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საორგანიზაციო კომიტეტი: 

 

მზექალა შანიძე – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (საპატიო თავ-

მჯდომარე) 

ნანა მაჭავარიანი – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

დირექტორი (თავმჯდომარე) 

ნანა გაფრინდაშვილი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი 

გიორგი ალიბეგაშვილი – საქართველოს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე 

ზურაბ გასიტაშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პრორექტორი 

ემზარ ჯგერენაია – საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მეცნიერების, 

კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის დირექტორი 

ირაკლი უჯმაჯურიძე – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საინფორმაციო ტექნო-

ლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

ვაჟა შენგელია – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სა-

მეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე 

შუქია აფრიდონიძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი 

დამანა მელიქიშვილი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი 

ნელი მახარაძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთ-

მცოდნეობის ინსტიტუტის ბიზანტინოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი 

ლია ქაროსანიძე – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილების 

ხელმძღვანელი 

 

სარედაქციო კოლეგია: 

 
მარინე ბერიძე, ნანა გაფრინდაშვილი, ლინდა გიორგაძე, ნინო დათეშიძე, ქეთე-

ვან დათუკიშვილი, თამარ ვაშაკიძე, რუსუდან ზექალაშვილი, მაკა თეთრაძე, დარე-

ჯან თვალთვაძე, ირინა ლობჟანიძე, ნანა ლოლაძე, მარიამ მანჯგალაძე, ნათელა მუ-

ზაშვილი, სალომე ომიაძე, მარინე ოსაძე, რუსუდან პაპიაშვილი, ნინო სხირტლაძე, 

ნათია ფუტკარაძე, ლია ქაროსანიძე, ინგა ჯიბუტი, ნინო ჯორბენაძე, ანა ხურცილავა. 

 



 

 

 

 

 

 

 

პ რ ო გ რ ა მ ა 
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

14 სექტემბერი  
 

10:00-11:00 კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია  

11:00-12:00 კონფერენციის გახსნა  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, 115-ე აუდიტორია) 

 
შ ე ს ა ვ ა ლ ი  ს ი ტ ყ ვ ა  

ნანა მაჭავარიანი  – თსუ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი 
 
მ ი ს ა ს ა ლ მ ე ბ ე ლ ი  ს ი ტ ყ ვ ე ბ ი  

გიორგი შარვაშიძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის რექტორი 

გიორგი ალიბეგაშვილი  – სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე 

მზექალა შანიძე  – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  

ჰენრიკ ნილსონი  – ევროპის ტერმინოლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი 

ალბინა აუკსორიუტე  – ლიეტუვის ენის ინსტიტუტის დირექტორი 

დამანა მელიქიშვილი  – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი 

 

 

12:00-14:00  პლენარული სხდომა  (115-ე აუდიტორია) 

სხდომა ეძღვნება ინგა ჯიბუტის დაბადების 80 წლის იუბილეს 
 

თავმჯდომარეები: ციცინო გაბესკირია, ვაჟა შენგელია 

 

ლია ქაროსანიძე, თამაზ ხმელიძე – ქართული ტერმინთბანკი – ქართული ტერმინოლო-

გიის საყრდენი 

მარინე ოსაძე, ნათელა მუზაშვილი – დიალექტურ ტერმინთა მომზადება ქართული ტერ-

მინთბანკისათვის 

ნინო სხირტლაძე – ქართულ ტერმინთბანკში ძველი ქართული ტერმინოლოგიის ასახვი-

სათვის  

ანა ხურცილავა - XX საუკუნის გამოუქვეყნებელი ტერმინოლოგიური მასალები  

ნინო დათეშიძე – ახალი მიმართულებები თანამედროვე ტერმინოლოგიურ ლექსიკონებში 
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

14:00-15:00  შესვენება, სადილი 

 

15:00-18:00  სექციური მუშაობა 

 

 

Ι სექცია (115-ე აუდიტორია) 

 

თავმჯდომარეები: ნინო დათეშიძე, ნინო ჯორბენაძე 

დარეჯან კაჭარავა, ვახტანგ ლიჩელი, მარინე ფირცხალავა – ქართული არქეოლოგიური 

ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი 

ჰელენა გიზელეზა – ლატვიის თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგია: გამოწვევები 

და გადაჭრის გზები 

ელგუჯა მეძმარიაშვილი - ქართული სამხედრო ენციკლოპედიური ლექსიკონის მნიშვნე-

ლობისათვის 

სერგო ტეფნაძე, გიორგი ცირეკიძე, ანდრო მაისურაძე – თანამედროვე ქართული საავია-

ციო ტერმინოლოგიის ნორმალიზაციის საკითხისათვის 

აკაკი ბაქრაძე - სამეანო-გინეკოლოგიის ტერმინოლოგიისათვის 

ლევან ჯანეზაშვილი – ფეხბურთის ტერმინოლოგიის პრობლემები 

 

 

ΙΙ სექცია (212-ე აუდიტორია) 

 
თავმჯდომარეები: თამარ ვაშაკიძე, გურამ გოგიშვილი 

 

ომარ ძაგნიძე – საბჭოთა პერიოდამდელი მათემატიკის ქართული სახელმძღვანელოები 

მარინა ანდრაზაშვილი – გერმანულენოვანი გრამატიკული ტერმინები ქართულ წყარო-

ებში (ისტორიული მიმოხილვა) 

თამარ კვიციანი – ქართული ტერმინოლოგია: ტრადიცია და თანამედროვეობა 

ნინო ფიცხელაური – ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრების სახელწოდე-

ბები გერმანულ ენაში და მათი შესატყვისები ქართულ ენაში 

იამზე ვაშაკიძე – XIX საუკუნის II ნახევრის ქართული პრესა ტერმინთშემოქმედების შე-

სახებ 
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

სოფიკო ჭაავა – ტერმინოლოგიის შემუშავების პრინციპები და მათი დაკანონების პროცე-

დურა 1918-1923 წლებში (საარქივო მასალების მიხედვით) 

 

ΙΙΙ სექცია (202-ე აუდიტორია) 

 
თავმჯდომარეები:  რუსუდან ზექალაშვილი, ლინდა გიორგაძე 

 

მარიამ გოდუაძე – ტერმინები თუ იარლიყები?! 

მაია კობახიძე – გენდერული მეტყველების ლინგვისტიკური მახასიათებლები 

ნინო პოპიაშვილი - პოეტური ლექსიკა და ლიტერატურული ტექსტი 

ნინო ლაბარტყავა – ქარტიის სტრუქტურისა და ტერმინოლოგიის თავისებურებანი ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის მაგალითზე 

ნინო ზედგინიძე – არამატერიალური ტოპონიმიის დენოტატი, როგორც საკუთარსახე-

ლური ტერმინი 

სალომე ომიაძე – ტერმინოლოგიური ასიმეტრიის ერთი შემთხვევის შესახებ 

 

19:00   ბანკეტი 

 

 

15 სექტემბერი 

 
10:00-14:00 სექციური მუშაობა 

 

I სექცია (115-ე აუდიტორია) 
 

თავმჯდომარეები: ნათელა მუზაშვილი, გიორგი ცირეკიძე  

  

შუქია აფრიდონიძე, გურამ კიკნაძე, გივი ჯავაშვილი, თათია რუსიეშვილი   – სამედიცი-

ნო  ტერმინთა  ორთოგრაფიული  ლექსიკონი 

ციცინო გაბესკირია  –  მათემატიკური ტერმინების ქართულ-ინგლისური ლექსიკონის 

შექმნის საკითხისათვის    

გურამ ყიფიანი  –  ძველი სამყაროს არქიტექტურული ლექსიკონი  

კომთამ დომრონგშერონი – დასავლური მუსიკის ლექსიკოგრაფია ტაილანდში 

ინგა ჯიბუტი,  ომარ შურაძე – ადიტიური წარმოების ტერმინები 
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

გიორგი გოგიჩაძე – სამედიცინო ტერმინების მართლწერის ზოგიერთი საკითხისათვის 

თამარ წუწუნავა – გეოლოგიის ინგლისურ-ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი 

 

ΙΙ სექცია (212-ე აუდიტორია) 

 
თავმჯდომარეები: ქეთევან დათუკიშვილი, ნანა ლოლაძე  

 

ალფია გალიევა, ოლგა ნევზოროვა – თათრული ტერმინოლოგიის დადგენა სოციოპოლი-

ტიკურ თეზაურუსში 

ირინა ლობჟანიძე – ტერმინოლოგიის მართვა და ტერმინოლოგიის ამოკრებაზე ორიენ-

ტირებული კომპიუტერული საშუალებანი 

ევა პაპამიჰალი – ახალი ტერმინოლოგია და გამოწვევები ალბანური ენის თვითმყოფა-

დობის დასაცავად (ქალაქის დაგეგმარების ტერმინოლოგიის განვითარება) 

გოგა ჩანადირი – სამოქალაქო მოძრაობის მნიშვნელობისათვის  („დავიცვათ ქართული 
ენა ბარბარიზმებისგან“, „ქართული აბრა“) 

ქეთევან ჭიღლაძე – სამეცნიერო ტექსტების ინგლისურ-ქართული პარალელური კორპუ-

სის პლატფორმა და თანამედროვე ეკონომიკური ტერმინოლოგია 

ეკატერინა სოსნინა – UNITECH - ინტერაქტიულ-შემეცნებითი ტერმინოლოგიური ბაზა: 

განვითარება და გამოყენება 

 

 

III სექცია (202-ე აუდიტორია) 

 
თავმჯდომარეები:  დამანა მელიქიშვილი, ნინო სხირტლაძე 

 

ნელი მახარაძე – საეკლესიო ტერმინთა ისტორიიდან (სიწმინდის საფარებელი „პერექელი“) 

ლევან გიგინეიშვილი - ტერმინი αὐθυπόστατον-ის თარგმანი და განმარტება იოანე პეტ-

რიწთან 

გიორგი ცირეკიძე – ზოგიერთი ქართული ტექნიკური ტერმინის წარმოშობის ისტორიი-

სათვის 

მაია ბარნაველი – ცნება „თემის“ მნიშვნელობის განსაზღვრა ლექსიკოლოგიის კანონების 

გათვალისწინებით 

ნანული აზიკური – ტერმინების - ნაბდისა და თექის - ურთიერთმიმართებისათვის 
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი – სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონაში“ დადასტურე-

ბული ზოგიერთი ბოტანიკური ტერმინის რაობისათვის 

 

14:00-15:00  შესვენება, სადილი 

 

 

15:00-18:00  სექციური მუშაობა 

 

 

I სექცია (115-ე აუდიტორია) 

 
თავმჯდომარეები: მარინე ოსაძე, აკაკი ბაქრაძე 

 

ლიანა სუთიძე – ახალი  ტექნიკური ტერმინოლოგიის სარედაქციო საკითხისთვის  

მარია დ. კოროლკოვა – ერთი ნაბიჯი თანამედროვე ტერმინოლოგიის ისტორიაში: ხე-

ლობა მანუფაქტურამდე 

გიორგი ცოცანიძე – ლუდი და მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია საქართველოს 

მთაში 

ეველინა კვიატეკი – თარგმანისა და ტერმინოლოგიური პრობლემები ინგლისურ-პოლო-

ნური და პოლონურ-ინგლისური ფოტოგრამეტრიის ლექსიკონის შედგენისას 

გურამ გოგიშვილი  –  მათემატიკურ ტერმინთა უნიფიცირების შესახებ 

ქეთევან გარდაფხაძე – საკანცელარიო ნივთთა აღმნიშვნელი ტერმინებისათვის ქართულში 

ანა თენიეშვილი – ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის შექმნისა და დამკვიდრების  

აუცილებლობა 

 

II სექცია (212-ე აუდიტორია) 

 
თავმჯდომარეები:  სალომე ომიაძე, ომარ ძაგნიძე 

 

თამარ ვაშაკიძე - პარონიმია უცხოურ ტერმინოლოგიაში 

ნასიმა ს. შარაფუტდინოვა  – სინონიმიის გამომწვევი მიზეზები ტერმინოლოგიაში (გერ-

მანული და ინგლისური ენების საავიაციო ტერმინოლოგიის მაგალითზე)  

მანანა ტაბიძე – ადამიანის უფლებები ტრადიციული და ახალი ტერმინოლოგიის გზაგა-

საყარზე 

თეა ბურჭულაძე – -ერ სუფიქსიან სიტყვათა დამკვიდრებისათვის ქართულში 
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ჰენრი კუპრაშვილი – ტერმინები უშიშროება და უსაფრთხოება და მათი გამოყენების წესი 

თამარ სუხიშვილი – ტერმინოლოგიური პრობლემები ქართულ თარგმანში 

ლელა აბდუშელიშვილი – თანამედროვე იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოწვევები 

 

 

III სექცია (202-ე აუდიტორია) 

 
თავმჯდომარეები:  შუქია აფრიდონიძე, მანანა ტაბიძე  

 

ვაჟა შენგელია – ორენოვანი კავკასიური ლექსიკონების შედგენის შესახებ 

რუსუდან ზექალაშვილი – ქართულ-გერმანული ლექსიკოგრაფია – ისტორია, პერსპექტი-

ვა და პრობლემები 

ნაირა ბეპიევი – თარგმნითი ლექსიკოგრაფიის  პრობლემა ზმნის ზოგიერთ კატეგორიას-

თან დაკავშირებით 

ანდრეა ადამოვიჩოვა  – ქართულ-სლოვაკური ლექსიკონი 

ლალი ხუჭუა, ლინდა გიორგაძე – ქართულ-რუსული ლექსიკოგრაფია საქართველოში – 

მემკვიდრეობა და თანამედროვე ვითარება 

რუსუდან რამიშვილი – ქართულ-სპარსული ლექსიკოგრაფიული პრობლემები 

მაია აბალაკი, ეთერ საბანაძე – კავკასიოლოგიის ლინგვისტიკურ ტერმინთა ქართულ-

რუსული ლექსიკონი 

 

 

 

19:00  საფეხმავლო ტური ძველ თბილისში 

 

                   

16 სექტემბერი 

 
10:00-12:00  მრგვალი მაგიდა (115-ე აუდიტორია) 

 

თავმჯდომარე ჰენრიკ ნილსონი  

 

არჩილ მაღალაშვილი – ტერმინოლოგიური მართვის პრობლემები საქართველოში 

ხუან კარლოს დიაზ ვასკეზი – ტერმინოლოგიური მუშაობის ისტორიული მიმოხილვა 
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ინგა ჯიბუტი, ლია ქაროსანიძე, ანა ხურცილავა – ტერმინოლოგია და სახელმწიფოებრი-

ვი აზროვნება 

 

 

მსჯელობა: ტერმინოლოგიური მართვის საკითხები 

 

12:00-13:00  კონფერენციის დახურვა 

 

კონფერენციის შეჯამება: 

დარგობრივი ლექსიკონები – ნათელა მუზაშვილი  

ტერმინოლოგიური ბაზები – ქეთევან დათუკიშვილი  

თარგმნითი ლექსიკოგრაფია – შუქია აფრიდონიძე 

ტერმინოლოგიის ისტორია – დამანა მელიქიშვილი  

თანამედროვე ტერმინოლოგიური პრობლემები – მარინე ოსაძე  

 

 

13:00-14:00  სადილი 

 

 

15:00   ექსკურსია მცხეთაში  

 

 

 

რეგლამენტი 

პლენარული მოხსენება     20 წუთი 

სექციური მოხსენება          15 წუთი 

მსჯელობა                            5 წუთი 

 

 

  



- 11 - 
 

 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

 

ინგა ჯიბუტი 80 წლისაა 

ინგა ჯიბუტი ქართული ტერმინოლოგიური სკოლის წარმომადგენელია. მას, სა-

ბედნიეროდ, წილად ხვდა ემუშავა ისეთ გამოჩენილ ენათმეცნიერებთან, როგორებიც იყ-

ვნენ როგნედა ღამბაშიძე და კონა გიგინეიშვილი. ინგა ჯიბუტს სწორედ მასწავლებლები-

საგან მოსდევს ის შინაგანი, განსაკუთრებული ალღო სიტყვისა, რაც ისევე მნიშვნელოვა-

ნია ტერმინოლოგისათვის, როგორც მუსიკოსისათვის ბგერის აღქმის განსაკუთრებული 

უნარი.  

 ლექსიკოგრაფია შრომატევადი და  უხილავი საქმეა.  ტერმინოლოგიის განყოფი-

ლება, გარკვეულწილად, ფუტკრის სკას ჰგავს, რომელშიც გარეშე პირისთვის  უხილავი 

პროცესები ხდება.  ტერმინთშემოქმედებისათვის უმთავრესია  საქმისადმი განსაკუთრე-

ბული ერთგულება და გუნდური მუშაობის პასუხისმგებლობა,  მნიშვნელოვანია ასევე  

ტერმინოლოგებისა და დარგის სპეციალისტთა ურთიერთობაც. ტერმინოლოგს მუშაობი-

სას უწევს სხვადასხვა დარგში გარკვევა. ინგა ჯიბუტს თავისუფლად შეუძლია იმსჯელოს 

ქიმიის, ფიზიკის, მეტალურგიისა თუ სხვა დარგის ცნებებზე, თავისებურებებზე.     დარ-

გის სპეციალისტებს ხშირად აღუნიშნავთ, რომ  ინგა ჯიბუტთან მუშაობა საინტერესო და 

ნაყოფიერია. იგი უბადლო ტერმინოლოგი და ამასთანავე გამორჩეული, კეთილშობილი, 

თავმდაბალი პიროვნებაა. ინგა ჯიბუტს გამოქვეყნებული აქვს საყურადღებო ნაშრომები 

ტერმინოლოგიის სხვადასხვა საკითხის შესახებ, როგორებიცაა:  „-იან, – ოსან, – ა სუფიქ-

სებით ნაწარმოები ტერმინები“, „მქონებლობის ერთი აფიქსის შესახებ ტერმინოლოგიურ 

სიტყვაწარმოებაში“, „ტერმინოლოგიური შენიშვნები”, „მასდარის მრავლობითობისათვის 

ქართულში“, „ტერმინოლოგიურ ლექსიკონთა შექმნის ისტორიიდან“, „ტერმინოლოგიუ-

რი სიტყვაწარმოებისათვის“, „მრავალდარგოვანი ტექნიკური ტერმინოლოგიის ახალი 

რედაქციისათვის“ და სხვ. ინგა ჯიბუტი საქართველოს ტერმინოლოგთა ასოციაციის 

ერთ-ერთი დამფუძნებელია. 

  ტექნიკური, სამხედრო, ნავთობისა და გაზის, წყლის რესურსების, ქიმიის, მეტა-

ლურგიის, ავიაციის, პოლიგრაფიის ტერმინოლოგიურ ლექსიკონებზე მუშაობა განსა-

კუთრებით მძიმე დროს, 90-იან წლებში, მოუხდა ტერმინოლოგიის განყოფილებას. სირ-

თულეების მიუხედავად, ინგა ჯიბუტს არასოდეს მიუტოვებია თავისი საქმე.  

გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ინგა ჯიბუტმა  იშვიათი პასუხისმგებ-

ლობითა და ერთგულებით განაგრძო წინა თაობის ქართველი ტერმინოლოგების ეროვ-

ნული მნიშვნელობის საქმე – ქართული ტერმინოლოგიური სკოლის განვითარება.  

  

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი  

საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიის ასოციაცია 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

მაია აბალაკი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
abalaki@mail.ru 

ეთერ საბანაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
seteri1@mail.ru  

 

კავკასიოლოგიის ლინგვისტიკურ ტერმინთა  

ქართულ-რუსული ლექსიკონი 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თარგმნითი ლექსიკონები-

სა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილებაში დაიწყო მუშაობა კავკასიოლოგიის 

ლინგვისტიკურ ტერმინთა თარგმნით ლექსიკონზე. ასეთი ლექსიკონის შექმნა გამოიწვია 

კავკასიური საენათმეცნიერო შრომების თარგმნამ როგორც რუსულიდან ქართულზე, ასე-

ვე ქართულიდან რუსულზე, რადგან კავკასიური ენები გამოირჩევა ენობრივი სპეციფიკუ-

რობით, მით უფრო, რომ დღესდღეობით კავკასიოლოგიაში ასეთი ლექსიკონი არ არსე-

ბობს. კავკასიოლოგიის ლინგვისტიკურ ტერმინთა ლექსიკონის გამოყენებას შეძლებენ 

როგორც სტუდენტები და ასპირანტები, ასევე ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტები. 

ლექსიკონზე მუშაობის პროცესში ვიყენებთ დღემდე არსებულ ლინგვისტიკურ 

ტერმინთა განმარტებით და ენციკლოპედიურ ლექსიკონებს, აგრეთვე მრავალწლიანი 

მთარგმნელობითი (როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი) პრაქტიკის დროს დაგროვე-

ბულ მასალას. 

ლექსიკონზე მუშაობა მოიცავს ორ ეტაპს: პირველ ეტაპზე ივარაუდება ქართულ-

რუსული ლექსიკონის შედგენა, მეორეზე – რუსულ-ქართულისა. ჩვენი მუშაობის მთავა-

რი ამოცანაა, თავი მოვუყაროთ კავკასიოლოგიის ლინგვისტიკურ ტერმინებს და ტერმი-

ნოლოგიურ შესიტყვებებს, შემდგომ კი დავძებნოთ მათი ზუსტი რუსული შესატყვისები. 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სიტყვანის შედგენას, რადგან სწორედ სიტყვანი გან-

საზღვრავს ლექსიკონის მოცულობასა და ხარისხს. ლექსიკურ ერთეულთა ზუსტი რაოდე-

ნობა ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. ლექსიკონში შევა კავკასიოლოგიის საენათმეც-

ნიერო ლიტერატურაში გამოყენებული არამხოლოდ ზოგადი ტერმინები, არამედ ის ტერ-

მინებიც, რომლებიც დასტურდება ცალკეულ ავტორთა ნაშრომებში.  

მუშაობის საწყის ეტაპზე ჩვენთვის უფრო მისაღებია ლინგვისტიკურ ტერმინთა გან-

ლაგების ანბანური (და არა – ანბანურ-ბუდობრივი) პრინციპი, რომელიც მომხმარებელს 

დაეხმარება სწრაფად მოიძიოს ტერმინი თუ ტერმინოლოგიური შესიტყვება. სწორედ ამ 

მიზნისთვის გამოიყენება ლექსიკოგრაფიაში მიღებული მიგზავნათა სისტემაც. 

განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს ტერმინ-სინონიმები. როგორც ცნობი-

ლია, ლინგვისტიკური ტერმინოლოგია არ არის მონოლითური. ენათმეცნიერება შედგება 

მთელი რიგი დარგებისაგან, რომლებშიც თანაარსებობს სხვადასხვა სკოლა და მიმართუ-

ლება, ხოლო ისტორიულ პერსპექტივაში – სხვადასხვა პარადიგმები. ამ შემთხვევაში უფ-

mailto:abalaki@mail.ru
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

რო მეტად საჭიროა სინონიმურ ტერმინთა განსხვავებების დაძებნა და ზუსტი თარგმანის 

მითითება, ხოლო დუბლეტების შემთხვევაში – საჭირო მიგზავნები. 

 

 

 

ლელა აბდუშელიშვილი 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  
lelaabdushelishvili@hotmail.com 

თანამედროვე იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოწვევები                       

იურიდიული ტერმინოლოგიის ზედმიწევნით ცოდნასა და სწავლებას მნიშვნელო-

ვანი დაფიქრება და შესაბამისი მიდგომა სჭირდება. გარდა ამისა, მწვავედ დგას სამარ-

თლებრივი სისტემისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე საკითხი, რომლებიც მთარ-

გმნელს დილემას უქმნის. უმნიშვნელო ცვლილების შემთხვევაშიც კი შესაძლოა დაირ-

ღვეს სიზუსტე. მაგალითად: ინგლისური lawyer ქართულად იურისტსაც გულისხმობს და 

ადვოკატსაც,  ხოლო ინგლისური სიტყვა Asset-ი ქართულში სხვადასხვაგვარად გადმო-

დის: ქონება, კაპიტალი, ფონდი, სახსრები, აქტივები. 
ერთი სამართლებივი სისტემის მხოლოდ პირდაპირი თარგმანი ყოველთვის ვერ 

გვაძლევს სასურველ შედეგს. ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ცვლილებასაც კი, შესაძლოა, 

განსხვავებული მიდგომა დასჭირდეს. გარდა ამისა, საჭიროა შესაბამისი სამართლებრივი 

სისტემებისა და ლინგვისტიკური განსხვავებების ზედმიწევნით ცოდნა გამოსავლის სა-

პოვნელად. აუცილებელია ტერმინოლოგიის შესაბამისობის დადგენა.    

სამართლებრივი ტექსტების ზუსტი თარგმანი უაღრესად მნიშვნელოვანია. არასწორ 

თარგმანს შესაძლოა მოჰყვეს სერიოზული გართულებები – თანხის დაკარგვა ან პასუხის-

გებაში მიცემა. ამდენად, მნიშვნელოვანია თარგმანი შესრულდეს ზუსტად და ხარისხია-

ნად, გამოიკვეთოს შეცდომები და სირთულეები.  

სამართლებრივი დოკუმენტების თარგმნა სხვა ტექნიკური სახის თარგმანთან შედა-

რებით ყველაზე რთულია. ყველა ქვეყანას თავისი საკუთარი სამართლებრივი ტერმინო-

ლოგია და სისტემა აქვს. შესაბამისად, უცხოურ სამართლებრივ სფეროში გაცნობიერებუ-

ლი მთარგმნელი ვალდებულია სწორად შეარჩიოს სამართლებრივი ტერმინოლოგია.  

მოხსენების მიზანია დაინტერესებულ საზოგადოებას გააცნოს აღნიშნული გამოწვე-

ვების დაძლევის გზები და ხარისხიანი იურიდიული თარგმანის შესრულების პრინციპე-

ბი.  
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ანდრეა ადამოვიჩოვა 
დამოუკიდებელი მკვლევარი 
andreaadamovicova@gmail.com 

 

ქართულ-სლოვაკური ლექსიკონი 

ქართულ-სლოვაკური ლექსიკონი პირველად იქმნება. ქართულ მასალას ვიღებთ  

ქართულ-რუსული ლექსიკონიდან (რედაქტორი ალექსანდრე კობახიძე), რომელიც გამო-

სცა ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა 2013 წელს (http://www.ice.ge/liv/liv/kartul_rus.php).  

სლოვაკეთს საქართველოსთან ურთიერთობების განვითარების არც ისე მოკლე ის-

ტორია აქვს. განსაკუთრებით ბოლო წლებში, როდესაც საგრძნობლად გახშირდა საქარ-

თველოსადმი არამხოლოდ კულტურული, არამედ ეკონომიკური ინტერესებიც და დაი-

წყო ტურისტული მიმოსვლა, ვფიქრობთ, რომ ქართულ-სლოვაკური ლექსიკონიც იპოვის 

თავის მომხმარებლებს. 

ქართულ-რუსული ლექსიკონის მასალა დიდია. ამ ეტაპზე არასაჭიროდ  მივიჩნიეთ 

ტექნიკური და სამედიცინო ტერმინოლოგიის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათათვის  

სპეციფიკური ლექსიკის, დიალექტური, მოძველებული და ჟარგონის სიტყვების შეტანა. 

უფრო პრაქტიკული გამოყენებისათვის ვტოვებთ სიტყვებს ეკონომიკური და იურიდიუ-

ლი ლექსიკიდან.  ამ ლექსიკონისათვის ზედმეტ დატვირთვად მივიჩნევ იმ საერთაშორი-

სო სიტყვების შეტანას, რომლებიც ჟღერს იდენტურად ან თითქმის იდენტურად ორივე 

ენაში. 

ლექსიკონში შეტანილია ქართული ტრადიციების, გასტრონომიისა და ყოფა-ცხოვ-

რებისათვის დამახასიათებელი ჩვევების, საქმიანობისა და ნივთების აღმნიშვნელი ლექ-

სიკა (ბერიკაობა, ჯირითობა). 
საქართველოს ისტორიული რეგიონების მაცხოვრებელთა სახელები, შეიძლება ით-

ქვას, პირველად ითარგმნება სისტემატურად ქართულიდან სლოვაკურ ენაზე. გადავამოწ-

მეთ ამ ტიპის სახელები დიდი რუსულ-სლოვაკური ლექსიკონის ხუთსავე ტომში (1960-

1970, ბრატისლავა), რომლებშიც სლოვაკური ძირითადად იმეორებს რუსულ ფორმას. 

კახეთი Кахетия Kachetia  

კახელი кахетинец, кахетинка Kachetínec, Kachetínka  

კახური кахетинский kachetínsky  

სამეგრელო Мингрелия Mingrelia   

მეგრელი мингрел мингрелка Mingrel, Mingrelka  

მეგრული мингрельский mingrelský 

ბრატისლავის ლ. შტურის სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან თანამშრომ-

ლობით ვადგენთ რეგიონების, მაცხოვრებლებისა და აქედან ნაწარმოები ზედსართავი სა-

ხელების სწორ ფორმას სლოვაკურ ენაზე. 

ფრაზები, ფრაზეოლოგიური გამოთქმები, იდიომები შეტანილია როგორც არსებით 

სახელთან (ხელი, თავი, გული, კალო...), ასევე ფრაზის შემცველ ზმნასთან. თვითონ ფრა-

ზის თარგმანი მოცემულია ზმნის ბუდეში. ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ლექსიკონის 

mailto:andreaadamovicova@gmail.com
http://www.ice.ge/liv/liv/kartul_rus.php
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

უცხოელი (სლოვაკი) მომხმარებელი უფრო იოლად მიაგნებს ფრაზის თარგმანს და ექნება 

საშუალება ფრაზაში შემავალი თითოეული სიტყვის მნიშვნელობა გაიგოს, რაც მას თავის-

თავად გაუღრმავებს ქართული ენის ცოდნას.  

