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სიმპოზიუმის მუშაობის განრიგი 

 

22 ნოემბერი 

 

(საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, რუსთაველის 

გამზირი, 52, V სართული) 

 

930 – 1130 – მონაწილეთა რეგისტრაცია  

1200 – სიმპოზიუმის გახსნა, მისალმებები, მოხსენებები 

1400 – ხემსი 

1500 – 1700  – სექციური სხდომები 

 

23 ნოემბერი 

 

ს ე ქ ც ი უ რ ი  ს ხ დ ო მ ა  

 

(ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

I კორპუსი, ჭავჭავაძის გამზირი, 1) 

 

1000 – 1200 – სექციური სხდომები 

1200 – ხემსი 

1300 – 1500 – სექციური სხდომები 

1500 – ხემსი 

1600 – 1800 – სექციური სხდომები 

1900  – სადილი 

 

24 ნოემბერი 

 

პ ლ ე ნ ა რ უ ლ ი  ს ხ დ ო მ ა  

 

(ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

I კორპუსი, ჭავჭავაძის გამზირი, 1) 

 

1000  – 1200 –  მოხსენებები 

1200 – ხემსი 

1230 – შემაჯამებელი სხდომა 

1400  – ექსკურსია, ბანკეტი 
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22 ნოემბერი 

1200 

 

სიმპოზიუმის გახსნა 

 

(საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, რუსთაველის 

გამზირი, 52, V სართული, სხდომათა დარბაზი) 

 

შესავალი  სიტყვა  – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის    

     პრეზიდენტი, აკად. გ. კვესიტაძე 

 

მ ი ს ა ლ მ ე ბ ე ბ ი: 

 

საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 

კომიტეტის თავმჯდომარე მ. ჯაში 

თ. გამყრელიძე – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სა-

პატიო პრეზიდენტი 

გ. შარვაშიძე – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორი 

ი. აბდულაევი (მაჰაჩყალა) – ჰ. წადასას სახელობის ენის, ლიტერატურისა 

და ხელოვნების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი 

კ. ვამლინგი (მალმო) – მალმოს უნივერსიტეტის პროფესორი 

ა. ხალიდოვი (გროზნო) – ჩეჩნეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფე-

სორი 

მ. სულტიგოვა (მაგასი) – ჩ. ახრიევის სახელობის ინგუშეთის ჰუმანიტა-

რულ მეცნიერებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის წა-

მყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი 

ა. აბრეგოვი (მაიკოპი) – ადიღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი 

ენათმეცნიერების კათედრის პროფესორი 

ს. პაზოვი (კარაჩაევსკი) – უ. ალიევის სახელობის ყარაჩაი-ჩერქეზეთის სა-

ხელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი 

ნ. მაჭავარიანი (თბილისი) – თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიე-

რების ინსტიტუტის დირექტორი 

ც. ბარამიძე (თბილისი) – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტე-

ტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 
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მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ე ბ ი  

 

ნ. მაჭავარიანი (თბილისი), აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას ცხოვრება და 

მოღვაწეობა 

გ. კვარაცხელია (თბილისი), არნოლდ ჩიქობავას თეორიული მემკვიდრეობა 

ვ. შენგელია (თბილისი), აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა – ქართველური 

და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნერების პატრიარქი 

დ. მელიქიშვილი (თბილისი), გრამატიკის, როგორც ენათმეცნიერების 

ერთ-ერთი დარგის, შესწავლის საგანი არნოლდ ჩიქობავას 

„მეთოდოლოგიური იმანენტიზმის“ შუქზე (ისტორია და 

დღევანდელობა: 1928-2018) 

 

 

 

1500 – 1700 

 

ს ე ქ ც ი უ რ ი  ს ხ დ ო მ ე ბ ი  

I  სექცია 

 

თავმჯდომარეები: ნ. მაჭავარიანი, მ. ი. მაჰომედოვი 

 

ა. აბრეგოვი (მაიკოპი), nomina agentis-ისა და nomena actionis-ის გამიჯვნი-

სათვის ადიღეურ ენათა -კ  სეგმენტიან ნაზმნარ არსებით 

სახელებში 

ნ. მაჭავარიანი (თბილისი), ზედსართავი სახელისა და ზმნისართის გამიჯ-

ვნისათვის აფხაზურში უქონლობის სახელთა წარმოებისას 

მ. ი. მაჰომედოვი (მაჰაჩყალა), ზედსართავი სახელის კლასისა და რიცხვის 

ნიშნების სინტაქსური როლი ხუნძურ ენაში 

მ. სუხიშვილი (თბილისი), ვინ? და რა? ჯგუფის სახელების სემანტიკისა 

და ფორმაცვალების შესახებ ქართულში 

ნ. აბდულმუთალიბოვი (მაჰაჩყალა), პრევერბები ლეზგიური ზმნის 

სტრუქტურაში 

თ. ლომთაძე (ქუთაისი), ც. ჯანჯღავა (თბილისი), სახელთა ბრუნების თა-

ვისებურებები ცხინვალელ ებრაელთა მეტყველებაში 
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ნ. გიშევი (მაიკოპი), ადიღურ ენათა მეტყველების ნაწილების საკითხისა-

თვის 

ნ. მეტრეველი (პარიზი), ვითარებითი ბრუნვის განსხვავებული ფორმები 

ზოგიერთ მეტყველების ნაწილთან 

ლ. ტარიევა (მაგასი), ერგატიულ ენათა პირის პარადიგმის ეგოცენტრული 

კომპონენტები სახელის მორფოლოგიაში 

 

 

II  სექცია 

 

თავმჯდომარეები: ი. დიბიროვი, მ. სუხიშვილი 

 

ა. ხალიდოვი (გროზნო), უპირო პრედიკატივები იბერიულ-კავკასიურ 

ენებში 

ნ. არდოტელი (თბილისი), კლასის გრამატიკული კატეგორია ნახურ-და-

ღესტნურ ენათა სახელსა და ზმნაში 

ს. პაზოვი (კარაჩაევსკი), ზედსართავი სახელის, როგორც მეტყველების ნა-

წილის, კვალიფიციის ზოგი თავისებურების შესახებ აბაზურ 

ენაში 

მ. ჩუხუა (თბილისი), კავკასიური ტიპის უფროობითი ხარისხის სუფიქ-

სური წარმოებისათვის სვანურში 

ი. ლანდერი, ტ. არხანგელსკი (მოსკოვი), ადიღეურ ტექსტთა ავტომატური 

მორფოლოგიური ანოტირების თავისებურებები 

ა. ბაბალიევა (პარიზი), ა. როსტოვცევ-პოპიელი (პარიზი), IMMOCAL: 

ზმნური კატეგორიების ტიპოლოგიასთან დაკავშირებული 

კორპუსებზე დაფუძნებული მიდგომა 

ვ. ახალაია (გორი), ნაწილაკები და ბრუნვის ნიშნები კავშირის ფუნქციით 

ჭანურში (ლაზურში) 

ჰ. ნავრაზოვა, ლ. ასხაბოვა (გროზნო), ზმნისართებისა და თანდებულების 

მატერიალური ერთობა და ფუნქციური სხვაობა ნახურ-და-

ღესტნურ ენებში 

კ. აბაქაროვა (ნარიან-მარი), ლაკური ენის ზოგი სტრუქტურული ერთეუ-

ლის სტატუსისათვის მეტყველების ნაწილთა სისტემაში 
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III  სექცია 

 

თავმჯდომარეები: ს. ანჩეკი, ზ. კიკვიძე 

 

