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Abstract 

 

The paper deals with the investigation of written holiday advertisements and their 

communicative functions. The special attention is drawn at the phenomenon of discourse 

analysis in the process of identifying the information. The main aim of this master’s thesis is to 

identify the peculiarities of perceiving the information and a content of the given text. Research 

methodology involves the empirical research method along with the theories from pragmatics 

and discourse analysis. For the material of the research will serve advertisements of eight main 

holidays in English language. One of the main discoveries of the research indicates the role of 

linguistic techniques in the written text which, in fact, is intended to be persuasive and having 

powerful impression on a customer at the same time. These aspects have been successfully 

reviled in the example of holiday advertisements.  

Keywords: discourse analysis, linguistic aspects, holiday advertisement, communication 
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აბსტრაქტი 

 

სამაგისტრო ნაშრომი ეძღვნება სადღესასწაულო რეკლამების და მათი კომუნიკაციური 

ფუნქციების კვლევას ინგლისურენოვანი სადღესასწაულო რეკლამების საფუძველზე. 

კერძოდ, ყურადღება გამახვილებულია დისკურსის ანალიზის კატეგორიაზე 

ინფორმაციის ამოცნობის პროცესში. ხსენებულ ლინგვისტურ ფენომენზე დაყრდნობით 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაშრომის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის 

გაგების თავისებურებანი და მოცემული ტექსტის შინაარსი. საკითხის შესასწავლად 

გამოყენებულია ემპირიული კვლევა, რომელიც ეყრდნობა როგორც პრაგმატიკის, ისე 

დისკურსის თეორიას. საანალიზო მასალად შერჩეულია ინგლისურენოვანი სარეკლამო 

ბანერები, რომელიც ეხება რვა ძირითადი დღესასწაულს. კვლევის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან მიგნებას წარმოადგენს ენობრივი საშუალებების როლის წარმოჩენა 

სარეკლამო ბანერების ტექსტებში, რომელიც გამიზნულია დარწმუნებისა და ძლიერი 

შთაბეჭდილების მოხდენაზე. ეს ასპექტი განსაკუთრებით კარგად გამოვლინდა ზემოთ 

ხსენებული დღესასწაულების რეკლამების მაგალითზე. 

საკვანძო სიტყვები: დისკურსის ანალიზი, ლინგვისტური ასპექტები, სადღესასწაულო 

რეკლამები, კომუნიკაცია 

  


