–ანალიზური კატეგორია და მისი საზოგადოებრივ–
კულტურული ტრანსფორმაცია 
მედეა კინწურაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისისსახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – ინტერტექსტუალობის პრეზუმპცია და სტრატეგია 
ნინო კირვალიძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი)– მეტაფორული 
ნომინაცია როგორც ენობრივ–კულტურული ფენომენი და მისი როლი მხატვრული 
ტექსტის კონცეპტუალიზაციაში (ინგლისური ენის მასალაზე) 
ნინო სამნიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) 
აბსოლუტურ კონსტრუქციათა კოგნიტური ასპექტი და ტექსტისწარმომქმნელი 
თავისებურებები ინგლისურენოვან ნარატიულ ტექსტში 
ელისო ქორიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 
– ენათა შეპირისპირების პრობლემისათვის 
 

 
 
                                                                    III სექცია 
თავმჯდომარეები: ინგა სანიკიძე, თამარ ლომთაძე 
 

ციური ახვლედიანი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – კომბინატორული ლექსიკოლოგია 
ნუნუ გელდიაშვილი, მანანა ღარიბაშვილი (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, თელავი) – ფერთა ლექსიკის ტიპოლოგიური ურთიერთშეჯერე–
ბისათვის (ქართული და ინგლისური ენების მიხედვით) 
ზეინაბ გვარიშვილი (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) 
– ლექსიკური ერთეულების სემანტიკური ტრანსფორმაცია არამონათესავე ენებში 
თამილა ზვიადაძე (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ლექსიკურ ერთეულთა 
დაჯგუფების ზოგი პრინციპი მწერლის ენაზე მუშაობისას 
თამარ თვალაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
ემოცია ლექსიკური სემანტიკის სტრუქტურაში 
თამარ ლომთაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)– 
ესემესების ენა 
ნიკო ოთინაშვილი, ირმა გურასპაშვილი ( სსიპ გორის უნივერსიტეტი) – ზემო 
ქართლის ტოპონიმური ლექსიკა 
ინგა სანიკიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსი– 
ტეტი) – სიტყვის ესთეტიკური და ემოციურ–ექსპრესიული ფუნქციისათვის 
ქართულში 
 
                                                                     IV სექცია 
თავმჯდომარეები : ზეინაბ კიკვიძე, ნანა გონჯილაშვილი 

 
ნინო ბალანჩივაძე (ქუთაისი) – ორი თაობა – ორი მსოფლმხედველობა 
ნაირა ბეპიევი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი)– ცამცუმისა და ცარციათების იდენტობისათვის 
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გურანდა გობიანი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
ინდივიდუალური და კოლექტიური კულტურული ტიპები ქართულ–ებრაულ 
ლიტერატურულ ტექსტებში 
ნანა გონჯილაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – საქართველოს ეკლესიის პირველი წმინდანი (ერთი საკითხის 
ისტორიისათვის) 
ზეინაბ კიკვიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 

– ბროწეულის სიმბოლო–ნარატივი და თანამედროვეობა 
ნატო სიჭინავა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – ენისა და კულტურის ურთიერთმიმართების ორგვარი კონცეფცია 
XIX  საუკუნეში (ილია ჭავჭავაძისა და ნიკო ნიკოლაძის პოლემიკის ახალი 
დეტალების მიხედვით). 
 
 
                                                                    V სექცია 
თავმჯდომარეები: რუსუდან საღინაძე, მზია მიქაძე  

 
თამარ დოლიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – 
საგაზეთო სათაური, როგორც ლინგვოკულტურული ფენომენი 
ზაირა ვადაჭკორია (ვ. სარაჯიშვილის სახელმწიფო კონსერვატორია, თბილისი) – 
ი.კეჭეყმაძის საგუნდო ნაწარმოებები და გალაკტიონის ლირიკა 
ეკატერინე თოფურია (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 

– მეტადისკურსის  გადმოცემის გზები და მარკირების პრაგმალინგვისტური 
ანალიზი 

მზია მიქაძე (ილია  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი)  –  Роль культуро–
логического аспекта художественного текста при изучении русский как иностранный 
ნინო ნიჟარაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 
სინტაქსური კონსტრუქციის მნიშვნელობა და სემანტიკური როლები 
რუსუდან საღინაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
ენობრივი ეთიკეტი და ქართული სინამდვილე 
 
                                                                         VI სექცია   
თავმჯდომარეები:  თამარ ინასარიძე, თამარ ღვინიანიძე 
 
ქეთევან გაბუნია, თამარ ქაცანაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ვირტუალური ინტერაქცია – მითი თუ რეალობა? 
მარინა კუხალაშვილი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 

