
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

 

 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

IV  საერთაშორისო სიმპოზიუმი 
 

 

იბეიბეიბეიბერირირირიულულულულ----კავკავკავკავკაკაკაკასისისისიურ ენაურ ენაურ ენაურ ენათა ფუთა ფუთა ფუთა ფუძიძიძიძისა დასა დასა დასა და    

ძიძიძიძირის სტრუქრის სტრუქრის სტრუქრის სტრუქტუტუტუტურის სარის სარის სარის საკიკიკიკითხეთხეთხეთხებიბიბიბი    
 

პ რ ო გ რ ა მ ა  
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სიმსიმსიმსიმპოპოპოპოზიზიზიზიუუუუმის მუმის მუმის მუმის მუშაშაშაშაოოოობის განბის განბის განბის განრირირირიგიგიგიგი    

 

 

5 5 5 5 ნონონონოემემემემბებებებერირირირი    

 

999930303030-1010101030303030 – მონაწილეთა რეგისტრაცია (არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ-

მეცნიერების ინსტიტუტი, პ. ინგოროყვას ქუჩა, 8, III სართული) 

1111111100000000    – სიმპოზიუმის გახსნა (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია, რუსთაველის პროსპექტი, 52, V სართული) 

1212121200000000    – პლენარული სხდომა (იქვე) 

1313131330303030    – ხემსი 

1515151500000000    – სექციური სხდომები (არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერე-

ბის ინსტიტუტი) 

1111777700000000    – მიღება საქართველოს პარლამენტში 

1111888800000000    – სადილი 

 

 

6 6 6 6 ნონონონოემემემემბებებებერირირირი 

ს ე ქ ც ი უ რ ი  ს ხ დ ო მ ე ბ ი  

1010101000000000    –––– 12 12 12 1200000000 – სექციური სხდომები 

1212121200000000    –––– 12 12 12 1230303030 – ხემსი 

1212121230303030    –––– 14 14 14 1430303030 – სექციური სხდომები 

1414141430303030    –––– 15 15 15 1500000000 – ხემსი 

 

1515151500000000    –––– 17 17 17 1700000000 – პლენარული სხდომა, 

     სიმპოზიუმის დახურვა 

1818181800 00 00 00 – სადილი 

 

7 7 7 7 ნონონონოემემემემბებებებერირირირი    

1010101000000000        – ექსკურსია 

ბანკეტი 
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5 5 5 5 ნონონონოემემემემბებებებერირირირი    

1111111100000000    

 

სიმსიმსიმსიმპოპოპოპოზიზიზიზიუუუუმის გამის გამის გამის გახსნახსნახსნახსნა    

 

(საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, რუსთაველის 

გამზირი, 52, V სართული, სხდომათა დარბაზი) 

 

შესავალი სიტყვა – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის    

     პრეზიდენტი, აკად. გიგიგიგიორორორორგი კვეგი კვეგი კვეგი კვესისისისიტატატატაძეძეძეძე 

 

მ ი ს ა ლ მ ე ბ ე ბ ი: 

 

საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გუგუგუგუბაზ საბაზ საბაზ საბაზ სანინინინიკიკიკიკიძეძეძეძე 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თათათათამარ სამარ სამარ სამარ სანინინინიკიკიკიკიძეძეძეძე    

აკად. თათათათამაზ გამაზ გამაზ გამაზ გამყრემყრემყრემყრელილილილიძეძეძეძე – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის საპატიო პრეზიდენტი 

აკად. ვლავლავლავლადიდიდიდიმერ პამერ პამერ პამერ პაპაპაპაპავავავავა – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა-

ხელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი 

პროფ. ისა აბისა აბისა აბისა აბდუდუდუდულალალალაეეეევივივივი (მაჰაჩყალა) – ჰ. წადასას სახელობის ენის, ლი-

ტერატურისა და ხელოვნების ინსტიტუტის მთავარი მეცნი-

ერ-თანამშრომელი 

პროფ. ხახახახაზეზეზეზეშშშშა თაა თაა თაა თაოოოოვი ვი ვი ვი (ნალჩიკი) – ხ. ბერბეკოვის სახელობის ყაბარდო-

ბალყარეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყაბარდოული 

ენის კათედრის პროფესორი 

პროფ. აფაფაფაფთი თითი თითი თითი თიმამამამაეეეევივივივი (გროზნო) – ჩეჩნეთის სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტის ჩეჩნური ენის კათედრის პროფესორი 

პროფ. კაკაკაკარირირირინა ვამნა ვამნა ვამნა ვამლინლინლინლინგიგიგიგი (მალმო) – მალმოს უნივერსიტეტის პროფესორი 

პროფ. მამამამარირირირიფა სულფა სულფა სულფა სულთითითითიგოგოგოგოვავავავა (ნაზრანი) – ჩ. ახრიევის სახელობის ინგუ-

შეთის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი 

პროფ. აჩერაჩერაჩერაჩერდან აბდან აბდან აბდან აბრერერერეგოგოგოგოვივივივი (მაიკოპი) – ადიღეს სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის პროფესორი 
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პროფ. ციციციცირა ბარა ბარა ბარა ბარარარარამიმიმიმიძეძეძეძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტე-

ტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი 

პროფ. ვავავავაჟა შეჟა შეჟა შეჟა შენგენგენგენგელიალიალიალია – სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტის 

თავმჯდომარე, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე 

 

 

1212121200000000    

პ ლ ე ნ ა რ უ ლ ი  ს ხ დ ო მ ა  

 

გგგგ.    კვაკვაკვაკვარარარარაცხეცხეცხეცხელიალიალიალია (თბილისი), სიტყვის ძირი და შიდა ფორმა 

ეეეე.    მამამამარერერერემუმუმუმუყოყოყოყოვავავავა, ხხხხ.    თათათათაოოოოვივივივი (ნალჩიკი), ფუძის სტრუქტურა ჩერქეზულ 

ენებში 

მმმმ.    სუსუსუსულელელელეიიიიბაბაბაბანონონონოვავავავა (გროზნო), სიტყვაწარმოების ტიპის ცნება სხვადასხვა 

სტრუქტურის ენებში 

მმმმ. იიიი.    მამამამაჰოჰოჰოჰომემემემედოდოდოდოვივივივი (მაჰაჩყალა), მარტივი ფუძის სტრუქტურა ხუნძურ 

ენაში 

 

1515151500000000    –––– 17 17 17 1700000000    

 

ს ე ქ ც ი უ რ ი  ს ხ დ ო მ ე ბ ი  

I I I I     სექციასექციასექციასექცია    

 

თავმჯდომარეები: იიიი. აბდულაევიაბდულაევიაბდულაევიაბდულაევი, გგგგ. კვარაცხელიაკვარაცხელიაკვარაცხელიაკვარაცხელია 

 

აააა.    არაარაარაარაბუბუბუბულილილილი (თბილისი), შესატყვისობათა დიაქრონიული პლასტები-

სათვის ქართველურ ენათა ძირეულ მასალაში 

კკკკ.    ვამვამვამვამლინლინლინლინგიგიგიგი (მალმო, შვედეთი), ჰანს ფოგტის ნაშრომის „De kaukasiske 

språk og språkvitenskapen“ („კავკასიური ენები და ენათმეც-

ნიერება“) შესახებ 

აააა.    თითითითიმამამამაეეეევივივივი (გროზნო), ფუძის აგებულება და ეტიმოლოგია რიცხვითი 