არსებითი სახელი: 

1. ხელ-ი1 (ხ.-ისა) 1. ruka: მარჯვენა ხ. pravá ruka მზრუნველი ხ. starostlivá ruka  

2. … fraz. … ხელები გაეხსნება  გაეხსნებ-ა 

გაეხსნებ-ა neprechod. rozopne sa, rozviaže sa, otvorí sa komu-čomu: ღილი გაეხსნა 

rozopol sa mu gombík ზონარი გაეხსნა rozviazali sa mu šnúrky fraz. ხელები გაეხსნება bude 

mať slobodné ruky, bude môcť slobodne konať 

2. კალო (კალოსი) holohumnica, humno, mlat: პურის ლეწვა კალო-ზე mlátiť zbožie na 

holohumnici,  fraz. კალოს ჩაშლა  ჩაშლა 4., კალოს ქცევა  ქცევა 4., კალოს შეაბამ-ს  

შეაბამ-ს  

შეაბამ-ს prechod. 1. priviaže, zavesí, osadí, opáše na čo k čomu: მძივი შეაბა zavesil mu 

gorálky კარი შეაბა osadí dvere ხმალი შეაბა წელზე opხsal si šabľu 2. zapriahne koho-čo: ცხე-

ნები შეაბა zapriahol kone  fraz. 3. გუთანს შ. začne orať, 4. კალოს შ. začne mlátiť  

ზმნა: 

ჯარიმდებ-ა neprechod. pokutuje sa, je pokutovaný, dostáva pokutu: წესის დამრღვევი 

ჯ. porušovateľ pravidiel je pokutovaný (pozri დაჯარიმდებ-ა) 

 დაჯარიმდებ-ა neprechod. bude pokutovaný, dostane pokutu: წესრიგის დამრღვევნი 

დაჯარიმდნენ  rušitelia poriadku dostali pokutu 

 აჯარიმებ-ს prechod. pokutuje koho, dáva pokutu komu: გზებზე მოძრაობის წესების 

დარღვევისათვის ა-ენ za porušenie pravidiel cestnej premávky pokutujú (pozri დააჯარიმებ-ს)  

დააჯარიმებ-ს prechod. bude pokutovať koho, dá pokutu komu: უბილეთო მგზავრი და-

აჯარიმეს cestujúcemu bez lístka dali pokutu (pozri დაჯარიმება) 

დაჯარიმება (დაჯარიმებისა) pokutovať, byť pokutovaný, dávať pokutu, dostať pokutu 

ამ შემთხვევაში, სახელზმნა დაჯარიმება ნიშნავს „ჯარიმის მიცემას“ ან „მიცემული 

ჯარიმის გადახდას“. ზმნის ფორმები ერთმანეთისგან განსხვავდება არა მნიშვნელობით,  

არამედ გრამატიკული კატეგორიებით (აქტიურ-პასიური ფორმა, აწმყო-მომავალი დრო). 

ამ ზმნის შეტანა ლექსიკონში შეიძლება ასე გამარტივდეს:   

ჯარიმდებ-ა  დაჯარიმდებ-ა 

დაჯარიმდებ-ა neprechod.  დაჯარიმება 

აჯარიმებ-ს  დააჯარიმებ-ს 

დააჯარიმებ-ს prechod.  დაჯარიმება 

დაჯარიმება (დაჯარიმებისა) pokutovať, byť pokutovaný, dá vať pokutu, dostať pokutu. 
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ნანული აზიკური 
თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 
nanuliazikuri9@gmail.com 

 

ტერმინების – ნაბდისა და თექის  – ურთიერთმიმართებისათვის 

 
საქართველოში მატყლის თელვის და მისგან დამზადებულ საგანთა აღმნიშვნელი 

ტერმინების მრავალფეროვნება გვაქვს. გაუგებრობას იწვევს დღეს საყოველთაოდ გავრცე-

ლებული და უკვე დამკვიდრებული ტერმინი თექა, რომელიც მას შემდეგ გაჩნდა, რაც 

გამოვიდა დეკორატიული, ანუ სახიანი, ნაბდების შესახებ ალბომი (ორი გამოცემა – 1972, 

1982 წ.წ). რა მოსაზრებით, უცნობია, მაგრამ ავტორმა ალბომის სათაურში გამოიყენა სი-

ტყვა თექა, რომელიც სრულიად არ შეესატყვისება ალბომში წარმოდგენილ ილუსტრაცი-

ებს. აქ, ძირითადად, წარმოდგენილია თუშეთში მოთელილი დეკორატიული ნაბდები და 

ხალხიც მას ნაბადს უწოდებდა, დასაკონკრეტებლად კი უთითებდა მსაზღვრელს - სახი-
ანს, რომელიც ზუსტად აღნიშნავდა თვით საგანს. 

ერთხელ შეცდომით გამოყენებულმა და ალბომის სათაურში გატანილმა ტერმინმა 

მთლიანად შეცვალა მისი შინაარსი და თუ მანამდე თექა თუში მამაკაცის გარე სამოსი 

იყო, დღეს ის მატყლის მოთელვით მიღებული საფენებისა და სხვადასხვა ნივთის ზოგად 

სახელად იქცა (სამწუხაროდ, ის სხვადასხვა ავტორმა გაიმეორა კიდევაც). ასე აურია ერ-

თმანეთში ერთხელ დაშვებულმა შეცდომამ მატყლის ნაწარმის აღმნიშვნელი ტერმინები, 

რაც აშკარად გამოსასწორებელია. 

ზოგადი სურათი ასეთი იყო: გვქონდა მატყლის თელვით მიღებული ნაწარმის აღსა-

ნიშნად ზოგადი ტერმინი ნაბადი; თვით შინამრეწველობის ეს უძველესი დარგი მენაბდე-
ობად მოიხსენიებოდა, ხოლო ამ დარგის მიმდევარი კი მენაბდე იყო. დღეს ტერმინები 

უგულებელყოფილია და სიტყვახმარებაში შემოვიდა სამწყემსო საწვიმარი ლაბადის აღ-

მნიშვნელი სიტყვა თექა, ძველ ქართულში ღართი, რომელსაც დასავლეთ საქართველოში 

(სამეგრელო, აფხაზეთი) გვაბანა, იგივე გვაბანაკი შეესატყვისება. თექა არ გამოხატავს 

თვით რეალიას. ეს კი გამოიწვია სათანადო დაწესებულებების მიერ უკრიტიკოდ მიღებუ-

ლი ალბომის დასათაურებამ. 
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

მარინა ანდრაზაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

andarezi@yahoo.de  

 

გერმანულენოვანი გრამატიკული ტერმინები  

ქართულ წყაროებში 

(ისტორიული მიმოხილვა) 
 

გერმანულენოვანი გრამატიკული ტერმინოლოგიის ქართული ეკვივალენტების ხმა-

რების ტრადიცია, დაახლოებით, საუკუნეს ითვლის, ანუ იმდენსავე ხანს, რამდენსაც 

თვით გერმანული ენის სისტემისა და მისი ფუნქციონირების ქართულად აღწერის ისტო-

რია. მიუხედავად ამისა, არსებული ეკვივალენტები ქართულ გერმანისტიკაში არასოდეს 

ქცეულა საგანგებო კვლევის ობიექტად. განსხვავებული ვითარება გვაქვს საპირისპირო 

მოვლენის, ანუ ქართულისთვის სპეციფიკური ენობრივი ფენომენების გერმანულენოვან 

გრამატიკულ ტერმინებში მოქცევის თვალსაზრისით. ეს მოვლენა ზედმიწევნით აქვს შე-

სწავლილი გერმანელ ლინგვისტს – ჰაინც ფენრიხს, კერძოდ, თავისი წინამორბედის, მეო-

ცე საუკუნის ოციან წლებში შვეიცარიაში მოღვაწე ქართველი ენათმეცნიერის, კიტა ჩხენ-

კელის, მემკვიდრეობის მაგალითზე. შედეგად, ფენრიხს უკვე მეოცე საუკუნის მიწურუ-

ლის გადასახედიდან თვისობრივად ახალ საფეხურზე აჰყავს ქართული ენის სისტემის 

აღწერა ნაშრომში Kurze Grammatik der deutschen Sprache და შემოაქვს ქართული გრამატი-

კული ტერმინების შესატყვისი გერმანული ეკვივალენტები, რომელთა შერჩევისას ის 

ენობრივი ფენომენის არსიდან ამოდის, ნიუანსირებული გრამატიკული სემანტიკის მე-

თოდიზაციას კი, უპირატესად, ლათინურ ან ბერძნულ ძირებზე დაყრდნობით ახდენს. 

წინამდებარე გამოკვლევის ობიექტად ვასახელებთ გერმანული ენის გრამატიკული 

ტერმინების ქართულ ეკვივალენტებს, ხოლო მის მიზანს ვხედავთ იმაში, რომ აღიწეროს, 

ერთი მხრივ, არსებული ტერმინოლოგიური ინვენტარი თანამედროვე ეტაპზე, ანუ ის 

ფორმები, რომელთაც დღეს უზუსად ვაღიარებთ და რომელთა მეშვეობითაც გრამატი-

კულ თემებზე ვმუშაობთ; მეორე მხრივ კი, თანამიმდევრულად აისახოს, თუ რა ზოგად- 

ენათმეცნიერულ კონტექსტში და რომელ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ყალიბდებოდა 

ისინი. 

რამდენადაც გრამატიკული ტერმინოლოგიის შექმნა უშუალოდ გრამატიკოგრაფიის 

(Grammatikschreibung) განვითარებას უკავშირდება, ამდენად, გამოკვლევაში პირობითად 

გერმანული ენის გრამატიკის ქართულენოვანი ვერსიების შექმნის სამ ძირითად საფე-

ხურს გამოვყოფთ და თითოეულ მათგანს შესაბამისი ეპოქის ლინგვისტიკურ კონტექსტში 

აღვწერთ. პერიოდიზაციისას ვეყრდნობით შესასწავლი ფენომენით დაინტერესების ინ-

ტენსივობას მოცემულ კონკრეტულ ეტაპზე და შექმნილი ნაშრომების სანდოობას. 

პირველ ეტაპს ვათარიღებთ 1909–1924 წლებით და მის წარმომადგენლებად მივიჩ-

ნევთ, ერთი მხრივ, ქართველ ავტორებს – სვანიძე/შევარდნაძეს, მეორე მხრივ კი – გერმა-

ნელ ლინგვისტს, რიჰარდ მეკელაინს. მიუხედავად აღსაწერი ობიექტისადმი  ამ ორი სკო-
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ლის განსხვავებული მიდგომისა, მთლიან პერიოდს ვახასიათებთ, როგორც გრამატიკული 
ტერმინოლოგიური მინიმუმის ჩამოყალიბების ფაზას. 

მეორე ეტაპს 1953–1964 წლებით ვათარიღებთ და მის წარმომადგენლებად მივიჩ-

ნევთ, ერთი მხრივ, სიმონ ღოღობერიძესა და ნიკო ქადაგიძეს, მეორე მხრივ – შოთა შათი-

რიშვილს. ამ პერიოდს შეიძლება ძირითადი გრამატიკული ინვენტარის სრულქმნის კვა-

ლიფიკაცია მიენიჭოს, რადგან, ფაქტობრივად, ამ დროს ყალიბდება ენობრივი უნივერსა-

ლიების აღმნიშვნელი კლასიკური გრამატიკული ტერმინოლოგიის როგორც ლათინურ-

ძირიანი, ისე საკუთრივ ქართულძირიანი ეკვივალენტების სოლიდური ინვენტარი. თუმ-

ცა მათ გვერდით გვხვდება შემთხვევებიც, როცა ტერმინი (Vordersatz, Zwischensatz, 

Nachsatz; Verberststelle, Verbzweitstelle, Verbletztstelle) ჩანაცვლებულია აღწერილობითი 

ფორმით/პარაფრაზირებულია, როცა საკუთრივ გერმანული ფენომენების აღმნიშვნელი 

ცნება საერთოდ გამოტოვებულია (Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld; Kernsatz, Stirnsatz, Spannsatz 

და ა.შ.) და მისი ექსპლიკაცია მთლიანად კონტექსტზეა დამოკიდებული. 

გამოკვლევაში ძირითადი აქცენტები გადაგვაქვს მესამე ეტაპზე, რომელიც იწყება 

ჩვენ მიერ 1999–2003 წლებში შედგენილი გერმანული ენის აკადემიური გრამატიკის 
ოთხტომეულით და გრძელდება გერმანისტების: მზია გვენცაძის, ვიოლეტა ფურცელაძის, 

ნანა გოგოლაშვილის შრომებში. ამ პერიოდში მდიდრდება ტერმინოლოგია საკუთრივ 
გერმანული ფენომენების აღმნიშვნელი ეკვივალენტებით და იხვეწება მემკვიდრეობით 

მიღებული უახლეს შემეცნებებზე დაყრდნობით.  

 

 

 

მაია ბარნაველი 
თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის დოქტორანტი 
maiabarnaveli@gmail.com 

 

ცნება თემის მნიშვნელობის განსაზღვრა ლექსიკოლოგიის  

კანონების გათვალისწინებით 

 
სიტყვა თემი თავიდანვე (ამ სიტყვის დამკვიდრებისთანავე) აღნიშნავდა და აღნიშ-

ნავს ქვეყნის ნაწილს, მხარეს, კუთხეს, გაერთიანებულს გეოგრაფიულ-ეთნიკური ნიშნის 

მიხედვით; ერთად მცხოვრებ მოსახლეობას – სოფელს ან რამდენიმე სოფელს ერთად; სა-

ქართველოს მთიანეთში – ასევე კუთხეების მიხედვით, ერთი გვარის მოსახლეობას, რო-

მელსაც ჰყავდა თავისი მეთაური, ჰქონდა თავისი წეს-ჩვეულებები (მაგ., ფშაველთა თემი). 

თანამედროვე რეალობაში ყოველგვარი კვლევის თუ ენათმეცნიერ-ლექსიკოლოგთა მო-

საზრებების უგულებელყოფით მკვიდრდება ამ სიტყვის სხვა მნიშვნელობა, რომელიც თა-

ვის თავში არ მოიცავს სწორედ მის თავდაპირველ და ქართულ ენაში საუკუნეების მან-

ძილზე დამკვიდრებულ გააზრებას ერთად მცხოვრები მოსახლეობის შესახებ: მაგალი-

თად, ერთ-ერთი (3) მნიშვნელობა ამ სიტყვისა, მოცემულ ენციკლოპედიურ ლექსიკონში 

(ელექტრონული ვერსია სათაურით: „Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი“): “E. community 
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3. თემი – საერთო მიზნების, ინტერესების, შეხედულებების, საქმიანობის, ჰობის, საცხოვ-

რებელი ადგილის, სქესის, ეროვნების ან პრობლემების მქონე ადამიანთა შემაკავშირებე-

ლი ფაქტორი. თემის საფუძველს ადამიანებს შორის ურთიერთობა წარმოადგენს“ (წყარო-
ები: შესავალი ლგბტ ჟურნალისტიკაში/ [ავტ. შორენა გაბუნია; რედ. ირაკლი ვაჭარაძე; 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „იდენტობა“]. – თბ., 2013. - 319 გვ.; 20 სმ.. – დანართები: გვ. 
145-316. – განმარტ. ლექსიკონი: გვ. 3-34). 

ინგლისური სიტყვა community, რომელიც ნიშნავს ერთ ადგილას მცხოვრებ ადამი-

ანთა ან ხალხის ჯგუფს და ქართული სიტყვა „თემის“ ეკვივალენტად მოიაზრება ლექსი-

კონებში, დასახელებული მნიშვნელობის გარდა, მოიცავს საერთო მახასიათებლებით გა-

ერთიანებულ ხალხსაც, რასაც ქართულში – ისევ ლექსიკონების მონაცემებით – შეესა-

ტყვისება ცნება „საზოგადოება“ ან „გაერთიანება“. 

მოხსენებაში ვეცდები დავასაბუთო, რომ სიტყვა თემის განმარტებისას უნდა გამო-

იკვეთოს ამ ტერმინის კავშირი ლოკალურ, ტერიტორიულ მახასიათებლებთან და ზემო-

აღნიშნულ შემთხვევაში ინგლისური community ქართულად გადმოვიდეს, როგორც, 

ვთქვათ, „გაერთიანება“ ან რამე სხვა შესაბამისი სიტყვა მიესადაგოს, რაც უნდა გადაწყდეს 

ენათმეცნიერებთან შეთანხმებით. 

 

 

 

აკაკი ბაქრაძე  
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოაკიმესა და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი 
Akaki.bakradze@yahoo.com 

 

სამეანო-გინეკოლოგიის ტერმინოლოგიისათვის 

 
 საბჭოთა პერიოდში ქართველი მედიკოსების სამუშაო ენა რუსული იყო და, შესა-

ბამისად, ტერმინთა სისტემა, ძირითადად, რუსული ენის მოდელებს ემყარებოდა. უცხოე-

ნოვანი სიტყვებიც რუსულის გზით მკვიდრდებოდა ქართულში. მედიცინის ნებისმიერ 

დარგში ქართულ ენაზე რეკომენდაციებიც კი არ არსებობდა. თანამედროვე  სამეანო-გი-

ნეკოლოგიის სამეცნიერო ენის ორიენტირი ამჯერად  ინგლისურენოვანი ტერმინები  და 

ტერმინოლოგიური შესიტყვებებია.  არაერთი ქართული ტერმინი უკვე მთლიანად ჩაა-

ნაცვლა  ინგლისურმა. 

 ამას თან ერთვის ისიც, რომ ქართული ინტერნეტსივრცე, სამწუხაროდ, ვერ აკმა-

ყოფილებს ტერმინოლოგიური ლექსიკონების მოთხოვნებს. არ არსებობს მრავალდარგო-

ვან ტერმინთა ნორმატიული ელექტრონული ლექსიკონი, რომელსაც დაეყრდნობა ლექ-

ტორი, სახელმძღვანელოს ავტორი, სტუდენტი თუ ცალკეული დარგის სპეციალისტი, 

რაც, ცხადია, განაპირობებს ტერმინთა სიჭრელეს ყველა დარგში. ამ მხრივ არც სამეანო-

გინეკოლოგიური ტერმინოლოგიაა გამონაკლისი. 2000 წელს არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის გრიფით გამოიცა „ინგლისურ-ქართული სამეანო-გინეკო-

ლოგიური ლექსიკონი“. ეს ლექსიკონი პირველი ცდაა ახლად შემოსული ცნებებისათვის  

mailto:Akaki.bakradze@yahoo.com


- 22 - 
 

 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

შესატყვისებად  ქართული  ტერმინების დაძებნისა.  მაგ., Agalactia, agalactosis – აგალაქტია, 

რძის უქონლობა, amnion – ამნიონი, სანაყოფო გარსი, anasarca – ანასარკა, კანის წყალმანკი, 

athermic – აპირეტიული, უციებცხელებო. სალექსიკონო ერთეულთან თავმოყრილია ყვე-

ლა ტერმინოლოგიური შესიტყვება, ანუ დაცულია ბუდობრივი სისტემა და ეს აადვილებს 

ნებისმიერი ტერმინოლოგიური შესატყვისის მოძებნას. ლექსიკონში თავმოყრილია არამ-

ხოლოდ სამეანო-გინეკოლოგიის ტერმინები, არამედ ზოგადი სამედიცინო ტერმინები, 

რომლებიც დაკავშირებულია ამ დარგთან. 

 თუმცა მას შემდეგ მრავალი წელი გავიდა და, ცხადია, ლექსიკონი გასაახლებელი 

და შესავსებია. გარდა ამისა, საჭიროა ელექტრონული ვერსიის შექმნაც. ვფიქრობთ, ამ სა-

ქმეში დიდ დახმარებას გაგვიწევს ენათმეცნიერების ინსტიტუტში შექმნილი ტერმინ-

თბანკი, რომელშიც საბოლოოდ თავს მოიყრის და სრულყოფილად გაანალიზდება ყველა 

დარგის ტერმინოლოგია. ვფიქრობთ, ამ პროცესში სამეანო-გინეკოლოგიის დარგის სპეცი-

ალისტების ჩართულობა, მათი ენათმეცნიერებთან აქტიური თანამონაწილეობა როგორც 

გაციფრების, ისე სარედაქციო სამუშაოებში, ფრიად მნიშვნელოვანი იქნება. 

 

 

 

ნაირა ბეპიევი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

bepieva.naira@gmail.com 

 

თარგმნითი ლექსიკოგრაფიის  პრობლემა ზმნის ზოგიერთ  

კატეგორიასთან დაკავშირებით 

 

 ლექსიკოგრაფიაში მრავალი პრობლემაა, რომლებიც თანამედროვე მეთოდებით 

კვლევასა და შესწავლას მოითხოვს. სტრუქტურულად და ენობრივი აზროვნების თვალ-

საზრისით განსხვავებული ენების ლექსიკაზე მუშაობის შემთხვევაში თარგმნითი ლექსი-

კოგრაფიის პრობლემები უფრო მეტად იჩენს თავს. ამა თუ იმ სიტყვის ცალკეული მნიშ-

ვნელობის განმარტება, მეორე ენაზე გადმოტანა, ხშირად მოითხოვს არამარტო სხვადას-

ხვა სიტყვა-სტატიების, დეფინიციების, საილუსტრაციო ფრაზების გაანალიზებას, ზუსტი 

შესატყვისობის შეძლებისდაგვარად დადგენას, არამედ გრამატიკული სხვადასხვაობის 

აღნიშვნას, მის კვლევას და მის საფუძველზე შემუშავებული მეთოდოლოგიის გამოყენე-

ბას. ეს მით უფრო რთულია, თუ ამ ენათა შორის გრამატიკული სხვადასხვაობა მეტისმე-

ტად საგრძნობია, როდესაც საქმე გვაქვს სხვადასხვა წარმომავლობის, სხვადასხვა ოჯახის 

წევრ ენებთან. ასეთ შემთხვევაში ძალაუნებურად გვიხდება მათი გრამატიკული სტრუქ-

ტურების გათვალისწინება, რასაც ხშირად მჭიდრო კავშირი აქვს ლექსიკოგრაფიის საკი-

თხებთან.  
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 ცნობილია ქართული ენის ზმნის მრავალპირიანობა. მას მრავალი კატეგორია აქვს 

და სხვადასხვა სახის მიმართების გამოხატვა შეუძლია. ზმნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

კატეგორიაა ქცევა, ანუ ვერსია. ქართულში ქცევა სამი სახისაა: სათავისო, სასხვისო, საარ-

ვისო – თითოეულს თავისი ნიშანი აქვს: სათავისო -ი; სახვისო - ი, უ; საარვისო ა, Ø. ამდე-

ნად, ზმნით გამოხატული მოქმედება ძირითადად (თუმცა არა ყოველთვის) განსაზღვრუ-

ლია, ვის მიეკუთვნება. ანუ კუთვნილებით-დანიშნულებითი ურთიერთობა სუბიექტსა 

და ობიექტს შორის ან ობიექტებს შორის ქცევის კატეგორიის საშუალებით მეტ-ნაკლებად 

მითითებულია. ოსურ ენაში ქცევის კატეგორია აღნიშნული არ არის. თუმცა, ისევე, რო-

გორც სხვა ინდოევროპულ ენებს, ოსურსაც აქვს, „თუმცა არა ისე მკაფიოდ გარჩეული, რო-

გორც ჩვენს ენებშია“ (ა. შანიძე). 

 ქართული ზმნის ამგვარი შესაძლებლობა ოსურს არა აქვს: ვიშენებ, ვუშენებ, ვაშე-

ნებ ოსურში მხოლოდ ვაშენებ (амайын), ვაკეთებ (аразын) ფორმებით გადმოიცემა, სამივე 

შემთხვევაში ზმნა ოსურში მხოლოდ საარვისო ქცევის ფორმით გვხვდება. შესაბამისი 

ლექსიკოლოგიური მუშაობის დროს ოსურში აუცილებელია აღინიშნოს კუთვნილებით-

დანიშნულებითი ურთიერთობა თანდებულიანი ან უთანდებულო ნაცვალსახელების მე-

შვეობით მაინც (ვაშენებ ჩემთვის – ანუ ვიშენებ; ვაშენებ მისთვის – ანუ ვუშენებ და ა.შ.). 

 ასეთივე პრობლემა დგას ზმნის სხვა კატეგორიასთან, კონტაქტთან,  მიმართებით. 

განსხვავებით ქართული, სპარსული, არაბული თუ სხვა ენებისაგან, ოსურ ენაში ზმნას 

კონტაქტის კატეგორია არ აქვს. ოსური ზმნის პირიანობაში არ აღინიშნება შუალობითი 

კონტაქტი არც რთული და არც მარტივი მაწარმოებლით. ლექსიკოლოგიური, სემანტიკუ-

რი პრობლემა სწორედ ასეთ შემთხვევაში იჩენს თავს.  ქართული ზმნის მეშვეობით გამო-

ხატული  შუალობითი კონტაქტი ოსურში ნაცვალსახელისა და დამხმარე ზმნის მეშვეო-

ბით გადმოიცემა (ზოგჯერ დამხმარე ზმნა ორჯერ არის სხვადასხვა ფორმით გამოყენებუ-

ლი): ათავისუფლებინებს – сæрибар ын æй кæнын кæны; გაადიდებინებს – сыстыр æй 

кæнын кæндзæн და .შ. 

 ზმნის კატეგორიებთან, ქცევასთან და კონტაქტთან, დაკავშირებული ლექსიკოგრა-

ფიული პრობლემები, რომლებიც ჩნდება  ქართული ენიდან იმ ენებზე გადატანის დროს, 

რომელთაც ეს კატეგორიები არა აქვთ, ან სუსტად აქვთ გამოხატული, ასევე ამ ენებიდან 

ზმნის გადმოტანა ქართულ ენაზე, სათანადო ცოდნას მოითხოვს და განსაკუთრებული 

სიფრთხილით უნდა დაიძლიოს. 
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თეა ბურჭულაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
burchuladzetea@gmail.com 

  
-ერ სუფიქსიან სიტყვათა დამკვიდრებისათვის ქართულში 

  

თანამედროვე სალიტერატურო ენის ლექსიკურ ფონდში მნიშვნელოვანი რაოდენო-

ბითაა წარმოდგენილი საკუთრივ ქართული ფუძეები. ცნობილია, რომ ამგვარი სიტყვები 

ქმნის იმ ბირთვს, რის გამოც ქართული ენა არამხოლოდ გრამატიკული სტრუქტურით, 

არამედ ლექსიკის მიხედვითაც ნამდვილად ქართულია. თუმცა ყოველ ენაში 

საკმაოდაასხვა ენებიდან ნასესხები სიტყვები, ასეა ქართულშიც. 

ზოგადად, მსესხებელი ენა თავისი მორფოლოგიური სისტემის შესაბამისად აფორ-

მებს ნასესხებ მასალას, ამიტომ ნასეხები მხოლოდ ფუძე გამოდის. ასეა შემდეგი ტიპის 

შემოსულ სიტყვებში: ანარქისტი, ათეისტი, ფაშისტი, ნუმერაცია, კვალიფიკაცია, უნიფი-
კაცია, რეგისტრაცია...  

ახალი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თუ ტექნოლოგიური ცნებების მომრავლებამ 

ენაში დაამკვიდრა ისეთი ნასესხები სიტყვები, რომლებიც ნაწარმოებია -ერ (ინგლისური -

er) სუფიქსით: სპიკერი, ქლაბერი, გეიმერი, მარკეტერი, სტარტერი, ბლოგერი, დილერი, 
პროდიუსერი, სერვერი, სტიკერი, მენეჯერი, ბაიკერი, რეპერი, აპეტაიზერი, იუთუბერი, 
დრამერი, დიზაინერი, ჰაკერი, ინტერვიუერი... ინგლისურ ენაში -er სუფიქსი ძირითა-

დად ზმნებიდან აწარმოებს არსებით სახელებს: teach – teacher, write – writer, dream – 

dreamer, travel – traveller…ზოგ შემთხვევაში ისინი ხელობის აღმნიშვნელ სიტყვებს გამო-

ხატავენ. 

-ერ სუფიქსიან სიტყვათა გარკვეული ნაწილი ადრეული წლებიდანვე შემოვიდა 

ქართულში: ლიდერი, დილერი, კოლექციონერი, ფერმერი, ტრენერი... 
ზემოთ მოყვანილ სიტყვათა უმეტესი ნაწილი ენაში დამკვიდრებულია როგორც მა-

წარმოებლით, ისე ფუძის (დამოუკიდებელი სიტყვის) სახითაც: დიზაინი − დიზაინერი, 
ბლოგი − ბლოგერი, გეიმი − გეიმერი, იუთუბი − იუთუბერი, ინტერვიუ − ინტერვიუერი, 
დრამი − დრამერი, რეპი − რეპერი, მარკეტი − მარკეტერი, სტარტი − სტარტერი, ფერმა − 
ფერმერი, კოლექცია − კოლექციონერი, ბაიკი − ბაიკერი... ზოგი მათგანი კი მხოლოდ სუ-

ფიქსითაა შემოსული სათანადო ფუძის გარეშე (მაგალითად, ენაში შემოვიდა იუთუბი, 
რეპი, გეიმი..., მაგრამ არ გვაქვს სპიკი, ლიდი, აპეტაიზი...): ლიდერი, სპიკერი, აპეტაიზე-
რი, ვაიზერი/სუპერვაიზერი, პროდიუსერი, დილერი, მენეჯერი, პროვაიდერი, სტიკერი... 

ესაა უცხო ენიდან შემოსული ახლად შექმნილი ხელობის, პროფესიის აღმნიშვნელი სი-

ტყვები. ამ ეტაპზე მათ არ მოეპოვებათ შესაბამისი ქართული შესატყვისები და ისინი ქარ-

თულ სუფიქსებსაც ვერ დაირთავენ (როგორც ეს ანარქისტი, ფემინისტი, უნიფიკაცია, კვა-
ლიფიკაცია ტიპის სიტყვების შემთხვევაში იყო). 

დღევანდელ ეპოქაში გამოიკვეთა -ერ სუფუქსიანი სიტყვების დამკვიდრების ტენ-

დენცია, როგორც ერთგვარი ტერმინებისა. როგორი იქნება ამ სიტყვათა სტატუსის საკი-

თხი? მოყვანილ შემთხვევებში ენამ მთლიანად ისესხა სიტყვა, -ერ სუფიქსიანად. შესაბა-
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მისად, სუფიქსის სესხების ეს ენობრივი მოვლენა საშიში არაა, რადგან ის დამოუკიდებ-

ლად სხვა სიტყვებს, ქართულ ფუძეებს არ დაერთვის.  