ლ. აბულაძე (მიუნსტერი), სივრცული დეიქსისის კატეგორია კავკასიურ 

ენებში 

ზ. მალაევა (მაჰაჩყალა), ზმნურ-სახელური დიაპაზონის „შერეული“ მეტყვე-

ლების ნაწილების გრამატიკული სტატუსის პრობლემის შესახებ 

ე. გაზდელიანი (თბილისი), მრავლობითი რიცხვის წარმოება სვანურ  

მიმღეობებში 

მ. ბაჰომედოვი (მაჰაჩყალა), არსებითი სახელის შემცველი ტოპონიმიკური 

მოდელები დაღესტნის ხალხთა ენებში 

ი. ვიკერს შროირი, მ. იონოვი (მაინის ფრანკფურტი), ბაცბური ენის 

კორპუსის შედგენა-ანოტირება 

რ. ფარეულიძე (თბილისი), სიტყვაწარმოების ზოგი საშუალების შესახებ 

ჩეჩნური ენის ქისტურ დიალექტში 

რ. დუაიკი (ჰებრონი), ენის შენარჩუნების შესახებ არაბულ სამყაროში 

სხვადასხვა თაობის ჩერქეზთა მიერ  

თ. მახარობლიძე (თბილისი), მეტყველების ნაწილთა პრობლემა ქართულ 

ჟესტურ ენაში 

ს. ანჩეკი (მაიკოპი), პოლისემიისა და ომონიმიის საკითხისათვის ადიღურ 

ენებში 

 

 

 



 8 

23 ნოემბერი 

 

ს ე ქ ც ი უ რ ი  ს ხ დ ო მ ე ბ ი  

(ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

I კორპუსი, ჭავჭავაძის გამზირი, 1) 

 

I  სექცია 

 

1000 – 1200 

 

თავმჯდომარეები: თ. გვანცელაძე, ზ. მალაევა 

 

თ. გვანცელაძე (თბილისი), სიტყვის მახასიათებლები აფხაზურ ენაში 

რ. მუთალოვი (მოსკოვი), ზმნის გრამატიკული კატეგორიები კადარულ 

ენაში 

რ. ოლმესოვი (მაჰაჩყალა), თურქიზმები დაღესტნურ ენათა მესაქონლეო-

ბის ლექსიკაში 

ნ. ფონიავა (თბილისი), გაოცებისა და მწუხარების გამომხატველი შორის-

დებულები აფხაზურში 

ლ. ფაჩულია (სოხუმი), ზ. კიკვიძე (თბილისი), ექოსებრი რედუპლიკაციის 

სამი ტიპი მეგრულში 

რ. საგოვი (მაგასი), ინგუშთა საკუთარი სახელების სიტყვაწარმოების თა-

ვისებურებანი 

მ. ხაჩუკაევა (გროზნო), ვოკატივის ფუნქციით გამოყენებული ნათესაობის 

ტერმინების სტატუსის საკითხისათვის მეტყველების ნაწილ-

თა სისტემაში 

ა. როსტოვცევ-პოპიელი (პარიზი), III და IV სერიების ნაკვთთა ფუნქციუ-

რი განაწილება მეგრულში 

მ. შიჰაბუდინოვი (კურაევი) (ხასავიურთი), ხუნძური ზმნის ხმაბაძვითი 

და ბგერწერითი ფუძე 
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1300 – 1500 

 

თავმჯდომარეები: ს. ომიაძე, მ. სულტიგოვა 

 

ტ. ჰაჯიაჰმედოვი (მაჰაჩყალა), დარგუული ენის გავლენა ყუმიყური ენის 

ყაიტაღური დიალექტის ანგიკენტურ კილოკავზე 

ს. ომიაძე (თბილისი), შორისდებული – სხვათაგან გამორჩეული მეტყვე-

ლების ნაწილი 

ჟ. აღაბეკოვი (მაჰაჩყალა), თანდებულები თაბასარანული ენის ჩრდილო-

ურ დიალექტში 

რ. აბაშია (თბილისი), მორფოლოგიურ-ლექსიკური იზოგლოსები და სა-

ერთოქართველური ფუძეენის დიფერენციაციის ზოგიერთი 

საკითხი 

ა. ვაგაპოვი (გროზნო), ჩეჩნური ენის დამოუკიდებელ ზედსართავთა მე-

ტყველების ამა თუ იმ ნაწილისადმი კუთვნილების საკითხი-

სათვის 

მ. ბიდანოკი (მაიკოპი), ხშირად გამოყენებული მეტყველების ნაწილები 

ადიღურ იგავებში 

მ. ჭეერჩიევი (მაჰაჩყალა), ზმნური ფორმაწარმოების თავისებურებები 

ხუნძური ენის ჭარულ დიალექტში 

ც. ჯანჯღავა (თბილისი), ზოგი მორფონოლოგიური მოვლენის შესახებ მე-

გრულ სახელთა ბრუნების პროცესში 

 

 

1600 – 1800 

 

თავმჯდომარეები: ი. აბდულაევი, ი. ჩანტლაძე 

 

ი. აბდულაევა (მაჰაჩყალა), ინფინიტივი ახვახურ ენაში 

თ. ბურჭულაძე (თბილისი), მსაზღვრელიან სახელთა ბრუნების ტიპებისა-

თვის 

ს. ჯამირზაევი (გროზნო), ჩეჩნური ენის რეალური თუ ფორმალური გრა-

მატიკის შესწავლის საკითხისათვის 

მ. იბრაჰიმოვა (მაჰაჩყალა), მასდარის სახელურ ნიშანთა სპეციფიკა რუ-

თულურ ენაში 

ქ. დათუკიშვილი (თბილისი), თანდებულისა და ნაწილაკის საკითხი ქარ-

თული ენის მეტყველების ნაწილთა სისტემაში 
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ნ. სურმავა (თბილისი), თავიეთ-ი და თავიანთ-ი რეფლექსივების ურთი-

ერთმიმართებისათვის (სამწერლობო ძეგლთა მონაცემების 

მიხედვით) 

დ. მაჰომედოვა (მაჰაჩყალა), კლასისა და რიცხვის ნიშნების როლი ყარა-

ხული დიალექტის ტლესერუხულ კილოკავში 

ლ. კოჭლამაზაშვილი (თბილისი), ბრალდებითი ბრუნვის საკითხისათვის 

ხათურში 

 

 

 

II  სექცია 

 

1000 – 1200 

 

თავმჯდომარეები: რ. ფარეულიძე, ბ. ხარსიევი 

 

ი. დიბიროვი (მაჰაჩყალა), ზმნა როგორც მეტყველების ნაწილი ხუნძურ 

ენაში (ჭარული დიალექტის მასალის მიხედვით) 

ნ .  ჯორბენაძე (თბილისი), მეტყველების ნაწილთა სისტემისა და ქვესის-

ტემების დაჯგუფების თანამედროვე პრინციპებისათვის ქარ-

თულში 

ლ. აზმაიფარაშვილი (თბილისი), დერივაციის თავისებურებები ხუნძურ 

ენაში 

უ. ჰასანოვა (მაჰაჩყალა), რთულ ზმნისართთა წარმოება დარგუულ ენაში 

ბ. ხარსიევი (მაგასი), ანთროპოცენტრულ კომპონენტთა შესატყვისობის 

საკითხისათვის ერგატიულ ენათა სახელის მორფოლოგიის 

ერთეულებთან 

ს.-ჰ. ირეზიევი, ა. აბუბაქაროვი (გროზნო), ფონეტიკური პროცესები დან 

„კეთება“, ლალან „მიცემა“, დითან „დატოვება“ ზმნების მეშვე-

ობით ზმნათა წარმოებისას ჩეჩნურ და ინგუშურ ენებში 

რ. მაგდილოვა (მაჰაჩყალა), არჩიბული ენის დესტრუქციულ ზმნათა 

სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებები 

დ. კაკაშვილი (თბილისი), გრამატიკული კლასის ნიშნების უნიფიცირე-

ბის ტენდენცია წოვათუშურ ენაში 
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1300 – 1500 