სახელისა ბე // ბ // ბა „ასი“ ჩეჩნურ ენაში 
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მმმმ.    ჩუჩუჩუჩუხუახუახუახუა (თბილისი), ინდოევროპული dw- → სომხ. rk ფონეტიკური 

ტრანსფორმაციის კავკასიური (სუბსტრატული) ხასიათისა-

თვის 

ნნნნ.    სურსურსურსურმამამამავავავავა (თბილისი), ზოგიერთი ნაწილაკის სემანტიკურ-ფუნქციუ-

რი დახასიათებისათვის ქართულში (აჭარულისა და თურ-

ქეთის ქართველთა მეტყველების მონაცემთა მიხედვით) 

იიიი.    დიდიდიდიბიბიბიბიროროროროვივივივი (მაჰაჩყალა), სიტყვის ფუძის პრობლემა ხუნძურ ენაში 

რრრრ.    ლოლოლოლოლუალუალუალუა (თბილისი), ზმნური ძირების მონოკონსონანტიზმისათვის 

უდიურ ენაში 

 

    

    

II II II II     სექციასექციასექციასექცია    

 

თავმჯდომარეები: აააა. ტიხონოვატიხონოვატიხონოვატიხონოვა, იიიი. ჩანტლაძეჩანტლაძეჩანტლაძეჩანტლაძე 

 

ცცცც.    ბაბაბაბარარარარამიმიმიმიძეძეძეძე (თბილისი), ძირის, ფუძისა და მარცვლის სეგმენტურ 

სტრუქტურათა ურთიერთმიმართების თავისებურებანი 

თაბასარანულ ენაში 

ზზზზ.    ალიალიალიალიეეეევავავავა, აააა.    ჰაჰაჰაჰაჯიჯიჯიჯიბებებებეგოგოგოგოვავავავა (მაჰაჩყალა), ჭამალური ენის ზმნის ძირი 

რრრრ.    აბააბააბააბაშიაშიაშიაშია (თბილისი), საერთოქართველური ფუძე-ენის არქეტიპთა  

სტრუქტურის საკითხები 

ფფფფ.    იბიბიბიბრარარარაჰიჰიჰიჰიმომომომოვავავავა (მაჰაჩყალა), დარგუული ენის არაბულ გრაფიკაზე და-

მყარებული დამწერლობა 

ნნნნ.    ფუტფუტფუტფუტკაკაკაკარარარარაძეძეძეძე (თბილისი), მეგრული R-Th.s.-დ-უ-(უ)ნ სტრუქტურის 

ერთპირიან ზმნათა ფუძის აგებულებისათვის 

სსსს.    შიშიშიშიხახახახალილილილიეეეევავავავა (მაჰაჩყალა), „ყოფიერების“ პარონიმული ატრაქცია, ანუ 

თხრობანი პრონომინალური ტექსტის ტერმინთა შესახებ 

მმმმ.    თეთთეთთეთთეთრარარარაძეძეძეძე (თბილისი), მეორეული თანხმოვანთკომპლექსების მო-

რფონოლოგიისათვის ლეზგიური ენის ზმნურ ფუძეებში 
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III III III III     სექციასექციასექციასექცია    

 

თავმჯდომარეები: ნნნნ. არდოტელიარდოტელიარდოტელიარდოტელი, მმმმ. ხალილოვიხალილოვიხალილოვიხალილოვი 

 

მმმმ.    მიმიმიმიქექექექელალალალაძეძეძეძე    (თელავი), პლეონაზმი წოვათუშური ენის სინტაქსურ 

წყვილთა მოდელებში 

ნნნნ.    მამამამაჭაჭაჭაჭავავავავარირირირიაააანინინინი (თბილისი), „სინტაქსური ბლოკი“ – აფხაზური ენის 

ფუძეთა ერთ-ერთი მახასიათებელი (აფხაზური ენის ფლო-

რისა და ფაუნის ლექსიკის მაგალითზე) 

იიიი.    ბაბაბაბაგიგიგიგიროროროროყოყოყოყოვავავავა, იიიი.    ლანლანლანლანდედედედერირირირი, გგგგ.    მომომომოროროროროზიზიზიზი (მოსკოვი), ფუძის ცნება და 

ადიღეური სიტყვაფორმის მორფოლოგიური ანალიზი 

ეეეე.    გაგაგაგაზდეზდეზდეზდელილილილიაააანინინინი (თბილისი), ბოლოხმოვნიანი სახელის ფუძისა და ნა-

თესაობითი ბრუნვის ნიშნის ურთიერთობისათვის სვა-

ნურში 

რრრრ.    ჭკაჭკაჭკაჭკადუადუადუადუა (თბილისი), ერთი ზმნური ფუძის მიგრაციისათვის სვა-

ნურში 

მმმმ.    სასასასაღლიღლიღლიღლიაააანინინინი,    ნნნნ.    შავშავშავშავრერერერეშიშიშიშიაააანინინინი (თბილისი), სუფიქსური წარმოება სვანურ 

ფონოსემანტიკურ ლექსიკაში 

ნნნნ.    ფოფოფოფონინინინიაააავავავავა (თბილისი), ბგერათშეერთების წესები და აფხაზურ-აბა-

ზურ ძირ-ფუძეთა სტრუქტურა 

 

 

IV IV IV IV სექციასექციასექციასექცია    

 

თავმჯდომარეები: მმმმ. ოვხადოვიოვხადოვიოვხადოვიოვხადოვი, სსსს. ომიაძეომიაძეომიაძეომიაძე 

 

თთთთ.    ვავავავაშაშაშაშაკიკიკიკიძეძეძეძე (თბილისი), სახელის ფუძის კუმშვად-უკუმშველი ვარიან-

ტების დისტრიბუციისათვის თანამედროვე ქართულში 

დდდდ.    მამამამაჰოჰოჰოჰომემემემედოდოდოდოვივივივი (მაჰაჩყალა), კომპოზიციის თავისებურებანი ხუნძურ 

ენაში 

რრრრ.    ზეზეზეზექაქაქაქალლლლაშაშაშაშვივივივილილილილი (თბილისი), ქართული ზმნის ფუძე, ძირი და აფიქს-

თა კომბინაციები 

მმმმ.    ჯღარჯღარჯღარჯღარკაკაკაკავავავავა (თბილისი), ნასახელარი ზმნები ლაზურში 

მმმმ.    ჰაჰაჰაჰაიიიიბუბუბუბულალალალაეეეევავავავა, ნნნნ.    ჰაჰაჰაჰაიიიიბუბუბუბულალალალაეეეევავავავა, ტტტტ.    ჰაჰაჰაჰაჯიჯიჯიჯიმუმუმუმურარარარადოდოდოდოვავავავა (მაჰაჩყალა), ხმოვან-

ფუძიან ზმნათა სტრუქტურული ტიპები ხუნძურ ენაში 
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ცცცც.    ჯანჯანჯანჯანჯღაჯღაჯღაჯღავავავავა (თბილისი), ფუძისეულ და აფიქსისეულ მორფემათა ურ-

თიერთობისათვის მეგრულ სახელში 

კკკკ.    მიმიმიმითაგთაგთაგთაგვავავავარიარიარიარია (თბილისი), რედუპლიკაციის საკითხისათვის ადიღე-

ურ სახელებში 

    

    

6666    ნოემბერინოემბერინოემბერინოემბერი    

 

