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                                       კონფერენციის ჩატარების ადგილი 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თამარ მეფის 59, ქუთაისი 

                                                     რეგლამენტი: 

მოხსენება სექციურ სხდომაზე      - 10 წუთი 

კამათი                                                 5 წუთი 

საორგანიზაციო კომიტეტი: 

                                                                       თავმჯდომარე: 

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

                                                           თანათავმჯდომარეები: 

როლანდ კოპალიანი   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   რექტორი, პროფესორი 

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

                                                         კომიტეტის წევრები: 

ნუნუ გელდიაშვილი  -იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორი 

ვახტანგ თევდორაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 

თამარ თვალაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასისტენტ  პროფესორი 

ეკატერინე თუთისანი  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

სოფიო იმედაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 

ნინო კვირიკაძე -  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის  დოქტორი 

თამარ მახარობლიძე - ილიას უნივერსიტეტი, პროფესორი        

ირმა რუსაძე   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული  პროფესორი  

რამაზ  სვანიძე   - 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 

                                            Conference location: 

Akaki Tsereteli State University, Tamar-Mephe 59. Kutaisi, 

                                      Duration of the Presentations: 

Working group session presentation  - 10 min. 

Statement in the debate  - 5 min. 

Organizing  Committee: 

                                                                              Chairman:  

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

Roland Kopaliani  – Rector of Akaki  Tsereteli  State University, Full Professor, Co-chair: 

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

                                                                           Committee Members: 

Nunu Geldiasvili  – Iakob GogebaSvili Telavi  State University,  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 

Tamar Makharoblidze – Illia state University, 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  

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 

                                                           31  მაისი  

10.00  – 10.30      მონაწილეთა რეგისტრაცია 

10.30. – 11.00     კონფერენციის გახსნა 

11.00.  – 12.00    ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „უკვდავებას თავად ქმნის 

მწერალი“  ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახლეობის №1 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა  
მონაწილეობით. სკოლის  დირექტორი სალომე სარალიძე, პედაგოგი ლალი მიქაძე)  

12.00 – 13.30      სექციური მუშაობა 

  13.30. –14.30     შესვენება. მსუბუქი სადილი 

14.30 – 16.00   დიალექტოლოგიის  სემინარი მოდერატორი პროფესორი ჟან ლეო 

ლეონარდი,  პარიზის სორბონას უნივერსიტეტი, საფრანგეთი (ნაწილი I) 

                          (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დარბაზი 22-208)            

16.00 – 17.00    ოტია იოსელიანის სახლ-მუზეუმის დათვალიერება (წყალტუბო) 

18.30   –20.00    სპეციალურად კონფერენციის მონაწილეთათვის:  ლადო მესხიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი: ხარაგაულის თეატრის გასტროლი; ოტია 
იოსელიანი,  „ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი“.   

20.00                   საზეიმო ვახშამი 

                                                                  1 ივნისი  

9.30   – 11.30.      სექციური მუშაობა           

10.00 – 11.30       სემინარი  (ნაწილი  II)   

                             (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დარბაზი 22-208)            

11.30 -  13.00      ექსკურსია გელათსა და მოწამეთაში  

13.00 -  14.00      მსუბუქი სადილი 

14.00  – 15.00     კონფერენციის დახურვა, სერტიფიკატების გადაცემა 



15. 00      -           კონფერენციის მონაწილეთა გამგზავრება  

                                                                   2 ივნისი 

მხოლოდ უცხოელი მონაწილეებისათვის 

10.00      ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დათვალიერება, ექსკურსია 
პრომეთეს მღვიმეში 

                                                          Conference  Schedule 

                                                                    May 31 

10.00  – 10.30      Registration 

10.30 – 11.00     Opening Ceremony of the Conference 

11.00 – 12.00   Literary-musical composition ‘Authors make themselves  immortal’, Kutaisi 

Akaki Tsereteli School N1 pupil’s performance, School director – Salome Salaridze, Teacher 
Lali Mikadze 

12.00 – 13. 30 Section Work 

13.30 – 14.30 Lunch Break 

14.30 – 16.00 Seminar on Dialectology, Jean Leo Leonard Professor, Paris-Sorbonne University, 
France (Akaki Tsereteli State University, Hall 22-208) (Part 1) 

  16.00 – 17.00 Visiting Otia Ioseliani House-museum (Tskaltubo) 

18.30 – 20.00 Specially for conference participants: Lado Meskhishvili State Drama Theatre, 

Kharagauli Public Theatre Concert Tour,   ‘Six Spinsters and a Man’ by Otia Ioseliani 

20.30  Gala Dinner 

                                                             June 1 

9.30 – 11.30 Section work 

10.00 – 11.30 Seminar on Dialectology, Jean Leo Leonard Professor, Paris-Sorbonne University, 
France (Akaki Tsereteli State University, Hall 22-208) (Part 2) 

11.30 – 13.00  Tour, Gelati and Mostameta monasteries 

13.00-14.00 Lunch Break 



14.00 – 15.00 Plenary Session, Jean Leo Leonard Professor, Paris-Sorbonne University, France 

Conference Closing, Certificate Awards 

15.00 – Departure of the conference Participants  

 

June 2  

Only for Foreign Participants  

10.00 – Visiting Kutaisi Historical-Ethnographic Museum and Prometheus Cave 

13.00 – Dinner 

 

სექციები: 

I სექცია :     ოტია იოსელიანი - ლიტერატურული პარადიგმები და ენობრივი პერიპეტიები;   

ხელმძღვანელი: პედაგოგიკის  მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  მანანა მიქაძე    

