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ა ვ თ ა ნ დ ი ლ  ა რ ა ბ უ ლ ი  

 

შემოკლებათა დაწერილობის ზოგი საკითხი 

 
სიტყვათა შემოკლება მწიგნობრობის თანამდევი კულტურაა. 

ქართულ მწიგნობრობასაც ის ოდითგანვე მოსდევს. ძველ ქართულ-

ში შემოკლების წესი განსხვავებული იყო – ხშირად გამოყენებული 

სიტყვა-ფორმები ქარაგმდებოდა, რაც ძირითადად იმას გულის-

ხმობდა, რომ სიტყვის თავ-ბოლო ასოები რჩებოდა და შიდა ასოები 

ამოაკლდებოდა: რ~ა = რაჲთა, ა~ნ = ამენ, ქ~ე = ქრისტე... თუმცა ზოგ-

ჯერ სიტყვის მხოლოდ პირველი ასო რჩებოდა, რაც დღევანდელ 

შემოკლებას მოგვაგონებს: ქ~ = ქრისტე, რ~ = რამეთუ... 

ტექსტის ბეჭდვამ კიდევ უფრო აქტუალური გახადა სიტყვათა 

რეგულარული შემოკლება. დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა  

გარკვეული წესები. წიგნის გამოცემის კულტურად იქცა ის, რომ ყვე-

ლა აკადემიურ გამოცემას ერთვოდეს გამოყენებულ შემოკლებათა 

განმარტება. მაგალითად, განმარტებით ლექსიკონს ერთვის შემო-

კლებად გამოყენებული 200-ზე მეტი ერთეული; მათ შორის არის 

ენები და დიალექტები (ბერძ., ლათ., ინგ., გერმ., ქართლ., კახ...), 

სტილისტიკური კვალიფიკაციები  (ჟარგ., საუბ., ვულგ., უპატივც...), 

გრამატიკული კატეგორიები (გრდმ., გრდუვ., ვნებ., სტატ., შო-

რისდ.), ტექსტური მინიშნებები (იყენ., ივს., იხ., შდრ.) და მისთ. 

მიუხედავად ფართოდ გავრცელებისა, შემოკლებათა სრული 

ერთგვაროვნება მაინც არ არის მიღწეული. მაგალითად, თვით „თა-

ნამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები“ გვიჩვენებს, 

რომ  „შეადარე“ მოკლდება ორნაირად: შდრ. და შეად.; „ფრანგული“ 

– ფრ. და ფრანგ.; „მოქმედებითი“ – მოქმ. და მოქმედ.; „სახალხო 

განათლება“ – სახ. გან., სახ. განათლ. და სახ. განათლება. „ქართული 

ენის განმარტებითი ლექსიკონის“ შემოკლებებია: ფრან., ინგ., იტ., 

მრ..., „ნორმებისა“ – ფრანგ., ინგლ. იტალ., მრავლ. და სხვ. 

როგორც ცნობილია, ყველაზე გავრცელებულია საკუთარ სა-

ხელთა (ანთროპონიმთა, ტოპონიმთა) შემოკლებით წარმოდგენა. 

ერთგვაროვნება აქაც არა გვაქვს; მაგ.: თბ. და თბილ., საქ. და საქართ., 

ზ. სვ., ზ. სვან და ზემოსვან. თვით პირთა სახელების ინიციალური 
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შემოკლება გვიჩვენებს არაერთგვაროვნებას. მაგალითად, ცნობი-

ლია, რომ „ქართული ენის განმარტებითმა ლექსიკონმა“ (I-VIII, 

1950-1964) შემოგვთავაზა სახელთა შემოკლების ჩიქობავასეული 

პრინციპი, რომლის თანახმად ხმოვანზე დაწყებული პიროვნული 

სახელები, როგორც წესი, ინიციალურად კი არა დასაწყისიდან პირ-

ველ თანხმოვანზე (ან თანხმოვანთკომპლექსზე) მოკლდება: 

 

  არნ. – არნოლდ   

  ალ. – ალექსანდრე ეკ. – ეკატერინე   

  ირ. – ირაკლი  ევგ. – ევგენი  

  ივ. – ივანე  იაკ. – იაკინთე და მისთ. 

