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კლასიკური არაბულის ლექსიკონები ციფრულ ეპოქაში:  

ლექსიკური მნიშვნელობის განმარტება 
 

აბიდრაბო ალნასანი 
გრენობლის ალპების უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) 
Adibrabbo@gmail.com 

 

წინამდებარე მოხსენება ეხება ლექსიკური მნიშვნელობის განმარტებას არაბულის, რო-

გორც მეორე ენის, შემსწავლელთათვის განკუთვნილ ლექსიკონებში. სიტყვის მნიშვნელობისა 

და ფუნქციის აღწერა კლასიკურ ლექსიკონებში კვლავაც საკმაოდ ნაკლოვანია, ხოლო სიტყვათა 

თავისებურებები ხშირად ბუნდოვანი და მიუწვდომელია შემსწავლელისათვის. ბუნებრივ ენათა 

დამუშავებისა და ავტომატური თარგმანის ინვენტარის შემუშავება ასევე პრობლემატურია არა-

ბული ენისათვის, როდესაც საქმე ეხება ტრადიციულ ლექსიკოგრაფიულ მასალას.  

წინამდებარე კვლევა დაეყრდნო იმ სირთულეებს, რომლებიც წარმოჩნდა „მაჩატელის“ 

ლექსიკონების რედაქტირებისას. ისინი შეიქმნა LASMAR-ის (Lexique analytique et sémantique 

multilingue de l'arabe – Lexical Analytic and Semantic Multilingual Arabic Resource) მონაცემთა ბა-

ზებზე დაყრდნობით ARADIC-ში (ARABIC DICTIONNARIES, 2013, www.aradic.fr.) 2013-2015 

წლებში. სალექსიკონო სტატიების რედაქტირება ეფუძნებოდა სინონიმების, ანტონიმებისა და 

ნაწარმოები სიტყვების ამოღებას ტექსტიდან, რომელშიც განმარტებული იყო ლექსიკური ერთე-

ულის მნიშვნელობა. მუშაობის პროცესში გამოჩნდა, რომ ამის გამო ხშირად ტექსტი ხდება უფ-

რო ვრცელი და ძნელად გასაგები.  

წინამდებარე მოხსენებაში ჩვენ განვიხილავთ არაბული ენის თავისებურებებს, რომელთა 

გამოც ძნელდება ამ მეთოდის გამოყენება ლექსიკური მნიშვნელობების განსამარტავად. ასევე 

განვიხილავთ დიალექტური მასალის შეტანის შესაძლებლობას, ეს მასალა ჩვეულებრივ გვხვდე-

ბა კლასიკური არაბულის მასალასთან ერთად სასწავლო ლექსიკონის სიტყვანში. კვლევის ეს ნა-

წილი ეფუძნება სირიული დიალექტის კორპუსს (Marāyā 2013) და გვიჩვენებს, რომ კორპუსის 

ლექსიკური კომპონენტების 60% საერთოა სტანდარტულ არაბულ ლექსიკასთან. 
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Classical Arabic dictionaries in the Digital Age:  

the Definition of Lexical Meaning 
 

Abidrabbo Alnassan 
Grenoble Alpes University (France) 
Adibrabbo@gmail.com 

 

This communication deals with the problem of defining the lexical meaning in the Arabic L2 

learning dictionary. The description of the meaning and of the function of a word in the classical 

dictionaries remains very partial, and some of words’ properties are often overlooked and inaccessible to 

the learner. The development of NLP tools and automatic translation tools for Arabic language is also 

problematic with the traditional lexicographical practices. 

The research comes from the difficulties encountered during the redaction of the series of 

Machatel dictionaries produced with LASMAR (Lexique analytique et sémantique multilingue de l'arabe 

– Lexical Analytic and Semantic Multilingual Arabic Resource) database by ARADIC (ARABIC 

DICTIONNARIES, 2013, www.aradic.fr.) between 2013 and 2015. Editing dictionary’s articles was based 

on the exclusion of synonyms, antonyms and derived words from the text which defines the meaning of 

a lexical unit. The progress of the work has shown that this practice frequently makes the text long and 

more difficult to understanding. 

Here, we discuss the specificities of Arabic language, which make it difficult to apply this method 

for defining lexical meanings. We discus also the possibility of inserting dialectal elements, which are 

common with standard Arabic, into the core of a learning dictionary. This part of the research is based 

on the analysis of a corpus of Syrian dialect (Marāyā 2013) and shows that about 60% of the lexical 

components in the corpus are common with standard Arabic vocabularies. 
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ქართული სამეცნიერო მეტაენის მეტაფორები – „ზმნა“ 

 (ქართული სამეცნიერო მეტაენის კორპუსის მასალებზე დაყრდნობით) 
 

დიანა ანფიმიადი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო) 
Diana@saba.com.ge 
 

ქართული სამეცნიერო მეტაენის ენობრივ ქსოვილზე დაკვირვება, მისი ექსპლიციტური 

თუ არაექსპლიციტური მნიშვნელობების კვლევა, კოგნიტიური თუ ექსპრესიული ფუნქციის 

გამოყოფა, სხვადასხვა ტიპის რეფერენციაზე დაკვირვება განსაკუთრებით აქტუალურია დღეს, 

თანამედროვე ტექნოლოგიების კვალდაკვალ, ხელოვნური ენების, მანქანური თარგმანის თუ 

კორპუსული ინსტრუმენტების განვითარების პროცესში. 

 მოხსენებაში ვისაუბრებთ ზმნასთან დაკავშირებულ სამეცნიერო მეტაფორებზე, იმ პრო-

ცესზე, თუ როგორ ქმნის ზმნა სამეცნიერო მეტაფორას და თავად იქცევა მეტაფორის, გამოხატ-

ვის ობიექტად. 

საკვლევ მასალად გამოვიყენეთ ქართული სამეცნიერო მეტაენის მონაცემები, სამეცნიერო 

ტექსტები, რომლებიც ამ კორპუსის ენობრივ ბაზას შეადგენს.  

წარმოვადგენთ ზმნის, როგორც მეტაფორის, გააზრებას რამდენიმე მიმართულებით: 

ა. სემანტიკური მეტაფორა 

სემანტიკური მეტაფორა გულისხმობს, ზმნის, როგორც წინადადების ცენტრის გააზრებას, 

ამ თვალსაზრისით, ქართულ სამეცნიერო ნარატივში მის აღმნიშვნელად მრავალი საინტერესო 

მეტაფორა გვევლინება, როგორიცაა, „ბირთვი“, ხერხემალი (ქართული წინადადების ხერხემალი 

ზმნაა), მმართველი და ა. შ. 
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ბ. მეტაფორული შესიტყვებები 

განსაკუთრებით საინტერესოა ზმნის მეტაფორულობა ისეთ შესიტყვებებში, როგორები-

ცაა: ზმნის როლი, ზმნის ძალა, ზმნის დანიშნულება, ზმნის ყოველისშემძლეობა, ზმნის შესაძ-

ლებლობები და სხვა. 

გ. მორფოსინტაქსური მეტაფორა 

მორფოსინტაქსური კავშირი ხშირად მოიაზრებს მეტაფორულობას, მაგალითად, თუ გრა-

მატიკული წესების მიხედვით, სიტყვა „ზმნას“, როგორც კონკრეტულ, უსულო არსებით სახელს, 

მრავლობით რიცხვში შემასმენელი მხოლობითში უნდა ეწყობოდეს, გვაქვს განსხვავებული სი-

ტუაცია, „ზმნა“ სულიერად აღიქმება, ერთგვარ მთავარ აქტანტად, შესაბამისად, სინტაქსურ კავ-

შირებში მონაწილეობს, როგორც სულიერი არსებითი სახელი. ამასთანავე, ის ხშირად გამოიყე-

ნება, როგორც მოთხრობითი თუ სახელობითი ბრუნვის ფორმით მოცემული მოქმედი სუბიექტი. 

გ. კონცეპტი „ზმნა“ გრძნობა-აღქმისა და ეგზისტენციალურ/არსებობის ზმნებთან 

განსაკუთრებით საინტერესო კონოტაციას იძენს ჩვენთვის კონცეპტი გრძნობა-აღქმის (ხა-

სიათდება, განიცდის და სხვა); და არსებობა/ყოფნის შინაარსის ზმნებთან, როგორებიცაა: არსე-

ბობს, გვევლინება, წარმოადგენს, არის, ყოფილა, მოიპოვება და სხვა. მეტაფორულ შინაარსს 

გამოხატავს სიტყვა „ზმნა“ სხვა ზმნებთან, რომლებთანაც იგი ცალსახად გასულიერებული, აქ-

ტიური, მოქმედი, მმართველი აქტანტია. 

დ. ზმნის კატეგორიები, როგორც მეტაფორა 

 ზმნური კატეგორიები, ნებისმიერი პირსა და რიცხვში მონაცვლე ზმნა, როგორც სამეცნიე-

რო მეტაენის მეტაფორა; გვარი, ქცევა, კონტაქტი, კილო, ასპექტი და დრო და სხვა. 

მოხსენებაში ვისაუბრებთ წამოჭრილი საკითხების შესახებ, წარმოვადგენთ სამეცნიერო 

მეტაენის ერთი კონცეპტის ფართო და მრავალმხრივ ანალიზს კორპუსული გამოცდილებისა და 

ვიზუალური ილუსტრაციების გამოყენებით. 

 

 

 

Metaphors of the Georgian Scientific Metalanguage: zmna ‘Verb’ 
(Based on the Data from the Corpus of the Georgian Scientific Metalanguage) 
 

Diana Anphimiadi 
Arn. Chikobava Institute of Linguistics, TSU (Georgia) 
Diana@saba.com.ge 
 

With a view to a rapid development of up-to-date technologies, artificial languages, machine 

translation, and corpus tools, observations of a linguistic body of the Georgian scientific metalanguage, 

investigation of its explicit and non-explicit meanings, identification of its cognitive and/or expressive 

functions, studies of various types of references are particularly relevant in our days.   
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The paper is a discussion of scientific metaphors associated with the verb, of the process how a 

verb generates a scientific metaphor, and how it becomes an object of a metaphoric expression.  

We retrieved data from the texts included in the Corpus of Georgian Scientific Metalanguage.   

The verb, as a metaphor, is interpreted in a number of ways: 

a) A Semantic Metaphor 

A semantic metaphor is an understanding of the verb as the center of a sentence; in this sense, in 

the Georgian scientific narrative, numerous notable metaphors are occur, such as ‘nucleus,’ ‘backbone’ 

(‘the verb is the backbone of the Georgian sentence’), ‘controller,’ etc.  

b)    Metaphoric Syntagms 

particularly notable is the metaphoric character of the verb in the syntagms like ‘role of the verb,’ 

‘power of the verb,’ ‘function of the verb,’ ‘omnipotence of the verb,’ ‘abilities of the verb,’ etc.  

c) Morphosyntactic Metaphor 

A morphosyntactic relation frequently involves metaphoricalness; for instance, in according with 

the grammatical rules, a plural of the word zmna ‘verb,’ as a concrete, inanimate noun, must combine 

with a predicate in singular; however, the actual situation is different since zmna is regarded as animate, 

as a basic main actant. Hence, it occurs as an animate noun in syntactic constructions. Besides, it 

frequently occurs as a subject either in ergative or in nominative.  

d) Concept zmna ‘verb’ with verba sentiendi and verba existendi  

The concept in question has particularly notable connotations in verba sentiendi and verba 

existendi such as arsebobs ‘it exists,’ gvevlineba ‘it occurs,’ c’armoadgens ‘it presents,’ aris “it is,” q’opila ‘it 
seems to have been,’ moip’oveba ‘it is found,’ etc. The word zmna ‘verb’ renders a metaphorical meaning 

in combination with other verbs whereby it unambiguously is an animated, active, controlling actant.  

e) Verb Categories as a Metaphor 

Verb categories, suppletive verbs in any person and number, as a metaphor of the scientific 

metalanguage; voice, version, contact, mood, aspect, tense, etc.  

The paper will deal with the aforementioned issues, concentrating on extensive and multi-

aspectual analyses of one concept based on corpus data and visual illustrations.  
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„ტბეთის სულთა მატიანე“ და ერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგია 
 

ნარგიზ ახვლედიანი 
ბსუ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი (საქართველო) 
nargiz.akhvlediani@bsu.edu.ge 

 

ნაშრომში წარმოვადგენთ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში დადასტურებული ერთი ტო-

პონიმის ეტიმოლოგიას. ქვეყნის წარსულზე მნიშვნელოვან ცნობებს შეიცავს ერთ-ერთი უძვე-

ლესი, უნიკალური ქართული ხელნაწერი დოკუმენტი, რომელიც ცნობილია „მაჭახლის სულთა 

მატიანის’’ სახელწოდებით. ხელნაწერი, როგორც სულთა მატიანე, ე. წ. მოსახსენებელი ნუსხაა, 

შესრულებულია ეტრატის (ტყავის) გრაგნილზე ნუსხა-ხუცურით. 

საინტერესოა ქალთა მატიანისდროინდელი საკუთარი სახელებიც. ქალებს რქმევიათ: ბა-

თუთა, ბორენა, ბურია, ბურდუხანი, გვანცა, დიოფალა, დუდა, თამარი, თინა, თინათინი, თუთა, 

მარგალიტი, მარიამი, მართა, მარინე, ნათელა, ნათია, პარასკევა, რუსუდანი, სანათა, ჩხუტუნია, 

ცაცა, ცინცხალი, ხუარაშანი, ხუაშაქი და ა. შ. სტატიაში წარმოგიდგენთ ანთროპონიმული 

წარმომავლობის ერთ გეოგრაფიულ სახელს. ეს გახლავთ ტოპონიმი: „ჩხუტუნეთი“. ტოპონიმის 

მეცნიერული შესწავლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალებაა ამა თუ იმ ტერიტორიაზე ოდეს-

მე მოსახლე ხალხის სოციალურ-კულტურული ყოფის, ისტორიის გასაცნობად. გეოგრაფიულ 

სახელებში ხშირად ასახულია ეთნონიმიკაც, ე.ი. იმ ტომთა სახელწოდებები, რომელთაც ოდესმე 

უცხოვრიათ ამ ტერიტორიაზე. 

ჩხუტუნეთი სოფელია, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში. გადმოცემის თანახმად, აქ „მთა 

მოხეთქილა, წუუღია სახლები და ღელეში ჩუუტანია და დიერქვა ჩხუტუნეთი, დაჩხოტვილი 

ქვეყანა“. „ჩხოტვა“ – ხის ფოთლების გაცლა, მოკრეფა. 

„ჟვერს გავჩხოტდით“. „ახლა საბღალავი, საჩხოტია ჩაი“. „სულ გედემეღლიტა ცავ ხელი(ს) 

გული ჟოლი (ს) ჟვერის ჩხოტვაში“. „ჩხოტვა“ – ფოთლების ერთიანად გაცლა ხის ტოტებზე. 

„ჩხოტვა“ ასეთივე მნიშვნელობით გვხვდება გურულსა და იმერულში. ს. ჟღენტის აზრით, 

„ჩხოტვა“ ზანიზმია. მისივე თქმით, ლაზური „ოჩხოტალე“ || „ოცხოტალე“ || „ოცხოპუ“ – მეგრუ-

ლი: „ოცხოტალე“ || „ოჩხოტალე“ და გურული „ჩხოტვა“ ერთი და იგივე ფუძეებია. ფუძე „ცხოტ“ 

მეგრულშიც დასტურდება: 

„ჯას ცხოტუნს“ – ხეს ბღალავს. აჭარულში, ისევე როგორც გურულშიც, „ჩხოტვა“ ზანიზ-

მია. „ჩხოტირია“ – კურდღლისტუჩა ადამიანი. „ფოლო გოჩხონტილი“ – მსხვილფეხა რქოსან პი-

რუტყვს ჩლიქები გაორმაგებული აქვს [გაყოფილი]. ჩხუტუნია ქალის სახელადაც გვხვდება 

ისეთ ისტორიულ საბუთში, როგორიცაა „ტბეთის სულთა მატიანე“, ხოლო რაც შეეხება ტოპონიმ 

„ჩხუტუნეთის“ ეტიოლოგიას, ლანდშაფტურად იგი სწორედ ორად გაყოფილ ტერიტორიას (ზე-

და და ქვედა ჩხუტუნეთს) წარმოადგენს. 
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The paper deals with the etymology of one toponym evidenced in Khelvachauri municipality. One 

of the ancient unique Georgian manuscripts known as “Machakheli Chronicle of Souls” preserves 

important information about the past of our country. The manuscript is a so-called memorial list of the 

deceased written on the parchment (leather) scroll in the Nuskha-khutsuri script. 

Female proper names, included into the chronicle, are of great interest. Women appear to have 

been named as Batuta, Borena, Buria, Burdukhani, Gvantsa, Diopala, Duda, Tamari, Tina, Tinatini, Tuta, 

Margaliti, Mariami, Marta, Marine, Natela, Natia, Paraskeva, Rusudani, Sanata, Chkhutunia, Tsatsa, 

Tsintskhali, Khuarashani, Khuashaki, etc. The paper describes a geographical name of anthroponymic 

origin – “Chkhutuneti”. Scholarly study of a toponym is a significant means of the understanding of the 

social-cultural life and history of the people living in that territory. Geographical names often reflect 

ethnonymy as well, i.e. names of the tribes having resided in certain territories. 

Chkhutuneti is a name of a village in Khelvachauri municipality. According to the oral tradition, 

“there has once been a mountain there that came down and buried houses into the ravine. Thus, the 

place is referred to as a torn country.” 

Similarly to Gurian, in the Acharan dialect, “čxot’va” occurs as a word of Zan origin. “Chkhotiria” 

refers a man with a hare-lip. In addition, cattle has “gochkhontili” hoofs, i.e. hoofs divided into two. 

“Chkhutunia” also occurs as a female name in “Tbeti Chronicle of Souls.” As for the etymology of the 

toponym “Chkhutuneti,” in terms of its landscape, it is an area divided into two – upper and lower 

Chkhutuneti. 
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ყველაფერი ერთი დიალექტის შესახებ ქართული დიალექტური 

კორპუსის მიხედვით (ფერეიდნული დიალექტის მაგალითზე) 
 

ლია ბაკურაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო) 
l.bakuradze@gmail.com 

 

ქართულ დიალექტურ კორპუსში, რომელიც შექმნილია თანამედროვე ტექნოლოგიების 

საფუძველზე, გაერთიანებულია ტექსტების დიდი კოლექცია, მასში ასევე ინტეგრირებულია 

ქართული დიალექტების ლექსიკონები. კორპუსს აქვს მოქნილი საძიებო სისტემა და არის ენის 

დოკუმენტირების, შენახვისა და კვლევის ყველაზე ეფექტური საშუალება. 

ქართულ დიალექტურ კორპუსში ქართული ენის სხვა დიალექტებთან ერთად ინტეგრი-

რებულია ფერეიდნული დიალექტის ტექსტები. ისინი განსხვავებულია ერთმანეთისაგან ჩაწე-

რის დროის, სტილური და თემატური თვალსაზრისით. ტექსტების ნაწილი ბეჭდური მასალაა, 

ჩაწერილი მეოცე საუკუნის ოციანი წლებიდან, მეორე ნაწილი კი ჩვენ მიერ მოპოვებული აუდიო 

და ვიდეომასალაა.  

კორპუსის სამუშაო გულისხმობს ტექსტის დამუშავების მთელ პროცესს ჩაწერიდან ტექ-

სტურ ბაზაში გაერთიანებამდე. ბეჭდური მასალების მნიშვნელოვანი რედაქტირება ხდება ასევე 

ქართულ დიალექტურ კორპუსში ინტეგრირებისას. ტექსტის რედაქტირებისას უნიფიცირებისა 

და ანოტირების პრინციპების გათვალისწინება მოითხოვს რიგი ცვლილებების შეტანას. ეს 

ცვლილებები ეხება როგორც ტექსტის ტექნიკურ გამართვას, ისე მის ენობრივ მხარეს. 

ფერეიდნული მასალა, ისევე, როგორც ყველ დანარჩენი დიალექტური ტექსტი, ანოტირე-

ბულია, გამოყოფილია ლემა და ფორმას მინიჭებული აქვს მარკერი, რაც საგრძნობლად აადვი-

ლებს კვლევის პროცესს. 

ქართული დიალექტური კორპუსის ტექნიკური ინსტრუმენტები საშუალებას იძლევა ძვე-

ლი და ახალი ტექსტების შესწავლისა და ანალიზის კვალდაკვალ თვალი გავადევნოთ ფერეიდ-

ნელ ქართველთა მეტყველების თავისებურებებს და ფერეიდნული დიალექტის მდგომარეობას 

რეინტეგრაციამდე და რეინტეგრაციის შემდეგ. ფერეიდნელთა მეტყველებაში გაჩნდა სალიტე-

რატურო ქართულისთვის დამახასიათებელი ფორმები, შეივსო ნაკლული სივრცე ლექსიკაში, 

მათ მეტყველებაში გაბატონებული სპარსულიდან შესული ლექსიკის გვერდით გაჩნდა სალიტე-

რატურო ქართულის ფორმები. შესაბამისად, ფერეიდნულში ხშირად გვხვდება საუბრისას სპარ-

სულ-ქართული პარალელური ვარიანტები. ახალი შესული ფორმები აღინიშნება მარკერით new. 