 

 

 

ციცინო გაბესკირია  
თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი 
ciciana@hotmail.com 

 

მათემატიკური ტერმინების ქართულ-ინგლისური ლექსიკონის  

შექმნის საკითხისათვის 
 

მათემატიკური ტერმინების ქართულ-ინგლისური ლექსიკონის შექმნის აუცილებ-

ლობა დიდი ხანია იდგა მათემატიკოსთა და ენათმეცნიერთა წინაშე, თანამედროვე პირო-

ბებში კი, როდესაც თითქმის ყველა სამეცნიერო კრებული ინგლისურ ენაზე გამოდის, აუ-

ცილებელი ხდება ავტორმა (მათემატიკოსმა) შეძლოს არამხოლოდ მისთვის ცნობილი მა-

თემატიკური ტერმინოლოგიის გამოყენება, არამედ ფრაზის გამართვა გრამატიკულად და 

სტილისტურადაც. 1983 წელს ჩემ მიერ გამოცემული ინგლისურ-ქართული მათემატიკუ-

რი ლექსიკონის შემდეგ თითქმის 40 წლის მუშაობის შედეგად მკითხველს შესაძლებლობა 

აქვს გაეცნოს მათემატიკური ტერმინების ქართულ-ინგლისურ ლექსიკონს, რომელიც 

არამხოლოდ ადრე გამოცემული ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის შებრუნებული ვარი-

ანტია, არამედ უფრო ვრცელი და შევსებული ვერსიაა, გამდიდრებული წლების განმავ-

ლობაში შეკრებილი, ქართველი მომხმარებლისათვის მნიშვნელოვანი ტერმინოლოგიით.  

მთავარი, რაც ამ ლექსიკონს გამოარჩევს სხვა არსებული ლექსიკონებისგან, არის ის, 

რომ იგი, ძირითადად, განკუთვნილია იმ სპეციალისტებისათვის, რომლებმაც იციან ინ-

გლისური მათემატიკური ტერმინოლოგია, ესმით და შეუძლიათ თარგმნონ ნებისმიერი 

მათემატიკური ტექსტი, განსაკუთრებით თავიანთ ვიწრო სპეციალობაში, მაგრამ აქვთ გა-

რკვეული სიძნელეები ქართულიდან ინგლისურად თარგმანის დროს. ლექსიკონს კიდევ 

ერთი თავისებურება ახასიათებს, ის ეყრდნობა არამხოლოდ დარგობრივი ლექსიკონები-

დან ამოკრებილ სიტყვებს, არამედ ჩვენ მიერ წლების განმავლობაში სხვადასხვა უცხოუ-

რი მონოგრაფიის თუ სხვა ნაშრომთა თარგმნისას დაგროვილ ტერმინებსა და ტერმინო-

ლოგიურ შესატყვისებს, რომლებსაც მკითხველი თავად ვერ მოიძიებდა და რაც, უდავოდ, 

დაეხმარება მას, დაწეროს სტატია ინგლისურად.  

ლექსიკონი შედგება ძირითადი ნაწილისა და სამი დამატებისაგან. ძირითად ნაწილ-

ში მოცემულია სიტყვა-სტატიები (მეთაური სიტყვები).  

პირველი დამატება ეთმობა უცხოელ მეცნიერთა გვარებს და მათთან დაკავშირებუ-

ლ მათემატიკურ ტერმინებს. ეს საკმაოდ ვრცელი დანართია, რომელიც 1200 სიტყვა-სტა-

ტიისაგან შედგება და, შეძლებისდაგვარად, სრულად ასახავს ამა თუ იმ მეცნიერის გვარის 

შემცველ ტერმინებს.  

მეორე დამატებაში სამეცნიერო ლიტერატურაში გავრცელებული შემოკლებები და 

mailto:ciciana@hotmail.com
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უცხოური გამოთქმებია თავმოყრილი. აქვე არის მოცემული გაზომვის ფიზიკური ერთეუ-

ლები, გადმოცემული ტერმინ-ეპონიმებით. ხოლო მესამე დამატებაში წარმოდგენილია 

მათემატიკური სიმბოლოებისა და ფორმულების კითხვა ინგლისურ ენაზე. 

ძირითად ნაწილში მოყვანილია არამხოლოდ სიტყვა-სტატიები (მეთაური სიტყვე-

ბი), არამედ ფრაზეოლოგიური შესიტყვებები, მათემატიკურ მეცნიერებებში გამოყენებუ-

ლი ფრაზეოლოგიზმები, გრამატიკული და ლექსიკური შესიტყვებები, რაც დიდად შეუ-

წყობს ხელს მთარგმნელს საჭირო ფრაზის გამართვაში, ვინაიდან სრულყოფილად თარ-

გმნისათვის მხოლოდ ტერმინოლოგიის ცოდნა არ არის საკმარისი. 

ნებისმიერი ორენოვანი ლექსიკონის მიზანია არამხოლოდ სიტყვისა თუ ფრაზის 

სწორად თარგმნა, არამედ ენის (ამ შემთხვევაში ქართულის) ტერმინოლოგიის ნორმალი-

ზაცია. გათვალისწინებული უნდა იყოს ის ფაქტი, რომ ინგლისური და ქართული სრუ-

ლიად განსხვავებული სტრუქტურის მქონე ენებია და ისიც, რომ სანამ ქართულამდე მო-

აღწევდა, ამ ტერმინებმა სხვა შუალედური ენებიც გამოიარეს. ლექსიკოგრაფი აუცილებ-

ლად უნდა შეეცადოს დაასახელოს მართებული ფორმა.  

ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ქართულ-ინგლისური მათემატიკური ლექსიკონი არამარტო 

დიდ დახმარებას გაუწევს ზუსტ, საბუნებისმეტყველო და ტექნიკური დარგის სპეცია-

ლისტებს, არამედ, გარკვეულწილად, წაადგება ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგი-

ის ნორმალიზაციის საქმესაც. 

 

 

 

ალფია გალიევა 
თათრეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემია 
amgalieva@gmail.com 

ოლგა ნევზოროვა 
თათრეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემია 
onevzoro@gmail.com 

 

თათრული ტერმინოლოგიის დადგენა  

სოციოპოლიტიკურ თეზაურუსში 
 

მოხსენებაში განვიხილავთ რუსულ-თათრული სოციოპოლიტიკური თეზაურუსის 

(http://tattez.antat.ru/) შედგენის ძირითად მეთოდოლოგიას. აღნიშნული თეზაურუსი ვი-

თარდება რუსული რუტესის თეზაურუსის ფორმატის საფუძველზე (http://www.labin-

form.ru/pub/ ruthes/index.htm), როგორც ცნებათა იერარქია. ასევე შევეხებით პროექტის 

განხორციელებისათვის მნიშვნელოვან რამდენიმე საკითხს და აღვწერთ მის თანამედრო-

ვე ვითარებას. პროექტის მიზანია, შეავსოს სოციოპოლიტიკურ სფეროებთან დაკავშირე-

ბული თანამედროვე თათრული ლექსიკა, რომელიც შეეხება შემდეგ სფეროებს: სახელ-

მწიფო მმართველობას, ეკონომიკას, სოციალურ ცხოვრებას, მართლმსაჯულებას, საომარ 

მოქმედებებს, კულტურასა და რელიგიას. თათრული თეზაურუსი მოიცავს ზოგიერთ 

mailto:amgalieva@gmail.com
mailto:onevzoro@gmail.com
http://tattez.antat.ru/
http://www.labinform.ru/pub/%20ruthes/index.htm
http://www.labinform.ru/pub/%20ruthes/index.htm
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ისეთ ლექსიკურ ერთეულს, რომელიც შეიძლება ხშირად დადასტურდეს სხვადასხვა 

დარგობრივ ტექსტშიც. თითოეული ცნება უკავშირდება და ტექსტშივე მიემართება (ლექ-

სიკურ ჩანაწერს) ენობრივ გამოთქმათა გარკვეულ ჯგუფს (ერთსიტყვიან და რამდენიმესი-

ტყვიან გამონათქვამს). თეზაურუსის თათრული ნაწილი ეფუძნება რუტესის ცნებათა 

ნუსხას, შესაბამისად, შენარჩუნებულია რუტესის ძირითადი აგებულება.  

თათრული თეზაურუსი ეყრდნობა შემდეგი კორპუსებს: 

1. თათართა ეროვნული კორპუსი (http://tugantel.tatar/?lang=en); 

2. სამწერლობო თათრული ენის კორპუსი (http://www.corpus.tatar/en). 

მოხსენებაში ასევე განვიხილავთ თათრული ენის ტერმინოლოგიურ პრობლემებს 

და რუსული და თათრული ენების იმ სემანტიკურ მიმართებათა შორის განსხვავებას, რომ-

ლის გამოყენებითაც იქმნება ტერმინები.  

პროექტზე მუშაობის მთავარი ამოცანაა ლექსიკური მონაცემების მოპოვება და თათ-

რულ ენაში არსებული სოციოპოლიტიკური ლექსიკის შეძლებისდაგვარად სრულად 

წარმოდგენა, მათ შორის – მოჭარბებული სინონიმებისაც. ვინაიდან თათრული კულტურა 

დასავლური და აღმოსავლური ცივილიზაციების გზაგასაყარზეა, ენაში ხშირია ლექსიკუ-

რი ნასესხობანი როგორც არაბულ-მუსლიმანური, ისე ევროპული კულტურებიდან. ევრო-

პული ენებიდან ნასესხები სიტყვები თათრულში მკვიდრდება შუამავალი ენის – რუსუ-

ლის – მეშვეობით, სწორედ რუსულიდან სესხულობს თათრული ენა ბევრ სიტყვასა თუ 

კონსტრუქციას. გარდა ამისა, სინონიმთა მნიშვნელოვანი ნაწილი თურქული და თათრუ-

ლი ლექსიკური მასალის საფუძველზეა შექმნილი. სწორედ ამიტომ თანამედროვე თათ-

რულ ენაში სხვადასხვა წარმომავლობის სინონიმებია (თურქული, რუსული, არაბული, 

სპარსული, ბერძნული, ლათინური და ინგლისური), რომლებიც მდიდარ ლექსიკურ მასა-

ლას ქმნის. დაბოლოს, თათრული ენის გრამატიკული სისტემა საშუალებას იძლევა ტერ-

მინები სიტყვაწარმოებითი თუ სინტაქსური სტრუქტურის საშუალებით შეიქმნას. შედე-

გად, სოციოპოლიტიკურ ტერმინებს აქვთ სხვადასხვა ლექსიკური შედგენილობისა და 

სტრუქტურის მქონე სინონიმები, რომლებიც უკლებლივ უნდა აისახოს თათრულ თეზაუ-

რუსში. 

ამჟამად რუსულ-თათრული სოციოპოლიტიკური თეზაურუსი მოიცავს 9000 ცნებას 

და მუდმივად ივსება აღნიშნული პროექტისათვის საგანგებოდ შექმნილი პროგრამული 

საშუალებებით1.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 აღნიშნული კვლევა ფინანსურად უზრუნველყო რუსეთის სამეცნიერო ფონდმა, კვლევითი პროექტი 

№ 16-18-02074 
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ქეთევან გარდაფხაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
kgardapkhadze@gmail.com 

 

საკანცელარიო ნივთთა აღმნიშვნელი  

ტერმინებისათვის ქართულში  

 
საკანცელარიო ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით თანამედროვე ქართულ ენაში სა-

კმაოდ მძიმე სურათი გვაქვს. არსებული ძირითადი ცნებებიდან – დაახლოებით 60 ერთე-

ული – ქართული ეკვივალენტი ეძებნება მხოლოდ ოცდაოთხს. ამასთან, აღსანიშნავია, 

რომ ზოგ შემთხვევაში ინგლისურ სიტყვას ქართულ ენაში ეძებნება არა წმინდა ქართული 

შესატყვისი, არამედ რამდენიმე სიტყვისგან წარმოქმნილი ისევ უცხო ენიდან შემოსული 

სიტყვა. მაგ., ინგლისურ dater-ის (რუსულში – датировщик, გერმანულში – Datumsstempel 

(m)) ეკვივალენტი ქართულში გვაქვს გერმანულიდან გადმოტანილი – რიცხვის/თარიღის 
დასასმელი შტემპელი (http://margaliti.ge/). არის შემთხვევები, როდესაც ინგლისური სი-

ტყვა პირდაპირ არის გადმოტანილი ქართულ ენაში. მაგ., stapler (რუსულში – скреп-
косшиватель, გერმანულში – Drahthefter (m)) − დიდ ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონში 

(http://margaliti.ge/) გადმოტანილია უთარგმნელად – სტეპლერი. არნ. ჩიქობავას სახელო-

ბის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ შექმნილ „საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-

სტილისტურ ლექსიკონში“ (2011 წ.) ეს სიტყვა შესულია უკვე ქართულ ძირზე დაყრდნო-

ბით მიღებული ტერმინით – საკინძელა. შესაბამისად, სტეპლერის ტყვიაც (staples, 
скрепка) უნდა ჩანაცვლდეს საკინძელას ტყვიით. ამ ვითარებაში ენაში საგნების სახელდე-

ბის მიზნით, ერთი მხრივ, ჩნდება დიდი რაოდენობით ბარბარიზმები (მაგ., დირაკოლი, 
კარტრიჯი, სკოჩი და სხვ.) და, მეორე მხრივ, ერთი და იმავე ტერმინის უამრავი პარალე-

ლური ვარიანტი, რომელთაგან აუცილებელია დადგინდეს ნორმატიული ფორმა. 

პროგრამა „მეცნიერება და სკოლის“ ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს მოსწავ-

ლეთა მონაწილეობას კვლევით საქმიანობაში, ტერმინოლოგიურ მუშაობაში ჩაერთო თბი-

ლისის „ევროპული სკოლის“ მოსწავლეთა ჯგუფი (ს. ნონიკაშვილი, გ. იმნაიშვილი, ს. ჯა-

ნაშია, ა. კარბელაშვილი, ზ. კაციტაძე, ლ. ქევანიშვილი, ლ. ნიკოლაიშვილი, ლ. შარანგია, 

ს. შარანგია, თ. შავგულიძე, ლ. წურწუმია, გ. უგულავა, ი. ზაქარეიშვილიე. ე. ზალდასტა-

ნიშვილი; პ. კალოიანი, ა. ჭელიძე, თ. იორდანიშვილი, ლ. ქათამაძე, ნ. დუმბაძე; თ. მანჯა-

ვიძე); ჯგუფის ხელმძღვანელი - XI კლასის მოსწავლე ს. ნონიკაშვილი. არჩევანი შეჩერდა 

საკანცელარიო ტერმინოლოგიაზე. პირველ რიგში, მოსწავლეებმა მოიძიეს საკანცელარიო 

ტერმინები ინგლისურ ენაზე, შემდეგ შეუთავსეს ეკვივალენტები რუსულ, გერმანულ, 

ფრანგულ ენებზე. მოსწავლეებმა მოიპოვეს სკოლის შესყიდვების განყოფილებიდან სასა-

ქონლო ზედნადები, რომელშიც მითითებულია საკანცელარიო ნივთების დასახელება, გა-

ითვალისწინეს უცხო ენებზე არსებული სიტყვაწარმოება, ქართული ენის თავისებურება-

ნი და თითოეულმა მოსწავლემ ტერმინების საკუთარი ვარიანტი მოგვაწოდა. ამ ეტაპზე 

ყველა ტერმინი იქნება წარმოდგენილი, თუმცა, ბუნებრივია, მოგვიანებით ენათმეცნიერე-
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ბის ინსტიტუტის ტერმინოლოგიის განყოფილებასთან კონსულტაციის შედეგად, შეირჩე-

ვა და დადგინდება ერთი ტერმინი, რომელიც უპასუხებს ქართული ენის მოთხოვნებს და 

შევა შესაბამის ლექსიკონებში, როგორც ნორმატიული ფორმა.  

მუშაობის პროცესში დამუშავდა ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ შექმნილი 

ქართულ-რუსული ლექსიკონი (http://www.ice.ge/liv/liv/kartul_rus.php), დიდი ინგლისურ-

ქართული ლექსიკონი (https://dictionary.ge/), ლექსიკონები: https://www. lingvolive.com/ru-

ru; https://dict.leo.org/englisch-deutsch/; https://www.duden.de/ woerterbuch და სხვ. 

 

 

 

ლევან გიგინეიშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
lgigineishvili@yahoo.com 

 

ტერმინი αὐθυπόστατον-ის თარგმანი და განმარტება  

იოანე პეტრიწთან 

 
იოანე პეტრიწს პროკლეს ტრაქტატის „ღვთისმეტყველების საფუძვლების“ განმარ-

ტებისას ხშირად უწევს ქართულში მანამდე არარსებული ფილოსოფიური ტერმინის 

გამოგონება იმისათვის, რომ ადეკვატურად გადმოსცეს პროკლეს წინადადებების მნიშვნე-

ლობა. ამ დროს ის, თუ რა ტერმინს შეარჩევს პეტრიწი, უკვე წარმოადგენს მის მიერ პროკ-

ლეს ტექსტის განმარტებას, ვინაიდან ამა თუ იმ ქართული ტერმინით მეტად თუ ნაკლე-

ბად იცვლება შესაბამისი ბერძნული ტერმინის სემანტიკა, აქცენტი კეთდება ტერმინის სე-

მანტიკური ველის ერთ ასპექტზე, მეორე ან მესამე ასპექტის ხარჯზე. ზოგჯერ პეტრიწის 

ტერმინოლოგიური არჩევანი მნიშვნელოვნად ცვლის პროკლეს ტერმინის სემანტიკას და 

ამის მიზეზი შეიძლება პეტრიწის საკუთარი ფილოსოფიურ-თეოლოგიური პოზიცია 

იყოს. მოხსენებაში განვიხილავთ ერთ ასეთ ფუნდამენტურ პროკლესეულ ტერმინს, 

αὐθυπόστατον-ს, რომელსაც პეტრიწი გადმოსცემს ტერმინით „თვითმდგომარე“ და თარ-

გმანის შესაფერისად განმარტავს კიდეც. შევუდარებთ პროკლესეული ტერმინის სემანტი-

კას პეტრიწის სემანტიკას და ვისაუბრებთ ამ უკანასკნელის პირველისგან განსხვავებასა 

და მის შესაძლო მიზეზებზე.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ice.ge/liv/liv/kartul_rus.php
https://dictionary.ge/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/
https://www.duden.de/woerterbuch
mailto:lgigineishvili@yahoo.com
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ჰელენა გიზელეზა 
ლატვიის უნივერსიტეტი 
helena.gizeleza@gmail.com 

 

ლატვიის თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგია:  

გამოწვევები და გადაჭრის გზები 
 

წინამდებარე კვლევის მიზანია შეისწავლოს 1989-2014 წლების ლატვიური სამედი-

ცინო ტერმინოლოგია; განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა  კარდიოლოგიის, გასტრო-

ენტოლოგიის, რადიოლოგიისა და ფლებოლოგიის სფეროთა ტერმინოლოგიას. ვიკვლევთ 

ტერმინების შექმნის იმ თანამედროვე მოდელებს, რომლებიც ლატვიური სამედიცინო 

ტერმინოლოგიისთვისაა დამახასიათებელი. კვლევა ეფუძნება 1989-2014 წლებში ლატვი-

ურ ენაზე გამოცემულ სამედიცინო ჟურნალებსა თუ სახელმძღვანელოებში მოძიებული 

მასალების ანალიზს. 

მედიცინის სწრაფ განვითარებას თან ახლავს ახალი ცნებების გაჩენა, რაც ამ ცნებათა 

აღმნიშვნელი ტერმინების შექმნის საჭიროებას წარმოშობს. დღესდღეობით მედიცინის 

სხვადასხვა სფეროში აქტიური ტერმინთშემოქმედებითი პროცესი მიმდინარეობს; აღნიშ-

ნული პროცესი არ ყოფილა ზედმიწევნით შესწავლილი ტერმინოლოგიური თვალსაზრი-

სით. ტერმინთშემოქმედების აქტიურ პროცესს ახასიათებს ლინგისტიკური მასალის არა-

საკმარისი სისტემატიზაცია და ტერმინთშემოქმედების სხვადასხვა მეთოდის არათანმიმ-

დევრული გამოყენება. 

ლატვიური სამედიცინო ტერმინოლოგია განიცდის ინგლისური ენის გავლენას, რო-

მელიც ძირითად საურთიერთო ენას წარმოადგენს; ხშირად დასტურდება ლექსიკური ნა-

სესხობები, იქმნება სრული ან ნაწილობრივი კალკები. გარდა ამისა, სამედიცინო ტერმი-

ნების შექმნისას ლატვიურ ენაში იკარგება მეტაფორული ტერმინები შინაარსის მართებუ-

ლად გაგების მიზნით, თარგმნილი ტერმინი მეტად ფორმალურია, ვიდრე მისი შესატყვი-

სი წყარო ენაში, ასევე გამოიყენება განმარტებითი თარგმანი, რომელიც უფრო ვრცლად და 

რთულად გადმოსცემს ცნებას.  

არსებული მასალის ანალიზმა ცხადყო ლატვიური სამედიცინო ტერმინოლოგიის 

შესწავლის გაგრძელების აუცილებლობა და ტერმინოლოგიის გამართვისა და ტერმინ-

თშემოქმედების პროცესის სწორად წარმართვის საჭიროება, რაც არსებული ხარვეზების 

აღმოფხვრას განაპირობებს.  
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გურამ გოგიშვილი 
წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 
guramgog@gmail.com  

 

მათემატიკურ ტერმინთა უნიფიცირების შესახებ 
 

დღესდღეობით მათემატიკურ ტერმინთა სახელდების მიმართ მკაცრი მოთხოვნე-

ბის დამკვიდრების ტენდენცია იკვეთება. შესაბამისად, ენათმეცნიერთა და მათემატიკოს-

თა ერთობლივი ძალისხმევით დასახვეწ, მიუღებელ და პარალელურად გამოყენებულ 

ტერმინთა ოდენობა მკვეთრად უნდა შემცირდეს (სასურველია, რომ ყოველი მათემატი-

კური ობიექტის სათანადო ტერმინი ცალსახად შეირჩეს). ასეთი დამოკიდებულება ტერ-

მინების მიმართ მოაწესრიგებდა და დახვეწდა ქართული ენის ლექსიკას. ადრე გამოცემუ-

ლი  ლიტერატურის გაცნობის გასაიოლებლად კი ახალ ლექსიკონებში ძირითად ტერმი-

ნებთან ერთად შეიძლებოდა ძველი, შემორჩენილი ტერმინების მითითებაც. 

ნებისმიერი სივრცული სხეული, რომელიც შემოსაზღვრულია მხოლოდ მრავალკუ-

თხედებით, ზოგიერთ ლექსიკონში წარმოდგენილია ტერმინით მრავალწახნაგა, ზოგიერ-

თის მიხედვით კი – ტერმინით მრავალწახნაგი ან წახნაგედი. ამ ტერმინთაგან მრავალწახ-
ნაგა უფროა გავრცელებული, თუმცა საკმაოდ ავტორიტეტული ლექსიკონი (აკადემიკოს 

გიორგი ჭოღოშვილის რედაქციით 2010 წელს გამოცემული „რუსულ-ქართული მათემა-

ტიკური ლექსიკონი“) ბოლო ორი ვერსიის მომხრეა. წახნაგედი, ალბათ, სამი კუთხედით 

შექნილი ობიექტის – სამკუთხედის –  მიხედვითაა შემოთავაზებული, თუმცა მრავალ წახ-

ნაგზე, მით უმეტეს, მათ მიერ შემოსაზღვრულ სივრცულ ობიექტზე წახნაგედი წარმო-

დგენას, ცხადია, ვერ ქმნის. იქნებ, ამიტომაა სათადარიგოდ  შემოთავაზებული მრავალ-
წახნაგი. მრავალწახნაგა დაიწუნეს, ალბათ, როგორც განზედსართავებული არსებითი სა-

ხელი, თუმცა ამავე გზით ბუნებრივადაა ნაწარმოები და მორგებულადაა დამკვიდრებუ-

ლი ისეთი არსებითი სახელები, როგორებიცაა: მრავალძარღვა, ორკბილა, სამყურა, ყოჩი-
ვარდა, ბაბუაწვერა, წითელქუდა და მისთანანი.  ტერმინ მრავალწახნაგის არჩევისას მო-

გვიწევდა საუბარი აგრეთვე მრავალწახნაგის წახნაგებზეც, რაც ნაკლებად გამომსახველია, 

ვიდრე  მრავალწახნაგას წახნაგები.  
აქ შეიძლებოდა დასმულიყო კითხვა: მრავალწახნაგას არჩევისას ხომ არ შეიძენს 

ბუნდოვანებას მრავალწახნაგა კუთხე, რომელშიც მრავალწახნაგა უკვე, როგორც ზედსარ-

თავი სახელი, ისე გვევლინება (მრავალწახნაგა, ალბათ, სწორედ ამ მიზნისთვის შემოინა-

ხეს მრავალწახნაგის ავტორებმა)? ჩვენი პასუხია: მრავალი ზედსართავი სახელი ქართულ 

ენაში ბუნებრივად ირგებს როგორც არსებითი სახელის, ისე ზედსართავი სახელის ფუნ-

ქციას (თავად მრავალწახნაგასაც დღემდე შეუძლია განსხვავებული მნიშვნელობები შეი-

თავსოს მათემატიკური ტექსტების უმეტეს ნაწილში. ამით ის არ ქმნის ენობრივ ან აზ-

რობრივ ბუნდოვანებას). არც კომპრომისული მრავალწახნაგოვანი კუთხის დამკვიდრების 

საჭიროება შეინიშნება. უცხოურ ენებშიც ერთი და იგივე სიტყვა ყოველგვარი სახეცვლი-

ლების გარეშე ხშირად გვევლინება არსებითი სახელის, ზედსართავი სახელის ან ზმნის 

ფუნქციით და მისი მნიშვნელობა კონტექსტის მიხედვით იოლად ამოიცნობა. 
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ორ ნატურალურ რიცხვს, რომელთაც მხოლოდ ერთი საერთო გამყოფი აქვს ურთი-
ერთმარტივ რიცხვებს (უფრო იშვიათად კი – თანამარტივ რიცხვებს) უწოდებენ. თავსართ 

თანას შეუძლია სრულად იტვირთოს იმ მიმართების დაზუსტება, რომელიც ამ რიცხვებს 

შორის არსებობს. ის უფრო ლაკონიურია და მოქნილ ტერმინს ქმნის, ვიდრე ურთიერთ- 

თავსართი. მით უმეტეს, რომ თანა- ფართოდ გამოიყენება მათემატიკური ტერმინების შე-

ქნისას: თანამამრავლი, თანაკვეთა, თანაბარი და ა.შ. ამრიგად, სასურველია, რომ თანამარ-
ტივი იქცეს ძირითად ტერმინად.  

ხშირად ტერმინების შექმნისას თავსართი ურთიერთ-  ზედმეტად გამოიყენება. მა-

გალითად, ლექსიკონების უმრავლესობაში ურთიერთპერპენდიკულარული და ურთიერ-
თპარალელურია მითითებული. ამ შემთხვევაში არაა გათვალისწინებული, რომ ურთიერ-
თის  გარეშეც აქ ორ ობიექტს შორის მიმართებასთან გვაქვს საქმე და ამ თავსართის გამო-

ყენება ისევე გაუმართლებელია, როგორც ურთიერთტოლის შემთხვევაში. აქვე დავამა-

ტებთ, რაზეც ადრეც არაერთხელ გვითქვამს – რით ვერ ველევით ენის გასატეხ პერპენდი-
კულარულს, როცა არსებობს მშვენივრად მიგნებული ქართული მართობული? ამრიგად, 

ამ ტერმინებში უნდა შეველიოთ თავსართს ურთიერთ- და დავჯერდეთ მართობულს, 
ტოლს, პარალელურს.  

 

 

 

გიორგი გოგიჩაძე 
თბილისის სამედიცინო აკადემია 
gogi_gogichadze@yahoo.com  

  

სამედიცინო ტერმინების მართლწერის  

ზოგიერთი საკითხისათვის 

 
ქართულ ენაზე დიდი ხანია, რაც არსებობს სამედიცინო ტერმინთა და ცნებათა ტერ-

მინოლოგიური (ზ. მაისურაძე, 1947) და განმარტებითი (ს. აბაშიძე, ლ. აბაშიძე, 1973; დგე-

ბუაძე, ა. აბესაძე, 1988) ლექსიკონები. მათ თავის დროზე მნიშვნელოვანი როლი შეასრუ-

ლეს ქართული სამედიცინო ენის ჩამოყალიბებაში. ამ ლექსიკონებში მოცემული ტერმინე-

ბის ერთი ნაწილი უკვე მოძველდა. გარდა ამისა, ბოლო ხანებში მედიცინაში დამკვიდრდა 

ახალი ტერმინები და ცნებები. ყოველივე ამან გაგვაბედინა შევჭიდებოდით სამედიცინო 

ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონის შექმნის ურთულეს საქმეს, რაც შედარებით 

გაგვიადვილა ამ ტიპის ლექსიკონებზე მუშაობის გარკვეულმა გამოცდილებამ. 

2016 წელს გამოცემულ სამედიცინო ტერმინოლოგიის ლექსიკონებში წარმოდგენი-

ლი გვაქვს მომიჯნავე დისციპლინების (ეპიდემიოლოგია, ვირუსოლოგია, ციტოგენეტიკა, 

ბიოქიმია, პარაზიტოლოგია, ფიტოთერაპია და ა.შ.) ზოგიერთი ტერმინი, ცნება და შესი-

ტყვებები, რომლებიც უკვე დაინერგა ან ინერგება მედიცინაში და რომელთა ცოდნა სა-

სურველია (ზოგჯერ, აუცილებელიც კი!) თანამედროვე ექიმისათვის. 

ქართულ ენაზე სამედიცინო ტერმინების სრულყოფისა და სამედიცინო პრაქტიკაში 

mailto:gogi_gogichadze@yahoo.com
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დანერგვის მიზნით, უპირველეს ყოვლისა, ყურადღებას გავამახვილებთ იმ ტერმინებზე, 

რომლებშიც მართლწერა დასაზუსტებელია. მეტადრე, უკანასკნელ წლებში ქართული სა-

მედიცინო აზროვნება უხვად შეივსო ახალი (განსაკუთრებით, ინგლისურენოვანი) ტერმი-

ნებითა და ცნებებით. ასეთებია, მაგალითად: ჰელპერები, კილერები, სუპრესორები, ჰო-
მინგი, პროცესინგი და მრავალი სხვა. ქართული, მოგეხსენებათ, ძალზე მდიდარი ენაა. 

ტერმინთა უმეტესობას შესაძლებელია მოვუნახოთ ქართული შესატყვისი. მაგალითად, 

ტერმინი ბადინგი ინგლისურიდან არის შემოტანილი რთული ვირუსების სამიზნე უჯრე-

დებიდან მათი გამოსვლის აღსანიშნავად. ბადინგის შესატყვისია შესანიშნავი ქართული 

სიტყვა გამოკვირტვა. როგორ მოვიქცეთ ასეთ შემთხვევაში, მაგალითად, სტატიის დაწე-

რისას ან ლექციებზე? ასეთი მაგალითი უამრავია. მოვიხმობთ მხოლოდ რამდენიმე მათ-

განს: აბსცესის შესატყვისი გვაქვს ჩირქგროვა, ანორექსიის – მადის დაკარგვა; გონორეა სუ-
სუნატია, გრავიდიტასი – ორსულობა, დეკუბიტუსი – ნაწოლი, დიაბეტი – წყურტი, ინ-
სომნია – უძილობა, ინტერტრიგო – დაოდვილობა, ოლიგოფრენია – ჭკუასუსტობა, პანა-
რიციუმი – საწერელი, ცირკუმციზია – წინადაცვეთა და უამრავი სხვა ასეთი მაგალითი. 