ს ე ქ ც ი უ რ ი  ს ხ დ ო მ ე ბ ი  
 

I I I I     სექციასექციასექციასექცია    

 

1010101000 00 00 00 ––––    1212121200000000    

 

თავმჯდომარეები: აააა. არაბულიარაბულიარაბულიარაბული, კკკკ. ვამლინგივამლინგივამლინგივამლინგი    

    

იიიი.    ჩაჩაჩაჩანტლანტლანტლანტლაძეძეძეძე (თბილისი), კვლავ ძელი/ჯა („ხე“) ლექსემათა ურთიერთ-

მიმართებისათვის ქართველურ ენებში 

აააა.    აბაბაბაბრერერერეგოგოგოგოვივივივი, რრრრ. აააა.    ელელელელდადადადაროროროროვავავავა (მაიკოპი), ლინგვოკულტუროლოგიური 

სივრცის „ადამიანი – ბუნება“ ამსახველი ზოგიერთი ლექ-

სემის ეტიმოლოგია ადიღეურ ენაში 

აააა.    ხახახახალილილილიდოდოდოდოვივივივი (გროზნო), „მონაცვლეობა“ დან, დალან სუფიქსოიდების 

შემცველ ნასახელარ ზმნათა წარმოებისას ჩეჩნურ ენაში 

დდდდ.    მემემემელილილილიქიშქიშქიშქიშვივივივილლლლიიიი (თბილისი), ზმნის სტრუქტურა და კონსტრუქცია – 

გრამატიკული კლასიფიკაციის პრინციპი (დიათეზა – ქარ-

თველური ზმნის მორფოსინტაქსური კატეგორია) 

უუუუ.    ჰაჰაჰაჰასასასასანონონონოვავავავა (მაჰაჩყალა), რთულ ზმნათა წარმოება ხაიდაყურ ენაში 

შშშშ.    გაგაგაგაბესბესბესბესკიკიკიკირირირირიაააა (თბილისი), „ღვინო“ და „ვენახ-“ ფუძეთა აგებულებისა-

თვის 

ვვვვ.    შეშეშეშენგენგენგენგელიალიალიალია (თბილისი), ძირისა და ფუძის სტრუქტურისათვის ქარ-

თველურ და ჩერქეზულ ენებში (შედარებით-ტიპოლოგიუ-

რი ანალიზი) 
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1212121230303030    –––– 14 14 14 1430303030    
 

თავმჯდომარეები: მმმმ. ჩუხუაჩუხუაჩუხუაჩუხუა, აააა. ხახახახალიდოვილიდოვილიდოვილიდოვი 

 

გგგგ.    გოგოგოგოგოგოგოგოლაშლაშლაშლაშვივივივილილილილი (თბილისი),  შენიშვნები ზმნის თემისა და თემის 

ნიშნების შესახებ 

მმმმ. აააა.    მამამამაჰოჰოჰოჰომემემემედოდოდოდოვივივივი (მაჰაჩყალა), სახელის ირიბი ფუძის ზოგიერთი სუ-

ფიქსის გრამატიკული სტატუსი ხუნძურ ენაში 

ნნნნ.    არარარარდოდოდოდოტეტეტეტელილილილი (თბილისი), ზმნურ ფუძეთა სტრუქტურისა და რეკონ-

სტრუქციისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში 

ზზზზ.    მამამამალალალალაეეეევავავავა (მაჰაჩყალა), ჩვენებით ნაცვალსახელთა მორფემული 

სტრუქტურის ზოგი თავისებურება დაღესტნურ ენებში 

მმმმ.    ხახახახალილილილილოლოლოლოვივივივი, ფფფფ.    ბექბექბექბექთეთეთეთემიმიმიმიროროროროვავავავა (მაჰაჩყალა), ზმნური ძირი ბეჟიტურ 

ენაში 

ლლლლ.    აზაზაზაზმამამამაიიიიფაფაფაფარაშრაშრაშრაშვივივივილილილილი (თბილისი), დეტერმინანტი სუფიქსების საკი-

თხისათვის ხუნძურ ენაში 

 

 

II II II II     სექციასექციასექციასექცია    

 

1010101000000000    –––– 12 12 12 1200000000    
 

თავმჯდომარეები: გგგგ. გოგოლაშვილიგოგოლაშვილიგოგოლაშვილიგოგოლაშვილი, აააა. თიმაევითიმაევითიმაევითიმაევი 

 

მმმმ.    სუსუსუსუხიშხიშხიშხიშვივივივილილილილი (თბილისი), გვარის მიხედვით გაუდიფერენცირებული 

ფუძეებისათვის ქართველურ ენებში 

ქქქქ.    მარმარმარმარგიგიგიგიაააანინინინი----სუსუსუსუბაბაბაბარირირირი (თბილისი), შიდ ფუძიანი ზმნები სვანურ ენაში 

მ. სულთიგოვა მ. სულთიგოვა მ. სულთიგოვა მ. სულთიგოვა (ნაზრანი), უძველეს ერთმარცვლიან ძირთა პროდუქტიუ-

ლობა თანამედროვე ინგუშურ ენაში 

ლლლლ.    კეკეკეკელალალალაუუუურარარარაძეძეძეძე (თბილისი), „უნიშნო ვნებითებისა“ და ფუძედრეკად 

ზმნათა გენეზისის შესახებ საერთოქართველურში    

ლლლლ.    კოჭკოჭკოჭკოჭლალალალამამამამაზაშზაშზაშზაშვივივივილილილილი (თბილისი), გრამატიკულ კლასთა სისტემა და 

მისი ასახვის თავისებურებანი ხათურ სახელში 

ხხხხ.    ბაბაბაბაგიგიგიგიროროროროყოყოყოყოვვვვიიიი, ფფფფ.    ხეხეხეხეიშიშიშიშხოხოხოხო (მაიკოპი), ბილინგვემათა ფუძეების სტრუქ-

ტურა მხატვრულ ტექსტში (ი. ჩუიაყოს თხზულებათა ენის 

მასალაზე) 
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1212121230303030    –––– 14 14 14 1430303030    

 

თავმჯდომარეები: ცცცც. ბარამიძებარამიძებარამიძებარამიძე, მმმმ. იიიი. მაჰომედოვიმაჰომედოვიმაჰომედოვიმაჰომედოვი 

 

მმმმ.    ოვოვოვოვხახახახადოდოდოდოვივივივი (გროზნო), რიცხვითი სახელები ჩეჩნურ ენაში: ამოსავა-

ლი სისტემა და თანამედროვე ტენდენციები 

აააა.    მამამამაჰოჰოჰოჰომემემემედოდოდოდოვავავავა (მაჰაჩყალა), კონცეპტი „ალკოჰოლური დამოკიდებუ-

ლება“ ხუნძურ პარემიებში 

მმმმ.    ბიბიბიბიდადადადანონონონოკიკიკიკი (მაიკოპი), რთული შედგენილობის სიტყვები ხ. აშინოვის 

მოთხრობებში 

იიიი.    ბაბაბაბაგიგიგიგიროროროროყოყოყოყოვავავავა, იიიი.    ლანლანლანლანდედედედერირირირი (მოსკოვი), სახელური ინკორპორაცია 

ადიღეურ ენაში 

რრრრ.    რარარარამიშმიშმიშმიშვივივივილილილილი (თბილისი), ირანიზმების შესწავლისათვის ქართული 

ენის ფერეიდნულ დიალექტში 

ნნნნ.    მამამამამიმიმიმისესესესეიშიშიშიშვივივივილილილილი (თბილისი), -ებ/-ობ სუფიქსთა მონაცვლეობა ქარ-