ნაცვლად სალიტერატურო ფორმებისა, ლექსიკაში ხშირად მკვიდრდება მცდარი, ფსევდოლიტე-

რატურული ფორმები. მათ კორპუსში აღვნიშნავთ  მარკერით pseudo. 

ქართული ენის ფერეიდნული დიალექტის ტექსტური კოლექციისა და ბეჭდური მასალის 

საფუძველზე მომზადდა ელექტრონული ლექსიკონი. ის დამუშავდა ქართული დიალექტური 

კორპუსის ლექსიკოგრაფიული კონცეფციის მიხედვით (ავტორი მ. ბერიძე). სალექსიკონო ლე-

მასთან მიმაგრებულია ლექსიკურ-გრამატიკული (სიტყვაწარმოებითი // ფორმაწარმოებითი) ან 

ფონეტიკური ვარიაციები. სალექსიკონო სტატიები დაკავშირებულია ერთმანეთთან შიდა ბმუ-
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ლებით. ლექსიკურ ერთეულებს აქვს მეტამონაცემები, გრამატიკული მარკერები. უცხო ენიდან 

დიალექტში შესულ სიტყვას მიწერილი აქვს თავისი წარმომავლობა. 

ქდკ-ის ტექნოლოგიურმა ინსტრუმენტმა საშუალება მოგვცა შეგვექმნა ქდკ ფერეიდნული 

ლექსიკონის ბეჭდური ვერსია, რომელიც დაეყრდნო „ქართული დიალექტების დიდი ბაზის“ 

მონაცემებს. ის მთლიანად შესრულდა ბაზის ლექსიკოგრაფიული რედაქტორის გამოყენებით. ამ 

ტექნოლოგიის საშუალებით გახდა შესაძლებელი უკვე არსებული დიდი მასალის სტრუქტური-

რება და ლექსიკოგრაფიული დამუშვება უმოკლეს დროში.  

ქართული დიალექტური კორპუსი, მისი საძიებო სისტემა შეიცავს მისი აქტიური გამოყე-

ნების შესაძლებლობებს მულტიდისციპლინური ხასიათის კვლევებისათვის.  

კორპუსს აქვს სასწავლო ფუნქცია. იგი განსაკუთრებულ, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

ქართული დიასპორის კულტურული და ენობრივი რეინტეგრაციის პროცესში. 
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The Georgian Dialect Corpus, having been developed based on up-to-date technologies, 

incorporates a large collection of texts; Georgian dialect dictionaries are also included in it. The Corpus is 

equipped with a flexible query system and is the most effective device for documentation, storing and 

research of language. 

Texts of the Fereydanian dialect are also added to the Georgian Dialect Corpus alongside with 

those of other dialect varieties of Georgian. Texts differ in terms of time of recording, stylistic and 

thematic aspects. A part of the texts are print data, having been recorded since the 1920s, while others 

have been recorded by us as audio/video data.  

Corpus work involves the entire process of text processing beginning from its recording till its 

inclusion in the text base. Besides, print texts are subject to substantial editing before their inclusion in 

the Georgian Dialect Corpus. Consideration of the principles of unification and annotation during 

editing entails introduction of a number of changes. These changes are associated with both technical 

and linguistic aspects of a text.  

The Fereydanian data, similarly to all other dialect texts, are annotated, lemmatized and tagged, 

this making the research process considerably easy.  

Technical tools of the Georgian Dialect Corpus provide an opportunity, alongside with the study 

and analysis of old and modern texts, to view the peculiarities of the speech of the Fereydanian 

Georgians and the situation of the Fereydanian dialect before and after the reintegration. Forms, peculiar 
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to Standard Georgian, have appeared in the speech of Fereydanians, lexical gaps have been filled; 

alongside with lexical items from dominating Persian, Standard Georgian items have also appeared. 

Hence, Persian-Georgian parallel forms frequently occur in Fereydanian. Newly adopted tokens are 

tagged as new.  

False, pseudo-standard forms are frequently established instead of standard ones. In the Corpus, 

all of them are tagged as pseudo.  

An electronic dictionary was developed based on the text collection and print data of the 

Fereydanian dialect of the Georgian language. Dialect texts and electronic dictionaries were processed 

based on the lexicographic concept of the Georgian Dialect Corpus (developed by M. Beridze). Lexico-

grammatical (wordbuilding // inflectional) and/or phonetic variations are attached to a dictionary lemma. 

Entries are cross-linked with each other by means of internal links. Lexical items are provided with 

metadata and grammatical markers. Loans are assigned to their language of origin.  

The technological tool of the Georgian Dialect Corpus gave us an opportunity to develop an print 

version of the Dictionary of Fereydanian of the GDC based on the data of “The Comprehensive Base of 

Georgian Dialects”. It was entirely developed with the application of the lexicographic editor of the Base. 

The technology in question has made it possible to have structured and lexicographically processed 

available comprehensive data within a very short period of time. 

The Georgian Dialect Corpus and its query system provide opportunities for their active 

application for the sake of multidisciplinary studies.  

The Corpus can be used for educational purposes; it plays a particularly significant role in the 

process of the cultural and linguistic reintegration of the Georgian diaspora.  
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ნებისმიერი ლექსიკონი წარმოადგენს მონაცემთა ბაზას, რომლის მთავარი დანიშნულებაა 

კონკრეტული სიტყვის თუ იდიომური გამოთქმის თარგმანის ან განმარტების პოვნა. ს. ატკინსი-

სა და მ. რანდელის (1991), დ. გიბონისა და ფ. ვან აინდეს (2000) და სხვ. თანახმად, არსებობს 

ლექსიკონის შექმნის ოთხი ძირითადი წინაპირობა: 

 (მაკრო- და მიკროსტრუქტურის) ლინგვისტური სპეციფიკაცია;  

 მონაცემთა მართვის სისტემის სპეციფიკაცია; 

 ლექსიკოგრაფიულ მონაცემთა ბაზის დამუშავების თანმიმდევრობა: მიწოდება, შემო-

წმება და მოდიფიცირება; 
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 ლექსიკური ინფორმაციის წარმოდგენა და მასზე წვდომის უზრუნველყოფა: წვდომა, 

განახლება და გავრცელება. 

თანამედროვე ქართული ენის შემთხვევაში, მთავარი პრობლემა ლინგვისტურ სპეციფიკა-

ციას უკავშირდება, და შემდგომში – მომხმარებლების მიერ მონაცემთა ბაზიდან ლექსიკური ინ-

ფორმაციის ამოღებას. ქართული ენა მორფოლოგიურად მდიდარ ენებს განეკუთვნება, რაც ნიშ-

ნავს იმას, რომ ქართული ენის მორფოლოგიური სტრუქტურა მოიცავს სხვადასხვა კატეგორიას 

და ელემენტს როგორც სახელურ, ასევე ზმნურ პარადიგმაში. ბუნებრივია, რომ ეს ზეგავლენას 

ახდენს როგორც ნაბეჭდ, ასევე ელექტრონულ ლექსიკოგრაფიაზე და, განსაკუთრებით, იდიომა-

ტიკაზე. შედეგად, ლექსიკონში სიტყვის მიგნება რთულდება, თუ მომხმარებელს ენის მორფო-

ლოგიური სტრუქტურის ელემენტარული ცოდნა არ გააჩნია. შესაბამისად, მთავარი პრობლემა 

უკავშირდება ზმნური ფორმების ან ზმნური შესიტყვებების ლექსიკონში წარმოდგენას და გამო-

წვეულია: 

1. ენაში ინფინიტივის არარსებობით და ლექსიკონებში  მსგავსი ერთეულების სხვადას-

ხვა პრინციპით წარმოდგენით: აწმყოსა და მომავალი დროის მესამე პირის ფორმით 

და/ან მასდარით; 

2. ქართული ზმნის პოლიპერსონალიზმით, რის გამოც ლექსიკონში აისახება სხვადას-

ხვა მორფოლოგიური სტრუქტურის მქონე ფორმები; 

3. ზმნური ძირის პოზიციით, რომელიც იწვევს ძირზე ორიენტირებული ანბანით გან-

ლაგების პრინციპების უგულებელყოფას.  

მეორე პრობლემა ბეჭდური ლექსიკოგრაფიისა დამოკიდებულია მხოლოდ ბეჭდური ლექ-

სიკონის ზომაზე, ხოლო მისი გადაწყვეტა ელექტრონულ ლექსიკოგრაფიაში საკმაოდ მარტივია, 

რადგანაც მას არ სჭირდება ნაბეჭდი გვერდების რაოდენობრივი შეზღუდვა, პირველი და მესამე 

პრობლემა კი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რადგანაც იწვევს სირთულეებს ლექსიკონიდან 

ინფორმაციის ამოღების დროს და ითხოვს ლექსიკონის მომხმარებლისგან, ენის გრამატიკული 

სტრუქტურის ცოდნას,  მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს ენა მისთვის მშობლიური. 
აღნიშნული მოხსენება ეხება იდიომური ლექსიკონების გაუმჯობესების შესაძლებლობას 

ფლექსიური ფორმების წარმოდგენის პროცესის ავტომატიზაციით იდიომური გამოთქმების ონ-

ლაინლექსიკონში (იხ.http://idioms.iliauni.edu.ge/) ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზატო-

რის საფუძველზე.  

მოხსენება იყოფა შემდეგ ნაწილებად: 1. შესავალი; 2. ქართული ლექსიკოგრაფიის პრობ-

ლემები; 3. მეთოდოლოგია და ლექსიკონების მოკლე აღწერა; 4. კვლევის შედეგები და, 5. და-

სკვნები. 
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Idioms: Print or Digital? 

 
Svetlana Berikashvili, Irina Lobzhanidze 
Ilia State University (Gerogia) 
svetlana.berikashvili@iliauni.edu.ge, irina_lobzhanidze@iliauni.edu.ge 

 
Any dictionary can be viewed as a database and its principal objective is to provide an adequate 

definition or translation of individual words or multi-word expressions (MWEs), to store information 

and to allow a user to find appropriate linguistic units. Following Atkins & Rundell (1991), Gibbon & 

Van Eynde (2000), and others, there are four major prerequisites for the compilation of a dictionary: 

 Linguistic specification (of the macrostructure and the microstructure); 

 Database management system (DBMS) specification; 

 Specification of the phases of lexicographic database construction: input, verification and 

modification; 

 Presentation of and access to lexical information: access, re-formatting, dissemination. 

For contemporary Georgian, the principal problem is primarily associated with linguistic 

specification, corresponding to the types of lexical information involved in the linguistic analysis of 

contemporary Georgian, and, in addition, with access by end-users to lexical information. Contemporary 

Georgian belongs to the morphologically rich languages. Descriptions of Georgian morphological 

structure emphasize a large number of inflectional categories, a large number of elements that verb or 

noun paradigms can contain. This means that the morphologically rich nature of Georgian affects the 

compilation of dictionaries of idioms, either print or digital. Owing to its rich morphology, a word may 

have multiple forms, making it hard to find them in a dictionary if one is not aware of the morphological 

structure of the language. Thus, the main problems are associated with: 

1. representing of verb forms in dictionary entries due to the absence of an infinitive. In 

contemporary Georgian dictionaries, headwords of verbal entries can be represented in the 

third person singular of the present or future tenses or in the form of a verbal noun, etc.; 

2. polypersonalism of the Georgian verb, which leads to the inclusion of verbs with different 

morphological structures in the majority of Georgian print or electronic dictionaries;  

3. in electronic and online dictionaries, it is completely impossible to arrange verbal headwords 

in an alphabetical order. The problem is caused by the position of a verb root in the verb 

template.  

While the second problem of print Georgian lexicography generally depends on the size of print 

dictionaries, electronic dictionaries are not restricted in size, which means that there is an opportunity to 

represent various inflected forms of verbal expressions. However, the characters of the first and third 

problems are different. Firstly, native and, especially, non-native speakers of contemporary Georgian are 

interested in access to lexical definition of individual words. Secondly, it is difficult to find words or 

MWEs in dictionaries of contemporary Georgian without knowing grammatical structure of an 
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individual verba form as it occurs in raw texts. The paper describes a system that overcomes the 

aforementioned difficulties by automating the process of inflection in the Online Dictionary of Idioms 

available at http://idioms.iliauni.edu.ge/ by means of the morphological analyzer of Georgian. 

The paper is divided into the following parts: 1. Introduction; 2. Problems of Georgian 

Lexicography; 3. Methods and Brief Descriptions of Dictionaries; 4. Findings; 5. Conclusions. 
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ქართული დიალექტური კორპუსისა და სამეცნიერო მეტაენის კორპუსის მორფოლოგიუ-

რი ანოტირების კონცეფცია თავდაპირველად დაეყრდნო Geo Trans სისტემის მორფო-სინტაქსურ 

ანალიზატორს. სისტემა სალიტერატურო ენისთვისაა შექმნილი და, ბუნებრივია, დიალექტო-

ლოგიური მასალის ავტომატური მორფოლოგიური ანალიზის შედეგები მოითხოვდა ტესტირე-

ბასა და ხელით გასწორებას.  

ავტომატური ანალიზის შედეგები საკმაოდ შთამბეჭდავი იყო. ანალიზატორმა შეძლო დი-

ალექტურ ტექსტში საკმაო მოცულობით გამოერჩია სალიტერატურო ენასთან საერთო ლექსიკუ-

რი მასალა და გრამატიკული ფორმები. გარდა ამისა, მან შეძლო დიდი რაოდენობის სიტყვების 

თითქმის უშეცდომო ლემატიზაცია. ანოტირების კონცეფცია ითვალისწინებდა მასალის ტესტი-

რებისა და დიალექტური სპეციფიკის გათვალისწინებით ანალიზატორის დიალექტური მოდუ-

ლის შექმნას, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ეს ვერ მოხერხდა და ქდკ-ის მორფოლოგიური 

ანოტირება გაგრძელდა პირველადი ავტომატური ანალიზის შედეგების კორექტირების გზით. 

ამისთვის სისტემაში ჩაშენდა სპეციალური _ ანოტირების რედაქტორი. მუშაობის პროცესში 

წარმოიქმნა თავდაპირველად შემუშავებული და Geo Trans-ის სისტემისათვის მორგებული ანო-

ტირების სქემის (ტაგსეტი) შეცვლის საჭიროება. ასეთი „გადასინჯვის“ აუცილებლობა გამოიწვია 

იმან, რომ მარკერთა სისტემამ, რომელიც სალიტერატურო ენის ანალიზისთვის იყო შექმნილი, 

mailto:marine.beridze@gmail.com
mailto:tsitsino.nino.kvantaliani@gmail.com


 

 

  

 

 

- 30 - 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

LANGUAGE AND MODERN TECHNOLOGIES – 2019 

ვერ შეძლო ქართული დიალექტური მრავალფეროვნების პირობებში წარმოქმნილი ვარიაციუ-

ლობის სრულად ასახვა. გარდა ამისა, ანალიზატორი მთლიანად ეყრდნობა ქართული სალიტე-

რატურო ენის ტრადიციულ გრამატიკულ აღწერას და, შესაბამისად, გრამატიკული მარკირება  

მხოლოდ ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის კონცეფციაზე დაყრდნობით ხდება, რამაც 

დიალექტური სისტემების აღწერისას მნიშვნელოვანი სირთულეების წინაშე დაგვაყენა.  

სალიტერატურო ენის ანალიზატორი ღრმა მორფოსინტაქსური ანალიზისთვისაა შექმნი-

ლი, ამიტომ ის მოუქნელი აღმოჩნდა ჩვენი ამოცანის – ქდკ-ის მეტყველების ნაწილების მიხედ-

ვით ანოტირებისათვის.  

განსაკუთრებული გადაწყვეტილებების მიღება მოგვიხდა სახელური და ზმნური ფორმა-

წარმოების, აგრეთვე ფორმაუცვლელი სიტყვების მარკირების კონკრეტული საკითხების გადა-

წყვეტისას. მაგალითად, ჩვენი ანალიზი გაემიჯნა დამკვიდრებულ ტრადიციას ვითარებით 

ბრუნვაში დასმულ ზედსართავ სახელებთან დაკავშირებით. მათი ნაწილი განმარტებით ლექსი-

კონში ცალკე ერთეულად არის შეტანილი და ზმნისართად არის მიჩნეული (იმის გამო, რომ 

ზედსართავის ეს ბრუნვა ქართულში ძირითადად გარემოების ფუნქციით გამოიყენება). ქდკ-ის 

ანოტირების კონცეფციით მაქსიმალურად უნიფიცირებულია ზედსართავი სახელების მარკირე-

ბა და ვითარებითი ბრუნვის ფორმები იშვიათი გამონაკლისების გარდა მონიშნულია ზედსარ-

თავ სახელად (როგორც მისი ბრუნების პარადიგმის წევრი) და არა ზმნიზედად. 

ასევე უნიფიცირებულია ფუძის სახით წარმოდგენილი სახელების მარკირება. ასეთი შეიძ-

ლება შეგვხვდეს როგორც არსებითი, ისე ზედსართავი, რიცხვითი და ნაცვალსახელებიც, რო-

გორც სახელობით, ისე ირიბ ბრუნვებში. ეს ფორმები ომონიმურია სალიტერატურო ქართულში 

და დიალექტებშიც. გარდა ამისა, ფუძის სახით წარმოდგენილ სახელთა ომონიმია სხვადასხვა 

დიალექტში სხვადასხვაგვარია, ხშირია დიალექტთაშორის ომონიმიაც. ამ შემთხვევაშიც გავე-

მიჯნეთ ანალიზატორის პრინციპს, რომელიც თითოეული ფუძის სახით წარმოდგენილ თანხმო-

ვანფუძიან სახელთან გვთავაზობს ომონიმიის სოლიდურ „კონებს“ და ყველა ასეთ სახელს მივა-

წერეთ მარკერი: Abs. ამით მოვნიშნეთ სახვადასხვა დიალექტში სხვადასხვაგვარად გამორჩეუ-

ლი სიმრავლე სიტყვებისა, რომლებისთვისაც ცალკე დამუშავდა ომონიმიის „ველი“ და ანოტი-

რების შემდგომ ეტაპზე უკვე კოლოკაციების კვლევის გზით მოხდება ომონიმიის მოხსნა. 

განსაკუთრებული ცვლილება შეეხო, როგორც ვთქვით, ფორმაუცვლელი სიტყვების – კავ-

შირების, ნაწილაკებისა და სხვ. მარკირებას. აღმოჩნდა, რომ ამ მასალის კვალიფიკაცია სამეცნიე-

რო ლიტერატურაში საკმაოდ არაერთგვაროვანია. კორპუსის ანოტირებისას წარმოქმნილ სირ-

თულეთა დასაძლევად აუცილებელი გახდა ალტერნატიული გადაწყვეტილებების მიღება. 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება ქდკ-ისა და სმეკ-ის ანოტირების კონცეფციის დეტა-

ლური აღწერა. აგრეთვე განხილული იქნება მისი მიმართება არსებულ კონცეფციებთან. 
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marine.beridze@gmail.com, tsitsino.nino.kvantaliani@gmail.com 
 

The concept of the morphological annotation of the Georgian Dialect Corpus and the Scientific 

Metalanguage Corpus was initially based on the morpho-syntactic parser of the Geo Trans system. The 

system has been developed for the standard language and, naturally enough, results of the automated 

analysis of dialect data were to be tested and manually corrected.  

The results of the automated analysis were rather impressive. In dialect texts, the parser managed 

to identify a bulk of lexical data and grammatical forms common with the standard language. Besides, it 

made possible to lemmatize a great number of words almost unmistakably. The concept of annotation 

was meant to develop a dialect module of the parser with respect to the testing of data and to 

characteristic features of dialects; however, we failed to do it owing to certain reasons, and the 

morphological annotation of the GDC proceeded by way of correcting the results of the primary 

automated analysis. For the sake of this, a special annotating editor was built into the system. In the 

process of work, we faced a need for the replacement the tagset which was developed initially and 

tailored for the Geo Trans system. The necessity of such ‘a revision’ was caused by the fact that the 

tagset, having been designed for the analysis of the standard language, failed to perfectly reflect the 

variation having emerged in the dialect diversity. Besides, the parser is totally based on the traditional 

grammatical description of Standard Georgian, and, therefore, grammatical features are identified only 

based on the concept of The Explanatory Dictionary of the Georgian Language, this having made us face 

considerable difficulties in describing the dialect systems.  

The standard language parser has been designed for deep morpho-syntactic analysis; therefore, it 

appeared to be inflexible for our mission – for the POS analysis of the GDC.  