როგორც ვხედავთ, ქართული შესატყვისები არსებობს, თუმცა მათი ნაწილი ქართველი სა-

ზოგადოებისთვის უკვე უცნაურად ჟღერს (სუსუნატი, წყურტი, საწერელი, დაოდვილობა). 
 ზოგიერთი ტერმინის შესატყვისი ქართულ ენაზე უბრალოდ არ არსებობს ანდა, 

თუკი ძალიან მოვინდომებთ, ერთი ლათინური ან ბერძნული ტერმინი რამდენიმე ქარ-

თული სიტყვით უნდა გამოიხატოს. მოგვყავს ასეთი ტიპის ტერმინების ძალზე მოკლე 

ჩამონათვალი: ანევრიზმა, ინვერსია, ინსეტიციდები, კონტრაცეფცია, მეტროპექსია, პალი-
ნოზი, პანაცეა, პრომისკუიტეტი, პროპედევტიკა, ტელეგონია და მრავალი სხვა. მათგან 

ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითებია: პიოსპერმია, პოლიპრაგმაზია, ჰემოდიალიზი. მაგა-

ლითად, ჰიპერგლიკემია, როგორც მოგეხსენებათ, ქართულად ნიშნავს სისხლში შაქრის 

ჭარბ რაოდენობას. ამასთან დაკავშირებით, როგორ ვთარგმნოთ ქართულად მიელობლას-
ტი, პრომიელოციტი, ნეიტროფილი, ლიმფოციტი და უამრავი სხვა. ეს ტერმინები ქარ-

თულში ხომ უკვე დიდი ხანია, რაც დამკვიდრებულია. 

 აქვე ორიოდე სიტყვით უნდა ითქვას იმ უზუსტობებზე, რომლებსაც უშვებს ზოგი-

ერთი ჟურნალისტი და ექიმიც კი სხვადასხვა სამედიცინო ან არასამედიცინო ტერმინის 

წარმოთქმისა და წერისას. მოვიყვანთ მხოლოდ რამდენიმე მაგალითს. ხშირად იწერება 

ინიექცია მაშინ, როდესაც ქართულად სწორია ინექცია, ტუბერკულიოზი (უნდა იყოს ტუ-
ბერკულოზი), ექსტრაკორპორალური (ექსტრაკორპორული), ექსგუმაცია (ექსჰუმაცია), ინ-
გიბიცია (ინჰიბიცია), გემატომა (ჰემატომა), აფერა (უნდა იყოს აფიორა) და მრავალი სხვა. 

საერთოდ, ტერმინების წერისას თუ წარმოთქმისას, მხედველობაში უნდა მივიღოთ ქარ-

თული ენის თავისებურებები. როგორც დიდმა ილიამ ბრძანა: „ენა საღმრთო რამ არის, სა-

ზოგადო საკუთრებაა, მაგას კაცი ცოდვილის ხელით არ უნდა შეეხოს...“ 

 ჩვენი აზრით, მომავალი ექიმისათვის აუცილებელია ამა თუ იმ სამედიცინო-ბიო-

ლოგიური ტერმინის არსისა და მისი წარმომავლობის ცოდნა. ამასთან, მან უნდა იცოდეს 

ამ ტერმინთა ქართული შესატყვისი (თუკი ასეთი არსებობს, ბუნებრივია). სხვა საკითხია, 

თუ რამდენად ზომიერად, ტაქტიანად გამოიყენებს იგი ამ ცოდნას პაციენტთან, კოლეგებ-

თან საუბრისას, ანდა სამეცნიერო შრომის დაწერისას, მოხსენებაში და ა.შ.  
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მარიამ გოდუაძე 
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი  
mariamgoduadze@yahoo.com 

 

ტერმინები თუ იარლიყები?! 

 
ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებით იკვეთება რამდენიმე ტერმინოლო-

გიური საკითხი, რომლებიც პოლისემანტიკური ენობრივი ინტერპრეტირების გამო შე-

იძლება განიხილებოდეს ფსიქოლინგვისტიკური, სემანტიკური თუ სოციოლინგვისტი-

კური კუთხით.  

მოხსენებაში ვისაუბრებთ პრობლემებზე, რომლებიც ამა თუ იმ არაზუსტი ტერმი-

ნის დამკვიდრების გამო ენობრივი ძალადობის საფრთხეს ქმნის ან უკვე ჩამოყალიბებულ 

ფორმებს ამკვიდრებს, რაც ეწინააღმდეგება არაძალადობრივი, ჰუმანური და ჰარმონიუ-

ლი საზოგადოების განვითარების პრინციპებს. 

საკვლევი ენობრივი საფრთხეები, ძირითადად, იმ ტერმინებიდან მომდინარეობს, 

რომლებიც განათლების სფეროს წარმომადგენელთა და არამარტო მათ უზუალურ ლექსი-

კაში ადამიანთა შესაძლებლობების გამოხატვის თვალსაზრისით უკვე იარლიყებად გადა-

ქცეულა. 

მოხსენებაში საუბარი იქნება ტერმინებზე: ინკლუზიური, სსსმ, შშმ, ყრუ და სხვ. 

რამდენადაც გამოიკვეთა სხვადასხვა სახის შემდეგი ტერმინოლოგიური პრობლემები: 

 ტერმინოლოგიური კოლიზიები;  

 ფსიქოსოციალური ტექნიკის თვალსაზრისით ტერმინოლოგიური გაუმართა-

ობა;  

 იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით ტერმინოლოგიური გაუმართაობა.  

 

 

 

ნინო დათეშიძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
ninodate@gmail.com 

 

ახალი მიმართულებები თანამედროვე  

ტერმინოლოგიურ ლექსიკონებში 
 

დროის შესაბამისი ტერმინოლოგიური ლექსიკონების შექმნა მჭიდროდ უკავშირ-

დება მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ  ძვრებს, რადგან 

ჩნდება ახალი მიმართულებები სამეცნიერო სფეროში, იცვლება ლექსიკოგრაფიული მი-

დგომები, დომინანტი ენა. 

პროფესიული ტერმინოლოგიური ლექსიკონების შექმნა-შემუშავება და ტერმინო-

ლოგიის, როგორც ენათმეცნიერების ერთ-ერთი ქვედარგის, ჩამოყალიბება უშუალოდ 

mailto:mariamgoduadze@yahoo.com
mailto:ninodate@gmail.com
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უკავშირდება საქართველოს გასაბჭოებას. საბჭოთა ეპოქაში ტერმინოლოგიური საქმიანო-

ბა ახლებურად წარიმართა. კერძოდ, მწვავედ დაისვა სტანდარტიზაციისა და უნიფიკაცი-

ის საკითხი, რომელიც გულისხმობდა სამეცნიერო ცნებათა ამსახველი ტერმინების მოწეს-

რიგებას და მათი საყოველთაო გამოყენების აუცილებლობას ერთ რომელიმე დარგში. ამან 

თავისთავად ხელი შეუწყო რუსული ენის პრიორიტეტულობას სამეცნიერო საზოგადოე-

ბაში. ნებისმიერი ახალი სამეცნიერო ცნება რუსულის გზით შემოდიოდა და მკვიდრდე-

ბოდა სამეცნიერო თუ ტექნიკურ საზოგადოებაში. „ცნებათა გამოვლენა, ანუ ამა თუ იმ 

დარგის ცნებათა „ლოგიკური სქემის“ შედგენა რუსული სინამდვილისთვის შემუშავდე-

ბოდა“ (რ. ღამბაშიძე). აქედან გამომდინარე, ტერმინოლოგიური მუშაობა, ძირითადად, 

მთარგმნელობითი მიმართულებით ვითარდებოდა. იმ დროს შექმნილი  დარგობრივი 

ლექსიკონები უპირატესად თარგმნითი და  ორენოვანი იყო – რუსულ-ქართული. 

გასული საუკუნის 90-იან  წლებში დამოუკიდებლობის მოპოვებამ   ტერმინოლოგი-

ური საქმიანობა საქართველოში ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. ქვეყანაში მომხდარი 

ეპოქალური ძვრები, ცხადია,  ლექსიკონების შემუშავებაზეც აისახა. უპირველეს ყოვლისა, 

უნდა აღინიშნოს, რომ მოიშალა მართვის სისტემა, რომელიც კოორდინაციას უწევდა 

ტერმინოლოგიურ მუშაობას. ამან კი ხელი შეუწყო ახალი  ტერმინების უკონტროლო 

შემოდინებას და ერთ კონკრეტულ დარგში რამდენიმე ტერმინის დამკვიდრებას ერთი 

ცნებისათვის. 

მართალია, გაიზარდა ინგლისურის, როგორც საერთაშორისო სამეცნიერო ენის რო-

ლი,  მაგრამ მრავალი დარგის საბაზისო ცნებებისათვის სპეციალისტები  კვლავაც ტერმი-

ნების რუსულ შესატყვისებს ანიჭებენ უპირატესობას, რადგან რუსული სამეცნიერო სფე-

როების გავლენა შემცირებული არ არის,  ამასთან გახშირებულია ერთობლივი პროექტე-

ბი, რომლებშიც რუსულენოვანი სპეციალისტებიც მონაწილეობენ, ამიტომ ინტენსიურად 

იწყება სამენოვანი, როგორც რუსულ-ინგლისურ-ქართული, ისე ინგლისურ-რუსულ-ქარ-

თული, ლექსიკონების დამუშავება (მაგალითად, ინგლისურ-რუსულ-ქართული ენერგე-
ტიკული ლექსიკონი, რ. კანდელაკი, 2000; ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეო-
ბის ტერმინოლოგია, რუსულ-ქართული ნაწილი, 2003; წყლის რესურსების მართვის სამე-
ნოვანი ლექსიკონი, ი. ყრუაშვილი, კ. ბზიავა, 2003;  გ. ნადირაშვილი, რ. კრიჭინაშვილი,  

ნავთობისა და გაზის ინგლისურ-რუსულ-ქართული ლექსიკონი, რ. კანდელაკი,  2005 და 
სხვ.) 

პარალელურად, უზარმაზარი ინფორმაციის სწრაფი შემოდინება, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების არნახული განვითარება ინგლისურენოვან ტერმინებს ანიჭებს უპირატე-

სობას. ენობრივი ბარიერის დასაძლევად, ახალი სოციალურ-პოლიტიკური, ეკონომიკური 

თუ კულტურული ცხოვრების ამსახველი უამრავი ახალი ცნების  ქართულად სახელდე-

ბისათვის საჭირო ხდება ინგლისურ-ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონების შექ-

მნის სრულიად ახალი, დროის შესაბამისი  პრინციპების შემუშავება (სახელმწიფო მმარ-
თველობის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, ლ. დოლაქიძე, 2000; ქართულ-ინგლისური 
და ინგლისურ-ქართული პოლიგრაფიული საგამომცემლო ლექსიკონი, გამომცემლობა 
„დიოგენე“, 2003; ინგლისურ-ქართული სამეანო-გინეკოლოგიური ლექსიკონი, ა. ბაქრაძე, 
2009). 



- 36 - 
 

 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ახალი დარგების გაჩენა,  სამეცნიერო თუ საზოგადოებრივ სფეროში სრულიად 

უცხო ცნებების დამკვიდრება, რომელთა მნიშვნელობა და მათთვის სათანადო ქართული 

შესატყვისის დაძებნა სპეციალისტებისთვისაც რთული ამოცანაა (განსაკუთრებით ისეთი 

დარგებისა, როგორებიცაა, მაგალითად, ჯანდაცვის მენეჯმენტი, მარკეტინგი), თარგმნით 

ლექსიკონებთან ერთად დღის წესრიგში აყენებს დარგობრივი განმარტებითი ლექსიკონე-

ბის შედგენის აუცილებლობას (მაგალითად, ჯანდაცვის მენეჯმენტის ინგლისურ-ქართუ-
ლი განმარტებითი ლექსიკონი, ო. ვასაძე, ც. ჯანელიძე, ლ. კობალაძე, 2002; საავიაციო 
ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი, ს. ტეფნაძე, 2003; მარკეტინგის ტერმინთა 
ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი, საქართველოს მარკეტინგის ასოციაცია, 
2005).  

ამდენად, XXI საუკუნის დასაწყისიდან  სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილე-

ბაში ახალი მიმართულებები და მიდგომები ჩამოყალიბდა. არაერთ ტრადიციულად და-

მუშავებულ ლექსიკონთან ერთად,  შეიქმნა ინგლისურ-ქართული და მრავალენოვანი 

ლექსიკონები, სრულიად ახალი დარგების ცნებათა ამსახველი  განმარტებითი ლექსიკო-

ნები, შემუშავდა ახალი ტერმინოლოგიური ნორმები. 

მოხსენებაში განვიხილავთ XX–XXI საუკუნეების მიჯნაზე სამეცნიერო ტერმინოლო-

გიის განყოფილებაში შექმნილ მრავალენოვან და განმარტებით დარგობრივ ლექსიკონებ-

თან დაკავშირებულ სიახლეებს, ასევე, იმ სირთულეებს, რომლებსაც ვაწყდებოდით ლექ-

სიკონებზე მუშაობისას. 

 

 

 

კომთამ დომრონგშერონი 
სილპაკორნის უნივერსიტეტი, ტაილანდი 
komtham@gmail.com 

  

დასავლური მუსიკის ლექსიკონები ტაილანდში 

 
ტაილანდის დასავლური მუსიკის ორენოვანი ლექსიკონები, შესაძლოა, განხილულ 

იქნეს, როგორც სპეციალური ლექსიკოგრაფიის ნიმუშები. ამ დარგში, სულ მცირე, ხუთი 

ლექსიკონი არსებობს, რომელთაგანაც უმეტესობა თარგმნითია და არა − განმარტებითი. 

იმ შემთხვევაში, როცა შესატყვისი არ მოიპოვება, აღნიშნული ტერმინები აღწერითი გან-

მარტებითაა გადმოცემული ან/და იქმნება ახალი ტაილანდური სიტყვა. სხვაგვარი ვითა-

რებაა ტაილანდის სამეფო საზოგადოების მიერ შედგენილ „უნივერსალური მუსიკალური 

ტერმინების ლექსიკონში“ („The Dictionary of Universal Musical Terms“), რომელშიც განმარ-

ტების გარეშე მოცემულია მხოლოდ შესატყვისი ტერმინები ან ახლად შექმნილი სიტყვე-

ბი.  

შესატყვისი ტერმინები სამ ძირითად ჯგუფად იყოფა: 1) ტრანსლიტერაცია: განსა-

კუთრებით სპეციფიკური ტერმინებისა, მაგალითად, მუსიკალურ ინსტრუმენტთა სახელ-

წოდებების გადმოსაცემად; 2) თარგმანი: ისეთი სიტყვებისათვის, რომელთაც უკვე არსე-
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ბული ტაილანდური ტერმინების ზუსტი ან ახლო მნიშვნელობა აქვთ და, ძირითადად, 

შესრულების პრაქტიკასთან დაკავშირებული ტექნიკური ტერმინებისათვის გამოიყენება; 

3) ტერმინთშემოქმედება/ნეოლოგიზმი: იქმნება სრულიად ახალი ტერმინი ტაილანდური 

ან პალი/სანსკრიტული ლექსიკური ერთეულების საფუძველზე, რათა ზუსტად აისახოს 

დასავლური სიტყვის მნიშვნელობა. ეს კატეგორია გაგების პრობლემას წარმოშობს.  

აღნიშნული ლექსიკონები იშვიათად გამოიყენება, თუმცა ზოგიერთ მათგანს და-

რთული აქვს ტაილანდური სიტყვანი ან აქტიურ სიტყვათა განყოფილება (L1  L2). სი-

ტყვები დალაგებულია ანბანთრიგზე. სიტყვათა კატეგორიები საკმაოდ ფართოა და მოი-

ცავს კომპოზიტორებისა და ცნობილი კომპოზიციების სახელებსაც. 

აღნიშნული ლექსიკონები ემსახურება ორ მიზანს: როგორც შემეცნებითს (უცნობი 

დასავლური ორიგინალური ტერმინიდან ტაილანდურ შესატყვისებამდე), ისე გამოყენე-

ბითს (ნაცნობი დასავლური ორიგინალური ტერმინიდან მის შესატყვის ტაილანდურ 

ტერმინამდე). ეს უკანასკნელი განკუთვნილია პროფესიონალი მომხმარებლებისათვის, 

რომლებიც ტაილანდურ ტერმინებს სამწერლობო მიზნებისთვის ეძიებენ. ეს ტერმინები 

ხშირად ტრანსლიტერირებულია. მაშასადამე, ტერმინთა ტაილანდური შესატყვისები, 

ხშირ შემთხვევაში, ახლად შექმნილია და უმეტესად ემსახურება მათ ბეჭდურ სიზუსტეს 

და არა შინაარსს.  

ამ ლექსიკონებში მრავალ პრობლემას ვაწყდებით. ერთ-ერთი მათგანი სხვა ენების 

არასათანადო ცოდნაა, რაც თავს იჩენს თითოეული იმ ლექსიკონის მითითებულ წყარო-

ებში, რომლებიც მხოლოდ ტაილანდური ან ინგლისურია. გარდა ამისა, ვლინდება ისტო-

რიისა და ლინგვისტიკის არასრულყოფილი ცოდნაც. 

 

 

 

ხუან კარლოს დიაზ ვასკეზი 
ანტიოქიის უნივერსიტეტი, კოლუმბია 
jdiazva@eafit.edu.co 

 

ტერმინოლოგიური მუშაობის ისტორიული მიმოხილვა 

 
წინამდებარე თეზისში წარმოდგენილია სხვადასხვა ფაქტორის გავლენით ტერმი-

ნოლოგიური მუშაობის ცვლილებისა და ჩამოყალიბების მოკლე მიმოხილვა. ამგვარ ფაქ-

ტორთა შორისაა ტერმინოლოგიური მართვის, ლექსიკოგრაფიისა და ტერმინოგრაფიისა-

დმი – ტერმინოლოგიურ მუშაობასთან დაკავშირებული ცნებების მიმართ – განსხვავებუ-

ლი მიდგომების შემეცნებითი განხილვა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საინ-

ფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და მათი გავლენა ტერმინო-

ლოგური მუშაობის მეთოდებსა და ეტაპებზე.  

ტერმინოლოგიის მართვის მეთოდოლოგიური საკითხების განსახილველად ხელ-

საყრელი და სასარგებლო იქნება მოკლედ შევეხოთ ამ თემის მიმართ ორი მიდგომის გან-

ვითარების გზას. ერთი მხრივ, ეს არის ლექსიკოგრაფია ზოგადად; იგი განიხილება იმ 
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ენობრივ საშუალებათა წყებად, რომლებიც უზრუნველყოფს კონკრეტულ დარგთაშორის 

ურთიერთობის სწორად წარმართვას. მეორე მხრივ, ტექნიკური ენებისათვის განკუთვნი-

ლი ლექსიკოგრაფია, რომელიც იქცა დარგობრივ ლექსიკოგრაფიად, მოგვიანებით კი – 

ტერმინოგრაფიად (Lauren, Myking, Picht 1998: 304). ამ ორმა მიდგომამ, რომლებიც ტერმი-

ნოლოგიური მართვის მეთოდოლოგიას აღწერს, განაპირობა ტერმინოგრაფიისა და დარ-

გობრივი ლექსიკოგრაფიის გამიჯვნა. ტერმინოგრაფია ხშირად მიიჩნევა ისეთ ტერმინო-

ლოგიურ მუშაობად, რომლის ამოცანაცაა ტერმინოლოგიური წყაროების მოსამზადებ-

ლად, ლექსიკონების შესაქმნელად, დასანერგავად თუ ტერმინოლოგიური რესურსების-

გან მათ გასამიჯნავად პროფესიონალთა მიერ სხვადასხვა დარგში გამოყენებული მეთო-

დებისა და ეტაპების აღწერა.  

ტერმინოგრაფიაში კომპიუტერული სისტემის განვითარებამ შექმნა ახალი ტერმინე-

ბი, მაგალითად, კომპიუტერული ტერმინოგრაფია, რომელსაც არნზტი, პიჩტი და მეიერი 

ასე განსაზღვრავენ: „ის დაკავშირებულია ტერმინოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის თეო-

რიასთან, რომელიც მოიცავს საგანგებო ეტაპებს ტერმინოლოგიური მონაცემების შესაკრე-

ბად, მოსამზადებლად, დასაჯგუფებლად და წარსადგენად“; ხოლო კომპიუტერულ ტერ-

მინოლოგიაზე მუშაობას განმარტავენ შემდეგნაირად: „... ეს არის სათანადო მომზადება, 

ტერმინოლოგიის მართვა და შესაბამისობის დადგენა ერთ ან რამდენიმე ენაზე, რაც 

ეფუძნება ტერმინოლოგიისა და კომპიუტერული ტერმინოგრაფიის თეორიაში ჩამოყალი-

ბებულ მეთოდოლოგიურ მიდგომებს“ (Arnzt, Picht, Mayer 2004: 229). 

ტერმინი ტერმინოლოგიური მართვა მეტად გავრცელებულია დარგის სპეციალისტ-

თა შორის, რამდენადაც მას გარკვეული უპირატესობები აქვს სხვა ტერმინებთან, კერძოდ, 

ტერმინოგრაფიასა და ტერმინოლოგიურ მუშაობასთან, თუმცა ამით არ უარვყოფთ, რომ 

ეს უკანასკნელნიც ასევე გამოიყენება (Wright, pudding, 1997: 2). ტერმინოლოგიური მარ-

თვის ერთ-ერთი ამგვარი უპირატესობაა ათწლეულების განმავლობაში ინჟინრების, ქიმი-

კოსების, ბიოლოგებისა და სხვათა ტერმინოლოგიური გამოცდილების თავმოყრა. ეს გა-

მოცდილება მოიაზრებს ტერმინოლოგიური მონაცემების სისტემურ თავმოყრას და მათ 

ასახვას დარგობრივ ლექსიკონებში, ტერმინოლოგიურ კრებულებსა თუ ბაზებში, რაც, თა-

ვის მხრივ, გააუმჯობესებს წერილობით თუ ზეპირ თარგმანსა და დარგთაშორის ურთი-

ერთობებს (Wright, Budin 1997: ibíd.)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ავტორის მიერ გამოყენებული ლიტერატურა იხილეთ ინგლისურ თეზისში. 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

თამარ ვაშაკიძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
tamarvashakidze@yahoo.com 

 

პარონიმია უცხოურ ტერმინოლოგიაში 
 

თანამედროვე ქართულში პარონიმიის ერთ-ერთ აქტიურ წყაროს წარმოადგენს 

მსგავსი აგებულების მქონე უცხო ტერმინები; მიზეზიც გასაგებია: ნასესხები ლექსიკის 

მნიშვნელობა უცნობი აგებულების გამო ბუნდოვანია, ზოგჯერ – სრულიად გაუგებარიც.  

ფორმობრივად მსგავს უცხო სიტყვათა აღრევის შემთხვევები, ფაქტობრივად, ყველა 

დარგის ტერმინოლოგიაში დასტურდება, მაგ.: აპენდიქსი – აპენდიციტი (აპენდიქსი: 

ბრმანაწლავის დანამატი, ჭიაყელა ნაწლავი; აპენდიციტი: აპენდიქსის ანთება); კინეტიკა – 
კინემატიკა (კინეტიკა: თეორიული მექანიკის დარგი, რომელიც მოიცავს დინამიკასა და 

სტატიკას; კინემატიკა: თეორიული მექანიკის დარგი, რომელიც სწავლობს მოძრაობას გე-

ომეტრიული თვალსაზრისით); ქრომატი – ქრომიტი (ქრომატი: ქრომის მჟავას მარილი; 

ქრომიტი: ქრომისა და რკინის შემცველი მინერალი. ქრომოვანი რკინაქვა); სულფატი – 
სულფიდი (სულფატი: გოგირდმჟავა მარილების (თაბაშირის, შაბიამნის, ინგლისური მა-

რილისა და სხვ.) საერთო სახელწოდება; სულფიდი: გოგირდის ნაერთი რომელიმე ლი-

თონთან); ჰელიოსკოპი – ჰელიოსტატი (ჰელიოსკოპი: ტელესკოპი მზის ზედაპირზე ვი-

ზუალური დაკვირვებისათვის; ჰელიოსტატი: ასტრონომიული ხელსაწყო; მისი სარკე (სა-

ათის მექანიზმით მბრუნავი) მზის სხივებს მიაქცევს  მუდმივად ერთი მიმართულებით); 

მეტეორი – მეტეორიტი (მეტეორი: კოსმოსური წარმოშობის გავარვარებული სხეული, რო-

მელიც სწრაფად მოძრაობს დედამიწის ატმოსფეროში; მეტეორიტი: კოსმოსური წარმოშო-

ბის რკინის ან ქვის სხეული, რომელიც დედამიწაზე ჩამოვარდა); სტალაგმიტი – სტალაქ-
ტიტი (სტალაგმიტი: გამოქვაბულის ძირიდან კონუსისებურ სვეტებად აღმართული ამო-

ნაშვერი, ჩვეულებრივ, კალციტისა; სტალაქტიტი: ლოლოებად ჩამოშვებული წარმონაქმ-

ნი (კალციტისა) გამოქვაბულის ჭერზე); ალეგრო – ალეგრეტო (ალეგრო: 1. მუსიკალური 

ნაწარმოების შესრულების ჩქარი ტემპი; 2. ამ ტემპით შესასრულებელი მუსიკალური ნა-

წარმოები ან მისი ნაწილი; ალეგრეტო: 1. მუსიკალური ნაწარმოების ზომიერად ჩქარი 

(მაგრამ ალეგროზე უფრო ნელი) ტემპი; 2. ამ ტემპის შესასრულებელი მუსიკალური ნა-

წარმოები ან მისი ნაწილი);  კონფერანსი – კონფერანსიე (კონფერანსი: მოკლე საოხუნჯო 

მოთხრობა, რომელსაც კონფერანსიე ჰყვება საზოგადოების გასართობად; კონფერანსიე: 

წარმოდგენის (საესტრადო, საცირკო...) მონაწილე პირი, რომელიც აცნობს მაყურებელს 

შესასრულებელი პროგრამის ნომერს და ამავდროულად ართობს მას საკუთარი სახუმარო 

მოთხრობებით) და სხვ. 

არის ისეთი შემთხვევებიც, როცა ერთმანეთში ირევა მსგავსი სტრუქტურის მქონე 

სხვადასხვა დარგის ტერმინი, მაგ.: ჰიპოსტასი – ჰიპოსტაზი (ჰიპოსტასი: სამების თითოე-

ული წევრი; ჰიპოსტაზი: სისხლის შეგუბება სხეულის ქვედა ნაწილებსა და ორგანოებში – 

ემართებათ ავადმყოფებს, რომელთაც გულის მოქმედება აქვთ მოდუნებული); კატარაქტა 
– კატარაქტი (კატარაქტა: თვალის ავადმყოფობა; კატარაქტი: ორთქლის მანქანებში: სა-

mailto:tamarvashakidze@yahoo.com
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რქველთა ავტომატურად ასახდელი მოწყობილობა); ოკულანტი – ოკულარი (ოკულანტი: 

კვირტით ნამყნობი მცენარე; ოკულარი: ოპტიკური ხელსაწყოს ის ნაწილი, რომელიც და-

მკვირვებლის თვალისკენაა მიმართული)  და ა. შ.  

ზოგჯერ ფორმობრივად მსგავსი ტერმინები ერთ შემთხვევაში სინონიმებს წარმო-

ადგენს, ხოლო სხვა შემთხვევაში – პარონიმებს: ელიფსი – ელიფსისი (სინონიმებია ელიფ-
სი და ელიფსისი შემდეგი მნიშვნელობით: ლინგვ. მეტყველების პროცესში ან წერილო-

ბით ტექსტში დაკლება სიტყვის ან სიტყვებისა, რომლებიც ადვილად საგულისხმებელია 

კონტექსტით, მაგრამ ელიფსს სხვა მნიშვენლობაც აქვს: მათემ. შეკრული მრუდი (ოვალუ-

რი), მიიღება კონუსის სიბრტყესთან გადაკვეთით) და სხვ. 

 

 

 

იამზე ვაშაკიძე 
კავკასიის უნივერსიტეტი 
iamzevashakidze@gmail.com 

 

XIX საუკუნის II ნახევრის ქართული პრესა  

ტერმინთშემოქმედების შესახებ 

 
XIX საუკუნის II ნახევარში საქართველოში აქტიურდება გარუსების პოლიტიკის წი-

ნააღმდეგ მიმართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა. ამ ფონზე მოწინავე 

საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ექცევა სამწიგნობრო ენა, კერძოდ, ისეთი საეტაპო 

მნიშვნელობის საკითხები, როგორებიცაა: სალიტერატურო ენის ერთიანობა, საორიენტა-

ციო სტილის განსაზღვრა, დამოკიდებულება უცხო სიტყვებისადმი და სხვ. აღნიშნულ 

თემებზე მსჯელობა შესაძლებელი იყო მხოლოდ იმ ქართულ პერიოდულ გამოცემებში, 

რომელთაც ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკისა და მკაცრი ცენზურის პირობებში იტ-

ვირთეს სამწიგნობრო ენის გადარჩენის, შენახვისა და განვითარების საპასუხისმგებლო 

ფუნქცია.  

აღნიშნული პერიოდის ქართული გაზეთების გამომცემლები და რედაქტორები დგა-

ნან სალიტერატურო ენის სიწმინდის დაცვის სადარაჯოზე; ამას მოწმობს მოწინავე საზო-

გადოების წარმომადგენელთა პუბლიკაციებში მოცემული გამაფრთხილებელი, ზოგჯერ 

რადიკალური განცხადებები ბარბარიზმების, ასევე, ენის დემოკრატიზაციის შედეგად სა-

ლიტერატურო ენაში შემოჭრილი დიალექტიზმების ზოგადად, ტერმინოლოგიური პრობ-

ლემების შესახებ. 