– ორთოგრაფიული შეცდომებისათვის შემოსულ სიტყვებში 
თინათინ მებურიშვილი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 
– ელექტრონული მედიის გამოყენება გერმანულის როგორც უცხო ენის გაკვეთილზე 
თამარ ინასარიძე,  ნათია ნასყიდაშვილი (სსიპ გორის უნივერსიტეტი) 
Медиаграмотность и медиакомпетестность в процессе обучения языку в вузе 
თამარ ღვინიანიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
გლობალიზაციის ეპოქა და ქართული ენის პრობლემები 
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18.30                    სპეციალურად კონფერენციის მონაწილეთათვის: 
                           ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი, 
                           ანსამბლ „ქართული ხმების“ კონცერტი 
 
20.00                   ვახშამი 
 
 

                                                              2  ოქტომბერი 
 
10.00. –  11.30        სექციური მუშაობა 
 
 
                                                             I სექცია  
თავმჯდომარეები:  ნომად ბართაია,  მაია კიკვაძე 
 

ნომად ბართაია  ( აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ქარ-
თულ–აღმოსავლური ენობრივი ურთიერთობები 
მაია კიკვაძე, ნანა ცეცხლაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბა-
თუმი) – „კონცეპტი სიკვდილი“ ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში (ქართული და 
თურქული ენების შედარება იმერხეულის მასალებზე დაყრდნობით) 
ნინო ოყრეშიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – წარსუ–
ლი დროის ტემპორალურ–ასპექტური ვარიანტების შეპირისპირებითი ანალიზი ინგ-
ლისურსა და ქართულ ენებში 
 იზოლდა რუსაძე, კახაბერ ქებულაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ქუთაისი) – ქართული ენის დევნა–შევიწროება და ბრძოლა მისი დაცვისათვის გაზეთ 
„კოლხიდას“ მიხედვით 
რამაზ სვანიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – მოსმენა და 
საუბარი თამაშის ფორმით – ოჯახი XXL: დიდი თუ პატარა ოჯახი? 
ლია ყავლაშვილი, ციური ახვლედიანი  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ნასესხობები ბელგიურ ფრანგულში 
სოფიო ყიფიანი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ვარაუ–  
დის გამომხატველი მოდალობა ინგლისურსა და ქართულში  
ნუნუ ჩარკვიანი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ენის გრა 
 მატიკული, სინტაქსური და სემანტიკური ურთიერთობების გამოხატვა ქართული 
ენის ბრუნვათა ფორმებითა და ინგლისური ენის წინდებულებით 
 
                                                 დაუსწრებელი მონაწილეები: 
ნანა ბლუაშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – Major Dialects of 
American English 
ირინე  გოშხეთელიანი  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – 
„ბედის“ კონცეპტი ქართულ და ინგლისურ ანდაზებში 
ვიქტორია დიასამიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – 
Проблемы сопоставительно-типологического исследования системы словообразования 
современных  французского и испанского языков 
ლალი  თავაძე  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – დეიქ-
სისი – პრობლემა ენათმეცნიერებაში და მისი ლინგვოკულტუროლოგიური კვლევა 
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თეონა თედორაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – ტე-
ლიკური და ატელიკური ზმნები 
მერი  მახარაძე  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – მოდა-
ლობა ინგლისურში და მისი გამოხატვის საშუალებანი 
Анна  Остапенко–Дзюбенко  (Педагогически институт ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия) 
– The Emotive Space of the Contemporary Female Prose. 
Галина  Поленова (Педагогически институт ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия) – Катего-
рия  версии – свидетельство былого состояния языка. 
Марина  Серегина, Галина  Матвеева (Педагогически институт ЮФУ, Ростов-на- Дону, 
Россия) – Функциональное исследование языковой семантики паремии. 
ნათია ქათამაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – სემანტი  
კა, პრაგმატიკა, სინტაქტიკა  
მარიამ ცისკარიშვილი (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – 
ენისა და აზროვნების ურთიერთმიმართებისათვის წოვა–თუშური (ბაცბური) ენის 
მაგალითზე 
Хрисонопуло Екатерина (Невский институт языка и культуры.Санкт-Петербург, Рос–
сия)  Семиотика служебного слова и функционирование стилистического приема (на 
материале английского языка). 
 
