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SUMMARY 

Lacunarity exist almost in all languages, but in identifying lacunae correct to 

speak not only about the lack of equivalent words in a word in another language, but 

also the lack of an equivalent in the form of sustained this word phrases (or an idiom) 

of another language. Thus, the lacunae are those foreign words and phrases, which 

transfer to another language by using free phrases (lengthy explanation of their 

meaning). 

As a result of incomplete denotative sememe equivalence of different 

languages, appears such phenomenon as lacunae - the absence of one of the mapped 

name as a concept, available in another language. 

The living conditions and life of the people generate concepts that are missing 

in speakers of other languages. Accordingly, in other languages will not be one-word 

lexical equivalents for their transfer. 

In foreign linguistic science existing of lacunae explained by the mechanism of 

"functioning" linguistic and cultural universals. Some phenomena of culture(s) that 

are considered universal, may not be represented in all local cultures. In other words, 

for some cultures such phenomena are lacunized. 

Key words: phenomenon of lacunae, cultural specific elements, typology of 

lacunae, means of lacunae translation 
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