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  ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

 

I I I    საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა და კულტურა" 

 

ეძღვნება ცისფერყანწელთა ლიტერატურული ორდერის ჩამოყალიბების 
100  წლისთავს და ყველა იმ რეპრესირებულ საზოგადო მოღვაწეს, 
რომელთა  სიცოცხლე  ესოდენ  დააკლდა  სამშობლოს 

                                 

                                     პ რ ო გ რ ა მ ა  
 

კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერები: 

თვითმართველი ქალაქ ქუთაისის მერია და საკრებულო 

შპს "მოდერნრუფინგი", ხელმძღვანელი რამაზ ღვინეფაძე 

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი დავით თვალთვაძე 

სააქციო საზოგადოება "იმერის" ხელმძღვანელი მაია სიმონიძე 

ზაზა დვალიშვილი 

აკაკი სიხარულიძე 

 

 

                                                        ქუთაისი 



                                                                                                                  

                                           საორგანიზაციო კომიტეტი: 

                                          

თავმჯდომარე: 

 

მანანა მიქაძე  - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარე-   

             ბის ფონდის პრეზიდენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსი- 

            ტეტის სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის  პროფესორი 

 

თანათავმჯდომარეები: 

 

თამარ ლომთაძე  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

                           ქართული ფილოლოგიის  დეპარტამენტის  პროფესორი 

 

კომიტეტის წევრები: 

თამარ თვალაძე  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     

                            ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის  

                            ასისტენტ - პროფესორი 

ეკატერინე  თოფურია  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     

                            ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის  

                            ასოცირებული  პროფესორი 

სოფიკო იმედაძე  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   



                            აღმოსავლური ფილოლოგიის დეპარტამენტის  

                            ასისტენტ - პროფესორი 

ნინო  კვირიკაძე  -  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     

                            სლავისტიკის  დეპარტამენტის  მასწავლებელი 

ირმა   რუსაძე  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     

                            ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის  

                            ასისტენტ - პროფესორი 

რამაზ  სვანაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     

                            გერმანულ-რომანული დეპარტამენტის  ასოცირებული   

                            პროფესორი 

ზვიად ცხვედიანი- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     

                                აღმოსავლეთმცოდნეობი დეპარტამენტის  ასოცირებული  

                                პროფესორი 

ელისო ქორიძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     

                            რომანულ-გერმანული დეპარტამენტის  პროფესორი 

სოფიკო ყიფიანი  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

                            ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის  

                            ასისტენტ - პროფესორი 

   

 

 

 



                                             კონფერენციის მუშაობის განრიგი 

                                                           30 ოქტომბერი 

10.00  – 11.00      მონაწილეთა რეგისტრაცია 

11.00. – 11.30     კონფერენციის გახსნა 

11.30. – 12.30     პლენარული სხდომა 

12.30 – 13.00      წიგნის პრეზენტაცია: ნინო ჩხიკვიშვილი, “უკანასკნელი ცისფერყანწელი“ 

13.00. –14.00.     შესვენება. მსუბუქი სადილი 

14.00 – 15.30      სექციური მუშაობა 

16.30. –  18.30    მიღება ქუთაისის №1 საჯარო სკოლაში  

19.00   –20.30     სპეციალურად კონფერენციის მონაწილეთათვის:  საოპერო  თეატრი  
კომპოზიტორ ნანა მესხის  შემოქმედებითი საღამო  ტრიო „თბილისთან“ ერთად  

20.30                   ბანკეტი 

 

                                                  31  ოქტომბერი 

12.00. –  13.30        სექციური მუშაობა  

13.30  –  14.30        შესვენება. მსუბუქი  სადილი 

 14.30. – 15.30        კონფერენციის დახურვა. სერტიფიკატების  გადაცემა 

16. 00                      კონფერენციის მონაწილეთა გამგზავრება  

 

 

რეგლამენტი: 

პლენარული სხდომის  მოხსენება       15 წუთი 

სექციური სხდომის  მოხსენება             8–10 წუთი 

მსჯელობა                                                  5  წუთი 

 

 



სექციები: 

 

I სექცია :     გრამატიკა – თანამედროვე მდგომარეობა, განვითარების ტენდენციები;   

ენათა სემანტიკის ფუნქციონალური და კოგნიტიური კვლევა; ენათა ურთიერთგავლენები 
თანამედროვე მსოფლიოში 

ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  გიორგი გოგოლაშვილი    

                      

II სექცია :   ტექსტის ლინგვოკულტუროლოგიური ინტერპრეტაცია 

ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვაჟა შენგელია                          

 

III სექცია: ლექსიკოლოგიური პრობლემები  

ხელმძღვანელი  –  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  ავთანდილ არაბული                                  

 

IV სექცია:  მხატვრული ლიტერატურა კულტურის კონტექსტში 

ხელმძღვანელი  – ფილოლოგიის აკადემიური  დოქტორი, პროფესორი  ირაკლი ცხვედიანი                                 

 

 V  სექცია:  ნაციონალური ენები და კულტურა  

ხელმძღვანელი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ციური ახვლედიანი  

 

VI სექცია:  ჰუმანიტარულ დისციპლინათა სწავლების მეთოდიკა 

ხელმძღვანელი – პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნათელა  მაღლაკელიძე                  

 

 

 

 

 



                                                                  პროგრამა 

                                                              30 ოქტომბერი 

 

10.00  – 11.00              მონაწილეთა რეგისტრაცია 

  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  I  კორპუსი,  თამარ მეფის  ქ. 59, მწვანე 
დარბაზი)            