 
 
                                                                 II სექცია 
თავმჯდომარეები  ირმა ყიფიანი,  სალომე ომიაძე 

 
მაია ნაჭყეპია (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – სელექციუ– 
რი შეზღუდვების პრობლემა ინგლისურ და ქართულ ენებში 
ლელა ონიანი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – დიფერენ– 
ციისა და კოჰერენტულობის კატეგორიათა ურთიერთმიმართება 
სალომე ომიაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერ–
სიტეტი) – „ქართული ხასიათის“ კონცეპტისათვის (20–იანი წლების ესეთა დისკურ–
სის მასალაზე) 
ირმა რუსაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – სამყაროს 
ენობრივი სურათი როგორც ადამიანთა ცნობიერების ენობრივი ასახვა 
ნელი სიჭინავა (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – Экспресси 
вно-эстетическая функция цветообозначаящей лексики в стихотворениях Б.Пастернака 
ნინო ფხაკაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)– კონტრასტუ-
ლი მხატვრული სახეების რეალიზების ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტისათვის 
ირმა ყიფიანი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ქალი –  
ლინგვოკულტუროლოგიური კონცეპტი 
ზინაიდა ჩაჩანიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ჟურნა– 
ლისტურ ტექსტთა პრაგმალინგვისტური ხედვიდან მათ ლინგვოკულტუროლოგიურ 
ხედვაზე გადასვლა 
                                               დაუსწრებელი მონაწილეები: 
 
მამუკა ბუცხრიკიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – ბიბლიური „ქებათა ქება“ როგორც „ვეფხისტყაოსნის“ინტერტექსტი 
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მირანდა გობიანი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – დისკუ 
რსის ლინგვოკულტურული ასპექტები 
ჟუჟუნა გუმბარიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – დის 
კურსი და არავერბალური სემიოტიკა: მათი ურთიერთმიმართება კულტურის განსხ–
ვავებულ ტიპებში 
Елена Сахарова ( Педагогический институт ЮФУ, Ростов-на Дону, Россия) –Оссобен-  
ности адресата в дискурсе церковной проповеди 
ციცინო ხვედელიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნი–
ვერსიტეტი) – ზოომორფიზმების პრაგმატიკა 
 
 
                                                                III სექცია 
თავმჯდომარეები  რუსუდან ნიშნიანიძე, ელისო ქორიძე 

 
ნესტან კუტივაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – აკაკი 
წერეთლის ლიტერატურული ზღაპარი, როგორც მეტატექსტი მისსავე დრამატურ–
გიაში 
რუსუდან ნიშნიანიძე (ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – ლიტერატურული ტექსტის მხატვრული კონცეპცია და გეოგრა–
ფიული სივრცე  
ნინო პოპიაშვილი  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – იდენტობა და ქართული ლიტერატურა 
ნინო სოზაშვილი (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – ონო–
მასტიკა–პოეტიკის საგანი ფოლკლორსა და „ვეფხისტყაოსანში“ 
ნანა  ტონია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე–
ტი) – გარდამავალ ეპოქათა ლიტერატურული ტენდენციები 
ნანა ქაჯაია (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – О 
воссоздания временной структуры текста в переводе 
ნათია ჯიქია (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – მედიადა–
გეგმვა – გაზეთის გამოცემის საწინდარი 
ირინა ჯიშკარიანი (ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი) – Влиание 
западнревропейской культурной традиции на эстетику В.Г.Короленко                                                
 
 
                                                         დაუსწრებელი მონაწილეები: 
ინგა ადამია (დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ბათუმი) – Myths as Reflected in 
Byron’s Works and Life 
ნანა გამყრელიძე (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  თბილისი) – სამყაროს 
ვერბალური გააზრება და ლინგვოკრეაციული აზროვნება 
ნინო დვალიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – 
პოლისემიის ლექსიკოლოგიური ამბივალენტობისა და მისი მხატვრულ თარგმანში 
ადექვატური ტრანსპოზიციის პრობლემატური ასპექტები 
ლეილა დიასამიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) 

– Анекдот как типовая разновидность текста 



 16 

ნინო ეჯიბაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსი–
ტეტი) – მუსტაფა მუშარრაფას ერთადერთი რომანისა და მისი ქართული თარგმანის 
შესახებ 
Ирина  Зюбина (Педагогически институт ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия) Stereotyped 
Speech Behavior of English-speaking and Russian-speaking Senders 
ხათუნა თუმანიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – ინტერკულტურული მოტივები პარემიაში 
მარიამ ლოლაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივე–
რსიტეტი) – კომპიუტერული ლექსიკოლოგიის განვითარების პროცესი და ანგლი–
ციზმების დამკვიდრების შემთხვევები ქართულ თარგმანებში 
Татьяна  Овсиенко (Педагогически институт ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия) – Наци–
онально-культурные особенности речевого поведения авторов детективов 
სვეტლანა  როდინაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) 

– ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის ფორმირების პროცესი 
ნატალია სურგულაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) 

– ფრაზეოლოგიური ვარიანტებისა და ფრაზეოლოგიური სინონიმების კვლევა 
ფრანგულ და ქართულ ზოონიმებში 

ნათელა ფარტენაძე  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) 
– ფონეტიკურად სახეცვლილ სიტყვათა მნიშვნელობის ცვლილება 

თამარ შარაბიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერ–
სიტეტი) – ინტერტექქრისტიანული სიყვარულის თემა ვაჟა–ფშაველას ლირიკაში 
ლიანა ჭყონია, ცირა ჭყონია   (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ბათუმი) – უნივერსალური ანდაზების მნიშვნელობა კულტურათა შორის კომუ–
ნიკაციებში 
 
 
                                                                  VI სექცია 
თავმჯდომარეები მარიამ მანჯგალაძე,  მანანა ღარიბაშვილი 
 

მარიამ მანჯგალაძე, ქეთევან გოჩიტაშვილი ( არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნი–
ერების ინსტიტუტი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თბილისი) – ქართული ენის ელექტრონული სწავლების რესურსები 
მანანა მიქაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – სინტაქსურ 
ურთიერთობათა ფორმების სწავლებისათვის ბაკალავრიატში 
ცისანა მოდებაძე (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – გერმანუ 
ლი ენის სწავლება თეატრის საშუალებით 
თინათინ მშვიდობაძე ( სსიპ გორის უნივერსიტეტი) – ჰუმანიტარულ დისციპლინებ–
ში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
ეკატერინე ქრისტინაშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – რი–
ტორიკა და ინტერკულტურული დიალოგის დისკურსული დამუშავება უცხო ენის 
სწავლებაში 
მანანა ღარიბაშვილი, მაია აბდელანი (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თელავი) – მასწავლებლისა და მოსწავლის ურთიერთობა პედაგოგიურ ჭრილში (სას–
კოლო და უმაღლესი განათლების დონეზე)  
მალვინა შანიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – მოსწავ– 
ლეთა ესთეტიკური აღზრდის შესახებ 
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                                                           დაუსწრებელი მონაწილეები: 
 
ნათია გაბაშვილი (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – 
Communicative Approach in English as a Foreign Language Teaching 
მედეა დიასამიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – 
ეფექტური საქმიანი წერის თავისებურებანი 
ნათელა მაღლაკელიძე (ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – მოსწა– 
ვლეთა წერითი მეტყველების ფორმირების ერთი აქტუალური საკითხი 
თამარ მიქელაძე (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი– Conceptual 
Framework of Extensive Reading 
მანანა ნაპირელი (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – ლექ– 
სიკაზე მუშაობის დიდაქტიკურ–მეთოდური ხერხები ტერციული ენის სწავლები– 
სას 
Марина Уртминцева –(Нижне-Новгородский Государственый Университет,  Россия) 
Памятник русского старообрядчества в структуре дилогии П.И.Меотникова (А. Печер–
ского)  
ნინო ჯაში (ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – თანამედროვე ქართუ–
ლი, თურქული და გერმანული ენის მართლწერის სახელმძღვანელოთა შედარებითი 
ანალიზი 
 
 
12.00. –  13.00        კონფერენციის დახურვა. სერთიფიკატების გადაცემა 
 
13.00  –  14.00      ექსკურსია გელათში 
 
14.00  –  16.00      სადილი  გელათში 
                                                                    
17.00                     კონფერენციის მონაწილეთა გამგზავრება 
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                                              PROGRAM 
  
                                                October   1   
 
10.00  – 11.00              Registration 
                                     (Akaki Tsereteli State University, 59 Tamar Mephe st.) 
            
