
ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნ. ჩიქობავას 
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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ეძღვნება  დიდი ქართველი პოეტის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულის ლადო ასათიანის დაბადებიდან  
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ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი 



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი   

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

IV    საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა და კულტურა" 

 

ეძღვნება დიდი ქართველი პოეტის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულის ლადო ასათიანის დაბადებიდან 
100  წლისთავს                                   

                                     პ რ ო გ რ ა მ ა  
კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერები: 

თვითმართველი ქალაქ ქუთაისის მერია და საკრებულო 

ამირან დოლიძე, მოსკოვში მოღვაწე  ბიზნესმენი  

მადონა მეგრელიშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  

მანანა მიქაძე, პედაგოგიკის  მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  

მაია სიმონიძე, სააქციო საზოგადოება "იმერი", ხელმძღვანელი  

რამაზ ღვინეფაძე, შპს "მოდერნრუფინგი", ხელმძღვანელი  

თემურ ძიძიგური, ქუთაისის საპატიო მოქალაქე, ექიმი  

შალვა ხეცურიანი, სააქციო საზოგადოება „მარანი“ , ხელმძღვანელი   

 

 

საორგანიზაციო კომიტეტი: 

თავმჯდომარე: 



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

თანათავმჯდომარეები: 

ავთანდილ არაბული   - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის წევრი-აკადემიკოსი  

გიორგი ღავთაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   რექტორი, პროფესორი 

თამარ ლომთაძე  - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების  ფონდის ვიცე-
პრეზიდენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   პროფესორი 

კომიტეტის წევრები: 

მანანა ბაქრაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

თეა ბურჭულაძე  - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნ. 
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, 
ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი  

ნუნუ გელდიაშვილი   - იაკობ გოგებაშვილის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორი 

ვახტანგ თევდორაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 

თამარ თვალაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასისტენტ  პროფესორი 

ეკა თოფურია -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი 

ეკატერინე თუთისანი  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

სოფიო იმედაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 

ნინო კვირიკაძე -  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი, ფილოლოგიის 
აკადემიური  დოქტორი      

რუსუდან მიქაუტაძე- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული  

პროფესორი  

ირმა რუსაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული  პროფესორი  

რამაზ  სვანაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული-პროფესორი 

ნათელა ფარტენაძე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოც.  პროფესორი  

გიგა ქამუშაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი 

ელისო  ქორიძე  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორი 



სოფიო ყიფიანი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასისტენტ– პროფესორი 

ნოდარ ცაგარეიშვილი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მასწავლებელი 

რამაზ ხაჭაპურიძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასისტენტ– პროფესორი 

 

 
             

Organizing  Committee: 

Chairman:  

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

Co-chairs: 

Avtandil Arabuli – Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Director of the Arn. Chikobava 
Institute of Linguistics, Member of the Georgian National Academy of sciences, 
Academician 

Giorgi Ghavtadze – Rector of Akaki  Tsereteli  State University, Full Professor 

Tamar Lomtadze  - Vice president of the Foundation for Development of Art and  Pedagogical  
sciences,  Akaki  Tsereteli  State University, Full Professor 

 

                                 Committee Members: 

Manana  Bakradze  -    Akaki  Tsereteli State University, Assoc. Professor   

Tea Burchuladze – Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Scientific secretary   of Arn. 
Chikobava Institute of Linguistics 

Nunu Geldiashvili  -   Iakob Gogebashvili State University, Full- Professor   

Natela Fartenadze – Shota Rustaveli State University, Assist. Professor  

Sophio Imedadze      -     Akaki   Tsereteli State University, Assoc. Professor 

Giga Kamushadze      -     Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor 

Sophio Kipiani      -     Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor 



Eliso Koridze         -     Akaki  Tsereteli State University, Full Professor 

Ramaz Khachapuridze  -     Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor 

Nino Kvirikadze   -     Akaki  Tsereteli State University, Doctor of Arts 

Rusudan Mikautadze - Akaki   Tsereteli State University, Assoc. Professor 

Irma Rusadze -     Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor 

Ramaz Svanidze    -      Akaki   Tsereteli State University, Assoc. Professor 

Vakhtang Tevdoradze - Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor  

Ekaterine Tophuria - Akaki   Tsereteli State University, Assoc. Professor 

Nodar Tsagareishvili - Akaki   Tsereteli State University, Teacher  

Ekaterina Tutisani -   Akaki   Tsereteli State University, PhD Student 
Tamar Tvaladze - Akaki   Tsereteli State University, Assist. Professor 

 

                                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

                                          კონფერენციის მუშაობის განრიგი 

                                                           2 ივნისი 

10.00  – 11.00      მონაწილეთა რეგისტრაცია 

11.00. – 11.30     კონფერენციის გახსნა 



11.30. – 12.00     წიგნის პრეზენტაცია: ნინო ჩხიკვიშვილი, “ლადო ასათიანი-100“ 

12.00 – 12.20      მთარგმნელთა კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოება 

12.30-13.00 წიგნის პრეზენტაცია: ავთანდილ არაბული, გიორგი გოგოლაშვილი „ახალი 

                            ქართული ენა“ (წიგნი  I, წიგნი  II)  

13.00 – 13.10      ლადო ასათიანის ძეგლის შემკობა  

  13.10. –14.00     შესვენება. მსუბუქი სადილი 

14.00 – 17.00     სექციური მუშაობა 

18.30   –20.00    სპეციალურად კონფერენციის მონაწილეთათვის:  მელიტონ ბალანჩივაძის 
სახელობის ქუთაისის ოპერის  თეატრი - კონცერტი თემურ წიკლაურისა და ანსამბლ 
„შვიდკაცას“ მონაწილეობით   

20.30                   ვახშამი 

                                                                  3 ივნისი  

9.00                       გამგზავრება ლადო ასათიანის სახლ-მუზეუმში სოფელ ბარდნალაში         

10.20 – 11.00        ლადო ასათიანის  სახლ-მუზეუმის დათვალიერება  

11.00 -  11.45      ლიტერატურული კომპოზიცია „“ ქუთაისის #1 საჯარო სკოლისა და 
ბარდნალას  

                            საჯარო სკოლის მოსწავლეთა  მონაწილეობით  

12.00 -  13.00     კონფერენციის დახურვა, სერტიფიკატების გადაცემა 

13.00 – 14.00      სადილი  

14. 00      -         გამომგზავრება ქუთაისში, კონფერენციის მონაწილეთა გამგზავრება  

 

 

რეგლამენტი 

სექციური სხდომის  მოხსენება             8–10 წუთი 

მსჯელობა                                                  5  წუთი 

 

სექციები: 