 

თავმჯდომარეები: მ. ა. მაჰომედოვი, მ. ღლონტი 

 

მ. ა. მაჰომედოვი (მაჰაჩყალა), მეტყველების სახელური ნაწილები ხუნძურ 

ენაში (არსებითი სახელი) 

მ. ღლონტი (თბილისი), კაცობრივი სიტყვის უზენაესი დანიშნულებისა-

თვის (საკითხის დასმა) 

ე. შენგელია (თბილისი), მეგრული ზისხირ-ი || ზ სხ რ-ი „სისხლი“,  

ლაზური დიცხირ-ი ლექსემების შემცველი იდიომების 

სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი 

ს. შიხალიევა, შ. იუსუფოვა (მაჰაჩყალა), სინონიმების ლექსიკონი „კომო-

ნიმი↑ურბანონიმი“ ენის კორპუსში (თაბასარანული ენის მარ-

კერების საველე კვლევის მასალაზე) 

ზ. რამაზანოვა (მაჰაჩყალა), თანდებულები სხვადასხვა ტიპოლოგიის 

ენებში 

ს. მუტაევა, ს. რაბადანოვა (მაჰაჩყალა), აბსოლუტივის შემცველი სი-

ტყვათშეხამების როლი და ფუნქციონირება დარგუულ ენაში 

მ. ჩაჩანიძე (თბილისი), პრაგმატული შევიწროების ტენდენციის ერთი ნი-

მუში უახლესი ქართული სინონიმიკიდან 

ლ. ციხელაშვილი (თბილისი), ა. როსტოვცევ-პოპიელი (პარიზი), ნაწევრის 

(არტიკლის) ადგილი ძველი ქართული ენის მეტყველების  

ნაწილთა სისტემაში 

 

 

1600 – 1800 

 

თავმჯდომარეები: კ. ვამლინგი, თ. ვაშაკიძე 

 

ა. მეირიევა (მაგასი), რუსული ლექსიკური ნასესხობანი ინგუშურ ენაში 

ა. ჯალილოვა (მაჰაჩყალა), რეფლექსური ნაცვალსახელები რუთულური 

ენის მუხადურ და ბორჩულ-ხნოვურ დიალექტებში 

მ. ლომია, რ. ქურდაძე, ნ. ჭუმბურიძე, ქ. მარგიანი (თბილისი), რთული 

უარყოფითი სახელური ლექსემები ქართულ ენაში: სტრუქ-

ტურა და ფუნქციური განაწილების პრინციპები 

მ. საღლიანი (თბილისი), ნაწილაკიან არსებით სახელთა ბრუნებისათვის 

სვანურში 
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ნ. ბეპიევი (თბილისი), ნაწილაკის სემანტიკური განსხვავება იბერიულ-

კავკასიურსა და ირანულ ენებში 

რ. ზექალაშვილი (თბილისი), მეტყველების ნაწილთა კლასიფიკაცია და 

ფუნქციური ტრანსპოზიციის საკითხები ქართულ ენაში 

ს. მალაევა (მაჰაჩყალა), მრავლობითობის კატეგორიის სემანტიკური ორ-

განიზაციის თავისებურებანი აღულურ ენაში 

მ. ლაბარტყავა (თბილისი), სა-ე, სა-ო კონფიქსებით ნაწარმოებ სახელთა 

ერთი საკითხისათვის 

 

 

 

III  სექცია 

 

1000 – 1200 

 

თავმჯდომარეები: ი. ლანდერი, რ. ლოლუა 

 

ვ. შენგელია, ც. ჯანჯღავა (თბილისი), ქართველურ და აფხაზურ-ჩერქე-

ზულ ენათა მორფოლოგიის შედარებით-ტიპოლოგიური და-

ხასიათება 

მ. მაჰომედოვა (მაჰაჩყალა), განგრძობითობის სემანტიკის გამოხატვა ლა-

კურ ენაში 

ნ. რუხაძე, ე. ასლანოვი (თბილისი), აზერბაიჯანული ენიდან უდიურ ენა-

ში ნასესხები ზოგიერთი სახელური ფუძის ისტორიისათვის 

დ. მაჰომედოვი (მაჰაჩყალა), ზმნის ინფინიტურ ფორმათა პრედიკატული 

ფუნქციების შესახებ ხუნძურ ენაში 

ი. ლანდერი, ი. ბაგიროკოვა (მოსკოვი), სახელის სტატუსი ადიღეური 

ენის მეტყველების ნაწილთა სისტემაში 

რ. ლოლუა (თბილისი), გენდერულ სხვაობათა აღნიშვნა კავკასიის ალბა-

ნური ენის მორფოლოგიაში 

ზ. ქიევა (მაგასი), აბსტრაქტულ არსებით სახელთა ლექსიკურ-სემანტიკუ-

რი ჯგუფების შესახებ ინგუშურ ენაში 

ა. ჯალალოვა (მაჰაჩყალა), კომპონენტთა რიგი დარგუული ენის ატრიბუ-

ტულ შესიტყვებაში 
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1300 – 1500 

 

თავმჯდომარეები: ზ. ალიევა, ც. ბარამიძე 

 

ც. ბარამიძე (თბილისი), მორფოსინტაქსური დიასისტემები იბერიულ-

კავკასიურ ენებში 

ზ. ალიევა (მაჰაჩყალა), დამხმარე მეტყველების ნაწილთა შესახებ ჭამა-

ლურ ენაში 

თ. ვაშაკიძე (თბილისი), პარონიმია მეტყველების ნაწილებში (ქართული 

ენის მონაცემთა მიხედვით) 

რ. კანარკოვსკი (კრაკოვი), რიცხვითი სახელები იბერიულ-კავკასიურ 

ენებში 

ე. ქურთიშვილი (თბილისი), რთული პრევერბის შედგენილობის საკი-

თხისათვის დარგუულ ენაში 

ა. ალიჰაჯიევა (მაჰაჩყალა), ხუნძური ენის უკუქცევით ნაცვალსახელთა 

სპეციფიკა 

გ. თუღუჟი (მაიკოპი), ზმნური ფრაზეოლოგიური ერთეულები და მათი 

ვარიანტები ადიღურ ენაში 

ი. ეფენდიევი (მაჰაჩყალა), სპარსულ ლექსიკურ ნასესხობათა დახასიათე-

ბა მეტყველების ნაწილთა მიხედვით ნახურ-დაღესტნურ 

ენებში 

 

 

1600 – 1800 

 

თავმჯდომარეები: ნ. არდოტელი, მ. ოვხადოვი 

 

მ. ოვხადოვი (გროზნო), ნაცვალსახელის საკითხისათვის ჩეჩნურ ენაში 

ლ. ეზუგბაია (თბილისი), მეტყველების ნაწილების შესწავლის საფუძველი 

თედო უთურგაიძის გრამატიკული კონცეფციის მიხედვით 

ნ. ხახიაშვილი (თბილისი), ერთი „ძნელოვანი“ ბიბლიური სიტყვის 

(ამენ//ამინ) ისტორიისათვის ქართულში 

რ. ხალიდოვა (მაჰაჩყალა), კილოს კატეგორია კარატაულ ენაში 

ნ. ხოჭოლავა-მაჭავარიანი (თბილისი), ქართული ხორბლის უძველესი სა-

ხეობის – მახას (Triticum macha) – სახელების თავდაპირველი 

სემანტიკისათვის 
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ს. ჰასანოვა, ფ. რაჯაბოვა (მაჰაჩყალა), არსებით სახელთა მრავლობითი 