11.00. – 11.30              კონფერენციის გახსნა 

               შესავალი სიტყვა – პროფესორი მანანა მიქაძე 

               აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რექტორი,   

              პროფესორი გიორგი ღავთაძე 

              საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი  მოადგილე მანანა კობახიძე 

              ქალაქ ქუთაისის მერი  შოთა მურღულია  

             იმერეთის მხარის რწმუნებულ-გუბერნატორი  გივი ჭიჭინაძე 

             ქალაქ ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი,  პროფესორი   გუბაზ სანიკიძე 

             საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის თავმჯდომარის    

             მოადგილე ელისო ჩაფიძე  

             ივ. ჯავახიშვილისსახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი     

            გიორგი გოგოლაშვილი   

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას იღებენ „ცისფერყანწელთა“  შთამომავლები   

                                                                          

 11.30. – 12.30             პლენარული სხდომა 

1. მანანა მიქაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)  –„ცისფერყანწელები“  და 
ქუთაისი  

2. მარინა ქაცარავა, ლეილა აბზიანიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)    
– პაოლო იაშვილი – პუშკინის უბადლო მთარგმნელი 

12. 30. – 13.00 -  წიგნის პრეზენტაცია: ნინო ჩხიკვიშვილი,  „უკანასკნელი ცისფერყანწელი“ 

    



  13.00 – 14.00      შესვენება. მსუბუქი სადილი 

 

14.00 – 15.30      სექციური მუშაობა.  

 

                                                         I  სექცია    

                                        №    1113   აუდიტორია,    კორპუსი    I       

თავმჯდომარეები:    რუსუდან ზექალაშვილი,   თამარ ლომთაძე  

 

Амириди С. ( Комотини, Греция)  –  Категории заимствований и «ложные» грецизмы в русском 
языке.   

Иванка  Атанасова  (София, Болгария)  -  Грамматические Лакуны и перевод. 

ნუნუ გელდიაშვილი, ია ნადირაძე  (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – 
ნოველათა სათაურების თავისებურებათა შესახებ ქართულსა და ინგლისურში 

გიორგი გოგოლაშვილი  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – „ დავით კლდიაშვილი – ქართული ენა  შვენებით სავსეა“  

რუსუდან ზექალაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – ვერბალური თავაზიანობის ფსიქოლოგიური საფუძველი  

ეკა თაფლაძე  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
ახალი მხატვრული ხერხების როლი იუნესკოს შემოქმედებაში  

ხათუნა  თუმანიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – პარემიის პარადიგმატული  ასპექტებისათვის (სირიულდიალექტური 
არაბული და ქართული მასალის მაგალითზე) 

სოფიო იმედაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  –   არაბულ ხმოვანთა 
გადმოცემა ქართულში 

შორენა ლაზვიაშვილი  (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – ბრძანებითი 
კილო და დროის სემანტიკური მიმართებანი  (ქართული და ინგლისური ენების მასალაზე 
დაყრდნობით)  

მირანდა  ლომიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ელიპსისი და 
ლინგვისტური კომპრესია თანამედროვე ფრანგულ ენაში  

                                                            



                                                                  II  სექცია 

                                    №   1114    აუდიტორია,    კორპუსი  I 

თავმჯდომარეები:  ეკატერინე თოფურია, რუსუდან მიქაუტაძე  

 

მაია ბარამიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – სულხან-საბა  
ორბელიანის „სწავლანში“ ჩართული ციტატების მიმართება შესაბამის წყაროებთან 

ეკატერინე ვაწაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ენისა და  
კულტურის ურთიერთმიმართება – ინტერდისციპლინარული კვლევის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი საკითხი  

Дарья Ващенко (Институт славяноведения Российской академии наук, Москва) – Интернет- 
коммуникация на диалекте: возможные аспекты исследования на материале родственных языков. 

ლალი  თავაძე  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – სივრცე, კულტურა 
და დეიქსისი  

ვახტანგ  თევდორაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  

პოეტი არაბულ ბედუინურ პოეზიაში 

ათინა თოიძე  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – რეკლამა და 
პიარტექნოლოგიები როგორც იდეებისა და ფასეულობების სისტემათა ერთიობლიობა 

ეკატერინე თოფურია (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 

ენობრივ-ნაციონალური მოდელები და მათი უნიკალიები  

რუსუდან მიქაუტაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 

მასობრივი კულტურის სოციალური ფუნქციის საკითხისათვის   და მათი ტრანსფორმაცია 
ჰემინგუეის მოთხრობის ქართულ თარგმანში 

 

                                                                    III სექცია 

                                       მწვანე დარბაზი,     კორპუსი  I 

თავმჯდომარეები:   ნუნუ გელდიაშვილი, მანანა ღარიბაშვილი 

 



ავთანდილ არაბული  ( თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 
თბილისი) – არქაიზმების გამოყენებისათვის განსხვავებული სტილისტიკური დანიშნულებით 

Ренее Бугр  (Миннесота, США) – Толстовское толковвние сакральной лексики 

ნუნუ გელდიაშვილი, თინათინ  ბერიაშვილი (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თელავი) – კონცეპტ „ღვინისგან“ წარმომდგარი ფრანგული და ქართული ლექსიკური 
ერთეულები  

Ануар Галиев  (Казахский университет Мировых Языков и  международных отношений, Алматы, 
Казахстан)  –  Теории о языковых семьях в поссоветском дискурсе идентичности  

თამილა ზვიადაძე  (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – „ქვის“ აღმნიშვნელ სახელთა 
სემანტიკისათვის ქართულში 

Ирина Зубина     (Ростов, Россия)   –   Stereotyped Speech Behavior of English-speaking and Russian-
speaking Senders. 

