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სამეცნიერო სესიის მუშაობის განრიგი 

 
 მისალმება – 3-5 წუთი 

 მოხსენება – 10-15 წუთი 

 შეკითხვა – 2 წუთი 
 პასუხი – 2-3 წუთი 
 მსჯელობა – 5 წუთი 

 

9 ნოემბერი 

 ღონისძიების გახსნა − 12:00 სთ 
 პლენარული სხდომა − 12:00-12:30 

 შესვენება − 12:30-13:00  

 სექციური სხდომები (I, II, III,  IV, V) − 13:00-16:00 სთ 
 სექციურ სხდომათა შეჯამება − 16:15 

 ოფიციალური ვახშამი – 18.00 
 

10 ნოემბერი 

 სექციური სხდომები (I, II, III, IV, V) − 10:00-12:00 სთ 

 შესვენება − 12:00-13:00  
 სესიის შეჯამება და დახურვა − 13:30 სთ 

 

 

 

9 ნოემბერი, 12:00 სთ. 

 

კონფერენციის გახსნა 

ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელობის სახელმწიფო 

 უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზი 

 

შესავალი სიტყვა – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მე-

რაბ ხალვაში 

მ ი ს ა ლ მ ე ბ ე ბ ი: 

თორნიკე რიჟვაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე 
ლაშა კომახიძე – ქალაქ ბათუმის მერი 

ნანა მაჭავარიანი − თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დი-

რექტორი  

ანზორ ბოლქვაძე – საქართველოს პარლამენტის წევრი 

ვანო პაპუნიძე – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის ბიუროს ხელ-
მძღვანელი 

როინ მალაყმაძე – ბსუ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი 
 

ახლადგამოცემული ლექსიკონების წარდგინება 
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I სექცია 

 

13:00-16:00 სთ, 118-ე აუდიტორია 
 

თ ა ვ მ ჯ დ ო მ ა რ ე ე ბ ი: თამარ ვაშაკიძე, ტარიელ ფუტკარაძე 

 

თამარ ვაშაკიძე (თბილისი), მუხრან მაჭავარიანი − იმერიზმები დიალოგურ ლექსში 

თალიკო ბერიძე (ბათუმი), მეფუტკრეობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ლექსიკური ერ-
თეულის შესახებ აჭარულში 

მარიამ კობერიძე (გორი), სიდიდის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართლურში (ქართლური დია-

ლექტის ლექსიკონის მასალების მიხედვით) 

ნინო ხახიაშვილი (თბილისი), ქართულ ტრადიციაში დამკვიდრებული (სახეცვლილი) რამ-
დენიმე ბიბლიური ლექსემა 

ტარიელ ფუტკარაძე (თბილისი), ზანურ-სვანური ლექსიკის ადგილისათვის ქართული ენის 

ახალ განმარტებით ლექსიკონში 

 

 

II სექცია 

 

13:00-16:00 სთ, 128-ე აუდიტორია 

 

თ ა ვ მ ჯ დ ო მ ა რ ე ე ბ ი: ნარგიზ ახვლედიანი, მამია ფაღავა 

 

მაკა ბერიძე (ახალციხე), დიალექტური ლექსიკა ჟურნალ „ჭოროხში“ დაბეჭდილი პოეტების 
ენაში  

ნიკო ოთინაშვილი (ცხინვალი), მცენარეთა სახელები და წარმოება რაჭაში ჩაწერილი მასალის 

მიხედვით 

ნარგიზ ახვლედიანი (ბათუმი), მცენარეთა სახელიდან მომდინარე ერთი ტოპონიმის კვლევი-

სათვის 

მიხეილ ლაბაძე (თბილისი), ლაზურ კილოთა ლექსიკა ქართული ენის განმარტებითი ლექსი-

კონისათვის 

თეონა მაჭავარიანი (ქუთაისი), იმერული დიალექტური ლექსიკისათვის (ოკრიბული მასა-

ლის მიხედვით 

მამია ფაღავა (ბათუმი), სუფიქსური წარმოების ერთი შემთხვევა მარადიდის ტოპონიმიაში 
 
 

III სექცია 

 

13:00-16:00 სთ, 105-ე აუდიტორია 
 

თ ა ვ მ ჯ დ ო მ ა რ ე ე ბ ი: მაია კიკვაძე, ნათელა მელიქიძე 

 