რიცხვის ფორმათა წარმოების თავისებურებები ლეზგიურ 

ენაში 

თ. ტეტელოშვილი (თბილისი), გასუბსტანტივებული ფორმაუცვლელი 

მეტყველების ნაწილების მორფოლოგიური ანალიზისათვის 

ფ. პატახოვა, მ. მიშაევა (მაჰაჩყალა), ასპექტურ მნიშვნელობათა ვერბალი-

ზაციის ფორმები სხვადასხვა ტიპოლოგიის ენებში 

 

 

 

24 ნოემბერი, 1000 

 

 

პ ლ ე ნ ა რ უ ლ ი  ს ხ დ ო მ ა  

(ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

I კორპუსი, ჭავჭავაძის გამზირი, 1) 

 
 

თავმჯდომარეები: ა. აბრეგოვი,  ვ. შენგელია 

 

ი. ჩანტლაძე (თბილისი), ნიკო მარის ხელნაწერი შრომები სვანური ენისა 

და სვანეთის შესახებ 

კ. ვამლინგი (მალმო), თანდებულების შესახებ ჩერქეზულ ენაში 

ტიპოლოგიური თვალსაზრისით 

ი. აბდულაევი (მაჰაჩყალა), ლაკური ენის მორფოლოგიური სტრუქტურა 

ა. ყაიაევის „გრამატიკაში“ 

მ. სულეიბანოვა (გროზნო), მეტყველების ნაწილებად დაყოფის პრობლემა 

ნახურ ენებში 

ა. ტიხონოვა (მაიკოპი), მეტყველების ნაწილთა გამიჯვნის პრობლემა ხა-

თურ და აფხაზურ-ადიღურ ენებში 

მ. სულტიგოვა (მაგასი), არნ. ჩიქობავას როლი კავკასიურ ენათა დარგობ-

რივი ლექსიკის შესწავლაში 
 

 

მ უ შ ა ო ბ ი ს  შ ე ჯ ა მ ე ბ ა  

 

ს ი მ პ ო ზ ი უ მ ი ს  დ ა ხ უ რ ვ ა  
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Symposium Schedule 
 

November  22 
 

(The Georgian National Academy of Sciences, 52 Rustaveli Ave., 5th Floor) 

 

930 – 1130 – Registration  

1200 – Symposium Opening, Welcome Addresses, Presentations  

1400 – Lunch 

1500 – 1700  – Sectional Meetings 

 

 

November  23 
 

S e c t i o n a l  M e e t i n g s  

 

(Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, I Building, 1 Chavchavadze Ave.)  

 

1000 – 1200 – Sectional Meetings 

1200 – Lunch 

1300 – 1500 – Sectional Meetings 

1500 – Lunch 

1600 – 1800 – Sectional Meetings 

1900  – Dinner 

 

November  24 
 

P l e n a r y  M e e t i n g  

 

(Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, I Building, 1 Chavchavadze Ave.)  

 

1000  – 1200 –  Presentations 

1200 – Lunch 

1230 – Symposium Wrap Up 

1400  –  Excursion,  Banquet 
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November  22 

1200 

 

Symposium Opening 

 

(The Georgian National Academy of Sciences, 

52 Rustaveli Ave., 5th Floor) 

 

O p e n i n g  A d d r e s s  – Acad. G. Kvesitadze, President of the Georgian 

National Academy of Sciences 

 

W e l c o m e  A d d r e s s e s: 

 

M. Jashi – Chair of the Education, Science and Culture Committee of the 

Parliament of Georgia  

T. Gamkrelidze – Honorary President of the Georgian National Academy of 

Sciences 

G. Sharvashidze – Rector of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University 

I. Abdullaev (Makhachkala) – Leading Researcher at G. Tsadasa Institute of 

Language, Literature and Art 

K. Vamling (Malmö) – Professor at Malmö University 

A. Khalidov (Grozny) – Professor at Chechen State University 

M. Sultygova (Magas) – Leading Researcher at Ch. Akhriev Ingush Research 

Institute of Humanities  

A. Abregov  (Maykop) – Professor at the Department of General Linguistics 

of Adyghe State University 

S. Pazov (Karachaevsk) – Deputy Rector of U.D. Aliev Karachay-Cherkessia  

State University  

N. Machavariani (Tbilisi) – Director of Arnold Chikobava Institute of 

Linguistics at TSU 

Ts. Baramidze (Tbilisi) – Head of the Institute of Caucasology at the Faculty 

of Humanities of TSU 
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P r e s e n t a t i o n s  

 

N. Machavariani (Tbilisi), Life and Work of Academician Arnold Chikobava 

G. Kvaratskhelia (Tbilisi), Theoretical Heritage of Arnold Chikobava 

V. Shengelia (Tbilisi), Academician Arnold Chikobava – The Patriarch of 

Kartvelian and Ibero-Caucasian Linguistics 

D. Melikishvili (Tbilisi), The Subject of Study for Grammar as One of the 

Linguistics Fields in the Light of Arnold Chikibava's  

“Methodological Immanentism” (History and Modernity: 1928-

2018)  

 

 

1500 – 1700 

 

S e c t i o n a l  M e e t i n g s  

Section  I 

 

Chairs: N. Machavariani,  M. I. Magomedov 

 

A. Abregov (Maykop),  On Distinguishing Nomina Agentis and Nomena 

Actionis in Verbal Nouns Having the Segment -ḳ ă in Adyghe 

Languages 

N. Machavariani (Tbilisi), On Separation of the Adjective and the Verbal Affix 

in Abkhazian when Deriving Nominals that Express the Lack of 

Something  

M. I. Magomedov (Makhachkala), A Syntactic Role of the Class of Adjectives 

and Plural Markers in Avar 

M. Sukhishvili (Tbilisi), On the Semantics and Form Changeability of Nouns 

of  vin? “Who” and  ra? “What” Groups in Georgian   

N. Abdulmutalibov (Makhachkala), Preverbs in the Structure of the Lezgian 

Verb 
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T. Lomtadze (Kutaisi), Ts. Janjghava (Tbilisi), Peculiarities of the Nominal 

Declension in the Speech of Tskhinvali Jews  

N. Gishev (Maykop), On the Issue of the Adyghe Parts of Speech 

N. Metreveli (Paris),  Different Forms of the Equative Case with Some Parts 

of Speech 

L. Tarieva (Magas), Egocentric Components of the Person Paradigm of the 

Ergative Languages in the Morphology of Nominals 

 

 

Section  II 

 

Chairs: I. Dibirov,  M. Sukhishvili 

 

A. Khalidov (Grozny), Impersonal Predicates in Ibero-Caucasian Langauges 

N. Ardoteli (Tbilisi), The Grammatical Class Category in Nakh-Daghestanian 

Noun and Verb 

S. Pazov (Karachaevsk), On Some Peculiarities of the Qualification of 

Adjective as a Part of  Speech in Abaza 

M. Chukhua (Tbilisi), On Suffixed Formation of the Comparative Degree of 

the Caucasian Type in Svan  

I. Lander, T. Arkhangelski (Moscow), Peculiarities of Automatic Morphological 

Annotation of Adyghe Texts  

A. Babaliyeva (Paris), A. Rostovtsev-Popiel (Paris), IMMOCAL: A Corpora-

Based Approach to the Typology of Verbal Categories 

V. Akhalaia (Gori), Particles and Case Markers with the Function of 

Conjunctions in Chan (Laz)  

H. Navrazova, L. Askhabova (Grozny), Material Similarity  and Functional 

Difference of Verbal Affixes and Postpositions in Nakh-

Daghestanian Languages  

K. Abakarova (Naryan-Mar), On the Status of Some Lak Structural Units in 

the System of the Parts of Speech  
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Section  III 