11.00. – 11.30              Opening  of  the Conference 
 
Opening Speech  – Manana Mikadze, professor 
                                      
 Giorgi Gavtadze - Rector of Akaki Tsereteli State University, professor      
 
  Amiran Khvadagiani -  The chairman of the city councel, Professor                            
 
  Lasha Makatsaria – Governor of Imereti 
                                       
  Giorgi Tevdoradze – Mayor of Kutaisi  
 
   Mariam Manjgaladze – Vice director of Arn. Chikobava Institute of  Linguistics, professor   
    
   Marina Katsarava – Professor of Akaki Tsereteli  State  University 
                                     
   Nino Chikhladze – Dean of Faculty of Arts, Akaki Tsereteli State University, professor          
 
 
  
11.30. – 12.30             Plenary Session   
 
Nestan Sulava    –  ( Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) The TimeSpace Poetry of 
the “The Sunny Night” and “Time with no Time” in “the Knight in the Panther’s Skin”. 
Natalia Gariaeva  – (Moscow State Universuite, Russia) Reminiscences as a language 
phenomenon in mass media text.     

  Manana Mikadze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Davrijets about Georgian    
  Queen. 
  Ivanka  Atanasova – ( Velikotirnovsky University, Bulgaria)  Word Formation. 
  Mariam Chkhartishvili, Ketevan Mania – ( Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)     
  Linguistic Marker of Georgian Identity in Pre-modern Era and in time of National    
  Consolidation. 
  Nazia Janpeisova  – ( Aktobe State University named after S. Baishev, Kazakhstan)     



 19 

  Professor Kudaibergen Kuanovich Zhubanov. 
 Avtandil Nikoleishvili –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)– Alexsandr Sumbata-
shvili “Jujin’s  in Tyrant’s Claw’s”   a Work Expressing the Author’s national Political creed.  
 
12.30. –13.30.     Presentation 

  Marine Beridze – ( Arn. Chikobava Institute of Linguistics, Tbilisi) Georgian Dialectical case   
  
 
 
13.30 – 14.30      Lunch 
 
14.30 – 17.00      Afternoon Session 
 
                                                                 Section  I   
 
Chairs: Rusudan Zekalashvili, Natia Zviadadze  
 
Maia Baramidze       –  (Shota Rustaveli  State University, Batumi)  Contemporary Georgian 
Press Language and Literary Georgian. 

  Ekaterine Gachechiladze  –  ( Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Symmetry in the 
Syntax of the Modern Franch Language. 
  Maka Gutidze – (Akaki Tsereteli State Universityu, Kutaisi)   Toponym research of region 
Vani. 
 Nino  Demetradze    –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Intersubjectivity of the 
Communicative Act and the Functional  Aspect of   Pronoun in Modern Anthropocentically 
Oriented Linguistics. 
Ivdit  Diasamidze        –   (Shota Rustaveli  State University, Batumi)  Figural Record of Lines 
as One of the Ways for Graphic Illustration of  a Text. 
Rusudan  Zekalashvili    –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  Linguistic Means of 
Expressions of Gratitude and Semantic-pragmatic    Aspects in  Georgian. 
Natia Zviadadze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – The Role of the “sender” and 
the “receiver” in the process of communication. 
Madona Megrelishvili , Evgenia Kobeshavidze, Rusudan Gvilava    (Akaki Tsereteli State 
University, Kutaisi) – Exclusive and Inclusive Meaning-Temporal and Aspective Variants of 
Perfect Forms. 
 
  
 
                                                               Section  II 
   

Chairs:  Dali Bakhtadze, Maia Alavidze 
 
Maia  Alavidze  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Implicature and Text Catego- 
ries According to a Political Interview. 
Mariam Babukhadia  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Category of Modality in 
Languages. 
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Manana  Bakradze –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  The Role of Linguo-Cultural 
Aspects in a Complete  Understanding of a  Foreign Text. 
Dali  Bakhtadze  –  (Ilia State University, Tbilisi)  “Memory” as Descriptive Analytical 
Category and its Social-cultural Transformation. 
Medea  Kintsurashvili    –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  Presumption and 
Stratetigie of Intertextuality . 
Nino  Kirvalidze  –  (Ilia State University, Tbilisi)   Metaphorical Nomination as a Linguo-
Cultural  Phenomenon and its Role in the Conceptualization of a Literary Text. 
Eliso Koridze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Religious Parameters in 
Sociolinguistics. 
Nino Samnidze – ( Shota Rustaveli State University, Batumi) Cognitive Aspect of Absolute 
Constructions and their Text-generating Peculiarities in the English Narrative Text. 
 
