
საერთაშორისო კონფერენცია: ენები ციფრულ ერაში: თანამედროვე ტექნოლოგიები 

მწირრესურსიანი ენებისთვის  

  

თეზისების წარდგენის ვადა: 2021 წლის 20 სექტემბერი  

 კონფერენციის 

აღწერა:  

  

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი თანამონაწილე ორგანიზაციებთან ერთად აცხადებს 

თეზისების მიღებას ენის დამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების, განსაკუთრებით, კი 

მწირი ენობრივი რესურსების მქონე ენებისათვის ტექნოლოგიების შექმნისა და გამოყენების 

საკითხებზე.   

  

ენის ტექნოლოგიების განვითარება 21-ე საუკუნის მნიშვნელოვანი ის გამოწვევაა,   

რომელიც გასცდა მეცნიერების სფეროს და ენობრივი პოლიტიკის მნიშვნელოვან ნაწილად 

იქცა.  

მსოფლიოს ენების მხოლოდ მცირე ნაწილისთვის არის შექმნილი საბაზისო ენობრივი 

ტექნოლოგიები, როგორებიცაა: მანქანური თარგმანი, მეტყველების ამომცნობი სისტემები,  

ერთენოვანი და ორენოვანი კორპუსები, ავტომატური ლექსიკონები, ტაგერები, 

მორფოლოგიური და სინტაქსური ანალიზატორები, ტექსტის ანალიზის ტექნოლოგიური 

ინსტრუმენტები, ლექსიკოგრაფიული და ტერმინოლოგიური ბაზები და სხვ.   

  

საერთაშორისო კონფერენციის მიზანია, განიხილოს ქართულისა და სხვა 

მწირრესურსებიანი ენებისათვის ახალი ტექნოლოგიების შექმნის საკითხი, გაიზიაროს სხვა 

ქვეყნების გამოცდილება ამ სფეროში.  ასევე, გამოკვეთილი პრობლემების გადასაჭრელად 

გააერთიანოს  დარგის გამორჩეული მეცნიერები და ქვეყნის სამთავრობო და საკანონმდებლო 

უწყებების წარმომადგენლები.    

  

კონფერენციის  თემატიკა:  ბუნებრივი  ენის  დამუშავება, 

 კორპუსლინგვისტიკა, კომპიუტერული და კორპუსული ლექსიკოგრაფია, მონაცემთა ბაზები, 

ენის დოკუმენტირება, მწირერესურსებიანი ენები და სხვ.  

 მოწვეული 

მომხსენებლები:  

  

ტონი მაკენერი (ლანკასტერის უნივერსიტეტი) სერგეი შაროვი (ლიდზის 

უნივერსიტეტი) ჯაბა სამუშია (შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი)  
  

  

კონფერენციის მხარდამჭერია საქართველოს პრეზიდენტი  

 კონფერენციის 

ორგანიზატორები:  

  

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი  

ტილდე  

საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი შოთა 

რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  

ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო  



ლატვიის სტანდარტი საქართველოს სტრანდარტებისა და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო  

 

კონფერენცია გაიმართება ორბელიანის სასახლეში 2021 წლის 7-8 

ოქტომბერს შერეული ფორმატით (პირისპირ და დისტანციურად) 

პანდემიური პირობების გათვალისწინებით.   

  

 კონფერენციის საორგანიზაციო საბჭო:  

  

გიორგი ალიბეგაშვილი (სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველო) 

თინათინ ბოლქვაძე (სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველო) 

მარინა ბერიძე (სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველო) მერაბ 

ჩუხუა (სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისია, საქართველო) სოფიკო 

დარასელია (ლიდზის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი) არტურს 

ვასილევსკისი (ტილდე, ლატვია) მარკის პინისი (ტილდე, ლატვია) ტომს 

ბერგმანისი (ტილდე, ლატვია)  

მაკა თეთრაძე  (სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველო) ნინო 

აბესაძე  (სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველო)  

  

მ ნ ი შ ვ ნ ე ლოვ ა ნ ი  თა რიღე ბ ი :   

თე ზი ს ე ბ ი ს  მ ი ღე ბ ი ს  ვ ა და : 20 ს ე ქ ტე მ ბ ე რი , 2021  

ი ნ ფორმ ა ცი ა  მ ოხ ს ე ნ ე ბ ი ს  კ ონ ფე რე ნ ცი ი ს  პ როგ რა მ ა შ ი  ჩ ა რთვ ი ს  