II სექცია :     გრამატიკის პრობლემები და პერსპექტივები;   

ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი  ავთანდილ არაბული    

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

ხელმძღვანელი  –  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  გიორგი 
გოგოლაშვილი                                  

IV სექცია:  მხატვრული ლიტერატურა კულტურის კონტექსტში 

ხელმძღვანელი  – ფილოლოგიის აკადემიური მეცნიერებათა   დოქტორი, ასოცირებული 
პროფესორი ლეილა ქველიძე                           

 V  სექცია:  ენობრივი პოლიტიკა;  ენათა ურთიერთგავლენები თანამედროვე მსოფლიოში;    

ხელმძღვანელი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ციური ახვლედიანი   

VI სექცია:   ფილოლოგიის პრობლემები და სწავლების  თანამედროვე ტექნოლოგიები 

ხელმძღვანელი – პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნანა შავთვალაძე   

VII სექცია:   თარგმანის თეორია და პრაქტიკა; 



ხელმძღვანელი – ფილოლოგიია  მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დალი ბახტაძე 

 

 

 

                                                                Sections: 

 

Section I: Otia Ioseliani – Literary paradigms and language peripeties; 

Chair: Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Manana Mikadze 

Section II: Grammar problems and perspectives; 

Chair: Doctor of Philological Sciences, Academician Avtandil Arabuli 

Section III: Lexicological Problems; Functional and Cognitive research of the language 
semantics;   

Chair: Doctor of Philological Sciences, Professor Giorgi Gogolashvili 

Section IV: Fiction in the cultural context 

Chair: Academic Doctor of Philological Sciences, Associated Professor Leila Kvelidze 

Section V: Language Politics; Language interaction in the modern world; 

Chair: Doctor of Philological Sciences, Professor Tsiuri Akhvlediani 

Section VI: Philological problems and Modern teaching technologies 

Chair: Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Nana Shavtvaladze 

Section VII: Translation theory and practice; 

Chair: Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Dali Bakhtadze  

 

 

 

 



                                                              პროგრამა 

                                                              31 მაისი  

 

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 

      აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი როლანდ კოპალიანი  

      ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნ ჩიქობავას 

      სახელობის ენათმეცნიერების  ინსტიტუტის  პროფესორი გიორგი  გოგოლაშვილი 

      ქალაქ ქუთაისის მერი  გიორგი ჭიღვარია   

      დაჩი ოტიას ძე იოსელიანი  

      აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მარინა ქაცარავა  

 

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას იღებენ ოტია იოსელიანის შთამომავლები  

 

11. 30. – 12.30 -  ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია „უკვდავებას თავად ქმნის 

მწერალი“  ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახლეობის №1 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა  
მონაწილეობით  (სკოლის  დირექტორი სალომე სარალიძე, პედაგოგი ლალი მიქაძე)  

 

12.30.  – 14..00    სექციური მუშაობა  

 

 

 

 



                                                                        Program  

                                                                  May 31  

 

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

11.00. – 11.30             Opening Ceremony 

Opening Speeches:      Manana Mikadze - Professor, Akaki Tsereteli State University 

 Roland Kopaliani –     Professor, Rector of Akaki Tsereteli State University 

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

   Institute of Linguistics 

Giorgi Chigvaria – Mayor of Kutaisi 

Dachi Ioseliani –  Son of Otia Ioseliani 

Marina Katsarava - Professor, Akaki Tsereteli State University 

 

Descendants of Otia Ioseliani are participating in the conference 

 

11.30 – 12.30   Literary-musical composition ‘Authors make themselves  immortal’, Kutaisi 
Akaki Tsereteli School N1 pupil’s performance, School director – Salome 
Salaridze, Teacher – Lali Mikadze 

 

12.30 – 13. 30   Section Work 

         

 

 

 

 



                                                                        I  სექცია  

                                        უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი,    კორპუსი    I       

თავმჯდომარეები:   ლეილა აბზიანიძე, ნინო კოჭლოშვილი  

ნინო გიორგაძე  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი)   – ჭირთათმენის 
დიდოსტატი   

ნინო გელენიძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)  –ზნეობის გაკვეთილები ოტია 
იოსელიანი ნააზრევში 

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

Иванка  Атанасова  (София, Болгария)  -  Otia Ioseliani on the Bulgarian Language     

თინათინ თუშაბრამიშვილი   (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი)   – 
ქალური ნაცვალგება    

მაია კიკვაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)   –   ფრაზეოლოგიზმები 
ოტია იოსელიანის ავტობიოგრაფიული მოთხრობების მიხედვით  

ნინო კოჭლოშვილი    (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – ოტია 
იოსელიანის ნოველათა პალიტრა    

Галина  Кривенко (კიევი, უკრაინა) – ოტია იოსელიანი უკრაინის სცენაზე    

Лилия Лисик (ჰეტებორგი, შვეცია) –  Otia Ioseliani in German Culture 

შორენა მახაჭაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)   –   ომის კონცეპტი  
ოტია იოსელიანის  „ვარსკვლავთცვენაში“   

მანანა მიქაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)  – ოტია იოსელიანის 
თხზულებათა ენისათვის    

მარინა ქაცარავა, ლეილა აბზიანიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
ოტია იოსელიანი დიალოგური მეტყველების ოსტატი   

ქეთევან შარიქაძე  (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) –  გამეორებით მიღწეული ექსპრესია 
ოტია იოსელიანის შემოქმედებაში    

 

 

 

 