Bernota Ineta (Liepeja,  Latvia) –  Заимствованные имена в «Словаре исторических антропонимов 
Подвинья» 

სალომე ლაღაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  კულტურათა 
ტიპოლოგია მოდერნული და არამოდერნული კულტურების მახასიათებელთა საფუძველზე 

Мирчевска-Бошева ( Македония) –  Концепт «страха» южнославянской фразеологии. 

ცისანა მოდებაძე (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – ლექსემა „თავი“ 
გერმანულ და ქართულ ლექსიკურ ერთეულებში 

მანანა ნაპირელი  (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) –   ონომასტიკური 
ფრაზეოლოგია ფრ. შილერის ნაწარმოებთა მიხედვით  

 

 

                                                                     IV სექცია 

                                         №     1117  აუდიტორია,    კორპუსი  I 

                          თავმჯდომარეები : ნანა გონჯილაშვილი, ნინო კვირიკაძე 

 

ნანა გონჯილაშვილი, ინგა სანიკიძე  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – „ნათლის სვეტის“ სიმბოლო ილია ჭავჭავაძისა და აკაკი წერეთლის 
შემოქმედებაში  



ნინო კვირიკაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –   ორი სამყაროს 
საკითხისათვის ერნესტ თეოდორ ჰოფმანის მოთხრობებში („ოქროს ქოთანი“ და „პატარა 
ცახესი“)  

Гун-Брыт Колер (Ольдэнбург, Германия)  –  Литературны тестамент У.Жылки. 

ნინო კოჭლოშვილი  (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – რაფიელ 
ერისთავის ეპისტოლარული  მემკვიდრეობიდან  

დოდო ლაბუჩიძე  (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი) – 
მოდერნიზაციის პროცესი და საქართველო მერაბ მამარდაშვილის გააზრებათა შუქზე 

Виктория Ляшук (Прешов, Словакия) – Прозаический фольклорный текст. 

Mandana Alimi  (Iran) – Mula Nasri. 

Василий Стариченок (Минск, Беларусь)  –  Содержательно-концептуальная информация в 
художественном тексте. 

Игвибике Тейлор (Нигерия) – Эвропейская литература в нигерийской культурной картине Мира. 

Рафик   Новрузов (Баку, Азербайджан)  –Коммуникативные аспекты художественного перевода. 

თამარ ოსიძე  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – დ.ჰ. 
ლორენსის მსოფლმხედველობის ზოგიერთი ასპექტის ასახვა მოთხრობის   “The Blind Man”  ერთ 
ქართულ თარგმანში 

 

 

                                                                    V სექცია 

                                     №    1118   აუდიტორია,    კორპუსი  I 

თავმჯდომარეები:   ნომადი ბართაია, მანანა ბაქრაძე    

 

ნანა აბაშიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – თანამედროვე 
ლინგვოკულტუროლოგია და ბოდლერის „ლექსები პროზად“ ენობრივი განზომილების 
კვლევის პრობლემა 

Иосиф Арманян (Ереван, Армения) – Роль общемирового языка в интеграции культур. 

ციური ახვლედიანი, ქეთევან გაბუნია  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – კონცეპტი „ ქალი“ ფრანგულ პარემიოლოგიაში 



ნომადი ბართაია  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ზოგიერთი 
სპარსული ზმნური ნასესხობის შესახებ  ქართულში 

მანანა ბაქრაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – თავაზიანობის 
გამოხატვის კულტურული  თავისებურებანი  თანამედროვე  გერმანულსა  და ქართულ ენებში 

 Гаймутис Альгиргас ( Вильнюс, Литва) –  Взаимодействие культур  и языковая политика 

ეკატერინე გაჩეჩილაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  უკუქცევითი 
კონსტრუქციების სემანტიკურ-სტრუქტურული თავისებურებები  ფრანგულ  ენაში 

Павел Давидовский  (Люблин,  Польша) –  Политика Российской Империи в западных губерниях в 
отношении языков 

Jim Dingley (Kent,  England) – Two potentially endangered languages: Scots and Belarisian. 

Галина  Кривенко (Киев, Украйна) – Метафори ландшафту в корпусы: сематнико-когнитивный 
аспект 

           Кусаль Кшин Мод ( Тел-авив, Израель) – Прагматическая адаптация в передаче перифразы в 
поэтическом переводе. 

ნანა ლომია  (ილია  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი)  –  ემოციური დისკურსის 
ეროვნულ-კულტურული თავისებურებანი (იტალიური ენის მასალაზე)  

დიანა მოსეშვილი  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –   მუსტაფა 
ეფენდი ილისუის ჩრდილოეთკავკასიური (დაღესტნური) არაბულენოვანი ხელნაწერი ძეგლის 
„თარიხუ-ლ-ჰარბი“ ენობრივი თავისებურებები  

Ге Мэн (Шанхай, Китай) – Негритянский английский язык в контексте музыки для саксофона и 
рэн-культуры. 

 

                                                                         VI სექცია 

                                        №      1119  აუდიტორია,    კორპუსი   I 

თავმჯდომარეები:  იაგორ ბალანჩივაძე,   თამარ ღვინიანიძე 

 

მაია აბდელანი, მაია ხანდოლიშვილი (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – 
რამდენად ეფექტურია  სტატისტიკური გამოთვლების სწავლება მოსწავლეთა მოტივაციის 
ასამაღლებლად  



И. Айдукович ( Белград, Сербия) – Культурологический аспект в процессе  обучения русскому как 
инностранному в Сербской спеде. 