We had to make special decisions when dealing with individual issues related to the markup of 

nominal and verb inflections, to uninflected words. For instance, our analysis diverged from the 

established tradition associated with adjectives in the adverbial case. In the EDGL, some of them appear 

as individual entries and presented as adverbs (owing to the fact that, in Georgian, an adverbial case form 

of adjectives is mostly used as an adverbial modifier). The concept of annotation of the GDC has 

ultimately unified the markup of adjectives, nad, notwithstanding rare exceptions, forms of the adverbial 

case are tagged as adjectives (as a part of its declension paradigm) and not as adverbs.  

It has also unified the markup of substantives occurring as stems. Nouns, adjectives, numerals, and 

pronouns may occur both in the nominative and in oblique cases. These forms are ambiguous in 

Standard Georgian and in dialects. Besides, ambiguity of substantives occurring as stems is different 

across various dialects; inter-dialectal ambiguity is also frequent. In this case, we diverged from the 
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principle of the parser, presenting considerable ‘bundles’ of ambiguous forms with a consonant-final 

substantive occurring as a stem, and all such substantives were tagged as Abs. thus we tagged variously 

occurring set of words across various dialects for the sake of which the ‘field’ of ambiguity was separately 

processed and, at the next stage of annotation, disambiguation will be carried out by means of the study 

of collocations.  

As we have already stated, particular changes were applied to the markup of uninflected words – 

conjunctions, particles, etc. It appeared that such data have been treated rather differently in the 

scholarly literature. Alternative decisions were to be made in order to cope with difficulties having 

emerged during the corpus annotation.  

The paper will present a detailed description of the concept of annotation of the GDC and CGML 

and a discussion of its relation with available concepts.  

 

 

 

 

მხატვრული თარგმანის კორპუსლინგვისტიკური კვლევის  

მეთოდოლოგია: ქართული ლიტერატურა ინგლისურად  
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პარალელური კორპუსლინგვისტიკის წინამდებარე კვლევითი პროექტი მიზნად ისახავს 

თარგმანმცოდნეობისა და კომპარატიული ლიტერატურისმცოდნეობის დაკავშირებას კორპუს-

ლინგვისტიკასთან, რაც მეცნიერს ეხმარება ერთდროულად რამდენიმე დისციპლინა იკვლიოს. 

ამ მიმართულებამ გასულ ათწლეულში დიდ წარმატებას მიაღწია. მონა ბეიკერის სტატია „კორ-

პუსზე დაფუძნებული თარგმანმცოდნეობა“ 1996 წელს გამოქვეყნდა, რაც მთარგმნელობითი 

კორპუსლინგვისტიკის განვითარების წინაპირობა გახდა. დიგიტალური ჰუმანიტარიის, თარ-

გმანისა და ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრებისა და საინფორმაციო ცენტრის ერთობ-

ლივი ძალისხმევითა და 19/02/2018 ბსუ-ს სამეცნიერო პროექტების კონკურსის ფარგლებში წარ-

დგენილი პროექტის დაფინანსების საფუძველზე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში შეიქმნა პარალელური კორპუსის პლატფორმა და ვებგვერდი მხატვრული ტექ-

სტებისა და თარგმანის კვლევების მიზნით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ინგლისურ-

ქართული პარალელური ტექსტების სტრუქტურირება და თეგირება ტექსტური მარკირების ყვე-

ლაზე გავრცელებული ენის XML სპეციალურ ფორმატში: TEI-P5. კორპუსის მენეჯერი – მართვის 

სპეციალური სისტემა უზრუნველყოფს ძიების პროცესს. პარალელური კორპუსი აღჭურვილია 

მრავალფუნქციური სამომხმარებლო ნიღბით (interface), რომელიც უზრუნველყოფს მარტივ ან 

რთულ ძიებას და გამოსადეგი იქნება სხვადასხვა სახის კვლევითი ამოცანების გადასაჭრელად. 
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The parallel corpus project aims to link comparative literature studies and translation theory to 

corpus linguistics, which helps the scientist to explore several disciplines simultaneously. Parallel Corpus 

Linguistics, as a research trend, has achieved great success over the past decade. Mona Baker's article 

"Corpus-Based Translation Studies," published in 1996, became a precursor to parallel corpus studies. The 

Centers of Digital Humanities and Translation and Interdisciplinary Research at BSU joined forces with 

the Center for Information Technologies to implement a scientific project, creating a platform for the 

analysis. Within the framework of the project, the body of content (English-Georgian Parallel Texts) was 

structured and tagged in the most common XML markup language in a special format: TEI-P5. Corpus 

Manager - A special management system provides the search process. The parallel corpus is equipped 

with a multifunctional user interface providing easy search and is instrumental for solving a variety of 

research tasks. The program arranges texts in a parallel mode according to paragraphs. The purpose of 

the study was to analyze the translation of Georgian fiction into English, with the focus on the quality of 

culture transfer, representation of the national identity, and retaining of an author's style in the TL text. 

We have selected three works: "Kagdata in Georgia" by Aka Morchiladze, "Funny Hillock" by Guram 

Dochanashvili, and "Phonogram" by Zaza Burchuladze, and their English translations published by 

Dalkey Archive Press in 2015. Our research targeted analysis of translation of artistic elements, for 

which we created a special TagSet, covering tags from three disciplines: Linguistics, Translation, and 

Literary Studies. The quantitative analysis, based on the obtained statistical data, pointed out to the 

qualitative index of the translation. The methodology provides a solid ground for the development of 

Critical Translation Studies. The highest ratio of the mistranslations included omissions and violation of 

the SL style, neutralization of stylistic devices due to the deficiency of the background knowledge, and 

devaluation of the artistic and aesthetic effects of the original text. 
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ვარსკვლავთა ღვთაების ურარტული სახელწოდების  

(Sardi) ეტიმოლოგიისათვის  

 
იდრის ბულატბიევი  
ჩეჩნეთის მეცნიერებათა აკადემია (ჩეჩნეთი) 

bulatbiev@list.ru 

 

სპეციალისტებმა უკვე დიდი ხანია ცნობილია და დამაჯერებლად დაასაბუთეს ფუნქციუ-

რი მსგავსება ურარტული პანთეონის ვარსკვლავთა ღვთაება Sardi-სა აქადურ ღვთაება Ištar-თან, 

რომლის სიმბოლოც ვარსკვლავია. ენათმეცნიერული თვალსაზრისით, აღსანიშნავია, რომ ასუ-

რული სახელწოდება Ištar არის მეტათეზისი ურარტული Sardi-სა ( s → š და d → t მონაცვლეო-

ბით); შდრ. sardi = ištar (aštar). რას ემყარება ეს ვარაუდი? 

ნოხჩიურ sierluo „ნათელი, ნათებასთან“ შედარება ნათელს ჰფენს ურარტული ღვთაება 

Sardi-ს (რომელიც აღნიშნავს ციურ სხეულს) ეტიმოლოგიას. ეს უკანასკნელი არის შედეგი ჰაპ-

ლოლოგიისა (ბგერის ამოვარდნა) -luo სუფიქსის გამოყენებით და საწყისი ფორმიდან ის *sierda 

ტრასფორმირდა - sierda+luo -> sierla+luo -> sier+luo-ად: შდრ. ურარტ. sardi = ჩეჩ. sierda.  

როგორც ჩანს, ურარტული Sardi-ს მორფოლოგიური კონსტრუქცია შედგება ფუძე *sar- ისა 

და ზმნა du-სგან „კეთება“ (*sar+du), როგორც ურარტული ar-du “მიცემა“, eirsi-du “დასახლება, შე-

კედლება“ და ა.შ. შესაბამისად, სახელწოდება Sardi (= Sar+di), რომლისგანაც ასევე წარმოიშვა მე-

ფე Sarduri-ს სახელი, უნდა ნიშნავდეს sar + du „კეთება (მკეთებელი)“, სიტყვა-სიტყვით „ნათე-

ლი/ნათება + კეთება (მკეთებელი)“, რომელიც, თავისთავად ნიშნავს “მოკიაფეს/მანათობელს“ 

(ვარსკვლავი). არის საფუძველი  ვიფიქროთ, რომ ღვთაება Sardi-ს სახელწოდება უნდა ნიშნავ-

დეს „ვარსკვლავს“ და შესაბამისად, იგი ლოგიკურად იქცა ღვთაების სახელად. ამის სასარგებ-

ლოდ მეტყველებს ტიპოლოგიური მაგალითები ურარტული პანთეონის სხვა ღვთაებათა სახელ-

წოდებების სიტყვათწარმოებისა: შდრ. ურარტული alg „მთის ქედი“ და Algani „მთების ღვთაება“, 

knera „მიწა“ და Knera „მიწის ნაყოფიერების ღვთაება“ და ა.შ. 

 

 

Towards the Etymology of the Name of the Urartian Goddess of Star Sardi 
 

Idris Bulatbiev 
Academy of Sciences of Chechen Republic (Chechnya) 

bulatbiev@list.ru 

 
Specialists have long and reliably established the functional resemblance of the goddess of stars 

Sardi from the Urartian pantheon with the Akkadian goddess Ištar whose symbol is the star. From a 

linguistic point of view, it seems obvious that the name of the Assyrian Ištar is a metathesis of the 
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Urartian Sardi (with alternating s → š and d → t): cf. sardi = ištar (aštar). What is a basis for this 

assumption? 

First, a comparison with the Nokhchi sierluo “light, illumination” sheds light on the etymology of 

the name of the Urartian goddess Sardi (referring to a celestial body). The latter has been a halology of 

haplology, owing to the suffix -luo, and has been transformed from the primary form * sierda to sierda + 

luo > sierla + luo> sier + luo;  cf. Urart. sardi = Chech. sierda. 

The morphological construction of the Urartian Sardi seems to consist of a combination of the 

stem * sar- and the verb du 'to do' (*sar + du), similarly to the Urartian ar-du 'to give’, eirṣi-du - “to settle, 

to lodge,” etc. Hence, the etymology of the name Sardi (= Sar + di), which has also been an origin for the 

royal name Sarduri, may mean 'sar + do (doer),' literally, 'light / shine + do (doer),' which ultimately 

refers to ‘a shining (star).’ Therefore, it seems plausible to assume that the name of the goddess Sardi 

should mean ‘a star’, and, thus, it logically turned into a name of the deity. The assumption is 

corroborated by typological examples of the formation of names of deities from the Urartian pantheon: 

cf. Urartian alg ‘mountain range’ in Algani ‘deity of mountains,’ kuera ‘land’ in Kuera ‘deity of fertility 

(land),’ etc. 

 

 

 

 

 

ინგლისური სამედიცინო ლექსიკოგრაფია: დიაქრონიული ანალიზი 
 

ოლენა გორდიენკო  
ზაპოროჟიეს სამედიცინო უნივერსიტეტი (უკრაინა) 
olena.gord@gmail.com 

 

სამედიცინო ლექსიკოგრაფია წარმოადგენს რთულ სფეროს, რომლის კომპეტენციაში შე-

დის მედიცინის დარგის საცნობარო ხასიათის ნაშრომების აგება, შედგენა, შეფასება და გამოყე-

ნება (Hartmann, 2002). ინგლისური სამედიცინო ლექსიკოგრაფია (ტერმინოგრაფია) წარმოად-

გენს ლექსიკოგრაფიის ცალკე დარგს ენის სპეციალური მიზნებისათვის. მას აქვს მდიდარი ის-

ტორია და საჭიროებს თეორიული და პრაქტიკული საკითხების გადაწყვეტას ნაყოფიერი პრო-

ფესიული კომუნიკაციისათვის მედიცინის სფეროში.  

მოხსენებაში წარმოდგენილია ინგლისური სამედიცინო ლექსიკოგრაფიის დიაქრონიული 

ანალიზი სამედიცინო ტერმინოგრაფიის ისტორიული განვითარების კონტექსტში. კორპუსი მო-

იცავს სხვადასხვა სახის 242 სამედიცინო ლექსიკონს შემდეგი კატალოგებიდან: მედიცინის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა, საიმონ ფრეიზერის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, ბრიტანეთის ბიბ-

ლიოთეკა, ინტერნეტ არქივი, კონგრესის ბიბლიოთეკა, WorldCat.org, ვ. ი. ვერნადსკის სახელო-

ბის უკრაინის ეროვნული ბიბლიოთეკა. ჩვენი მეთოდოლოგიური მიდგომა რთული ხასიათისაა 

mailto:olena.gord@gmail.com


 

 

  

 

 

- 36 - 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

LANGUAGE AND MODERN TECHNOLOGIES – 2019 

და წარმოადგენს ისტორიულ-ეტიმოლოგიური მიდგომის, შედარებითი ანალიზისა და ლექსი-

კონების კრიტიკის მეთოდის შერწყმას. 

კვლევა მოიცავს პერიოდს XIII საუკუნიდან 2018 წლამდე, ჩვენ იგი დავყავით ორ ხანად: 

პრელექსიკოგრაფიული (XIII ს. – XVI ს.) და ლექსიკოგრაფიული (XVII ს. – 2018 წ.). პირველი პე-

რიოდის განმავლობაში ჩვენ ვაფიქსირებთ ინგლისური სამედიცინო ტერმინოგრაფიის ჩამოყა-

ლიბებას, რასაც ახასიათებდა წინარესამედიცინო, ბერძნული და ლათინური ტერმინოლოგიის 

განვითარება და მისი კოდიფიკაცია თავდაპირველად სამკურნალო მცენარეების აღწერის შე-

მცველ ხელნაწერებში, შემდეგ კი სამედიცინო გლოსარიუმებსა და ერთენოვანი ინგლისური სა-

მედიცინო ენციკლოპედიებისა და მრავალენოვანი ლათინურ-ბერძნულ-არაბული და ებრაულ-

ლათინურ-იტალიური სამედიცინო ლექსიკონების შექმნაში. მეორე პერიოდისათვის უმეტესწი-

ლად დამახასიათებელია სამედიცინო ტერმინების შექმნა სამეცნიერო რევოლუციის გავლენით 

და მასში გაირჩევა განვითარებადი ეტაპი (XVII ს. – XVIII ს.), როდესაც შეიქმნა „ფიზიკის ლექსი-

კონი“ (1657), და განვითარებული ეტაპი (XIX ს. – 2018 წ.), როდესაც შეიქმნა უამრავი სხვადასხვა 

სახის ინგლისური სამედიცინო ლექსიკონი, რომლებშიც დაფიქსირებული იყო სპეციალური სა-

მედიცინო ტერმინოლოგია.  

მოხსენებაში წარმოდგენილია ინგლისური სამედიცინო ლექსიკონების კრიტიკული ანა-

ლიზი. წამოყენებულია სამეცნიერო ჰიპოთეზა, რომლის მიხედვითაც, ინგლისური სამედიცინო 

ლექსიკოგრაფია წარმოადგენს რთულ სისტემას, რომელიც ვითარდება გლობალური სამეცნიე-

რო და ტექნიკური პროგრესის კონტექსტში.  

 

 

 

English Medical Lexicography: Diachronic Analysis 
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Medical lexicography is a complex domain of activities concerned with the design, compilation, 

use and evaluation of reference works in the field of medicine (Hartmann, 2002). English medical 

lexicography (terminography) is a branch of lexicography of language for special purposes (LSP). It has 

its rich history and needs the solution of theoretical and practical issues for fruitful professional 

communication in medicine. 

The paper presents a diachronic analysis of English medical lexicography in the context of 

historical development of medical terminology. The corpus comprises 242 medical dictionaries of 

different types collected from the catalogues of National Library of Medicine, Simon Frazer University 

Library, The British Library, The Internet Archive, Library of Congress, World Cat, National Ukrainian 

Library named after V. I. Vernadskyi. The methodology applied has a complex character and combines 

historical and etymological approach, comparative analysis, and a method of dictionary criticism. 

mailto:olena.gord@gmail.com
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The study covers the period from the 13th c. to 2018, which we divided into two periods: pre-

lexicographic (13th c. – 16th c.) and lexicographic (17th c. – 2018). During the first period, we observed 

the formation of English medical terminography which was characterised by the development of 

protomedical, Greek and Latin terminology and its codification first in herbals and manuscripts, then in 

medical glossaries and creation of monolingual English medical encyclopaedias and multilingual Latin-

Greek-Hebrew-Arabic and Hebrew-Latin-Italian medical dictionaries. The second period is 

characterised mostly by coinage of medical terms under the influence of the scientific revolution and 

was differentiated into developing (17th c. – 18th c.), when A Physical Dictionary (1657) was compiled, 

and developed (19th c. – 2018) stages with a huge amount of English medical dictionaries of different 

types registering specialised medical terminology. 

A critical analysis of English medical dictionaries is provided. The scientific hypothesis that 

English medical lexicography is a complex system developing in the context of global scientific and 

technical progress is suggested. 

 

 

 

 

ქართული ენის ელექტრონული განმარტებითი ლექსიკონი 
 

ქეთევან დათუკიშვილი, ნანა ლოლაძე  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო) 
k_datukishvili@yahoo.com, nanaloladze@yahoo.com 

მერაბ ზაკალაშვილი 
ლინგვისტური ტექნოლოგიების ჯგუფი (საქართველო) 
GILC@Wanex.ge  

 

საპრეზენტაციოდ წარმოვადგენთ ელექტრონულ განმარტებით ლექსიკონს – „ქართული 

ლექსიკონი“ (https://www.ganmarteba.ge/). იგი მომზადდა „ლინგვისტური ტექნოლოგიების 

ჯგუფში“ „ქართული ლექსიკონის“ ბეჭდური გამოცემის საფუძველზე („ქართული ლექსიკონი“, 

2014, თბილისი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა). 

„ქართული ლექსიკონი“ სასწავლო დანიშნულებისაა და განკუთვნილია მომხმარებელთა 

ფართო წრისათვის. იგი მოიცავს თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის აქტიურ ლექსი-

კას. ამჟამად ლექსიკონში 41301 სიტყვა-სტატიაა. 

სალექსიკონო ერთეულებად წარმოდგენილია სახელები სახელობითი ბრუნვის, ზმნები კი 

– საწყისის ანდა ზმნის პირიანი ფორმით. განმარტებები მოცემულია საწყისებთან. პირიანი ფორ-

მიდან ბმულის საშუალებით შესაძლებელია საწყისზე გადასვლა და შესაბამისი განმარტების მო-

ძიება. 

სიტყვა-სტატია შემდეგი სტრუქტურისაა: 

mailto:nanaloladze@yahoo.com
https://www.ganmarteba.ge/
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 სალექსიკონო ერთეული 

 გრამატიკული ინფორმაცია 

 განმარტება 

 იდიომები და მყარი შესიტყვებები 

 ბმულები 

გრამატიკულ ინფორმაციაში მითითებულია, რომელი მეტყველების ნაწილია სალექსიკო-

ნო ერთეული, აგრეთვე სახელებთან მოცემულია ნათესაობითი ბრუნვის ფორმები, ხოლო საწყი-

სებთან – პირიანი ზმნები (მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის ფორმები აწმყოს ან მყოფადის 

მწკრივში). 

განმარტებას ახლავს მოკლე ილუსტრაციები. მითითებულია აგრეთვე სიტყვის გამოყენე-

ბის სფერო, დარგი და ა.შ. 

იდიომები და მყარი შესიტყვებები წარმოადგენს სიტყვა-სტატიის ფაკულტატიურ ნა-

წილს, რომელიც მოცემულია გარკვეულ სიტყვებთან. თითოეულ იდიომს ან მყარ შესიტყვებას 

ახლავს შესაბამისი განმარტება. 

ბმულებში მოცემულია იმ სიტყვათა ჩამონათვალი, რომლებიც ნაწარმოებია სალექსიკონო 

ერთეულის ფუძისგან. მაგალითად: ბავშვი > ბავშვიანი, ბავშვობა, ბავშვური. დასახელებულ სი-

ტყვებზე შესაძლებელია ბმულის საშუალებით გადასვლა. ამგვარი გადასვლა ხორციელდება აგ-

რეთვე სიტყვა-სტატიაში მითითებულ სინონიმებზე, ანტონიმებსა და პარონიმებზე. 
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The paper presents an electronic explanatory dictionary of the Georgian language: Georgian 

Dictionary (https://www.ganmarteba.ge/). It was compiled by “The Group of Linguistic Technologies” 

based on the print version of Georgian Dictionary (Tbilisi: Bakur Sulakauri Publishing, 2014). 

Georgian Dictionary was compiled for teaching purposes and is aimed at a broad circle of users. It 

includes an active vocabulary of the contemporary Georgian literary language. Currently, the dictionary 

consists of 41,301 entries. 

The dictionary presents nouns in the nominative case and verbs in the infinitive or a finite form. 
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Definitions are provided for infinitives. A finite form is linked to its corresponding infinitive and thus to 

a corresponding definition. 

Entries are organized in the following way: 

 Item 

 Grammatical information 

 Definition 

 Idioms and set expressions 

 References  

Grammatical information refers to a part of speech to which an item pertains, substantives are 

accompanied by their genitive forms, infinitives are accompanied by corresponding finite forms (third 

person singular, Present and Future Screeves). 

Definitions are accompanied by brief illustrations. Theere is also a reference to the realm of usage 

of a given item. 

Idioms and set expressions represent an optional part of certain entries. Each idiom and set 

expression is followed by a definition. 