უმაღლესი განათლების კერებისა და დარგობრივი სამეცნიერო კრებულების არარ-

სებობის პირობებში ქართული პრესა წარმოადგენს სასწავლო-საგანმანათლებლო ცენტრს 

მეცნიერებით, ხელოვნებით, მრეწველობით, სოფლის მეურნეობითა და სხვადასხვა სფე-

როთი დაინტერესებული მკითხველისათვის. ქართული პრესის ფურცლებზე სისტემატუ-

რად იბეჭდება თარგმნილი თუ ორიგინალური სამეცნიერო წერილები. ქართული განათ-

ლებისა და ტერმინოლოგიის სფეროში არსებული პრობლემებიც პირველად აქ იჩენს 
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თავს, კერძოდ: აშკარაა, რომ საზოგადოება ჯერ არ არის მზად სამეცნიერო ნაშრომთა ენის 

გასაგებად. 

პრესის საშუალებით იგებს საზოგადოება აქამდე უცნობი ტერმინების შესახებ; არის 

აზრთა გაზიარებაც და ცხარე კამათიც სამეცნიერო ენის პრობლემებზე, ამოცანებზე, გეგ-

მებზე. პირველად სწორედ ქართული პრესის ფურცლებზე ჩნდება სამეცნიერო ცნებათა 

ზუსტი შესატყვისების დადგენის პრინციპები, რომლებიც ორი ძირითადი მიმართულე-

ბით უნდა შესწავლილიყო: 

1. თვითონ საგანი თავისი შინაგანი თუ გარეგანი მახასიათებლებით;  

2. სამწიგნობრო ენა თავისი დიალექტური, არქაული თუ თანამედროვე ქვესისტემე-

ბით. 

XIX საუკუნის II ნახევრის ქართული პერიოდული გამოცემები, უდავოდ, მნიშვნე-

ლოვან წყაროს წარმოადგენს სამეცნიერო ენის ქმნადობის ისტორიისათვის. პუბლიკაციე-

ბის თემატიკიდან გამომდინარე, კურსი, რომელიც ითვალისწინებდა, ერთი მხრივ, ტერ-

მინთშემოქმედების მეთოდოლოგიის განვითარებას, ხოლო, მეორე მხრივ, საზოგადოების 

სწორმეტყველებაზე ზემოქმედებას, დღესაც არ კარგავს აქტუალობას და სწორი ორიენტი-

რია თანამედროვე სამეცნიერო-პოპულარული გამოცემებისათვის. 

 

 

 

ნინო ზედგინიძე 
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ninozedginidze404@gmail.com 

 

არამატერიალური ტოპონიმიის დენოტატი, როგორც  

საკუთარსახელური ტერმინი 
 

სახელდების დროს საგნისა თუ მოვლენის გამორჩევა ამა თუ იმ ნიშნით ხდება და 

სწორედ ეს ნიშანია სახელდების საფუძველი (გამყრელიძე). ყოველგვარი ლექსიკური ერ-

თეული – საზოგადო სახელია ის  თუ საკუთარი – ენობრივი ნიშანია და, ამდენად, რაიმეს 

აღმნიშვნელი. საზოგადო სახელი, ჩვეულებრივ, მოკლებულია ინდივიდუალურ მნიშვნე-

ლობას, საკუთარი სახელი კი, როგორც წესი – ზოგად მნიშვნელობას  (ცხადაია). 

საკუთარი სახელი გამოყოფს მსგავსიდან ერთადერთს და უპირისპირებს ყველა და-

ნარჩენს. საკუთარი სახელისთვის დამახასიათებელია მხოლოდ გამოყოფის, გამოცალკე-

ვების თვისება (ჯორბენაძე).  საკუთარი სახელის  ნებისმიერ სახელდებაში მონაწილეობს 

სამი კომპონენტი: სახელმდები, დენოტატი ანუ სახელსადები ობიექტი და სახელწოდება 

(ცხადაია). 

არსებითი სახელების კლასიფიკაციისას გამოიყოფა ორი სტრუქტურულ-სემანტი-

კური ჯგუფი საკუთარი და საზოგადო სახელების გასამიჯნად. კლასიფიცირება მოწმობს 

იმას, რომ  შესაძლოა, გამოიყოს დენოტატი,  როგორც ტიპური მახასიათებელი კონკრეტუ-
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ლი ჯგუფისა, რომელსაც გააჩნია გარკვეული თვისებები და მახასიათებლები. იგი საშუა-

ლებას იძლევა, გააერთიანოს კლასი ან გამოიყოს ცალკე კლასად (კამიანეტსი). 

ქართულ ენათმეცნიერებაში მიღებული განმარტებების მიხედვით ტოპონიმიაში წი-

ნა პლანზე წამოწეულია დენოტატის გეოგრაფიული მხარე, შესაბამისად, ფიზიკური ან 

სხვა ტიპის თვისებები, ხოლო გერმანული განმარტებით ფიზიკურ და გეოგრაფიულ მახა-

სიათებლებთან ერთად განმარტებულია  დენოტატის ენათმეცნიერული მხარეც. აღსანიშ-

ნავია, რომ, ტერმინ დენოტატის განმარტების მსგავსად, ქართული და გერმანული ენების 

ტოპონიმიაში განსხვავებული მდგომარეობაა არამატერიალური დენოტატის შემთხვევა-

შიც, აღმოჩნდა, რომ ქართულ ტოპონიმიაში არ  ჩანს  ცნება არამატერიალური დენოტატი 

და, შესაბამისად, არ არის კლასიფიცირებული არამატერიალური დენოტატის აღმნიშვნე-

ლი ტერმინები.  გერმანულ ტოპონიმიაში არსებობს  არამატერიალური დენოტატის ცნება 

და, შესაბამისად, მისი აღმნიშვნელი ტერმინები: Mythonyme – მითონიმი (ბერძ. Mythos 

მითოსი, Märchen ზღაპარი + -onym სახელი), Theonyme – თეონიმი (ბერძ. Theos, Gott 

ღმერთი + -onym სახელი) და Poetonyme – პოეტონიმი  ან  Onomapoetika – ონომაპოეტიკა 

(die EN in der Literatur – საკუთარი სახელი ლიტერატურაში). ცხადია, ეს ტერმინოლოგია 

არსებობს ქართულ ონომასტიკაში, თუმცა იგი არ კლასიფიცირდება, როგორც არამატერი-

ალური დენოტატის აღმნიშვნელი ტერმინები, რაც მიგვაჩნია, რომ ტერმინ დენოტატის 

სხვადასხვაგვარად გააზრებასთან უნდა იყოს დაკავშირებული. 

 

 

 

რუსუდან ზექალაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
rusikoz@yahoo.com 

 

ქართულ-გერმანული ლექსიკოგრაფია  

(ისტორია, პერსპექტივა და პრობლემები) 

 
ენათა კონტაქტების ინტენსიურობამ და თარგმანების მომრავლებამ კიდევ უფრო აქ-

ტუალური გახადა მუშაობა ახალ თარგმნით ლექსიკონებზე. ქართულ ლექსიკოგრაფიაში 

განსაკუთრებული ადგილი უკავია ორენოვან ლექსიკონებს, რომელთა შედგენაც უფრო 

ინტენსიური გახდა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. მათ შორის ღირსეული ადგილი 

უკავია ქართულ-გერმანულ ლექსიკოგრაფიულ ნაშრომებს, რომელთა დახასიათება შეიძ-

ლება სხვადასხვა კრიტერიუმით: სიტყვათა რაოდენობის, დანიშნულების, სალექსიკონო 

სტატიის აგებულების, განმარტების სპეციფიკის, მეტყველების ნაწილთა გადმოცემისა და 

სხვ. მიხედვით.  

პირველად ქართულ-გერმანული ლექსიკონების შედგენას ხელი მოჰკიდეს გერმა-

ნელმა მეცნიერებმა. საზღვარგარეთ გამოქვეყნებულ ლექსიკონთა შორის უძველესია თეო-

დორ კლუგესა (1919; 1920) და რიხარდ მეკელაინის (1928) ქართულ-გერმანული ლექსიკო-
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ნები, რომლებიც დღეს ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობას წარმოადგენს და, მიუხედავად ზო-

გიერთი უზუსტობისა, ქართულ-გერმანული ლექსიკოგრაფიისთვის დიდი მნიშვნელობა 

აქვს. 

უცხოეთში გამოცემულ ლექსიკოგრაფიულ ნაშრომებში გამორჩეულია კიტა ჩხენკე-

ლის ქართულ-გერმანული ლექსიკონი, რომელიც 1960-1965 წლებში 26 ნაკვეთად გამოვი-

და შვეიცარიაში (ბოლო ნაკვეთები დაასრულა ქართველოლოგმა იოლანდა მარშევმა რუთ 

ნოიკომთან, ლეა ფლურთან, ვიქტორ ნოზაძესთან თანამშრომლობით). მასში სიახლეა, 

რომ ზმნები განლაგებულია ძირების მიხედვით და ინდექსირებულია უღლების, გვარისა 

და ქცევის გათვალისწინებით. ლექსიკონი გამოირჩევა ლექსიკური ერთეულების სიმ-

დიდრით, მასალის დიდი მოცულობით, ზმნების წარმოდგენის ახლებური მეთოდით, 

მაგრამ ძიება საკმაოდ რთულია და მოითხოვს გარკვეულ ლინგვისტიკურ მომზადებას. 

მოგვიანებით უცხოეთში გამოიცა ვოლფგანგ ლანგესა (1987) და მიხეილ იელდენის 

(2001) მცირე მოცულობის ლექსიკონები, 1999 წელს კი ჰამბურგში – ძველქართულ-გერმა-

ნული ლექსიკონი (ზ. სარჯველაძე, ჰ. ფენრიხი); უაღრესად საინტერესოა ჰაინც ფენრიხის 

ქართულ ზმნათა სამტომეული (2013), რომელშიც ზმნები დალაგებულია ძირების მიხედ-

ვით (თანაავტორები: ნანა ოდიშელიძე, ნათია რაინეკი). ქართული ენის უცხოელი შე-

მსწავლელებისთვისაა განკუთვნილი ლია აბულაძისა და ანდრეას ლუდენის „ქართული 

ენის ძირითადი ლექსიკა“ (2011), რომელშიც სიტყვები თემატურადაა დალაგებული.  

საქართველოში გამოცემულმა ლექსიკონებმა თავის დროზე დიდი დახმარება გაუ-

წია ქართველ მომხმარებლებს. ესენია ნოდარ ადამიას (1963), ოთარ ხუციშვილისა და თა-

მარ ხატიაშვილის (1977) ქართულ-გერმანული ლექსიკონები, შედარებით ახალი – ბადრი 

შარვაძისა (2007) და რუსუდან ზექალაშვილისა (2009). პირველში ზმნები წარმოდგენილია 

უღლებადი ფორმით, ხოლო მეორეში – მასდარით, თუმცა იქვე მითითებულია გარდამა-

ვალი და გარდაუვალი ზმნების უღლებადი ფორმებიც. მცირე მოცულობის ლექსიკონები-

დან გამოვყოფთ ჭ. ქირიას გერმანულ-ქართულ და ქართულ-გერმანულ მოკლე ლექსი-

კონს (2001). 

ორენოვანი ლექსიკონების უცხოელი მომხმარებლისთვის ერთ-ერთ მტკივნეულ სა-

კითხად რჩება ქართული ზმნის სალექსიკონო ერთეულად გამოყენება, რადგან არაქარ-

თველისთვის საკმაო სირთულეს წარმოადგენს როგორც მასდარით, ისე უღლებადი ფორ-

მით ზმნის ძიება. ვფიქრობთ, საჭიროა მოინახოს უფრო ოპტიმალური და პრაქტიკულად 

გამოსაყენებელი ხერხი, რომ უცხოელებს გაუადვილდეთ ქართული ზმნების არამარტო 

ლექსიკონში მოძიება, არამედ მათი მართებული გამოყენებაც. 

გარდა თარგმნითისა, საინტერესოა სპეციალური ლექსიკონები, კერძოდ, ფრაზეო-

ლოგიური: ოთარ აბაშიძის (2006), ნ. სტამბოლიშვილის (2010), ნანა ბოლქვაძე-ლიუდკეს 

(2011), ასევე – მანანა ნაპირელის თემატური ლექსიკონი (2005). შედგენილია რამდენიმე 

უაღრესად საჭირო დარგობრივი ლექსიკონიც: ბოტანიკურ, იურიდიულ, სამედიცინო, 

ფარმაცევტულ, ეკონომიკურ, მათემატიკურ ტერმინთა და სხვ. 

თანამედროვე ეპოქამ დღის წესრიგში დააყენა ორენოვანი ელექტრონული ლექსიკო-

ნის შექმნის აუცილებლობა, რომელსაც ექნება მოქნილი საძიებო სისტემა და დახმარებას 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

გაუწევს ქართული ენის შესწავლით დაინტერესებულ უცხოელებსაც. ეროვნული ბიბლი-

ოთეკის ვებგვერდზე დაწყებულია გერმანულ-ქართული ლექსიკონის მონაცემების შეტანა. 

ინტერნეტსივრცეში განთავსებულ რამდენიმე გერმანულ-ქართულ სათარგმნ ვებ-

გვერდზე შეინიშნება ლექსიკურ ერთეულთა სიმცირე და საკმაოდ ბევრი ხარვეზიც, რად-

გან შექმნილია ლექსიკოგრაფების მონაწილეობის გარეშე, მაგრამ მაინც კარგი დასაწყისია. 

 

 

 

ანა თენიეშვილი 
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 
anna_tenieshvili@yahoo.com 

 

ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის შექმნისა და  

დამკვიდრების აუცილებლობა 

 
დღესდღეობით საზღვაო დარგი საერთაშორისო დარგია, რომელშიც მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყანა განსხვავებულ ფუნქციას ასრულებს. ჩვენს ქვეყანას, ძირითადად, სა-

ტრანზიტო ფუნქცია ეკისრება და თავისი გეოსტრატეგიული ადგილმდებარეობიდან 

გამომდინარე, მთელი ისტორიის განმავლობაში ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირე-

ბელ წერტილს წარმოადგენს. ამასთან ერთად, საქართველოს, როგორც საზღვაო განათლე-

ბის მნიშვნელოვან ცენტრს, შეუძლია გაზარდოს თავისი როლი მაღალკვალიფიციური მე-

ზღვაურების მომზადების საკითხში. 

ამრიგად, საზღვაო განათლებას მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის საქართველოს 

საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლასა და ქვეყნის ეკონომიკის განსავითარებაში. ისეთი 

საკითხი, როგორიცაა საზღვაო ლექსიკონის შექმნა და, ასევე, ქართული საზღვაო ტერმი-

ნოლოგიის დამუშავება, ძალზე მნიშვნელოვანია საზღვაო განათლების განსავითარებ-

ლად და საერთაშორისო საზღვაო დარგში საქართველოს ღირსეული ადგილის დასამ-

კვიდრებლად. 

ასევე მნიშვნელოვანია, ხელი შევუწყოთ ეროვნული ტერმინის და სხვა მეთოდით 

შექმნილი ან ენაში შემოსული ტერმინების თანაარსებობას. 

არსებული ლექსიკონები არ არის სრულყოფილი ტერმინოლოგიის შექმნისა და და-

მკვიდრების თვალსაზრისით (რ. რიჩკოვის ინგლისურ-რუსულ-ქართული და ვ. ბარათაშ-

ვილის ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის ლექსიკონე-

ბი). შესაბამისად, საჭიროა განისაზღვროს ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის შექ-

მნის/განვითარების მეთოდები, როგორებიცაა: ტრანსლიტერაცია, დერივაცია, სესხება, სა-

ერთაშორისო ტერმინების დამკვიდრება. 

ამ პროექტის განსახორციელებლად შესაბამისი გუნდის შექმნა ერთ-ერთი უმნიშვნე-

ლოვანესი საკითხია. ეს გუნდი გააერთიანებს საზღვაო დარგის სპეციალისტებს (კაპიტნებს, 

მექანიკოსებს, ელექტრომექანიკოსებს), ინგლისური ენის ფილოლოგებს, ლექსიკოგრაფე-

ბს, ქართველოლოგებსა და ტერმინოლოგებს. 

mailto:anna_tenieshvili@yahoo.com
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ასეთი ლექსიკონი გაზრდის ქართველი სტუდენტების სწავლისადმი სწრაფვას, გაა-

უმჯობესებს სასწავლო პროცესის ხარისხს და ხელს შეუწყობს ქართული საზღვაო ტერმი-

ნოლოგიის დამკვიდრებას როგორც საზღვაო განათლების დარგში, ასევე საზღვაო დარგის 

სხვა სფეროებში. ეს აუცილებელია, რადგან ქართული უძველესი ენაა და საქართველოს 

დღესდღეობით საერთაშორისო საზღვაო დარგში მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია. 

 

 

 

დარეჯან კაჭარავა 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 
dkacharava@rambler.ru 

ვახტანგ ლიჩელი  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
vakhlich@hotmail.com   

მარინე ფირცხალავა 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 
marinepirtcxalava@yahoo.com  

 

ქართული არქეოლოგიური ტერმინოლოგიის  

განმარტებითი ლექსიკონი 

 
არქეოლოგიური ტერმინები დიდწილად განეკუთვნება არქეოლოგიის თეორიის სა-

კითხთა რიგს, რომელიც დღემდე კვლევის საგნად რჩება. მეცნიერები ვერ თანხმდებიან 

მთელ რიგ საკითხებზე, რის შედეგადაც არქეოლოგიურ ლიტერატურაში შეუსაბამობებს 

ვაწყდებით ხოლმე. ძირითადად, ესაა, ერთი მხრივ, მაგალითად, არტეფაქტის სახეობის 

განსაზღვრა (როცა არქეოლოგიურ ლიტერატურაში ერთი და იმავე სახეობის არტეფაქტი 

სხვადასხვა სახელწოდებით არის მოხსენიებული), და, მეორე მხრივ, არის კატეგორია 

ტერმინებისა, რომლებიც ითხოვს დაზუსტებას, თუ რა შინაარსი უნდა ჩაიდოს მათში. 

ამ ხარვეზის შეძლებისდაგვარად დაძლევის მიზნით გადაწყდა ქართული არქეო-

ლოგიური ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონის შექმნა. რამდენიმე ათეული 

წლის განმავლობაში არქეოლოგთა ჯგუფის მიერ არქეოლოგიურ ლიტერატურაში მოძიე-

ბული და განმარტებულია ტერმინები, რომლებიც მოიცავს რამდენიმე კატეგორიას: არტე-

ფაქტების სახელწოდებებს, პერიოდიზაციასთან დაკავშირებულ ტერმინებს, არქეოლოგი-

ური ეპოქების განმარტებებს, სტილის მიხედვით განსაზღვრულ ნიმუშებს, ტექნოლოგი-

ურ პროცესთან დაკავშირებულ ტერმინებს. 

ამავე დროს, ლექსიკონი მოიცავს არაერთი სამეცნიერო მიმართულების ტერმინებ-

საც, დაკავშირებულს არქეოლოგიასთან: არქიტექტურულ, ეპიგრაფიკულ, ეთნოლოგიურ, 

ნუმიზმატიკურ, მინერალოგიურ, ლითონმცოდნეობის ტერმინებს. XXI საკუნეში არქეო-

ლოგიური ძიებანი წარმოუდგენელია დარგთაშორისი კვლევის გარეშე, შესაბამისად, 

mailto:dkacharava@rambler.ru
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

მდიდრდება არქეოლოგიური ტერმინოლოგია.  

ლექსიკონში ყველა ეს ტერმინი მოცემულია ანბანური სისტემით და არა თემატურ 

თავებად. ქართულ ტერმინებს ბოლოს დართული აქვს იმ ლათინურენოვანი სპეციფიკუ-

რი ტერმინების განმარტებანი, რომლებიც სამეცნიერო ლიტერატურაში ამ ფორმით არის 

დამკვიდრებული, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში 

უკვე არსებობს ამა თუ იმ ლათინური ტერმინის ქართული შესატყვისი, უპირატესობა 

ენიჭება ქართულს.  

წარმოდგენილი ნაშრომი მიზნად არ ისახავს შექმნას არქეოლოგიური ტერმინების 

სრულყოფილი განმარტებები, სადღეისოდ ეს შეუძლებელიცაა. ეს არის მცდელობა ქარ-

თულ არქეოლოგიურ ტერმინებში არსებული ბუნდოვანების დაძლევისა. 

 

 

 

თამარ კვიციანი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
tamunakviciani@yahoo.com 

 

ქართული ტერმინოლოგია: ტრადიცია და თანამედროვეობა 

 
მე-20 საუკუნის დასასრული და 21-ე საუკუნის დასაწყისი აღინიშნა დიდი ძვრებით 

მეცნიერებისა და ტექნიკის თითქმის ყველა დარგში. თანამედროვე ტექნოლოგიებმა შეაღ-

წია სხვადასხვა დარგში და რევოლუციური ცვლილებები გამოიწვია. ამ პროცესს ბუნებ-

რივად მოჰყვა ბევრი ახალი სამეცნიერო ცნების და, შესაბამისად, ტერმინის გაჩენა, რამაც 

ქართული ენა დიდი გამოწვევის წინაშე დააყენა. თანამედროვე ქართულ ტერმინოლოგია-

ზე ზედაპირული დაკვირვებაც კი გვიჩვენებს, რომ თითქმის ყველა დარგში ტერმინები 

მკვიდრდება ტრანსლიტერაციის წესით. ენა აივსო ისეთი ტერმინებით, როგორებიცაა: 

ტულკიტი, სკროლინგი, სტარტაპი, სტარტაპერი, მერჩენდაიზერი, მერჩანტი, ქეშფლოუ, 
კონტრასიგნაცია, იმუნოპრეციპიტაცია, დელეცია, ადჰეზია, ქემორეპელენტი, კალცინეი-
რინი, დრეიფი, შაპერონი, რეპარაცია, ინჰიბიცია და მრავალი სხვა.  

სწორედ ამ ვითარებამ განაპირობა ჩვენი საკვლევი თემის არჩევანი – ქართული 

ტერმინოლოგიის შესწავლა როგორც მათი წყაროების, ისე სტრუქტურულ-სემანტიკური 

მახასიათებლების თვალსაზრისით. ტერმინოლოგია შეპირისპირებით პლანში შევისწავ-

ლეთ: ერთი მხრივ, გავაანალიზეთ მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში შექმნილი ტერმინე-

ბი, რისთვისაც შევარჩიეთ 800 ტერმინი ბოტანიკის, ზოოლოგიისა და ანატომიის დარგე-

ბიდან; შემდეგ კი განვიხილეთ შედარებით გვიან განვითარებული დარგების: გენეტიკის, 

იმუნოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის ტერმინოლოგია, ასევე 800 ერთეული. საკვლევი 

მასალა შევარჩიეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენ-

ტრის მიერ შექმნილი ინგლისურ-ქართული ბიოლოგიური ონლაინ-ლექსიკონიდან 
(http://bio.dict.ge). 

ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში გაჩენილი 
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ქართული ტერმინები, ძირითადად, იქმნება ქართული ენის რესურსების აქტიური გამო-

ყენებით. ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ქართული ენა და ქართული საერთო ლექსიკის სიტყვე-

ბი მეტად მარჯვედ გამოიყენება ტერმინების შესაქმნელად. ქართული ენის რესურსებით 

შექმნილი ტერმინების რაოდენობა თითქმის 90 პროცენტს აღწევს.  

სულ სხვა ვითარებაა შედარებით გვიან განვითარებული დარგების: გენეტიკის, 

იმუნოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის ტერმინოლოგიაში. კვლევამ გვიჩვენა, რომ ტერ-

მინთა 90% ქართულად გადმოტანილია ტრანსლიტერაციის გზით. ტერმინთა ქართულად 

გადმოტანის დროს ხშირად უგულებელყოფილია ქართული ენის ნორმები. განსაკუთრე-

ბულ შეშფოთებას იწვევს ის, რომ ტრანსლიტერაციით გადმოდის არამხოლოდ ერთსი-

ტყვიანი, არამედ ანალიტიკური ტერმინებიც. მეორე მხრივ, იკვეთება ანალიტიკური ტერ-

მინების ხვედრითი წილის ზრდა თანამედროვე ტერმინოლოგიაში. ჩვენ მიერ გაანალიზე-

ბულ მასალაში ჩანს, რომ ანალიტიკური ტერმინების რაოდენობა 70 პროცენტამდეა გა-

ზრდილი. ასეთი ტერმინების ტრანსლიტერაციით გადმოტანა კი დიდ ტერმინოლოგიურ 

ბუნდოვანებას ქმნის, რაც თავად დარგების განვითარებისთვისაც სახიფათო ტენდენციაა.  

ტერმინების სტრუქტურულ-სემანტიკური მახასიათებლების შეპირისპირებითმა შე-

სწავლამ გამოავლინა მთელი რიგი თავისებურებები, რომელთა გათვალისწინება მნიშვნე-

ლოვანი იქნება ტერმინოლოგიური პოლიტიკის განსაზღვრის თვალსაზრისით. 

ჩვენმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ დღეს ქართული ტერმინოლოგია სავალალო მდგო-

მარეობაშია და ის საჭიროებს სპეციალისტების ჩარევას. ამის აუცილებლობა სწორედ მე-

20 საუკუნის პირველ ნახევარში შექმნილი ტერმინებისა და შედარებით გვიან განვითარე-

ბული დარგების ტერმინების შეპირისპირებითმა ანალიზმა გამოკვეთა. ქართული ტერ-

მინთშემოქმედების ისტორია კი ჩინებული მაგალითია იმისა, რომ ქართულ ენას აქვს რე-

სურსი ახალი ტერმინების შესაქმნელად. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ტერმინი 

ვერ შეიქმნება ქართული ენის რესურსებით, თავი არც ინტერნაციონალიზმების გამოყენე-

ბაზე უნდა შევიკავოთ. ჩვენი აზრით, საუკეთესო გამოსავალი არის სწორედ ქართული 

ტერმინთშემოქმედების მდიდარ ისტორიაში, რასაც პირობითად „ოქროს შუალედი“ შეიძ-

ლება ვუწოდოთ. 

 
 

 

ეველინა კვიატეკი  
კრაკოვის პედაგოგიური უნივერსიტეტი  
ewelina.kwiatek@up.krakow.pl 

 

თარგმანისა და ტერმინოლოგიური პრობლემები ინგლისურ-პოლონური და  

პოლონურ-ინგლისური ფოტოგრამეტრიის ლექსიკონის შედგენისას 

ფოტოგრამეტრია არის მეცნიერება და ტექნოლოგია, რომელიც ფოტოების მეშვეო-

ბით განსაზღვრავს ობიექტის ფორმას, ზომასა და მის ადგილმდებარეობას. ეს არის უფრო 

ფართო დარგის – გეოდეზიის – განშტოება. გეოდეზია, თავის მხრივ, შეისწავლის და გან-
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

საზღვრავს დედამიწის ზედაპირზე რომელიმე წერტილის სიგრძეს, კუთხეებსა და მის სამ-

განზომილებიან მდებარეობას.  

იმის გამო, რომ ვიწროა გამოყენების არეალი და აღნიშნული სფეროსადმი ინტერესი 

არც ისე დიდია, ინგლისურ-პოლონური და პოლონურ-ინგლისური ფოტოგრამეტრიის 

ლექსიკონებიც საკმაოდ მწირია. დღემდე ამ დარგში სულ სამი ლექსიკონია გამოცემული. 

კერძოდ, ფოტოგრამეტრიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ გამოცემული ფოტოგრა-

მეტრიის შვიდენოვანი ლექსიკონი (1961), სიტეკის მიერ შედგენილი ხუთენოვანი ტერმი-

ნოლოგიური ლექსიკონი ფოტოგრამეტრიასა და დისტანციურ ზონდირებაში (Słownik 
terminologiczny (pięciojęzyczny) z zakresu fotogrametrii i teledetekcji ) (1990) და კურჩინსკის 

მიერ შედგენილი პოლონურ-ინგლისური და ინგლისურ პოლონური ფოტოგრამეტრიის 

ლექსიკონი (2014).  

ფოტოგრამეტრია სწრაფად ვითარდება და სხვა დისციპლინების, მათ შორის ინ-

ფორმატიკისა და კომპიუტერული ხედვის, მიღწევებს ეყრდნობა, შესაბამისად, პირველი 

ორი ლექსიკონი დღეს ამ  სფეროსათვის მოძველებულია. რაც შეეხება კურჩინსკის ლექსი-

კონს, ის დღემდე აქტიურად გამოიყენება და მდიდარია ტერმინოლოგიური თვალსაზრი-

სით, მაგრამ დანარჩენი ორი ლექსიკონის მსგავსად, ისიც მხოლოდ ამ სფეროში მომუშავე 

სპეციალისტების, მკვლევრებისა თუ სტუდენტებისთვისაა განკუთვნილი. ტექნიკური ავ-

ტორების, მთარგმნელებისა და თვით მეცნიერებისათვის, რომლებიც ამ კონკრეტულ 

დარგს არ იცნობენ, ეს ლექსიკონი შეიძლება უსარგებლო აღმოჩნდეს, რადგან მასში შემო-

თავაზებული მხოლოდ ტერმინებითა და მისი შესატყვისებით ვერ შეძლებენ ცნებების გა-

აზრებასა და სემანტიკური კავშირების პოვნას ამ სფეროს ცნებათა შორის.   

მოხსენებაში შევეხებით ახალ მცდელობას, შეიქმნას  ფოტოგრამეტრიის ორენოვანი 

ლექსიკონი, რომელიც სასარგებლო იქნება როგორც დარგის, ისე ენის სპეციალისტებისა-

თვის. ლექსიკონი ეფუძნება გრენშოუს სტატიას – „ფოტოგრამეტრიის ტერმინოლოგია: მე-

სამე გამოცემა“, 2016. სტატიაში მოცემულია ინგლისური ტერმინების ნუსხა განმარტებე-

ბით. ეს ტერმინები და განმარტებები ითარგმნა პოლონურად და გამოვიყენეთ ინგლი-

სურ-პოლონური და პოლონურ-ინგლისური ფოტოგრამეტრიის ლექსიკონის შესადგენად. 

ლექსიკონი ასევე გამდიდრებულია გრამატიკული, ორთოგრაფიული და სემანტიკური 

ინფორმაციითაც.  

ლექსიკონის შედგენა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა როგორც თარგმანის (იმ განმარ-

ტებათა თარგმნა, რომლებიც ხშირად სხვა ტერმინების მნიშვნელობებსაც ემთხვეოდა), 

ისე ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით (სინონიმია, პოლისემია, შესატყვისთა არარსებო-

ბა). 
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გურამ კიკნაძე  
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  
guram.kiknadze@yahoo.com 

გივი ჯავაშვილი 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  
gjavashvili@tsmu.edu 

ლია რუსიეშვილი 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 
tatia_rusieshvili@yahoo.com 

შუქია აფრიდონიძე 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
shapri40@gmail.com 

  

სამედიცინო ტერმინთა ორთოგრაფიული ლექსიკონი 
 

წინამდებარე ლექსიკონი ჯერჯერობით ერთადერთი წმინდა ორთოგრაფიული 

ლექსიკონია დარგობრივი, კერძოდ, სამედიცინო ტერმინოლოგიისა.  