 

Chairs: S. Anchek, Z. Kikvidze  

 

L. Abuladze (Münster), The Category of Space Deixis in the Caucasian 

Languages 

Z. Mallaeva (Makhachkala), On the Problem of the Grammatical Status of 

“Mixed” Parts of Speech Having the Verbal-Nominal Diapason  

E. Gazdeliani (Tbilisi), Forming the Plural in Svan Participles  

M. Bagomedov (Makhachkala), Toponymic Models Containing a Noun in 

the Languages of the Peoples of Daghestan  

J. Wichers Schreur, M. Ionov (Frankfurt am Main), Collection and 

Annotation of the Batsbi Language Corpus 

R. Pareulidze (Tbilisi), On Some Ways of Word Formation in the Kisti 

Dialect of the Chechen language  

R. Dwaik (Hebron), Intergenerational Language Maintenance among 

Circassians in the Arab World  

T. Makharoblidze (Tbilisi), The Problem of the Parts of Speech in Georgian 

Sign Language  

S. Anchek (Maykop), On the Issue of Polysemy and Homonymy in Adyghe 

Languages  

 

 

 

 



 20 

November 23 

 

S e c t i o n a l  M e e t i n g s  

 

(Ivane Javakhishvili Tbislisi State University,  I Building, 1 Chavchavadze Ave.) 

 

Section  I 

 

1000 – 1200 

 

Chairs: T. Gvantseladzem, Z. Mallaeva 

 

T. Gvantseladze (Tbilisi), Word Characteristics in Abkhazian  

R. Mutalov (Moscow), Grammatical Categories of the Verb in Kadar  

R. Olmesov (Makhachkala), Turkishisms in the Stockbreeding Vocabulary of 

Daghestanian Languages  

N. Poniava (Tbilisi), Abkhazian Interjections Expressing Surprise and Grief  

L. Pachulia (Sokhumi), Z. Kikvidze (Tbilisi), Three Types of Echoic 

Reduplication in Megrelian   

R. Sagov (Magas), Peculiarities of the Proper Name Formation in Ingush  

M. Khachukaeva (Grozny), On the Issue of the Status of Kinship 

Terminology Used with the Function of the Vocative in the 

System of the Parts of Speech  

A. Rostovtsev-Popiel (Paris), Functional Distribution of Series III and IV 

TAMEs in Megrelian 

M. Shikhabudinov (Kuraev) (Khasavyurt), An Onomatopoetic Base of the 

Avar Verb  
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1300 – 1500 

 

Chairs: S. Omiadze,  M. Sultygova 

 

T. Gajiakhmedov (Makhachkala), Influence of the Dargwa Language on the 

Angikent Subdialect of the Kaitag Dialect of the Kumik 

Language   

S. Omiadze (Tbilisi), Interjection – A Part of Speech Distinguished from 

Others 

J. Agabekov (Makhachkala), Postpositions in the Northern Dialect of the 

Tabasaran Language  

R. Abashia (Tbilisi), Morphological-Lexical Isoglosses and Some Issues of the 

Differentiation of the Proto-Kartvelian Language  

A. Vagapov (Grozny), On the Issue of Belonging Chechen Independent 

Adjectives to a Certain Part of Speech  

M. Bidanok (Maykop), The Commonly Used Parts of Speech in Adyghe 

Parables  

M. Cheerchiev (Makhachkala), Peculiarities of Verbal Word Formation in 

the Char Dialect of the Avar language   

Ts. Janjghava (Tbilisi), On Some Morphonological Phenomena in the 

Declension Process of Megrelian Nominals  

 

 

1600 – 1800 

 

Chairs: I. Abdullaev, I. Chantladze 

 

I. Abdulaeva (Makhachkala), Infinitive in the Akhvakh Language   

T. Burchuladze (Tbilisi), On the Declension Types of Nouns with Modifiers  

S. Jamirzaev (Grozny), On the Issue of Studying Chechen Real or Formal 

Grammar  

M. Ibragimova (Makhachkala), Specifics of Nominal Markers of the Masdar 

in the Rutul Language 
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K. Datukishvili (Tbilisi), The Issue of the Postposition and the Particle in the 

System of the Georgian Parts of Speech  

N. Surmava (Tbilisi), On the Interrelation of the Reflexives taviet-i and 

taviant-i (Based on the Data of Written Monuments)  

 D. Magomedova (Makhachkala), The Role of the Class and Plural Markers 

in the Tleserukh Subdialect of the Karakh Dialect  

L. Kochlamazashvili (Tbilisi), On the Issue of the Accusative in the Hattian 

Langauge  

 

 

Section  II 
 

1000 – 1200 

 

Chairs: B. Kharsiev, R. Pareulidze 

 

I. Dibirov (Makhachkala), The Verb as a Part of Speech in Avar (Based on 

the Zakatala Dialect Material)  

N. Jorbenadze (Tbilisi), On the Modern Principles of Grouping the System 

and Subsystems of the Parts of Speech in Georgian  

L. Azmaiparashvili (Tbilisi), Derivation Peculiarities in Avar 

U. Gasanova (Makhachkala), Formation of Complex Verbal Affixes in the 

Dargwa Language  

B. Kharsiev (Magas), On the Issue of the Conformance of Anthropocentric 

Components with the Nominal Morphology Units of the 

Ergative Languages  

S.-H. Ireziev, A. Abubakarov (Grozny), Phonetic Processes when Deriving 

Verbs Using the Ones dan “to Do”, lalan “to Give”, ditan “to 

Leave” in Chechen and Ingush 

R. Magdilova (Makhachkala), Structural-Semantic Peculiarities of the 

Destructive Verbs of the Archi Language  

D. Kakashvili (Tbilisi), The Tendency of Unifying Grammatical Class 

Markers in Tsova-Tush  
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1300 – 1500 

 

Chairs: M. Ghlonti,  M. A. Magomedov 

 

M. A. Magomedov (Makhachkala), Nominal Parts of Speech in Avar (the 

Noun)  

M. Ghlonti (Tbilisi), On the Supreme Purpose of the Human Word (Raising 

a Question)  

E. Shengelia (Tbilisi), The Structural-Semantic Analysis of Idioms 

Containing the Megrelian Lexeme zisxir-i || zəsxər-i “Blood” and 

the Laz dicxir-i  

S. Shikhalieva, Sh. Yusufova (Makhachkala), The Dictionary of Synonyms 

“Comonym↑Urbanonym” in the Language Corpus (Based on the 

Field Research Material on the Tabasaran Language Markers)  

Z. Ramazanova (Makhachkala), Postpositions in the Languages with 

Different Typologies  

S. Mutaeva, S. Rabadanova (Makhachkala), The Role and Functioning of 

Syntagms Containing the Absolutive in the Dargwa Language 

M. Chachanidze (Tbilisi), One Pattern of the Tendency of Pragmatic 

Narrowing from the Recent Georgian Synonymy   

L. Tsikhelashvili (Tbilisi), A. Rostovtsev-Popiel (Paris), The Place of the 

Article in the System of Parts of Speech of the Old Georgian 

Language  

 

 

1600 – 1800 

 

Chairs: K. Vamling,  T. Vashakidze 

 

A. Meirieva (Magas), Russian Borrowings in the Ingush Language  

A. Jalilova (Makhachkala), Reflexive Pronouns in the Mukhad and Borch-

Khnov Dialects of the Rutul Language  

M. Lomia, R. Kurdadze, N. Chumburidze, K. Margiani (Tbilisi), Complex 

Negative Nominal Lexemes in the Georgian Language: The 

Structure and Principles of Functional Distribution  

M. Saghliani (Tbilisi), On the Declension of Nouns with Particles in Svan 
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N. Beppieva (Tbilisi), Semantic Differentiation of Particles in Ibero-Caucasian 

and Iranian Languages  

R. Zekalashvili (Tbilisi), Classification of the Parts of Speech and the Issues 

of Functional Transposition in Georgian  

S. Mallaeva (Makhachkala), Peculiarities of Semantic Organization of the 

Category of Plurality in the Aghul Language  

M. Labartkava (Tbilisi), On the Issue of the Nouns Formed by the Confixes 

sa-e, sa-o 

 