References provide a list of words derived from the stem of a given item; e.g. ბავშვი (child) > 

ბავშვიანი (someone who has a child), ბავშვობა (childhood), ბავშვური (childish). The words cam be 

accessed by means of references. Similar references are also available for the synonyms, antonyms, and 

paronyms occurring in an entry. 

 

 

 

 

არასტრუქტურირებული ძველი ქართული ტექსტის დამუშავებისა 

და მოდელირების პრინციპები 
 

ნინო დობორჯგინიძე, ირინა ლობჟანიძე 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო) 
nino_doborjginidze@iliauni.edu.ge, irina_lobzhanidze@iliauni.edu.ge  

 

დღესდღეობით ინფორმაციის მოპოვება, გადამუშავება და განსაზღვრული პარამეტრის 

დაცვით მონაცემთა ბაზებში შენახვა ლინგვისტური კვლევითი ამოცანის გადაწყვეტის ერთ-ერთ 

საწყის წინაპირობას წარმოადგენს. ასეთი მიდგომა კი ემსახურება სტრუქტურირებული და ნა-

ხევრად სტრუქტურირებული ტექსტიდან ინფორმაციის მოპოვებას. ქართული ენის კორპუსის 

ფარგლებში წარმოდგენილი ძველი ქართული ენის ქვეკორპუსების (წინაათონური, ათონური, 

ანტიოქიური, ქართული ელინოფილური) შედგენის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს როგორც მო-

ნაცემების სტრუქტურირება, ასევე მორფოლოგიური ანალიზატორის ძველი და საშუალი ქარ-

თულის ბლოკების გადამოწმება და შეფასება.  
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პროექტის ინტერდისციპლინარული დანიშნულება კი ემსახურება ძველი და საშუალი 

ქართული ენის გაღრმავებულ შესწავლას, არსებული ტექსტების შედარებას ლინგვისტური 

თვალსაზრისით, TEI-ს კოდირების გამოყენებას სტრუქტურირების დროს და ახალი ტექნოლო-

გიების ადაპტირებას (საჭიროების შემთხვევაში). 

წინაათონური მთარგმნელობითი კორპუსის მაგალითზე განხილული იქნება ძველი ქარ-

თული ტექსტების ტოკენიზაციის პრობლემატიკა და არსებული ძველი ქართული სალექსიკონო 

ბაზა (გ. რუხაძის, გ. კოპლატაძის 2008; ი. აბულაძის 1973, ზ. სარჯველაძის და სხვ.), რომელიც 

ძველი ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზატორის სალექსიკონო ნაწილისა და მასზე და-

მოკიდებული მორფოსინტაქსური კლასების სტრუქტურირების წინაპირობას წარმოადგენს. 

ამასთანავე, შევეხებით ძველი ქართული ენის ქვეკორპუსების სტრუქტურის თავისებურებებს, 

კერძოდ, ძველი ქართული ენობრივი მემკვიდრეობის დოკუმენტირების/კვლევის შესაძლებლო-

ბას, ერთი მხრივ, ქრონოლოგიური და სამწერლობო-მთარგმნელობითი სკოლებისა და მეორე 

მხრივ, სათარგმნი ენების (ბერძნული, სირიული, არაბული, სომხური) მიხედვით.  

ამგვარი კლასიფიკაცია საშუალებას მოგვცემს: ა. ვიკვლიოთ ძველი ქართული ენობრივი 

მემკვიდრეობა ისტორიული გრამატიკის პერსპექტივიდან – როგორ იცვლებოდა ენა საკმაოდ 

ჭრელ და ხანგძლივ პერიოდში, V-XVIII საუკუნეების განმავლობაში დავაკვირდეთ ამ ცვლილე-

ბათა შესაძლო მიზეზებს; ბ. ვიკვლიოთ, ერთი მხრივ, ქართულისთვის დამახასიათებელი ნიშან-

თვისებები (შდრ. „ნებაჲ ბუნებითი“) და, მეორე მხრივ, სათარგმნი ენების გავლენა (შდრ. „ჩუეუ-

ლება სხუათა ენათა“).  

მოხსენების სტრუქტურა არის შემდეგი: 1. შესავალი და კვლევითი საკითხები; 2. მეთო-

დოლოგია და თეორიული წინაპირობანი; 3. კვლევის შედეგები და ჰიპოთეზები, რომლებიც ძი-

რითადად ეხება ანოტირების სხვაობას თანამედროვე და ძველ ქართულ ტექსტებს შორის;  

4. კვლევის შედეგი; 5. დასკვნები. 

საკვანძო სიტყვები: ხელნაწერების დიგიტალიზაცია, მორფოლოგიური ანალიზატორი, 

მეტამონაცემები, სტრუქტურული მონიშვნა, ლინგვისტური ანოტირება  
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The discovery, processing and storage of information into databases are crucial preconditions for 

the implementation of linguistic research. This approach addresses information extraction from 

structured or semi-structured text. Hence, the principal task for the compilation of Old Georgian sub-

corpus of the Georgian Language Corpus (GLC) consisting of Pre-Athonite, Athonite, Antioch and 
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Helinophilic Georgian texts is not only about structuring of information but also testing and evaluation 

of Old and Middle Georgian blocks of the morphological analyser.  

 The interdisciplinary assignment of the project is beneficial intensified teaching of Old and 

Middle Georgian, comparison of texts from the textual and linguistic points of view, use of TEI encoding 

for structuring of texts and experimenting with new technologies. 

Based of Pre-Athonite texts, the paper describes the tokenization of Old Georgian texts and the 

existing Old Georgian dictionaries (Rukhadze, Koplatadze 2008; Abuladze 1973; etc.) used as a base for 

lexicons with appropriate continuation classes. The peculiarities of Old Georgian sub-corpora will be 

described, particularly, from the viewpoint of the possibility to document Old Georgian linguistic 

heritage following the chronological principle with a view to translation schools and languages used 

(Greek, Syriac, Arabic and Armenian). 

This classification allows us: 1. to study Old Georgian linguistic heritage from historical 

perspectives, particularly, how the language was changed and adapted in the period of the 5th-8th 

centuries; b) to study not only peculiarities of Georgian language, but also, the influence of foreign 

languages.  

The paper is structured as follows: Section 1 includes background and research questions; Section 

2 presents a methodological approach and briefly summarizes its theoretical prerequisites; Section 3 

includes the findings and hypothesis, referring generally to the differences between the annotation of 

Modern and Old Georgian texts; and Section 4 presents answers to the research questions, and Section 5 

presents conclusions. 
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ქართული ენის მოდელირების პროცესმა აჩვენა, რომ ფუნდამენტური ამოცანების გადა-

საჭრელად მნიშვნელოვანია როგორც თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხების გადაწყვეტა, 

ასევე სრულყოფილ მონაცემთა ბაზების, მათ შორის მრავალდონიანი ელექტრონული ლექსიკო-

ნების შექმნა. 

„ენის მოდელირების ასოციაციის“ მიერ შექმნილი მორფოლოგიური ანალიზატორი ეფუძ-

ნება თედო უთურგაიძის თეორიას, რომლის თანახმად სახელისა და ზმნის ფორმაცვალების პა-

რადიგმები მორფონოლოგიური ტიპების მიხედვითაა აგებული. შექმნილია, შესაბამისად, სახე-

ლურ ძირ-ფუძეთა ბაზები, ზმნურ ძირ-ფუძეთა ბაზები, სახელურ და ზმნურ მორფემათა (პრე-

ფიქს-სუფიქსთა) ბაზები; მარკირებულია ზმნური ძირ-ფუძეები ზმნისწინების მიხედვით ყველა 

რეალიზებული და შესაძლო ფორმის გათვალისწინებით გვარის, ქცევისა და კაუზაციის კატეგო-

რიების მიხედვით. 

მორფოლოგიურ ანალიზატორზე დაფუძნებული სინტაქსური მოდელი უნდა იყოს მკაც-

რად ფორმალიზებული და ასახავდეს ქართული ენის მარტივი გაუვრცობელი წინადადებისა-

თვის დამახასიათებელ მექანიზმს – ზმნა-შემასმენლისა და პირმიმართი აქტანტების კოორდინა-

ციას. თედო უთურგაიძემ შეიმუშავა ტრადიციული გრამატიკებისგან განსხვავებული ხედვა. მან 

შემოიტანა სუბიექტის, როგორც მოქმედების ინიციატორის დეფინიცია და მოხსნა პირთა ინვერ-

სიის საკითხი ქართულ ენაში. შესაბამისად, ფორმალურად „გასწორდა“ სისტემა – ქვემდებარის 

ბრუნვებია: სახელობითი – გარდამავალი ზმნის პირველი და მესამე სერიის მწკრივებში, ასევე 
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გარდაუვალი ზმნის ყველა მწკრივში; მოთხრობითი – გარდამავალი ზმნის მეორე სერიის მწკრი-

ვებში. აქედან გამომდინარე, „გამოთავისუფლდა“ მიცემითი ბრუნვა, როგორც პირმიმართი ობი-

ექტების/დამატებების (პირდაპირი და ირიბი) ბრუნვა. ამგვარი მიდგომით შემუშავდა ორპირია-

ნი ზმნით გადმოცემული მარტივი გაუვრცობელი წინადადების მანქანური ანალიზის პროგრამა. 

ნიმუში 1. 

 

ნიმუში 2. 

 

პრობლემა თავს იჩენს სამპირიანი ზმნებით გამოხატულ წინადადებაში, კერძოდ, პირვე-

ლი სერიის ფორმებით გადმოცემულ შემასმენელთან მიცემითბრუნვიანია ორივე ობიექტი. რო-

გორ უნდა გაირჩეს ირიბი და პირდაპირი დამატებები? 

როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ფორმალური მოდელირების მეთოდი ვერ იქნება თვითკმარი 
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სინტაქსური ანალიზატორის შექმნის გზაზე. ზმნისა და აქტანტების ურთიერთკავშირი არაა და-

მყარებული მხოლოდ მორფოსინტაქსურ მიმართებებზე, ის სემანტიკური ძალითაც იმართება. 

ერთი მხრივ, ზმნის ძირით გამოხატული მნიშვნელობა და, მეორე მხრივ, სახელური ფუძეებით 

გადმოცემული შინაარსი უნდა იყოს თავსებადი ერთმანეთთან. სამეცნიერო ლიტერატურაში 

არაერთგზის აღნიშნულა, რომ აქტანტთა იერარქიას განსაზღვრავს ისეთი სემანტიკური მახასია-

თებლები, როგორებიცაა: სულიერი-უსულო, ვინ-რა, საზოგადო-საკუთარი, აბსტრაქტული-კონ-

კრეტული, მოქმედების, კრებითობის, გეოგრაფიული, დრო-ჟამის, სივრცითი ორიენტაციის და 

ა. შ. სახელები. ენობრივ მონაცემებზე დაკვირვებამ აჩვენა, რომ დიქოტომიური წყვილებით 

გადმოცემული დამატებები მარტივი გასარჩევია, მაგ.: 

1. ვანო უხატავს სურათს Od. (რა) კაცს Oind. (ვინ) 

2. პატრონი უდებს საჭმელს Od. (უსულო) ძაღლს Oind. (სულიერი) 

3. დედა უსხამს წყალს Od (ნივთიერება/სითხე) ყვავილს Oind (ნივთი/საგანი) 

4. ფოტოგრაფი უღებს სურათს Od (საგანი) ქალაქს Oind (გეოგრაფიული) 

5. კომპოზიტორი უძღვნის სიმღერას Od (კონკრეტული) სამშობლოს Oind (აბსტრაქტუ-

ლი)… 

ცხადია, საჭიროა სახელურ ძირ-ფუძეთა მარკირება არა მხოლოდ მეტყველების ნაწილთა 

მიხედვით, არამედ ზემოთ მოცემული სემანტიკური მახასიათებლებითაც, რაც დავიწყეთ კიდე-

ვაც, თუმცა ბოლომდე არაა ამოწურული სახელთა დაჯგუფება სემანტიკურ ველებად. სწორედაც 

აქ გამოჩნდა როგორც ქართული ენის სემანტიკურ ველთა კვლევის სიმწირე, ასევე სრულყოფი-

ლი იდეოგრაფიული ლექსიკონის შექმნის აუცილებლობა. ქართული ენის განმარტებითი, ეტი-

მოლოგიური, თარგმნითი თუ ტერმინოლოგიური ელექტრონული ლექსიკონების, ასევე კორპუ-

სული ტექსტების ბაზაზე დამუშავებული სახელური თუ ზმნური სემანტიკური ველები მო-

გვცემს შესაძლებლობას აიგოს „სემანტემათა ხე“ და მოხერხდეს ენის სემანტიკური მოდელირე-

ბა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ხშირად სემანტიკური მარკერებიც არაა გამოსავალი, აქაცაა 

დილემა: როცა ორივე ობიექტი ერთი და იმავე სემანტიკური ჯგუფისაა, როგორ მოიქცეს მანქა-

ნა? 

6. დედა მიუგზავნის შვილს Od/Oind. მამას Oind/Od. 

7. ვანო მიუდგამს სკამს Oind/Od.მაგიდას Oind/Od. 

8. მამა უმატებს ღვინოს Oind/Od. წყალს Oind/Od. 

ენის მომხმარებელს ასეთ შემთხვევაში ფართო კონტექსტი შველის, ხოლო კონტექსტის 

მოდელირება ხელოვნური ინტელექტის ამოცანაა. 
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Issues of modelling of Georgian Syntax 
 

Lali Ezugbaia, Mariam Manjgaladze, Rati Skhirtladze 
Language Modelling Association (Georgia) 
l.ezugbaia@freeuni.edu.ge, mmanjgaladze@cu.edu.ge, rati@ena.ge 

 

The morphological analyser developed by the Language Modelling Association is based on Tedo 

Uturgaidze’s theory, according to which paradigms for noun and verb modification/transformation are 

built on morphological types. The syntactic analyser should be strictly formalised and must reflect the 

mechanism characteristic of a simple unattended sentence of the Georgian language, that is, the 

coordination of verb-predicate and direct/indirect actants. Tedo Uturgaidze developed a view which was 

distinct from traditional grammars. He introduced a definition of a subject as an initiator of action and 

removed the question of inversion of a grammatical person in the Georgian language. Hence, the system 

was formally “corrected” – the declensions of the subject are: Nominative Case in transitive verbs of 

Series I and II. Besides, in all series of intransitive verbs, the Ergative Case in transitive verbs of the 

second series. Therefore, the Dative Case became the sole case of direct and indirect objects. The stylistic 

analyser developed in accordance with such an approach can easily distinguish the functions of actants, 

based on their formal markers, connected to bi-personal verbs. The problem arises in sentences with tri-

person verb; specifically, how can we distinguish between the Dative Case direct and indirect objects? 

So far, it seems that the formal modelling method cannot be self-sufficient in creating the syntactic 

analyser. The interrelation between verbs and actants is not only based on morphosyntactic relations but 

also some semantic force has an effect on it. On the one hand, a meaning conveyed by a root of a verb 

and, on the other, sense conveyed by a nominal stems should be compatible with one another. 

 

mailto:l.ezugbaia@freeuni.edu.ge
mailto:l.ezugbaia@freeuni.edu.ge
mailto:rati@ena.ge


 

 

  

 

 

- 46 - 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

LANGUAGE AND MODERN TECHNOLOGIES – 2019 

 

Nominal root-stems should be marked not only by parts of speech, but also by their semantic 

features: animate/ananimate, who/what, proper/common, abstract/concrete, nouns of action, 

geographical, time, spatial orientation, etc. e.g. 

1. vano uxat’avs surat-s Od. (What?) k’ac-s Oind. (Who?) Vano paints a picture for a man. 

2. p’at’roni udebs sač’mel-s Od. (Inanimate) ʒaɣl-s Oind. (Animate) The dog-owner gives food to 

the dog. 

3. deda usxams c’q’al-s Od (Substance/fluid) q’vavil-s Oind (Thing/object) Mother is watering a 

flower. 

4. pot’ograpi uɣebs surat-s Od (Object) kalak-s Oind (Geographical) A photographer takes picture 

of a city. 

5. k’omp’ozi’tori uʒɣvnis simɣera-s Od (Concrete) samšoblo-s Oind (Abstract) A composer 

dedicates a song to his homeland… 

Both the scarcity of research on semantic fields of the Georgian language and the need to create a 

comprehensive ideographic dictionary have been highlighted. 

Semantic fields of comprehensive, etymological, translational, or terminological electronic 

dictionaries, as well as nominal and verbal semantic fields elaborated on the base of corpus texts, will 

enable us to contruct “a tree of semantemes” and make up semantic modelling of the language. 

The paper will analyse the semantic basis of distinguishing the dative case objects according to the 

dichotomous semantic pairs. However, we must take into consideration that frequently semantic 

markers are not a solution. There is the following dilemma: when two objects belong to the same 

semantic group, what should a machine do? See examples: 

6. deda miugzavnis švil-s Od./Oind. mama-s Oind/Od. Mother sends her child to father. 

7. vano miudgams sk’am-s Oind/Od. magida-s Oind/Od. Vano puts chair next to the table. 

8. mama umatebs ɣvino-s Oind/Od. c’q’al-s Oind/Od. Father adds wine to water. 

In this case, a contextual analysis is needed which is a subject of artificial intelligence 
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კორპუსზე დაფუძნებული ლექსიკონები, როგორც სასწავლო 

რესურსი 
 

მაკა თეთრაძე, მარინა ბერიძე, 
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი (საქართველო) 
mailtomaka@gmail.com, marine.beridze@gmail.com 

ნინო შარაშენიძე  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო) 
nino.sharashenidze@tsu.ge 

სოფიკო დარასელია  
ლიდსის უნივერსიტეტი (დიდი ბრიტანეთი) 
sopod@yahoo.com 

 

კორპუსზე დაფუძნებული სიხშირული სია გვიჩვენებს ენის გამოყენების ფაქტობრივ სფე-

როებს, გვაცნობს ყველაზე ხშირად გამოყენებულ ლექსიკურ ერთეულებს, ფრაზებს, მნიშვნელო-

ბებს, კონტექსტებს.  

სწორედ სიხშირული ლექსიკონის აგების პრინციპით შეიმუშავა ავტორთა ჯგუფმა  ჩარჩო, 

რომლის მიხედვითაც შექმნილია ქართულ-აფხაზურ-ინგლისური და ქართულ-ოსურ-ინგლი-

სური სასწავლო ლექსიკონები.  

ორივე ლექსიკონი განსხვავდება აქამდე შექმნილი ლექსიკონებისაგან, რადგანაც ისინი 

დღეს ქართულ ინტერნეტ- თუ მედიასივრცეში გამოყენებულ ლექსიკას მოიცავს.  ლექსიკონები 

შედგენილია ლიდზის უნივერსიტეტში შექმნილი ქართული ენის ვებკორპუსის, KaWac-ის,  მი-

ხედვით. აღნიშნული კორპუსი მოიცავს 180 მილიონზე მეტ სიტყვას, რომელიც ასახავს თანა-

მედროვე ოფიციალურ ქართულ ენას.  

ვებკორპუსიდან აღებული 5000-სიტყვიანი სიხშირული სია, საბოლოოდ, ჩვენი მიზნების 

გათვალისწინებით, 3500 სიტყვამდე  შემცირდა. მულტილინგვურობა ამ ლექსიკონების ერთ-ერ-

თი უპირატესობაა. ქართული წერილობითი სალიტერატურო ენის ყველაზე ხშირად გამოყენე-

ბული ლექსიკა თარგმნილია აფხაზურად და ოსურად ენის მატარებლებისა და სპეციალისტების 

მიერ. ლექსიკონი აფხაზურის და ოსურის მცოდნეთ ქართული ენის სწავლის საშუალებასაც მი-

სცემს. ამასთან, ლექსიკონები, შესაძლებელია, მნიშვნელოვანი სასწავლო რესურსი გახდეს აფხა-

ზურისა და ოსურის შემსწავლელთათვისაც. მით უმეტეს, რომ ლექსიკონების გამოყენება გაცი-

ლებით გაადვილებულია სალექსიკონო ერთეულის ტრანსლიტერირებული ფორმების დართ-

ვით. ტრანსლიტერაციისათვის შერჩეულია ისეთი ცხრილი, რომელიც ხშირად გამოიყენება კავ-

კასიურ ენათა ფონემური სისტემის ფონეტიკური ჩაწერისათვის, ამასთან, ლექსიკონისათვის შე-

რჩეულ ტრანსლიტერაციის ცხრილს თან ერთვის საერთაშორისო ფონეტიკური ანბანიც (IPA).   

ამგვარად, ლექსიკონებში მასალა ასეა წარმოდგენილი: 

I – ქართული მეთაური სიტყვა; 

II – მეთაური სიტყვის ტრანსლიტერაცია; 

mailto:marine.beridze@gmail.com
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III – ფორმაწარმოებითი/სიტყვაწარმოებითი ვარიანტი (vn, Gen); 

IV – ფორმაწარმოებითი/სიტყვაწარმოებითი ვარიანტის ტრანსლიტერაცია; 

V – აფხაზური/ოსური თარგმანი; 

VI – აფხაზური/ოსური თარგმანის ტრანსლიტერაცია;     

ოსურის შემთხვევაში ემატება (ა. ოსურის ფორმაწარმოებითი/სიტყვაწარმოებითი ვარიან-

ტი; ბ. ოსურის ფორმაწარმოებითი/სიტყვაწარმოებითი ვარიანტის ტრანსლიტერაცია); 

VII – ინგლისური თარგმანი. 