მისი შედგენა იმითაა შეპირობებული, რომ მათ მოსახლეობის უფართოესი ფენები 

იყენებენ და წლების განმავლობაში სამედიცინო ტერმინოლოგიაში შეუწყნარებელი სიჭ-

რელე წარმოიშვა ზეპირ, და აქედან – წერით მეტყველებაში. აღნიშნული საკითხის მოწეს-

რიგებას ემსახურება წარმოდგენილი ლექსიკონი. 

ცნობილია, რომ საერთაშორისო ტერმინთა უმრავლესობა, ძველბერძნულისა და ლა-

თინურის, აგრეთვე ცოცხალი ევროპული ენების (გერმანულის, ფრანგულის, ინგლისუ-

რის) ნასესხობებს წარმოადგენს. სხვადასხვა დროს შემუშავდა გარკვეული წესები ცალკე-

ული ბგერებისა თუ ბგერათკომპლექსების გადმოცემისა. ისინი ძალაში რჩება სამედიცი-

ნო ტერმინოლოგიისთვისაც. 

სამედიცინო ტერმინოლოგიის გამოყენებისას ორთოგრაფიული შეცდომების დიდი 

ნაწილი გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში ევროპული 

ნასესხობები ქართულში, ძირითადად, რუსულის გზით შემოდიოდა. ამდენად, რუსული 

ენის გავლენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ლექსიკონში ეს პრობლემაც გათვალისწინებუ-

ლია [და არა...] და [... კი არა] აკრძალვათა სისტემის გამოყენებით და მართებული ფორმე-

ბის მითითებით, კერძოდ, ე. წ. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და რთულად მოსა-

წესრიგებელი აღმოჩნდა -ურ სუფიქსით ზედსართავ სახელთა წარმოების საკითხი. მაგ., 

ანამნეზი: ანამნეზური, ბიოფსია: ბიოფსიური. ამასთან, გასათვალისწინებელია ფუძეში რ 

და ლ თანხმოვნების არსებობა. მაგ., პლაზმა : პლაზმური, მაგრამ: ნერვი : ნერვული. 
უცხოურ ფუძეებზე -ურ სუფიქსის დართვისას გარკვეული ანგარიში ეწევა იმ ხანგრძლივ 

ტრადიციას, რომლის მიხედვითაც -ურ სუფიქსი ერთვის ლათინურსავე ზედსართაულ 

ფუძეს, თავის მხრივ, -ალ ელემენტით ნაწარმოებს. ეს ფორმები, როგორც ნაკლებ რეკომენ-

დებული, მაგრამ საკმაოდ გავრცელებული, თავსდება მრგვალ ფრჩხილებში ძირითადი 

ფორმების პარალელურად, ასე: აბდომინური (// აბდომინალური), ცერებრული (// ცერებ-
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

რალური). გამონაკლისს წარმოადგენს, ერთი მხრივ, მოკლე ფუძეები, რომელთა მნიშვნე-

ლობაც იბინდება -ურ/-ულ სუფიქსის დართვისას, რის გამოც აუცილებელი ხდება უცხო-

ური -ალ ბოლოსართის შენარჩუნება. ასეთი ფორმებია: ნაზალური, ორალური, ვაზალუ-
რი, მანუალური.  

ლექსიკონში გათვალისწინებულია ის გარემოებაც, რომ საერთაშორისო ტერმინთა-

გან ხშირად პარალელურ ფორმებს ქმნის იდენტური ბგერის ან ბგერათკომპლექსის შე-

მცველი ტერმინების სესხება სხვადასხვა (ბერძნული, ლათინური ან ცოცხალი ევროპუ-

ლი) ენიდან. ასეთ შემთხვევებში ძირითად ვარიანტად მიჩნეულია ის ფორმა, რომელსაც 

სოციალური სანქცია მოპოვებული აქვს და უფრო დამკვიდრებულია ტერმინოლოგიურ 

სიტყვათხმარებაში. მსგავსი ვარიანტების მიმართება ლექსიკონში ასე აისახება: ნევროლო-
გია, ნევროპათოლოგია, მაგრამ: ნეიროქირურგია. 

ლექსიკონს ერთი დამატებითი ფუნქციაც აქვს – უცხო სიტყვების შესატყვისი ქარ-

თული ტერმინების დამკვიდრებისათვის ხელშეწყობა. თუ საერთაშორისო ტერმინს მოე-

პოვება ქართული შესატყვისიც, ლექსიკონში ისინი და კავშირით წყვილდებიან (იმ შე-

მთხვევაშიც კი, როცა მათი იდენტურობა მეცნიერული თვალსაზრისით სადავოა (მაგ.: 

ტუბერკულოზი და ჭლექი).  
ლექსიკონის ტერმინოლოგიურ ნაწილს ახლავს იმ პირთა გვარების ნუსხაც, რომელ-

თაც უკავშირდება საგრძნობი ნაწილი სამედიცინო ტერმინებისა (ე. წ. ეპონიმები). გვარე-

ბის მართლწერის წესი ხშირად დამოკიდებულია ავტორის / ექიმის წარმომავლობაზე. 

ზოგჯერ ერთი და იმავე ფუძის მქონე სახელები ქართულად სხვადასხვა სახით იწერება. 

მაგ.: გერმანული წარმომავლობის გვარებში ეი კომპლექსი ქართულად აი კომპლექსით 

გადმოდის და გერმანიასა თუ ავსტრიაში მომუშავე პირთა გვარებიც ამ წესის გათვალის-

წინებით დაიწერა (ბერნშტაინი, ეპშტაინი), თუმცა რუსეთში მომუშავე მედიკოსთა გვარე-

ბი წარმოდგენილია რუსულ ლიტერატურაში დამკვიდრებული სახით (ბერნშტეინი, ეპ-
შტეინი). ყველა მსგავს შემთხვევაში ლექსიკონის შემდგენლები მისდევენ იმ წესებს, რომ-

ლებიც შემუშავებულია ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სატრანსკრიფციო ჯგუფის მიერ 

და სისტემატურადაა გატარებული ქართულ ენციკლოპედიაში. 

 

 

 

მაია კობახიძე  

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
kobakhidzemako@gmail.com 

გენდერული მეტყველების ლინგვისტიკური მახასიათებლები 

ენისა და გენდერის საკითხებით დაინტერესებამ დღის წესრიგში დააყენა ქალთა და 

მამაკაცთა ენობრივი პორტრეტებისა და შინაარსის პრობლემა. გენდერული იდენტიფიკა-

ცია შეიძლება მოხდეს კულტურის, დროისა და ენობრივი პორტრეტების გათვალისწინე-

ბით. „გენდერი“, თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, საკმაოდ გვაწვდის ენისა და კულ-

ტურის ურთიერთგავლენის დამადასტურებელ მაგალითებს. სტატიაში განხილულია გენ-
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

დერული (ქალისა და მამაკაცის) „უპირატესობანი“ სხვადასხვა სისტემის მქონე ენებში 

(ქართულსა და ინგლისურში), აგრეთვე გენდერლინგვისტიკის საკითხის კვლევის მოკლე 

ისტორიული დისკურსის ანალიზი. 

 

 

 

მარია დ. კოროლკოვა 
რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
skifane@gmail.com 

 

ერთი ნაბიჯი თანამედროვე ტერმინოლოგიის ისტორიაში:  

ხელობა მანუფაქტურამდე 

 
წინამდებარე მოხსენება ეხება ხელობის ლექსიკას ზოგიერთ რუსულ დიალექტში.  

ხელოსნური ტერმინოლოგიის დადგენა და ლექსიკოგრაფიული დამუშავება უმნიშ-

ვნელოვანესია ნებისმიერი ხელობის აღმნიშვნელ ტერმინთა გაგებისა და უნიფიკაციისა-

თვის.  

ამ საკითხით დაინტერესებულ მკვლევართა (ფ. პ. ფილინი, ვ.პ. გოლდინი და სხვე-

ბი) გვერდით, ჩვენ გამოვყავით სამი თემატური ჯგუფი და მათი ქვეჯგუფები სამი სხვა-

დასხვა ხელობის ლექსიკაში (თელვის, დურგლობის, რთვისა და საფეიქრო საქმის ტერმი-

ნოლოგია). მასალის საერთო რაოდენობა 970 ლექსიკურ ერთეულს შეადგენს. მასალა შე-

გროვდა ვოლგის რეგიონში 2011-2015 წლებში.  

გამოვყავით შემდეგი უნივერსალური თემატური ქვეჯგუფები: ხელოსანთა სახელ-

წოდებები, საქმიანობის ზოგადი სახელები, ნაწარმის სახელები, მასალების სახელები, 

ხელსაწყოთა და მოწყობილობათა სახელები, ასევე საგანგებო ქმედებები პროდუქტის 

წარმოებისა. ეს ქვეჯგუფები უნივერსალურია ნებისმიერი ხელობისათვის; დამახასიათე-

ბელია მხოლოდ და მხოლოდ ხელობისთვის და არა წარმოების სხვა არსებული ფორმები-

სათვის, როგორებიცაა, მანუფაქტურა ან ქარხნული წარმოება. ქარხნული წარმოების ტერ-

მინოლოგია შესწავლილ ლექსიკასთან შედარებით განსხვავებულად ნაწილდება ქვეჯგუ-

ფებში, თუმცა წარმოების მრავალი სფეროს თანამედროვე ტერმინოლოგია სწორედ ხელო-

ბის ლექსიკას ეფუძნება.  

ხელობის ტერმინოლოგიის კვლევამ ცხადყო, რომ შერჩეულ ტერიტორიაზე ხელო-

ბის ტერმინოლოგია მსგავსი წარმოებისაა. მისი კლასიფიკაცია ორგვარადაა შესაძლებე-

ლი, კერძოდ, ტერიტორიული (დიალექტი და საერთოეროვნული სიტყვები) და გამოყენე-

ბის სფეროს (საზოგადო და ტერმინოლოგიური სიტყვები) თვალსაზრისით. კლასიფიკა-

ციის ზემოაღნიშნული ორი გზა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია, მაგრამ ერთად საშუა-

ლებას გვაძლევს, გამოვყოთ საერთოეროვნული ლექსიკა, რომელსაც შეიცავს როგორც 

ტერმინოლოგია, ისე თავისებური დიალექტური ლექსიკა.  

ხელობის სამივე თემატურ ჯგუფში გაერთიანებული ლექსიკური ერთეულებიდან 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

536 ერთეული საერთოეროვნულია, ხოლო 434 – დიალექტური. საერთოეროვნული სი-

ტყვები ჭარბობს დურგლობის, რთვისა და საფეიქრო საქმის ტერმინოლოგიის თემატურ 

ჯგუფებში. დიალექტური და საერთოეროვნული სიტყვების რაოდენობა თელვის ხელო-

ბის ლექსიკაში თითქმის თანაბარია, თუმცა ფართოდ გამოყენებულ ლექსიკურ ერთეუ-

ლებთან შედარებით, უპირატესობა ენიჭება ტერმინოლოგიურ სიტყვებს. 

შეგროვებული მონაცემები საშუალებას გვაძლევს წარმოდგენა შევიქმნათ არამხო-

ლოდ თანამედროვე ტერმინოლოგიაზე, არამედ შევინარჩუნოთ ისტორიაც. 

 

 

 

ჰენრი კუპრაშვილი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
henrikupra@yahoo.com 

 

ტერმინები უშიშროება  და უსაფრთხოება  და მათი  

გამოყენების წესი 

 
ერთი შეხედვით, აბსოლუტურ სინონიმებად შეიძლება მოგვეჩვენოს უშიშროება და 

უსაფრთხოება, ისე, როგორც სიტყვები: მოსწავლე და მოწაფე, ავადმყოფი და სნეული, 

ლამაზი და მომხიბლავი. ცნობილია, რომ არ არსებობს სრულად იდენტური, ერთი და 

იმავე შინაარსის შემცველი სინონიმები ფონეტიკური მახასიათებლებით, ეტიმოლოგიით, 

ორთოგრაფიითა და გამოყენების სპეციფიკურობით. ისინი მხოლოდ ზოგ შემთხვევაში 

შეიძლება ჩანაცვლდნენ, ზოგიერთი სინონიმური წყვილი კი შინაარსობრივად საერთოდ 

ვერ ჩაენაცვლება ერთმანეთს. ასეთ სინონიმურ წყებათა რიგს განეკუთვნება ტერმინები 

უშიშროება და უსაფრთხოება. მაგალითად, „უშიშროების საბჭო“ და არა „უსაფრთხოების 
საბჭო“, „შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა“ და არა „შრომის უშიშროების წესების 
დაცვა“. 

სამწუხაროდ, ბოლო 10-15 წელია, ძირძველი ქართული სიტყვა უშიშროება თვითნე-

ბურად გამოცხადდა არასასურველ ტერმინად, პრაქტიკულად, ამოაგდეს ხმარებიდან და 

ჩაანაცვლეს შინაარსობრივად განსხვავებული ტერმინით უსაფრთხოება (მაგალითად, 

„ეროვნული უშიშროება“ შეცვალეს „ეროვნული უსაფრთხოებით“) მაშინ, როდესაც უსაფ-
რთხოებაში მოიაზრება სხვა შინაარსი, სხვა კონტექსტი, მაგალითად, „შრომის უსაფ-
რთხოება“, „უსაფრთხოების ღვედები“ და სხვ. სამწუხაროდ, დღეს უკვე ორი სხვადასხვა 

შინაარსის გამოსახატავად იყენებენ ერთსა და იმავე ტერმინ უსაფრთხოებას. 
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ V-XIX საუკუნეების ქართულ საისტორიო წყარო-

ებში, სასულიერო მწერლობასა და მხატვრულ ლიტერატურაში, ასევე ჩვენს პოლიტიკურ, 

სამხედრო და საზოგადო მოღვაწეთა ნაწერებში გამოყენებულია მხოლოდ ტერმინი უშიშ-
როება (უშიშობა) შესაბამისი შინაარსობრივი კონტექსტით, ხოლო ტერმინი უსაფრთხოე-
ბა, რომელსაც სულ სხვა შინაარსობრივი დატვირთვა აქვს, ჩვენ მიერ მოძიებულ წყაროებ-

ში დადასტურებული არ არის. 
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ნინო ლაბარტყავა 
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის  
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 
Labartkava.nino@gmail.com  

 

ქარტიის სტრუქტურისა და ტერმინოლოგიის  

თავისებურებანი ადგილობრივი თვითმმართველობის  

შესახებ ევროპული ქარტიის მაგალითზე 

 
როგორც ნებისმიერ ტექსტს, ქარტიასაც აქვს შესავალი ნაწილი, რომელიც იურის-

პრუდენციაში გადმოცემულია ტერმინით – პრეამბულა. ნორმატიული კუთხით, მას ისე-

თივე დატვირთვა აქვს სამართალში, როგორიც პროლოგს ლიტერატურაში და უვერტიუ-

რას – ოპერასა თუ ბალეტში. პრეამბულაში, ანუ წინათქმაში, ჩამოყალიბებულია აქტის მი-

ღების მიზეზები, მისი ძირითადი პრინციპები და მთავარი მიზნები. ქარტიისთვის დამა-

ხასიათებელია ტერმინოლოგიური თავისებურებანი, მაგალითისთვის, აღნიშნული ქარ-

ტია შედგება ნაწილებისგან და არა თავებისგან, მასში გვხვდება ტერმინი პუნქტი და არა 

ქვეპუნქტი. ქარტიაში გვხვდება სიტყვა “article” და არა “clause”, ვინაიდან პირველი წარმო-

ადგენს სამართლებრივ, ხოლო მეორე – საკანონმდებლო ტერმინს. აღნიშნულ ქარტიაში 

ასევე მნიშვნელოვანია ისეთი ტერმინების გამოყოფა, როგორებიცაა: “by statute” და “by 

law”. ისინი მნიშვნელოვანია თავიანთი შინაარსიდან გამომდინარე, რომელთაგან პირვე-

ლი ტერმინი წარმოადგენს კონტინენტური ევროპის ოჯახს, მეორე კი ანგლოამერიკული 

სამართლის ოჯახს. სწორედ ამ ორი სამართლის ოჯახის გავლენა განაპირობებს ზემოაღ-

ნიშნულ ტერმინებს შორის სხვაობას შინაარსობრივი თვალსაზრისით.  

აღნიშნულ ქარტიაში მნიშნელოვანია გამოიყოს ისეთი ტერმინები, როგორებიცაა: 

“notion of ability”, “under their responsibility”, “local affairs”, “own affairs”, “counterparts”, 

“provisions”, რადგან ზეპირმეტყველებაში განსხვავებული მნიშვნელობა აქვთ. ასევე უნდა 

გამოიყოს შემდეგი ტერმინოლოგიური შესიტყვებები: “considering that”, “convinced that”, 

“aware that”, “asserting that”. ამ გამოთქმათა ხშირი გამოყენება იმით აიხსნება, რომ მათ ერ-

თგვარი მაკავშირებელი ფუნქცია აქვთ და აზუსტებენ იმ აზრს, რომლის შესახებაც საუბა-

რია წინადადებაში ან აბზაცში.  

ქარტიაში, ისევე როგორც სხვა იურიდიულ ტექსტში, გვხვდება არქაიზმი, მაგალი-

თად, ხშირად გამოიყენება ტერმინები: “hereto”, “thereto”, “whereof”, “insofar as”, ”shall”. 

რაც შეეხება გრამატიკულ კონსტრუქციებს, სტრუქტურის “to be + infinitive with to“ 

ხშირი გამოყენება აიხსნება სამართლის ბუნებით, ვინაიდან იგი იძულების ან ვალდებუ-

ლების გადმოსაცემად გამოიყენება, რაც სახასიათოა იურიდული ტექსტისთვის. ასევე, აღ-

სანიშნავია ტერმინები “enter into force” და “become affective”, რომლებიც სინონიმურ ფრა-

ზებს წარმოადგენს და ქართულ თარგმანში ორივე ერთნაირადაა გადმოღებული, თუმცა 

შეიძლებოდა განსხვავებული შესიტყვების მოძებნა მეტი მრავალფეროვნებისა და სიზუს-

ტისთვის. 
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ირინა ლობჟანიძე 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

irina_lobzhanidze@iliauni.edu.ge 

 

ტერმინოლოგიის მართვა და ტერმინოლოგიის ამოკრებაზე  

ორიენტირებული კომპიუტერული საშუალებანი 

 
ტექნიკური თარგმანის შესრულება ყოველთვის უკავშირდება ტექსტის თანმიმ-

დევრული დამუშავების შესაძლებლობას, რაც, თავის მხრივ, თარგმანის შესრულების გან-

საზღვრულ ეტაპზე გულისხმობს ტერმინოლოგიურ მონაცემთა ბაზის არსებობასა და მის 

გამოყენებას. ტერმინოლოგიურ მონაცემთა ბაზის გამოყენება უადვილებს მთარგმნელს 

სწორი ტერმინოლოგიის შერჩევასა და დოკუმენტებს შორის თანაფარდობის დაცვას ტერ-

მინების გამოყენების თვალსაზრისით. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, რომ 

ტერმინოლოგიის მართვა და მონაცემთა ბაზის შექმნა შემდეგი თანმიმდევრობით მიმდი-

ნარეობს: ა) ტერმინოლოგიურ ერთეულთა კვლევა; ბ) ჩანაწერის შექმნა; გ) ჩანაწერის 

შემოწმება  და დ) ტერმინოლოგიური ბაზის მხარდაჭერა. 

ზემოხსენებული თანმიმდევრობის დაცვა უკავშირდება ტერმინოლოგიის მარ-

თვის საერთაშორისო სტანდარტებს, როგორიცაა:  

ISO 704:2009 ტერმინოლოგიური მუშაობა – პრინციპები და მეთოდები 

ISO 1087-1:2000 ტერმინოლოგიური მუშაობა – ლექსიკონი – ნაწილი 1: თეორია და 

გამოყენება  

ISO 1087-2:2000 ტერმინოლოგიური მუშაობა – ლექსიკონი – ნაწილი 2: კომპიუტე-

რული აპლიკაციები 

ISO 12616:2002 თარგმანზე ორიენტირებული ტერმინოგრაფია 

ISO 12620:2009 კომპიუტერული აპლიკაციები ტერმინოლოგიაში – მონაცემთა კა-

ტეგორიები  

და ტერმინოლოგიურ მართვაზე ორიენტირებულ კომპიუტერულ უზრუნველყო-

ფას, როგორიცაა CSOFT TermWiki და SDL MultiTerm.  

შესაბამისად, მოხსენების სტრუქტურა შემდეგია: 1. ტერმინოლოგიის მართვისა და 

თარგმანის თანმიმდევრობის ურთიერთმიმართების აღწერა; 2. ტერმინოლოგიის მარ-

თვასთან ასოცირებული საერთაშორისო სტანდარტები; 3. ტერმინოლოგიის მართვაზე 

ორიენტირებული კომპიუტერული უზრუნველყოფა და 4. სამომავლო პერსპექტივები. 
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არჩილ მაღალაშვილი 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
archil.magalashvili@iliauni.edu.ge 

 

ტერმინოლოგიური მართვის პრობლემები საქართველოში 

 
როგორც ცნობილია, პოლიტიკური, კულტურული, სამეცნიერო თეორიებისა თუ 

სკოლების გავლენის სფეროებთან დაკავშირებული საზღვრების არსებობა გარკვეულ გა-

ვლენას ახდენდა და დღესაც ახდენს სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიის უნივერსა-

ლიზაციაზე. მას შემდეგ, რაც ლათინურმა თანდათანობით დაკარგა უნივერსალური სა-

მეცნიერო ენის სტატუსი, სამეცნიერო ტერმინების შემოღება ერთგვარად უსისტემოდ მი-

მდინარეობს და უმთავრესად ანგლოსაქსონურ ენობრივ ბაზისს ემყარება. საქართველოში 

ამას ემატება რუსეთის იმპერიის და საბჭოთა დროინდელი ტერმინოლოგიაც. ჩვენში, სა-

მეცნიერო და გამოყენებით დარგებში, მთელი რიგი ცნებების, მოვლენებისა თუ ობიექტე-

ბისთვის შემოღებული და დამკვიდრებულია საკუთარი – ნაციონალური ტერმინები, რო-

მლებიც, როგორც წესი, ზუსტად შეესატყვისებოდა უცხო წარმომავლობის ტერმინებს.  

ამავე დროს, უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში, საქართველოში სამეცნიერო-

ტექნიკურ, მათ შორის, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებთან დაკავშირებულ ტერმი-

ნოლოგიას ახალი ტიპის გამოწვევები და საფრთხეებიც კი გამოუჩნდა, კერძოდ: 

1. სხვადასხვა ფაქტორით განპირობებული, სამეცნიერო ტერმინების პირვანდელი 

მნიშვნელობის ცვლილების არცთუ ისე იშვიათი მოვლენა, რომელიც, როგორც წესი, სა-

კმაოდ გვიან პოულობს შესაბამის ასახვას სხვა ნაციონალური ტერმინების დონეზე. ჩვენს 

პირობებში ეს პროცესი, პრაქტიკულად, მოკლებულია ყოველგვარ კოორდინაციას და 

მხოლოდ დარგის პროფესიონალური წრეების ქმედითობაზეა დამოკიდებული. ამის მაგა-

ლითებია ტერმინები: shale, geospheres და სხვა;  

2. სამეცნიერო თუ საგანმანათლებლო უცხოენოვანი ტექსტების ელექტრონული 

პროგრამების მეშვეობით არაპროფესიონალების მიერ თარგმნა და საჯარო საინფორმაციო 

სივრცეში გავრცელება და/ან პუბლიკაცია; 

3. ელექტრონული საცნობარო რესურსების შემუშავებისა და საჯარო სივრცეში გან-

თავსების უკონტროლობა; 

4. ეროვნული დარგობრივი ლექსიკონების, სასწავლო სახელმძღვანელოებისა და 

ცნობარების, ფაქტობრივად, უკონტროლო პუბლიკაციის ტენდენცია. 

შესაბამისი საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის უქონლობის პირობებში, აღნიშნუ-

ლი საფრთხეების შემცირებისთვის ერთადერთ გზად კვლავ რჩება ისეთი საზოგადოებ-

რივი თუ პროფესიული ორგანიზაციები, როგორებიცაა: თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის, ტერმინოლოგიის ახ-

ლად შექმნილი ასოციაციისა და სხვათა აქტიურობა. მოცემულ ეტაპზე ამ ორგანიზაციებ-

მა უნდა ითავონ როგორც შესაბამის დარგებში ტერმინოლოგიის მაკონტროლებლის, ისე 

ლობისტის ფუნქცია, რათა ქვეყანაში საკანონმდებლო-ნორმატიულ დონეზე განხორცი-

ელდეს სამეცნიერო ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებული პრობლემების მართვა. 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

პირველ ყოვლისა, ყურადღება უნდა მიექცეს ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე აქტუა-

ლურ სამეცნიერო-ტექნიკურ მიმართულებებს, გარემოს დაცვას, ბუნებრივი რესურსების 

გამოყენებასა და მართვას, მათ შორის, ენერგეტიკასთან და წიაღისეულთან დაკავშირე-

ბულ მიმართულებებს და სხვა. ტერმინთშემოქმედება, პირველ რიგში, ამ დარგებში უნდა 

დადგეს და დადგინდეს, ვინაიდან ისინი უქმნიან ბაზისს სხვა სამეცნიერო-ტექნიკურ მი-

მართულებებს. მაგალითისათვის მოვიყვანთ 2005 წელს გამოცემულ ნავთობისა და გაზის 

საქართველოში პირველ ქართულ-ინგლისურ-რუსულ ინვერსიულ ლექსიკონს, რომელიც 

იმხანად რეგიონში მიმდინარე უზარმაზარი მასშტაბისა და მნიშვნელობის ინფრასტრუქ-

ტურული პროექტების კვალდაკვალ შემუშავდა. აღსანიშნავია, რომ ეს ლექსიკონი ალბათ 

ერთ-ერთი ბოლო იყო იმათგან, რომელმაც არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილების რედაქტორული ფილტრი გაიარა. აღნიშნუ-

ლი ლექსიკონი, სულ რაღაც, 13 წლის წინ შეიქმნა და დარგში სწრაფი ტემპით მიმდინარე 

ცვლილებების გამო (შეილის გაზი, შეილის ნავთობი და სხვა სამეცნიერო-ტექნიკური სი-

ახლეები) უკვე საჭიროებს განახლებას. მოყვანილი ლექსიკონი ერთ-ერთი მაგალითია 

იმისა, თუ რა სწრაფად ხდება ტერმინების ცვლა მსგავს დარგებში. აქედან გამომდინარე, 

ჩვენი ღრმა რწმენით, ეროვნულ და საერთაშორისო ტერმინებს შორის შეუსაბამობის თა-

ვიდან აცილების მიზნით ლექსიკოლოგიური კონტროლი გამყარებული უნდა იყოს საკა-

ნონმდებლო-ნორმატიული ბაზით და უნდა ხორციელდებოდეს ავტორიტეტული ინსტი-

ტუციის/ების მიერ.  

 

 

 

ნელი მახარაძე 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
აკად. გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 
byzantinology@gmail.com 

 

საეკლესიო ტერმინთა ისტორიიდან 

(სიწმინდის საფარებელი „პერექელი“) 
 

სიწმინდის საფარებელი პერექელი დღეს საეკლესიო საღვთისმსახურო პრაქტიკაში 

დაფარნის სახელით მოიხსენიება. დაფარნა კი სამია; ამათგან ორი – ბარძიმისა და ფეშხუ-

მის საფარებლები – მცირე დაფარნებად იწოდება, ხოლო მესამეა დიდი დაფარნა, რომე-

ლიც – ევქარისტული მსხვერპლის წმიდა ნაწილებს, პურსა და ღვინოს, ზიარების აღსრუ-

ლების დროს, ორივეს ერთად, ეფარვის, განმარტებით – როგორც „ცაჲ“, როგორც „ჰაერი“. 

 ფაქტობრივი მასალის უხვად მოხმობით (ლიტურგიკული ტექსტები, ნაქარგობები, 

სამეცნიერო განსჯანი), სპეციალურ ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ პე-
რექელი ბარძიმისა და ფეშხუემის საფარებლად გამოიყენებოდა, ანუ მცირე დაფარნების 

სახელია (გ. ბარათაშვილი); ამავე დროს, არის თვალსაზრისიც (აგრეთვე დამოწმებული 

წყაროებით), რომ პერექელი დიდი დაფარნის აღმნიშვნელია და იგივეა, რაც ცაჲ, „ჰაერის“ 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

მნიშვნელობით (ენ. გაბიძაშვილი). 

დიდი დაფარნის, როგორც „ჰაერის“განმარტება, განსაზღვრა ბერძნულ ლიტურგი-

კულ პრაქტიკაში დამკვიდრებულმა ბასილი დიდის, იოანე ოქროპირის, ასევე, იაკობის 

ჟამისწირვათა ტექსტებიდან მომდინარე ტერმინმა ʼΑήρ, ἀέρος (ჰაერი, რომელიც ლექსი-

კონებშიც, ბუნებრივია, ზოგჯერ გაიგივებულია ცასთან) და რომელიც სხვა ენებზე უმთავ-

რესად ითარგმნა თავისი პირველადი მნიშვნელობით, როგორც, მაგალითად, რუსულში 

დიდი დაფარნა არის Воздух. ქართულ სინამდვილეში ამან გავრცელება ვერ ჰპოვა, ბერ-

ძნულში დიდი დაფარნა თუ არის ʼΑήρ, მცირე დაფარნებს ეწოდება κάλυμμα, προκάλυμμα 

ან περικάλυμμα (დამფარველი, საფარებელი, საბურველი...), რომლის გაქართულებულ 

ფორმადაც არის დღეისათვის მიჩნეული ტერმინი პერექელი. 
დიდი დაფარნა, როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, წმ. საბა განწმენდილის შემოღე-

ბულია (V ს.), მაგრამ უცნობია, საზოგადოდ რა ტერმინით მოიხსენიებოდა მცირე დაფარ-
ნები დიდი დაფარნის – ʼΑήρ –  ტერმინის შემოღებამდე.  