                                                                  II  სექცია 

                                    №   1116    აუდიტორია,    კორპუსი  I 

თავმჯდომარეები:   რუსუდან ზექალაშვილი, ნათელა ფარტენაძე  

ავთანდილ არაბული  ( თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 
თბილისი) – კავშირებითის ძველი ფუნქცია და ახალი პარადიგმატული გადაწევები ქართულ 
ზმნაში   

ეკატერინე გაჩეჩილაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  ზმნური 
ფორმების ფუნქციონირების ანალიზი დისკურსულ დონეზე თანამედროვე ფრანგულ ენაში  

რუსუდან ზექალაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – ზმნის პირიან ფორმათა სემანტიკურ-სტილური თავისებურებები ქართულ 
ანდაზებში    

ზაალ ლომსიანიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ქართული ენის 
საიდუმლო    

თამარ   მახარობლიძე (ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – ქართული ლორმის 
ანბანი   

მედეა მეტრეველი  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – 
კოლექტიური უზუსის კვლევის ზოგიერთი შედეგი რუსულ და იტალიურ ენებში      

ქეთევან  რეხვიაშვილი  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – გვარის 
გამოხატვის განსხვავებული საშუალებები ფრანგულ და ქართულ ენებში     

ნათელა ფარტენაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – მიმღეობა 
მარადიდულ კლარჯულში   

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

 

                                      II  სექცია,  II  სხდომა, 2019 წელი, 1 ივნისი, 9.30-11.30 

თავმჯდომარეები:   ელისო ქორიძე,  ცირა ჯანჯღავა  

ზაალ ლომსიანიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) -
ენათმეცნიერული კვლევის მეთოდიკის პრობლემატიკა   

გურამ მარკოიძე  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – „ქონების 
სახელთა“ წარმოება სამხრულ კილოებში  



სოფიო მუჯირი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
ენისა და სტილის დიმენსია ფრანც კაფკას „პროცესში     

თეონა  ნიჟარაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – განგრძობითი 
ფორმა თანამედროვე გერმანულ  ენაში    

ნარგიზა  სურმავა (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – ერთი 
ენობრივი ტენდენციის შესახებ დიალექტებში (კუთვნილებით ნაცვალსახელთა მრავლობითის 
ფორმაწარმოების მაგალითზე)    

გიგა ქამუშაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  კაუზატივის 
პრობლემატიკა თურქულ ენათმეცნიერებაში   

ელისო ქორიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  კონექტორების 
პრობლემატიკის ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე გერმანულ ენაში   

ხათუნა ყანდაშვილი (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – მესამე 
სუბიექტური პირის ნიშანთა გამოხატვა 1812 წლის აჯანყების დოკუმენტებში   

ცირა ჯანჯღავა (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – ნასესხები 
სიტყვების სემანტიკის ცვლილებათა შესახებ მეგრულში. II.  

მაია  ჯავახიძე  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – 
გრამატიკული დროის თავისებირებები  იტალიურში ქართულთან მიმართებაში   

 

 

                                                                    III სექცია 

                                                   აუდიტორია # 1117,     კორპუსი  I 

თავმჯდომარეები:   მაია ბარამიძე, მარიამ ჩიქოვანი  

მაია ბარამიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) – სტეფანოს 
ორბელიანის „ცხოვრება ორბელიანთა“-ს ძველი ქართული თარგმანების ლექსიკისათვის   

ნუნუ გელდიაშვილი   (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) –
კომპოზიტთა მოდელები  ქართულში   

Божена Болеста – Врона   (Беласток, университет, Польша )  – Время в научной и русской языковой 
картине мира.  

ეკატერინე თუთისანი (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – რეკლამის 
ფსიქოლოგიური ასპექტი და მოტივაციის გამოყენება რეკლამაში     



მარიამ ჩიქოვანი, ირმა რუსაძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
არასაკუთრივ-პირდაპირი ნათქვამის ზოგიერთი მოდიფიკაცია ცნობიერების ნაკადის 
ლიტერატურაში  

ლიანა   ძოწენიძე, თამარ ალფაიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – 
პარალინგვისტიკა, როგორც თანამედროვე ლინგვისტიკის კვლევის ობიექტი და მისი არსი   

თამარ ჭყოიძე    (ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი) –სატირისა და იუმორის 
გამოხატვის ზოგი საშუალებისათვის ქართულ და ინგლისურენოვან მედია დისკურსში    

მზია ხახუტაიშვილი, ნანა ცეცხლაძე  (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ბათუმი) – გახლეჩილი სარწმუნოებრივი იდენტობის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები 
(ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მიხედვით )   

Ге Мэн (Шанхай, Китай) – Негритянский английский язык (2).  

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

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

 

                                      III  სექცია,  II  სხდომა, 2019 წელი, 1 ივნისი, 9.30-11.30 

თავმჯდომარეები:   გიორგი ყუფარაძე,  იოლანტა ხომკო     

Белинович Адам     (Ольштын, Польша)   –  Культура – эдукация -  язык в деятельности Общества 
друзей земли Виленско-Новогрудской в северо-восточной Польше.   

გიორგი გოგოლაშვილი  (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – 
პოეტური ტექსტი ლინგვისტის თვალით ( გ. ლეონიძის „მეცამეტე საუკუნე“)    

Януш  Врона   (Беласток, университет, Польша )  – В мире аббревиатур (на материале названий 
сельскохозяйственных машин).  

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

Дацевич Леонарда, Погожелска Анн  (Беласток, университет, Польша )  – Избранные проблемы 
польской и русской этнонимики .  