 

მწიგნობრულ ენაში გამოყენებულ შემოკლებათაგან ყველა  

ერთნაირად აქტუალური არ არის. არცთუ იშვიათად, პროფესიულ 

ენებში (ნაშრომებში) შიდა მოხმარებისთვის საჭირო შემოკლებებსაც 

იყენებენ (მაგ.: ქვემდ. – ქვემდებარე, შემასმ. – შემასმენელი და 

მისთ.). განსაკუთრებით საშურია იმ შემოკლებათა უნიფიცირება, 

რომლებიც სასწავლო დანიშნულების ტექსტებში გამოიყენება, თა-

ნაც მხოლოდ ერთი საგნით და ერთი სპეციალობით არ არის შემო-

საზღვრული. ასეთებია პირველ რიგში დროის ერთეულთა და სხვა-

დასხვა ზომა-წონის ტერმინთა შემოკლებანი. 

საკმაოდ დიდი ტრადიცია აქვს ამ რიგის შემოკლებათა დაწე-

რილობას წერტილის გამოუყენებლად. მაგალითად, გ. შალამბერი-

ძის ქართული მართლწერა (1965) ზომა-წონის დაწერილობებს ამ-

გვარად იძლეოდა: მ, მმ, სმ, კმ, ჰა, გ, მგ, კგ, ც, მაგრამ მათ შორის წე-

რტილით შემოკლებულიც ჩნდებოდა: კაპ., მან., წ., წწ.; ტ, როგორც 

„ტონა“ – უწერტილოდ იწერებოდა, როგორც „ტომი“ – წერტილით 

(ტ.). 

„ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია“ თითქმის თანამიმდევ-

რულად გვთავაზობს ამგვარ შემოკლებათა უწერტილო დაწერილო-

ბას: კ, მმ, დმ, გ, კგ, კგძ (კილოგრამ-ძალა) და მისთ. თუმცა იშვია-

თად მაინც ჩანს წერტილით დაწერილობა: ტ., როგორც „ტონა“; „ტო-

ნა-ძალა“ ერთ შემთხვევაში შემოკლებულია როგორც ტძ, მეორეგან – 

კი როგორც ტ.-ძ. 

სისტემური თვალსაზრისით მიზანშეწონილი იქნებოდა ამ-

გვარი რეკომენდაცია: 
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ა) ერთსიტყვიანი ტერმინები შემოკლდებოდა წერტილით: მე-

ტრი – მ., ტონა – ტ., ცენტნერი – ც., გრამი – გ., წელი – წ. და სხვ. 

ბ) ორსიტყვიანი (რამდენიმეასოიანი) შემოკლებები დაიწერე-

ბოდა როგორც აბრევიატურები (უწერტილოდ): მმ, სმ, დმ//დცმ, კმ, 

მგ, კგ, ჰა, წწ და მისთ. 

გ) ამავე დროს, წერტილიანი დაწერილობები სუფიქსებით გა-

ფორმებისას დაიწერება, ასევე, წერტილის გარეშე: მ-ზე (მეტრზე),  

ტ-ში (ტომში), წ-მდე (წლამდე) და მისთ. 

შესაბამისად, ერთ-ერთ სანიმუშო სახელმძღვანელოს – გ. გო-

გიშვილი და თანაავტ., მათემატიკა, I ნაწ. V კლ.  ამოცანა: 

„ტურისტული მარშრუტი შედგება ოთხი ნაწილისაგან. პირვე-

ლი ნაწილი 800 მეტრია, მეორე – 3 კმ 500 მეტრი, მესამე – კმ 700 მე-

ტრი. მარშრუტის სიგრძე 16 კმ-ია. რისი ტოლია მეოთხე ნაწილის 

სიგრძე?“ (გვ. 107) 

ჩაიწერება ასე: 

„ტურისტული მარშრუტი შედგება ოთხი ნაწილისაგან. პირ- 

ველი ნაწილი 800 მ-ია, მეორე – 3 კმ, 500 მ., მესამე – 1 კმ, 700 მ. მარ-

შრუტის სიგრძე 16 კმ-ია...“ 
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თ ა მ ა რ   ვ ა შ ა კ ი ძ ე,  თ ე ა  ბ უ რ ჭ უ ლ ა ძ ე  

 

სიტყვათშემოკლებისათვის ძველსა და ახალ ქართულში 

 
საერთაშორისო საინფორმაციო ენის ფართოდ გ;ავრცელებამ, 

ენობრივი და ინფორმაციული ეკონომიის საყოველთაო ტენდენციამ 

თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის მოსაგვარებელ 

პრობლემათა რიგში ბუნებრივად დააყენა უახლესი სამეცნიერო-

ტექნიკური ენებისათვის ესოდენ ნიშანდობლივი აკრონიმებისა და 

აბრევიატურების ქართულად გადმოღებისა და გადმოცემის საკი-

თხი. კერძოდ, აქტუალურია როგორც მრავალრიცხოვან უცხო შემო-

კლებათა ქართულად გადმოცემისა (დაწერილობისა) და გამოთქმის, 

ისე მათი ქართული შესატყვისების მიზანმიმართული წარმოების 

(გადმოღების) პრობლემა. 