ნათელა მელიქიძე (ახალციხე), თურქული ლექსიკა ასპინძის მუნიციპალიტეტის ანთროპო-
ნიმიაში 
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ირა ქათამაძე (ხიჭაური), უჩამბის ხეობის ზოგიერთი ლექსიკური თავისებურების შესახებ 
(ორი სოფლის მაგალითზე) 

მანანა ჩაჩანიძე (თბილისი), „ხევსურული საგა“, როგორც დიალექტოლოგიისათვის მნიშვნე-

ლოვანი ერთი ტენდენციის ნიმუში თანამედროვე ქართული პოეზიიდან 

ნინო მაშია (სოხუმი), სამიწათმოქმედო შრომასთან დაკავშირებული ლექსიკა ლაზურში 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი (თბილისი), მცენარე ჩალამძივას − Coix lacryma აჭარული სახელე-
ბის მოტივაციისა და ღაჭ- ლექსიკური ძირის სემანტიკისთვის 

მაია კიკვაძე (ბათუმი), რამდენიმე ლექსიკური ერთეულის კვალიფიკაციისათვის 

 

 
 

IV სექცია 

13:00-16:00, 103-ე აუდიტორია 
 

თ ა ვ მ ჯ დ ო მ ა რ ე ე ბ ი:  ნონა ქეცბაია, იგორ კეკელია 

 

ნარგიზა სურმავა (ბათუმი), პარალინგვიზმები, ელიფსისი და ტრანსპოზიციის გზით მიღე-

ბულ ნაწილაკები (და, რა) 

ნონა ქეცბაია (სოხუმი), ხელობის აღმნიშვნელი ტერმინები მეგრულში (სტრუქტურულ-სემან-

ტიკური ანალიზი) 

რევაზ შეროზია (ზუგდიდი), ისტორიული დიალექტოლოგიის საკითხისათვის 

ნინო მახარაძე (ბათუმი), აჭარული დიალექტი და სულხან-საბას „სიტყვის კონა“ 

ნანა ცეცხლაძე (ბათუმი), ჭამა კომპონენტიანი შესიტყვებანი ქართული ენის დიალექტებში 

იგორ კეკელია (მარტვილი), მდინარე ენგურის ისტორიული და თანამედროვე სახელწოდებე-

ბისათვის 
 

 

 

V სექცია 

13:00-16:00, 104-ე აუდიტორია 

 

თ ა ვ მ ჯ დ ო მ ა რ ე ე ბ ი: მანანა ტაბიძე, ომარ მემიშიში 

 

ნინო ჯორბენაძე (თბილისი), ბილინგვიზმი და ქართული ენის სამხრულ-დასავლურ დია-

ლექტები 

ომარ მემიშიში (ბათუმი), ზმნისწინთა სისტემა სარფის მეტყველებაში 

მაია გელაშვილი (სოხუმი), ქართულიდან ნასესხები რწმენა-წარმოდგენებისა და რიტუალის 

ლექსიკა ოსურში 

ნუგზარ ანთელავა (თბილისი), აფხაზური „ათლარ||ეთლარ ჩოფა“-ს ამოსავალი სემანტიკისა-
თვის 

მანანა ტაბიძე (თბილისი), დიალექტური ლექსიკა და ნორმა 
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10 ნოემბერი 
 

I სექცია 

 

10:00-12:00 სთ, 112-ე აუდიტორია 

 
თ ა ვ მ ჯ დ ო მ ა რ ე ე ბ ი: შუშანა ფუტკარაძე, ელენე ფილაშვილი 

 

ნინელი ჭოხონელიძე (თბილისი), ზოგიერთი ომონიმის (1. ზანდუკი; 2. დოლაბი; 3. აკუმი) 

ისტორიისთვის 

ელზა ფუტკარაძე (ხიჭაური), ლექსიკური ერთეულები დევსქელის ხეობის მეტყველებიდან 

ნაილე მიქელაძე (ახალციხე), სამცხე-ჯავახეთის ზოგიერთი ტოპონიმის შესწავლისათვის 

ლელა გიგლემიანი (თბილისი), სვანური ტოპონიმიკური ლექსიკა ნ. ანისიმოვის მოგზაურო-

ბის წიგნში 

ელენე ფილაშვილი, ნუნუ გელდიაშვილი (თელავი), ზოგი ლექსიკური ერთეულის „სამხილა-

ვის“ შესახებ 

 
 

II სექცია 

 

10:00-12:00 სთ, 218-ე აუდიტორია 
 

თ ა ვ მ ჯ დ ო მ ა რ ე ე ბ ი: ციალა ნარაკიძე, ვიანორ ახალაია 

 