ხათუნა  თუმანიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი) – ფსიქოლინგვისტური ასპექტები მცირე პარემიის ფორმა-შინაარსის 
ორგანიზებაში (არაბული და ქართული მასალის მაგალითზე)  

Киреева Елена   (Вильнюс, Литва  )  – «Лицевые» маневры в конфликтах (сопоставительный анализ 
английской и русской культур) .  



ცისანა მოდებაძე,  თამარ  შიუკაშვილი  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
თელავი) – ლექსემა „ფულის“ შემცველი ფრაზეოლოგიზმების სემანტიკური 
ურთიერთმიმართებისათვის   გერმანულ და ინგლისურ ენებში   

გიორგი ყუფარაძე, ციური ახვლედიანი  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ევფემიზმები პოლიტიკოსთა და დიპლომატთა მეტყველებაში 
(ინგლისური და ფრანგული ენების მასალაზე)    

ნინო შარაშენიძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ჰიპერტექსტის 
იმანენტური თვისებები გერმანული ტექსტის მაგალითბზე   

Чернышова Людмила      (Минск, Беларусь)   –  Русская концептуализация эмоциональных 
состояний .   

Чович Лариса (Босния и Герцеговина)   –  Концерт скука и его лингвистические представление 
«Евгений ОнегиН А.С.Пушкина и в его переводе на сербский язык. 

Хомко Иоланта   (Беласток, университет, Польша )  – Цветовое пространство человека в романе 
Александра Грина «Бегущая по волнам».  

                                                                     IV სექცია 

                                               №     3316  აუდიტორია,    კორპუსი  III 

                          თავმჯდომარეები : ნინო კვირიკაძე, ბოგუმილ ვოლსკი  

ზურაბ არჩვაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –   ფედრას 
მხატვრული სახის მეტამორფოზმები  

მაია ახვლედიანი, ნინო ორჯონიკიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 
–  პედაგოგ მელიტონ კელენჯერიძის ნაშრომი „სულმნათი გაბრიელის საუნჯე“    

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

Bogumil Wolski ( Krosno, Poland)  –  The Practuice of Blackface in Bruitish Situatuion Comedy         

Ewa Newerle-Wolska (Krosno, Poland) – Everything is not as it Seems: an Inquiry into Selected Reality 
Shows  

ნინო კვირიკაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –   Лейтмотивное 
осмысление заголовка новеллы Томаса Манна «Дорога на кладбище».  

Александр Иваницкий (Москва, Россия) –   Поэзия и живопись екатерининской поры: логика 
взаимовлияния.              



ირინე კრავჩენკო  (შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – გზიდან 
გვირაბამდე ჯ. ქარჩხაძის „განზომილების“ მიხედვით  

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

ნესტან რატიანი (ილია  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი)  – „ადამიანი გაზეთის სვეტში“ 
და მისი ისტორიული კონტექსტი  

ეკატერინე ფანგანი  (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ) – პოსტმოდერნისტული კულტურა 
ტექსტი „გოდორი“     

ეკა ჭყოიძე  (ილიას უნივერსიტეტი, თბილისი) – პოლიტიკური ოპრიენტაციის საკითხი XIX 
საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში (ვასილ ბარნოვის „არმაზის მსხვრევის“ მიხედვით  

 

                                     

                                       IV  სექცია,  II  სხდომა, 2019 წელი, 1 ივნისი, 9.30-11.30 

თავმჯდომარეები:   ნანა ფრუიძე , ლარისა კისლოვა       

ვახტანგ  თევდორაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – შუა 
საუკუნეების არაბული ხუტბა (ორატორული ხელოვნება)  

მაია კობიაშვილი  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – სტალინის 
ფსიქო-ტიპი გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაში    

Лариса Кислова (Тюменский государственный университет, Россия) –  «Театр без границ»: 
традиции А.Н.Островского в русской «новой драме» рубежа XX-XXI веков. 

ირაკლი მგალობლიშვილი  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –   
იპოლიტის მხატვრული სახის სირთულის საკითხისათვის რასინის „ფედრას“ მიხედვით  

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

Наталия Сейбель (Челябинск, Россия) –  Эволюция исторической концепции Фр. Шилера в 
творчестве А.Штифтера. 

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

ნანა ფრუიძე  (საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი ) – რელიგიური და ნაციონალური 
იდენტობის საკითხი შიო არაგვისპირელის შემოქმედებაში      

ლეილა ქველიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ნაზიქ ალ-მალაიქა 
და  ახალი არაბული  პოეზიის პრობლემები   



მურმან  ქუთელია   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ფილოსოფიურ 
და სუფიურ საკითხებთან არაბი რომენტიკოსების დამოკიდებულების შესახებ    

რამაზ  ხაჭაპურიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – აღორძინებული 
ხალხური ჟანრი,  შელოცვები და მასთან დაკავშირებული რიტუალები ოკრიბის 
ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით  

პაატა  ჯაფარიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – გაფის მთა  შემახას 
მკვიდრთა ცნობიერებაში   

                                                                    V სექცია 

                                          №    2409   აუდიტორია,    კორპუსი  II 

თავმჯდომარეები:   ქეთევან გაბუნია , რუსუდან გერსამია  

ციური ახვლედიანი, ქეთევან გაბუნია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ფრანგული ენა თანამედროვე სამყაროში  

რუსუდან გერსამია (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – პოტენციალისის 
ფუნქციურ-სემანტიკური კატეგორია მეგრულსა და ლაზურში  

რუსუდან გერსამია, ნინო წულაია (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი)  – მოძრაობა 
გადაადგილების ზმნების პარადიგმული ანალიზი ლაზურში   