თულ ფონოსემანტიკურ ლექსიკაში 

 

    

III III III III სექციასექციასექციასექცია    

    

1010101000000000    –––– 12 12 12 1200000000    

 

თავმჯდომარეები: ხხხხ. თაოვითაოვითაოვითაოვი, ნნნნ. მაჭავარიანიმაჭავარიანიმაჭავარიანიმაჭავარიანი 

 

აააა.    ვავავავაგაგაგაგაპოპოპოპოვივივივი (გროზნო), ჩეჩნური ენის მარტივფუძიანი ზედსართავები 

დიაქრონიული თვალსაზრისით 

ნნნნ.    ხახახახახიხიხიხიაშაშაშაშვივივივილილილილი (თბილისი), ყურ- ძირისა (ეყურება „ესმის“) და მასთან 

დაკავშირებულ ლექსიკურ ერთეულთა სემანტიკური 

ცვლილებისათვის 

მმმმ.----სსსს.    მუმუმუმუსასასასაეეეევივივივი (მაჰაჩყალა), ფუძისა და ძირის სტრუქტურული ტიპების 

სისტემა დარგუულ ენაში 

ნნნნ.    რურურურუხახახახაძეძეძეძე (თბილისი), „სვლის“ აღმნიშვნელ ძირ-ფუძეთა სტრუქტუ-

რული თავისებურებისთვის უდიურში 

ლლლლ.    ფაფაფაფაჩუჩუჩუჩულიალიალიალია (თბილისი–სოხუმი), „კაცის“ აღმნიშვნელი ლექსემის სე-

მანტიკური სტრუქტურისათვის ზანურში 

მმმმ.    ლალალალაბარბარბარბარტყატყატყატყავავავავა (თბილისი),  მყოფადი დროის მიმღეობათა საწარმოებე-

ლი ფუძისათვის თანამედროვე ქართულში 
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1212121230303030    –––– 14 14 14 1430303030    

 

თავმჯდომარეები: იიიი. დიბიროვიდიბიროვიდიბიროვიდიბიროვი, რრრრ. ლოლუალოლუალოლუალოლუა 

 

მმმმ.    ღლონღლონღლონღლონტიტიტიტი (თბილისი), ქართ. ცოდ- მორფემის მორფო-სემანტიკური 

განვითარებისათვის (ცოდნა და ცოდვა) 

რრრრ.    ჰჰჰჰ.    ელელელელდადადადაროროროროვავავავა (მაჰაჩყალა), ტენდერულ-გენდერულ მიმართებათა 

ასახვა ლაკური ენის გრამატიკაში 

მმმმ.    ლოლოლოლომიამიამიამია (თბილისი), მორფემისა და ძირის მიმართების საკითხი  

მეგრულში 

რრრრ.    გერგერგერგერსასასასამიამიამიამია (თბილისი), ნულოვანი ძირი მეგრულ ზმნაში 

მმმმ.    ბუბუბუბუკიაკიაკიაკია (თბილისი), სახელთა წარმოქმნისათვის ზანურში 

დდდდ.    კაკაკაკაკაშკაშკაშკაშვივივივილილილილი (თბილისი), კომპოზიტთა წარმოებისათვის წოვათუ-

შურში 

 

IV IV IV IV სექციასექციასექციასექცია    

 

1010101000 00 00 00 –––– 12 12 12 1200000000    

 

თავმჯდომარეები: მმმმ. სსსსულეიბანოვაულეიბანოვაულეიბანოვაულეიბანოვა, რრრრ. ფარეულიძეფარეულიძეფარეულიძეფარეულიძე 

 

ვვვვ.    მაღმაღმაღმაღრარარარაძეძეძეძე (თბილისი), -ზე თანდებულის უმართებულო გამოყენების 

შესახებ 

თთთთ.    ლომლომლომლომთათათათაძეძეძეძე (ქუთაისი), ებრაული ძირების ადაპტაციისათვის ქარ-

თულში 

სსსს.    მაჰმაჰმაჰმაჰმუმუმუმუდოდოდოდოვავავავა (მაჰაჩყალა), ძირის მონოკონსონანტურობა რუთულურ 

ენაში 

თთთთ.    ბურბურბურბურჭუჭუჭუჭულალალალაძეძეძეძე (თბილისი), დანიშნულება-აბსტრაქტულობის გამო-

ხატვისათვის თანამედროვე ქართულში 

ნნნნ.    ჯორჯორჯორჯორბებებებენანანანაძეძეძეძე (თბილისი), ორთოგრაფიულად მცდარად მიჩნეული 

ფორმაწარმოების რამდენიმე კერძო შემთხვევის ახსნისა-

თვის თანამედროვე ქართულში 

სსსს.----ჰჰჰჰ.    ირეირეირეირეზიზიზიზიეეეევივივივი (გროზნო), ფონეტიკურ პროცესთა თავისებურებანი 

ჩეჩნური და ინგუშური ენების ერთმარცვლიან ზმნათა 

დროის ფორმების წარმოებისას 
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1212121230303030    –––– 14 14 14 1430303030    

 

თავმჯდომარეები: სსსს. მაჰმუდოვამაჰმუდოვამაჰმუდოვამაჰმუდოვა, მმმმ. სუხიშვილისუხიშვილისუხიშვილისუხიშვილი 
 

ნნნნ.    გიგიგიგიშეშეშეშევივივივი (მაიკოპი), სიტყვის აგებულების ტიპოლოგია ჩერქეზულ 

ენებში: ფუძისა და ძირის გამოყოფა 

რრრრ.    ფაფაფაფარერერერეუუუულილილილიძეძეძეძე (თბილისი), ოცეულების აღმნიშვნელი ორფუძიანი 

რიცხვითი სახელები ნახურ ენებში 

სსსს.    ანანანანჩეჩეჩეჩეკიკიკიკი (მაიკოპი), უარყოფის ადგილი და ფუნქციური როლი ადიღე-

ური ენის ზმნურ კომპოზიტებში 

თთთთ.    ტეტეტეტეტეტეტეტელოშლოშლოშლოშვივივივილილილილი (თბილისი), ადიექტიური ტრანსპოზიცია ქონების 

სახელთა მაწარმოებლებით 

სსსს.    ჰაჰაჰაჰასასასასანონონონოვავავავა (მაჰაჩყალა), დაღესტნური ტოპონიმიკის ნაკლებად შესწავ-

ლილი ასპექტი 

რრრრ.    მარმარმარმარღაღაღაღანიანიანიანია (თბილისი-სოხუმი), ფუძისა და ძირის საკითხი „აფხაზუ-

რი ენის პრაქტიკულ სახელმძღვანელოში“ 

 

 

 

1515151500000000    –––– 17 17 17 1700000000    

 

პ ლ ე ნ ა რ უ ლ ი  ს ხ დ ო მ ა  
 

თავმჯდომარეები: აააა. აბრეგოვიაბრეგოვიაბრეგოვიაბრეგოვი, ვვვვ. შენგელიაშენგელიაშენგელიაშენგელია 
 

თთთთ.    უთურუთურუთურუთურგაგაგაგაიიიიძეძეძეძე (თბილისი), ძირისა და ფუძის მიმართებისათვის 

იიიი.    აბაბაბაბდუდუდუდულალალალაეეეევივივივი (მაჰაჩყალა), თავკიდურხმოვნიან ორმარცვლიან სახე-