მაია ახვლედიანი, ნინო ორჯონიკიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 
– მელიტონ კელენჯერიძე „სიტყვიერების თეორიის“ შესახებ  

იაგორ ბალანჩივაძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  – 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის თავისებურება  

Людмила  Браниште  (Иаси, Руминия) -  Методические аспекты самостоятельной работы по 
румынскому языку как иностранному   –  необходимаяя часть учебного процессы в вузах.  

ნინო დელიქსიშვილი (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – წერის 
სწავლება ინგლისურ ენაზე დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებთან საჯარო სკოლებში „საკლასო 
დაკვირვება“   

თეონა თედორაძე  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – გრამატიკის 
სწავლება კონტექსტში  

თამარ  თვალაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  –  უცხოური ენის 
სწავლების პროცესის ორგანიზების მეთოდები  

ნათელა მაღლაკელიძე (ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – სამეტყველო უნარ-
ჩვევების ფორმირება გრამატიკის სწავლებისას სასკოლო განათლების საბაზო და საშუალო 
საფეხურზე  

ნანა მაჭარაშვილი (საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტი, თბილისი) – პროექტებით 
სწავლების თეორიული ასპექტები და რეალიზების ეფექტიანობა სახვითი და გამოყენებითი 
ხელოვნების სწავლების პროცესში 

 

  16.30. –  18.30        მიღება ქუთაისის №1 საჯარო სკოლაში  

 

19.00   –20.30     სპეციალურად კონფერენციის მონაწილეთათვის:  საოპერო  თეატრი  
კომპოზიტორ ნანა მესხის  შემოქმედებითი საღამო  ტრიო „თბილისთან“ ერთად  

 

20.30                   ბანკეტი 

 

 



 

                                                              31  ოქტომბერი 

12.00. –  13.00        სექციური მუშაობა 

 

                                                                  I  სექცია    

                                        №    1113   აუდიტორია,    კორპუსი    I       

თავმჯდომარეები:    რუსუდან ზექალაშვილი,   თამარ ლომთაძე  

თამარ  ლომთაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – სოციოლინგვის-
ტური სიტუაცია ბასკეთის ქვეყნის ავტონომიურ თემში  

Лилия Лисик (Гетеборг, Швеция) – Барбаризмы в венгерском языке. 

თამარ   მახარობლიძე (ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – პოლიპერსონალიზმი 
ჟესტურ ენაში 

მანანა მიქაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)  – ქუთაისის ისტორიული 
მუზეუმის საგანძური: იოანე გედევანიშვილის ხელნაწერის (№565) გრამატიკული ანალიზი  

Лилия Назаренко  ( Прага, Чехия) – Чешско-русская языковая интерференция в речи студентов 
чешских вузов.  

Анна Остапенко-Джюбенко (Ростов, Россия)  –  The Emotive Space of the Contemporary Female 
Prose. 

Галина Роленова  (Ростов, Россия)   –   Category of Version – the Evidence of the State of the Language 

მედეა  საღლიანი, ნანა გილგემიანი  ( თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი, თბილისი) – ელიზიის შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა სვანურში 

გიგა ქამუშაძე, ირმა ასათიანი  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  
ტაოელ ქართველთა ქართული მეტყველების ზოგი თავისებურებისათვის 

მანანა  ღამბაშიძე  (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – ზმნის 
სემანტიკური ვალენტობის განსაზღვრისათვის ანდაზაში (ქართული და რუსული ენების 
მასალის მიხედვით)  

ზვიად ცხვედიანი  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ენობრივი 
კონტაქტები ახლო აღმოსავლეთში: ხუზისტანის არაბული დიალექტი 

მაია  ჯავახიძე  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
დროის კონცეპტუალიზაციის თავისებურებები იტალიურ და ქართულ ენებში 



                                    

                                                                II  სექცია 

                                    №   1114    აუდიტორია,    კორპუსი  I 

თავმჯდომარეები:  ეკატერინე თოფურია, რუსუდან მიქაუტაძე  

 

ქეთევან  რეხვიაშვილი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 

ენობრივი უნარი და გენეტიკური კოდი  

ნელი სიჭინავა   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 

Комментарий в художественном переводе как способ преоделения конфликта культур 

ვაჟა შენგელია, ცირა ჯანჯღავა   ( თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი, თბილისი) – სომატური ფრაზეოლოგიზმების შესახებ მეგრულ ლაზურში 

ეთერ ჭურაძე  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
ლექსიკურ-სინტაქსური გამომხატველობითი საშუალებები 

                                                                     

                                                         

 

                                                             III სექცია 

                                       მწვანე დარბაზი,     კორპუსი  I 

თავმჯდომარეები:   ნუნუ გელდიაშვილი, მანანა ღარიბაშვილი 

 

Нымм Елена (Нарва, Эстония) –   Зоонимы в антипословицах современной Эстонской речи. 

Татиана Овсиенко     (Ростов, Россия)  – National-cultural features of speech behaviour of authors of 
detectives. 