Jean Leonard Leonardo   (Paris, France) - Méthodes pour l’analyse et la documentation des langues et 
dialectes kartvèles, à la lumière de la Théorie des Dynamiques Langagières / Théorie de la Complexité/ 

ნინო ძამუკაშვილი  (იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი) – უარყოფითი 
კონოტაცია  ეროვნებებისა და ქვეყნების სახელების შემცველი იდიომების დამახასიათებელი 
ნიშანი ინგლისურში და ზოგი მათგანის სახეცვლილი ფორმა სხვადასხვა ენაში    

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

 

                                       V  სექცია,  II  სხდომა, 2019 წელი, 1 ივნისი, 9.30-11.30 

თავმჯდომარეები:  ნინო ფხაკაძე,   დავით ბოთერა    

დავით ბოთერა (ბოთერაშვილი)  (ჰაიფა, ისრაელი) – ცივილიზაცია როგორც სამოქალაქო 
საზოგადოებრიობის გენეტიკური შიფრი   

თამარ  ლომთაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ლატვიური 
ტერმინოლოგიის განვითარების ისტორიიდან    



Hanna  Zhurauliova ( Lille, France) – Evolution of the Russian verb from origins to modern times    

ნინო ფხაკაძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  – დისკურსული 
მეტაფორის პრაგმატიკა    

                                                              VI სექცია 

                                        №    1120 აუდიტორია,    კორპუსი   I 

თავმჯდომარეები:  ელენე თაბორიძე , ნუნუ ჩარკვიანი  

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

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

ელენე თაბორიძე     (ილიას   სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი)  – ქართული 
ლიტერატურის როლი ზნეობრივი ორიენტირების ჩამოყალიბებაში განათლების რეფორმის 
ფონზე     

თეონა თედორაძე  (შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)  – ფილმების 
გამოყენება ინგლისური ენის სწავლების პროცესში    

თამარ თვალაძე, ეკა გოტიაშვილი  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  – 
უცხოური ენის სწავლება კომუნიკაციის არავერბალური საშუალებების გამოყენებით  

თეა ლიკლიკაძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  – მოტივაციის 
როლი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში   

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

ეკატერინე ქურდაძე, ნინო დემეტრაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) 
– მულტიმედია და ონლაინ აქტივობები უკეთესი კომუნიკაციური კომპეტენციებისათვის      

ნუნუ ჩარკვიანი, სოფიო ყიფიანი    (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  – 
ლექსიკური ერთეულების თავისებურებანი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში    

 

 

                                       VI  სექცია,  II  სხდომა, 2019 წელი, 1 ივნისი, 9.30-11.30 

თავმჯდომარეები:  რამაზ სვანიძე , ხატია, ხატიაშვილი  



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

ირმა  მალანია    (თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის 53-ე საჯარო სკოლა )  – მხატვრული 
ლიტერატურა და პერფომანსი    

ლალი მიქაძე     (ქუთაისის პირველი საჯარო სკოლა )  – ზოგიერთი ტიპის დეფექტური ზმნის 
სწავლებისათვის სკოლაში  

რამაზ სვანიძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  – აფრიკატების 
საკითხისათვის თეორიულ და მეთოდურ ჭრილში    

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

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.  

ნანა  შავთვალაძე   (საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი)  – ინოვაციური პედაგოგიკა 
ქართველოლოგიური დისციპლინებისათვის     

ნოდარ ცაგარეიშვილი     (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  – 
თანამედროვე ტექნოლოგიები ისტორიის  გაკვეთილზე     

ბელა ხაბეიშვილი    (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი) 
– უცხო ენის სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა, შედეგზე ორიენტირებული სწავლების 
მოდელი    

ხატია, ხატიაშვილი, გვანცა  ჭანტურია   (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – რიგი თავისებურებანი უცხოური ენის სწავლებისას 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთათვის   

ნინო  ხუბერაშვილი ( კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი)  – შესიტყვებების როლი უცხო ენის 
სწავლებაში (ინგლისური ენა)   

 

                                                             VII სექცია 

                                        №    3519 აუდიტორია,    კორპუსი   III 

თავმჯდომარეები:  სოფიო იმედაძე, დავით ავხლედიანი  

დავით ახვლედიანი  (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი)  – თარგმანში 
ეკვივალენტობის მიღწევა  



დალი ბახტაძე  (ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი) – ნარატოლოგიის დისკურსისა 
და ტექსტის ლინგვისტური პარამეტრები  

თამარ გოგოლაძე, ქეთევან ბარბაქაძე  (გორის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტი) –  
პერსონაჟთა ხასიათის გადმოცემის საკითხი უცხო ენიდან თარგმნილ მხატვრულ ტექსტებში   

ქეთევან დოღონაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – რეფერენციის 
ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი ე. ჰემინგუეის მოთხრობების ქართული თარგმანების 
მიხედვით    

ეკატერინე თოფურია (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – ენობრივი 
ტრანსფორმაციები    

სოფიო იმედაძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი)  –    არაბული 
თანხმოვნების  გადმოცემისათვის  ქართულში 

 

 

                                       VII  სექცია,  II  სხდომა, 2019 წელი, 1 ივნისი, 9.30-11.30 

თავმჯდომარეები:  ნათია ზვიადაძე, ხატია ხატიაშვილი 

მირანდა ლომიძე  (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) – პროფესიის 
აღმნიშვნელი სახელების ფემინიზაციის სოციოლინგვისტური ასპექტები თანამედროვე 
ფრანგულ ენაში     