I სექცია :     გრამატიკა – თანამედროვე მდგომარეობა, განვითარების ტენდენციები;   

ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  გიორგი გოგოლაშვილი,  
ასოცირებული პროფესორი რამაზ სვანიძე   

II სექცია :   ნაციონალური ენები  და დიალექტები  

ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვაჟა შენგელია   

                        

III სექცია: ლექსიკოლოგიური პრობლემები; ენათა სემანტიკის ფუნქციონალური და 
კოგნიტიური კვლევა; 

ხელმძღვანელი  –  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  ავთანდილ არაბული     

                              

IV სექცია:  მხატვრული ლიტერატურა კულტურის კონტექსტში 

ხელმძღვანელი  – ფილოლოგიის მეცნიერებათა   დოქტორი, პროფესორი ნესტან სულავა,  
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გრიგოლ ჯოხაძე   

                               

 V  სექცია:  ენობრივი პოლიტიკა;  ენათა ურთიერთგავლენები თანამედროვე მსოფლიოში;    

ხელმძღვანელი – ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი თამარ ლომთაძე  

 

VI სექცია:  ფილოლოგიის პრობლემები და სწავლების  თანამედროვე ტექნოლოგიები 

ხელმძღვანელი – პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მანანა  მიქაძე   

 

                                                              პროგრამა 

                                                              2 ივნისი 

 

10.00  – 11.00              მონაწილეთა რეგისტრაცია 

  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  I  კორპუსი,  თამარ მეფის  ქ. 59, II  სართული, 
სააქტო დარბაზი )            

11.00. – 11.30              კონფერენციის გახსნა 



      შესავალი სიტყვა – პროფესორი მანანა მიქაძე 

      საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე     ირაკლი კობახიძე 

      აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი გიორგი ღავთაძე 

      ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნ ჩიქობავას 

      სახელობის ენათმეცნიერების  ინსტიტუტის  დირექტორი, პროფესორი ავთანდილი 
არაბული 

      ქალაქ ქუთაისის მერი  შოთა მურღულია  

       აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მადონა მეგრელიშვილი     

       ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი    

      ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნ ჩიქობავას 

      სახელობის ენათმეცნიერების  ინსტიტუტის  პროფესორი გიორგი  გოგოლაშვილი 

       აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მარინა ქაცარავა  

11. 30. – 12.00 -  წიგნის პრეზენტაცია: ნინო ჩხიკვიშვილი,  „ლადო ასათიანი -100“ 

12.00.  – 12.20    მთარგმნელთა კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოება  

12.30.  – 13.00    წიგნის პრეზენტაცია: ავთანდილ არაბული, გიორგი გოგოლაშვილი „ახალი 

                            ქართული ენა“ (წიგნი  I, წიგნი  II)  

13. 00 -    13.10  ლადო ასათიანის ძეგლის შემკობა 

  13.10 – 14.00      შესვენება. მსუბუქი სადილი 

14.00 – 17.00      სექციური მუშაობა  

                                                         I  სექცია ,  I ქვესექცია 

                                        უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი,    კორპუსი    I       

თავმჯდომარეები:   ეკატერინე გაჩეჩილაძე,  მალხაზ (სოსო) ვახტანგაშვილი  

 

დიანა ახვლედიანი (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – აბრევიატურა 
აჭარულ პრესაში (გაზეთი „საბჭოთა აჭარა 1926-50-იანი წლები) 

Amiridi S. (Komotini, Greece) - ბერძნული ენის ლექსიკა რუსულში    



Иванка  Атанасова  (София, Болгария)  -  Язык перевода – язык культур.   

Божена Болеста – Врона   (Беласток, университет, Польша )  – Трансонимизация Гидронимов как 

способ именования часов.  

ეკატერინე გაჩეჩილაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  
კაუზატიური მნიშვნელობის მქონე ფაქტიტიური კონსტრუქციები  ფრანგულ  ენაში 

გვანცა გვანცელაძე  (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი) 
თეიმურაზ გვანცელაძე (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)   –  ქართული დამწერლობის 
ძეგლები დაღესტანში 

გიორგი გოგოლაშვილი  (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – 
ზმნისწინთა მონაცვლეობის საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში   

 ნინო დემეტრაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – თხრობა პირველ 
პირში და ადრესატის ლინგვოკულტუროლოგიური ხედვა     

მალხაზ (სოსო) ვახტანგაშვილი ( საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი)  –  ეპიგრაფიკული წარწერები შიდა ქართლის 
მთიანეთში 

სოფიო იმედაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  –    არაბული მჟღერი 
ბილაბიალი ب / b -ს გადმოცემისათვის  ქართულში 

მაია კიკვაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)   –   ენობრივი ფორმები 
„სტამბოლის  ქართული სავანიდან“ 

Галина  Кривенко (Киев, Украйна) – Метафори : семантико-когнитивный аспект.  

შორენა ლაზვიაშვილი,   მანანა ღარიბაშვილი  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, თელავი) – ლენგსტონ ჰიუზის შემოქმედების სტილისტური ანალიზი   

Лилия Лисик (ჰეტებორგი, შვეცია) –  სლენგი უნგრულ ენაში 

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

მარიამ მანჯგალაძე  (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), გიული 
შაბაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
კონცეპტები „კარგი“ და „ცუდი“ თანამედროვე ლიტვურ მწერლობაში 

Ге Мэн (Шанхай, Китай) – Негритянский английский язык.  

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

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



თეონა  ნიჟარაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – გერმანიზმები 
ქართულში დარგობრივი ენების მიხედვით   

 სალომე ომიაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
ლადო ასათიანი - ენობრივი პიროვნება 

ნესტან რატიანი (ილია  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი)  – მცირე განმარტებები 
პლატონის „სახელმწიფოს“ ქართულ თარგმანზე 

 

                                                        I სექცია, II ქვესექცია 

                                        №     1113 აუდიტორია,    კორპუსი    I       

თავმჯდომარეები:    ლეილა აბზიანიძე, ნუნუ გელდიაშვილი 

 ეკატერინე თუთისანი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – სარეკლამო 
ტექსტის სტრუქტურა  და სტილისტური ასპექტი    

ია რჩეულიშვილი (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) –შედარების 
სტრუქტურულ-სემანტიკური ასპექტები პოეტურ მეტყველებაში (ქართულ და ინგლისურ 
ენობრივ მასალაზე დაყრდნობით) 

რამაზ სვანიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  გერმანული და 
ქართული ენების შეპირისპირება ფონეტიკურ-ფონოლოგიურ და მეთოდურ ჭრილში     

Василий Стариченок (Минск, Беларусь)  –  Стилистическая окраска слова и контекст.  

