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Pekini Street 

 
 
Georgian transcript: 
 
რუსო: ეხლაც ვიმყოფებით პეკინის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეხლა არის 
გამსახურდიას ქუჩა, თუ არ ვცდები, სახელი შეეცვალა ძალიან ბევრ ქუჩას, და აქაც 
გასწვრივ ბევრი მაღაზია არის ამ ტერიტორიაზე. ეხლა ხედავთ სპორტის სასახლეს 
წინ. მაკდონალდსი არის გახსნილი გვერდზე და ასევე ვხედავთ უბრალო 
საცხოვრებელ კორპუსებს, ბინებს. და ეს უკვე არის გეე-პე-ი ასე ვთქვათ, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რუსული სახელი შემორჩა და ეხლაც გე-
პე-ი-ს ეძახიან. აქ უბრალოდ პატარა ჯიხური სადაც იყიდება გაზეთები და 
ჟურნალები, და ასე შემდეგ. და ამ ქუჩას რომ ჩაუყვებით მერე მანდ არის 
ტელევიზიის შენობა. საქართველოში საერთოდ ტრანსპორტით... და ნუ ეხლა 
ვიმყოფებით თბილისში. თბილისში და ქალაქებში საერთოდ უფრო ესე არის რომ 
ტრანსპორტით გადაადგილება ძალიან ადვილია, ტაქსის გაჩერება ნებისმიერ 
ადგილას შეგიძლიათ, ასევე არსებობს მსუბუქი... ასევე არსებობს მარშუტკები, ანუ 
პატარა ავტობუსები, ასე ვთქვათ, და ასევე არსებობს დიდი ყვითელი ავტობუსები. აი 
ეხლა გამოჩნდა ერთ-ერთი ყვითელი ავტობუსი. ეს ავტობუსები ეხლახანს დაინიშნა    
 
 
English translation: 
 
Ruso: Now again we are on the territory of Pekini Street, now it is called Gamsakhurdia Street, 
if I’m not mistaken, many streets had their names changed. And here too there are many shops 
along the territory. Now we see the Sports Palace in the front. There is a McDonald’s next to it, 
and also we see common living blocks, flats. This already is GE-PE-I, Georgian Technical 
University, the Russian name has lingered so they still call it GE-PE-I. This is just a small cabin 
that sells newspapers, magazines and etc. And if we go down this street there is the television 
building. In Georgia in general transport… well now we’re in Tbilisi. In Tbilisi and cities 
commuting with transport is very easy, you can catch a taxi at any place, and there are also 
marshrutke, or minibuses, and big yellow buses. Here there is one of the yellow buses. These 
busses were appointed recently.  
 
 
About CultureTalk:  CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and 
housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people 
talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and 
discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas 
and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of 
these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, 
or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and 
the University of Massachusetts at Amherst.  
 
© 2013 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 