ნათია  სვინტრაძე   (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  სპარსული 
ფრაზეოლოგიური ერთეულების ქართულად თარგმნის თავისებურებანი   

ლელა ონიანი    (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი) –  თარგმანი და 
სტილის ეკვივალენტობის პრობლემა ქართული და ინგლისური ანდაზების საფუძველზე    

რიტა ჯაიანი  (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) – გალაკტიონის 
„ქარი ქრის“ ინგლისურ თარგმანში  

ნინო ჯორბენაძე  (თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), იამზე გაგუა 
(ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – უცხოურ სიტყვათა 
გადმოტანის ძირითადი პრინციპებისათვის თანამედროვე ქართულში  

 

 

           



                                                                           Section I 

Assembly Hall, Building I 

Chairs: Leila Abzianidze, Nino Kochloshvili 

Nino Giorgadze (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) – Master of Expressing Personal 

Disasters 

Nino Gelenidze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – Knowledge lessons in Otia Ioseliani’s novels 

Amiridi S. (Komotini, Greece) - The lexical units of the Greek language in Russian 

Ivanka Atanasova  (Sofia, Bulgaria)  -  Otia Ioseliani in the Bulgarian Language  

Tinatin Tushabramishvili (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) – Feminine replication 

Maia Kikvadze ( Shota Rustaveli State University, Batumi) –   Phraseological units  in autobiographical 
stories of  Otia  Ioseliani 

Nino Kochloshvili (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)  – Palette of Novels by Otia Ioseliani  

Galina Krivenko  (Kiev, Ukraine) –Otia Ioseliani on the Ukrainan Stages  

Lilia Lisik  (Gothenburg, Sweden) –Otia Ioseliani in German Culture 

Shorena Makhachadze ( Shota Rustaveli State University, Batumi)  –   The Concept “war” in “Shower of 
meteorites”  

Manana Mikadze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – For the Language of Otia Ioseliani’s 
novels  

Marina Katsarava, Leila Abzianidze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)  – Otia Ioseliani as a 
master of dialogue speech 

Ketevan Shariqadze  (Sokhumi State University) –  Expression achieved by repetition  in the works of 
Otia Ioseliani  

 

 

 

 

 

 



                                                                          Section   II 

 Room # 1116, Building I 

Chairs: Rusudan Zeqalashvili,  Natela Partenadze  

Avtandil Arabuli  (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU) – Ancient conjunctival function 
and new shifts in the paradigm of the Georgian verb  

Ekaterine Gachehiladze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Analysis of Functioning of verb 
forms at Discursive level in French  

Rusudan Zekalashvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  – Semantic and stylistic peculiarities 
of personal verb forms in Georgian proverbs  

Zaal Lomsianidze (Akaki Tsereteli State university, Kutaisi) – Lazare the mystery of Georgian language 
 
Tamar  Makharoblidze (Ilia State University, Tbilisi) –  Georgian Lorm Alphabet. 

Medea Metreveli    (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) – Some results of a study of collective 
usage in Italian and Russian  .  

Ketevan Rekhviashvili  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – The ways of expressing passive voice 
in French and Georgian Languages . 

Natela Partenadze (Shota Rustaveli  State University, Batumi) –Reception in Maradiduli Klarjuli  

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

 

 

                                                           Section II, Session II, June 1, 2019, 9.30 – 11.30 

Chairs: Eliso Koridze, Tsira Janjgava 

Zaal Lomsianidze (Akaki Tsereteli State university, Kutaisi) – The problems of researching linguistics 
methods  

Guram Markoidze ( Shota Rustaveli State University, Batumi)  – The formation of the property names in 
the Southern dialects  

Sophio Mujiri (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) –Dimentions of the language and style in 
Franz Kafka "The process”. 

Theona Nijaradze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)– Continuous form in modern German 
language . 



Nargiza Surmava (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU) – One linguistic tendency in 
Georgian dialects . 

Giga  Kamushadze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) –The problem of causative in Turkish 
linguistics  

Eliso Koridze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) –The problem of connectors in modern German 
language 

Khatuna Kandashvili    (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU) – Expressing the III person 
Subject in the documents of the Rebellion of 1812     

Tsira Janjgava (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU) – The changes in the semantic of the 
borrowed words in Mengrelian. II.     

Maia Javakhisdze    (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) –Tense system peculiarities in Italian in 
comparison with Georgian     

 

 

                                                                                     Section   III  

Room # 1117,  Building I 

Chairs: Maia Baramidze, Mariam Chikovani 

Maia Baramidze (Shota Rustaveli  State University, Batumi) – For the lexic of the Old Georgian 
Translations of  “The Orbeliani’s Life” by Stephanos  

Nunu Geldiashvili (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)– Models of composites in Georgian  

Bojena Bolesta –Wrona (Belostok, Poland ) – Time in scientific and Russian language view of the world . 

Ekaterine Tutisani (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)–Psychological aspect of advertising and the 
use of motivation in advertisements. 

Mariam Chikovani, Irma Rusadze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Some modifications of 
represented speech in the literature of stream of consciousness.    

Liana Dzotsenidze, Tamar Alpaidze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)–Paralinguistics as a 
research object of modern linguistics and its notion .  

Tamar Chkoidze  (European University, Tbilisi) – Some expressions of satire and humor in Georgian and 
English media discourse . 