სიტყვის შემოკლება მწიგნობრულ ენათა უძველესი ტრადი-

ციაა. იმთავითვე ის უპირატესად საწერი საშუალებებისა და დროის 

ეკონომიას ემსახურებოდა. შესამოკლებლად შეირჩეოდა განსაკუთ-

რებით ხშირად ხმარებული სიტყვები და მწიგნობართა წრეში ასე 

მკვიდრდებოდა სტანდარტული შემოკლებები და ისინი ხელნაწე-

რიდან ხელნაწერში გადადიოდა. მაგალითად, ძველი ქართული 

ხელნაწერები სავსეა სპეციალური ნიშნით გამოხატული შემოკლე-

ბული სიტყვებით, რომლებსაც ქარაგმებს უწოდებენ. მაგალითად:     

 

 

   ვ~რ = ვითარ 

ვ~რ დაეყვნეს მისნი წელნი ათორმეტნი აღსლვასა მათსა  

იერუსალჱმდ (ლ. 2,42 C). 

ხვალისაგან, ვ~რ უნდა გამოსლვად გალილეად, პოვა ფილიპე 

(ი. 1,43 C). 

ვ~რ გემოჲ იხილა, არა  უნდა სუმად (მ. 27,34  C). 

ვ~რ შემოხუედ აქა, მოყუასო? (მ. 22,12). 

ვ~რ ეგების კაცისა მოხუცებულისა ზეგარდამო შობაჲ (ი. 3,4 

C). 
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ვ~დ = ვითარმედ 

 

ეგრე ჰგონებთა, ვ~დ მშჳდობისა მოვედ მოფენად ქუეყანასა 

ზედა? (ლ. 12,51). 

ჰგონებდა, ვ~დ იგინი ხ~ თანა-მდებ იყვნეს უფროჲს ყო-

ველთა კაცთასა (ლ. 13,4 C).  

არა კეთილად ვთქუთა, ვ~დ: სამარიტელ ხარ შენ (ი. 8,48). 

ნუ ჰგონებთ, ვ~დ  მოვედ დაჴსნად შჯულისა გინა წინაწარ-

მეტყუელთა (მ. 5,17). 

გულისხმა-ყო იესუ თავით თჳსით, ვ~დ დრტჳნვენ მისთჳს 

მოწაფენი იგი მისნი (ი. 6,61 C). 

 

 

ვ~ა = ვითარცა 

 

ვ~ა ავაზაკსა ზედა გამოხუედით... შეპყრობად ჩემდა (მ. 26,55). 

არცა განჰქორწინებდენ, არცა იქორწინებოდიან, არამედ ვ~ა 

ანგელოზნი იყვნენ ცათა შინა (მ. 22,30). 

არა ჴელ-მეწიფების მე საქმედ თავით თჳსით არარაჲ, არა-

მედ ვ~ა მესმის, ვშჯი (ი. 5,30). 

ვხედევდ მე ეშმაკსა ვ~ა ელვასა ზეცით გარდამოვრდომილ-

სა (ლ. 10,18). 

მან განირთხა ჴელი და კუალად მოეგო ცოცხალი ვ~ა ერთი 

იგი (მ. 12,13). 

 

 

ვ~რმცა = ვითარმცა 

 

გუნებავს, ვ~რმცა ვთქუათ (ლ. 9,54 C). 

არა მოვედ ვ~რმცა  დავსაჯე სოფელი... (ი. 12,47 C). 

და ჰნებავნ, ვ~რმცა განცხადებულ იყო (ი. 7,4). 

რომელსა ჰნებავს, ვ~რმცა პირველ იყო, იყავნ იგი ყოველთა 

უკუანა და ყოველთა მსახურ (მრ. 9,35 C). 
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არა ჯერ-არს შენდა, ვ~რმცა ცოლად გესუა შენ ძმის ცოლი 

შენი (მრ. 6,18). 

 

 

ვ~ა-იგი = ვითარცა-იგი 

 

ვ~ა-იგი ნასხლევსა ვერ ჴელ-ეწიფების ნაყოფისა გამოღე-

ბად თავით თჳსით (ი. 1,54). 