გარდა ამისა, ლექსიკონს ერთვის იმ ზმნების კონსტრუქციები, რომლებიც წარმოდგენი-

ლია ლექსიკონში. 

მოხსენებაში განვიხილავთ ლექსიკონებზე მუშაობის პრინციპებსა და იმ თავისებურებებს, 

რომელთა გათვალისწინებაც მიზანშეწონილია ენის სპეციფიკიდან გამომდინარე.   
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It is well-known that a web-based frequency word list demonstrates actual domains of language 

use, manifests the most widespread language-specific phrases, meanings, contexts.  

The principle of constructing a frequency dictionary was a basis for the framework, according to 

which two learning dictionaries were compiled: Georgian-Abkhazian-English and Georgian-Ossetian-

English.  

Both are a novelty with respect to content: they include Georgian vocabulary occurring in the 

web and media. The word list is taken from the Georgian web corpus KaWac based at Leeds University, 

which contains more than 180 million words from texts of comteporary formal Georgian. The 5000 

frequency word list, taken from the corpus in compliance with our aim, was reduced to 3500 items.  

One of the advantages of the dictionaries is that they are multilingual: each Georgian headword is 

translated into Abkhazian/Ossetian by native speakers and language specialists, which is then followed 
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by an English translation. This makes the dictionaries useful learning resources for Abkhazian and 

Ossetian language learners as well as for those interested in learning Georgian.  

Moreover, use of the dictionaries is much easier with the transliteration (adapted IPA for 

Caucasian languages)  of Georgian headwords and Abkhazian/Ossetian translations.  

The dictionaries are formed as follows: 

I – Georgian headword; 

II – Transliteration of a headword; 

III – Derivation/inflection varieties of a headword (vn, Gen); 

IV – Transliteration of derivation/inflection varieties; 

V – Abkhazian/Ossetian translation; 

VI – Transliteration of Abkhazian/Ossetian translation;  

For Ossetian, the following are added: a. Ossetian derivational/inflectional variant; b. 

transliteration of an Ossetian derivational/inflectional variant; 

VII – English translation. 

Besides, the dictionaries are appended with constructions of the verbs appearing in them.   

The paper discusses the principles and peculiarities of the work carried out in order to compile the 

aforementioned dictionaries.   

 

  

 

 

თანამედროვე ისტორიულ-შედარებითი იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერების ძირითადი პრობლემები და პერსპექტივები 
 

რადოსლავ კანარკოვსკი 
იაგელონიის უნივერსიტეტი (პოლონეთი) 
rkanarkowski@gmail.com 

მერაბ ჩუხუა 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო) 
mchukhua@yahoo.com 

 

ჩვენს მოხსენებაში გვსურს განვიხილოთ ისტორიულ-შედარებითი იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერების საკვანძო პრობლემები და მისი ახალი კვლევის პერსპექტივები. 

უპირველს ყოვლისა, ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ იბერიულ-კავკასიური ენების აშკარა 

გენეტიკური ნათესაობა, რაც ფართოდ არ არის აღიარებული თანამედროვე ენათმეცნიერებაში, 

მაგრამ რაც მტკიცდება ძირითადი ლექსიკის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე. უნდა აღი-

ნიშნოს, რომ ურთიერთკავშირი ამ ენებს შორის ვერ აიხსნება ოდენ ტიპოლოგიური კონვერგენ-

ციის თვალსაზრისით. 
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სწორი მორფოლოგიური სეგმენტაცია და პირველადი კლასის მორფემების იდენტიფიცი-

რება არის არსებითი ამ შემთხვევაში. 

ასევე აუცილებელია, გავითვალისწინოთ ფუძეების ე.წ. შებრუნებული მეტათეზირებული 

ძირები და მაგალითები სახელური ფუძეებისა, რომლებიც ამჟღავნებენ კლასსმორფემების 

ცვლად პოზიციას. 

ნიშანდობლივია, რომ ახალი ინტერპრეტაციის მიხედვით, ზოგი სიტყვა, რომლებიც დღე-

მდე განიხილება, როგორც ინდოევროპული ნასესხობანი, შეიძლება აღმოჩნდეს ძირძველი იბე-

რიულ-კავკასიური სიტყვები.  

აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთმა სიტყვამ შესაძლოა განიცადა 

სხვადასხვა სემანტიკური ცვლილება მათი ევოლუციის პერიოდში. ისინი ხშირად გასაგებნი 

ხდებიან მხოლოდ ეთნოლოგიური კვლევებით მიღებულ ექსტრა-ლინგვისტურ მონაცემთა 

საფუძველზე.  

ყველა ზემოთ აღნიშნული საკითხი დამოწმებულია მაგალითებით. 

შემდგომი კვლევა დაადასტურებს იბერიულ-კავკასიური ენების გენეტიკურ ერთიანობასა 

და ნათელს მოჰფენს შინაგან კავშირს ამ ენებს შორის. მთავარი ამოცანაა, რომ დადგინდეს რეგუ-

ლარული ბგერათშესატყვისობანი და აღიწეროს ფონეტიკური ცვლილებები და მათი ქრონოლო-

გია. სამომავლო კვლევები მოითხოვს ინტენსიურ თანამშრომლობას ისეთ დისციპლინებთან, 

როგორებიცაა ეთნოლოგია და ისტორია.  

ასეთმა კვლევებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ დიაქრონიული კვლევების მეთოდო-

ლოგიურ პრობლემას, რაც მნიშვნელოვნად წაადგება გენეტიკურ ენათმეცნიერებას.  
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In our presentation we would like to discuss some crucial problems of historical-comparative 

Ibero-Caucasian linguistics and its new research perspectives. 

Primarily, we have to stress the genuine genetic links among Ibero-Caucasian languages which is 

not widely accepted in contemporary linguistics but can be proved on the basis of comparative analysis 
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of basic lexicon. It must be emphasized that mutual resemblances between these languages cannot be 

explained only in terms of typological convergences. 

Correct morphological segmentation and, in particular, identification of primary petrified class 

morphemes are of paramount importance. 

It is also necessary to take into account the so called reverse order stems with metathesized roots 

and instances of nominal stems showing variable position of petrified class morphemes. 

It is very remarkable that novel interpretations of some words, being so far considered as Indo-

European borrowings, can be regarded as indigenous Ibero-Caucasian ones. 

It should obviously be taken into consideration that many words might have undergone various 

semantic changes in the course of their evolution and sometimes they seem to be quite astounding. They 

often become understandable only in the light of extralinguistic data provided, for instance, by 

ethnological studies. 

All the aforementioned questions will be richly exemplified. 

Further extensive research is indispensable in order to more convincingly corroborate a genetic 

unity of Ibero-Caucasian languages and give more insights into internal relations among them. The main 

task will be especially to establish regular sound correspondences and to describe phonetic changes and 

their relative chronology. Future research will also require intensified cooperation with specialists in 

other disciplines such as ethnology or history. 

Results of such investigations should also shed more light on methodological problems of 

diachronic studies and significantly contribute to general linguistics. 
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დაბალი რესურსის მქონე ენების ავტომატური სისტემების განვითარება ბუნებრივი ენის 

დამუშავების (NLP) მნიშვნელოვანი საკითხია. NLP სისტემების უმეტესობა აგებულია კონტრო-

ლირებადი დასწავლის მეთოდების გამოყენებით. ეს სისტემები მოითხოვს დიდი რაოდენობით 

ანოტირებულ მონაცემებს და ამგვარად გამოიყენება იმ ენებისთვის, რომლებისთვისაც უკვე შექ-

მნილია დიდი ტექსტური კორპუსები. სამწუხაროდ, საკმარისი ზომის ანოტირებული კორპუსე-

ბის წარმოება მოითხოვს დიდ დროსა და რესურსებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართველური ენე-

ბის ქვესისტემების/დიალექტების უმეტესობას განსაკუთრებით აკლია ანოტირებული კორპუსე-

ბი. ამ ხარვეზის შესავსებად გთავაზობთ გრამატიკული ლექსიკონის კომპაილერს, მისი დახმა-
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რებით შექმნილი ლექსიკონების გამოყენება შესაძლებელი იქნება თარგმნის, ენის სწავლების და 

დიალოგური სისტემების შექმნის პროცესში. 

მნიშვნელოვანია, რომ სიტყვაფორმების ანალიზისა და გენერაციის საშუალებით თარგმან-

თან დაკავშირებული გამოყენებითი ამოცანები მნიშვნელოვნად გამარტივდება. მორფოლოგიურ 

ანალიზზე დაფუძნებული მთარგმნელი ავტომატური სისტემების შემუშავებით ქართულიდან 

ნებისმიერ ინდო-ევროპულ ენაზე თარგმნისას შესაძლებელი გახდება გამოსავალი გამონათქვა-

მის შინაარსობრივ შესაბამისობაში მოყვანა. 

ელექტრონული გრამატიკული ლექსიკონის დანიშნულებაა მომხმარებლისთვის ინფორ-

მაციის მიწოდება სალექსიკონო ერთეულის მორფოლოგიური და სინტაქსური მახასიათებლე-

ბის შესახებ, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა აქვთ გრამატიკულად სწორი ფრაზების ასაგე-

ბად. გარდა ამისა, ტექსტების მანქანური დამუშავებისას ასეთი ტიპის ლექსიკონები გამოიყენება 

ავტომატური მორფოლოგიური ანალიზის ინსტრუმენტად. 

ნაშრომში წარმოდგენილი იქნება ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონის კომ-

პილირების სისტემა. თავდაპირველად სისტემაში ჩატვირთულია თანამედროვე ქართული ენის 

გრამატიკული ლექსიკონი, როგორც ბაზისური ლექსიკის ბირთვი. სისტემა მომხმარებლის მიერ 

მოწოდებულ ნებისმიერ სიტყვაფორმას პასუხობს შესაბამისი ლემის სრული პარადიგმით. 

გარდა ფორმაწარმოებისა, ლექსიკონში გათვალისწინებულია სიტყვაწარმოებაც. შესაძლებელია 

დერივაციული ფორმებისა და მათი ფლექსიური პარადიგმების გენერირება. 

ლინგვისტი-მომხმარებელი ვებგვერდზე წინასწარი დარეგისტრირებისა და საჭირო აპ-

ლიკაციების ჩამოტვირთვის შემდეგ შეძლებს გრამატიკული ლექსიკონის კომპაილერის საშუა-

ლებით ქართული ენის სხვადასხვა ქვესისტემებისა და დიალექტების გრამატიკული ლექსიკო-

ნის შედგენას, რომელიც დაეყრდნობა არაანოტირებულ ტექსტურ კორპუსებს. 

მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება ქართველური ენებისა და ინგლისური ენის გრამატი-

კული ლექსიკონების და ქართულ-ინგლისური ენის ლექსიკონის კომპილირების დესკტოპ-აპ-

ლიკაცია. რომლის ინსტრუმენტების გამოყენებით ენათმეცნიერებს შეეძლებათ სასურველი 

ლექსიკონების დამოუკიდებლად შედგენა. 

 

 

 

The Compiler of a Georgian-English Grammatical Dictionary 
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The development of automatic systems of low-resourced languages has been a significant issue for 

Natural Language Processing (NLP). Most of the NLP systems have been designed by applying of 

supervised learning methods. These systems require a large number of annotated data and, thus, are used 

for languages that already have large text corpora. Unfortunately, development of annotated corpora of 

sufficient volume requires a lot of time and resources. This implies that most of the subsystems/dialects 
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of the Kartvelian languages lack annotated corpora. In order to fill this gap, we offer a grammatical 

dictionary compiler. It can be used in translation, language learning, and development of dialogue 

systems. 

It is significant that the tasks related to translation will be considerably simplified through the 

analysis and generation of word-forms. An automatic translation system, based on morphological 

analysis, will be able to correspond the output expression to the content while translating from Georgian 

into any Indo-European language. 

The purpose of the electronic grammatical dictionary is to provide information about 

morphological and syntactic properties of a dictionary unit, which are essential for structuring correct 

grammatical phrases. These types of dictionaries are used as a tool of automated morphological analysis 

while processing texts. 

The paper will present a system of compilation of a Georgian-English grammatical dictionary. 

Initially, a grammatical dictionary of contemporary Georgian is uploaded into the system as a core of 

basic vocabulary. The system will provide the user with a complete paradigm of a corresponding lemma 

of any token. Alongside with inflection, the dictionary also provides data on derivation. It is possible to 

generate both derived and inflection paradigms. 

After having signed up and downloaded the required applications from the website, the user will 

be able to compile a grammatical dictionary of various subsystems and dialects of the Georgian language 

which will be based on the corpora of non-annotated texts.. 

 

 

 

 

მაღალი ხარისხის ლექსიკოგრაფიული მონაცემთა ბაზის  

ეფექტურობა ინგლისურ-ქართული / ქართულ-ინგლისური  

მანქანური თარგმანის პროგრამის შექმნისათვის 
 

თინათინ მარგალიტაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო) 

tinatin.margalitadze@tsu.ge 

ზაქარია ფურცხვანიძე  
გოეთეს ფრანკფურტის უნივერსიტეტი (გერმანია)  

pourtskhvanidze@em.uni-frankfurt.de 

 

ქართული ენა დიდი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა თანამედროვე გლობალიზაციის ეპო-

ქაში. დღეს ბიბლიის თარგმნის ტოლფასი მნიშვნელობა ენიჭება ქართული ენის მოქცევას თანა-

მედროვე ტექნოლოგიურ პარადიგმაში, ქართული ენის სრულ დიგიტალიზაციას, სრულფასოვა-

ნი ქართული მთარგმნელობითი პროგრამის შექმნას. საერთაშორისო ციფრულ მთარგმნელობით 

mailto:tinatin.margalitadze@tsu.ge
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პროდუქტებსა თუ პროგრამებში ქართული ენის ინტეგრაცია არის საუკუნის პროექტი და ქარ-

თული ენის გადარჩენისა და ყველა თანამედროვე დარგსა თუ სფეროში ქართულისთვის გამო-

ყენებითი ფუნქციის შენარჩუნების ერთადერთი სწორი გზა. 

ამ მნიშვნელოვანი მიზნის მისაღწევად საჭიროა ქართული ხელოვნური ინტელექტის შექ-

მნა. ხელოვნური ინტელექტისათვის ქართული ენის “სწავლება” საჭიროებს, ერთი მხრივ, პროგ-

რამული პლატფორმებისა და მოდელების ქართული ენის სპეციფიკისათვის მორგებულ ერთობ-

ლიობას, მეორე მხრივ კი, ხარისხობრივი გაჯერებისათვის აუცილებელი რაოდენობის, პროფე-

სიონალურად თარგმნილი ინგლისურ-ქართული პარალელური წინადადებების დაგროვებას.  

პროექტის პროგრამულ პროტოტიპად შეირჩა ის კვლევები, რომლებიც ეფუძნება ადამია-

ნური უნარების სიმულაციას ხელოვნური ინტელექტის (AI) ფარგლებში. ამ თვალსაზრისით 

Deep Learning-ის ტექნოლოგია ბევრი წარმატებული პრაქტიკული მაგალითის წყალობით მთა-

ვარ მეთოდურ ჩარჩოდ იქცა. ამ ჩარჩოში განხორციელებული ეფექტური მოდელების პირველ 

სამეულს უდავოდ მიეკუთვნება მანქანური თარგმნა. 

რაც შეეხება საწვრთნელ მონაცემებს ინგლისურ-ქართული პარალელური წინადადებების 

სახით, რაც უფრო მაღალი ხარისხისაა საწვრთნელი მასალა, მით უფრო მაღალი ხარისხის იქნება 

თარგმანის პროგრამა. ამ მხრივ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიულ 

ცენტრში არსებობს ქართული ენისათვის უნიკალური მონაცემთა ბაზა ინგლისურ-ქართული პა-

რალელური წინადადებების სახით. ეს ბაზა ორგვარია: დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკო-

ნის ბაზა და ინგლისურ-ქართული პარალელური კორპუსის ბაზა. 

დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი იქმნებოდა 35 წლის განმავლობაში. ლექსიკონში 

110 000 სიტყვა-სტატიაა, მასში მაქსიმალურად სრულადაა ასახული ინგლისური სიტყვების პო-

ლისემია, სიტყვის ყოველ პოლისემიურ მნიშვნელობას დართული აქვს საილუსტრაციო ფრაზე-

ბი და წინადადებები, რაც თარგმნილია ქართულად. ლექსიკონში ასევე დიდი რაოდენობითაა 

შეტანილი ფრაზული ზმნები, ფრაზეოლოგიური ერთეულები, შესიტყვებები, ტერმინოლოგია 

და სხვა.  

როგორც ცნობილია, პოლისემიური სიტყვების მნიშვნელობების გამიჯვნა ყველაზე დიდ 

პრობლემას ქმნის ბუნებრივი ენის დამუშავების პროცესში. „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექ-

სიკონი“ ეფუძნება ლექსიკოგრაფიულ ცენტრში შემუშავებულ ორიგინალურ სემანტიკურ თეო-

რიას, რომლის მიხედვითაც შექმნილია დიდი ლექსიკონის ყოველი სიტყვა-სტატია. აღნიშნული 

მეთოდოლოგია აღწერილია თ. მარგალიტაძისა და გ. მელაძის სტატიაში (2016). დიდ ინგლი-

სურ-ქართულ ლექსიკონში არის დიდძალი მასალა პარალელური ინგლისურ-ქართული წინა-

დადებების სახით, მასში ყოველი ინგლისური სიტყვა მრავალი ქართული კონტექსტური ეკვი-

ვალენტითაა წარმოდგენილი. ამდენად, მიგვაჩნია, რომ ეს არის უნიკალური საწვრთნელი ბაზა 

DeepL-ის ტექნოლოგიისათვის. პროექტზე მუშაობა ასევე შექმნის უნიკალურ შესაძლებლობას 

გამოვიკვლიოთ ხსენებული სემანტიკური თეორიით შექმნილი ლექსიკოგრაფიული რესურსე-

ბისა და თავად სემანტიკური თეორიის ეფექტურობა მთარგმნელობითი პროგრამის შექმნის სა-

ქმეში, რაც თავისი მნიშვნელობით სცილდება მხოლოდ ქართული ენის ფარგლებს და შესაძლოა 

ბუნებრივი ენის დამუშავების მეტად საინტერესო მოდელი შესთავაზოს ფართო ლინგვისტურ 

საზოგადოებას. 
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პროექტი ითვალისწინებს მაღალი დონის კომპლექსურ აკადემიურ წინარე კვლევით სა-

მუშაოს და მთლიანად მიმართულია პრაქტიკულ დანიშნულებაზე: უზრუნველყოს შეძლების-

დაგვარად მაღალი ხარისხის ქართულ</>ინგლისური მანქანური თარგმანი ნებისმიერი ჟანრისა 

და სიდიდის ტექსტური დოკუმენტისათვის.  

 

 

 

Effectiveness of High Quality Lexicographic Data for the Development of 

English-Georgian / Georgian-English Machine Translation Program 

  

Tinatin Margalitadze  
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia) 
Tinatin.margalitadze@tsu.ge 

Zakharia Pourtskhvanidze  
Goethe University Frankfurt (Germany) 
pourtskhvanidze@em.uni-frankfurt.de 

 

The Georgian language faces major challenges in the modern globalized world. Placing the 

Georgian language within the paradigm of modern technologies, fully digitizing it and the development 

of adequate Georgian translation software is one of the most important tasks of our time. 

For achieving this goal, it is necessary to create the Georgian artificial intelligence (AI). In order 

to “teach” AI the Georgian language, we need: (a) to have a collection of software platforms and models 

adapted to the specifics of the Georgian language, and (b) to accumulate professionally translated 

English-Georgian parallel sentences in the quantities as necessary to ensure quality saturation. 

As a software prototype for the project, there were selected the researches which are based on the 

simulation of human abilities within the framework of AI. DeepLearning technology has demonstrated 

many successful examples of becoming the leading technology and methodological framework.  

Concerning training data in the form of English-Georgian parallel sentences, the Lexicographic 

Centre at Tbilisi State University possesses a database, unique for the Georgian language, in the form of 

parallel English-Georgian sentences. The base includes two sub-components: the database of the 

Comprehensive English-Georgian Dictionary (CEGD), and the base of English-Georgian parallel corpus. 