ლურ ფუძეთა სტრუქტურა ლაკურ ენაში 

აააა.    ტიტიტიტიხოხოხოხონონონონოვავავავა (მაიკოპი), სახელურ ფუძეთა სტრუქტურა ხათურ და 

აფხაზურ-ადიღურ ენებში 

სსსს.    ომიომიომიომიააააძეძეძეძე (თბილისი), ძირი – გრამატიკულად დაუშლელი ლექსიკუ-

რი აბსტრაქცია 

 
 

 

მ უ შ ა ო ბ ი ს  შ ე ჯ ა მ ე ბ ა  

 

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

November 5 
 
930-1030 – Registration (Arn. Chikobava Institute of Linguistics, 8 Ingorokva 

Str., 5th Floor) 
1100 – Symposium Opening (The Georgian National Academy of 

Sciences, 52 Rustaveli Ave., 5th Floor) 
1200 – Plenary Meeting 

1330 – Lunch 
1500 – Sectional Meetings (Arn. Chikobava Institute of Linguistics) 

1700 – Meeting at the Parliament of Georgia 
1800 – Dinner 

 
 
 

November 6 

S e c t i o n a l  M e e t i n g s  
 
1000 – 1200 – Sectional Meetings 
1200 – 1230 – Coffee Break 
1230 – 1430 – Sectional Meetings 
1430 – 1500 – Lunch 
 
1500 – 1700 – Plenary Meeting, 
     Symposium Closing 
1800 – Dinner 
 

 

November 7 

1000  –  Excursion, 
Banquet 
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November 5 

1100 
 

Symposium Opening 
 

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

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

National Academy of Sciences  
 
W e l c o m e  A d d r e s s: 
 
G. Sanikidze – Vice-Speaker of the Parliament of Georgia 
T. Sanikidze – Minister of Education and Science of Georgia 
Acad. T. Gamkrelidze – Honorary President of the Georgian National Academy 

of Sciences  
Acad. V. Papava – Rector of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University 
Prof. I. Abdullaev (Makhachkala) – Senior Research-worker at G. Tsadasa 

Institute of Language, Literature and Art 
Prof. Kh. Taov (Nalchik) – Professor at the Department of the Kabardian 

Language of Kh. M. Berbekov Kabardino-Balkar State University  
Prof. A. Timaev (Grozny), Professor at the Department of the Chechen 

Language of Chechen State University  
Prof. K. Vamling  (Malmo, Sweden) – Professor at Malmo University  
Prof. M. Sultigova (Nazran) – Leading Research-worker at Ch. Akhriev Ingush 

Research Institute of Humanities 
Prof. A. Abregov (Maykop) – Professor at the Department of  General 

Linguistics of Adyghe State University  
Prof. Ts. Baramidze – Head of Institute of Caucasiology at TSU Faculty of 

Humanities  
Prof. V. Shengelia – Deputy Director of Arn. Chikobava Institute of Linguistics 

(Head of the Symposium Organizing Committee) 
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1200 

P l e n a r y  M e e t i n g  
 
G. Kvaratskhelia (Tbilisi), A Word Root and an Internal Form 
E. Maremukova, Kh . Taov (Nalchik), The Base Structure in the Circassian 

Languages 
M . Suleibanova (Grozny), The Concept of the Type of Word Formation in the 

Languages with Different Structures 
M . I . Magomedov (Makhachkala), The Simple Base Structure in Avar 
 

 
1500 – 1700 

 

S ec t i o n a l  M ee t i n g s  

  Section I 
    

Chairmen: I . Abdullaev, G. Kvaratskhelia 
    

A. Arabuli  (Tbilisi), On the Diachronic Layers of Accordances in the 
Kartvelian Root Materials 

K . Vamling (Malmo, Sweden) On “De kaukasiske språk og språkvitenskapen” 
by Hans Vogt (the Caucasian Languages and Linguistics) 

A. Timaev (Grozny), The Base Structure and Etymology of the Numeral b‡e // 
b‡ä // bä‡a „a Hundred“ in Chechen 

M . Chukhua (Tbilisi), On the Caucasian (Substrate) Nature of Indo-European 
dw → Armenian rk Phonetic Transpormation 

N. Surmava (Tbilisi), On the Semantic-Functional Characterization of Some 
Particles in Georgian (Based on the Speech Materials of the 
Georgians Living in Adjara and Turkey) 

I . Dibirov  (Makhachkala), The Word Base Problem in Avar 
R. Lolua (Tbilisi), On the Mono-Consonantism of Verbal Roots in Udi 
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Section II 
 
Chairmen: I . Chantladze,  A. Tikhonova  
 
Ts. Baramidze (Tbilisi), The Features of the Interrelation of the Segmental 

Structures of a Root, a Stem and a Syllable in Tabasaran 
Z. Alieva, A. Gajibegova (Makhachkala), The Chamal Verbal Base 
R. Abashia (Tbilisi), The Structural Issues of the Archetypes of Proto 

Kartvelian 
P. Ibragimova (Makhachkala), The Dargwa Script Based on the Arabic 

Graphics 
N. Putkaradze (Tbilisi), On the Base Conformation of the One Person Verbs 

with the Megrelian Structure R-Th.s. -d-u-(u)n 
S. Shikhalieva (Makhachkala), The Paronymic Attraction of “Being” or 

Writings about the Terms of the Pronominal Text 
M . Tetradze (Tbilisi), On the Morphonology of the Secondary Consonant 

Complexes in the Lezgian Verbal Bases 
 
 
 

Section III 
 
Chairmen: N. Ardoteli , M . Khalilov  
 
M . Mikeladze (Tbilisi), The Pleonazm in the Tsova-Tush (Batsbi) Syntactic 

Pair Models 
N. Machavariani (Tbilisi), The Syntactic Block – One of the Characteristics of 

the Abkhaz Bases (Based on the Abkhaz Vocabulary of Flora and 
Fauna) 

I . Bagirokova, I . Lander, G. Moroz (Moscow), The Base Concept and the 
Morphological Analysis of the Adyghe Word Form 

E. Gazdeliani (Tbilisi), On the Relationship between the Base with a Final 
Vowel and the Possessive Case Marker in Svan 

R. Chkadua (Tbilisi), On the Migration of One Verbal Base in Svan 
M . Saghliani, N. Shavreshiani (Tbilisi), The Suffixal Derivation in the Svan 

Phonosemantic Vocabulary 
N. Poniava (Tbilisi), The Rules of the Vowel Connection and the Structure of 

Abkhaz-Abaza Root-Stems 
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Section IV 
 
Chairmen: S. Omiadze, M. Ovkhadov  
 
T. Vashakidze (Tbilisi), On the Distribution of Reductive and Irreductive 

Variants of the Nominal Base in Modern Georgian  
D. Magomedov (Makhachkala), The Composition Peculiarities in Avar  
R. Zekalashvili (Tbilisi), The Georgian Verbal Base, Root and Affix 

Combinations 
M . Jgharkava (Tbilisi), Converbs in Laz 
M . Khaybulaeva, N. Khaybulaeva, T. Gajimuradova (Makhachkala), The 

Structural Types of Vowel Base Verbs in Avar 
Ts. Janjgava (Tbilisi), On the Relationship between Base and Affix 

Morphemes in the Megrelian Nominals 
K . Mitagvaria  (Tbilisi), On the Reduplication in the Adyghe Nominals 

 

 
November 6 

 