ვ~ა-იგი მწყემსმან განარჩინის ცხოვარნი თიკანთაგან  

(მ. 25,32). 

ვ~ა-იგი კაცმან გზად წარმავალმან დაუტევოს სახლი თჳსი 

(მრ. 13,34). 

ესმოდა რაჲ მათი, ვ~ა-იგი გამოეძიებდეს მის თანა სიტყუა-

სა მას (მრ. 2,28). 
რამეთუ იყო სწავლაჲ იგი მისი მათა მიმართ, ვ~ა-იგი ვის 

აქუნ ჴელმწიფებაჲ (მ. 7,29). 

 

 

ვ~რ-იგი = ვითარ-იგი 

 

ვ~რ-იგი ზემოჯდომასა ირჩევდეს (ლ. 14,7). 

ვ~რ-იგი ასწავებდა ერსა (მ. 21,23). 

ვ~რ-იგი შევიდა ტაძრად ღმრთისა (ლ. 6,4 CD). 

ვ~რ-იგი ყრუნი და უტყუნი იტყოდეს (მ. 15,31). 

ვ~რ-იგი იქმნა ეშმაკეულისა მისთჳს (მრ. 5,16). 

 

 

ვ~რ-მე = ვითარ-მე 

 

ნუ ზრუნავთ, ვ~რ-მე ანუ რასა-მე იტყოდით (მ. 10,19 C). 

ვ~რ-მე წიგნი იცის ამან, რამეთუ უსწავიეს მებრ არა (ი. 7,15 C). 

ვ~რ-მე განერნეთ სატანჯველსა გეჰენიაჲსასა (მ. 23,33). 

ვ~რ-მე შემძლებელ არს კაცი ცოდვილი ესევითარისა სასწა-

ულისა ყოფად (ი. 9,16 C). 
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ვ~რ-მე ჴელ-ეწიფების ამას მოცემად ჩუენდა ჴორცი თჳსი 

საჭმელად (ი. 6,52). 

 

 

რ~ = რამეთუ 

 

მე მაბრალებთა, რ~ ყოვლადვე განვაცოცხლე კაცი შაბათსა 

(ი. 7,23). 

უწყია, რ~ ფარისეველთა რაჲ ესმა სიტყუაჲ იგი, დაბრკოლ-

დეს (მ. 15,12). 

არა იცია, რ~ ჴელმწიფებაჲ მაქუს ჯუარ-ცუმად შენდა?  

(ი. 19,10). 

რაჲ არს, რ~ ჩუენ გამოგჳცხადებ თავსა შენსა და არა სო-

ფელსა (ი. 14,27). 

არა თუ გლახაკთაჲ რაჲმე ზრუნვაჲ ედვა მას, არამედ რ~ 

მპარავი იყო (ი. 12,26). 

 

 

რ~ა = რაჲთა 

 

ნუუკუე ჴელ-ეწიფებისა ძეთა სიძისათა..., რ~ა ამარხვებდეს 

მას? (ლ. 5,34). 

არა მოავლინა..., რ~ა დასაჯოს სოფელი, არამედ რა~ ცხოვ-

ნდეს სოფელი მის მიერ (ი. 3,17). 

მე წამებაჲ კაცისაგან არა მოვიღო, არამედ ამას ვიტყჳ, რ~ა 

თქუენ ჰსცხონდეთ (ი. 5,34). 

არა რ~ა ვყო ნებაჲ ჩემი, არამედ ნებაჲ მომავლინებელისა 

ჩემისაჲ (ი. 6,38). 

არა ვიტყჳ, რ~ა აღიხუნე იგინი სოფლისაგან, არამედ დაი-

ცვნე იგინი ბოროტისაგან (ი. 17,15). 
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რ~ამცა // რ~მცა = რაჲთამცა  

 

ძჱ კაცისაჲ არა მოვიდა, რ~ამცა ჰმსახურა ვინმე, არამედ 

მსახურებად და მიცემად სული თჳსი საჴსრად მრავალთა  (მ. 

20,28). 

ვერ იპოვნეს ეგოდენ, რ~ამცა მოაქციეს და მიჰსცეს დიდე-

ბაჲ ღმერთსა (ლ. 17,18). 

მიმოდაისტუანვიდა იესუ, რ~ამცა იხილა, რომელმან ესე 

ყო (მრ. 5,32 C). 

ზრახვა-ყვეს... იესუსთჳს, რ~მცა მოაკუდინეს იგი (მ. 27,1 

C). 