 

Section  III 

 

1000 – 1200 

 

Chairs: I. Lander, R. Lolua 

 

V. Shengelia, Ts. Janjghava (Tbilisi), The Comparative-Typological Description 

of Kartvelian and Abkhazian-Circassian Language Morphology  

M. Magomedova (Makhachkala), Expressing the Semantics of Continuousness 

in Lak  

N. Rukhadze, E. Aslanova (Tbilisi), On the History of Some Borrowed 

Nominal Bases from the Azerbaijani Language into Udi 

D. Magomedov (Makhachkala), On Predicate Functions of the Infinitive 

Forms of Verbs in Avar 

I. Lander, I. Bagirokova (Moscow), The Status of the Noun in the System of 

Adyghe Parts of Speech  

R. Lolua (Tbilisi), Marking the Gender Differences in the Caucasian 

Albanian Language Morphology  

Z. Kieva (Magas), On the Lexical-Semantic Groups of Abstract Nouns in 

Ingush  

A. Jalalova (Makhachkala), The Component Order in the Attributive 

Syntagm of the Dargwa Language   
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1300 – 1500 

 

Chairs: Z. Alieva, Ts. Baramidze 

 

Ts. Baramidze (Tbilisi), Morphosyntactic Diasystems in Ibero-Caucasian 

Languages  

Z. Alieva (Makhachkala), On the Auxiliary Parts of Speech in the Chamal 

Language   

T. Vashakidze (Tbilisi), Paronymy in the Parts of Speech (Based on the 

Georgian Language Data)  

R. Kanarkowski (Krakow), Numerals in Ibero-Caucasian Languages  

E. Kurtishvili (Tbilisi), On the Issue of the Complex Preverb Composition in 

Dargwa  

A. Aligajieva (Makhachkala) Specifics of Avar Reflexive Pronouns  

G. Tuguz (Maykop), Verbal Phraseological Units and Their Variants in 

Adyghe  

I. Efendiev (Makhachkala), The Description of Persian Lexical Borrowings 

According to the Parts of Speech in Nakh-Daghestanian 

Languages   

 

 

1600 – 1800 

 

Chairs: N. Ardoteli, M. Ovkhadov 

 

M. Ovkhadov (Grozny), On the Issue of the Pronoun in the Chechen 

Language  

L. Ezugbaia (Tbilisi), The Basis of Studying the Parts of Speech According to 

the Grammatical Concept by Tedo Uturgaidze  

N. Khakhiashvili (Tbilisi), On the History of the Biblical Word amen//amin 

“Amen” in Georgian  

R. Khalidova (Makhachkala), The Mood Category in Karata 

N. Khocholava-Machavariani (Tbilisi), On the Original Semantics of the 

Names of the Ancient Georgian Wheat Species maxa “Triticum 

Macha” 
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S. Gasanova, P. Rajabova (Makhachkala), Peculiarities of Forming the Plural 

of Nouns in Lezgian  

T. Teteloshvili (Tbilisi), On the Morphological Analysis of the Unchangeable 

Parts of Speech Turned into a Substantive  

P. Patakhova, M. Mishaeva (Makhachkala), Verbalization Forms of 

Aspectual Meanings in the Languages that Have Different 

Typologies  

 

 

 

November 24, 1000 

 

P l e n a r y  M e e t i n g  

(Ivane Javakhishvili Tbislisi State University, I Building, 1 Chavchavadze Ave.) 

 

 

Chairs: A. Abregov,  V. Shengelia 

 

I. Chantladze (Tbilisi), Nicholas Marr’s Manuscript Works Concerning Svan 

and Svaneti  

K. Vamling (Malmö), On Postpositions in Circassian in a Typological 

Perspective 

I. Abdullaev (Makhachkala), The Morphological Structure of the Lak 

Language in A. Kaiaev’s “Grammar”  

M. Suleybanova (Grozny), The Problem of Distinction of the Parts of Speech 

in Nakh Languages  

A. Tikhonova (Maykop), The Problem of Differentiating the Parts of Speech 

in Hattian and Abkhazian-Adyghe Languages  

M. Sultygova (Magas), Arnold Chikobava’s Role in Studying the Specialized 

Vocabulary of the Caucasian Languages 

 

 

S y m p o s i u m  W r a p  U p  

 

S y m p o s i u m  C l o s i n g  
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Расписание работы Симпозиума 
 

22 ноября 
 

(Национальная Академия наук Грузии, просп. Руставели, 52, V этаж) 

 

930-1130   – Рeгистрация участников 

1200  – Открытие Симпозиума, приветствия, доклады  

1400  – Кофе-брейк 

1500-1700  – Секционные заседания 

 

 

23 ноября 

 
С е к ц и о н н ы е  з а с е д а н и я  

 

(Тбилисский государственный университет имени Ив. Джавахишвили, I 

корп., пр. И. Чавчавадзе, 1) 

 

1000 – 1200 – Секционные Заседания 

1200  – Кофе-брейк 

1300 – 1500 – Секционные заседания 

1500 – Кофе-брейк 

1600 – 1800 – Секционные Заседания 

1900 – Обед 

 

24 ноября 
 

П л е н а р н о е  з а с е д а н и е  
 

(Тбилисский государственный университет имени Ив. Джавахишвили, I 

корп., пр. И. Чавчавадзе, 1) 

 

1000 – 1200 – Доклады 

1200  – Кофе-брейк 

1230 – Итоговое заседание 

1400 – Экскурсия,  Банкет 
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22 ноября 
 

1200 

 

Открытие Симпозиума 

(Национальная Академия наук Грузии, 

пр. Руставели, 52, V этаж, зал заседаний) 

 

Вступительное  слово  – Президент АН Грузии, акад. Георгий Квеситадзе 

 

Приветствия: 

 

Председатель комитета образования, науки и культуры Парламента  

Грузии М. Джаши 

Т. Гамкрелидзе – Почетный президент Национальной АН Грузии 

Г. Шарвашидзе – Ректор Тбилисского государственного университета 

им. Ив. Джавахишвили 

И. Х. Абдуллаев (Махачкала) – Главный научный сотрудник Института 

языка, литературы и искусства им. Г Цадасы 

К. Вамлинг (Мальмё) – Профессор Университета Мальмё 

А. И. Халидов (Грозный) – Профессор Чеченского государственного 

университета 

М. М. Султыгова (Магас) – Ведущий научный сотрудник Ингушского 

научно-исследовательского института гуманитарных наук 

им. Ч. Ахриева 

А. Н. Абрегов (Майкоп) – Профессор кафедры общего языкознания 

Адыгейского государственного университета 

С. У. Пазов (Карачаевск) – Проректор Карачаево-Черкесского государст-

венного университета им. У. Алиева 

Н. Мачавариани (Тбилиси) – Директор Института языкознания ТГУ  

им. Арн. Чикобава 

Ц. Барамидзе (Тбилиси) – Руководитель Института кавказоведения  

факультета гуманитарных наук ТГУ 
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Д о к л а д ы  
 

Н. Мачавариани (Тбилиси), Жизнь и деятельность академика Арнольда 

Чикобава 

Г. Кварацхелиа (Тбилиси), Теоретическое наследие Арнолда Чикобава 

В. Шенгелиа (Тбилиси), Академик Арнольд Чикобава – Патриарх 

картвельского и иберийско-кавказского языкознания 

Д. Меликишвили (Тбилиси), Предмет изучения грамматики как одной 

из отраслей языкознания в свете "методологического имма-

нентизма" Арнольда Чикобава (история и современность) 