Mzia Khakhutaishvili, Nana Tsetskhladze ( Shota Rustaveli State University, Batumi ) – 
Linguocultuarological aspects of the distorted identity (according to the Linguoculturological Digital 
Archives) 

Ge Men (Shankhai, China  –Negro English (2) 

Elena Nimm (Narva, Ethiopia) - Hydronyms in the anti-proverbs of modern Estonian speech. 

Rent Bugr (Minnosata, USA) – Tolstoy interpretation of philosophical vocabulary 

 

 

                                                          Section III, Session II, June 1, 2019, 9.30 – 11.30 

Chairs: Giorgi Kuparadze, Jolanta Chomko 

Belinovich Adam (Olsztyn, Poland) – Culture-education-language in the activity of the Society of 
Friends of the Land of Vilnius and Novogrudek in North-Eastern Poland 

Giorgi Gogolashvili (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU) – Poetic text with linguistic eyes 
(G. Leonidze's "Thirteenth century") 

Janusz  Wrona (Bialystok, Poland )  – In the world of abbreviations (on the material of the names of 
agricultural machines) . 

Anuar Galiev  (Alma-Ata, Kazakhstan) – Theories about language families in the post-Soviet identity 
discourse 

Dacevich Leonarda, Pogojelska Ann (Bialystok, Poland ) – The different problems of the Russian and 
Polish ethnonymy. 

Khatuna Tumanishvili   (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)   – Psycholinguistic Aspects in 
Structural-Semantic Organization of Minor Paroimia  (As exemplifies by the  Arabic and Georgian 
Material). 

Kireeva Elen  (Vilnius, Litva  )  – “Facial” maneuvers in confliscts (a comparative study of the Anglo and 
Russian cultures). 

Tsisana Modebadze, Tamar Shiukashvili (Iakob Gogebashvili State University, Telavi) – Semantic 
Interrelationship of Lexeme “Money” in Phraseologisms in German and English Languages. 

Giorgi Kuparadze, Tsiuri Akhvlediani  (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)  – Euphemisms in the 
speech of politicans and diplomats (on the material of English and French Languages) .  



Nino Sharashenidze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)–  Imperative properties of hypertext on 
the example of German text. 

Chernyshova Liudmila(Мinsk, Belarus)   –  Russian conceptualization of Emotional states .   

Larisa Chovich  ( Bosnia and Herzegovina)  – Concert boredom and its linguistic presentation “Eugene 
OneginN. Pushkin and in his translation into Serbian. 

Jolanta Chomko  (Bialystok, Poland ) – The color human space in “Running on waves” by Alexander 
Grin . 

 

  

                                                                      Section   IV 

Room # 3316, Building III 

Chairs: Nino Kvirikadze, Bogumil Wolski 

Zurab Archvadze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Metamorphoses of  artistic type of  Fader. 

Maia  Akhvlediani, Nino Orjonikidze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) –  The work of  Meliton 
Kelenjeridze “ The Treasure of His Holiness Gabriel”.  

Salima Gasimova  (Baku, Azerbaijan) – Russian-Azerbaijani literary connections. 

Bogumil Wolski ( Krosno, Poland) –  The Practuice of Blackface in Bruitish Situatuion Comedy. 

Ewa Newerle-Wolska (Krosno, Poland) – Everything is not as it Seems: an Inquiry into Selected Reality 
Shows  

Nino Kvirikadze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) –The title of Thomas Mann’s story “The Path 
to the Cemetery’ .  

Aleksandr Ivanitskiy (Мосkow, Russia) –  Poetry and painting of Catharina II’age: logic of the common 
influence . 

Irine Kravchenko ( Shota Rustaveli State University, Batumi ) – From the road tunnel According to 
Karchkhadze's "Dimension". 

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

Nestan Ratiani (Illia State University, Tbilisi)– The Historical Context of the Poem “A man in the 
Column of a newspaper”. 

Ekaterine Fangani (Sokhumi State University) –Postmodern culture Text "Goodor". 



Eka Chkoidze  (Illia State University, Tbilisi) – Political orientation in the XIX  century Georgian 
Literature (an example of “Breakage of Armaz” by Vasuil Barnovi) . 

 

                                            Section IV, Session II, June 1, 2019, 9.30 – 11.30 

Chairs: Nana Pruidze, Larisa Kislova 

Vakhtang Tevdoradze    (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Medieval Arabic Khutba (Oratory 
Art). 

Maia Kobiashvili (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi)–  Stalin’s psycho-type in Grigol 
Robakidze’s writings.   

Larisa Kislova (Tyumen, Russia) –Theatre without boarders: Alexander Ostrovski’s Traditions in Russian 
new drama of the turn of the XX-XXI century.  

Irakli Mgaloblishvili (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – The issue of the artistic complexity of 
the Ipolite according to Rasin's "Fade". 

Vladimer Nosov (Moldova) –Russian literature in Moldova. 

Nataliya  Seibel (Chelyabinsk, Russia) –The Evolution of the historical concept of Fr. Shiller in the works 
of A. Stifter.  

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

Nana Fruidze (Georgian University, Tbilisi) – The issue of religious and national identity in Shio 
Aragvispiri's works . 

Leila Kvelidze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Nazik Al-Malaika and the problems of 
modern Arabic poetry.   

Murman Kutelia   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – On the Attitude of Arab Romanticists 
Towards Philosophical and Sufi Issues.    

Ramaz  Khachapuridze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – Developed Folk Genre, Charms and 
Connected Rituals According the Ethnographic Materials of Okriba.  

Paata Japaridze   (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – Mount Gaф [gaф, kaф] in the minds of 
Shemakhi population.  