ნათელა ფარტენაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – კითხვითი 
კონსტრუქციების როლი სარეკლამო ტექსტებში  

მაია ფურცხვანიძე, ნუნუ გელდიაშვილი   (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თელავი) –კოლოკვიალიზმები მხატვრულ დისკურსში  ქართული და ინგლისურენოვანი 
მხატვრული ტექსტების ორიგინალებისა და თარგმანების მიხედვით  

 ნათია ქათამაძე  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)   –   
პრესუპოზიციის თეორიის კვლევის ძირითადი მიმართულებები ინგლისურ ენაში   

მარინა ქაცარავა, ლეილა აბზიანიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
ლადო ასათიანის პოეზიის სტილისათვის  

ელისო ქორიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  als  და wie სიტყვათა 
პრობლემატიკა თანამედროვე გერმანულ ენაში  

სოფიო ყიფიანი  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – Can’t მოდალური 
ზმნა იდიომატურ გამოთქმებში  



ნინო შარაშენიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) –
„უნდა“ მოდალური ფორმის დეონტური სემანტიკა ქართულში  

ნუნუ ჩარკვიანი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ზმნის ასპექტის 
ფუნქციურ-სემანტიკური კატეგორიის ფორმაციის ისტორიიდან სხვადასხვა სისტემის ენებში 

მარიამ ჩიქოვანი, ეკატერინე არჩვაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
არასაკუთრივ-პირდაპირი ნათქვამის ჩამოყალიბების ეტაპი ( სენტიმენტალიზმი, რომანტიზმის 
წინა პერიოდი და კრიტიკული რეალიზმის ჩანასახები) 

მაია  ჯავახიძე  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
ზოონიმების კულტურული კონოტაცია იტალიურ ენაში  

                                           

                                                                  II  სექცია 

                                    №   1116    აუდიტორია,    კორპუსი  I 

თავმჯდომარეები:   მაია ბარამიძე, რუსუდან გერსამია 

მაია ბარამიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – ზმნის ზოგიერთი 
თავისებურებისათვის მაჭახლურში  

რუსუდან გერსამია (საქართველოს უნივერსიტეტი) – სივრცის მარკირება ზმნისწინთა 
საშუალებით ლაზურში 

რუსუდან გერსამია (საქართველოს უნივერსიტეტი)  – ენათა ციფრული დოკუმენტირება და 
ანოტირება - ლაზური ენის კვლევის მეთოდოლოგიური ასპექტები  

ლელა გიგლემიანი (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – 
დაახლოებითი რიცხვითი სახელის შესახებ სვანურში  

 ნანა ლომია ( ილიას უნივერსიტეტი, თბილისი) – პრაგმატიკული პოტენციალი ემოციური 
დისკურსის სტრუქტურაში  

მედეა  საღლიანი  (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი)  – 
მასდარების საკითხისათვის სვანურ ფონოსემანტიკურ ლექსიკაში 

ნარგიზა  სურმავა (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – 
რეფლექსივის გამომხატველი ნაცვალსახელები დიალექტურ სივრცეში ( თურქეთის ქართული 
კილო-თქმების მიხედვით)   

რამაზ ქურდაძე, მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ანთროპონიმთა სახელდების პრინციპები ქართველურ ენებში   



ხათუნა ყანდაშვილი (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – 
მავრცობი ხმოვანი კახურში  

ვაჟა შენგელია, ცირა ჯანჯღავა (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) 
– ენობრივი კონტაქტები კავკასიაში (ქართველურ და ჩერქეზულ ენათა მასალაზე) 

ვარდო ჩოხარაძე (შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – „ებ“ მრავლობითი 
ნიშნით ნაწარმოები სახელები მუჰაჯირთა მეტყველებაში 

 

                                                                    III სექცია 

                                       აუდიტორია # 1117,     კორპუსი  I 

თავმჯდომარეები:   დალი ბახტაძე, მანანა ბაქრაძე 

ავთანდილ არაბული  ( თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 
თბილისი) – ასათიანური - ჰეროიკული სულის პოეტიკა  

მანანა ბაქრაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – მისალმებისა და 
დამშვიდობების ფორმების შედარებითი ანალიზი  გერმანულ  და ქართულ ენებში 

დალი ბახტაძე  (ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – პარემიოლოგიის ტექსტური 
მეტაფორიზირებისა და ტექსტური ფუნქციის საკითხისათვის (გერმანული და ქართული ენების 
ემპირიული კვლევა) 

თინათინ  ბერიაშვილი (იაკობ  გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – კონცეპტ 
„ღვინის“ შემცველი ანდაზებით გამოვლენილი ტრადიციები   

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

Ренее Бугр  (Миннесота, США) – Толстовское толковaние философской  лексики 

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

რუსუდან ზექალაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – შეფასებითი მიმართვა, როგორც საკომუნიკაციო რეგისტრის სპეციფიკური 
მარკერი   

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» 



Attia Youseif  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
Language, culture and society   

მაია  კობახიძე (იაკობ  გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – გენდერული 
ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის სემანტიკური კონტრასტები ქართულსა და ინგლისურში  

მირანდა ლომიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –   ლექსიკური 
შემადგენლობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ფრანგულ ენაში 

ცისანა მოდებაძე,  თამარ  შიუკაშვილი  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თელავი) – ლექსემა „ხელის“ მეტაფორული ასპექტების ურთიერთმიმართებისათვის ინგლისურ, 
გერმანულ და ქართულ სომატიზმებში  

ინგა სანიკიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
ენობრივი მსოფლხედვა და ლექსიკური მოდელები ქართულში  (მცენარეთა და ცხოველთა 
ლექსიკური ჯგუფების მაგალითზე) 

სოფიო ქადაგიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – კოლექტიური კულტურული იდენტობის ამსახველი ტერმინები ძველი 
ქართული ლიტერატურის ძეგლებში: ერი, ნათესავი    

                                                                     IV სექცია 

                                                    IV სექციის  I ქვესექცია 

                                          №     3316  აუდიტორია,    კორპუსი  III 

                          თავმჯდომარეები : ნანა გონჯილაშვილი, ნინო კვირიკაძე 

ზურაბ არჩვაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –   ფილმაციის და 
დასურათხატების პროცესებს შორის არსებული პრობლემური სხვაობები  

შორენა ბარბაქაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –   სინდისის 
აღქმისათვის ევრიპიდეს შემოქმედებაში („ალკესტისი“, „ჰიპოლიტოსი“,“ჰეკაბე“, „ჰერაკლე“ ) 

ლევან ბებურიშვილი   (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – თავისუფლების პრობლემა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში  