 
 
                                                          Section   III 
  
Chairs:  Inga Sanikidze,  Tamar Lomtadze 
 

Tsiuri  Akhvlediani      –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  Lexicology 
Combinatorial.   
Nunu Geldiashvili, Manana Garibashvilki  –  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) -  
For the Typological Revision of Lexical Items denoting  Color.  
Zeinab  Gvarishvili   –  (Shota Rustavdeli State University, Batumi)-   Semantic Transfor-
mation of lexical Units in Different Languages.  
Tamila   Zviadadze  –  (Sokhumi  State University)  Some Principles of Grouping of Lexical 
Units in the Process of Working on the Writer’s Language. 
Tamar  Tvaladze  –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  – Emotion in Lexical-seman–
tic structure. 
Tamar  Lomtadze  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   - Language of  ESM.  
Nico  Otinashvili, Irma  Guraspashvili  – (Gory University)   Toppenish  of Zemo Kartli.  
Inga  Sanikidze      –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  On Aesthetic and 
Emotional-Expressional Functions of the Word in Georgian Language . 
 
 
 
                                                            Section  IV  
 
Chairs : Zeinab  Kikvidze, Nana Gonjilashvili       
  

Nino  Balanchivadze  –  ( Kutaisi)-  Two Generation.  
Naira  Bepievi     –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) Camcum and Identity of the 
Carciats. 
Guranda  Gobiani  –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) Individual and Collective 
Cultural Types in Georgian-Jewish Literary Texts.  
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Nana  Gonjilashvili     –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   The First Saint of 
Georgian Church . 
Zeinab  Kikvidze  –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) -  Pomegranate as an Image 
and a Symbol: Narrative and Contemporaneity.  
Nato Sichinava – (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) Dual Concept of Interrelation 
of Language and culture in the XIX Century. 
 
 
                                                              Section  V 
  
Chairs: Rusudan  Saginadze,  Mzia  Mikadze   
 

Tamar  Dolidze  – ( Shota Rustaveli State University, Batumi)  Newspaper Headline – 
Linguo-Cultural Phenomenon.  
Zaira  Vadachkoria  – ( Vano Sarajishvili State Conservatoire, Tbilisi)  Choral Compositions 
in I.Kechakmadze and Lyrics of Galaktioni. 
Ekaterine  Tophuria   –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)       - The Textual and 
Interpersonal Metadiscourse  Markers in the Persuation  of the Discourse. 
Mzia  Mikadze  – ( Ilia State University, Tbilisi) The role of culturological aspect of literary 
text in Russian Language. 
Nino  Nijaradze     (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)      –     The Meaning of 
Syntactic Constructions and Semantic Roles. 
Rusudan  Saginadze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  –Lingual Etiquette and 
Georgian Reality.  
 
 
                                                                  Section  VI 
  
Chairs: Tamar Inasaridze, Tamar Gvinianidze    

 
Ketevan Gabunia, Tamar Katsanashvili  – ( Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) 
L’interaction virtuelle – mythe ou realite? 
Marina Kukhalashvili  –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) Spelling of International 
Words. 
Tinatin Meburishvili  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) Teaching by the New Mass 
Media-applying the Electronic Media at the Lessons,  where the German Language is a 
Foreign one. 
Tamar Mikeladze – ( Iakob Gogebashvili State University, Telavi) Conceptual Framework of 
Extensive Reading. 
Tamar Inasaridze, Natia Naskidashvili – ( Gori State  University) Media   Literacy and Media 
Competence at Language Studying at High Schools. 
Tamar Gvinianidze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)– Epoch globalization and 
Problems of Georgian Language. 
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18.30       Specially for Conference participants: Lado Meskhishvili State Academicals  
                Theatre,  Concerts, Ensemble “Kartuli Khmebi” 
 

19.30                   Lunch 
 
 

 
 

October  2   
 
10.00. –  11.30        Morning Session 
 
                                                                Section   I 
  
Chairs: Nomad Bartaia, Maia Kikvadze 
 

Nomad Bartaia  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  From Georgian-Oriental 
Linguistic Relations. 
Maia Kikvadze, Nana Tsetskhladze  – (Shota Rustaveli State University, Batumi)  Concept  
Death” in Linguocultural Cut. 
Nino Okreshidze   – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) -  The Contrastive Analysis of 
the Temporal-Aspect Variants of the Past Tense in English and Georgian Languages  
(Separate Action, Correlative and Iterative). 
Izolda Rusadze, Kakhaber Kebuladze   –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  The 
Oppresion of Georgian Language and Fight for its Defense According to Newspaper 
“Kolkhida”.  
Ramaz Svanidze  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Listening and Speaking: Forms 
of Playing,  XXL – Family Big or Small? 
Sophio Kipiani   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)– Modality of Probability in 
English and Georgian Languages.  
Nunu Charkviani    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)– Grammatical, Syntactic and 
Semantic Relations of Georgian and English Languages. 
 