S ec t i o n a l  M ee t i n g s 
 

Section I 
1000 – 1200 
 
Chairmen: A. Arabuli , K . Vamling 
 
I . Chantladze (Tbilisi), On the Interrelation of the Lexemes ʒeli / ǯa (a Tree) in 

the Kartvelian Languages 
A. Abregov, R. A. Eldarova (Maykop), The Etymology of Some Lexemes 

Denoting the Linguocultural Space “a Man – the Nature” in the 
Adyghe Language 

A. Khalidov (Grozny),On the Derivation of the Converbs Containing 
Alternating Suffixoids dan, dalan in the Chechen Language 

D. Melikishvili  (Tbilisi), The Verbal Structure and Construction – the Principle 
of the Grammatical Classification (Diathesis – the Morpho-
Syntactic Category of a Kartvelian Verb) 

U. Gasanova (Makhachkala), The Complex Verb Derivation in the Haidak 
Language 
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Sh. Gabeskiria (Tbilisi), On the Base Structure of „γvino“ (Wine) and „venax-“ 
(Vineyard) 

V. Shengelia (Tbilisi), On the Structure of a Root and a Stem in the Kartvelian 
and Circassian Languages (the Comparative-Topological Analysis) 

 
1230 – 1430 
 
Chairmen: M . Chukhua, A. Khalidov  
 
G. Gogolashvili (Tbilisi), The Comments on the Thematic Units and the Stem 

Markers 
M . A. Magomedov (Makhachkala), The Grammatical Status of Some Suffixes 

of Nominal Indirect Base in Avar 
N. Ardoteli  (Tbilisi), On the Structure and the Reconstruction of Verbal Bases 

in the Avar-Andi-Dido Languages 
Z. Mallaeva (Makhachkala), Some Peculiarities of the Morpheme Structure of 

Demonstratives in the Daghestanian Languages 
M . Khalilov , P. Bektemirova (Makhachkala), A Verbal Root in the Bezhta 

Language 
L . Azmaiparashvili (Tbilisi), On Determinants in Avar 
 
 

Section II 
 
1000 – 1200 
 
Chairmen: G. Gogolashvili, A. Timaev 
 
M . Sukhishvili (Tbilisi), On Non-Differentiated Bases with Respect to the 

Voice in the Kartvelian Languages 
K . Margiani -Subari (Tbilisi), The Verbs with the Base šid in Svan 
M . Sultigova (Nazran), The Productivity of the Ancient One-Syllable Roots in 

the Modern Ingush Language 
L . Kelauradze (Tbilisi), On the Genesis of "Unmarked Passive" and Ablauting 

Verbs in Common Kartvelian 
L . Kochlamazashvili (Tbilisi), The Grammatical Class System and the 

Peculiarities of Its Reflection in a Hattian Nominal 
Kh . Bagirokov, P. Kheishkho (Maykop), The Base Structure of Bilinguems in 

the Literary text (Based on I. Chuyako’s Writings) 
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1230 – 1430 
 
Chairmen: Ts. Baramidze, M . I . Magomedov 
 
M . Ovkhadov (Grozny), Numerals in Chechen: Initial System and Modern 

Tendencies  
A. Magomedova (Makhachkala), The Concept “Alcohol Dependence” in the 

Avar Paroemias  
M . Bidanok (Maykop), The Words with Complex Compositions in Kh. 

Ashinov’s Writings 
I . Bagirokova, I . Lander (Moscow), The Nominal Incorporation in Adyghe  
R. Ramishvili (Tbilisi), On Studying Iranisms in the Fereydanian Dialect of 

Georgian  
N. Mamiseishvili (Tbilisi), The Alternation of the Suffixes -eb / -ob in the 

Georgian Phonosemantic Vocabulary 
 
 

Section III 
 
1000 – 1200 
 
Chairmen: N. Machavariani, Kh . Taov 
 
A. Vagapov (Grozny), The Chechen Adjectives with Simple Bases Analyzed 

Diacronically 
N. Khakhiashvili (Tbilisi), On the Root Kur- (He/She Hears) and the Semantic 

Change of the Related Lexical Units  
M . S. Musaev (Makhachkala), The System of Base and Root Structural Types 

in Dargwa  
N. Rukhadze (Tbilisi), On the Structural Peculiarities of the Root-Stems 

Denoting Moving in Udi 
L . Pachulia (Tbilisi), On the Semantic Structure of the Lexeme Denoting a 

Man in Zan 
M . Labartkava (Tbilisi), On the Base Forming Future Participles in Modern 

Georgian 
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1230 – 1430 
 
Chairmen: I . Dibirov , R. Lolua 
 
M . Ghlonti  (Tbilisi), On the Morpho-Semantic Development of the Georgian 

Morpheme cod- (codna knowledge) and codva (sin) 
R. G. Eldarova (Makhachkala), The Gender Relations in Lak Grammar  
M . Lomia (Tbilisi), The Issue of the Relation of a Morpheme and a Root in 

Megrelian  
R. Gersamia (Tbilisi ), A Zero Stem in a Megrelian Verb  
M . Bukia (Tbilisi), On Word Formation in Zan 
D. Kakashvili  (Tbilisi), On the Compound Formation in Tsova-Tush (Batsbi) 
 
 
 
 

Section IV 
 

1000 – 1200 
 
Chairmen: R. Pareulidze, M . Suleibanova 
 
V. Maghradze (Tbilisi), On the Misuse of the Postposition -ze  
T. Lomtadze (Tbilisi), On the Adaptation of the Hebrew Roots in Georgian  
S. Makhmudova (Makhachkala), The Root Mono-Consonantism in Rutul 
T. Burchuladze (Tbilisi), On the Expression of Purpose and Abstractiveness in 

Modern Georgian 
N. Jorbenadze (Tbilisi), On Explaining Some Certain Cases of the 

Orthographically Incorrect Form Derivation in Modern Georgian 
S.-H. Ireziev (Grozny), The Peculiarities of the Phonetic Processes when 

Deriving Tense Forms of One-Syllable Verbs in the Chechen and 
Ingush Languages 
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1230 – 1430 
 
Chairmen: S. Makhmudova, M . Sukhishvli 
 
N. Gishev (Maykop), The Word Structure Typology in the Circassian Languages: 

the Separation of a Root and a Stem 
R. Pareulidze (Tbilisi), The Dibasic Numerals Denoting the Numbers of the 

Vigesimal System in the Nakh Languages  
S. Anchek (Maykop), The Place and the Functional Role for Rejection in the 

Adyghe Verbal Compounds  
T. Teteloshvili (Tbilisi), The Adiactive Transposition with the Derivers of the 

Words Denoting Possession 
S. Gasanova (Makhachkala), The Little Explored Aspects of the Daghestanian 

Toponymy 
R. Marghania (Tbilisi-Sokhumi), The Base and Root Issue in “the Practical 

Mannual of Abkhaz” 
 
 
 

1500 – 1700 

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

 
Chairmen: A. Abregov, V. Shengelia 
 
T. Uturgaidze (Tbilisi), On the Stem and Root Relation  
I . Abdullaev (Makhachkala), The Structure of Two-Syllable Nominal Bases 

with the Initial Vowel in Lak 
A. Tikhonova (Maykop), The Structure of Nominal Bases in the Hattian and 

Abkhaz-Adyghe Languages 
S. Omiadze (Tbilisi), The Root – Grammatically Inseparable Lexical 

Abstraction  
 
 

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

 

 

5 ноября 

 