რომელსა უნდეს თქუენგანსა, რ~მცა იყო წინა (მრ. 10,44 C). 

 

 

რ~ლსა = რომელსა 

 

რ~ლსა ჰრქუეს სახელი ეგე (ლ. 1,61). 

რ~ლსა ჰრქუეს ბეთლემ (ლ. 2,4). 

რ~ლსა ჰრქუეს ზეთის ხილთაჲ (ლ. 19,29). 

რ~ლსა ჰრქუეს მოძღუარ (ი. 20,16). 

რ~ლსა ჰრქუეს მარჩბივ (ი. 21,2 D). 

 

 

ა~დ = არამედ 

 

ჴორცთა და სისხლთა არა გამოგიცხადეს შენ, ა~დ მამამან 

ჩემმან ზეცათამან (მ. 16,17). 

არცა ქუეყანასა, არცა სკორესა სარგებელ არს, ა~დ  გარე 

განდვან იგი (ლ. 14,35). 

მაშინ თავადიცა იესუ აღვიდა არა განცხადებულად, ა~დ  

ფარულად (ი. 7,10). 

ვერ ჴელ-ეწიფების დამტკიცებად, ა~დ  აღსასრული აქუს 

(მრ. 3,26). 
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ა~დ რომელიცა გამოვალს მისგან, იგი არს, რომელი შეაგი-

ნებს... (მრ. 7,15 C). 

 

ხ~ = ხოლო 

 

ჰგონებთა, ვ~დ იგინი  ხ~ თანა-მდებ იყვნეს უფროჲს ყო-

ველთა კაცთასა (ლ. 13,4 C). 

ხ~ მეყსეულად შემდგომად ჭირისა მის მათ დღეთაჲსა მზე 

დაბნელდეს და მთოვარემან არა გამოსცეს ნათელი თჳსი (მ. 

24,29; მრ. 13,24). 

ხ~ მათ ვ~ა ესმა მეფისა მისგან, წარვიდეს (მ. 2,9 C). 

ხ~ რომელმან თქუის სულისა წმიდისათჳს, არა მიეტეოს 

მას (მ. 12,32). 

არა ამათთჳს ხ~ გლოცავ, ა~დ ყოველთა მორწმუნეთათჳს  

(ი. 17,20 C). 

 

 

ყ~ი = ყოველი 

 

ესე ყ~ი იყო, რაჲთა აღესრულნენ წერილნი წინაწარმეტყუ-

ელთანი (მ. 26,56). 

ჯერ-არს ჩემდა აღსრულებად ყ~ი სიმართლე (მ. 3,15). 

ესმინ ესე ყ~ი ფარისეველთა (ლ. 16,14). 

ევედრებოდეს მას ყ~ი იგი სიმრავლჱ გარემოჲს სოფლები-

საჲ მის გერგესეველთაჲ (ლ. 8,37). 

 

 

 

* * * 

თანამედროვე ქართულში სიტყვათა შემოკლების რამდენი-

მე სახეობა გვაქვს: 

ა) ნებისმიერი რეგულარულად ხმარებული საზოგადო სა-

ხელის შემოკლება (მაგ., მისამართის მითითების დროს: კვარტ. – 

კვარტალი, სართ. – სართული...); 
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ბ) სახელისა და მამის სახელის (ზოგჯერ გვარისაც) ინიცი- 

ალებით გამოხატვა (ა. წერეთელი, ლ. ნ. ტოლსტოი, ი. ჭ.); 

გ) სხვადასხვა სახის ტექსტობრივი შემოკლებანი (გვ. – 

გვერდი, შდრ. – შეადარე, ე. წ. – ეგრეთწოდებული...); 

დ) წოდებათა და თანამდებობათა აღმნიშვნელი სახელების 

შემოკლებანი (აკად. – აკადემიკოსი, ლაბ. – ლაბორანტი...) და 

სხვ. 

სიტყვათშემოკლების განსხვავებული სახეობაა აბრევიატუ-

რები. ამ შემთხვევაში რამდენიმესიტყვიანი სახელწოდება მო-

კლდება შემადგენელ სიტყვათა პირველი ასო-ბგერებისა თუ 

მარცვლების (აგრეთვე ბგერათკომპლექსების) შეერთებით (თემ- 

ქა – თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხანა, ჰესი – ჰიდროელექ-

ტროსადგური...). 