The CEGD was being created over the time span of 35 years. It contains 110 000 entries. The 

Dictionary represents the polysemy of English words with optimum adequacy: each polysemous 

meaning of a word is supplied with illustrative phrases and sentences, translated into Georgian. The 

method of rendering English meaning into Georgian in the CEGD is based on the original semantic 

theory, which underlies the composition of each entry from the CEGD. The said methodology is 

described in an article by T. Margalitadze and G. Meladze (2016). As is universally acknowledged, word 
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sense disambiguation is a major challenge for natural language processing and computational 

lexicography. Therefore, the Dictionary data, created with the due attention to the problem of 

equivalence between English and Georgian, and providing many Georgian contextual equivalents for 

each English lexical unit1, is considered to be the unique training base for the Georgian AI. The 

implementation of this project will also provide an opportunity to analyse the effectiveness of 

lexicographic resources created according to the said semantic theory and the theory itself with respect 

to the development of translation software generally, whose importance exceeds the limits of the 

Georgian language proper and may propose to the broader linguistic community a very interesting model 

of natural language processing. 

The project envisages the conduct of complex scientific preliminary work aiming at the practical 

use of the developed model: ensuring the technological framework for the automatic Georgian </> 

English translation of texts of any size and complexity from any genre.  

 

Margalitadze, T. & Meladze, G. (2016). Importance of the Issue of Partial Equivalence for 

Bilingual Lexicography and Language Teaching. Proceedings of the XVII International Congress of 

EURALEX. Tbilisi. 

http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202016/ euralex_2016_087_ 

p787.pdf 

 

 

 

 

ლექსემა „რეცა“ ძველ ქართულში (ეტიმოლოგია) 
 

ნანა მაჭავარიანი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო) 
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ძველ ქართულ ტექსტებში გვხვდება ლექსემა „რეცა“, რომელიც საბას განმარტებით ნიშნავს 

„ვითამსავით“. 

რეცა-თითქოს, ვითომც: 

„ნეტარ იყვნენ, რომელთა ესხნენ ცოლ და რეცა არა ესხნენ“ (თეკლა 93, 23); 

„ჩუენ რეცა მოუძლურდით“ (II კორ. 11,21);  

„რეცა თუ გარდახუალთ ველად“ (0, ივდ. 14,2)  

(ილ. აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი, თბილისი, 1973, გვ. 347) 

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ „რეცა“ მიღებული უნდა იყოს ასე: *რაიცა > რეიცა > რეცა, რეგრესუ-

ლი ასიმილაციით. რ- თანხმოვანი უნდა იყოს ყოფნა-არსებობა ზმნის რ- ძირისეული ელემენტი, 

                                    
1 i.e each polisemous meaning of a word 

http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202016/%20euralex_2016_087_%20p787.pdf
http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202016/%20euralex_2016_087_%20p787.pdf
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რომელიც გამოიყოფა ვა-რ. ხა-რ, არ-ს ზმნებში და ამ ზმნის ნაყარ ძირებში. 

იგივე რ- ჩვენ ადრე დავაკავშირეთ არა უარყოფით ნაწილაკთან, ვფიქრობთ, რომ რა ნიშ-

ნავს „მყოფს“ , სადაც -რ- ასევე ყოფნის/არსებობის გამომხატველი ძირია, ხოლო არა ნიშნავს „არ-

მყოფს“, ანუ ყოფნა/არსებობის გამომხატველ ძირს წინ ერთვის უარყოფითობის გამომხატველი 

ა- პრეფიქსი (ნ. მაჭავარიანი, კითხვითობის -მა და უარყოფითობის -მ- მორფემათა ისტორიისა-

თვის აფხაზურში და მათი საერთო ამოსავლის კავშირი ქართული ენის ანალოგიურ კატეგორი-

ებთან, ნ. მაჭავარიანი, ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი, 2015.) 

რეცა ლექსემის -რ- ძირი, გაფორმებული -ც(ა) ნაწილაკით, ჩვენი აზრით, უნდა იყოს ასეთი 

შინაარსისა: „მყოფიც“ რომ არის, „არსებულიც რომ არის, ისეთი“. 

 

 

 

The Lexeme reca in Old Georgian (Etymology) 
 

Nana Machavariani 
Arn. Chikobava Institute of Linguistics, TSU (Georgia) 
nana.machavariani@tsu.ge 

 
In Old Georgian texts, the lexeme reca is attested to mean vitamsavit “as if,” according to Sulkhan-

Saba Orbeliani’s definition. 

reca – as if: 

“netar iKvnen, romelTa esxnen col da reca ara esxnen” (Thecla 93, 23); “Cuen reca mouZlurdiT” (II 

Cor. 11,21); 

“reca Tu gardaxualT velad” (0, Judith. 14,2) 

(Abuladze, I. A Dictionary of Old Georgian. Tbilisi, 1973, p. 347) 

We think that the word reca was formed through the regressive assimilation: *raica > reica > reca. 

The consonant r- is a radical element of the verb Kofna/arseboba “to be/to exist” identified in the verb 

roots: va-r, xa-r, ar-s and in pertaining derivatives. 

We have previously associated the element r- with the negative particle ara “no”. We believe that 

ra means mqopi “being/existing” where -r- is a root referring to being/existence, while ara refers to 

armqopi “not being/non-existing,” the root referring to being/existence is taken on by a negative prefix a- 

(On the History of the Interrogative -ma and Negative -m- Morphemes in Abkhaz and the Connection of 

Their Common Origin to the Analogous Categories of the Georgian Language. In Machavariani, N. 

Linguistic Studies. Tbilisi, 2015). 

We believe that the root -r- of the lexeme reca, in combination with the particle -c(a) has the 

following meaning: something that exists/is somewhere. 
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ნეიტრალური ჟესტის თეორია 
 

თამარ მახარობლიძე 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო) 
ateni777@yahoo.com 

 

ჟესტური ენის ამოცნობის ტექნოლოგიური გზების შესახებ კვლევებს უკვე აქვს თავისი 

ისტორია, რამდენადაც ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში მრავალი კვლევა და ექსპერი-

მენტი მიეძღვნა ამ საკითხს სხვადასხვა ქვეყნაში. ასეთი დიდი ინტერესის მიუხედავად, ჯერჯე-

რობით არ არის შექმნილი ისეთი მოწყობილობა, რომელიც შეძლებდა ჟესტურიდან სამეტყველო 

ენაზე და პირიქით - სამეტყველო ენებიდან ჟესტურ ენაზე მანქანური თარგმანის შესრულებას. 

ჟესტის კლასიფიკაცია და ნეიტრალური ჟესტის თეორია არის ძირითადი თეორიული ბაზა ზე-

მოთ აღნიშნული სათარგმნი მოწყობილობის შესაქმნელად. ცხადია, წარმოდგენილი კვლევა ით-

ვალისწინებს ამ სფეროში უკანასკნელ მიღწევებსა და ტენდენციებს, ასევე უახლეს ტექნოლოგი-

ებსა და ალგორითმებს.  

 ჟესტური ენის პროგრამული თარჯიმნის შექმნის პროცესში უდიდესი პრობლემაა ჟესტი-

რების პროცესში სეგმენტაციის არქონა. ჟესტურ ტექსტებში რთულია იმის ამოცნობა, თუ სად 

იწყება ან მთავრდება ესა თუ ის ჟესტი. ნეიტრალური ჟესტის თეორია ეფექტურია სეგმენტაცი-

ისთვის. ეს თეორია ჟესტებს ყოფს ‘მნიშვნელობის მქონე’ და ‘მაკავშირებელ ფორმებად’ ანუ ‘ნე-

იტრალურ ჟესტებად’.  

 

წარმოგიდგენთ ნეიტრალური ჟესტის ამოცნობის მეთოდებს: 

 

 ნეიტრალური ჟესტის ამომცნობი სინერგიული მეთოდი, რომელიც მოიაზრებს 

მონაცემთა დიდი საერთო ბაზის ქონასა და ნეიტრალური ჟესტის ზოგადი ბაზის 

შექმნას, რაც იმავდროულად ჟესტური ტექსტების ბაზაც იქნება;  

 ნეიტრალური ჟესტის დაახლოებითი ზოგადი პარამეტრების განსაზღვრა მომიჯ-

ნავე ჟესტებზე დაყრდნობით კონკრეტულ ჟესტურ ენაში; 

 ნეიტრალური ჟესტის რაოდენობა გაცილებით დიდია მნიშვნელობის მქონე ჟეს-

ტებთან შედარებით, თუმცა ეს რაოდენობა მაინც ზღვრულია და იგი შეიძლება 

განისაზღვროს სავარაუდო კომბინაციების გამოთვლით;  

 ნეიტრალური ჟესტის იდენტიფიცირება ე.წ. ლიფმოუშენითა და მაიო სამაჯუ-

რით, ანუ კომბინირებული იდენტიფიცირება.  

 

 მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ნეიტრალური ჟესტი ნეირონეტის ნაწილი ხდება, 

რომლის სტრუქტურის ცოდნა უფრო დახვეწილი სეგმენტაციის საშუალებას იძლევა საჭირო ინ-

ფორმაციის მისაღებად. 
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The Theory of Neutral Signs  
 

Tamar Makharoblidze  
Ilia State University (Georgia) 
ateni777@yahoo.com 

 

Research on technological solutions for Sign Language (SL) recognition already has its 

history. For the recent two to three dozens years, a number of virtual studios worldwide 

carried out various experiments. Despite such intense interest in the issue of a sign-spoken 

language translator (SSLT), such a device has not yet been developed. The sign classification 

and the new theory – Theory of Neutral Signs (TNS) for the aforementioned task, taking into 

consideration the recent trends, new technologies, algorithms and approaches, are presented in 

the paper. The largest problem for the elaboration a good engine of SL machine translation is a 

lack of sign separators or spaces. In sign language (SL) texts, it is hard to understand where the 

beginning or ending of a proper sign is. Study of the nature of neutral signs (NS) will help us 

effectively perform segmentations of phrases in chunks. It will allow us to set up a “silence” 

threshold and detect sign activity, like speech-to-text processing, in order to recognize and 

describe the meaningful signs.  

The methods to identify NS in SL texts: 

 Synergistic method for NS recognition – This method can work by way of 

analyzing a large number of SL texts of various SLs, having a large common SL 

textual base that will be the NS base at the same time.  

 The approximate parameters of NS can be defined depending on its neighboring 

signs;  

 The number of NS is much larger than the number of meaningful signs (MS), and it 

can be calculated as a number of possible element combinations. 

 The combined identification of NS could be performed with Leap-Motion device 

and Myo armbands.  

Crucially, NS becomes a part of a neuro-net, and knowing its structure allows us to make 

segmentation more accurate, more precisely defining necessary information. 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

- 60 - 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

LANGUAGE AND MODERN TECHNOLOGIES – 2019 

ხუნძური კორპუსული ლექსიკოგრაფიის შექმნის გამოცდილება 
 

დანიელ მაჰომედოვი 
ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი (რუსეთის 

მეცნიერებათა აკადემიის დაღესტნის ფილიალი)  
m.daniyal@yandex.ru 

 

კორპუსული ენათმეცნიერება გადაიქცა კვლევის განსაკუთრებულ დარგად და მისი წინ-

სვლით აღინიშნება ახალი ეტაპი სამეცნიერო აზრის განვითარებაში. კორპუსული ანალიზის შე-

დეგები აქტიურად გამოიყენება საენათმეცნიერო გამოკვლევებში.  

ლექსიკოლოგიაში კომპიუტერული კორპუსების მიხედვით განხორციელებული ანალიზი 

ზოგად სტანდარტადაა ქცეული. ამ ვითარებაში კორპუსული ანალიზის საფუძველზე მიღებუ-

ლი შედეგების მიხედვით ჩატარებული ლექსიკოგრაფიული კვლევა მაღალი კვალიფიკაციისაა 

და მრავლისმეტყველი: იგი საშუალებას გვაძლევს წარმოვაჩინოთ კორპუსული ანალიზის გა-

ვლენა სალექსიკონო სტატიებსა და საილუსტრაციო მასალის შერჩევაზე. 

ხუნძური ეროვნული კორპუსის შედგენის მიზანს წარმოადგენს ისეთი საცნობარო სისტე-

მის შედგენა, რომელიც თავს მოუყრის ხუნძი ხალხის სრულ წერილობით და ზეპირ მემკვიდრე-

ობას. ამგვარი ელექტრონული რესურსის შედგენის შემდეგ მეცნიერებს პირველად ექნებათ დი-

დი მოცულობის ტექსტურ მასალაზე მუშაობის საშუალება, წიგნებში მათს ძებნაზე დროის ხარ-

ჯვის გარეშე.  

დღესდღეობით რუსეთის ფედერაციაში მცხოვრები მრავალი ეთნიკური უმცირესობის ენა 

არის გაქრობის საფრთხის წინაშე. დაღესტნის ხალხთა ბევრი ენაც მათ შორისაა. თანამედროვე 

საინფორმაციო საშუალებები გვაწვდიან ენათა შენარჩუნების ახალ შესაძლებლობებს. 

კორპუსის შექმნა თავის თავში მოიცავს რამდენიმე ძირითად ეტაპს. პირველ ეტაპზე აუცილე-

ბელია კორპუსში შესატანი ტექსტების თავმოყრა. დღეისათვის 2000-ზე მეტი ხუნძური წყაროა გა-

ციფრებული; მათ შორისაა მხატვრული ლიტერატურა (როგორც პოეზია, ასევე პროზა), მედიაში 

გამოქვეყნებული სტატიები, ფოლკლორული ტექსტები, სამეცნიერო-პოპულარული სტატიები, 

თარგმნილი ტექსტები, სახელმძღვანელოები, სასწავლო ლიტერატურა და ლექსიკონები.  

მეორე ეტაპზე თავმოყრილ ტექსტებში უნდა შევიტანოთ გრამატიკული ინფორმაცია. ამი-

ტომაც აუცილებელია შევიმუშაოთ ავტომატური მორფოლოგიური ანალიზის სისტემა ტექსტე-

ბის მარკირებისათვის. მესამე ეტაპზე იქმნება საძიებო პლატფორმა (ან არსებული საძიებო 

პლატფორმის ადაპტაცია), რის შემდეგაც ქვეყნდება კორპუსი ანუ ხელმისაწვდომი ხდება ქსელ-

ში. მორფოლოგიური ანალიზის სისტემის შემუშავება ერთ-ერთი მთავარი ეტაპია კორპუსის 

მშენებლობის საქმეში.  

კომპიუტერული ლექსიკოლოგიის წყალობით ხერხდება გადასვლა საუკუნეების განმავ-

ლობაში არსებული ტრადიციული და ხელნაწერი ლექსიკოგრაფიიდან ახალ, ქაღალდის გარეშე 

არსებულ საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე. 

ხუნძური კორპუსი წარმოადგენს კვლევის კომპიუტერულ ინსტრუმენტს; ასე რომ, იგი იქ-

ნება ძალიან სასარგებლო სხვადასხვა სახის ლექსიკონების შესადგენად. განსაკუთრებული ყუ-

mailto:m.daniyal@yandex.ru
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რადღება ეთმობა ლექსიკონების შედგენის საკითხებს და ტექსტების ავტომატური გრამატიკუ-

ლი მონიშვნის პრობლემებს. კორპუსული კვლევა ძალიან ეფექტურია ყველა სახის საენათმეცნი-

ერო ანალიზისათვის.  
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Corpus linguistics has developed into a special branch of research, and its progress marks a new 

stage in the development of scientific thought. Results of corpus analysis are actively used in the 

linguistic research. 

In lexicology, research based on the analysis of the computerized corpora has become a generally 

accepted standard. In these circumstances, lexicographic research based on the data of corpus analysis is 

advanced and promising: it allows to reveal the influence of the corpus analysis on the structure of 

vocabulary entries and on the choice of the illustrative data. 

The purpose of assembling of the National corpus of Avar is to create a reference system which 

would comprise all the written and spoken heritage of the Avar people. After the construction of such an 

electronic resource researchers will for the first time receive the option to work with a large volume of 

the textual data without having to spend time on searching for data in books. 

Nowadays many languages of the ethnic minorities of the Russian Federation are under threat of 

extinction. Many languages of the peoples of Dagestan are also among them. Modern information 

technologies provide the new opportunities for the preservation of the languages. 

Creation of a corpus includes several basic stages. At the first stage, it is necessary to collect the 

texts which are meant to be included in the corpus. So far, more than 2,000 Avar sources have been 

digitized, comprising fiction (both poetry and prose), articles in the media, folklore texts, popular science 

articles, translated texts, textbooks, tutorials, and dictionaries. 

At the second stage, grammatical information should be entered into the collected texts. 

Therefore, it is necessary to develop an automatic morphological analysis system for marking the texts. 

The third stage is the creation the search platform (or adaptation of an existing search platform) and 

publishing the corpus, i.e. making it available through a web interface. The development of a 

morphological analysis system is one of the central stages in the creation of a corpus. 

Using the computerized lexicography, the transition from the traditional manual and handwritten 

lexicographical practice, that has existed for many centuries, to new paperless information technologies 

is carried out. 
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The Avar Corpus is a computerized linguistic inquiry tool, so it will be very useful for the 

compiling of various types of dictionaries. The particular attention is paid to the problems of the 

compilation of dictionaries and to the problems of the automatic grammatical markup of the texts. 

Corpus work is very efficient for all types of the linguistic text analysis. 

 

 

 

 

ლექსიკოგრაფიული წყაროები ქდკ-ს სალექსიკონო  

პლატფორმისათვის 
 

ელენე ნაპირელი, დიანა ანფიმიადი, მაია ბარიხაშვილი, რუსუდან პაპიაშვილი  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო) 
elene.napireli@tsu.ge, maiahereti@yahoo.com, ruso_papiashvili@hotmail.com 
 

მდიდარი ქართული ლექსიკოგრაფიული გამოცდილება გვაძლევს საშუალებას ტექნოლო-

გიების, კორპუსული და ელექტრონული ინსტრუმენტების გამოყენებით ახალი ლექსიკოგრაფი-

ული სინამდვილე შევქმნათ, რომელიც მნიშვნელოვანი ლექსიკოგრაფიული ტექსტების სრული-

ად ახლებური კითხვისა და გამოყენების შესაძლებლობას მოგვცემს. 

ახალ, ინოვაციურ ლექსიკოგრაფიულ სინამდვილეში ლექსიკოგრაფიული წყარო უფრო 

მასშტაბურ, მრავალმხრივ რესურსად გარდაიქმნება, ითავსებს სხვა წყაროებს, მკვლევართა გა-

მოცდილებას, თანამედროვე საველე სამუშაოების შედეგებს, დიაქრონიულ და სინქრონიულ 

ცვლილებებს, ტექნოლოგიების განუზომელ შესაძლებლობებს და კვლევის ფართო პერსპექტი-

ვას წარმოაჩენს. ეს, ერთი მხრივ, გასული საუკუნის დიალექტოლოგიური და ლექსიკოგრაფიუ-

ლი მასალის თანამედროვე სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანას, ინფორმაციულ გარემოში „და-

ბინავებას“და, მეორე მხრივ, ამ ბაზაზე ახალი კვლევების განვითარებას შეუწყობს ხელს. 

ახალი „წაკითხვისა“ და დამუშავების პრინციპის საუკეთესო ილუსტრაციაა ქართული 

დიალექტური კორპუსის სალექსიკონო პლატფორმა.  

ლექსიკოგრაფიული რედაქტორი (მ. ბერიძე, დ. ნადარაია) იძლევა იმის საშუალებას, რომ 

ნებისმიერ დროს დაემატოს ახალი ლექსიკოგრაფიული წყაროს მასალა ყველა საჭირო საავტო-

რო მითითებით, ერთი წყაროს ან რამდენიმე წყაროს ბაზაზე, ინფორმაციის შერწყმის საშუალე-

ბით სრულყოფილი სალექსიკონო სტატია შეიქმნას. დღეისათვის დიალექტური კორპუსის წი-

აღში ინტეგრირებულია მ. თოდუას, დ. ჩხუბიანიშვილის, თ. უთურგაიძის, ჯ. გიუნაშვილის,  

მ. ბერიძისა და ლ. ბაკურაძის მიერ სხვადასხვა დროს ფერეიდანში ჩაწერილი „ფერეიდნული სა-

ლექსიკონო მასალა“, სტეფანე მენთეშაშვილის „ქიზიყური ლექსიკონი“, კახური დიალექტის 

ლექსიკონი (ი. იმნაიშვილი, ა. მარტიროსოვი), არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინ-

სტიტუტის არქივი (1949–1988); შინამრეწველობის მასალები (პირველ–ასლები) (შეკრებილი ივა-
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ნე ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით), რ. ღამბაშიძისა და ნ. როსტიაშვილის ინგილოური ლექ-

სიკონები, გ. ცოცანიძის „თუშური ლექსიკონი“, ალ. ჭინჭარაულის „ხევსურული ლექსიკონი“, პ. 

გაჩეჩილაძის, ბ. წერეთლის, ქ. ძოწენიძის, ივ. ქავთარაძის „იმერული ლექსიკონი“ და იმერული 

სალექსიკონო მასალა და სხვა. 