 

 

 

1500 – 1700 

 

С е к ц и о н н ы е  з а с е д а н и я  

I  секция 
 

Председатели:  М. И. Магомедов,  Н. Мачавариани  
 

А. Н. Абрегов (Майкоп), К разграничению nomina agentis и nomina acti-

onis в отглагольных существительных с сегментом -кIо/-кIуэ 

в адыгских языках 

Н. Мачавариани (Тбилиси), К разделению имен прилагательных и 

наречий при образовании имен со значением "неимение" в 

абхазском 

М. И. Магомедов (Махачкала), Синтаксическая роль классно-числовых 

показателей прилагательных в аварском языке 

М. Сухишвили (Тбилиси), О семантике и словоизменении групп имен 

vin "кто?" и ra "что?" в грузинском языке 

Н. Ш. Абдулмуталибов (Махачкала), Превербы в структуре лезгинского 

глагола 

Т. Ломтадзе (Кутаиси), Ц. Джанджгава (Тбилиси), Особенности склонения 

имен в речи цхинвальских евреев 

Н. Т. Гишев (Майкоп), К вопросу о частях речи в адыгских языках 
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Н. Метревели (Париж), Различные формы обстоятельственного падежа с 

некоторыми частями речи 

Л. У. Тариева (Магас), Эгоцентрические компноненты парадигмы лица 

эргативных языков в свете именной морфологии 

 

 

 

II секция 
 

Председатели: И. А. Дибиров, М. Сухишвили 

 

А. И. Халидов (Махачкала), Безличные предикативы в иберийско-кав-

казских языках 

Н. Ардотели (Тбилиси), Категория грамматического класса в имени и 

глаголе нахско-дагестанских языков 

С. У. Пазов (Карачаевск), О Некоторых особенностях квалификации 

имени прилагательного как части речи в абазинском языке 

М. Чухуа (Тбилиси), К суффиксальному образованию превосходной 

степени кавказского типа в сванском 

Ю. А. Ландер, Т. А. Архангельский (Москва), Особенности автоматичес-

кого морфологического аннотирования адыгейских текстов 

А. Бабалиева (Париж), А. Ростовцев-Попиель (Париж), IMMOGAL:  

Связанный с типологией глагольных категорий и основанный 

на корпусе подход 

В. Ахалаиа (Гори), Частицы и падежные показатели в функции союза в 

чанском (лазском) 

Х. Б. Навразова, Л. А. Асхабова (Грозный), Материальная тождественность 

и функциональное различие наречий и послелогов в 

нахско-дагестанских языках 

К. Б. Абакарова (Нарьян-Мар), К вопросу о частеречном статусе 

некоторых структурных единиц лакского языка 
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III секция 

 

Председатели: С. Х. Анчек, З. Киквидзе 

 

Л. Абуладзе (Мюнстер), Категория пространственного дейксиса в 

кавказских языках 

З. М. Маллаева (Махачкала), К проблеме грамматического статуса 

«смешанных» частей речи, находящихся в глагольно-

именном диапазоне 

Э. Газделиани (Тбилиси), Образование множественного числа в 

сванских причастиях 

М. Р. Багомедов (Махачкала), Топонимические модели с именами 

существительными в языках народов Дагестана 

И. Викерс Шроер, М. Ионов (Франкфурт на Майнце), Составление и 

аннотирование корпуса бацбийского языка 

Р. Пареулидзе (Тбилиси), О некоторых способах словообразования в 

кистинском диалекте чеченского языка 

Р. Двайк (Хеврон), О сохранении языка черкесами различных поколений 

в арабском мире 

Т. Махароблидзе (Тбилиси), Проблема частей речи в грузинском языке 

жестов 

С. Х. Анчек (Майкоп), К вопросу полисемии и омонимии в адыгских 

языках 
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23 ноября 

 

С е к ц и о н н ы е  з а с е д а н и я  

(Тбилисский государственный университет имени Ив. Джавахишвили, 

I корп., пр. И. Чавчавадзе, 1) 

 

 

I секция 

1000 – 1200 

 

Председатели: Т. Гванцеладзе, З. М. Маллаева 

 

Т. Гванцеладзе (Тбилиси), Признаки слова в абхазском языке 

Р. О. Муталов (Москва), Грамматические категории глагола в кадарском 

языке 

Р. Н. Ольмесов (Махачкала), Тюркизмы в животноводческой терминоло-

гии дагестанских языков 

Н. Пониава (Тбилиси), Междометия обозначающие удивление и 

сожаление в абхазском 

Л. Пачулиа (Сухуми), З. Киквидзе (Тбилиси), Три типа эхообразной 

редупликации в мегрельском 

Р. З. Сагов (Магас), Особенности словообразования собственных личных 

имен ингушей 

М. Я. Хачукаева (Грозный), К вопросу о частеречном статусе терминов 

родства, употребленных в функции вокативов 

А. Ростовцев-Попиель (Париж), Функциональная дистрибуция времен 

III и IV серий в мегрельском 

М. М. Шихабудинов (Кураев) (Хасавюрт), Звукоподражательная и 

звукосимвольная основа аварского глагола 
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1300 – 1500 

 

Председатели: С. Омиадзе, М. М. Султыгова 

 

Т. И. Гаджиахмедов (Махачкала), Даргинское влияние на янгикентский 

говор кайтагского диалекта кумыкского языка 

С. Омиадзе (Тбилиси), Междометие – отличная от других часть речи 

Ж. А. Агабеков (Махачкала), Послелоги в северном диалекте таба-

саранского языка 

Р. Абашиа (Тбилиси), Морфологическо-лексические изоглоссы и 

некоторые вопросы дифференциации общекартвельского 

языка-основы 

А. Дж. Вагапов (Грозный), К вопросу о частеречной принадлежности 

самостоятельных прилагательных чеченского языка 

М. М. Биданок (Майкоп), Преобладающие части речи в адыгском 

басенном тексте 

М. Ч. Чеерчиев (Махачкала), Особенности глагольного формообразова-

ния в закатальском диалекте аварского языка 

Ц. Джанджгава (Тбилиси), О некоторых морфологических явлениях в 

процессе склонения мегрельских имен 

 

 

1600 – 1800 

 

Председатели: И. Х. Абдуллаев, И. Чантладзе 

 

И. А. Абдулаева (Махачкала), Инфинитив в ахвахском языке 

Т. Бурчуладзе (Тбилиси), К типам склонения определяемых слов в 

грузинском языке 

С. М. Джамирзаев (Грозный), К вопросу об изучении реальной или 

формальной грамматики чеченского языка 

М. О. Ибрагимова (Махачкала), Специфика именных признаков масдара 

в рутульском языке 
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К. Датукишвили (Тбилиси), Вопрос послелога и частицы в системе 

частей речи грузинского языка 

Н. Сурмава (Тбилиси), К взаимоотношениям рефлексивов taviet-i и  

taviant-i в грузинском языке (по данным письменных 

памятников) 

Д. Ш. Магомедова (Махачкала), Роль классно-числовых показателей в 

тлессерухском говоре карахского диалекта аварского языка 

Л. Кочламазашвили (Тбилиси), К вопросу винительного падежа в хатском 

 

 

II секция 
 

1000 – 1200 

 

Председатели: Р. Пареулидзе, Б. М.-Г. Харсиев 

 

И. А. Дибиров (Махачкала), Глагол как часть речи в аварском языке (на 

материале закатальского диалекта) 