აბრევიაციის პრაქტიკა ჩამოყალიბდა და გავრცელდა იმ 

ქვეყნებში, რომელთა ეროვნული (სახელმწიფო) ენები ლათინური 

ანბანის სისტემაზეა დაფუძნებული. ყველა ეს ენა (აბრევიაციის 

პერსპექტივის თვალსაზრისით) ქართულ დამწერლობასთან შედა-

რებით ორი გადამწყვეტი უპირატესობით ხასიათდება: 1. ევრო-

პულ ენებს აქვს დიდი, ანუ მთავრული ასოები, რაც საშუალებას 

იძლევა, ინიციალური წესით გაფორმებული აბრევიატურა ვიზუა-

ლურად გამოიკვეთოს; 2. ამ ენათა ასოების სახელწოდებები 

(გარდა იშვიათი გამონაკლისისა) ხმოვნებზე თავდება, რაც საშუა-

ლებას იძლევა, მთავრული ასოებით გაფორმებული ვიზუალური 

გამოსახულება ზეპირი წარმოთქმითაც (აკუსტიკურადაც) გან-

მტკიცდეს. 

რამდენადაც აბრევიატურა წინადადებაში დამოუკიდებელ 

სიტყვას (სახელს) უტოლდება, ცხადია, მისი ბრუნებისა და თან-

დებულებით გაფორმების საკითხიც დაისმის.  

 აბრევიატურას, რომელიც ინიციალური წესით (ანუ – შე-

მადგენელ სიტყვათა პირველი ასოებით) არის შედგენილი, შესა-

ბამისი ბრუნვის ნიშანი და თანდებული დეფისით გამოეყოფა 

(დსთ-დან გამოვედით; აშშ-ში მივემგზავრებით და სხვ.), ხოლო 

თუ აბრევიატურა სიტყვას უტოლდება (გახმოვანებულია),  ის 
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ისე იბრუნვის, როგორც შესაბამისი ფუძის (უკუმშველი და უკვე-

ცელი) სახელები.  

უცხოურ აბრევიატურათა ბოლოკიდური ი ხმოვანი ფუძის  

ნაწილად ჩაითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ის შესაბა-

მის ასო-ბგერათა დასახელების შემადგენელი ნაწილია, შდრ.: ბი-

სეკმა, სიენენმა, მაგრამ: თიბისიმ, იუპიმ და ა. შ. 

აბრევიატურათა ბრუნვის ნიშნებითა თუ თანდებულებით 

გაფორმებისას გამოიყოფა შემოკლებულ სახელწოდებათა რამდე-

ნიმე ტიპი: 

ა) აბრევიატურაც და შედგენილი სახელწოდებაც (იგულის-

ხმება შედგენილი სახელწოდების ბოლო სიტყვა) თანხმოვანფუ-

ძიანია, მაგ.: ააიპი – არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდი- 

ული პირი (შდრ.: ააიპ-მა, პირ-მა). აღნიშნული ტიპის აბრევია-

ტურები უნდა ვაბრუნოთ ისე, როგორც უკუმშველი თანხმოვან-

ფუძიანი სახელები. აღსანიშნავია, რომ ზოგი აბრევიატურა მრავ-

ლობითი რიცხვის ფორმითაც გამოიყენება. 

 

ბრუნვის ნიშნებით  

სახ.   ააიპი  ააიპები  

მოთხრ.  ააიპმა ააიპებმა  

მიც.   ააიპს  ააიპებს  

ნათ.   ააიპის ააიპების  

მოქმ.   ააიპით ააიპებით  

ვით.   ააიპად ააიპებად  

 

თანდებულიანი ფორმებით  

ააიპივით // ააიპსავით  

ააიპში 

ააიპზე  

ააიპთან 

ააიპის(ა)გან 

ააიპის(ა)თვის 

ააიპის(ა)კენ 

ააიპიდან  
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ააიპამდე  

   

ბ) აბრევიტაურაც და შედგენილი სახელწოდებაც ხმოვან-

ფუძიანია: საია – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოცი- 

აცია. ამ შემთხვევაში აბრევიატურა იბრუნვის ისე, როგორც უკვე-

ცელი ხმოვანფუძიანი სახელი. რაც შეეხება შესაბამის შედგენილ 

სახელწოდებას (ამ სახელწოდების ბოლოს სიტყვის გათვალისწი-

ნებით), ის, რასაკვირველია, კვეცადი იქნება, შდრ., საიასი – ასო-

ციაციის. 