  ზურაბ ბეჟანოვი, სვეტლანა როდინაძე (შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ბათუმი)  – ქალთევზები მითოლოგიასა და ლიტერატურაში  

Гасымова Салима (Бакинский славянский университет, Азербайджан) – Русско-английские 
литературные связи  

ლევან გელაშვილი   (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 
– ლიტერატურის და კინოს ურთიერთმიმართების საკითხისათვის  



სოფიკო გვარამაძე ( სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ვახტანგ VI-ის 
„ანბანთქება“ 

ნანა  გონჯილაშვილი, ეკატერინე ნავროზაშვილი   (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – „ვეფხისტყაოსნის“  კ. ბალმონტის თარგმანის 1936 წლის 
გამოცემის წინასიტყვაობის ავტორის ვინაობისათვის   

ვახტანგ  თევდორაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ალ-ჰირას 
ლიტერატურული ტრადიცია  

ხათუნა  თუმანიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – ქალის სახე არაბულ ზეპირსიტყვიერებაში  (არაბული ანდაზების და 
იდიომების კორპუსზე დაყრდნობით) 

ლალი  იარაჯული  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – გზად 
სულეთის კიდობნისაკენ   

ნინო კვირიკაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –   Детали цвета у 
Николая Гоголя и Томаса Манна («Мертвые души» и «Будденброки»)  

Лариса Кислова (Тюменский государственный университет, Россия) –  Новая гендерная 
концепция в русской женской прозе 1980-1990 годов. 

მაია კობიაშვილი  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – 
ტოტალიტარული სივრცე და შემოქმედებითი პოზიცია   

ნინო კოჭლოშვილი, თამარ შაიშმელაშვილი   (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, თელავი) – მთასვლელ ჯაფარიძეთა როლი ლევან გოთუას ცხოვრებაში   

ციცინო ლაფაური   (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – 
მარადქალურობის იდეა „ცისფერყანწელთა“ მინიატურებში    

Виктория Ляшук (Прешов, Словакия) – Фольклорный текст  - текст мышления. 

 

 

 

                                                                     IV სექცია 

                                                    IV სექციის  II ქვესექცია 

                                         №     3317  აუდიტორია,    კორპუსი  III 

                          თავმჯდომარეები : ლეილა ქველიძე,  გრიგოლ ჯოხაძე 



 

შორენა მახაჭაძე    (შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – ორ რეალობას 
შორის მოქცეული ცნობიერება (აკა  მორჩილაძის „მორიდებული ზურმუხტისა“ და ორჰან 
ფამუქის „თოვლის“ მიხედვით)  

ინგა  მილორავა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
ლეო ქიაჩელის რომანები - ეპოქალური ძვრების მხატვრული ანაბეჭდი    

რუსუდან მიქაუტაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ჩინეთის 
კულტურის განვითარების თავისებურებები შუა საუკუნეებში (მინის ეპოქა 1368-1644 წწ)  

სოფიო მუჯირი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
პაულ ცელანის ჰერმეტული ლექსების პოეტიკისა და ტრანსფერის საკითხები    

ნათია ნასარიძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –   ბიბლიური 
ალუზიები გიუნტერ გრასის რომანში „თუნუქის დოლი“  

Владимир Носов (Молдавский государственный университет, Молдавия) – Русское 
литературоведение в Молдавии.   

ნათია  სვინტრაძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  გენდერული 
თანასწორობის პრობლემები ზოია ფირზადის  შემოქმედებაში 

ნესტან  სულავა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
არეოპაგიტული მოძღვრება სიკეთისა და ბოროტების შესახებ, როგორც „ვეფხისტყაოსნის“ 
კომპოზიციის ერთ-ერთი საფუძველი     

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

ლეილა ქველიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ახალი არაბული  
ლიტერატურა და „ქალთა პროზის“ განვითარების ტენდენციები  

მედეა ღლონტი  (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – დასაბამიერი 
„მადლით ფენილი“ ქართული სიტყვის მსახურნი  (XX საუკუნის ქართული პოეზიის იდეურ-
მხატვრული ასპექტები)     

ლიანა   ძოწენიძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ლიტერატურული 
ზღაპარი როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა (ო. უაილდის ლიტერატურული 
ზღაპრის კვლევის საფუძველზე)  

ხათუნა ჭანიშვილი (კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი) – გრიგოლ რობაქიძის მთავარი 
პუბლიცისტური ფიქრი  

რამაზ  ხაჭაპურიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ჯადო-მისნობა, 
შელოცვა-გამოლოცვები და თანამედროვე საზოგადოებრივი შეხედულებები (შეპირისპირებითი 



ანალიზი საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკაში მოპოვებული ეთნოლოგიური 
მასალების მიხედვით) 

რიტა ჯაიანი  (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – სიმბოლიზმი 
შექსპირის სონეტებსა და მათ ქართულ თარგმანებში (შეპირისპირებითი ანალიზი)  

გრიგოლ ჯოხაძე (ილიას უნივერსიტეტი, თბილისი) – ევრაზიული კულტურა და ქართული 
მწერლობა 

 

                                                                    V სექცია 

                                          №    2409   აუდიტორია,    კორპუსი  II 

თავმჯდომარეები:   მაია ახვლედიანი ,  თამარ მახარობლიძე 

ნატო ახალაია, ქეთევან ლორთქიფანიძე, ზეზვა ქავთარაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ( ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, თბილისი)  –  კულტურულ-საგანმანათლებლო სახის დოკუმენტები ქართველ 
ებრაელთა შესახებ 

მაია ახვლედიანი, ნინო ორჯონიკიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 
– მელიტონ კელენჯერიძის მეთოდიკური მემკვიდრეობის ასპექტები - რუსეთ საქართველოს 
ისტორიულ ურთიერთობებში   

ციური ახვლედიანი, ქეთევან გაბუნია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – მინორიტარული ენები საფრანგეთში 

Беловодская Анастасия (Институт иностранных языков Вильнюского  университета,Литва) – 
Хэштег как репрезентант медиаконцепта. 

Павел Давидовский  (Люблин,  Польша) –  Политика Российской Империи в Польше.  