ნანული ნოღაიდელი (ბათუმი), ჯემალ ნოღაიდელი და აჭარული დიალექტის ლექსიკა (ის-

ტორია და თანამედროვე მდგომარეობა) 

რევაზ აბაშია (თბილისი), ქართული დიალექტური  ლექსიკა  და  საერთოქართველური  ფუ-
ძე-ენის რეკონსტრუქციის  ზოგიერთი  საკითხი. II 

რამაზ ხალვაში (ბათუმი), ქართული დიალექტიზმი XII საუკუნის სპარსულ პოეზიაში 

მანანა ბუკია (თბილისი), ორენოვანი სინონიმებისათვის ლაზურში (თვეების აღმნიშვნელი 
სახელები) 

ვიანორ ახალაია (გორი),-შენი კავშირის აგებულებისა და ფუნქციისათვის ზანურში 

ციალა ნარაკიძე (ბათუმი), ზოგიერთი ლექსიკური ერთეულისათვის ლაზურში 
 

 

III სექცია 

 

10:00-12:00 სთ, 115-ე აუდიტორია 
 

თ ა ვ მ ჯ დ ო მ ა რ ე ე ბ ი: მაია მიქაუტაძე, ვაჟა შენგელია 

 

მაია მჟავანაძე (ბათუმი), ზმნისწინთა დიალექტური ფორმები ახალ ქართულში 

ვაჟა შენგელია (თბილისი), ოდენპრეფიქსული სიტყვაწარმოება მეგრულში 
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თინათინ თურქია (ქუთაისი), სოციოლექტისა და გეოგრაფიული დიალექტის მიმართების სა-
კითხისათვის 

თეა ტეტელოშვილი (თბილისი), დიალექტიზმები ქართულ ხალხურ სატრფიალო პოეზიაში 

ეკა დადიანი, მაია მიქაუტაძე (ქუთაისი), ტაოური დიალექტური ლექსიკისათვის 
 

 

 

IV სექცია 

 

10:00-12:00 სთ, 113-ე აუდიტორია 
 

თ ა ვ მ ჯ დ ო მ ა რ ე ე ბ ი: მედეა რიჟვაძე, ცირა ჯანჯღავა 

 

მაკა ლაბარტყავა (თბილისი), დიალექტიზმები ქართულ ხალხურ ზღაპარში 

ლევან კოჭლამაზაშვილი (თბილისი), ქიზიყური ლექსიკის შესწავლის ძირითადი ასპექტები 

ნანა სააკაძე (თბილისი), ადამიანის ხასიათ-თვისებების აღმნიშვნელი ლექსიკა (ქვემოქარ-
თლური კილოკავის მიხედვით) 

კესო გეჯუა (თბილისი), მეგრული ლექსიკა კონსტანტინე გამსახურდიას ნოველებში და ქარ-

თული ენის განმარტებითი ლექსიკონი 

მედეა რიჟვაძე (ხიჭაური), ღორჯომის მეტყველებაში დაცული რამდენიმე აღმოსავლური ერ-
თეული 

ცირა ჯანჯღავა (თბილისი), სემანტიკური ცვლის შესახებ მეგრულის ზოგ ნასესხებ სიტყვაში 

 

 
 

V სექცია 

 

10:00-12:00 სთ, 105-ე აუდიტორია 
 

თ ა ვ მ ჯ დ ო მ ა რ ე ე ბ ი: იზა ჩანტლაძე, მერაბ ჩუხუა 
 

შალვა გაბესკირია (თბილისი), შოთა რუსთაველის მშობლიური კილოს საკითხისათვის „ვე-
ფხისტყაოსნის“ დიალექტიზმების მიხედვით 

იზა ჩანტლაძე (თბილისი), იფხ-/იმფხ-/-იმხ- ძირი სრულიად საქართველოში 

შუშანა ფუტკარაძე (ბათუმი), არქაული ლექსიკა ტაო-კლარჯულ კილოებში 
მერაბ ბერიძე (ახალციხე), ჯავახური დიალექტის ლექსიკური გააქტიურიება პოეტის შემო-

ქმედებაში 

მერაბ ჩუხუა (თბილისი), ქალაქ- ფუძის ეტიმოლოგიის ცდა 

 
 

 

სესიის შეჯამება და დახურვა, 12:00-13:00  სთ. სააქტო დარბაზი 

სტუმრების გაცილება, 13:15 
 


