სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა №1, ტელ.: 0350 272401, ელ. ფოსტა: info@tesau.edu.ge

მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
,,კულტურათაშორისი დიალოგები“
9-10-11 ოქტომბერი, 2015 წელი
თელავი, 2200, საქართველო

საინფორმაციო წერილი
პატივცემულო კოლეგებო!
გვაქვს
პატივი მოგიწვიოთ მესამე საერთაშორისო
კონფერენციაზე ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“.

სამეცნიერო

საკონფერენციო მოხსენებები დაიბეჭდება სრულად
კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები:
სამეცნიერო მემკვიდრეობათა კულტურათაშორისი მიმართებანი;
მითოლოგიური, ფოლკლორული და დიალექტოლოგიური ძიებანი;
ისტორიული და ლიტერატურული კვლევები(პარალელები);
ენათა შეპირისპირებითი ტიპოლოგია;
ენათა ურთიერთგავლენები თანამედროვე მსოფლიოში;
ნაციონალური ენები და კულტურა, მათი სპეციფიკა და ურთიერთზეგავლენა;
ენათა ლინგვოკულტუროლოგიური და სოციოლინგვისტური ასპექტები;
თარგმანი და კულტურათაშორისი კომუნიკაციები;
სახელოვნებო მიმართულებათა კულტურათშორისი ასპექტები;
მასმედია - თანამედროვეობა, თეორია და მეთოდოლოგია;
ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი;
საბუნებისმეტყველო და სამედიცინო კვლევები;
ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ასპექტები;
სწავლების თანამედროვე მეთოდები და საინფორმაციო ტექნოლოგიები კვლევასწავლებაში;
 აგრო და ბიზნეს ინდუსტრია;
 პოლიტიკური მეცნიერებები, რეგიონალური მმართველობა და კულტურულ–
საგანმანათლებლო ურთიერთმიმართებანი.















კონფერენცია ითვალისწინებს პლენარულ და სექციურ მუშაობას
კონფენეციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.
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კონფერენციის რეგლამენტი: მოხსენება 10-15 წუთი
მსჯელობა 3-5 წუთი
 კონფერენციაზე შესაძლებელია დაუსწრებელი მონაწილეობაც
გთხოვთ, საკონფერენციო განაცხადი (თანდართული ფორმით) გადმოაგზავნოთ
2015 წლის 10 მაისამდე ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე:

nunukageldiashvili@gmail.com
manana_garibashvili@yahoo.com


საორგანიზაციო კომიტეტი შეარჩევს მოხსენებებს კონფერენციისათვის.
25 მაისამდე მიიღებთ შეტყობინებას კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ;



10 ივნისამდე აგზავნით საკონფერენციო მოხსენებას და იხდით სარეგისტრაციო
გადასახადს (საბანკო რეკვიზიტები გეცნობებათ დამატებით).

 კონფერენციის თითოეულმა მონაწილემ, საორგანიზაციო კომიტეტის შეტყობინების

შემდეგ, უნდა გადაიხადოს საორგანიზაციო თანხა 100 ლარი (მონაწილემ უცხოეთიდან
- 60$). თანხის გადახდა მოხდება საბანკო ანგარიშსწორებით.




მგზავრობა და სასტუმრო ხარჯები – კონფერენციის მონაწილეთა ხარჯით
კულტურული პროგრამა და ექსკურსია – კონფერენციის ორგკომიტეტის ხარჯით
კონფერენციის ჩატარების ადგილი - თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საკონფერენციო დარბაზი, უნივერსიტეტის ქუჩა N 1.