მანანა ღარიბაშვილი, მაია კობახიძე  (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – 
გენდერული სამეტყველო ლექსიკის ურთიერთმიმართებისათვის ქართულ და ინგლისურ 
ენებში  



მანანა ღარიბაშვილი, ნინო ძამუკაშვილი  (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თელავი) – მარტივი წინადადების სტრუქტურა რიტმულ პროზაში (ქართული და ინგლისური 
ენების მიხედვით)  

ნატო შავრეშიანი, მედეა  საღლიანი  ( თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტი, თბილისი) – ჩოლური მეტყველების შესწავლისათვის  

თამარ  შიუკაშვილი  (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – მედიალური 
ენობრივი ფორმულების ურთიერთმიმართება ზღაპრებში  (ქართული და ინგლისური ენების 
მიხედვით) 

ხათუნა ხაბაძე  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – რუსთველისეული 
მეტაფორების ლინგვოკულტურული კოდი და მათი თარგმანის თავისებურებანი  

 

 

                                                                     IV სექცია 

                                         №     1117  აუდიტორია,    კორპუსი  I 

                          თავმჯდომარეები : ნანა გონჯილაშვილი, ლეილა ქველიძე 

 

Saeed Roozbahani    (Iran) – იუმორის ინოვატორის - ჯოას ხასიათთა კვლევა  

ნათია  სვინტრაძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  გენდერული 
თანასწორობის პრობლემები ირანელ  მწერალ ქალთა შემოქმედებაში 

S.S.H. Karezoon    (Iran) – სატირა – კონსტიტუციური ირანული რევოლუციიდან ისლამურ 
რევოლუციამდე  

ლეილა ქველიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  „ახალი რომანი“ 
ეგვიპტურ ლიტერატურაში 

თამარ შარაბიძე  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ნ. 
ბარათაშვილის ცხოვრების ბოლო წელი 

ირაკლი ცხვედიანი    (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  „საგანთა 
ცენტრი“ თუ ფანტასმაგორიული ლაბირინთი. ქალაქის მითოპოეტიკური ხატი ჯონ დოს 
პასოსის რომანში „მანჰეტენ ტრანსფერი“  

რამაზ  ხაჭაპურიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ბიბლიური, 
მითოლოგიური და ფოლკლორული მოტივები ოკრიბის თემის ახალი ეთნოგრაფიული 
მაალების მიხედვით 



 

 

                                                                         VI სექცია 

                                        №      1119  აუდიტორია,    კორპუსი   I 

თავმჯდომარეები:   თამარ ღვინიანიძე, ელისო ქორიძე 

ნანა  პაპუნაშვილი (ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – ინგლისური  ენის 
დაუფლების ზოგადი ლინგვისტური პრობლემები უმცროსი ასაკის ენის შემსწავლელებში  

ირმა რუსაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  საუბრის უნარ-
ჩვევების გამომუშავება ფიზიკური ქმედებებით  

რამაზ სვანიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  სწავლების 
ალტერნატიული მეთოდი „სრული ფიზიკური რეაგირება“ გერმანულის როგორც უცხო ენის 
გაკვეთილზე                                                                    

ელისო ქორიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  საუნივერსიტეტო 
და სასკოლო განათლების ზოგიერთი საკითხის შესახებ 

თამარ ღვინიანიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – მოსწავლეთა 
ზეპირი და წერითი მეტყველების განვითარების საკითხისათვის 

სოფიო ყიფიანი, ნინო დემეტრაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
უცხო ენის სწავლების ეფექტური საშუალებები 

ლევან ჯინჯიხაძე  (სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) –  განმავითარებელი 
სწავლების რეალიზების გზები ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე დაწყებით 
სკოლაში  

 

                                                            

13.00. –  14.00        შესვენება. მსუბუქი სადილი  

                                კონფერენციის დახურვა. სერტიფიკატების გადაცემა 

  

                                                                   

16.00                     კონფერენციის მონაწილეთა გამგზავრება 
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Manana Mikadze  - Akaki  Tsereteli State University, Full-professor 

 

Co-chairs: 

Koba  Buadze  -  Akaki  Tsereteli State University, accos.-professor                            

Tamar Lomtadze  -  Akaki  Tsereteli State University, Full-professor 

 

Committee Members: 

Sophiko Imedadze   - Akaki  Tsereteli State University, assist.-professor 

Sophiko Kipiani    - Akaki  Tsereteli State University, assist.-professor 

Nino Kvirikadze  - Akaki  Tsereteli State University, Teacher                            

Grigol Kobaliani  -  Akaki  Tsereteli State University, accos.-professor 

Eliso Koridze   -   Akaki  Tsereteli State University, Full-professor 
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Ekaterine Tophuria - Akaki  Tsereteli State University, accos.-professor 

Tamar Tvaladze    - Akaki  Tsereteli State University, assist.-professor 

 

        



                                             Conference  Schedule 

                                                   October  30 

 

10.00  – 11.00      Registration 

11.00. – 11.30     Opening Ceremony      

11.30. – 12.30     Plenary meeting   

12.30. –13.30      Prezentation 

13.00  - 14.00      Lunch 

14.00 – 15.30      Workshops  in sections  

16. 30 – 18.30      Visiting Kutaisi Classical Gymnasium   

19.00 –  20.30     Specially  for Conference  participants: Lado Meskhishvili  State   Academic  

                            Theatre: Concert of composer Nana Meskhi, with trio “Tbilisi” 

20.30                   Banquet 

                                                  

                                                   October   31   

12.00. –  13.30        Workshops in sections 

13.00. –  14.00        Lunch 

 14.30  -  15.30        Final Plenary Meeting. Certificate Award 

16.00                     Departure of the conference participants 

 