ეკატერინე თოფურია (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ენა და 
კულტურა - ადამიანი და ენა-ეთნოსი   

ანი  კვირიკაშვილი  (ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – სოციო -კულტურული 
გარემო და სიძულვილის ენა  

თამარ  ლომთაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ენობრივი 
პოლიტიკა საქართველოში - საჭიროება და სიძნელეები  

Макарова Виктория,  Андрошюнайте Рута ( Вильнюский университет , Литва)  – Медиадискурс как 
смысловое поле формированиия ценностных ориентиров ( На материале блогов И. Варламова и Э. 
Бирова)  



ნათელა მაღლაკელიძე (ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – სასკოლო განათლების 
ენობრივი პოლიტიკის ზოგიერთი საკითხი საქართველოში   

მედეა მეტრეველი  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – 
რუსულენოვანი მიგრანტების ლინგვისტური ქცევის კვლევა იტალიაში (რუსული და 
იტალიური ენების ურთიერთგავლენები)     

თამარ   მახარობლიძე (ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – ქართული ენობრივი 
სივრცე  

გიგა ქამუშაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  იანეთში 
რეპატრიირებულთა ენობრივი და ეთნიკური იდენტობის საკითხები  

ნინო შარაშენიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – გერმანული 
ციფრული სარეკლამო ტექსტის სემანტიკურ-სტრუქტურული თავისებურება  

ირმა შიოშვილი   (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – პიროვნების 
თავისუფლების ადგილი კრიზისული ეპოქის გლობალიზებულ სოციალურ-პოლიტიკურ 
მოდელში  

ნათია ჯიქია  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –რელიგიური თემატიკა 
ქართულ მედიაში 

 

 

                                                                         VI სექცია 

                                        №    1120 აუდიტორია,    კორპუსი   I 

თავმჯდომარეები:  ნათია ზვიადაძე, ხატია ხატიაშვილი 

И. Айдукович ( Белград, Сербия) – Традиции и инновации  в процессе  обучения русскому как 
инностранному в Сербской спеде. 

Людмила  Браниште  (Иаси, Руминия) -  Методические аспекты по изучению  румынскому языку 
как иностранному   в вузах.                 

მირანდა გობიანი, თინათინ მებურიშვილი    (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ქუთაისი)  – გაკვეთილის პროცესში შექმნილი პოეტური ტექსტების საფუძველზე გადაღებული 
პოეტური კლიპები   

მედეა  დიასამიძე    (შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – სასწავლო  
პროცესი და მასწავლებლის როლი უცხოური ენის სწავლებისას    



თეონა თედორაძე (შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – პოპ სიმღერები 
გრამატიკის გაკვეთილზე   

თამარ თვალაძე, ეკა გოტიაშვილი  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  – 
The effectiveness of teacher-student relationships in the classroom  

 ათინა თოიძე (შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – სტუდენტთა 
შეფასების სისტემა, როგორც სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა  

Гун-Брыт Колер (Ольдэнбург, Германия)  –  Использование групповых форм обучения на занятиях 
по иностранному языку.  

მაკა კოჭაური  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – კითხვითი 
დავალებების სირთულეები ინგლისური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის 
ტესტში  

Кэрулы Н. Ф. (Будапештский Государственный Университет, Венгерия) – Развитие 
критического мышления обучающихся. 

Лютомян И. Л., Юрьевская Н. П. (Ереванский Государственный Университет Лингвистики 
им. В.Брюсова, Армения) –  Использование смешанных технологий в преподавании 
английского языка.  

ელენე მაღლაკელიძე (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი)  – 
მარცვლების მეთოდით წერა-კითხვის სწავლებისათვის   

ნანა მაჭარაშვილი ( საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი)  – საგანთშორისი 
კავშირების რეალიზების ფორმები და მეთოდები სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების 
სწავლებისას  

მანანა მიქაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)  – ქართული სკოლის პრობლემა  - 
მეტყველების კულტურა   

ეკატერინე ნახუცრიშვილი, ნანა პაპუნაშვილი, ელენე ძამიაშვილი (იაკობ გოგებაშვილის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი)  – სასწავლო პროცესის მეთოდოლოგიური და 
ფსიქოლოგიური ასპექტები    

ნინო ნიჟარაძე, ნათია ზვიადაძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)  – ინგლისური 
ენის სწავლების განვითარების სტრატეგიული ასპექტები    

Ольховик Н. Г., Мушенко Е. В.(Фатихский Университет , Стамбул, Турция) – Формирование 
этико-деонтологической компетенции у студентов медицинского вуза на занятиях по 
иностранному языку с использованием активных методов обучения.  



ირმა რუსაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  ახალი სიტყვების 
სწავლება ფერების საშუალებით   

 ნინო სამნიძე (შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – სტუდენტთა 
სწავლების გაძლიერება კატალიზური სწავლების  მეშვეობით  

დალი ფუტკარაძე, იაგორ ბალანჩივაძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ქუთაისი)  – მოსმენისა და მეტყველების უნარ-ჩვევები სკოლამდელ ასაკში და რეკომენდაციები 
მისი განვითარებისათვის  

მალვინა შანიძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  – ტექსტის 
დიფერენცირებული მიდგომით სწავლების შესახებ დაწყებით კლასებში  

მარიამ ჩოხარაძე (შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – ტექსტის 
შერჩევისა და სწავლების ზოგიერთი საკითხი არაქართულენოვან ჯგუფებში   

ხატია, ხატიაშვილი, გვანცა  ჭანტურია   (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) –უცხოური ენის სწავლების ფსიქო-სოციალური ასპექტები 
(სირთულეები მეორე უცხო ენის შესწავლის პროცესში)  

მარინე წიკლაური   (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების სწავლების მეთოდიკა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                     

IV   International   Scientific   Conference  

             "Language  and   Culture"  
The conference is dedicated to the 100th anniversary of the Georgian poet Lado 

Asatiani,  the graduator  of Akaki  Tsereteli State University 

                          P R O G R A M  
 

 Financial Supporters:   

Kutaisi City Hall and City council 

Ramaz Gvinephadze,  Head of LTD “Modernroofing”   

Maia Simonidze, Head of Joint Stock Company “Imeri” 

Amiran Dolidze, Georgian businessman in Moscow 

Shalva Khetsuriani, Head of the Joint Stock Company “Marani” 

Temur Dzidziguri, Doctor, Honorary citizen of Kutaisi 

Madonna Megrelishvili, Professor, Doctor of Philological Sciences 

Manana Mikadze, Professor, Doctor of Pedagogical Scienc  



 

 

                                      

                                                      Kutaisi    2017 

 

                                            Conference  Schedule 

                                                                          June 2  

10.00  – 11.00      Registration 

11.00 – 11.30     Opening Ceremony   

11.30 –12.00      Presentation: Nino Chkhikvishvili, “Lado Asatiani – 100” 

12.00 – 12.20      Rewarding the winners of the Translation Contest 

  12.30. –13.00      Presentation: Avtandil Arabuli, Giorgi Gogolashvili, “New Georgian Language”      
(Volume I, Volume II) 

13.00 – 13.10      Adorning the statue of Lado Asatiani 

13.10 - 14.00      Lunch 

14.00 – 17.00      Workshops  in sections  

18.30 –  20.00    Specially  for Conference  Participants: Concert of the ensemble “Shvidkatsa” and 
Teimuraz   Tsiklauri,  Meliton Balanchivadze State Opera  Theatre 

20.30                  Banquet 

 

                                                                  3 June  

9.00                        Departure to Lado Asatiani’s house-museum in the village Bardnala 

10.20 – 11.00       Visiting Lado Asatiani’s house-museum  

11.00 -  11.45      Literary Composition performed by Kutaisi #1 State School and Bardnala State School  

students 



12.00 -  13.00     Final Plenary Meeting. Certificate Award 

13.00 – 14.00      Lunch  

14. 00      -         Departure of the conference participants 

 

 

 

Time-Limit 

A report at the workshop                          8-10 minutes 

Discussion                                                  5  minute 

 

 

                                                              Program  

                                                              2  June 

10.00  – 11.00              Registration  (Akaki Tsereteli State University, 59 Tamar Mephe st.) 