ამ კითხვას, შესაძლოა, პასუხობდეს ტერმინ პერექელის ეტიმოლოგია, რომელიც მო-

მდინარეობს არა περικάλυμμα სიტყვიდან, არამედ ბერძნული περιέχω ზმნის საშ. სქესის 

მიმღეობის გასუბსტანტივებული ფორმიდან τò περιέχον (ყოვლისმომცველი, ანუ „ცაჲ“, 

სოფოკლეს ლექსიკონით – Heaven, და არა Sky) უმარტივესი ფონეტიკური გარდაქმნით: 

პერიექონ > პერიექ-ელ, გაფორმებული ქართული -ელ სუფიქსით > პერექ-ელ-ი. 

 ჩვენი ვარაუდით, პერექელი (τò περιέχον) არა გვიანდელი, არამედ უძველესი ნასეს-

ხები ტერმინია, სწორედ მცირე დაფარნათა აღმნიშვნელი; სხვა შემთხვევაში დიდ დაფარ-

ნას, როგორც ახლად შემოღებულს, განსხვავებულ სახელს არ უწოდებდნენ, მსგავსივე ში-

ნაარსით. როგორც ჩანს, მოხდა ტრადიციათა შეხვედრა და ურთიერთგადაფარვა, რამაც 

საბოლოოდ შექმნა სირთულეც დეფინიციის თვალსაზრისით. ამრიგად, პერექელი და ცაჲ 

სხვადასხვა ტერმინი კი არ არის, არამედ ცაჲ ბერძნ. პერექელის თარგმანია. 

 

 

 

ელგუჯა მეძმარიაშვილი  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
medzmariashvili@gtu.ge 

 

ქართული სამხედრო ენციკლოპედიური  

ლექსიკონის მნიშვნელობისათვის 
 

2017 წელს მრავალწლიანი შრომის შედეგად გამოიცა ქართული სამხედრო ენციკ-
ლოპედიური ლექსიკონი, რომელშიც თავმოყრილია ტერმინები და განმარტებები სა-

მხედრო დარგის ისეთი მიმართულებებიდან, როგორებიცაა: სამხედრო თეორიის საერთო 

საფუძვლები – საერთო თეორიული მიმართულება, რომელიც სამხედრო დარგის მოვლე-

ნებისა და პროცესების სტრუქტურულ და სისტემურ კატეგორიებს ასახავს; სამხედრო ხე-

ლოვნება – სტრატეგიის, ოპერატიული ხელოვნების და ტაქტიკის ტერმინები და მათი 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

განმარტებები; შეიარაღებული ძალების მშენებლობა; სამხედრო აღზრდა და სწავლება; შე-

იარაღება და მისი გამოყენება; შეიარაღებული ძალების მართვა; სამხედრო ეკონომიკა; შე-

იარაღებული ძალების სახეობები; სამხედრო ისტორია. საზოგადოებრივი, საბუნებისმე-

ტყველო და ტექნიკის დარგები და მათი სამხედრო გამოყენება; სხვა საკითხები, მათ შორის 

ბალისტიკა და სამხედრო თანამედროვე ტექნოლოგიები; საქართველოში და საზღვარგა-

რეთ მოღვაწე მხედართმთავრები, სამხედრო მოღვაწეები და სამხედრო მეცნიერები.   

საქართველოს სახელმწიფოსა და მისი სამხედრო ორგანიზაციისათვის უმნიშვნე-

ლოვანესია ერთიანი, გამართული და მოწესრიგებული სამხედრო ტერმინები, რაც უპი-

რობოდ აუცილებელია ურთიერთობებისას სხვა სახელმწიფოებთან, მით უმეტეს, სტრა-

ტეგიულ და სამხედრო პარტნიორებთან. 

საქართველოს ისტორიული მდგომარეობა, გარკვეულწილად, აფერხებდა სამხედრო 

დარგისა და, შესაბამისად, ქართული სამხედრო ტერმინოლოგიის განვითარებას. ვგუ-

ლისხმობთ თითქმის სამასწლიან, იძულებით წყვეტას სამხედრო ხელოვნების თეორიაში 

საკუთარი, თვითმყოფადი და ქართულ სამხედრო ტრადიციებზე დამყარებული წვლი-

ლის შეტანაში. ამის ძირითადი მიზეზი გახლდათ საქართველოს დამოუკიდებლობის და-

კარგვა ჯერ მისი რუსეთის იმპერიაში, შემდეგ კი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ყოფ-

ნით, როცა სამხედრო აზრი და ცნებები  მხოლოდ რუსული ტერმინებით გადმოიცემოდა. 

ძირითადად, სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 

საკუთარ ენაზე გამართული, თანამედროვე და საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე სა-

მხედრო განმარტები და ტერმინები.  

განხილული პრობლემების ფონზე, ქართული სამხედრი ტერმინებისა და მათი გან-

მარტების კომპლექსური, სისტემური და კლასიფიცირებული წარმოდგენისათვის, ავტო-

რები შეეცადნენ შეექმნათ ქართული სამხედრო ენციკლოპედიური ლექსიკონი, რომელიც 

მნიშვნელოვანი შენაძენია ქართული სახელმწიფოსათვის.   

 

 

ნათელა მუზაშვილი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
natelamuza@yahoo.com 

მარინე ოსაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
marineosadze50@gmail.com  

დიალექტურ ტერმინთა მომზადება  

ქართული ტერმინთბანკისათვის 

დიალექტური ლექსიკა ტერმინოლოგიური სისტემის ბაზისს წარმოადგენს. სატერ-

მინოლოგიო მუშაობის პროცესი გულისხმობს ენობრივი საშუალების მაქსიმალურად 

გამოყენებას, ანუ საკუთრივ ენაში არსებულ სიტყვაწარმოებას თუ კომპოზიციას, რომე-

ლიც სიტყვის გატერმინების ძირითადი საშუალებაა. მაწარმოებლებში, ანუ მატერმინე-
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ბელ საშუალებებში, დიდია აფიქსთა დანიშნულება, რომელთა ფუნქციები სცილდება სა-

ლიტერატურო ენაში არსებულ მნიშვნელობებს. ეს გულისხმობს, რომ აფიქსები ტერმინე-

ლემენტებად იქცევა და ცალკეულ სემანტიკურ ჯგუფებს ქმნის. 

გარდა ამ ენობრივი საშუალებებისა, არაერთხელ აღნიშნულა დიალექტური ლექსი-

კის დიდი პოტენციალი ტერმინთქმნადობის პროცესში. განსაკუთრებით ეს აუცილებლო-

ბა მაშინ იჩენს თავს, როდესაც ენაში უცხო ტერმინის შემოტანაა საჭირო. ბუნებრივია, ამ 

დროს, უპირველესად, ხელოვნური ტერმინების წარმოების დასაძლევად ენა სწორედ დი-

ალექტურ ლექსიკას მიმართავს. 

ტერმინოლოგები ყოველთვის დიდ მნშვნელობას ანიჭებდნენ დიალექტურ ლექსი-

კას და ამიტომაცაა, რომ მრავალ სამეცნიერო დარგში დამკვიდრდა არაერთი ტერმინდია-

ლექტი. 

დღეს უცხო სიტყვათა სწრაფი შემოდინების პროცესს სწორედ დიალექტური ლექ-

სიკა უნდა დაუპირისპირდეს, რა თქმა უნდა, სხვა ენობრივ საშუალებებთან ერთად. 

სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილებაში, თავდაცვის სამინისტროსთან ერ-

თად, ქართული ტერმინების შესაქმნელად შეიქმნა პროგრამა, რომელიც გააერთიანებს 

ყველა ტერმინოლოგიურ რესურსს და, ბუნებრივია, სწორედ დიალექტურ ტერმინთა სის-

ტემა იქნება ერთ-ერთი ძირითადი არტერია სატერმინოლოგიო საქმიანობისა. 

ტერმინთბანკში შევა ქართული ენის დიალექტური ლექსიკიდან ამოკრებილი ტერ-

მინები. მასალა განთავსდება დიალექტების მიხედვით დარგებად და ქვედარგებად. მაგა-

ლითად, დიალექტების მიხედვით: ქართლური, იმერული, გურული, რაჭული...; დარგე-

ბად: სოფლის მეურნეობა, სამშენებლო, ტექნიკური, სამედიცინო...; ქვედარგებად: მესა-

ქონლეობა, მევენახეობა, მეხილეობა, მეცხოველეობა...; გამოიყოფა ასევე თემატური ჯგუ-

ფები: წვრილფეხა და მსხვილფეხა საქონელი, ჭურჭელი, ავეჯი, შენობა-ნაგებობები... 

ქართულ ტერმინთბანკში საძიებო სისტემის საშუალებით შესაძლებელი იქნება კონ-

კრეტული ტერმინის მოძიება ყველა დიალექტის მიხედვით, რაც საშუალებას მოგვცემს, 

თვალი მივადევნოთ მათს სემანტიკას.   

 

 

 

სალომე ომიაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
salomiadze@yahoo.com 

 

ტერმინოლოგიური ასიმეტრიის ერთი შემთხვევის შესახებ 

თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურაში ტერმინოლოგიურ სინონიმიასთან და-

კავშირებით ტრადიციული შეხედულებისაგან განსხვავებული მიდგომა გაჩნდა. თუ და-

სახელებულ მოვლენას ცოტა ხნის წინ უარყოფითად აფასებდნენ და ტერმინოლოგიური 

სისტემის მოუწესრიგებლობის ფაქტად მიაჩნდათ, დღეს მას სპეციალური ენის შესაძლებ-

ლობათა გაფართოებით ხსნიან და ამართლებენ კიდეც, როგორც შესასწავლი ობიექტის 

შესახებ მეცნიერული ცოდნის ზრდის კანონზომიერ შედეგს. ჩვენ ტრადიციულ მიდგომას 
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ვემხრობით და ასიმეტრიად ვაფასებთ ტერმინოლოგიურ სისტემაში ერთი აღსანიშნის-

თვის ერთზე მეტი აღმნიშვნელის არსებობას. 

საუკუნეზე მეტია, რაც სოციოლოგები, კულტუროლოგები, ფსიქოლოგები, ისტორი-

კოსები და ფილოსოფოსები საზოგადოებრივი აზროვნების განსხვავებულ გამოვლინებებს 

აკვირდებიან, მსოფლხედვის განსხვავებულ ფორმებზე მსჯელობენ. ენათმეცნიერები მა-

ნამდეც სწავლობდნენ ენისა და აზროვნების კავშირს, მაგრამ გასული საუკუნის 60-იანი 

წლებიდან მათს ნაშრომებში გაჩნდა ენის კატეგორიებსა და ენობრივ ფორმებში მენტალი-

ტეტის გამოვლინებათა შემსწავლელი მიმართულება. 

ის ფაქტი, რომ მენტალიტეტის საკითხი, როგორც მეცნიერული პრობლემა, არაერთ 

ჰუმანიტარულ დარგში მუშავდება, აღნიშნული საკითხისადმი განსხვავებულ მიდგომებ-

საც გულისხმობს, რასაც, თავის მხრივ, უნდა გამოეწვია მთავარ საკვლევ ცნებასა და მის 

გამომხატველ ერთეულთა შორის ასიმეტრიული მიმართება. ჰუმანიტარულ კვლევებში 

ხშირად სინონიმურად გამოიყენება მენტალიტეტი და მენტალობა. თუმცა ზოგიერთი 

ტექსტის მიხედვით, ამ ერთეულთა ცნებითი მოცულობები განსხვავებულია. არაერთი სა-

მეცნიერო ნაშრომი ეძღვნება ამ ტერმინებით აღნიშნულ ცნებათა გამიჯვნას. დიფერენცია-

ციის საფუძვლად ყველაზე ხშირად სახელდება ისეთი კრიტერიუმები, როგორებიცაა, ერ-

თი მხრივ, სტაბილურობა და ცვალებადობა, მეორე მხრივ, ზოგადობა და კერძოობა. მენ-
ტალიტეტი განიხილება, როგორც ზოგადი მოვლენა, ხოლო მენტალობა, როგორც მისი 

სპეციფიკურ-კონკრეტული გამოვლინება. სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ვრცლად 

ჩვენს მოხსენებაში. 

 

 

 

ევა პაპამიჰალი 
„ალექსანდრე ხუვანის“ უნივერსიტეტი, ელბასანი, ალბანეთი  

eva.papamihali@gmail.com 

 

ახალი ტერმინოლოგია და გამოწვევები ალბანური ენის  

თვითმყოფადობის დასაცავად  

(ქალაქის დაგეგმარების ტერმინოლოგიის განვითარება) 

 
კომუნიკაციის სწრაფად განვითარებამ და ინგლისური ენის უპირატესობის ზრდამ 

მეცნიერებასა და ტექნიკაში დააყენა საკითხი სხვადასხვა დარგის ტერმინოლოგიის და-

დგენაში ცალკეული ქვეყნის როლის შესახებ. ალბანეთში ქალაქის დაგეგმარების განვი-

თარებასთან ერთად შეიქმნა შესაბამისი ტერმინოლოგია, რომელშიც არ არის გათვალის-

წინებული ალბანური ენის ბუნება, რამაც შეაფერხა მისი ჩამოყალიბება ამ დარგის სტან-

დარტების შესაბამისად. სახელმწიფო ენის პოლიტიკა უდავოდ უპირისპირდება ტერმი-

ნოლოგიის თავისუფალ არჩევანს და უპირატესობას ანიჭებს საერთაშორისო ლიბერალურ 

მოთხოვნებს, რომლებიც გვერდს უვლის კულტურული და ენობრივი თვითმყოფადობის 

ამსახველ ცნებებს. დღეს ის მიდგომა, რომლითაც ალბანეთი ქალაქის დაგეგმარების ტერ-
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

მინოლოგიას ქმნის, ცხადყოფს, თუ რამდენად ვერ ვიყენებთ ალბანური ენის შესაძლებ-

ლობებს. პირიქით, ხელს ვუწყობთ ინგლისური ნასესხობების გამოყენებას, რომლებიც 

უპირველესად მეტყველებაში მკვიდრდება. 

მოხსენებაში არ შევეხებით ალბანური ენის შესაძლებლობას, გამოხატოს ახალი ცნე-

ბები, რამდენადაც ყველა ენას მსგავსი შესაძლებლობა აქვს. ახალი ტერმინოლოგიის შექ-

მნამდე უმთავრესია გაირკვეს, როგორ ამკვიდრებენ, აღწერენ და შეიმეცნებენ ახალ ტერ-

მინებს და როგორ აქცევენ მას შესაბამისი კულტურის ნაწილად მშობლიურ ენაზე მოსა-

უბრენი. ტექნოლოგიის განვითარებამ წარმოშვა პრობლემები. ყურადღებას გავამახვი-

ლებთ ენის გამდიდრების მიზანშეწონილ საშუალებებზე იმ ტრადიციის გათვალისწინე-

ბით, რომელიც ყოველ ქვეყანას ტერმინოლოგიის შესამუშავებლად აქვს. რომელი გზაც არ 

უნდა ავირჩიოთ, მთავარი მიზანი საჭირო და ენობრივად გამართული ტერმინოლოგიის 

შექმნაა. ტერმინოლოგიისა, რომელიც მომხმარებელთათვის იქნება მისაწვდომი. სწორედ 

ამგვარად შევუწყობთ ხელს ახალი დარგის განვითარებას. საინტერესოა იმის ხაზგასმაც, 

თუ როგორი შეუსაბამობა იჩენს თავს ხელოვნური ტერმინების (არაზუსტი თარგმანის 

დროს გამოვლენილთა) შექმნასა და იმ მომხმარებელთა საჭიროებას შორის, რომელთაც 

დარგის ცნებების ზუსტად გაგება სურთ. ენობრივად გაუმართავი ტერმინების მომხმარე-

ბელთათვის მიწოდება მხოლოდ და მხოლოდ აფერხებს და ართულებს ურთიერთობას. 

ტერმინთა შექმნა გარკვეულ წესებს, ნორმებს უნდა ეფუძნებოდეს, ეს წესები კი არ ეწინა-

აღმდეგება ტერმინთა შექმნას, პირიქით, ის ითხოვს ერთგვაროვანი, გამართული ტერმი-

ნოლოგიის დადგენას.  

როგორ უნდა გავმართოთ ტექნიკური ენა ისე, რომ უპასუხოს  ამგვარ გამოწვევას? ეს 

არის ერთ-ერთი იმ ძირითად საკითხთაგანი, რომელსაც ჩვენი ანალიზი ეფუძნება. 

 

 

 

ნინო პოპიაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
nino.popiashvili@tsu.ge 

 

პოეტური ლექსიკა და ლიტერატურული ტექსტი 
 

პოეტური ლექსიკა, ანუ მხატვრული ენა, საგნებისა და მოვლენების მხატვრულ-ემო-

ციური წარმოსახვაა, რაც სალიტერატურო ენის ბუნებრივ მახასიათებელს არ წარმოად-

გენს. პოეტური ლექსიკის მთავარი ფუნქციაა სინამდვილის მხატვრულად ასახვა. პოეტუ-

რი ლექსიკის ნიმუშებად ითვლება მხატვრულ ტექსტში გამოვლენილი ერთეულები. პოე-

ტური მეტყველება პოეტური ლექსიკის შედეგად ყალიბდება. არაპოეტური, არამხატვრუ-

ლი მეტყველებისაგან განსხვავებით, პოეტური მეტყველება ესთეტიკური ფუქციის მატა-

რებელია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პოეტური ლექსიკის განვითარება თანამედ-

როვე, ტექნოლოგიურ დროში, გლობალიზაციის დისკურსში, ვინაიდან სტერეოტიპული 

ლექსიკა ერთგვარ ბარიერს წარმოადგენს პოეტური ლექსიკის განვითარებისათვის. მხატ-
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ვრულ ლიტერატურაში არქაიზმები, ისტორიზმები, ნეოლოგიზმები, ნასესხები სიტყვები, 

ჟარგონიზმები, ბარბარიზმები, პროფესიონალიზმები განსხვავებულად გამოიყენება.  

არქაიზმების გამოყენება ლიტერატურულ ტექსტში შესაძლებელია განისაზღვროს 

რამდენიმე მიმართულებით: 

1. ლექსიკური არქაიზმები („და შეუპოვრად მას ჰუნე თვისი“... (ნ. ბარათაშვილი); 

2. ლექსიკო-სემანტიკური არქაიზმები („სიმწიფის ატესტატი ახალი აღებული 

მქონდა“); 

3. გრამატიკული არქაიზმები („მზის ღიმილი აღაჩინა ცამან“... (ა. კალანდაძე). 

არქაიზმებს შორის გამოიყოფა ისტორიზმების ჯგუფი, რომელიც ისტორიულად არ-

სებულ, მაგრამ დღეს უკვე გამქრალ, არარსებულ საგნებსა თუ მოვლენებს გამოხატავს. 

მხატვრულ ლიტერატურაში, განსაკუთრებით კი, ისტორიულ რომანში, პოემასა თუ მო-

თხრობაში, სადაც წარსულზეა საუბარი, შეუძლებელია არქაიზმებისა და ისტორიზმების 

გამოუყენებლობა. მაგ.: „მალემსრბოლი შემოეყარა. გრაგნილი მოართვა... ყინცვისში კი 

ფიცხელი შრომა და ბერკეტბრუნვა დატრიალდა, ოწინარებით ეწეოდნენ დიდ ლოდებს...“ 

(ლ. გოთუა, „ყინცვისის ანგელოზი“). 

ნეოლოგიზმი არქაიზმის საპირისპიროა. არქაიზმების მსგავსად, ნეოლოგიზმებიც 

თანამედროვე სალიტერატურო ენისათვის უჩვეულო სიტყვებია და ამიტომაც ადვილად 

შესამჩნევი ხდება. ცნობილია ნეოლოგიზმების წარმოების სამი სახეობა: 

სიტყვათწარმოებითი დერივაცია – ახალი სიტყვების შექმნა ენაში არსებული მორ-

ფემების მეშვეობით ცნობილი მეთოდების საშუალებით. მაგ.: „შარაზე გამოჩნდა მარტოდ-

მარტო ბერიქალა, არსაფერისად ეცვა... ცალი ხელით მოძველო ქოლგა ეჭირა, მეორეთი 

ჭრელი ბოხჩა“ (გ. ლეონიძე, „ფუფალა“). 

სემანტიკური დერივაცია – უკვე არსებული სიტყვიდან ახალი, მეორადი მნიშვნე-

ლობის შექმნა ახალი მნიშვნელობისა და არსებულის სიახლოვის გზით. თვალის ფანქარი, 
ფულის გათეთრება, ზებრა (ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი)... 

სხვა ენის სიტყვების მიხედვით: ვაუჩერი, იმიჯი, მარკეტინგი, თრილერი, თოქშოუ, 
სპონსორი და სხვ.  

ბარბარიზმებად ითვლება  საჭიროების გარეშე ენაში შემოტანილი უცხო სიტყვები. 

დროთა განმავლობაში ეს სიტყვა ან ამოვარდება ხმარებიდან და დავიწყებას მიეცემა, ან 

ხმარებაში შემოვა და განსაზღვრულ სფეროებში (პროფესიონალიზმებში, სლენგში) და-

მკვიდრდება. სალიტერატურო ენის სისუფთავე მოითხოვს, რომ ენამ თავი აარიდოს ზედ-

მეტ უცხოენოვან სიტყვას, მათ შორის, ბარბარიზმებს. ეს კი, პირველ რიგში, პოეტურ ენას 

ეხება, რადგანაც ბარბარიზმები ძალზე მარტივად აღიქმება და დასამახსოვრებელი ხდება, 

ხოლო სხვა ენის ჟღერადობის გამო არ მიიღწევა შესაბამისი მხატვრული ეფექტი (ასონან-

სი და კონსონანსი), თუმცაღა, შესაძლებელია, სწორედ ეს კონტრასტი მშობლიურ ენასა და 

ბარბარიზმს შორის იქცეს მდიდარ წყაროდ მხატვრული შემოქმედების პოეტური გამო-

მსახველობისათვის.  მაგ.: 

„დღეს გადმოვქაჩე ახალი ფილმი, 

საუნდტრეკი აქვს ანდერუორლდის (დ. გოგიბედაშვილი)“ 

ან: 
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„უყურე ეხლა დიხტორს... ხვალინდელი ის წაიკითხა... კაკ ევო?!... ერთი კვირაა 

უჟე... ისა... ეტატ... მეტი დაჟე. გძე ჟენშჩინა?... ქალი სად არი?“ (ლ. ბუღაძე, „რუსეთი“). 

პოეტური ლექსიკა შემოქმედების ესთეტიკურ მნიშვნელობას ასახავს. თუმცა პოე-

ტური ენის ერთ-ერთი დანიშნულება საკომუნიკაციო ფუნქციაცაა, რამდენადაც გადმო-

გვცემს ტექსტის შიდა სამყაროს შესახებ ინფორმაციას. 

 

 

 

რუსუდან რამიშვილი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი  
rusudrami@yahoo.com 

 

ქართულ-სპარსული ლექსიკოგრაფიული  

პრობლემები 
 

თანამედროვე ლექსიკოგრაფიის განვითარებას განაპირობებს ხალხთა და ქვეყანათა 

შორის ინტენსიური კონტაქტები. 

სპარსული ენის შესწავლას დღევანდელ საქართველოში სტრატეგიული მნიშვნელო-

ბა აქვს. უცხო ენის შესწავლა კი აკადემიური ლექსიკონების გარეშე შეუძლებელია.  

ლექსიკონზე მუშაობა დაუსრულებელი პროცესია. ენა მუდმივად იცვლება, ჩნდება 

ახალი სიტყვები, ახალი მნიშვნელობები. შესაბამისად, ჩნდება ახალი ლექსიკონების შექ-

მნის აუცილებლობა. ამ მიმართულებით მუშაობენ როგორც ირანში, ასევე საქართველო-

შიც. 

2007 წელს ფერეიდნელმა ქართველმა ნუგზარ ლაჩინანმა ისპაჰანში გამოსცა ქარ-

თულ-სპარსული ლექსიკონი. 2015 წელს დაიბეჭდა მუჰამედ რიგის ქართულ-სპარსული 

ლექსიკონი, რომელშიც 29 683 ლექსიკური ერთეულია და იგი გაცილებით მეტ მასალას 

მოიცავს, ვიდრე აქამდე გამოცემული ქართულ-სპარსული ლექსიკონები. ეს არის პირვე-

ლი მცდელობა ვრცელი ორენოვანი თარგმნითი ლექსიკონის გამოცემისა. ლექსიკონში შე-

ტანილია თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ძირითადი ლექსიკა, მეცნიერე-

ბისა და ტექნიკის სხვადასხვა დარგის ტერმინები, სასაუბრო ენისა და დიალექტური ლექ-

სიკის ის ნაწილი, რომელიც „ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში" დასტურდება. 

საყურადღებოა აგრეთვე ალექსანდრე ელერდაშვილის მიერ შედგენილი სპარსულ-

ქართული ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია, რომელიც შეიცავს 20 ათას ლექსიკურ ერ-

თეულს, ხოლო მისი ავტორობით შედგენილი წიგნი, რომელიც 2012 წელს დაიბეჭდა – 46 

ათასს. 

ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს დარგობრივი ტერმინოლოგიური ლექსიკონე-

ბიც. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსა და ირანს შორის არსებული მჭიდრო 

ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ კულტურული ურთიერთობების პირობებში აუცილებე-

ლია ქართულ-სპარსული და სპარსულ-ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონების შექ-

მნა. ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯი გადადგეს ამირ მანსურ მოჰამადმა და ქეთევან 

mailto:rusudrami@yahoo.com
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მეგრელიშვილმა. მათი ავტორობით 2016 წელს ისპაჰანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობაში გამოიცა ორენოვანი (სპარსულ-ქართული და ქართულ-სპარსული) თე-

მატურ-გამოყენებითი ლექსიკონი.   

ჩვენი, როგორც ერის, მოვალეობაა, შევადგინოთ და გამოვცეთ ვრცელი აკადემიური 

თარგმნითი თუ დარგობრივი ტერმინოლოგიური ლექსიკონები. ამ მიზნის მისაღწევად 

სასურველია დავეყრდნოთ ენათმეცნიერების ინსტიტუტში შემუშავებულ სიტყვანსა და 

სხვადასხვა დარგის ტერმინოლოგიურ მასალას. 

 

 

 

ეკატერინა პ. სოსნინა 
ულიანოვსკის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი 
epsosnina@gmail.com 

 

UNITECH – ინტერაქტიულ-შემეცნებითი ტერმინოლოგიური ბაზა:  

განვითარება და გამოყენება 

 
მოხსენებაში განვიხილავთ ჩვენს აკადემიურ პროექტს – UNITECH-ს,  რომელიც 2014 

წელს შეიქმნა და რუსეთის ზოგიერთ უნივერსიტეტში თარგმანთმცოდნეობის მიმართუ-

ლებაზე გამოიყენება. ამჟამად UNITECH-ის პლატფორმა გამოვცადეთ რამდენიმე ენათ-

მეცნიერულ კურსზე 600-ზე მეტ სტუდენტთან. დღეისათვის ჩვენი პლატფორმის მხარ-

დამჭერი და მომხმარებელია 20-მდე უნივერსიტეტი. პროექტის ვებგვერდია www.uni-

techbase.com (ელექტრონული პლატფორმა და კურსების აღწერა რუსულ ენაზეა). ეს არის 

უფასო ლინგვისტიკური რესურსი, რომელიც ხელმისაწვდომია  საჯარო, ღია ინტერნეტ-

კურსის (MOOC) სახით. აღნიშნული პროექტი სწორედ MOOC-ის ძირეულ არსს ეფუძნება, 

რომელიც შერეული სწავლების გამოყენებას გულისხმობს.  

UNITECH-ის პლატფორმა ჯერ ისევ მუშავდება. ამჟამად მასში თავმოყრილია ორი 

საგანგებო მთარგმნელობითი კურსი ახალბედა მთარგმნელებისათვის, სასწავლო მასალე-

ბი, სიტყვარები კონკრეტული სასწავლო მიმართულებებისთვის და ტერმინოლოგიური 

შემეცნებითი ბაზა. გარდა ამისა, შეიცავს კიდევ ორ კურსს მთარგმნელობითი მომსახურე-

ობისათვის. ასევე ვცდილობთ გამოვიყენოთ და დავამკვიდროთ CAT-ის სისტემის ფუნ-

ქციები ჩვენს პროექტში, რათა განვავითაროთ ტერმინოლოგიური მართვის საკითხები 

UNITECH-ის ბაზაში.  

UNITECH-ის პროექტს აქვს სპეციალური ტერმინოლოგიური ცოდნის ბაზა თავი-

სუფლად შევსებადი ტერმინოლოგიური ერთეულებით. აღნიშნული ტერმინები ზოგად 

ტექნიკურ ტერმინებად განისაზღვრა და ისინი ფართოდ გამოყენებადი ტექნიკის ინ-

სტრუქციებს ეფუძნება. თითოეულ ერთეულს ახლავს განმარტება მშობლიურ ენაზე, ფო-

ტოების ან/და ვიდეომასალის მეშვეობით, რაც ამარტივებს ტექნიკური ობიექტის აღქმასა 

და მის თვალსაჩინოდ წარმოდგენას. მოხსენებაში განვიხილავთ იმ მიდგომებსაც, რომელ-

თა მიხედვითაც ვარჩევდით ტერმინებს ცოდნის ბაზისათვის და  ჩვენს სასწავლო კურსებ-

mailto:epsosnina@gmail.com
http://www.unitechbase.com/
http://www.unitechbase.com/
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ში ვამკვიდრებდით. UNITECH-ის ცოდნის ბაზა ნაწილობრივ ხელმისაწვდომია შემდეგ 

ვებგვერდზე: wiki.unitechbase.com.1 

 

 

 

ლიანა სუთიძე  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
l.sutidze@gtu.ge 

 

ახალი ტექნიკური ტერმინოლოგიის  

სარედაქციო საკითხისთვის 

 
ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგია (ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართული 

ნაწილები) კარგა ხანია მოძველდა და ვეღარ უპასუხებს თანამედროვე მოთხოვნებს. ის სა-

ჭიროებს არამარტო განახლებას, არამედ სტრუქტურულ ცვლილებასაც. 

უახლესი საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მზარდი ტექნიკური 

პროგრესი მოითხოვს, ზოგადად, სამეცნიერო ტერმინოლოგიის და, კონკრეტულად, ტექ-

ნიკური ტერმინოლოგიის განახლებას.  