საკონფერენციო მოხსენებების კრებული დარიგდება კონფერენციის მსვლელობის დროს
წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის.
პატივისცემით,
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი
განაცხადი
მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი დიალოგები “
თელავი, 2015 წელი
სახელი, გვარი, მამის სახელი
ქვეყანა, ქალაქი
უმაღლესი სასწავლებლის/დაწესებულების
დასახელება,სამუშაო ადგილი, თანამდებობა
სამეცნიერო ხარისხი, წოდება
მისამართი (ინდექსი)
ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა, ფაქსი
მონაწილეობა (დასწრებული, დაუსწრებელი)
მოხსენების სათაური, მოკლე ანოტაცია
სამეცნიერო მიმართულება
გჭირდებათ თუ არა სასტუმრო
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მოთხოვნები კრებულში მოხსენებათა გაფორმებისათვის
მოხსენების მოცულობა 4 – 8 გვერდი

nunukageldiashvili@gmail.com
manana_garibashvili@yahoo.com

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

1. გვერდის ფორმატი: – А4(14,85 х 21,0 სმ.)
2. გვერდის ველი : – 2 სმ ( – File, Page Setup, Margins)
3. ფონტი ქართული ტექსტი – სილფაინი, ზომა 12
русский текст
– Times New Roman, ზომა 14
латинский текст
–Times New Roman, ზომა 12
4. ინტერვალი
–
1 (Single)
5. აბზაცი
–
1 სმ
6. ავტორის გვარი, სახელი პირველ ხაზზე (Bold); ერთი ინტერვალის გამოტოვებით სათაური
(Bold) ზომა 14
7. ბრჭყალები ქართულ და ლათინურ ტექსტში გამოიყენეთ ნიმუშით („“), რუსულ

ტექსტში («»);
8. ტექსტში გამოიყენეთ ტირე (–), ხოლო სიტყვათა შიგნით დეფისი (-).
9. სტატიაში ავტორთა გვარები გამოიყენეთ ნიმუშის მიხედვით: აკაკი წერეთელი, А.С.Пушкин,
Н.Я.Марр, А.Белый, Вл.Соловьев, Вяч.Иванов.
10. ბიბლიოგრაფია: ზომა 10. სტატიის ბოლოს ალფავიტზე განალაგეთ გამოყენებული
ლიტერატურა შემდეგი ნიმუშით:
 წიგნის ციტირების დროს: გვარი სახელი. (გამოცემის დრო): დასახელება, გამომცემლობა.
გამოცემის ადგილი. მაგალითად: შანიძე ა.გ. (1953): ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები. I.
მორფოლოგია. თსუ გამომცემლობა. თბილისი.
 სტატიის
ციტირების
დროს:
გვარი,
სახელი
(გამოცემის
წელი):
სტატიის
დასახელება.//ჟურნალის ან წიგნის დასახელება. ჟურნალის ნომერი. სტატიის პირველი და
ბოლო გვერდი. მაგალითად: რამიშვილი ვალ.(1947): ენის სიწმინდისათვის // "ქართული ენა
და ლიტერატურა სკოლაში", №4. 25-45.
 ქართულ ან რუსულ ენაზე შესრულებულ სტატიას დაურთეთ რეზიუმე

ინგლისურ ენაზე, ინგლისურ ენაზე შერულებულ სტატიას - ქართულ ენაზე.
 დაასახელეთ სტატიის 5 (ხუთი) საკვანძო სიტყვა ქართულ და ინგლისურ

ენებზე.

პატივისცემით,
კონფერენციის სარედაქციო კოლეგია
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ЮЛПП Телавский государственный университет имени Я.Гогебашвили
Г.Телави, ул. Картули Университети, N 1,тел : 0350272401 Эл.почта: info@tesau.edu.ge

Третья международная конференция

«Межкультурные диалоги»
9-10-11 октября,2015 год
Телави, 2200, Грузия
Уважаемые коллеги !

Информационное письмо

Имееем честь пригласить Вас на Вторую международную конференцию «Межкультурные
диалоги»
Доклады напечатаны будут полностью.

Научные направления конференции :
●

Межкультурные отношения научных наследий;

●

Мифологические, фольклорные и диалектологические искания;



Исторические и литературные исследования;

●

Сопоставительная типология языков;

●

Взаимовлияние языков в современном мире;

● Национальные языки и культура , их специфика и взаимовлияние;
● Лингвокультурные и социолингвистические аспекты языков;
● Перевод и межкультурные коммуникации;
● Межкультурные аспекты искусствоведческих направлений;
● Массмедиа - современный мир, теория и методология;
● Менеджмент туризма и гостеприимства;
● Естествонаучные и медицинские исследования;
● Основные аспекты развития философского мышления;
● Современные методы преподавания и информационные технологии в процессе
исследования и преподавания;
● Агро - и бизнес – индустрия;
● Политическая науки, региональное правление и культурно - образовательные
взаимоотношения.
Конференция предусматривает пленарную и секционную работу.
Рабочие языки конференции : грузинский, английский, русский.
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Регламент конференции : доклад 10 -15 минут
дискуссия 3 -5 минут