 

 



                                                                               Section V: 

Room #2409, Building II 

Chairs: Ketevan Gabunia, Rusudan Gersamia 

Tsiuri  Akhvlediani , Ketevan Gabunia (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) –French language in 
modern world  

Rusudan Gersamia  (Illia State University, Tbilisi) – Functional and Semantic category of potential in 
Mengrelian and Laz  

Rusudan Gersamia, Nino Tsulaia   (Illia State University, Tbilisi) – Paradigms Analysis of Motion-
Movement verbs in Laz.  

Jean Leonard Leonardo (Paris, France) – Méthodes pour l’analyse et la documentation des langues et 
dialectes kartvèles, à la lumière de la Théorie des Dynamiques Langagières / Théorie de la Complexité/ 

Nino Dzamukashvili (Iakob Gogebashvili  State University, Telavi) – Negative Connotation as Prevalent 
Characteristic of Nationality and Country Idioms in English and Modifies Forms of some Idioms in 
Different Languages . 

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

 

                                                           Section V, Session II, June 1, 2019, 9.30 – 11.30 

Chairs: Nino Pkhakadze, David Botera 

David Botera  (Haifa, Israel)  –Civilization as the genetic Code of Civil Society. 

Tamar Lomtadze  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – From the History of development of 
LAtvian term creation . 

Hanna  Zhurauliova ( Lille, France) – Evolution of the Russian verb from origins to modern times. 

Nino Pkhakadze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)– Pragmatic Discourse Metaphor. 

 

 

 

 



                                                                                 Section VI 

Room # 1120, Building I 

Chairs: Elene Taboridze, Nunu Charkviani 

Aidukovich I.   (Belgrade, Serbia) – Traditions and innovations in the process of teaching Russian as a 
foreign in the Serbian spike.II. 

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

Elene Taboridze (Illia State University, Tbilisi) – A role of Georgian Literature in the formation of moral 
indicators against the development of current educational reform . 

Teona Tedoradze (Shota Rustaveli State University, Batumi)    – Using films in the process of teaching 
English. 

Tamar Tvaladze, Eka Gotiashvili (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – Teaching a foreign 
language through non-verbal communication.  

Tea Liklikadze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi)   – The role of motivation in teaching the 
English Language.  

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

Ekaterine Kurdadze, Nino Demetradze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Multimedia and 
Online Activities for Better Communicative Competences. 

Nunu Charkviani, Sophio Kipiani (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Peculiarities of some 
lexical units in English Language Teaching. 

Nino Khuberashvili  ( University of Caucause, Tbilisi)  – The role of collocations in foreign language 
teaching (English Language).  

 

                                                                Section VI, Session II, June 1, 2019, 9.30 – 11.30 

Chairs: Ramaz Svanidze , Khatia Khatiashvili 

Gun-Brit Коller (Oldenburg, Germany)  –Use of group forms of instruction in foreign language classes. 

Irma Malania (Tbilisi #53 Public school)   –  The fiction and Performance.  

Lali Mikadze (Kutaisi #1 Public school)  – Teaching  irregular verbs at school  



Ramaz Svanidze (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – On the Issue of Affricates in a Theoretical and 
Methodical Context. 

Belovodskaia Anastasia (Vilnius, Lithuania)  – Hash tag as a representative of media concept. 

Olkhovik N., Mushenko E. (Istanbul, Turkey) –Formation of ethical and deontological competence in 
foreign language classes. 

Nana Shavtvaladze   (Georgian University, Tbilisi )  – Innovative pedagogy for Kartvelological disciplines. 

Nodar Tsagareishvili (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi) – Modern technologies in the lesson of 
History. 

Bela Khabeishvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) – Modern methodic of teaching foreign 
languages.   

Khatia Khatiashvili, Gvantsa Tchanturia (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) – Supporting a 
foreign language learning for students with disabilities.  

 

 

 

                                                                       Section VII 

Room # 3519, Building III 

Chairs: Sophio Imedadze , David Akhvlediani   

David Akhvlediani  (Illia State University, Tbilisi) )  – Approaching equivalence in Translation  

Dali Bakhtadze (Illia State University, Tbilisi) )  – Linguistic parameters of narrative discourse and text 

Tamar Gogoladze, Ketevan Barbakadze  (Gori State Teaching University)  – The issue of the character  in 
the fictional texts translated from foreign languages. 

Ketevan Dogonadze (Akaki Tsereteli State University) – The Linguo-culturological Analysis of Reference 
on the Basis of the Translations of E.Hamingway’s Short Stories.  

Ekaterine Tophuria (Akaki Tsereteli State University) – Language Restoration and Linguistic 
Transformations. 

Sophio Imedadze (Akaki Tsereteli State University) – Arabic Consonants in the Georgian Language.  

 

                                               Section VII, Session II, June 1, 2019, 9.30 – 11.30 



Chairs: Natia Zviadaze, Khatia Khatiashvili 

Miranda Lomidze (Akaki Tsereteli State University) – Sociolinguistic aspects of the Feminisation of 
names of Professions in the Contemporary French Language.  

Natia Svintradze (Akaki Tsereteli State University) – The peculiarities of Translating Persian 
phraseologisms into Georgian.  

Lela Oniani    (Akaki Tsereteli State University) – Translation and the problem of Style equivalents on 
the basis of English-Georgian proverbs.    

Rita Jaiani (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU)– Galaktion's "Wind of Christ" in the 
English translation 

Nino Jorbenadze  (Arnold Chikobava  Institute of  Linguistic  at TSU),  Iamze Gagua (Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University)  – Basic principles of foreign words translation  in modern Georgian language 
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