  11.00. – 11.30             Opening Ceremony   

     Opening Speech  – Manana Mikadze, Professor 

     Irakli  Kobakhidze  – Chairman of Parliament of Georgia 

    Giorgi Gavtadze  –  Professor,  Rector of Akaki Tsereteli State University 

      Avtandil Arabuli – Professor, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Director of Arnold Chikobava     

                                      Institute of Linguistics     

    Shota Murgulia – Mayor of Kutaisi   

    Madonna Megrelishvili – Professor, Akaki Tsereteli State University 

    Davit  Dvali   –   The chairman of the city council 

       Giorgi Gogolashvili  – Professor, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University,  Arnold Chikobava      

                                         Institute of Linguistics     



      Marina Katsarava – Professor, Akaki Tsereteli State University   

11. 30 – 12.00 - Presentation: Nino Chkhikvishvili, “Lado Asatiani – 100” 

12.00  – 12.20    Rewarding the winners of the Translation Contest 

12.30.  – 13.00    Presentation: Avtandil Arabuli, Giorgi Gogolashvili, “New Georgian Language”  

(Volume I, Volume II)                            

13. 00 -    13.10  Adorning the statue of Lado Asatiani 

  13.10 – 14.00      Lunch  

14.00 – 17.00      Workshops  in sections  

 

Section   I,  I Subsection 

                                        Assembly Hall,    Building I      

Chairs:   Ekaterine Gachehiladze, Malkhaz (Soso) Vakhtangashvili  

Diana Akhvlediani    – ( Shota Rustaveli State University, Batumi) – Abbrevation in Ajarian Press 
(Newspaper “Sabchota Achara” in 1926-50).  

Amiridi S. (Komotini, Greece) - Greecisms  in Russian.   

Ivanka Atanasova  (Sophia, Bulgaria)  -  Language translation, language of culture.  

 Божена Болеста – Врона   (Беласток, университет, Польша )  – Рансонимизация Гидронимов как 
способ именования часов  

Ekaterine Gachehiladze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  –  Factitive constructions with 
causative function in French 

Gvantsa Gvantseladze  (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU) ,  Teimuraz Gvantseladze  
(Sokhumi State university)   –  Georgian manuscripts in Dagestan and their linguistic review  

Giorgi Gogolashvili  (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU)  – The alternation of prefixes in 
Georgian Dialects   

Nino Demetradze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi )  – The First person narration and its 
Pragmalinguistical Approach      

Malkhaz (Soso) Vakhtangashvili  (Holy Apostle St Andrew the First-Called Georgian University of 
Georgian Patriarchate)  –  Epigraphic inscriptions in the mountains of Shida Kartli 



Sophio Imedadze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  – Arabic bilabial voiced occlusive ب / 
b in Georgian language 

Maia Kikvadze   (Shota Rustaveli  State University, Batumi)    –  Linguistic forms in “The Istanbul 
Georgian Cloister”. 

Galina Krivenko  (Kiev, Ukraine) – Metaphors: semantic-cognitive aspect. 

Shorena Lazviashvili , Manana GAribashvili   (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)   – Stylistic 
analysis of Langston Hughes‘ poems   

Lily Lisik (Gothenburg, Sweden) - Slangs in Hungarian language. 

Mariam Manjgaladze  (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU) , Giuli Shabashvili (Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University)  – Concepts “good” and “bad” in modern Lithuanian  literature  

Ge Men  (Shan-Khai, China) – Negro’s English. 

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

Helen Nim  (Narva, Estonia) –  Hydronyms in the antipodes of modern Estonian speech. 

Theona Nijaradze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – Germanismen in georgischen 
Fachsprache    

Salome Omiadze  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  – Lado Asatiani  - linguistic personality  

Nestan Ratiani  (Illia State University , Tbilisi)  – Explanations on Georgian translation of Plato’s “The 
Republic” 

 

                                                          I Section,  II  Subsection 

                                        Room № 1113,  Building I        

Chairs:  Leila Abzianidze,  Nunu Geldiashvili 

 

Ia Rcheulishvili    (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) –   Structural-Semantic aspects of simile 
in poetic speech (According to Georgian and English material 

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

Ramaz Svanidze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  – Kontrastive phonetisch-phonologi-sche 
Analyse des Deutschen und des Georgischen aus der linguistischen und fachdidaktischen Perspektive  



Vasil Starichenok  (Minsk, Belarus)  – Stylistic coloring of words and context 

Natela Phartenadze   ( Shota Rustaveli State University, Batumi) – Role of interrogative constructions in 
advertising texsts.   

Maia Purtskhvanidze, Nunu Geldiashvili   (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)    –
colloquialisms in art discourse   

Natia Katamadze   (Shota Rustaveli  State University, Batumi)    – The main direction of the development 
on the theory of presupposition in English language   

Marina Katsarava, Leila Abzianidzre (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – The style of Lado 
Asatiani’s poetry   

Eliso Koridze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   –  The problem of the words als  and wie in 
German language   

Sophio Kipiani    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)– Modal verb Can’t in idiomatic expressions   

Nino Sharashenindze   (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) – On the Deontic semantic of the 
modal form “unda” in Georgian   

Nunu Charkviani  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   –  From the history of formation of Aspect 
functional-semantic category in the languages of different systems    

Mariam Chikovani, Ekaterina Archvadze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – The formation 
stage of represented speech     

Maia Javakhisdze    (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) – Cultural connotation of the names of 
animals in Italian language    

Ekaterine Tutisani  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  –  Stylistic aspects and structure of an 
advertisement. 

