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ენათაშორისი ურთიერთობებისა და მათთან დაკავშირებულ 
სპეციფიკურ პროცესთა და მოვლენათა შესწავლისას, განსა ზ ღვ-
რულ ადგილს იკავებს ენობრივი (ძირითადად, ლექსიკური) ინ-
ტერნაციონალიზაცია. ინტერნაციონალური ლექსიკის შესწავლისას 
კი განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ფრაზეოლოგიური 
ინტერნაციონალიზაციის საკითხები. ფრაზეოლოგიური ინტერნაციო-
ნალიზაციისას, შესაძლებელია, მონაწილეობას იღებდეს შუამა-
ვალი ენაც, მაგრამ შენარჩუნებული იყოს ფრაზეოლოგიური ერ-
თეულის თავდაპირველი მნიშვნელობა. ინტერნაციონალური ლექ-
სიკა, ინტერნაციონალურ ფრაზეოლოგიასთან შედარებით, ხასია-
თდება ისეთი გარეგნული ნიშნების უფრო ხშირი თანხვედრით, 
როგორებიცაა ჟღერადობა და დაწერილობა, რაც ფრაზეოლოგიურ 
დონეზე რეგულარულად შეინიშნება მხოლოდ იმ ფრაზეოლოგიურ 
ერთეულებში, რომლებიც ნასესხებია მათი მკვიდრი ფორმებით 
და ასევე ფრაზეოლოგიურ ინტერნაციონალიზმებში აუცილებელი 
ნაწილობრივი მატერიალური თანხვედრობით.

ფრაზეოლოგიური ინტერნაციონალიზაცია ხორციელდება ფრა-
ზეო ლოგიურ ერთეულთა ენათაშორისი შესაბამისობის ფაქტების 
საფუძველზე, რაც ვლინდება არა მარტო შინაარსით, არამედ 
ფორმითაც. გამოიყო ფრაზეოლოგიური ინტერნაციონალიზაციის 5 
ძირითადი ტიპი: 1. ინტერნაციონალიზმები სრული ფონოგრაფიკული 
მსგავსებით (ბგერითით და გრაფიკულით), 2. ინტერნაციონალიზმები 
ნაწილობრივი ფონოგრაფიკული მსგავსებით (ბგერითით და/ან 
გრაფიკულით), 3. იზომორფული ინტერნაციონალიზმები, 4. ფორ-
მალური ინტერნაციონალიზმები, 5. პოტენციალური ინტერნა ციო-
ნალიზმები.
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Linguistic (mainly lexical) internationalization occupies a defi nite, lead-
ing place in the study of interlinguistic relations and the specifi c processes 
together with the events closely associated with them. When we observe 
the international vocabulary, the issues of phraseological internationaliza-
tion require special attention. As for the analysis of phraseological inter-
nationalization, the intermediary language may also be involved but the 
original meaning of a phraseological unit may stay retained. International 
vocabulary, in comparison with international phraseology, is characterized 
by a more frequent coincidence of such outward signs as their sounding 
and writing are. These features are regularly observed at the phraseologi-
cal level only in borrowed phraseological units as well as in necessary par-
tial material coherence of phraseological internationalisms. Phraseological 
internationalization is carried out on the facts of interlanguage relevance 
of phraseological units, which is manifested not only in content but also in 
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form. Five main types of phraseological internationalization have been sin-
gled out: 1. Internationalisms with full phonographic similarity (sound and 
graphics), 2. Internationalisms with partial phonographic similarity (sound 
and / or graphic), 3. Isomorphic internationalisms, 4. Formal international-
isms, 5. Potential internationalisms.
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