 
                                                 Participants not attending: 
Nana Bluashvili  – (Ilia State University, Tbilisi) Mejor Dialects of American English. 
Irine  Goshkheteliani   –  (Shota Rustaveli State University, Batumi)  Concept of “Fortune” in 
English and Georgian Proverbs. 
Victoria Diasamidze  _ (Shota Rustaveli State University, Batumi) The Problems of 
Comparative-Typological Study of Wordbuilding System of Modern French and Spanisg 
Languages. 
Lali Tavadze  – (Shota Rustaveli State University, Batumi) Problem of Deixis in Linguistics. 
Teona Tedoradze – (Shota Rustaveli State University, Batumi)  Telic and Atelic Verbs. 
Meri Makharadze  – (Shota Rustaveli State University, Batumi) Modality in English 
Language. 
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Ann  Ostapenko - Dzubenko  – ( Pedagogical Institute, Rostov, Russia)  The Emotive Space of 
the Contemporary Female Prose. 
Galina  Polenova  – ( Pedagogical Institute, Rostov, Russia)  Category of Version – the 
Evidence of the State of the Language. 
Marina  Serugina,  Galina  Matveeva   – ( Pedagogical Institute, Rostov, Russia) Functional  
Research of the Lingual Semantics of the paremi.  
Natia Katamadze, Madona Megrelishvili    –  (Shota Rustaveli  State University, Batumi; 
Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Syntactics, Semantic, Pragmatics.  
Mariam   Tsiskarishvili  – ( Iakob Gogebashvili State University, Telavi)  Language and  
Thought  Interralation on the Example of the Batsbian Language.  
Ekaterina Khrisonopulo  – ( Institute Of Language and Culture, Saint Peterburg, Russia) 
Semiotics of the Connective Words and Functioning of the Stulistic means (On English 
Language Material). 
 
 

                                                            Section  II 
  
Chairs: Irma Kipiani, Salome Omiadze 
 
Maia Nachkepia  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  On the problem of Selection 
Restrictions in the Georgian and English Languages. 
Lela Oniani  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Interrelationship between the 
Categoiries of Referentiality and cohesion. 
Salome Omiadze  –  ( Ivane Javakhishvili  Tbilisi State University)  On the Concept of the 
“Georgian Character” (On the material of the discourse of essays of the 1920s). 
Irma Rusadze  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) Verbalo Picture of the World-As 
Alnguage Expression of Human Consciousness. 
Neli  Sichinava –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) Expressive and Aesthetic 
Function Wordformation vocabulary in the Poetry of Boris Pasternak. 
Nino Pkhakadze – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Contrastive literal characters for 
lingvo  cultural  aspects. 
Irma Kipiani  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Concept  - Women.  
Zinaida Chachanidze – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Transition of Jjournalistic 
Text from Pragmatic-linguistic to their Linguoculturogical View. 
 
                                               Participants not attending: 
 
Mamuka Butskhrikidze  –  ( Ivane Javakhishvili  Tbilisi State University)Biblical “The Song 
of Songs as an Intertext of “The Knight in the Panther’s Skin”. 
Miranda  Gobiani   – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Linguo-cultural Aspects  of 
Discourse.  
Jujuna Gumbaridze – (Shota Rustaveli State University, Batumi)  Discourse and Nonverbal 
Semiotics: their Interaction in Different Cultures. 
Elena Sakharova  – ( Pedagogical Institute, Rostov, Russia) The Significance of the Addresses 
in the Discourse of the Ecclesiastical Sermon. 
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Tsitsino Khvedelidze –  ( Ivane Javakhishvili  Tbilisi State University)  Pragmatic of 
Zoomorphizms. 
 
 
 
                                                       Section   III 
  
Chairs:  Rusudan Nishnianidze, Eliso Koridze 

                
Nestan Kutivadze  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Tsereteli’s Lirary Fairy Tale 
as a Metatext in his Dramaturgy. 
Rusudan Nishnianidze – (Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi)  Concept Art of  
literary Text and Geographical Space. 
Nino Popiashvili   – (Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi)  Identity for Georgian 
Literature. 
Nino Sozashvili  – ( Iakob Gogebashvili State University, Telavi)  Onomastics- object of poetry 
in folklore and in “The knight in the panther’s skin”. 
Nana Kajaia  – (Shota Rustaveli State University, Batumi) – On Reproduction Time Frame of 
Texts in Translation. 
Lia Kavlashvili, Tsiuri Akhvlediani   – (Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi) 
Loanwords in Belgian French. 
Natia Jikia  – (Akaki  Tsereteli  State University, Kutaisi)  Mediaplaning. 
Irina Jishkariani  – (Akhaltsikhe State University )  ”Influence of the West European cultural 
tradition on V.G.Korolenko's aesthetics”. 
 