ლექსიკონზე მუშაობისას ლექსიკოგრაფიული წყაროს მასალა განიცდის მრავალ სისტემურ 

ცვლილებას. ეს ერთგვარად პოსტმოდერნული, ხელახალი კითხვის წესია, სადაც ავტორი შენარჩუ-

ნებულია, მაგრამ, ამავე დროს, წარმოდგენილი ინფორმაცია ივსება და რამდენიმე წყაროს შეჯერე-

ბით ახალი ლექსიკოგრაფიული ტექსტი, არსებითად, სალექსიკონო ჰიპერტექსტი იქმნება. 

ონლაინლექსიკონი არ წარმოადგენს ბეჭდური წყაროს ასლს. იგი სხვადასხვა სტრუქტურულ 

ველს მოიცავს: ლემა, შესატყვისი, განმარტება, გრამატიკული და ფონეტიკური ვარიაციები, ილუს-

ტრაცია, შიდა ბმულები, ზუსტდება, იცვლება, განიმარტება, ფართოვდება სიტყვის მნიშვნელობა, 

ემატება ლინგვისტური ინფორმაცია. სიტყვის მნიშვნელობას ვაზუსტებთ ილუსტრაციის, მყარი შე-

სიტყვებების, იმავე სემანტიკური ველის სიტყვების, ფრაზეოლოგიზმების, ქართული ენის განმარ-

ტებითი ლექსიკონის და დიალექტის მატარებელთა გამოცდილების მიხედვით. 

მოხსენებაში ვისაუბრებთ ქდკ-ის ლექსიკონების ლექსიკოგრაფიულ წყაროებზე, ვიზუა-

ლური მასალის საშუალებით წარმოვადგენთ საინტერესო პროცესს, სადაც რამდენიმე ლექსი-

კოგრაფიული წყარო ერთ სალექსიკონო ჰიპერტექსტს ქმნის და ქართული ლექსიკოგრაფიული 

მემკვიდრეობა ახალი ტიპის, სრულყოფილ სამეცნიერო პლატფორმად იქცევა. 
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The rich Georgian lexicographic experience enables us to create a new lexicographic reality by 

way of applying up-to-date technologies, corpus and electronic tools which will give us an opportunity 

to read and use significant lexicographic texts in a completely new way.  

In the new innovative lexicographic reality, a lexicographic source turns into a larger, extensive 

resource incorporating other sources, researchers’ experience, results of modern field works, diachronic 

and synchronic changes, incessant opportunities of technologies, and shows a broader perspective of 

research. On the one hand, it will contribute to introducing dialectological and lexicographic data of the 

last century to the contemporary scientific community or to the information environment, and, on the 

other hand, it will promote the development of new studies on this basis.  

The best illustration of “reading” in a novel way and the principle of processing is the lexical 

platform of the Georgian Dialectal Corpus.  
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The lexicographic editor (M. Beridze, D. Nadaraia) gives a possibility to add data of a new 

lexicographic source with the necessary copyright references to it at any time and to create a complete 

entry by combining information on the basis of one or several sources. At present, the Dialectal Corpus 

incorporates “Fereydanian lexical data” recorded by M. Todua, D. Chkhubianishvili, T. Uturgaidze, J. 

Giunashvili, M. Beridze and L. Bakuradze at different times, “A Kizik Dictionary” by Stephane 

Menteshashvili, “A dictionary of Kakhetian” (Imnaishvili, Martirosov), the archive of Arnold Chikobava 

Institute of Linguistics (1949-1988), private materials ((original copies) collected under the guidance of 

Ivane Javakhishvili), Ingilo dictionaries compiled by Rogneda Ghambashidze and Natela Rostiashvili, “A 

Tushetian Dictionary” by G. Tsotsanidze, “A Khevsurian Dictionary” by Al. Chincharauli, Imeretian 

lexical data and “An Imeretian Dictionary” by P. Gachechiladze, B. Tsereteli, K. Dzotsenidze, Iv. 

Kavtaradze, etc.  

In the process of working on the dictionary, lexicographic data undergo a number of systematic 

changes. This is a sort of postmodern, rereading rule where the author is not changed but, at the same 

time, presented information is filled and, by combining several sources, a new lexicographic text, 

actually, a lexical hypertext is created.  

The online dictionary is not a copy of the print source. It includes various structural fields: a 

lemma, an equivalent, a definition, grammatical and phonetic variations, an illustration, and internal 

links; a word meaning is specified, changed, defined, expanded, and linguistic information is added to it. 

A word meaning is specified based on illustrations, set phrases, words of the same semantic field, idioms, 

Explanatory Dictionary of the Georgian Language, and experience dialect-speakers.  

In the paper, we discuss the lexicographic sources of the dictionaries of the GDC and demonstrate an 

interesting process through the visual material where several lexicographic sources create a single lexical 

hypertext, and the Georgian lexicographic heritage turns into a new, perfect scientific platform. 
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მერაბ ნაჭყებია 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (საქართველო) 

merabnachkebia@sou.edu.ge 

 

ტოპონიმები ხალხთა ისტორიის, განვლილი ცხოვრებისა და ყოფის დამახასიათებელ თა-

ვისებურებებს ინახავს. იგი გვეხმარება ისტორიული წარსულის აღდგენაში, ხალხთა განსახლე-

ბის საზღვრების დადგენაში. ამ თვალსაზრისით აფხაზეთის ტოპონიმიის ობიექტური ანალიზი 

იყო და არის ქართველ მეცნიერთა კვლევა-ძიების ერთ-ერთი ძირითადი საგანი. 
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აფხაზეთის ისტორიის გაყალბებას დიდი გასაქანი ეძლევა საბჭოთა პერიოდში. წინასწა-

რაკვიატებული და ტენდეციური აზროვნებით დახუნძლული აფხაზი ისტორიკოსები, ენათმეც-

ნიერები და მოსკოვის მიკლუხო-მაკლაის სახელობის ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის თანამშრომ-

ლები მიზანმიმართულად აყალბებდნენ ობიექტურ სინამდვილეს, რასაც, სამწუხაროდ, ქართვე-

ლი მეცნიერები სხვადასხვა მიზეზით ხშირად ნახევარი სიმართლით თუ უპირისპირდებოდნენ. 

ასეთი მიდგომა აქეზებდა ზემოხსენებულ ,,მკვლევართ“ აფხაზები არათუ აფხაზეთის ერთა-

დერთ აბორიგენ მოსახლეობად მიეჩნიათ, არამედ მათი განსახლების არეალში მოექციათ სამეგ-

რელოს, გურიისა და სხვა მიმდებარე ტერიტორიებიც. განსაკუთრებით არ ეთმობოდათ სამურ-

ზაყანო, რისთვისაც „ეყრდნობოდნენ“ ვითომცდა ლინგვისტურ მონაცემებს. საბჭოთა და შე-

მდგომი პერიოდის სამურზაყანოს აფხაზური ტოპონიმიის „შესუსტება“ მათ მიერ ახსნილია ქარ-

თული ტოპონიმიკური ლექსიკის გვიანდელობით, რაც ქართული ისტორიული წყაროების, ის-

ტორიკოსთა, ლინგვისტთა, ენათმეცნიერთა, არქეოლოგთა და ეთნოლოგთა მიერ ჩატარებული 

კვლევა-ძიებით სრულ აბსურდს წარმოადგენს. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სტატიაში ვიმსჯელებთ სამურზაყანოს რამდენიმე ტო-

პონიმის (სათანჯო, დადისწყალი ეგრისწყალი...) წარმომავლობაზე; აღნიშნული სამურზაყანოს 

ტოპონიმიის სინქრონიული თუ დიაქრონიული ანალიზი აშკარად ამტკიცებს, რომ კოდორ-ენ-

გურის მონაკვეთი XVII-XVIII საუკუნეებში მხოლოდ ქართველებით (მეგრელებით – მ.ნ.) იყო 

დასახლებული. 

 

 

 

Etymological Research into the Toponymy of  Samurzakano  

(Satanjo, Dadistskali, Egristskali) 
 

Merab Nachkebia 
Sokhumi State University (Georgia) 

merabnachkebia@sou.edu.ge  

 

Toponyms retain the characteristic features of a people’s history, their past and way of life. They 

help us reconstruct the historical past and define human settlement boundaries; with respect to the 

aforementioned, an objective analysis of the toponymy of Abkhazia was and is one of the main issues in 

studies by Georgian scientists. 

Falsification of the history of Abkhazia reached its peak in the Soviet period. Prejudiced and 

biased Abkhazian historians, linguists and researchers from N. N. Mikluho-Maklay Institute of 

Ethnography purposefully distorted objective reality, which, sadly, was opposed with only the half-truth 

by Georgian scientists owing to various reasons. Such an attitude instigated the aforementioned 

Abkhazian “researchers” not only to consider Abkhazians as a single aboriginal population of Abkhazia, 

but to integrate Samegrelo, Guria and other neighboring territories into their settlement areas; they 

particularly targeted Samurzakano based on allegedly linguistic data. The ‘weakening’ of Abkhazian 

mailto:merabnachkebia@sou.edu.ge
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toponymy of Samurzakano in the Soviet and post-Soviet periods was explained by them as an outcome of 

the late appearance of Georgian toponymic lexis which is sheer absurdity according to Georgian 

historical annals and studies conducted by historians, linguists, archeologists, and ethnologists. 

With respect to the aforementioned, we will discuss the etymology of some toponyms of 

Samurzakano (Satanjo, Dadistskali, Egristskali). The synchronic and diachronic analyses of the toponymy 

of Samurzakano vividly prove that in the 17th-18th centuries the Kodori and Enguri area was populated 

only by ethnic Georgians (Megrelians – M. N.).  

 

 

 

 

სასრული მდგომარეობის მორფოლოგიური ანალიზატორი  

ათინური ლაზურისათვის 
 

ესრა ონალი  
ბოსფორის უნივერსიტეტი (თურქეთი) 
esra.onal@boun.edu.tr  

ფრენსის ტაიერსი  

ინდიანას უნივერსიტეტი (აშშ) 

ftyers@iu.edu 

 

წინამდებარე გამოკვლევაში წარმოდგენილია წესისმიერი მორფოლოგიური ანალიზატო-

რი ლაზური ენის ათინური დიალექტისათვის; იგი მიეკუთვნება სამხრეთკავკასიურ ენებს და 

ძირითადად გავრცელებულია თურქეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში. ლაზური 

საფრთხეში მყოფი და მცირე რესურსების მქონე ენაა, რომელსაც ახასიათებს მდიდარი მორფო-

ლოგია ზმნის უღვლილების რთული სისტემით. ჩვენ შევიმუშავეთ სასრული მდგომარეობის 

გარდამქმნელი, რათა შეგვექმნა საერთო კომპიუტერული მოდელი სიტყვაფორმის ამოსაცნობად 

და საწარმოებლად ათინური ლაზურისათვის ჰელსინკის სასრული მდგომარეობის კომპლექტი-

სა (HFST) და ქსეროქსის სასრული მდგომარეობის გარდამქმნელის გამოყენებით, რათა განგვესა-

ზღვრა მორფოტაქტიკური წესები და მორფონოლოგიური ცვლილებები. ამასთანავე, სიტყვანი-

სათვის ჩვენ ნახევრად ავტომატურად ამოვკრიბეთ ძირისეული ფორმები/ლექსემები „დიდი ლა-

ზური ლექსიკონიდან“ („დიდი ლაზური ნენაფუნა“/Büyük Lazca Sözlük). სამწუხაროდ, ლაზურს 

არ აქვს ოქროს სტანდარტის კორპუსი, რომელსაც მოცემულ მომენტში ჩვენ შევადარებდით 

ჩვენს შედეგებს; ამიტომაც, ჩვენ მოვსინჯეთ ჩვენი ანალიზატორი მცირე ზომის კორპუსის მაგა-

ლითზე, რომელიც მოიცავს ათინური ლაზურის 111,365 სიტყვაფორმას და მივიღეთ დაახლოე-

ბით  74%-იანი ამოცნობა. ჩვენ ასევე გავაანალიზეთ ცდომილებები კორპუსიდან შემთხვევით შე-

რჩეული იმ 100 სიტყვაფორმის მაგალითზე, რომლებიც ვერ იქნა ამოცნობილი; შედეგები აჩვე-

ნებს, რომ ცდომილებები ძირითადად ეხება თურქულიდან მომდინარე სიტყვებს და იმ ფუძე-

ებს, რომლებიც არ დასტურდება სიტყვანში. 
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A Finite-State Morphological Analyser for Pazar Laz 
 

Esra Önal  
Boğaziçi University (Turkey)  
esra.onal@boun.edu.tr 

Francis Tyers 

Indiana University Bloomington (USA) 
 ftyers@iu.edu  

 

This study presents the development of a rule-based morphological analyser for Pazar dialect of 

the Laz language, which belongs to the South Caucasian language family mainly spoken on the 

northeastern coastline of Turkey. Laz is an endangered, low-resourced language having a rich 

morphology with a complex verb conjugation. We have implemented a finite-state transducer to create 

this general computational model for word form recognition and production for Pazar Laz by using 

Helsinki Finite-State Toolkit (HFST) and adopting Xerox lexc and twolc formalism to define 

morphotactic rules and morphophonological alternations. Additionally, we have extracted root 

forms/lexemes for the lexicon from Büyük Lazca Sözlük (Didi Lazuri Nenapuna) semi-automatically. 

Unfortunately, Laz does not have a gold standard corpus with which we can compare our results at the 

moment; therefore, we have evaluated the analyser on a small corpus with 111,365 tokens collected for 

Pazar dialect and achieved up to a coverage of 74%. We have also performed an error analysis on 

randomly selected 100 tokens from the corpus which are not covered by the analyser, and these results 

show that the errors mostly result from Turkish words in the corpus and missing stems in our lexicon. 

 

 

 

 

 

საზღვრები სოციალურ მედიაში – რამდენიმე შენიშვნა მედიის 

ახალგაზრდობაზე გავლენის შესახებ  
 

კატარჟინა პაპაია 
სილეზიის უნივერსიტეტი (პოლონეთი) 
kasiapapaja@interia.pl 

 

არსებობს კომპიუტერით გაშუალებული კომუნიკაციის მრავალი განმარტება. ბარონის 

(2003: 10) მიხედვით, „ტერმინი ‘კომპიუტერით გაშუალებული კომუნიკაცია’ აღნიშნავს წერი-

ლობითი ფორმით არსებულ ბუნებრივ ენას, რომელიც იგზავნება ინტერნეტით.“ ეს განმარტება 

mailto:esra.onal@boun.edu.tr
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ეხება მხოლოდ წერილობით შეტყობინებას, თუმცა რამდენიმე წლის შემდეგ ბარონმა (2011: 119) 

დაამატა ტერმინი ‘ელექტრონულად გაშუალებული კომუნიკაცია’ და განაცხადა, რომ იგი 

წარმოადგენს ნებისმიერი სახის კომუნიკაციას, რომელიც ხორციელდება ელექტრონული მო-

წყობილებების მეშვეობით.  

დღესდღეობით ამ ტიპის კომუნიკაცია ძალიან პოპულარული გახდა უცხოურ ენათა, გან-

საკუთრებით, ინგლისურის სწავლებისას. მრავალ ახალგაზრდას მიუღია განათლება კომპიუტე-

რის დახმარებით; ისინი მასში ხედავენ კომუნიკაციის მთავარ წყაროს. არსებობს ინტერნეტით 

კომუნიკაციის მრავალი გზა: ელფოსტა, IM, SNS, SMS, ჩეტი და ა.შ. 

წინამდებარე მოხსენებაში მიზნად ვისახავთ იმის განხილვას, თუ როგორ ახდენენ თავი-

ანთი ენის ადაპტირებას კომპიუტერით გაშუალებული კომუნნიკაციის რეალობაში ინგლისური 

ფილოლოგიის სტუდენტები (ინტერნეტის მომხმარებლები), რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნიდან, 

კერძოდ, პოლონეთიდან და გერმანიიდან არიან. ეჭვგარეშეა, რომ ინტერნეტით ურთიერთობი-

სას გამოყენებული ენა განსხვავდება ოფლაინის რეჟიმში გამოყენებულისაგან, რაც გამოწვეულია 

წერილობითი ტექსტის შეზღუდვებით და პირისპირ კონტაქტის უქონლობით. სოციალური მე-

დია, რომელიც ინტერნეტში არსებული აპლიკაციების ჯგუფს წარმოადგენს, სხვადასხვა ფორ-

მით გვხვდება, როგორებიცაა ბლოგები (მაგ., Twitter), სოციალური ქსელები (მაგ., Facebook), თე-

მატური ჯგუფები (მაგ., YouTube), ფოტოები ან სურათები (მაგ., Instagram), კედელზე გაკეთებუ-

ლი წარწერები (მაგ., Pinterest), რეიტინგები და სოციალური სანიშნები (მაგ., Foursquare) და მრა-

ვალი სხვა. 

ანკეტა, რომელიც საგანგებოდ ამ გამოკვლევისათვის შეიქმნა, შედგება დახურული და ღია 

შეკითხვებისაგან. ინგლისური ენის დეპარტამენტის ასზე მეტმა სტუდენტმა (კონინის გამოყენე-

ბით მეცნიერებათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლონეთი, და ფაიბურგის პედაგოგიური 

უნივერსიტეტი, გერმანია) მიიღო მონაწილეობა კვლევაში. მიღებული მონაცემები საშუალებას 

მოგვცემს, გავარკვიოთ, როგორ ახდენენ ინგლისური ფილოლოგიის სტუდენტები თავიანთი 

ენის ადაპტირებას კომპიუტერით გაშუალებული კომუნიკაციის რეალობაში და რა გავლენას ახ-

დენა იგი უცხოური ენის შესწავლაზე. 
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There are many definitions of Computer-Mediated Communication. According to Baron (2003: 

10), “the term CMC refers to a written natural language sent via the Internet”. This definition refers to 

the written message only, however, a few years later Baron (2011: 119) added the following term 

“electronically-mediated communication” claiming that it is any kind of communication which takes 

place through electronic devices. 

Nowadays, this type of communication has become very popular when teaching foreign 

languages, especially English. A lot of young people have been brought up with a computer and treat it 

as a main source of communication. There are many ways to communicate via the Internet: e-mail, IM, 

SNS, SMS, chat and so on. 

The aim of this presentation is to discuss how students of English Philology (Internet users) 

coming from different countries, namely Poland and Germany, adapt their language to the reality of 

Computer-Mediated Communication. There is no doubt that language used while communication via 

the Internet is different from the one used offline, which is due to the limitations of the written text and 

the lack of face-to-face contact. Social media, which is a group of Internet-based applications, takes on 

many different forms such as blogs (e.g. Twitter), social networking sites (e.g. Facebook), content 

communities (e.g. YouTube), photographs or pictures (e.g. Instagram), wall-posting (e.g. Pinterest), 

rating and social bookmarking (e.g. Foursquare), and many others. 

The questionnaire, which was specially designed for the purpose of the study, consists of closed-

ended and open-ended questions. More than 100 students from the English Department (State 

University of Applied Sciences in Konin, Poland, and University of Pedagogy in Freiburg, Germany) 

took part in the study. The obtained data will allow me to find out how students of English Philology 

adapt their language to the reality of Computer-Mediated Communication and what impact it has on 

foreign language learning. 
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დ. ფარინას, მ. ვრბინჩისა და ა. ვრბინჩის ნაშრომში (2019) წარმოდგენილი იყო ლექსიკო-

ნის გამოყენების თვისებრივი კვლევა, რომელიც ჩატარდა ლიუბლიანის უნივერსიტეტში (სლო-

ვენია), რომლის დროსაც სტუდენტებს მიეცათ დავალება დაეძებნათ სიტყვები ონლაინ სასწავ-

ლო ლექსიკონში. ამ პროცესში ჩართულ სტუდენტებს კითხვებს ვუსვამდით მათი გამოცდილე-

ბის თაობაზე.  

სტუდენტებს მიეცათ ცხრა კონტექსტი, რომლებშიც შედიოდა მათთვის ნაცნობი ისეთი 

სიტყვები, რომლებიც გამოიყენებოდა არა თავიანთი ჩვეული მნიშვნელობებით, არამედ იშვია-

თი შინაარსით. მაგალითად, სიტყვა sharp გამოიყენებოდა მნიშვნელობით “stylish or fashionable” 

და არა როგორც “having a thin edge that is able to cut things…” (Merriam–Webster Learner’s 
Dictionary): 

 

sharp (adjective) 

Her rock ’n’ roll friends might have expected a hip ’n’ cool outfit for her English country 

wedding. But it was her husband, Jamie Hince, the guitarist from The Kills, in his sharp blue 

Yves Saint Laurent suit, who brought a touch of music-world fantasy (Menkes, 2011). 

რადგანაც ამ საგრანტო პროექტის1 კვლევა მიმდინარეობდა სლოვენიელი და ამერიკელი 

მეცნიერების თანამშრომლობით, აქცენტი გადავიდა ინგლისური ენის ამერიკულ ვარიანტზე. 

2000-2018 წლებში მკვლევრები ირჩევდნენ ისეთ  კონტექსტებს, რომლებიც შესრულებული იყო 

შედარებით ერთგვაროვანი სტილით, რაც გასაგები იქნებოდა კარგი განათლების მქონე, მაღალი 

დონის შემსწავლელებისათვის.  