Н. Джорбенадзе (Тбилиси), К современным принципам группирования 

систем и подсистем частей речи в грузинском 

Л. Азмайпарашвили (Тбилиси), Особенности деривации в аварском 

языке 

У. У. Гасанова (Махачкала), Образование сложных наречий в даргинском 

языке 

Б. М.-Г. Харсиев (Магас), К вопросу о соотвествии антропоцентрических 

компонентов единицам именной морфологии эргативных 

языков 

С.-Х. С.-Э. Ирезиев, А. Х. Абубакаров (Грозный), Фонетические 

процессы при образовании производных глаголов с 

помощью дан «делать», далан «дать», дитан «оставить» в 

чеченском и ингушском языках 

Р. А. Магдилова (Махачкала), Структурно-семантические особенности 

деструктивных глаголов арчинского языка 

Д. Какашвили (Тбилиси), Тенденция унификации показателей грамма-

тических классов в цова-тушинском языке 
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1300 – 1500 

 

Председатели: М. Глонти, М. А. Магомедов 

 

М. А. Магомедов (Махачкала), Именные части речи в аварском языке 

(имя существительное) 

М. Глонти (Тбилиси), К высшему назначению человеческого слова 

(постановка вопроса) 

Э. Шенгелиа  (Тбилиси), Структурно-семантический анализ идиом,  

содержащих лексемы zisxir-i || zəsxər-i "кровь" в мегрельском 

и dicxir-i в лазском 

С. Х. Шихалиева, Ш. А. Юсуфова (Махачкала), Словарь синонимов 

«комоним ↑ урбаноним» в корпусе языка (на материале 

полевого исследования маркеров табасаранского языка) 

З. М. Рамазанова (Махачкала), Послелоги в языках различных типологий 

С. И. Мутаева, С. М. Рабаданова (Махачкала), Роль и функционирование 

деепричастных словосочетаний в даргинском языке 

М. Чачанидзе (Тбилиси), Один пример тенденции прагматичного 

сужения в новейшей грузинской синонимике 

Л. Цихелашвили (Тбилиси), А. Ростовцев-Попиель (Париж), К месту 

артикля в системе частей речи древнегрузинского языка 
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1600 – 1800 

 

Председатели: К. Вамлинг, Т. Вашакидзе 

 

А. С. Мейриева (Магас), Русские лексические заимствования в ингушс-

ком языке 

А. Б. Джалилова (Махачкала), Рефлексивные местоимения в мухадском 

и борчинско-хновском (хновский говор) диалектах рутульского 

языка 

М. Ломиа, Р. Курдадзе, Н. Чумбуридзе, К. Маргиани (Тбилиси), 

Сложные отрицательные именные лексемы в грузинском 

языке: структура и принципы функционального распреде-

ления 

М. Саглиани (Тбилиси), К склонению имен существительных с части-

цами в сванском 

Н. Беппиева (Тбилиси), Семантические различия частиц в иберийско-

кавказских и иранских языках 

Р. Зекалашвили (Тбилиси), Вопросы классификации и функциональной 

трансформации частей речи в грузинском языке 

С. Д. Маллаева (Махачкала), Особенности семантической организации 

категории множественности в агульском языке 

М. Лабарткава (Тбилиси), К одному вопросу слов образованных 

посредством конфиксов sa-e, sa-o в грузинском языке 
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III секция 

 

1000 – 1200 

 

Председатели: Ю. А. Ландер, Р. Лолуа 

 

В. Шенгелиа, Ц. Джанджгава (Тбилиси), Сравнительно-типологическая 

характеристика морфологии картвельских и черкесских 

языков 

М. Ш. Магомедова (Махачкала), Выражение семантики длительности в 

лакском языке 

Н. Рухадзе, Э. Асланова (Тбилиси), К истории некоторых именных  

основ заимствованных из азербайджанского в удинский язык 

Д. М. Магомедов (Махачкала), О предикативных функциях инфинит-

ных форм глагола в аварском языке 

Ю. А. Ландер, И. Г. Багирокова (Москва), Статус имен в адыгейской 

частеречной системе 

Р. Лолуа (Тбилиси), Обозначение гендерных различий в морфологии 

кавказского-албанского языка 

З. Х. Киева (Магас), О лексико-семантических группах абстрактных 

имен существительных в ингушском языке 

А. М. Джалалова (Махачкала), Порядок компонентов в атрибутивном 

словосочетании в даргинском языке 

 

 

1300 – 1500 

 

Председатели: З. М. Алиева, Ц. Барамидзе 

 

Ц. Барамидзе (Тбилиси), Морфосинтаксические диасистемы в иберийско-

кавказских языках 

З. М. Алиева (Махачкала), О служебных частях речи в чамалинском 

языке 
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Т. Вашакидзе (Тбилиси), Паронимия в частях речи (по данным 

грузинского языка) 

Р. Канарковский (Краков), Имена числительные в иберийско-кавказских 

языках 

Е. Куртишвили (Тбилиси), К вопросу состава сложных превербов в 

даргинском языке 

А. Р. Алигаджиева (Махачкала), специфика (лично-)возвратных место-

имений аварского языка 

Г. Т. Тугуз (Майкоп), Глагольные фразеологические единицы и их варианты 

в адыгейском языке 

И. И. Эфендиев (Махачкала), Частеречная характеристика персидских 

лексических заимствований в нахско-дагестанских языках 

 

 

 

1600 – 1800 

 

Председатели: Н. Ардотели, М. Р. Овхадов 

 

М. Р. Овхадов (Грозный), Вопрос о местоимении в чеченском языке 

Л. Эзугбаиа (Тбилиси), Основа изучения частей речи согласно 

грамматической концепции Тедо Утургаидзе 

Н. Хахиашвили (Тбилиси), К истории одного библейского "сложно-

понятного" слова (amen// amin) в грузинском 

Р. Ш. Халидова (Махачкала), Категория наклонения в каратинском языке 

Н. Хочолава-Мачавариани (Тбилиси), К первоначальной семантике имен 

древнейших сортов грузинской пшеницы – маха (Triticum 

macha) 

С. Х. Гасанова, П. Т. Раджабова (Махачкала), Особенности образования 

форм множественного числа имен существительных в 

лезгинском языке 

Т. Тетелошвили (Тбилиси), К методологическому анализу субстантиви-

рованных неизменяемых частей речи 

П. Д. Патахова, М. В. Мишаева (Махачкала), Формы вербализации 

аспектуальных значений в языках различных типологий 
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24 ноября, 1000 
 

П л е н а р н о е  з а с е д а н и e  

(Тбилисский государственный университет имени Ив. Джавахишвили, 

I корп., пр. И. Чавчавадзе, 1) 
 

Председатели: А. Н. Абрегов, В. Шенгелиа 

 

И. Чантладзе (Тбилиси), Рукописные работы Нико Марра о сванском 

языке и Сванети 

К. Вамлинг (Мальмё), О послелогах в черкесском языке с точки зрения 

типологии 

И. Х. Абдуллаев (Махачкала), Морфологическая структура лакского 

языка в «Грамматике» А. Каяева 

М. У. Сулейбанова (Грозный), Проблема выделения частей речи в нахс-

ких языках 

А. П. Тихонова (Майкоп), Проблемы разграничения частей речи в 

хаттском и абхазо-адыгских языках 

М. М. Султыгова (Магас), Роль А. С. Чикобава в исследовании 

отраслевой лексики кавказских языков 

 

 

 

 

П о д в е д е н и е  и т о г о в  р а б о т ы  С и м п о з и у м а  

 

З а к р ы т и е  с и м п о з и у м а  
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ტექნიკური რედაქტორი  ლ. ვაშაკიძე 

 

კომპიუტერული უზრუნველყოფა   თ. გაბროშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