                                                          
                                  Participants not attending: 
 
Inga Adamia  – (National University, Batumi) Myths as Reflected in Byron’s Works and Life 
Nana Gamkrelidze – (Teknical University of Georgia, Tbilisi)  Verbal judgement of the World 
and linguistic creative thinking. 
Nino Dvalidze  – (Shota Rustaveli State University, Batumi) Lexsicological Ambivalency of 
Polisemy and the Problematic Aspects of its Adecvit Transposition in Fiction Translation. 
Leila  Diasamidze – ( Shota Rustaveli State University, Batumi) A joke as a Type Variety of 
Text. 
Nino Ejibadze – (Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi)  About Mustafa Musharrafa’s 
only Novel and its Georgian Translation.  
Irina  Zyubina – (Pedagogical Institute, Rostov, Russia)   Stereotyped Speech Behavior of 
English-speaking and Russian-speaking Senders. 
Khatuna  Tumanishvili   –  (Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi) Intercultural 
Motives in Paroimia. 
Mariam  Loladze   –  (Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi)  Developing of 
Computation Lexicology. 
Tatiana  Ovsienko –   (Pedagogical Institute, Rostov, Russia)  National-cultural features of 
speech behaviour of authors of detectives. 
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Svetlana Rodinadze – (Shota Rustaveli State Universuity, Batumi) The Process of  
Formiration  of Georgian Marine Terminology. 
Natalia Surguladze – (Shota Rustaveli State university, Batumi)  Research of Phraseological 
Variants and Phraseological Synonyms in French and Georgian Zoonyms.  
Nana Tonia (Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi)  – Literary Tendentions of Inter-
mediary Epoch. 
Natela Phartenadze  –  (Shota Rustaveli State University, Batumi)  Changing the Meaning of 
Phonetically Modified Words. 
Tamar Sharabidze – (Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi)  Christian Love-theme in 
the lyric poetry of Vazha Pshavela. 
Liana Chkonia, Tsira Chkonia – (Shota Rustaveli State University, Batumi) Semantic-
pragmatic analyse of proverbs. 
 
 
 
                                                                Section  VI  
Chairs:  Mariam Manjgaladze, Manana Garibashvili 
 

Mariam  Manjgaladze, Ketevan Gochitashvili – ( Arn.Chikobava Linguistic Institute, Ivane 
Javakhishvili State University)  Resources for e-learning  Language Courses. 
Manana Mikadze  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Teaching the types of 
Syntactic Relation in a Higher Educational  Institution. 
Tsisana Modebadze  – (I. Gogebashvili State University, Telavi )  Teaching the Foreign 
Language with the Support of the Theatre.  
Tinatin Mshvidobadze – ( Gori State University)  The Modern Informational Technologies in 
Humanitarian Disciplines.  
Ekaterine Kristinashvili – (Ilia State University, Tbilisi) Rhetoric and Discursive Processing 
of Inter-cultural Dialogue in Teaching the Foreign Language.  
Manana Garibashvili, Maia Abdelani – (I. Gogebashvili State University, Telavi) The 
Interrelation of the teacher and the Pupil in Foreign Language Teaching process.    
Malvina Shanidze – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Iakob Gogebashvili’s 
conceptions on issues of pupils’ aesthetical upbringing.  
 
 
                                                           Participants not attending: 
 
Natia Gabashvili   – (I. Gogebashvili State University, Telavi )  Communicative Approach in 
English as a Foreign Language Teaching. 
Medea Diasamidze – (Shota Rustaveli State University, Batumi)   Effective Business Writing 
and its Peculiarities. 
Natela Maglakelidze  – (Ilia State University, Tbilisi)  Some problems of Building the Writing 
Habit. 
Manana Napireli  – (I. Gogebashvili State University, Telavi )  Forms of Teaching English 
Language.  
Марина Уртминцева –(Nijne-Novgorod State University,  Russia)  Monument of Russian in 
structure dialogues  P.I.Meotnikrva (A.Pecherskogo). 
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Nino Jashi –  (Ilia State University, Tbilisi) Teaching of spelling in Georgian, German and 
Turkish Languages. 
 
 
12.00 – 13.00        Closing. Certificate Award 
 
13.00  –  14.00       Excursion in Gelati  
 
14.00  – 16.00       Dinner in Gelati 
 
17.00                     Departure of the conference participants  
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