Time-Limit 

A report  at the Plenary Meeting             15 minutes 

A report at the workshop                          8-10 minutes 

Discussion                                                  5  minute 

 



                                                October   30   

 

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  

                                     Manana Kobakhidze  – Vice-speaker of Parlament of Georgia 

                                     Shota Murgulia – Mayor  of  Kutaisi  

                                     Givi Chichinadze – Governor  of  Imereti 

                                     Gubaz Sanikidze  – Member of parlament of Georgia, Majority Deputy for     

                                                                      Kutaisi, professor 

                                     Eliso Chapidze - Member of parlament of Georgia 

                                     Davit  Dvali   –   The chairman of the city council 

                                     Giorgi Gogolashvili – Professor of  Iv. Javakhishvili Tbilisi   State  University 

  

11.30. – 12.30             Plenary Session   

  Manana Mikadze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   “Tsisferkanselebi” (The literary group 
“Blue horns”) and Kutaisi.  

 Marina Qatsarava, Leila Abzianidze  –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Paolo Iashvili  –  
Pushkin unrivaled Translator.   

 Prezentation: Nino Chkhikvishvili,   The Last member of “Tsisferi yancebi” 

 

 



13.00 – 14.00      Lunch 

14.00 – 15.30      Morning  Session 

 

                                                                 Section  I   

Chairs:    Rusudan Zekalashvili,   Tamar Lomtadze  

 

Amiridi S. (Komotini, Greece) - Сategories of loans and "false"   Greecisms  in Russian.   

Ivanka Atanasova (Sofia, Bulgaria) - Lacunas grammar and translation. 

Nunu Geldiashvili, Ia Nadiradze   –  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)    -    Some 
Peculiarities of Novella Titles in the Georgian and English language. 

Giorgi  Gogolashvili     –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  D. Kldiashvili – “Georgian a 
language full of beauty. 

Rusudan  Zekalashvili    –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  Psychological Basis of   Verbal 
Politeness.  

Eka Taphladze    –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  Role of New  Linguistic forms in 
Iunesko’s Creativity. 

Khatuna  Tumanishvili   –  (Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi)  Sintagmatic  and paradigmatic 
Aspects of  Proverbs  (based  on the example of the Arabic Syrian  Dialect  and Georgian Equivalents).   

Sophio Imedadze  –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  – Movement of Arabic vowels into 
Georgia. 

Shorena Lazviashvili     –  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) – The imperative and  the  
semantic relationship  of time on the  basis of  Georgian and English  Languages .  

Miranda Lomidze   –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Ellipsis  and linguistic compression in 
modern  French language.  

 

                                                               Section  II 

Chairs:  Ekaterine Tophuria, Rusudan Mikautadze  

Maia Baramidze       –  (Shota Rustaveli  State University, Batumi)  On  Quotes included in Sulkhan –Saba  
Orbeliani’s “The Teaching” and their relation to the Corresponding Sources. 



Ekaterine Vatsadze   – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Interrelation between Language and 
Culture – One of the Important issues of Interdisciplinary Studies. 

Daria Vashchenko  (Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow) - Internet 
communication in dialect: the possible aspects of research on the material related languages. 

Lali Tavadze  – ( Shota Rustaveli State University, Batumi) Space, culture and deixis.  

Vakhtang Tevdoradze    – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   The poet in Arabian Bedouin 
poetry . 

Atina Toidze   – ( Shota Rustaveli State University, Batumi) Advertising and piarteknologies as the 
combination of ideas and values system.  

Ekaterine Tophuria   – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Peculiarities of  Linguo- National 
Models of  Universe. 

Rusudan Mikautadze   – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   On the Issue of the Social Function 
of Mass Culture . 

 

   

                                                                Section   III 

Chairs:   Nunu Geldiashvili, Manana Garibashvili 

 

Avtandil Arabuli    – (Arnold Chikobava  State  Linguistic Institute, Tbilisi)  Archaism applying different 
stylistic purposes. 

Renee Buhr (Minnesota, USA) - Tolstoy's interpretation of sacred vocabulary. 

Nunu Geldiashvili, Tinatin Beriashvili  –  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) -  French and 
Georgian lexical units originated from the concept “Wine” . 

Anuar Galiev  – (Kazakhstan) Theories of  language families in the identify of  post-Soviet discourse.  

Tamila   Zviadadze  –  (Sokhumi  State University)  For Semantics of Names Meaning “Stone” in 
Georgian. 

Iran   Zubina  –  (Rostov, Russia)  Stereotyped Speech Behavior of English-speaking and Russian-
speaking Senders. 

Bernota Ineta (Liepeja, Latvia) - Borrowed names in the " Dictionary  of Historical anthroponyms  
Podvina".   



Salome Lagadze   –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  – Typology of  cultures on a basis of 
characteristics of modern and Non-Modern Cultures.  

Mirchevska-Bosheva (Macedonia) - The concept of "fear" in South Slavic phraseology. 

Tsisana Modebadze  – (I. Gogebashvili State University, Telavi )  Concept “head” in Georgian and 
German Languages.   

Manana Napireli   –  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) -  Onomastic phraseology according 
to Schiller’s works . 

 

                                                            Section  IV  

Chairs : Nana Gonjilahvili,  Nino Kvirikadze  

 

Nana  Gonjilashvili, Inga Sanikidze    –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  The symbol of 
“Pillar” in the works  of I. Chavchavadze  and Akaki Tsereteli.  

Nino Kvirikadze   –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  On the issue of two Worlds in the Stories 
by Erust Theodor Hoffman.  