 

                                                                Section   II 

                                            Room # 1116,  Building I 

Chairs:   Maia Baramidze, Rusudan Gersamia 

Maia Baramidze        (Shota Rustaveli  State University, Batumi)  – On  some peculiarities of the verbs in 
the Majakhlian dialect  

Rusudan Gersamia (Georgian University, Tbilisi)  – Marking of space by means of preverbs in Laz  



Rusudan Gersamia (Georgian University, Tbilisi)  – Digital documentation and annotation of languages 
and methodological aspects of Laz language studies   

Lela  Giglemiani   (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Arnold Chikobava  State  Linguistic 
Institute, Tbilisi)   – On the Approximate Numerals in Svan   

Nana Lomia (Illia State University, Tbilisi) – Pragmatic potential in the emotional discourse structure   

Medea Sagliani    (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU)   – Phonosemantic Masdar in Svan  

Nargiza Surmava    (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU)   – The Pronouns expressing 
reflexiveness in the dialectical area.   

Ramaz Kurdadze, Maia Lomia, Ketevan MArgiani  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  – On 
some anthroponyms principles in Kartvelian languages  

Khatuna Kandashvili    (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU)  – An Emphatic vowel in 
Kakhetian   

Vazha Shengelia, Tsira Janjgava     (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU)  – On the 
Linguistic contacts in the Caucasus     

Vardo Chokharadze  (Shota Rustaveli  State University, Batumi)  – Nouns derived from Plural form 

 “-eb” in Muhajir’s speech   

                                                                Section   III 

                                            Room # 1117, Building I 

 

Chairs:   Dali Bakhtadze, Manana Bakradze 

Avtandil Arabuli   (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU) –  Asatianuri – The poetry of 
heroic spirit  

Manana Bakradze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Comparative analysis of greeting and 
farewell forms in the German and Georgian languages     

Dali Bakhtadze (Illia State University, Tbilisi) – On the issue of textual metaphorization and textual 
function of paroemiology  (Empirical study of German and Georgian languages)     

Tinatin Beriashvili    (Iakob Gogebashvili State University, Telavi)    – Proverbs with the concept of 
“wine”    

Mirchevska Boshena (Makedonia)   –  Concept “eyes” in South-Slav phrase 



Renee Burr (Minnesota, USA)  –  Philosophical  lexical units  of Tolstoi’s language  

Anuar Galiev ( Institute linguistic, Almaata, Kazakhia)   –  Theory of identity in discourse   

Rusudan Zekalashvili    (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   – Evaluative address as the specific 
marker of the communication register    

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

Bernota Ineta (Liepeja, Latvia) – Borrowed names in the Dictionary of Historic Anthroponyms of 
Distillate 

Attia Youseif  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University )   – Language, culture and society   

Maia Kobakhidze   (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)    – Totalitarian space and creative 
position   

Miranda Lomidze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Modern Temdensies of development of the 
vocabulary of the French language 
 
Tsisana Modebadze, Tamar Shiukashvili   (Iakob Gogebashvili State University, Telavi)    –Some aspects 
of metaphorical interrelationship of lexeme “Hand” in English, German and Georgian Somatisms    

Inga Sanikidze    (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   – The linguistic world outlook and lexical 
models in Georgian Language     

Sophio Kadagishvili  ( Ivane Javakhishvili Tbilisi State University )   – Perceiving of collective cultural 
identity terms from Georgian Hagiographic monuments (Eri, Natesavi)   

 

                                                       Section IV,   I   Subsection 

                                                 Room # 3316, Building   I I I 

Chairs:   Nana Gonjilashvili, Nino Kvirikadze 

Zurab Archvadze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – The problematic differences between 
filmation and illustration processes  

Shorena Barbakadze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – The Phenomena of conscience in 
tragedies by Euripides      

Levan Beburishvili   (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University )   – The problem of freedom in the 
works by Vazha Pshavela.   



Zurab Bezhanov, Svetlana Rodinadze   (Shota Rustaveli  State University, Batumi)  – Mermaids in the 
mythology and literature .  

Salima Gasimova (Linguistic University of Baku, Azerbaijan) – Russian-English literature 
communication. 

Levan Gelashvili   (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University )   – Relationship literature and films .  

Sophiko Gvaramadze (Samckhe-Javakheti State University)   – “Anbantkeba” of Vakhtang VI.  

Nana Gonjilashvili, Ekaterine Navrozashvili    (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   – On 
identity of the author of introduction to 1936 edition of the translation of “The Knight in the Panther’s 
Skin” by K. Balmont.  

Vakhtang Tevdoradze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Al-Sira-‘s literary tradition.  

Khatuna Tumanishvili    (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   – Woman’s Face in Arabic 
folklore (Based on analysis of Arabic proverbs).   

Lali  Iarajuli   (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)    –  On the way of ark of folklore.    

Nino Kvirikadze  (Akaka Tsereteli State University, Kutaisi) – Functions of colours  in Gogol’s and Tomas 
Mann’s Literature .  

Larisa Kislova (Tyumen, Russia) –  The new gender concept in the Russian Women’s Prose of 1980-1990.  

Maia Kobiashvili   (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)    –  Totalitarian space and creative 
position.     

Nino Kochloshvili, Tamar Shaishmelashvili   (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)    –  The role 
of alpinists Japaridze in Levan Gotua’s life.    

Tsitsino  Laphauri  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)    –  The image of “The Eternal Woman” 
in miniatures of “Tsisperkantselis”.  

 

 

 

                                                                Section   IV, I I    Subsection 

                                                 Room # 3317,  Building  I I I 

Chairs:   Leila Kvelidze,  Grigol Jokhadze  

 



Viktoria Liashuk  (Preshov, Slovakia) – Folklore text - the text of thinking. 

 Shorena Makhacadze    (Shota Rustaveli  State University, Batumi)  – Consciousness placed between two 
realities (According to A. Morchiladze’s “The shy emerald” and O.Pamuk’s “Snow”.   

Inga Milorava    (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   – Leo Kiacheli’s  novels epochal shifts of 
artistic fingerprint.    

Rusudan Mikautadze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  – Chinese Culture development features 
in the middle ages ( Ming era 1368-1644 years) . 

Sophio Mujiri   (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   – Poetic of Paul Celani .    

Natia Nasaridze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  – Bible allusion in Gunter Grass’s “ The Tin 
Drum”.  

Vladimir Nosov  (Moldova State University) – Russian literary criticism in Moldova 

Natia  Svintradze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  – The problem of Gender equality in Zoya 
Pirzad’s works . 

Nestan Sulava    (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   – The concept evil and kindness according 
the Areopagitika as a main basic task of composition of “The Knight in the Panter’s Skin”      

Leila Kvelidze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Tendencies of development of  “Women’s 
Prose” in modern Arabic literature.  

Medea Ghlonti  (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU) –  Incipience Blessed with Grace 
Servants of the Georgian word.      