9
30

-10
30

 – Рeгистрация участников (Институт языкознания им. Арн. Чикобава, 

ул. П. Ингороква, 8, III этаж) 

11
00

 – Открытие Симпозиума (Национальная Академия наук Грузии, 

просп. Руставели, 52, V этаж) 

12
00

 – Пленарное заседание (там же) 

13
30

 – Кофе-брейк 

15
00

 – Секционные заседания (Институт языкознания им. Арн. Чикобава) 

17
00

 – Прием в Парламенте Грузии 

18
00

 – Обед 

 

 

6 ноября 

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

10
00

 – 12
00

 – Заседание 

12
00

 – 12
30

 – Кофе-брейк 

12
30

 – 14
30

 – Заседание 

14
30

 – 15
00

 – Кофе-брейк 

 

15
00

 – 17
00

 – Пленарное заседание 

    Закрытие Симпозиума 

18
00 

– Обед 

 

 

7 ноября 

10
00

  – Экскурсия 

Банкет 
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5 ноября 

11
00

 

 

Открытие Симпозиума 

(Национальная Академия наук Грузии, 

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

 

Вступительное  слово  – Президент АН Грузии акад. Георгий Квеситадзе 

 

Приветствия: 

 

Вице-спикер парламента Грузии Губаз Саникидзе 

Министр просвещения и науки Грузии Тамар Саникидзе 

Акад. Тамаз Гамкрелидзе – Почетный президент АН Грузии 

Акад. Владимер Папава – Ректор Тбилисского государственного универ-

ситета им. Ив. Джавахишвили 

Проф. Иса Абдуллаев (Махачкала) – Главный научный сотрудник Инсти-

тута языка, литературы и искусства им. Г Цадасы 

Проф. Хазеша Таов (Нальчик) – Профессор кафедры кабардинского язы-

ка Кабардино-Балкарского государственного университета им. 

Х. М. Бербекова 

Проф. Апты Тимаев (Грозный) – Профессор Кафедры чеченского языка 

Чеченского государственного университета 

Проф. Карина Вамлинг (Швеция, Мальмё) – Профессор университета 

Мальмё 

Проф. Марифа Сультигова (Назрань) – Ведущий научный сотрудник 

Ингушского научно-исследовательского Института гумани-

тарных наук им. Ч. Ахриева 

Проф. Ачердан Абрегов (Майкоп) – Профессор кафедры общей лингвис-

тики Адыгейского государственного университета 

Проф. Цира Барамидзе – Директор Института кавказоведения факультета 

гуманитарных наук Тбилисского государственного университета 

им. Ив. Джавахишвили 

Проф. Важа Шенгелиа – Председатель организационного комитета Сим-

позиума, заместитель директора Института языкознания им. 

Арн. Чикобава 
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12
00

 

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

 

Г. Кварацхелиа (Тбилиси), Корень и внутренная форма слова 

Э. В. Маремукова, Х. Т. Таов (Нальчик), Структура основы в адыгских 

языках 

М. У. Сулейбанова (Грозный), Понятие типа словообразования в языках 

различных структур 

М. И. Магомедов (Махачкала), Структура непроизводной основы в авар-

ском языке 

 

 

 

 

15
00

 – 17
00

 
 

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

I  секция 
 

Председатели: И. Х. Абдуллаев, Г. Кварацхелиа 
 

А. Арабули (Тбилиси), О диахронических пластах звукосоответствий в 

корневых морфемах картвельских языков 

К. Вамлинг (Мальмё), О работе Ханса Фогта "De kaukasiske språk og 

språkvitenskapen" ("Кавказские языки и языкознание") 

А. Д. Тимаев (Грозный), Структура основы и этимология числительного 

б1ъе//б1ъаь//баь1а «сто» в чеченском языке 

М. Чухуа (Тбилиси), О кавказском (субстратном) характере фонетической 

трансформации индоевр. dw- → арм. rk 

Н. Сурмава (Тбилиси), О семантическо-функциональной характеристике 

некоторых частиц грузинского языка (по данным ачарского 

диалекта и грузинской речи в Турцим) 

И. А. Дибиров (Махачкала), Проблема основы слова в аварском языке 

Р. Лолуа (Тбилиси), К вопросу моноконсонантизма корней в удийском языке 
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II секция 
 

Председатели: А. П. Тихонова, И. Чантладзе 

 

Ц. Барамидзе (Тбилиси), Особенности взаимоотношений сегментных 

структур корня, основы и слога в табасаранском языке 

З. М. Алиева, А. Г. Гаджибегова (Махачкала), Корень глагола чамалинс-

кого языка 

Р. Абашиа (Тбилиси), Вопросы структуры архетипов общекартвельского 

языка-основы 

П. А. Ибрагимова (Махачкала), Арабографическая письменность даргинского 

языка 

Н. Путкарадзе (Тбилиси), К строению основы моноперсональных глаголов 

структуры R-Th.s.-d-u-(u)n в мегрельском диалекте занского 

языка 

С. Х. Шихалиева (Махачкала), Паронимическая аттракция «бытия», или 

рассказы о терминах прономинального текста 

М. Тетрадзе (Тбилиси), О морфонологии вторичных звуковых комплексов 

в глагольных основах лезгинского языка 

 

 

 

III секция 
 

Председатели: Н. Ардотели, М. Ш. Халилов 

 

М. Микеладзе (Телави), Плеоназм в синтаксических парах цоватушин-

ского (бацбийского) языка 

Н. Мачавариани (Тбилиси), "Синтаксический блок" – характерная черта 

основ абхазского языка (на примере лексики флоры и фауны 

абхазского языка) 

И. Г. Багирокова, Ю. А. Ландер, Г. А. Мороз (Москва), Понятие основы 

и морфологический анализ адыгейской словоформы 

Е. Газделиани (Тбилиси), О взаимоотношении основы с конечной глас-

ной и показателя родительного падежа в сванском языке 

Р. Чкадуа (Тбилиси), К вопросу миграции одной глагольной основы в 

сванском языке 

М. Саглиани, Н. Шаврешиани (Тбилиси), Суффиксальное образование в 

фоносемантической лексике сванского языка 

Н. Пониава (Тбилиси), Правила звукосочетания и структура основ и кор-

ней в абхазском и абазинском языках 
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IV секция 
 

Председатели: М. Р. Овхадов, С. Омиадзе 

 

Т. Вашакидзе (Тбилиси), О дистрибуции редуцированных и нередуцированных 

основ в современном грузинском языке 

Д. М. Магомедов (Махачкала), Особенности основосложения в аварском 

языке 

Р. Зекалашвили (Тбилиси), Комбинации основы, корня и аффиксов гру-

зинского глагола 

М. Джгаркава (Тбилиси), Отыменные глаголы в лазском диалекте зан-

ского языка 

М. М. Хайбулаева, Н. М. Хайбулаева, Т. Э. Гаджимурадова (Махачкала), 

Структурные типы глаголов с основой на гласный в аварском 

языке 

Ц. Джанджгава (Тбилиси), О взаимоотношении основы и аффикса в име-

нах мегрельского диалекта занского языка 

К. Митагвариа (Тбилиси), К вопросу о редупликации в адыгских именах 

 

 

 

 

6 ноября 

 

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

 

I секция 

10
00

 – 12
00

 

 

Председатели: А. Арабули, К. Вамлинг 

 