 

ბრუნვის ნიშნებით  

სახ.    საია    

მოთხრ.   საიამ    

მიც.    საიას    

ნათ.    საიას    

მოქმ.    საიათი    

ვით.    საიად     

 

თანდებულიანი ფორმებით      

საიასავით 

საიაში 

საიაზე 

საიასთან 

საიას(ა)გან 

საიას(ა)თვის  

საიას(ა)კენ 

საიადან  

საიამდე  

 

გ) აბრევიატურა თანხმოვანფუძიანია, შედგენილი სახელ-

წოდება – ხმოვანფუძიანი, მაგ.: სესი – სურსათის ეროვნული სა- 

აგენტო. აღნიშნული ტიპის შემთხვევებში, ბუნებრივია, ყუ-

რადღება  უნდა მიექცეს თავად შემოკლებული სიტყვის ფუძეს 
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(მის ბოლო ასო-ბგერას), შესაბამისად, სესი იბრუნვის ისე, რო-

გორც უკუმშველი თანხმოვანფუძიანი სახელი. 

 

ბრუნვის ნიშნებით  

სახ.    სესი    

მოთხრ.   სესმა     

მიც.    სესს    

ნათ.    სესის        

მოქმ.    სესით    

ვით.    სესად        

 

თანდებულიანი ფორმებით 

სესივით 

სესში 

სესზე 

სესთან 

სესის(ა)გან 

სესის(ა)თვის 

სესის(ა)კენ 

სესიდან 

სესამდე 

 

დ) აბრევიატურა ხმოვანფუძიანია, შედგენილი სახელწო-

დება – თანხმოვანფუძიანი, მაგ., თსუ – თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. აქაც გასათვალისწინებელი იქნება თვით აბრე-

ვიატურის ფუძე (მისი ბოლო ასო-ბგერა).  

როგორც ზემოთ ითქვა, ინიციალური წესით (სიტყვათა 

პირველი ასოებით) შედგენილ აბრევიატურებს ტრადიციულად 

ბრუნვის ნიშნები და თანდებულები დეფისით გამოეყოფა:  

 

ბრუნვის ნიშნებით  

სახ.    თსუ     

მოთხრ.   თსუ-მ    

მიც.    თსუ-ს    
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ნათ.    თსუ-ს   

მოქმ.    თსუ-თი   

ვით.    თსუ-დ   

 

თანდებულიანი ფორმებით 

თსუ-სავით 

თსუ-ში 

თსუ-ზე 

თსუ-სთან 

თსუ-ს(ა)გან 

თსუ-ს(ა)თვის 

თსუ-ს(ა)კენ 

თსუ-დან 

თსუ-მდე 

 

 

 

* * * 

უცხოური აბრევიატურები შეიძლება გადმოიცეს როგორც 

ლათინური სახელწოდებების ქართული გახმოვანებით (იუნისე-

ფი – გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა დაცვის სა-

ერთაშორისო ფონდი), ისე ლათინური ასო-ბგერებით (UNICEF  – 

United Nations International Children’s Emergency Fund). თანხმო-

ვან- და ხმოვანფუძიანი ვარიანტები, ბუნებრივია, ამ შემთხვევა-

შიც გამოიყოფა, შდრ., იუნისეფი (იუნისეფმა) და თიბისი (თიბი-

სიმ – ამ შემთხვევაში ი ხმოვანი ფუძისეულია აბრევიატურის ბო-

ლო ასო-ბგერის გახმოვანების გათვალისწინებით: C = სი).  

    

ბრუნვის ნიშნებით  

სახ.  UNICEF-ი          

მოთხრ. UNICEF-მა          

მიც.  UNICEF-ს          

ნათ.  UNICEF-ის          

მოქმ.  UNICEF-ით          



17 

 

ვით.  UNICEF-ად          

 

 

თანდებულიანი ფორმებით 

UNICEF-ივით  

UNICEF-ში 

UNICEF-ზე 

UNICEF-თან 

UNICEF-ის(ა)გან 

UNICEF-ის(ა)თვის 

UNICEF-ის(ა)კენ 

UNICEF-იდან 

UNICEF-ამდე 

 

ბრუნვის ნიშნებით  

სახ.    იუნისეფი        

მოთხრ.  იუნისეფმა        

მიც.    იუნისეფს             

ნათ.    იუნისეფის           

მოქმ.    იუნისეფით            

ვით.    იუნისეფად        

 

თანდებულიანი ფორმებით  

იუნისეფივით 

იუნისეფში 

იუნისეფზე 

იუნისეფთან 

იუნისეფის(ა)გან 

იუნისეფის(ა)თვის 

იუნისეფის(ა)კენ 

იუნისეფიდან 

იუნისეფამდე 

 