თა ობ ა ზე : 1-ე ლი  ოქ ტომ ბ ე რი , 2021  

კ ონ ფე რე ნ ცი ი ს  პ როგ რა მ ი ს  გ ა მ ოქ ვ ე ყ ნ ე ბ ა : 3 ოქ ტომ ბ ე რი , 

2021 კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 7-8 ოქტომბერი, 2021  

   

 თეზისების 

გაფორმება:  

  

სიტყვათა რაოდენობა: არაუმეტეს 400 სიტყვა შრიფტის 

ზომა: 11  

შრიფტი: ქართული ტექსტისთვის sylfaen, ინგლისური ტექსტისთვის Times New Roman 

თეზისები მიიღება ქართულ ან ინგლისურ ენებზე; ქართულენოვან თეზისს აუცილებლად 

უნდა ახლდეს ინგლისური თარგმანი.   

ფორმატი:  პდფ (PDF)  

   

მოხსენების თეზისები უნდა გამოიგზავნოს  მისამართზე: conferencesenadep@gmail.com  

   

კონფერენციისთვის მოხსენებები შეირჩევა ანონიმური რეცენზირებით. 

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული და ინგლისური რეგლამენტი:   

მოწვეული მომხსენებლებისათვის – 40 წუთი 

შერჩეული მომხსენებლებისათვის – 30 წუთი 

დისკუსიისათვის – 10 წუთი  

  



კონფერენციის დასრულების შემდეგ ანონიმური რეცენზირების გზით შეირჩევა მოხსენებები 

კონფერენციის ტომის გამოსაქვეყნებლად.  

International conference: Languages in the Digital Age: Modern Technologies for 

Underresourced Languages  

  

Call Deadline: 20-Sep-2021   

  

Meeting Description:  

  

We are pleased to announce the Call for Papers for the International conference: Languages in the Digital 

Age: Modern Technologies for Under-resourced Languages. We welcome papers for talks on the 

development and use of new and innovative technologies for under-resourced languages.  

  

Development of language technologies  is a big challenge in the 21st century. It has a large scope 

extending beyond academia and becoming an integral part of language policy.  Language Technologies 

are developed and used for small number of languages. These includes for instance machine translation, 

speech recognition (SR) systems, text-to-speech (TTS) synthesizers, interactive voice response (IVR) 

systems, search engines, text editors and language instruction materials; text analysers, lexicographic 
and terminology databases, etc.   

  

The main aim of the conference is to i) discuss the state-of-the-art and innovative use of technologies for 

under-resourced languages; ii) bring together the researchers working in these areas to share best 

practice and experience  and iii) identify current needs and opportunities to provide support for future 
development.   

  

Main themes of the conference include but are not limited to: natural language processing, corpus 
linguistics, computational and corpus lexicography, databases, language documentation, etc.    

  

Keynote speakers:   

Serge Sharoff (Leeds University)  

Tony McEnery (Lancaster University)  

Jaba Samushia (Shota Rustaveli National Scientific Foundation of Georgia)  

(other Keynote speakers will be confirmed)  

  

The supporter of the conference is the President of Georgia   

  

Conference Organizers:   

State Language Department of Georgia  

Education and Science Committee of the Parliament of Georgia  

Shota Rustaveli National Scientific Foundation of Georgia  

Latvian Ministry of Foreign Affairs  

Tilde  

LVS  

GeoSTM  

  

The conference will be held on 7 -8 October, 2021 in Orbeliani Palace (Georgia) and online following the 
regulations due to the pandemic.  

    



  

Organising Committee of the Conference:   

  

George Alibegashvili (State Language Department of Georgia)  

Marina Beridze (State Language Department of Georgia)  

Tinatin Bolkvadze (State Language Department of Georgia)  

Sophia Daraselia (University of Leeds)  

Maka Tetradze (State Language Department of Georgia)  

Nino Abesadze (State Language Department of Georgia)  

Artūrs Vasiļevskis (Tilde)  

Marcis Pinnis (Tilde)   

Toms Bergmanis (Tilde)  

  

Important Dates:   

  

Deadline for Abstracts Submission: September 20, 2021   

Notification of Acceptance: October 1, 2021   

Program Announcement: October 3, 2021  

Conference dates: October 7-8 , 2021  

  

  

Abstract Submission guideline:  

  

Size: max. 400 words   

Font size: 11  

Font: for Georgian text sylfaen, For English text Times New Roman  

Abstracts will be received both in Georgian and English. Abstracts submitted in Georgian should be 

accompanied by an English translation.   

Format:  PDF  

   

Abstracts for talks should be mailed to: conferencesenadep@gmail.com  

   

Abstracts for the conference will undergo peer-review.  

  

The working languages of the conference are Georgian and English.   

  

After the conference, selected papers will be published in the peer-reviewed conference proceedings.  

  

  