Возможно заочное участие в конференции.
Заявку ( форма прилагается ) для участия в конференции просим прислать по электронной
почте до 10 мая 2015 года по следующему адресу :

manana_garibashvili@yahoo.com
nunukageldiashvili@gmail.com
● Организационный комитет отберёт доклады для конференции.
● До 25 мая Вы получите извещения об участии в конференции.
● До 10 июня должны быть присланы тексты докладов и произведена оплата (Банковские
реквизиты сообщим дополнительно).
Участник конференции , после извещения организационного комитета, должен заплатить
организационную сумму 100 лари (местный участник , участники из -за рубежа -60 $)
● Проезд и гостиничные расходы – за счёт участников конференции.
● Культурная программа и экскурсии - за счёт оргкомитета конференции.
● Место проведения конференции – Телавский государственный университет ,
конференционный зал,ул.Университета , N1.
Сборники докладов конференции будут розданы во время работы конференции.
Заранее благодарим за сотрудничество
С уважением,
организационный комитет конференции.

Заявка
Третья международная научная конференция
Имя,фамилия,отчество
Страна, город
Название высшего учебного заведения
(место работы), должность
Учёная степень, звание
Адрес(индекс)
Телефон, Электронная почта, факс
Участие (очное, заочное)
Название доклада, краткая аннотация
Научное направление
Требуется гостиница или нет

Требования к оформлению сборника докладов
Объём доклада -4 -8 страниц
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Адрес электронной почты :

manana_garibashvili@yahoo.com
nunukageldiashvili@ gmail.com
1. Формат страницы :-А4(14.85X 21,0 см)
2. Поля :- 2 см(-File,Page Setup,Margins)
3. Фонты : грузинский текст –силфайн, размер 12
русский текст – Times New Roman, размер 14
латинский текст - Times New Roman, размер 12
4. Интервал -1(Single)
5. Абзац – 1см
6. Фамилия автора,имя на первой строчке(Bold)
Пропуск – один интервал – название (Bold) размер 14
7. В грузинском и латинском тексте используйте кавычки(,, ,,), в русском –(«»).
8. В тексте используйте тире ( _), дефис внутри слов ( -).
9. Фамилии авторов в статье указывайте по следующему образцу : Акакий
Церетели,А.С.Пушкин,Н.Я.Марр, А.Белый, Вл. Соловьёв,Вяч.Иванов.
10. Библиография : размер 10. В конце статьи в алфавитном порядке расположите
использованную литературу по следующему образцу :
● при цитировании книги : фамилия, имя (год издания ) :издательство.Место
издания.Например : ШанидзеА. Г. (1953)Основы грамматики грузинского
языка.I.Морфология .Издательство ТГУ.Тбилиси.
● при цитировании статьи : фамилия, имя (год издания ) : название статьи.//.
Название журнала или книги. Номер журнала. Первая и последняя страницы статьи.
Например : Рамишвили Вал.(1947) : О чистоте языка // « Грузинский язык и литература в
школе»,N 4 .25 – 45.

 для статей на грузинском и русском языках прилагается резюме на английском
языке, для статей на английском языке –резюме на грузинском языке.
 укажите 5 (пять) ключевых слов статьи на грузинском и английском языках.
С уважением,
редакционная коллегия конференции.
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LEPL I. Gogebashvili Telavi State University
Telavi, Kartuli Universiteti St. №1, Tel: 0350272401, email: info@tesau.edu.ge

THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“INTERCULTURAL DIALOGUES”
9-10-11 OCTOBER, 2015
TELAVI, 2200, GEORGIA
The conference is organized by:

Iakob Gogebashvili Telavi State University
INFORMATIONAL LETTER
DEAR COLLEAGUES!
HAVE THE HONOUR TO INVITE YOU TO THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCE “INTERCULTURAL DIALOGUES”
The conference will run the following sessions:







Intercultural Relations of the Scientific Heritage;
Historical and Literary Parallels;
Mythological, Folklore and Dialectical Research;
Historical and Literary Researches;
Linguistics Typology;

 Language Influence on Modern World;
 National Languages and Culture, Their Specificities and Interrelations;


Lingo-Cultural and Sociolinguistic Aspects;

 Translation and Intercultural Relations;





Intercultural Aspects of Art Directions;
Mass Media – Modernity, Theory and Methodology;
Tourism and Hospitality Management;
Research in Natural Sciences and Medicine;

 Principles of Philosophic Thought Development;



Modern Teaching Methodology and Informational Technology in Teaching;
Agro-Cultural and Business Industry;

 Political Sciences, Regional Governance and Cultural-Educational Interrelations.
The program of the Conference includes plenary and sectional sessions.
The working languages of the conference will be: Georgia, English and Russian.
Time-limit for speeches: presentation 10-15 minutes;
discussion 5 minutes
Correspondence report at the conference is also available.

Applications and theses of the conference should be sent by the following e-mail:
manana_garibashvili@yahoo.com

nunukageldiashvili@gmail.com
Deadline: May 10, 2015
 The organizing committee will be in charge of selecting conference theses and publishing
the full versions of the presentation materials;
 The scientific committee will evaluate the abstracts and notify accepted participants;
 Selected participants will receive confirmation latest on May 25;
 The participants will send the full version of the paper to be presented and pay the
conference fee till June 10 (the bank requisites will be sent on participants’ e-mails).
After the committee notification, the participant should pay the conference fee 60$ (attendees from
abroad), 100 GEL for local participants. Fees should be sent by the bank transfer.
 Travel and hotel expenses will be covered by the participants
 Expenses for the cultural program and excursion will be covered by the organizing committee
 Host university – Telavi State University, main building, conference hall, #1 Universiteti St.
Full version published manuscripts in hard copy format will be distributed during the
conference.
Thank you for your collaboration
Application forms for the international scientific conference “Intercultural Dialogues”
Telavi, 2015
Name, surname, patronymic name
Country, city
Name of the institution (work place), position
Academic degree, position
Address (index)
Telephone
E-mail
Fax
Participation (attendance, correspondence
attendance)
Title of the article, abstract (not less than 300
words)
Session type
Do you need accommodation (hotel)?

Requirements for the conference articles
Paper volume 4-8 pages
E-mail:

manana_garibashvili@yahoo.com
nunukageldiashvili@gmail.com

1. Page layout: - A4 (14,85 x 21,0cm.)
2. margins: -2 cm.( – File, Page Setup, Margins)
3. Font Georgian text – 12 Sylfaen,
русский текст
–14 Times New Roman,
English – 12 Times New Roman
1. Line spacing option –
1 (Single)
2. Left justify the text –
1 cm
3. Name and the surname of the author on the first line with boldface; The title of the article in boldface
(space line 1.0, font size 14)

4. Inverted commas in Georgian and Latin texts („“), Russian text («»);
5. Use dash (–) inside the text, Use hyphen (-) inside the words .
6. Use the authors in the article according to the example: აკაკი წერეთელი, А.С.Пушкин, Н.Я.Марр,
А.Белый, Вл.Соловьев, Вяч.Иванов.
 References: Font size 10. Entries should be listed in alphabetical order at the end of the article according to
the sample:
 During the book citation: Last name, first name of the author. (year of publication), publisher, place of
publication. E.g.,: Widdowson H.G. (2003) Linguistics. Oxford University Press. Oxford. New



York
During the article citation: Last name, first name of the author (year of publication), Title of the
article.// Title of the Journal or book, volume, number, pages. E.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R.
(2005), "Loyalty Trends for the Twenty-first Century", Journal of Consumer Marketing, Vol.
22 No. 2, pp. 72-80.
 Abstract format requirement: Abstracts for the Georgian and Russian texts must be typed in
English and the abstracts of the English texts must be typed in Georgian.
 Indicate 5 (five) key words in the Georgian and English languages.

Sincerely
Conference Editorial Board