მართალია, ბუნებრივი იქნებოდა, კორპუსის გამოყენება კონტექსტების გამოსავლენად, მაგ-

რამ აშკარა გახდა, რომ კორპუსი არ წარმოადგენდა კვლევის იდეალურ ინსტრუმენტს; კონტექ-

                                    
1 ავტორები მადლიერებით მოიხსენიებენ პროექტს „ლექსიკონის მომხმარებელთა ჯგუფები: რას 

ასწავლიან ისინი ლექსიკოგრაფებს“ (გრანტის ნომერი: BI-US/17-18-033), რომელიც დააფინანსა სლოვენიის 

კვლევითმა სააგენტომ. 

mailto:marjeta.vrbinc@ff.uni-lj.si
mailto:alenka.vrbinc@ef.uni-lj.si
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სტების უმეტესობა მოძიებული იქნა გაზეთ „ნიუ-იორკ ტაიმსში“ ონლაინძებნის შედეგად.  

მოხსენებაში განხილული იქნება თანამედროვე ამერიკული ინგლისურის კორპუსი (COCA), 

რომელიც, „ალბათ ინგლისური ენის ყველაზე ფართოდ გამოყენებული კორპუსია,“ ასევე კორ-

პუსული მენეჯერი “Sketch Engine,” რომლებმაც ვერ მოგვცეს სასურველი ტიპის კონტექსტები. 

მოხსენებაში ვისაუბრებთ იმის შესახებაც, რატომ შევაჩერეთ ჩვენი არჩევანი „ნიუ-იორკ ტაიმს-

ზე“ და როგორ გამოვიყენეთ იგი ლექსიკოგრაფიულ კვლევაში. 
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Farina, Vrbinc, and Vrbinc (2019) reported on a qualitative study of dictionary use at the 

University of Ljubljana, Slovenia, during which students were given look-up tasks with an online 

learner’s dictionary. As students engaged in the look-up process, they were questioned about their 

experience. 

The students were provided with nine contexts containing common words that were not used in 

their common meanings but in infrequent senses. For example, the word sharp was used in the sense 

“stylish or fashionable” rather than its common meaning, “having a thin edge that is able to cut things 

…” (Merriam–Webster Learner’s Dictionary): 

sharp (adjective) 

Her rock ’n’ roll friends might have expected a hip ’n’ cool outfit for her English country wedding. 

But it was her husband, Jamie Hince, the guitarist from The Kills, in his sharp blue Yves Saint Laurent 

suit, who brought a touch of music-world fantasy. (Menkes, 2011) 

Because this grant-funded study1 was a collaboration between Slovenian and American 

researchers, the focus was on American English. The researchers sought contexts from 2000 to 2018, 

written in a relatively uniform style that most educated advanced learners would comprehend. 

While it would seem natural to utilize a corpus to identify contexts, it became evident that a 

corpus was not the ideal research tool; the majority of contexts used were found from online searches of 

the New York Times newspaper. 

This presentation will discuss why the Corpus of Contemporary American English (COCA), 

“probably the most widely-used corpus of English,” as well as Sketch Engine, a corpus manager, did not 

yield the types of contexts being sought. The presentation will discuss why the New York Times was 

chosen and how it was used in this lexicographic study. 

 

                                    
1 The authors acknowledge the project, Dictionary User Groups: What They Can Teach Lexicographers 

(grant number: BI-US/17-18-033), which was financially supported by the Slovenian Research Agency. 
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აფხაზურ-აბაზურ ძირეულ და აფიქსურ მორფემათა ამოსავალი 

სტრუქტურა 
 

ნათია ფონიავა 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო) 
natia.poniava@tsu.ge 

 

ისტორიულად აფხაზურ-აბაზურის ძირთა და ფორმანტთა ტიპისათვის დამახასიათებე-

ლი იყო თანხმოვანი + ხმოვანი (CV) მიმდევრობა (ქ. ლომთათიძე). ეს დებულება გაზიარებულია 

ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში.  

ქ. ლომთათიძის ხსენებული მოსაზრება საფუძვლად დაედო მისსავე თვალსაზრისს, რომ 

აფხაზურ-აბაზურში თანხმოვანთა თავყრილობა (ერთ მარცვალში რამდენიმე თანხმოვნის გაერ-

თიანება) არაა დამახასიათებელი ამოსავალი ვითარებისათვის. მეცნიერს არგუმენტად მოჰყავდა 

ის, რომ დიალექტებში ახლაც გვხვდება ამა თუ იმ სიტყვის ხმოვნიანი ვარიანტები. ეს გარკვეულ 

შემთხვევებში მართლაც ასეა, მაგრამ აფხაზურ-აბაზურს აქვს კომპლექსთა მთელი რიგი, რო-

მელთა ხმოვნით გათიშვა არაა სავარაუდებელი. ჩვენს მოსაზრებას ამტკიცებს აფხაზურ-ადი-

ღურ ენათა მასალის შედარებითი ანალიზი. ამ ენათა ეტიმოლოგიურ ლექსიკონებში აღდგენი-

http://www.english-corpora.org/coca/
http://www.english-corpora.org/coca/
http://www.nytimes.com/2011/07/05/fashion/first-dior-couture-showsince-john-
http://www.nytimes.com/2011/07/05/fashion/first-dior-couture-showsince-john-
http://learnersdictionary.com/
http://learnersdictionary.com/
http://www.sketchengine.eu/
http://www.sketchengine.eu/
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ლია უამრავი ძირ-ფუძე, რაც გვიჩვენებს, რომ არა მარტო აფხაზურ-აბაზურ, არამედ საერთო 

აფხაზურ-ადიღურ დონეზეც კი არაერთი თანხმოვანკომპლექსი გვქონდა (ფხ, ბზ, ბღ, ბჟ, შხ...), 

რაც აბათილებს მოსაზრებას, რომ ამ ენათათვის ამოსავალში მხოლოდ CV მოდელის ძირები იყო 

დამახასიათებელი. ჩვენს თვალსაზრისს ზურგს უმაგრებს ვ. ჩირიქბას კვლევებიც. ის საერთო 

დასავლურ-კავკასიური ძირისთვის გამოყოფს VC(C)V, C(C)V, C(C)VC(C)V სტრუქტურულ მო-

დელებს, ხოლო უშუალოდ საერთო აფხაზურისთვის (აფხაზურ-აბაზურისთვის) − VC(C)V, 

C(C)V, CVC, CVC(C)V სტრუქტურის ძირებს.  

აფხაზურ-აბაზურში აფიქსებიც არ იყო მხოლოდ CV მოდელისა. დიდძალ მასალაზე და-

ყრდნობით ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ გვაქვს V, C, CV, VC, CC, CCV და CVC სტრუქ-

ტურის აფიქსებიც, რომელთა შემდგომი სეგმენტაცია ვერ ხერხდება.  

 

 

 

The Original Structure of Abkhaz-Abaza Root and Affix Morphemes 
 

Natia Poniava 
Arn. Chikobava Institute of Linguistics, TSU (Georgia) 
natia.poniava@tsu.ge 

 

Historically, Abkhaz-Abaza roots and formants were characterized by a consonant+vowel (CV) 

sequence (K. Lomtatidze). This statement has been accepted in the Georgian scholarly literature. 

K. Lomtatidze’s aforementioned statement became a basis for her own idea that a consonant 

cluster (a junction of several consonants within a single syllable) was not characteristic of the original 

situation in Abkhaz-Abaza. As an argument the scholar cited the fact vocalic versions of various words 

still occurred across dialects. In some cases this is true, but Abkhaz-Abaza has whole set of clusters 

which are not likely to be separated by a vowel. Our opinion is proved by comparative analysis of 

Abkhaz-Adyghe data. Etymologic dictionaries of these languages display reconstructions of a number of 

bases, demonstrating that, not only in Abkhaz-Abaza but also in the Abkhaz-Adyghe languages, at large, 

there were several consonant clusters (px, bz, bγ, bž, šx, etc.); this is what disproves the opinion that 

originall only the CV roots were characteristic of these languages. Our opinion is enhanced by the 

studies of V. Chirikba. He identifies the VC(C)V, C(C)V, C(C)VC(C)V structures for common West-

Caucasian root, whereas, for common Abkhaz (Abkhaz-Abaza), he identifies the VC(C)V, C(C)V, CVC, 

CVC(C)V root structures.  

Abkhaz-Abaza affixes complied to not only the CV model. A study based on a vast amount of data 

has demonstrated that Abkhaz-Abaza has affixes pertaining to the structures V, C, CV, VC, CC, CCV, 

and CVC which cannot be segmented. 
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საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს დარგობრივ  

ტერმინთა ბაზა 
 

თინათინ შაიშმელაშვილი 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო) 
tikashaishmelashvili@gmail.com  

 

2018 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჯეპრას ერთობლივი პროექტის 

ფარგლებში დავიწყეთ მუშაობა თემატურ ბაზაზე, რომელიც მოიცავს ამ სფეროში დღეისათვის 

ქართულ ენაზე არსებულ ორიგინალურ და ნათარგმნ დარგობრივ ლიტერატურას, მათ შორის 

30-ზე მეტ სახელმძღვანელოს.  

 ამდენად, თემატური კორპუსი ასახავს დარგობრივი ენის რეალურ მდგომარეობას და 

მოიცავს ყველა იმ ტერმინს, რომლებიც აქტიურად გამოიყენება. პირველ ეტაპზე მომზადდა 

ტექსტური ბაზა გარკვეული კრიტერიუმებისა და ფილტრების გამოყენებით. ამჟამად დამუშავე-

ბის პროცესშია დარგობრივ ტერმინთა ნუსხა, რომელსაც ებმის ბაზაში არსებული თითოეული 

ტექსტის მიხედვით შედგენილი განმარტებათა ბუდე. თითოეულ განმარტებას ახლავს ზუსტი 

ბიბლიოგრაფიული მონაცემები. 

მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა ბაზაში განთავსებულ ქართულ ტერმინთა განმარტებე-

ბის გარკვეული თავისებურებები; კერძოდ, ზოგი ტერმინი წარმოდგენილია სრული განმარტე-

ბით, ბევრ შემთხვევაში განმარტება ტერმინის მხოლოდ ცალკეულ მხარეს ფარავს, ან საერთოდ 

არ არის ტერმინი განმარტებული და მხოლოდ სიტუაციურადაა ახსნილი.  

ამდენად, მნიშვნელოვანია, რომ ბაზაში არსებული განმარტებების დოკუმენტირების 

გარდა, ტერმინის ველში წარმოდგნილი იყოს მისი სრული განმარტება დარგში სახელმძღვანე-

ლოდ მიჩნეული უცხოენოვანი ლექსიკონის მიხედვით. ტერმინის ველში საგანგებოდ აისახება 

სხვაობა ქართულენოვან და ინგლისურენოვან განმარტებებს შორის.  

ლექსიკონის ტექნიკურ მხარეს (მონაცემთა ბაზა, ვებგვერდი) კურირებს ილიას სახელმწი-

ფო უნივერსიტეტის ციფრული ჰუმანიტარიის სახელოსნოს ასისტენტ-მკვლევარი რატი გუმაშ-

ვილი; მონაცემთა ბაზის დოკუმენტირებაზე მუშაობენ ჯეპრას PR სპეცილისტები. პროექტს 

ხელმძღვანელობას უწევენ როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი (პროფ. კა-

ხა მაღრაძე), ასევე ლინგვისტი (პროფ. ნინო დობორჯგინიძე).  

აღნიშნული ლექსიკონი პირველია ამ მიმართულებაში; ამდენად, ბეჭდური ვერსიის გამო-

ქვეყნებამდე მნიშვნელოვანია დარგობრივი თემის უკუკავშირი, დისკუსიები კონკრეტულ ლექ-

სიკოლოლოგიურ-ლექსიკოგრაფიულ თუ საგნობრივ საკითხებზე. სწორედ ამას უზრუნველ-

ყოფს ლექსიკონის წინასწარი ელექტრონული პუბლიკაცია, რომელსაც დარგობრივი უკუკავში-

რის ფუნქციონალიც ექნება.  
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In 2018, within the framework of the joint project of Ilia State University and GEPRA, we 

started working on the terminological database consisting of both original and translated Georgian 

handbooks (over 30 handbooks in total).  

Thus, the corpus reflects the actual state of the language used in the domain of PR and 

comprises all the terms actively exercised nowadays. At the initial stage of the project, the database 

including all the available texts was created using certain criteria and filters. It is worth mentioning that 

the list of the terms, which is under development, is enclosed with the cluster of definitions determined 

according to each text occurring in the base. Each definition is accompanied with accurate 

bibliographical data. 

In the course of work, we came across some peculiarities related to definitions of Georgian 

terms; specifically, some terms have comprehensive definitions, however, more frequently, a definition 

covers the meaning of a term partially or there are cases when a word meaning is defined only with 

respect to a specific case.  

It is important that, in addition to documenting of definitions in the corpus, terms should be 

provided with their comprehensive definitions in a term field. Such definitions should be selected 

according to foreign authoritative PR dictionaries. The difference between Georgian and English 

definitions will be specially marked in a term field.  

The technical side of the dictionary (database, website) is supervised by Rati Gumashvili, 

assistant researcher at the Digital Humanities Workshop of Ilia State University, and the documentation 

for the database is provided by GEPRA. The project is managed by Prof. Kakha Magradze (PR specialist) 

and Prof. Nino Doborjginidze (linguist).  

As far as this is the first PR dictionary, feedbacks from the PR community and the discussions on 

specific lexicological or lexicographical issues and subject matter are very important prior to the 

publication of the print version. For these purposes, we are planning to provide a preliminary electronic 

version of the dictionary which will be equipped with the function of feedback.  
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ჯერკუალ სიტყვის ამოსავალი სემანტიკისათვის 
 

ნანა ხოჭოლავა 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (საქართველო) 
mzeshina@mail.com 

 
 ძველ ქართულ წერილობით ძეგლებში სიტყვა ჯერკუალი შემდეგი მნიშვნელობებით 

დასტურდება: „უშუერი“, „უჯერესი“, ცუდი“ (აბულ.); „უკეთური; სარეველა თესლი“(სარჯ.); ასე-

ვე გვაქვს: სიჯერკულე - „ჯერკულება“, „სიმწარე“, სიცუდე, სიწამხდრე“ (აბულ.); უკეთურება 

(სარჯ.); „მავნებელი“ (საბა);  

 ჩვენი დაკვირვებით, ჯერკუალი ორკომპონენტიანი რთული სახელია – ჯერი+კუა-

ლი. ორივე კომპონენტი, როგორც დამოუკიდებელი ლექსიკური ერთეული, ხელშესახებადაა 

წარმოდგენილი ძველ და ახალ ქართულში, შდრ.: ჯერი „რიგი, რამე საქმე “ (აბულ); „რიგი; საქმე; 

მსგავსი; სახე; ცუდი“ (სარჯ.); „რიგივით, რიგი“ (საბა); „1. რისამე ან ვისიმე დრო... // რიგი და წე-

სი... (ქეგლ); „ფიცი, დარწმუნება, შეჯერება“ (დ. ჩუბ.). ხევს. ჯერი „ერთ ჯერობაზე მისაღები სა-

ჭმელი...“ (ჭინჭ.). კუალი „წესი“, გზა-კვალი, ნაბიჯი, ნაკვალევი (აბულ.); „კვალი, ნაკვალევი; 

თხრილი; ფეხი“ (სარჯ.); „ნაფეჴვარი ...კვალი არა რას(ა) ეწოდების თვინიერ დასაკვლეველი-

სა ფერჴთასა, ხოლო კვალსა ჯილღისა(სა) და საჴნველისასა ეწოდების ო რ ნ ა ტ ი და არა კვა-

ლი...“ (საბა); „1. ანაბეჭდი, ნიშანი, რომელიც დაჩენილია მიწაზე... ნაფეხური, ნატერფალი, ნავა-

ლი...“ (ქეგლ); ხევს. კვალი/ა „...მსგავსი... ნაირი“; კვალი! „ასე უყვირიან ხარს ხვნის დროს...“ 

(ჭინჭ.). 

 ჯერკვალი-ს თავდაპირველი სემანტიკა უძველეს რწმენა-წარმოდგენებთან დაკავშირე-

ბულ მეტად მნიშვნელოვან და ფართოდ გავრცელებულ წარმართულ რიტუალებს უნდა გულის-

ხმობდეს, რომლებიც მკაცრად დადგენილი წესის შესაბამისად სრულდებოდა და ხარ-გუთანს, 

სარიტუალო პურს, მეკვლეს – პურის მოყვანას უკავშირდებოდა. ამას გვავარაუდებინებს ეთნოგ-

რაფიულ ლიტერატურაში კარგად აღწერილი და გაანალიზებული სათანადო მასალა, კერძოდ: 

სარიტუალო ხვნა-თესვა, პურის მოსავლის აღებისა და ახალი აგრარული წლის დასაწყისის ად-

რეული კავშირი, კოლექტიური სარიტუალო ტრაპეზის (პურობის) ჩვეულება, რომელიც ახალი 

მოსავლის პირველად ხმევასთან ერთად გულისხმობდა ღვთაებისადმი შესაწირ რიტუალურ პუ-

რებსაც (მათზე, უპირველეს ყოვლისა, მზის სიმბოლური გამოსახულება აღიბეჭდებოდა); „ბერი-

კაობაში“ შემორჩენილი მთავარი რიტუალები: საწესო ხვნა (ხარისნიღბიანი „ბერიკას“ მოვალეო-

ბა იყო მეკვლეობა, ანუ რიტუალური კვლის გავლება), კვდომა-აღდგომა, მაგიური ქორწინება, 

რომლებიც „ბერის/ბერიკას“ მთავარ ფუნქციად მიიჩნეოდა და „მეკვლეს“ უკავშირდებოდა; ყო-

ფაში ბოლო დრომდე შემორჩენილი რიტუალი – ახალ წელს ხარს არა მარტო მიუკვლევდნენ, 

არამედ მეკვლედაც ირჩევდნენ; მეკვლის მიერ მარცვლეულის მობნევა მიწის ნაყოფიერებისა და 

მოსავლიანობის დასაბედებლად და ა. შ.  

 ქრისტიანობის დამკვიდრების შემდეგ, ჯერკვალ სახელის სემანტიკა გაფართოვდა და აღ-

ნიშნავდა წარმართულ ტრადიციებს, მსოფლხედვას, საზოგადოდ, ამიტომაც აღიქმებოდა, რო-

გორც „უშუერი, უჯერესი, ცუდი“. 
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The word ǰerk’ual has been attested in Old Georgian written sources as referring to 

“foul/obscene”, “unruly/unseemly”, “bad” (Abul.); “evil-intentioned/malicious/wicked; weed(s)” (Sarjv.); 

siǰerk’ule “evilness/badness”, “bitterness”, “badness, spoliation” (Abul.) has also been attested; “evil-

intentions/malice/wickedness” (Sarjv.); “harmful/damaging/wrecker” (Saba). 

Based on my observations, ǰerk’uali is a compound word consisting of two components: 

ǰeri+k’uali. Both components as independent entries are attested in Old and Modern Georgian; cf. ǰeri 
“turn/occasion, any business“ (Abul.); “turn/occasion; similar; face/image; bad” (Sarjv.); “like 

order/custom/way of doing sth, turn/occasion” (Saba); 1. “time for sth/sb…// custom and rule” (GED); 

“oath, persuading, comparing” (D. Chub.); Khevs. ǰeri “food that is eaten once” (Chinch.); k’uali 
“rule/custom”, “route/whereabouts/direction, step, trace/footprint (Abul.); “trace, footprint; 

furrow/ditch, foot” (Sarjv.); 1. “imprint/offprint, sign that is given on the soil..., footprint, hoof-print, 

(sb/sth’s) trace”(GED); Khevs. k’uali/a “similar, like”; K’vali! “shouting to ox/bull during ploughing” 

(Chinch.). 

The original meaning of ǰerk’uali should be associated with widely spread pagan rituals of ancient 

beliefs. These rituals were performed in accordance with strict rules and associated with oxen and 

ploughs, ritual bread, first-footer, wheat-growing. This can be assumed based on the relevant material 

which is well described and analyzed in ethnographic literature; specifically, ritual ploughing and 

sowing, a connection between wheat harvesting and a start of a new agricultural year, a tradition of a 

collective ritual dinner with ritual breads (with a symbolic sign of the sun on them) to be offered as a 

sacrifice to a deity; core rituals which are preserved in the Shrovetide carnival: ritual ploughing (a 

carnival mummer with an ox mask had to be a first-footer, that is, to make ritual furrow), death and 

resurrection, magic marriage – which were a carnival mummer’s basic function and related to a first-

footer. The rituals that are still practiced: on the New Year’s Day an ox was chosen as a first-footer, 

scattering of grains by a first-footer to bring fertile soil and good harvest, etc.  

After the spread of Christianity, the meaning of the word ǰerk’ual was broadened and referred to 

pagan traditions, worldview, at large, hence, it was perceived as “foul/obscene, bad”.  
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