Gun-Bryt Kohler (Oldenburg, Germany) - Literary  Testament of U.Zhylki.  

Nino Kochlochvili    –  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) – From epistolary Herritage of 
Raphiel Eristavi .  

Dodo Labuchidze     –  (Grigol Robakidze  University, Tbilisi) – The process of modernization and 
Georgia from Merab  Mamardashvili’s  point of view.    

Victoria Lyashuk (Presov, Slovakia) - The prosaic folk lyrics. 

Mandana  Alimi     –  (Islamic azad university of Azadshahr branch, Iran) Humanities Mullah Nasr-satire 
in the East. 

Vasily Starichenok (Minsk, Belarus) - Сontent-conceptual information in a literary text. 

Raphik Novruzov (Baku, Azerbaidjan)  – Communicative aspects of literary translation . 

Tamar Osidze      –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  Some aspects of D.H.Lawrence’s World  
View According to a Georgian Translation of  “The Blind Man”.   

Igvibike Taylor (Nigeria) - The level of international literature in the Nigerian cultural worldview. 

 



                                                              Section  V 

Chairs: Nomadi Bartaia, Manana Bakradze     

 

Nana Abashidze   – ( Shota Rustaveli State University, Batumi)  Modern Linguo-culturology and 
Baudelaire “Poems in Prose” Linguistic dimension of the problem.   

Joseph Armanyan (Yerevan, Armenia) - The role of language in the global integration of cultures. 

Tsiuri  Akhvlediani , Ketevan Gabunia     –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  Concept of 
“woman” in French Paremiology .   

Nomadi   Bartaia –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Drawing on some of the Persian verb in 
Georgian. 

Manana  Bakradze –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Cultural Peculiarities of   Expressing 
Countesy in Modern German and Georgian Languages. 

Algirgas  Gaymutis (Vilnius, Lithuania) - The interaction of cultures and  language policy. 

Ekaterine Gachehiladze    –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) -  Semantic and structural 
peculiarities of reflexive verbs in French Language.   

Paul Davidovskiy (Lublin, Poland) - The policy of the Russian Empire in the western provinces with regard 
to languages . 

Jim Dingley (Kent,  England) – Two potentially endangered languages: Scots and Belarisian. 

Galina Krivenko (Kiev, Ukraine ) - А metaphor for the landscape in the hull: sematniko-cognitive aspect 

 Kusal  Kshin  Maud (Tel Aviv, Israel) – Pragmatic adaptation of the transmission   of paraphrases in the 
poetic translation.    

Nana Lomia   – ( Ilia State University, Tbilisi)  National-cultural peculiarities of the emotional Discourse  
based on the Italian Language Materials.   

Diana Moseshvili     –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) -  Mustafa Efendi ilisuis North 
Caucasian (Dagestan) Arabic manuscripts monument “Tarikin”-i-harbi Linguistic peculiarities.    

Ge Men (Shangkhai, China) - Negro English in the context of music for saxophone and Ren culture. 

 

 

 



                                                                  Section  VI  

Chairs:  Tamar Gvinianidze,   Iagor Balanchivadze    

 

Maia Abdelani, Maia Khandolishvili  – ( Iakob Gogebashvili State University, Telavi) How effective is the 
training of student’s motivation to improve the statistical calculation?  

Aydukovich (Belgrade, Serbia) - Cultural aspect in teaching Russian as a foreign in the  Serbian media. 

Maia  Akhvlediani, Nino Orjonikidze   –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) M. Kelenjeridze 
about Theory of Word-Formation.  

Iagor Balanchivadze   –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) IEP development features.  

Liudmila Branishte  – ( Iasi University, Romania) Methodological aspects of independent work  in the 
Romanian as a Foreign Language _ a necessary part of the curriculum at the University.  

Nino Deliksishvili   – ( Iakob Gogebashvili State University, Telavi) teaching Handwriting in the English 
Language to Primary Class Pupils in Public Schools-Class Observation.   

Teona Tedoradze – (Shota Rustaveli State University, Batumi)  Teaching Grammar in Context.  

Tamar Tvaladze   –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Methods of organizing  foreign  Language 
Teaching process.   

Natela Maglakelidze  – (Ilia State University, Tbilisi)  Speaking Skills Development in Grammar Teaching 
Process Among Secondary and Basic Level Students. 

Nana  Macharashvili   – (Technical University of Georgia,  Tbilisi)  Theoretical aspects of the project 
based  learning  and  the effectiveness  of  realization  in the process of teaching art.  

 

 

 

19.00 – 20.30.     Specially for Conference participants: Lado Meskhishvili State Academic 

                Theatre,  Concerts, Ensemble “Kartuli Khmebi” 

 

20.30                   Banquet 

 



                                                                      October  31   

12.00 – 13.00        Morning Session 

 

                                                                Section   I 

Chairs: Rusudan Zekalashvili,  Tamar Lomtadze   

 

Lily Lisik (Gothenburg, Sweden) - Barbarizmy in Hungarian. 

Tamar Lomtadze  –   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Autonomous Community of the Basque 
Country.  

Tamar  Makharoblidze   –  (Ilia State University, Tbilisi) Polypersonalism  in Georgian Sign Language. 

Manana Mikadze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Grammatical  analyses of the manuscript 
saves (#565) in Kutaisi museum.   

Lily Nazarenko (Prague, Czech Republic) - Czech-Russian language interference in the speech of 
students of Czech universities.  

Ann Ostapenko-Djubenko   (Rostov, Russia) – The Emotive Space of the Contemporary Female Prose.   