И. Чантладзе (Тбилиси), Снова о взаимоотношении лексем ʒeli / ǯa ("де-

рево") в картвельских языках 

А. Н. Абрегов, Р. А. Эльдарова (Майкоп), Этимология некоторых лексем, 

выражающих лингвокультурное пространство «человек – при-

рода» в адыгейском языке 

А. И. Халидов (Грозный), «Чередования» при образовании отадъективных 

глаголов с суффиксоидами да
Н
, дала

Н
 в чеченском языке 
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Д. Меликишвили (Тбилиси), Структура и конструкция – принцип граммати-

ческой классификации (Диатеза, морфосинтаксическая кате-

гория картвельского глагола) 

У. У. Гасанова (Махачкала), Образование сложных глаголов в хайдакском 

языке 

Ш. Габескириа (Тбилиси), О структуре основ γvino "вино" и verax-i "ви-

ноградник" грузинского языка 

В. Шенгелиа (Тбилиси), К вопросу о структуре корня и основы в карт-

вельских и адыгских (черкесских) языках (сравнительно-

типологический анализ) 

 

 

 

 

12
30

 – 14
30

 

 

Председатели: А. И. Халидов, М. Чухуа 

 

Г. Гоголашвили (Тбилиси), Замечания о теме и тематических показателях 

в грузинском языке 

М. А. Магомедов (Махачкала), Грамматический статус некоторых суффиксов 

косвенной основы имени в аварском языке 

Н. Ардотели (Тбилиси), К вопросу структуры и реконструкции глагольных основ 

в аварско-андийско-дидойских языках 

З. М. Маллаева (Махачкала), Некоторые особенности морфемной структуры 

указательных местоимений дагестанских языков 

М. Ш. Халилов, П. М. Бектемирова (Махачкала), Глагольный корень в 

бежтинском языке 

Л. Азмайпарашвили (Тбилиси), К вопросу о суффиксах детерминантах в 

аварском языке 
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II секция 

 

10
00

 – 12
00

 

 

Председатели: Г. Гоголашвили, А. Д. Тимаев 

 

М. Сухишвили (Тбилиси), Об основах, недиференцированных в залоговом 

отношении, в грузинском языке 

К. Маргиани-Субари (Тбилиси), Глаголы с основой šid- в сванском языке 

М. М. Сультигова (Нальчик), Продуктиность древнейших односложных 

корней в современном ингушском языке 

Л. Келаурадзе (Тбилиси), О генезисе «беспризнаковых пассивов» и аблаутных 

глаголов в общекартвельском 

Л. Кочламазашвили (Тбилиси), Система грамматических классов и осо-

бенности ее отражения в именах хеттского языка 

Х. З. Багироков, Ф. И. Хейшхо (Майкоп), Структура основы билингвем 

в художественном тексте (на материале языка произведений 

Ю. Чуяко) 

 

 

 

12
30

 – 14
30

 

 

Председатели: Ц. Барамидзе, М. И. Магомедов 

 

М. Р. Овхадов (Грозный), Имена числительные в чеченском языке: ис-

конная система и современные тенденции 

А. Н. Магомедова (Махачкала), Концепт «алкогольная зависимость» в 

аварских паремиях 

М. Биданок (Майкоп), Сложносоставные слова в корневом разнообразии 

рассказов Х. Ашинова 

И. Г. Багирокова, Ю. А. Ландер (Москва), Именная инкорпорация в 

адыгейском языке 

Р. Рамишвили (Тбилиси), Об изучении иранизмов в ферейданском диа-

лекте грузинского языка 

Н. Мамисейшвили (Тбилиси), Чередование суффиксов -еb/-оb в фоносе-

мантической лексике грузинского языка 
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III секция 

 

10
00

 – 12
00

 

 

Председатели: Н. Мачавариани, Х. Т. Таов 

 

А. Д. Вагапов (Грозный), Чеченские непроизводные прилагательные в 

диахроническом плане 

Н. Хахиашвили (Тбилиси), О семантических изменениях корня Kur- 

(eKureba "слышит", "понимает") и связанных с ним лексиче-

ских единиц в грузинском языке 

М.-С. Мусаев (Махачкала), Система структурных типов основы и корня в 

даргинском языке 

Н. Рухадзе (Тбилиси), О структурных особенностяx корня и основы в 

удийском языке 

Л. Пачулиа (Тбилиси – Сухуми), К семантической структуре лексемы ko-

Ci ("человек", "мужчина") в занском языке 

М. Лабарткава (Тбилиси), Об основе причастия будущего времени в со-

временном грузинском языке 

 

 

 

 

12
30

 – 14
30

 

 

Председатели: И. А. Дибиров, Р. Лолуа 

 

М. Глонти (Тбилиси), К морфо-семантическому развитию грузинской 

морфемы cod (codna "знание" и codva "грех") 

Р. Г. Эльдарова (Махачкала), Отражение тендерно-гендерных отноше-

ний в лакской грамматике 

М. Ломиа (Тбилиси), О взаимоотношении морфемы и корня в мегрель-

ском 

Р. Герсамиа (Тбилиси), Нулевая основа в мегрельском глаголе 

М. Букиа (Тбилиси), О словообразовании в занском языке 

Д. Какашвили (Тбилиси), Об образовании композитов в цоватушинском 

языке 
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IV секция 

 

10
00

 – 12
00

 

 

Председатели: М. У. Сулейбанова, Р. Пареулидзе 

 

В. Маградзе (Тбилиси), О неправильном употреблении послелога -ze в 

грузинском языке 

Т. Ломтадзе (Кутаиси), Об адаптации корней еврейского языка в грузин-

ском 

С. М. Махмудова (Махачкала), Моноконсонантность корня рутульского 

глагола 

Т. Бурчуладзе (Тбилиси), О выражении предназначения и абстрактности 

в современном грузинском языке 

Н. Джорбенадзе (Тбилиси), К интерпретации нескольких частных случа-

ев, считающихся орфографически неправильными в совре-

менном грузинском языке 

С-Х. С-Э. Ирезиев (Грозный), Особенности фонетических процессов в 

структуре односложных глаголов чеченского и ингушского 

языков при образовании временных форм 

 

 

 

12
30

 – 14
30

 

 

Председатели: С. М. Махмудова, М. Сухишвили 

 

Н. Т. Гишев (Майкоп), Типология строения слова в адыгских языках: 

выделение основы и корня 

Р. Пареулидзе (Тбилиси), О двухосновных именах числительных обозна-

чающих двадцатки в нахских яхыках 

С. Х. Анчек (Майкоп), Место и функциональная роль отрицания в гла-

гольных композитах адыгейского языка 

Т. Тетелошвили (Тбилиси), Адъективная транспозиция с аффиксами об-

ладания в грузинском языке 

С. Х. Гасанова (Махачкала), Малоисследованный аспект дагестанской 

топонимики 

Р. Марганиа (Тбилиси-Сухуми), Вопрос основы и корня в "Практическом 

учебнике абхазского языка" 
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15
00

 – 17
00

 

 

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

 

Председатели: А. Н. Абрегов, В. Шенгелиа 

 

Т. Утургаидзе (Тбилиси), О взаимоотношении корня и основы в грузин-

ском языке 

И. Х. Абдуллаев (Махачкала), Структура двусложных именных основ с 

анлаутным гласным в лакском языке 

А. П. Тихонова (Майкоп), Структура именных основ в хаттском и абха-

зо-адыгских языках 

С. Омиадзе (Тбилиси), Корень – граммтически неделимая лексическая 

абстракция 

 

 

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

 

З а к р ы т и е  с и м п о з и у м а  
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