ბრუნვის ნიშნებით  
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სახ.      TBC                 

მოთხრ.     TBC-მ          

მიც.      TBC-ს          

ნათ.      TBC-ს                  

მოქმ.      TBC-თი          

ვით.       TBC-დ          

 

თანდებულიანი ფორმებით 

TBC-სავით 

TBC-ში 

TBC-ზე  

TBC-სთან 

TBC-ს(ა)გან  

TBC-ს(ა)თვის 

TBC-ს(ა)კენ 

TBC-დან 

TBC-მდე  

 

ბრუნვის ნიშნებით  

სახ.    თიბისი            

მოთხრ.  თიბისიმ            

მიც.    თიბისის                

ნათ.    თიბისის            

მოქმ.    თიბისით               

ვით.    თიბისიდ            

 

თანდებულიანი ფორმებით 

თიბისისავით 

თიბისიში 

თიბისიზე 

თიბისისთან 

თიბისის(ა)გან 

თიბისის(ა)თვის 

თიბისის(ა)კენ 



19 

 

თიბისიდან 

თიბისიმდე  

 

* * * 

გვაქვს ისეთი შემთხვევებიც, როცა შემოკლებულია ორსი-

ტყვიანი სახელწოდების მხოლოდ პირველი კომპონენტი, მაგ., 

სტუდსაბჭო. 

 

ბრუნვის ნიშნებით  

სახ.    სტუდსაბჭო        

მოთხრ.  სტუდსაბჭომ              

მიც.    სტუდსაბჭოს             

ნათ.    სტუდსაბჭოს(ი)           

მოქმ.    სტუდსაბჭოთი           

ვით.    სტუდსაბჭოდ 

   

თანდებულიანი ფორმებით 

სტუდსაბჭოსავით 

სტუდსაბჭოში  

სტუდსაბჭოზე 

სტუდსაბჭოსთან 

სტუდსაბჭოს(ა)გან 

სტუდსაბჭოს(ა)თვის 

სტუდსაბჭოს(ა)კენ 

სტუდსაბჭოდან 

სტუდსაბჭომდე 

 

ზოგჯერ შემოკლებულია სამსიტყვიანი სახელწოდების 

მხოლოდ პირველი და მეორე სიტყვა, მაგ., ყაზტრანსგაზი. 

 

ბრუნვის ნიშნებით  

სახ.    ყაზტრანსგაზი        

მოთხრ.  ყაზტრანსგაზმა             

მიც.    ყაზტრანსგაზს             
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ნათ.    ყაზტრანსგაზის           

მოქმ.    ყაზტრანსგაზით          

ვით.    ყაზტრანსგაზად   

         

თანდებულიანი ფორმები 

ყაზტრანსგაზი ვით 

ყაზტრანსგაზში 

ყაზტრანსგაზზე 

ყაზტრანსგაზთან 

ყაზტრანსგაზის(ა)გან 

ყაზტრანსგაზის(ა)თვის 

ყაზტრანსგაზის(ა)კენ 

ყაზტრანსგაზიდან 

ყაზტრანსგაზამდე   

          

 

 

* * * 

გამოიყოფა ისეთი აბრევიატურებიც, რომლებიც ფაქტობ-

რივად დამოუკიდებელ სიტყვებად დამკვიდრდა (მაგ., ეუთო = 

ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, 

ნატო = ჩრდილოეთ ატლანტიკის ხელშეკრულების ორგანიზაცია 

და სხვ.).  

      

ბრუნვის ნიშნებით  

სახ.    ნატო        

მოთხრ.  ნატომ              

მიც.    ნატოს             

ნათ.    ნატოს          

მოქმ.    ნატოთი           

ვით.    ნატოდ 

      

თანდებულიანი ფორმებით 

ნატოსავით 
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ნატოში 

ნატოზე 

ნატოსთან 

ნატოს(ა)გან 

ნატოს(ა)თვის 

ნატოს(ა)კენ 

ნატოდან 

ნატომდე 

 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ  აბრევიატურა თა-

ვად ქმნის ფუძეს – ხმოვნითს ან თანხმოვნითს. მისი ფორმაწარ-

მოებაც ამას ეფუძნება – კვეცისა და კუმშვის გამორიცხვით (ზოგი 

გამონაკლისის გარდა (ელფოსტა – ელფოსტისა, თემქა – თემქისა, 

ექთანი – ექთნისა...). 
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