Galina Polenova  (Rostov, Russia ) – Category of Version  - the Evidence of the State of the Language.  

Medea Sagliani, Nana Gilgemiani   (Arnold Chikobava state Linguistic Institute ) Modern condition  of 
studying of Elision in Svan Language. 

Manana  Gambashidze    –  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)    -   Semantic Valence of the 
Verb in Proverbs 

Giga Kamushadze, Irma Asatiani   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Studying some of  the 
features in Tao Georgian Speech.    

Maia Javakhidze      –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  Time conceptualization features in 
Italian and Georgian languages .   

Zviad  Tskhvediani  –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Language Contacts in the 
Contemporary Middle East: Arabia Dialect of Khuzestan.                                                                                             

 

 



                                                                   Section   II  

Chairs:  Ekaterine Tophuria,   Rusudan Mikautadze   

 

Ketevan Rekhviashvili  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Linguistic skills and genetic code. 

Neli Sichinava   – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Comment in Literary Translation as a Way 
of Overcoming the Conflict of Cultures.  

Vazha  Shengelia, Tsira Janjgava   – (Arnold Chikobava  State  Linguistic Institute, Tbilisi)   Somatic: 
phraseology in Mengrelian and Laz. 

Eter Churadze    –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  Lexical and Syntactic transformation of 
expressive means of two short stories translation of Hemingway.  

 

                                                                   Section   III 

Chairs:  Nunu Geldiashvili,  Manana Garibashvili  

 

Elena   Nimm (Narva, Estonia) - Zoonyms antiproverbs  in modern Estonian language. 

Таtiana Ovsienko     (Rostov, Russia)  – National-cultural features of speech behaviour of authors of 
detectives. 

Manana Garibashvili, Maia Kobakhidze  –  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) -  Interrelation 
on Gender Identity Speech in Georgian and English Languages.  

Manana Garibashvili, Nino Dzamukashvili  –  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) -  Structure 
of Simple Sentence in Rhythmic Prose.   

Nato Shavreshiani, Medea Sagliani     – (Arnold Chikobava  State  Linguistic Institute, Tbilisi)  Studying  
Choluruli Speech.   

Tamar Shiukashvili   –  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) -  Interrelation of  medial  
linguistic  formulation  in Folk Tales.    

Khatuna Khabadze       –  (Shota Rustaveli  State University, Batumi)  Linguo-cultural code of  Rustaveli’s 
metaphors and Translation Peculiarities. 

 

 



                                                                Section  IV 

Chairs:  Nana Gonjilashvili, Leila Kvelidze 

Popovich L. (Vienna, Austria) - "The Voice" Russian in Austrian literature. 

Saeid Roozbahani    –  (Islamic azad university of Sabzevar  Iran) Exploring Joha’s Character: The pioneer 
in Humor. 

Natalia Sobolevskaia (Minsk, Belarus) - Structure of dialogues of the main characters of the novel 
I.Melezha "People in the swamp". 

Natia Svintradze   –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) -  The Problem of Gender Equality in the 
Iranian Woman Writer’s Literature.   

Saeid Kazerooni        –  (Islamic azad university of Bushehr,  Iran) Satire in the Literature of the 
Constitutional Persian Revolution to Islamic Revolution. 

Leila Kvelidze   –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) -  The “new Roman” in the Egyptian 
Literature .  

Tamar Sharabidze     –  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   N. Baratashvili Life Last Year.  

Irakli Tskhvediani    –  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) -  Center of Things” or Phantasmagorial  
Labyrinth: Mythopoetic  City in John Dos Passos’s Manhattan Transfer”.  

Ramaz  Khachapuridze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   Biblical, Mythological and folklore 
motives according to the new Ethnographic Materials of Okriba community.  

 

 

                                                                Section  VI  

Chairs:  Iagor  Balanchivadze,  Eliso  Koridze 

 

Nana  Papunashvili   – ( Iakob Gogebashvili State University, Telavi) Mastering English Language 
General Linguistic Problems of Young Language Learners.  

Irma Rusadze  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Orel Communication through TPR.  

Ramaz Svanidze  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Alternative teaching method “Total 
Physical Response” at the lesson of German as a Foreign Language. 



Eliso Koridze  – (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  Some Interrelated Aspects of University and 
School Education.    

Tamar Gvinianidze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)– Pupil’s written and oral Development of 
Speech.  

Sophio Kipiani, Nino Demetradze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)– Effective means of 
Teaching a foreign Language.  

Levan Jinjikhadze    (Sokhumi  State University, Tbilisi ) – The ways of Realization of developmental 
tuition of the lessons of Georgian Language and Literature.                                                        

 

13.00 – 14.00        Lunch.  Closing  Ceremony.  Certificate Award    

16.00                     Departure of the conference participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ კონფერენციის   მონაწილე  სახელმწიფოები: 

 

• საქართველო - მასპინძელი სახელმწიფო 
• ავსტრია 
• აზერბაიჯანი 
• აშშ 
• ბელორუსია 
• ბულგარეთი 
• გერმანია 
• ესტონეთი 
• ინგლისი 
• ირანი 
• ისრაელი 
• ლატვია 
• ლიტვა 
• მაკედონია 
• ნიგერია 
• პოლონეთი 
• რუმინეთი 
• რუსეთი 
• საბერძნეთი 
• სერბია 
• სლოვაკია 
• სომხეთი 
• უკრაინა 
• ყაზახეთი 
• შვეცია 
• ჩეხეთი 
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                                                        შენიშვნებისათვის 
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