Leila Dzotsenidze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  – Literature fairy tale as a linguacultural 
problem (with perspective of research of Oscar Wilde’s literary fairy tales.  

Khatuna Chanishvili (University of Caucasus, Tbilisi)   – Grigol Robakidze’s main publicistic thoughts.   

Ramaz  Khachapuridze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – Casting of spells, and “public 
community” according to Georgian and Turkish ethnographic and anthropological materials.  

Rita Jaiani  (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU)  – Symbolism in Shakespeare’s Sonnets 

and Their Georgian translations   (Comparative Analysis). 

Grigol Jokhadze (Illia State University, Tbilisi)  –  “Eurasian Culture” and Georgian writing. 

Igvibike Teilor (Nigeria) – European literature in the Nigerian cultural picture of the World. 

 

                                                                Section   V 



                                                         Room # 2409,   Building II 

Chairs:   Maia Akhvlediani, Tamar Makharoblidze 

 

Nato Akhalaia, Ketevan Lortkipanidze, Zezva Kavtaradze  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   
– Cultural-Educational documents about Georgian Jews.     

Maia  Akhvlediani, Nino Orjonikidze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) –  The aspects of 
Meliton Kelenjeridze’s methodological Heritage in Russian-Georgian Historic Relations.  

Tsiuri  Akhvlediani , Ketevan Gabunia    (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  –  Minority 
languages in France .   

Belovodskaia Anastasia (Institute of foreign languages, Vilnius, Lithuania) – Hashtag as a representative 
of a media concept 

Pavel Davidovski  (Lublin, Poland) –  Language Politics of the Russian Empire in Poland. 

Ekaterine Tophuria  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  –  Ethnos in the Linguacultural Prism. 

Tamar Lomtadze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Language policy in Georgia: Prospects and 
Challengers. 

Giga  Kamushadze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – The issue of lingual and ethnic identity of 
repatriates in Ianeti    

Ani Kvirikashvili  (Illia  State University, Tbilisi) – Socio-Cultural environment and Hate speech  

Natela Maglakelidze (Illia State University, Tbilisi) –Language education Policy in Georgian Multilingual 
school    

 Viktoria Makarova (University of Vilnius, Lithuania) – Media Discourse as a semantic field for the 
formation of value orientations (On the material of the blogs of I. Varlamov and E. Birov) 

Medea Metreveli    (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) – Russian-speaking migrants linguistic 
research in Italy .  

Tamar  Makharoblidze     (Ilia State University, Tbilisi) – Space in Georgian. 

Nino Sharashenidze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) –  Semantisch-strukturelle 
Besonderheiten des deutschen digitalen Werbetextes . 

Irma Shioshvili  (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) – Philosophical aspects of migration.  

Natia Jikia   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  –  Religious themes in Georgian media. 



 

                                                    Section   VI 

                                                   I  Subsection 

                                           Room # 1120,   Building I 

Chairs:   Natia Zviadadze, Khatia Khatiashvili 

 

Aidukovich  (Белград, Сербия) – Traditions and innovations in the process of teaching Russian as an 
foriegn in the Serbian spike. 

Liudmila Branishte  – (Iasi University, Romania) – Methodical aspects of the study of Romanian as a 
foreign language in universities.                 

Miranda Gobiani, Tinatin Meburishvili   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  –  Poetic clips made 
at process of lessons    

Medea Diasamidze  (Shota Rustaveli State University, Batumi)  – Teaching process and the role of teacher 
in EFL classroom    

Teona Tedoradze (Shota Rustaveli State University, Batumi)    – Pop songs at grammar lessons   

Tamar Tvaladze, Eka Gotiashvili  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – The effectiveness of 
teacher-student relationships in the classroom  

Atina Toidze  (Shota Rustaveli State University, Batumi)    – Assessment of learning achievements of the 
students    

Maka Kochauri (Iakob Gogebasvili State University, Telavi)  – Reading  task difficulties in the 
international English language certificate test.   

Keruli N. (Budapesht State University, Hungary) – Development of critical thinking of students. 

Lutomyn I., Iurevskaia N.  (Yerevan  Brusov State University of Linguistic, Armenia) –  Using 
mixed technologies in teaching English. 

Elene Maglakelidze (Iakob Gogebasvili State University, Telavi)    – The development of reading skills by 
Grain Size Theory    

Nana Macharashvili  (Technical University of Georgia,  Tbilisi)  – Forms and methods of realization of 
interdisciplinary connections in teaching fine and applied arts.   



Manana Mikadze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – The problem of Georgian school – speech 
culture   

Ekaterine Nakhutsrishvili, Nana Papunashvili, Elene Dzamiashvili  (Iakob Gogebasvili State University, 
Telavi)    – Methodological and Psychological Aspects of  Teaching Process.    

Olkhovik N., Mushenko E. (Fatix University, Istambul, Turkey) – Formation of ethico-
deontological competence among students of a medical school in foreign language classes using 
active teaching methods 

Гун-Брыт Колер (Ольдэнбург, Германия)  –  Use of group forms of instruction in foreign language 
classes. 

Nino Nijaradze, Natia Zviadadze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – Strategic aspects of 
development teaching English language     

Irma Rusadze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)    – Using Colour to teach Vocabulary   

 Nino  Samnidze (Shota Rustaveli State University, Batumi)    – The role of Catalical teaching and the rise 
of student learning quality at the English language lesson    

Mariam Chokharadze (Shota Rustaveli State University, Batumi)    – On some issues of text study and 
selection in non-Georgian groups     

Khatia Khatiashvili, Gvantsa Tchanturia  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   – Some psycho-
social aspects of foreign language learning.      

Dali Putkaradze, Iagor Balanchivadze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  –  Listening and 
speaking skills in pre-school age and recommendations for further development. 

Malvina Shanidze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)    –  Differentiated reading in elementary 
classes   

Marine Tsiklauri   (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   – The methodology of teaching Vazha-
Pshavela’s creative works      

 

 

 18.30 –  20.00    Specially  for Conference  Participants: Concert of the ensemble “Shvidkatsa” and         

                          Teimuraz   Tsiklauri,  Meliton Balanchivadze State Opera  Theatre 

 

20.30                  Banquet 



 

                                                                                     3 June  

9.00                        Departure to Lado Asatiani’s house-museum in the village Bardnala 

10.20 – 11.00       Visiting Lado Asatiani’s house-museum  

11.00 -  11.45      Literary Composition performed by Kutaisi #1 State School and Bardnala State School 
students 

12.00 -  13.00     Final Plenary Meeting. Certificate Award 

13.00 – 14.00      Lunch  

14. 00      -         Departure of the conference participants 
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