უცხო ტერმინების დამკვიდრება შესამჩნევია არამარტო ზეპირ მეტყველებაში, არა-

მედ სამეცნიერო ლიტერატურაშიც. განსაკუთრებით სცოდავს სარეკლამო სამსახური. მა-

გალითად, გვთავაზობენ რულევოის აღდგენას, გროხოტის გამძლე ბადეებს დრაბილკები-
სათვის, რაზვალის აღდგენას და სხვა. ამას ხელს უწყობს თავად არსებული ტერმინოლო-

გიაც, რადგანაც უამრავი უთარგმნელი ტერმინი გვხვდება მასში. მაგალითად: ბრემსბერ-
გი, ვერპი, ვერსორი, ლაფეტი, პეტარდა, რუმბატრონი და სხვა. რა თქმა უნდა, ყველა მათ-

განის გაქართულება შეუძლებელია და ახალ ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში ისინი შესაძ-

ლოა უცვლელად შევიდეს. მით უმეტეს, როცა სრულიად ახალი ტექნიკური ტერმინები 

ნიაღვარივით შემოედინება ქართულ ენაში. 

თუ გვინდა, რომ ტერმინი და მისი ფუნქცია გასაგები იყოს ყველასათვის და მოსახ-

მარისი (დავესესხებით ამ გამონათქვამს სულხან-საბას), მაშინ ახალი ტექნიკური ტერმი-

ნოლოგია უნდა აიგოს განმარტებითი ლექსიკონის სახით, ყოველგვარი, ე.წ ბუდეების გა-

რეშე, რაც თავიდან აგვაცილებს სხვადასხვაგვარად ინტერპრეტირებული ტერმინების მო-

ხვედრას ტექნიკურ ლიტერატურასა და სახელმძღვანელოებში. 

გთავაზობთ რამდენიმე ხარვეზს არსებულ ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში, რომელთა 

გამოსწორებაც აუცილებელია სარედაქციო სამუშაოების მიმდინარეობისას. მრავალი 

ტერმინი დასახვეწია, მაგალითად, იგრიხებადი (გრეხადი); იწვებადი (წვადი); მხუთრია-
ნი (მხუთავი); მეზარდი (მზარდი) და სხვა.  

                                                           
1 პროექტი განხორციელდა 2018 წელს ფუნდამენტური კვლევებისათვის რუსული ფონდის მიერ 

გაცემული გრანტით (გრანტი N 18-413-730018). 

mailto:l.sutidze@gtu.ge
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სინონიმურ ტერმინებს უნდა მოსცილდეს არაქართული წარმოშობის შესატყვისები. 

ტექნიკურ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონში გვხვდება: შკაფი – კარადა; შოფერი – მძღოლი; 
შოფერი – მექანიკოსი; სკრაიბერი – საკაწრელი და სხვა.  

გასამიჯნავია, თუ შეიძლება ასე ეწოდოს, ხილული და უხილავი ტერმინები: ღერძი 

(როგორც მანქანის ნაწილია, ასევე სიმეტრიისა, კოორდინატთა...); თვალი (ამძრავის გადა-

ცემაში და სავალ ნაწილში); არხი (სამელიორაციო და სატელევიზიო... ) და სხვა. 

ლექსიკონიდან ამოსაღებია უკვე მოძველებული, ხმარებიდან გამოსული ტერმინე-

ბი. მაგალითად: бензозаправочная колонка – ბენზინის ჩასასხმელი სვეტი // ბენზინის ჩა-
სასხმელი; უნდა იყოს: ბენზინგასამართი. 
 

 

 

თამარ სუხიშვილი 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
tamar.sukhishvili@iliauni.edu.ge 

 

ტერმინოლოგიური პრობლემები ქართულ თარგმანში 

მოხსენება ეხება იმ ტერმინოლოგიურ პრობლემებს, რომლებიც ქართულ სალიტე-

რატურო ენაში ლექსიკური ნასესხობების შემოტანის დროს იჩენს თავს, რაც განსაკუთრე-

ბით მკაფიოდ წარმოჩნდება მხატვრული ტექსტის თარგმნის პროცესში.  

განხილულია შემდეგი შემთხვევები: 

1. ნასესხები ტერმინები ენაში შემოდის ზეპირი გზით. 
სათანადო ტერმინოლოგიური ბაზის არსებობის მიუხედავად, რეკომენდებული 

ტერმინები ვერ იმკვიდრებენ თავს ენაში და მხოლოდ სალექსიკონო ფაქტებად რჩებიან. 

მათ ადგილს კი სასაუბრო ენაში ნასესხები სიტყვები (ხშირ შემთვევაში ბარბარიზმები) 

იკავებენ. ამის თვალსაჩინო მაგალითია ნასესხები ტექნიკური ტერმინების, მათ შორის, 

მანქანის ნაწილების რუსული სახელწოდებების (პერედოკ-ი, სცეპლენიე და ა.შ.) ფართო 

გამოყენება ქართულ სასაუბრო ენაში. 

2. ნასესხები სიტყვები ენაში შემოდის ოფიციალური წერილობითი დოკუმენტაცი-
ის საფუძველზე. 

ქართულში ამ სიტყვათა სესხების აუცილებლობა არ არის, რადგან ენაში უკვე არ-

სებობს სათანადო ცნებების აღმნიშვნელი სიტყვები. მაგრამ ოფიციალურ წერილობით 

დოკუმენტაციაში თანდათანობით მაინც მკვიდრდება უცხოური ნასესხობები და შეინიშ-

ნება მათ გატერმინების მზარდი ტენდენციაც. ამასთან, ისინი სასაუბრო ენაშიც იჭრებიან 

(მაგ.: აფილიაცია (affiliation), ფასილიტაცია (facilitation) და ა.შ.), თუმცა მათ სპეციფიკური 

შინაარსი არ გააჩნიათ. ამ სიტყვათა გატერმინებას ქართულში ხელს უწყობს მათი დიდი 

ნაწილის ლათინური წარმოშობაც.  

3. ახალი ცნებების გაჩენა ქმნის ახალი ტერმინების არსებობის საჭიროებას, მაგრამ 
ამ შემთხვევაშიც არ არის გათვალისწინებული უკვე არსებული ტერმინოლოგიური ბაზა. 

mailto:tamar.sukhishvili@iliauni.edu.ge
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ა) ზოგჯერ ხდება უკვე არსებული ტერმინის ხელმეორედ სესხება. ამის მაგალითია 

ინგლისური ნასესხები სიტყვის - რეინჯერის (ranger) შემთხვევა. ქართული ამ სიტყვას 

სესხულობს თავდაპირველად, როგორც სამხედრო ტერმინს, შემდგომ კი ხელმეორედ სეს-

ხულობს მეორე მნიშვნელობით არსებული მე-ტყე-(ვ)-ე /ტყის-მცველ-ის  ნაცვლად.     

ბ) ახალ ცნებათა აღმნიშვნელი ტერმინები იჭრება უკვე დამკვიდრებულ ტერმინო-

ლოგიურ სისტემაში და არღვევს ტერმინთწარმოების არსებულ ყალიბს. ამის მაგალითია 

ქართულ სპორტულ ტერმინოლოგიაში, ბურთით თამაშების სახელდების სისტემაში, 

უცხოური ნასესხობების (ბეისბოლი, სოფტბოლი და სხვ.) შემოსვლის ფაქტი.  

 

 

 

ნინო სხირტლაძე  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
nino.skhirtladze070@gmail.com 

 

ქართულ ტერმინთბანკში ძველი ქართული  

ტერმინოლოგიის ასახვისათვის  

 
ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა 

მთარგმნელობით მუშაობასთან ერთად. ძველმა ქართველმა მთარგმნელებმა მიზნად დაი-

სახეს ზუსტი, „უეჭვი“ თარგმანის შექმნა, რაც – სათარგმნი ტექსტების თემატიკიდან 

გამომდინარე – თავისთავად გულისხმობდა ცნების შესაბამისი ტერმინების შექმნასაც. 

ძველ თარგმანებზე დაკვირვება, მთარგმნელთა მიერ გაცხადებული დამოკიდებულება 

თარგმანისადმი ნათლად გვიჩვენებს, თუ რა დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდნენ ისინი ამ 

საქმიანობას. ამასთან, საგულისხმოა ისიც, რომ ამა თუ იმ თხზულების განმეორებითი 

თარგმნის დროს მთარგმნელები ითვალისწინებდნენ ადრეულ თარგმანებს, რომელთა შე-

სწავლა და გაანალიზება მათთვის მხოლოდ თარგმნის მეთოდი თუ მუშაობის სტილი კი 

არა, საქმიანობისადმი სწორი, მეცნიერული დამოკიდებულება იყო და რამაც შედეგად მო-

გვცა სრულყოფილი, გამართული, მზა ყალიბები, კონსტრუქციები ქართული ტერმინები-

სათვის და, ზოგადად, ქართული ტერმინშემოქმედების სკოლა.  

იმისათვის, რომ განვითარდეს და დაიხვეწოს თანამედროვე ქართული ტერმინთშე-

მოქმედება, აუცილებელია სათანადოდ შეფასდეს და შეისწავლოს ყველა ის მიღწევა თუ 

მარცხი, რომელიც ტერმინთა შექმნა-დამკვიდრების პროცესს განუცდია. ქართული ტერ-

მინთბანკი საუკეთესო საშუალებაა, თვალი ვადევნოთ ტერმინთა განვითარებას დიაქრო-

ნიულ ჭრილში. მასალის სათანადო ანალიზი თავისთავად გვიჩვენებს, რა გზით უნდა გა-

ვაგრძელოთ სვლა: შევეგუოთ ე.წ. „საერთაშორისო ტერმინების“ დამკვიდრებას ენაში თუ 

გავაცოცხლოთ მივიწყებული ტერმინები ან/და მათი ანალოგიით შევქმნათ ახალი. 

მოხსენებაში ვრცლად ვისაუბრებთ ტერმინთწარმოების ძველ ქართულ პრინციპებ-

ზე „ძველქართულ-ძველბერძნული დოკუმენტირებული ლექსიკონის“ (რედ. დამანა 

მელიქიშვილი) მიხედვით, ტერმინოლოგიურ მოდელებსა თუ ყალიბებზე და მათი ასახ-
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ვის გზებზე ქართულ ტერმინთბანკში. სათანადო მასალის ჩვენებით გავაანალიზებთ და 

დავასაბუთებთ ელექტრონულ ბაზაში ტერმინთა დამუშავების ჩვენ მიერ არჩეული პრინ-

ციპების უპირატესობას შემდგომი მუშაობის სწრაფად, ხარისხიანად და ეფექტურად წარ-

მართვის მიზნით. 

 

 

 

მანანა ტაბიძე 
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის  
ქართული უნივერსიტეტი 
mananatabidze@gmail.com 

 

ადამიანის უფლებები ტრადიციული და ახალი  

ტერმინოლოგიის გზაგასაყარზე 

 
თანამედროვე მსოფლიოს პოლიტიკური სურათის მიხედვით მსოფლიოს უკვე დი-

დი ხანია მართავენ არა სახელმწიფოთა ერთობლიობები, არამედ საერთაშორისო ორგანი-

ზაციათა გაერთიანებები, მათ საკუთარი იდეოლოგია აქვთ, რომლითაც კრავენ თვისობ-

რივად და გენეზისურად სრულიად განსხვავებულ ეთნოსებსა და კულტურებს და უმაღ-

ლეს ფასეულობებად არა ტრადიციულ, არამედ ახლებურად შეფასებულ ლიბერალურ 

ღირებულებებს სთავაზობენ ადამიანის უფლებათა დაცვის კოდექსის სახით. 

დღეს უამრავი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დიდი გულმოდგინებით ეძებს ისეთ 

ტერმინებსა თუ სხვა ლექსიკურ საშუალებებს, რომელთა მეშვეობითაც მოხერხდება ადა-

მიანის ღირსების შემლახავი ნიშან-თვისებების რაც შეიძლება დელიკატურად სახელდება 

და კვალიფიცირება. გლობალიზაციის თანამედროვე გამოვლინებათაგან განსაკუთრებით 

გააქტიურებულია ადამიანის უფლებათა დაცვის მოძრაობა, რომელმაც ზესახელმწიფოებ-

რივი შინაარსი შეიძინა და ბევრ შემთხვევაში უფლებათა დამცავი არასამთავრობო ორგა-

ნიზაციები სახელმწიფოებრივ მართვით ორგანოებზე მეტად გააძლიერა. ცხადია, ადამია-

ნის უფლებების დაცვის საერთაშორისო ქსელი საერთო ტერმინოლოგიის შემუშავებასა 

და საკანონმდებლო ენაში ამ ტერმინოლოგიის დანერგვას განსაკუთრებულ მნიშვნელო-

ბას ანიჭებს. ამასთან, უფლებათა შელახვის ერთ-ერთ უპირველეს გამოვლინებად და ია-

რაღადაც ენა დაჩნდება, რომელიც დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის უშუალო პირობას 

წარმოადგენს. უნდა ითქვას, რომ ზოგი ფასეულობა, რომელიც დღეს სპეციალური დაც-

ვის ქვეშაა, ერთნაირად აქტუალური ან ერთნაირად აღქმული არაა სხვადასხვა ქვეყანასა 

და ენაში და ლიბერალების მიერ დისკრიმინაციული შინაარსი მას ხშირად ხელოვნურად 

ეძლევა. მაგალითად, ქართულში ზანგი არასოდეს ყოფილა აღქმული დისკრიმინაციის 

ობიექტად, დღეს სრულიად უსაფუძვლოდ მოითხოვენ ამ სიტყვის გაძევებას მეტყველე-

ბიდან და მის ადგილზე ქართულისთვის სრულიად უცხო „აფრო-ამერიკელის“ (ნორმა-

ტიულად უფრო სწორი იქნებოდა „აფრიკელ-ამერიკელი“) დამკვიდრებას. თუმცა ევ-

mailto:mananatabidze@gmail.com
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

როპისა და ამერიკის ბევრი ქვეყნისათვის შავი, შავკანიანი და მისთ., უდავოდ, მწვა-

ვე სიტყვაა. 

თანამედროვე ლიბერალური ორგანიზაციების მონაცემებით, ადამიანის შეურა-

ცხმყოფელი ან დამაკნინებელი ენობრივი (სიტყვიერი) საშუალებები გარკვეულ კლა-

სიფიკაციას ექვემდებარება; ჩვენ შევეცდებით უცხოური ცხრილებისათვის მოვიძიოთ 

ქართული ანალოგები (ტრადიციული ლექსიკა და ლიბერალური ალტერნატივა) არა 

იმიტომ, რომ ამ ცხრილების პათოსს ვიზიარებთ, არამედ იმის საჩვენებლად, რომ ლი-

ბერალიზმი მოითხოვს საზოგადოებრივ სივრცეში უამრავი ლექსიკური ერთეულის შე-

ზღუდვას და მათ ჩანაცვლებას საერთაშორისო კალკირებული სტანდარტებით. 

ქართულ ენაში, როგორც სახელმწიფოებრიობის დიდი ტრადიციის ქვეყნის სახელ-

მწიფო ენაში, მკაფიოდ დაჩნდება ადამიანის ღირსების დამზოგავი სამეტყველო ეტიკეტი, 

რომელიც გათვალისწინებული უნდა იყოს ამ თემასთან დაკავშირებულ დისკუსიებში. 

 

 

 

სერგო ტეფნაძე, 
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 
mail@ssu.edu.ge 

გიორგი ცირეკიძე 
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 
g.tsirekidze@ssu.edu.ge 

ანდრო მაისურაძე 
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 
maisurazeandro@yhoo.com 

 
თანამედროვე ქართული საავიაციო 

ტერმინოლოგიის ნორმალიზაციის საკითხისათვის 

 
ქართული საავიაციო ტერმინების დაზუსტება და შემდგომი გაფართოება განპირო-

ბებულია მსოფლიო ავიაციაში მიღწეული ტექნიკური პროგრესით, ქვეყნის თავდაცვით 

და სამეურნეო-ყოფით ცხოვრებაში ავიაციის წილის მნიშვნელოვანი ზრდით. 

ავიაციის მიმართ ქართული სინამდვილის ინტერესები ამ ეფექტური სატრანსპორ-

ტო საშუალებების თითქმის ჩასახვის და განვითარების ადრეული წლებიდანვე არ შენე-

ლებულა. როგორც საფრენი აპარატების სხვადასხვა დანიშნულებით გამოყენების, ასევე 

დაპროექტება-კონსტრუირების, წარმოების, ტექნიკური მომსახურების თვალსაზრისით, ავი-

აციასთან დაკავშირებული ადამიანების, მათ შორის პროფესიული კადრების, მზარდმა მრა-

ვალრიცხოვნობამ არსებითად განსაზღვრა შესაბამისი საავიაციო ტერმინების საჭიროება. 

ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ წინა საუკუნის 40-იანი წლების დასაწყისიდან თბი-

ლისის საავიაციო ტექნიკუმის დირექტორის, მ. ჯიბუტის, ხელმძღვანელობით სპეცია-

mailto:mail@ssu.edu.ge
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ლურმა კომისიამ დიდი წვლილი შეიტანა საკითხის დასმასა და გადაწყვეტის ძიების სა-

ქმეში, რაც 1945 წ. პროფ. ვუკოლ ბერიძის რედაქტორობით პირველი საავიაციო ორენოვა-

ნი რუსულ-ქართული ლექსიკონის გამოცემით დასრულდა. 

საავიაციო ლექსიკოგრაფიული მუშაობის შემდგომი ეტაპი უკავშირდება საქართვე-

ლოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში 1968 წელს დაარსებული თვითმფრინავმშენებლობის 

კათედრის და 1992 წელს ჩამოყალიბებული საავიაციო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუ-

ტის კოლექტივების მოღვაწეობას. ამ ხნის განმავლობაში პროფესორ-მასწავლებლებისა და 

დარგში მოღვაწე სპეციალისტების მიერ მიმდინარეობდა საავიაციო ტერმინების მოძიება, 

შემუშავება და გამოყენება. ამის შედეგია 2002 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსი-

ტეტის საავიაციო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის და საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრო-

მელთა უშუალო მონაწილეობით ინგლისურ-რუსულ-ქართული საავიაციო ტერმინოლო-

გიის განმარტებითი ლექსიკონის გამოცემა. 

ზემოაღნიშნულ მიზნებს ემსახურებოდა პროფ. ა. ბეთანელისა და ფილოლოგ ინგა 

ჯიბუტის მიერ 2007 წელს შედგენილი ორენოვანი რუსულ-ქართული საავიაციო ტერმი-

ნოლოგია. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ მიერ დასახელებული ლექსიკონები, ძირითადად, ეყ-

რდნობა სამტომეულ რუსულ-ქართულ ლექსიკონს, რუსულ-ქართულ ტერმინოლოგიას, 

ასევე რუსულ-ინგლისურ და ინგლისურ-რუსულ ლექსიკონებს, რაც, ბუნებრივია, ასახავს 

ავიაციაში 20-30 წლის და უფრო ადრეული პერიოდის ლექსიკურ მდგომარეობას. 

ცნობილია, რომ ტერმინოლოგიის დამკვიდრებაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეროვ-

ნულ ენაზე სპეციალური ლიტერატურის შექმნას და მის პრაქტიკულ გამოყენებას. ეს საკი-

თხი მრავალი წლის განმავლობაში ბევრ წინააღმდეგობას აწყდებოდა. შესაბამისად, გამოცე-

მული ლექსიკონები თემატურად და მოცულობით შედარებით შეზღუდული ფორმატისაა.  

გარდა აღნიშნულისა, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ბოლო ათწლეულებში 

დაჩქარებულად განვითარებად სამრეწველო-სამეცნიერო გარემოში, მათ შორის ავიაცია-

ში, რომელშიც საინფორმაციო ელექტრონულმა ტექნოლოგიებმა უპირატესი ადგილი და-

იჭირა, უამრავი აღმოჩენის ფონზე დამუშავდა პროგრესული ტექნოლოგიები, შეიქმნა ოპ-

ტიმალური კონსტრუქციები, ინერგება მაღალეკონომიური მასალები, პროცესების დაჩქა-

რებისათვის საჭირო გახდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა და სხვ. 

საერთაშორისო საავიაციო ბაზრის და განათლების ბოლონიის პროცესების მოთხოვ-

ნების დასაკმაყოფილებლად აუცილებელია საქართველოს საავიაციო ავიასამშენებლო და 

სარემონტო საწარმოებში, საჰაერო ტრანსპორტის გამოყენების სფეროსა და პროფესიული 

ტექნიკური განათლების სისტემაში ადეკვატური, უწყვეტი რეაგირება. ეს უნდა გამოიხა-

ტებოდეს არამარტო მრავალგვარ ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებებში და, მათ შო-

რის, ავიაციაში საერთაშორისოდ გავრცელებული ინგლისური ენის შესწავლასა და გამო-

ყენებაში, არამედ საავიაციოში დარგების ფუნქციონირების დროს ქართულ ენაზე მათს 

მომსახურებაში ამ დარგების საერთაშორისო დონეების მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე და სახელმწიფო ენაზე სწავლა-სწავლების ხარისხი-

ანად განხორციელების მიზნით მიგვაჩნია: 
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1. მომზადდეს ქართულ-ინგლისურ-რუსული და ინგლისურ-ქართულ-რუსული 

შერეული განმარტებითი ლექსიკონები: 

1.1.  ქართული, ინგლისური, რუსული საძიებლებით;  

1.2.  ილუსტრაციებით (სურათებით, ნახატებით, ნახაზებით და ა.შ); 

1.3.  ფრაზეოლოგიური განმარტებებით. 

2. ლექსიკონების მომზადება დაევალოს თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერე-

ბის ინსტიტუტსა და საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტს. 

 

 

 

ნინო ფიცხელაური 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
pizchelauri@yahoo.com 

 

ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრების  

სახელწოდებები გერმანულ ენაში და მათი შესატყვისები  

ქართულ ენაში 
 

თეოლოგიურ ლიტერატურაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს თარგმანი წარმო-

ადგენს. თვითონ ქრისტიანულ ლიტერატურაში ეს რამდენიმე მიზეზის გამო გარკვეულ 

სირთულეებთანაა დაკავშირებული: სინონიმებს შორის ზუსტი შესატყვისის მოძიება, 

ომონიმია, ამა თუ იმ ცნების უქონლობა. მის მიზეზსაც ტრადიციული ან აღმსარებლობი-

თი განსხვავებები განაპირობებს. მაგალითად, გერმანულად: Fronleichnam, Fronleichnam-

sfest ან „Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“, რეგიონებში ასევე: Prangertag, Blutstag, 

ლათინურად: Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis, ინგლისურად: Christi Feast of 

Corpus Christi, რუსულად: Праздник Тела и Крови Христовых, Праздник Пресвятой 

Евхаристии უკრაინულად, უკრაინის ბერძნულ-კათოლიკურ ეკლესიაში დამკვიდრებული 

სახელწოდება არის Свято Пресвятої Євхаристії, რაც ქართულ ენაზე ითარგმნება: მაცხოვ-

რის უწმინდესი სისხლისა და ხორცის დღესასწაული, შესაბამისად – უწმინდესი ევქარის-

ტია. ინგლისურ, ფრანგულ, ესპანურ ენებში ეს საეკლესიო დღესასწაული ქრისტეს სხეუ-

ლის საუფლო დღესასწაულის სახელით შევიდა. 

განსხვავებულ მოვლენებთან გვაქვს საქმე მრავალი სხვა ცნების შემთხვევაში, როგო-

რიცაა, მაგალითად, აბსოლუცია, კათოლიკურ ეკლესიაში დამკვიდრებული ლათინური 

ტერმინი, რომელიც ცოდვათა მიტევებას ნიშნავს, თუმცა არსი განსხვავებულია, ერთი 

მხრივ, კათოლიკური და მართლმადიდებლური აღმსარებლობის და, მეორე მხრივ, ლუ-

თერანულის მიხედვით: ამ უკანასკნელში ცოდვათა მიტევება სინანულის გზით ხდება, 

რადგანაც ის აღსარებას, როგორც საიდუმლოს, არ ცნობს. ამდენად, თარგმანის დროს სა-

ჭიროა განმარტებითი მითითებები.  

mailto:pizchelauri@yahoo.com
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ასევე მრავალრიცხოვანია ტაძრების ტიპები როგორც მათი არქიტექტურული სტი-

ლის, ასევე იერარქიული დაქვემდებარების მიხედვით.  

განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელო-

ბის ტაძრების სახელების მრავალრიცხოვნობა. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელზე 

როგორც საქართველოში ან საერთოდ, მართლმადიდებლურ ეკლესიებში, ასევე კათოლი-

კურ ეკლესიაში სხვადასხვა ტაძარი და მონასტერი არსებობს. ასე მაგალითად: ხარების, 

მიძინების, შობის. თუმცა კათოლიკურ აღმსარებლობაში მათი რიცხვი ბევრად მეტია.  

ასე მაგალითად, Mariä-Elend-Kirche, Maria im Elend, Maria-Elend-Kapelle იმ სხვადასხვა 

ეკლესიის სახელებს წარმოადგენს, რომლებიც ღვთისმშობლის ეგვიპტეში ლტოლვის-

დროინდელ გაჭირვებებს უკავშირდება.  

ან: Sieben-Schmerzen-Kirche იგივე: Mater-Dolorosa-Kirche, Mutter-Gottes-der-Schmerzen-

Kirche, Maria-Schmerzen-Kirche, Maria von den Sieben Schmerzen, Zur schmerzhaften Mutter, 

Kirche Unserer Lieben Frau von den Schmerzen. ეს სახელწოდებები ყოვლადწმინდა ღვთის-

მშობლის შვიდ ტკივილს უკავშირდება.  

ამ სახელწოდებების პირდაპირი თარგმანი საკმარისი არ არის, არამედ საჭიროა გან-

მარტების დართვა, რათა წარმოჩნდეს ის, რაც მის არსს წარმოადგენს, ე. ი. კონტექსტის მი-

ხედვით დეფინიცია.  

რიგ შემთხვევებში, ალბათ, კარგი იქნებოდა ქართული ტერმინთქმნადობის შესაძ-

ლებლობების გამოყენება, თუმცა აქ განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო. 

 

 
 

ლია ქაროსანიძე  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
l.karosanidze@gmail.com 

თამაზ ხმელიძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

t.khmelidze@gtu.ge 

 

ქართული ტერმინთბანკი – 

ქართული ტერმინოლოგიის საყრდენი 

 
 ქართული ტერმინთბანკი, რომელიც თსუ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეც-

ნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილებაში იქმნება, არსები-

თად გააადვილებს ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონების სარედაქციო სამუშაო-

ებს. მასში თავს იყრის უმნიშვნელოვანესი მასალა, კერძოდ: 

1.  სხვადასხვა დროის დარგობრივი ლექსიკონები; 

2.  ინსტიტუტში დაცული ხელნაწერი ფონდები;  

3. უმნიშვნელოვანესი ოქმები, რომლებშიც XX საუკუნის ტერმინოლოგიური საკი-

თხების შესახებ გამართული სხდომების ჩანაწერებია დაცული;  

mailto:l.karosanidze@gmail.com
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4. დარგის სპეციალისტების მიერ სხვადასხვა დროს გამოთქმული შენიშვნები; 

5. ძველი ქართული ტერმინოლოგიური მასალა; 

6. არასალიტერატურო ფონდი;  

7. სხვადასხვა გაზეთში შემონახული ტერმინოლოგიური მასალა;  

8. ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებული ბიბლიოგრაფია თემატური საძიებლებით.  

 

ტერმინთბანკში უსწრაფესად მოვიძიებთ: 

1. ყველა სინონიმს; 

2. ტერმინის ისტორიას; 

3. ტერმინებს სხვადასხვა მაწარმოებლის მიხედვით; 

4. ტერმინთა განმარტებებს; 

5. სხვადასხვა დარგის ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებულ სამეცნიერო ინფორმაციას.  

ტერმინთბანკის შექმნაში მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკა, პროგრამა შექმნილია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საინფორმა-

ციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის (ხელმძღვანელი ირაკლი უჯმაჯურიძე) მიერ. 

ქართული ტერმინოლოგიური ბაზების შევსება-დამუშავებაში მნიშვნელოვანია 

დარგის სპეციალისტებისა და ტერმინოლოგების ერთობლივი მუშაობა, შესაბამისად, 

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჩართულობას ამ 

საქმეში. ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ელექტრონუ-

ლი რესურსების გაერთიანება, დარგის სპეციალისტების მუდმივი მონაწილეობა მასალის 

დამუშავებაში კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ქართული ტერმინთბანკის შესაქ-

მნელად და, შესაბამისად, ქართული ტერმინოლოგიის სწორად განსავითარებლად.  

1920 წლიდან დღემდე ქართულ ენაზე სულ რამდენიმე მცირე მოცულობის ტექნი-

კური დარგის განმარტებითი ლექსიკონია გამოცემული, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს ამ 

მიმართულებით დარგის სპეციალისტებში არსებულ მოთხოვნებს.  

ქვეყნის განვითარება, ევროპული ინტეგრაციისაკენ მისწრაფება მოითხოვს ქვეყანა-

ში გვქონდეს ფუნდამენტური განმარტებითი ლექსიკონები არამარტო ტექნიკურ, არამედ 

სხვა დარგებშიც, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს საზოგადოების ინტელექტუალურ და 

სამეცნიერო დონეს სწრაფად განვითარებადი მსოფლიოს მოთხოვნების შესაბამისად. ქარ-

თული ტერმინთბანკი მნიშვნელოვანი საყრდენია სხვადასხვა დარგის ტერმინთა ნორმა-

ტიული ელექტრონული თუ ბეჭდური ლექსიკონების მოსამზადებლად.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 74 - 
 

 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

გურამ ყიფიანი 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
guram_kipiani@iliauni.edu.ge 

 

ძველი სამყაროს არქიტექტურული ლექსიკონი 
 

ძველი სამყარო პირობითი და დაუკონკრეტებელი ცნებაა, თუ მას განსაზღვრებას 

ვერ მოვუძებნით. ლექსიკონი არქიტექტურის განვითარების უახლეს პერიოდებს XX-XXI 

საუკუნეებს არ შეეხება. „არქიტექტურული თანამედროვეობა“ და მისი ტერმინოლოგიის 

ლექსიკოგრაფიული დამუშავება არქიტექტურის უახლესი ისტორიის საქმეა.  

განმარტებითი ლექსიკონის ფუნქცია საყოველთაოდაა განსაზღვრული: გაზარდოს 

შემეცნება და ცნობადობა, თავიდან აიცილოს „ტერმინოლოგიური დაბნეულობა“, ე.ი. გა-

უცნობიერებლობა. ეს კი ყველგან შეიმჩნევა, სპეციალურ ლიტერატურაშიც და მოხსენება-

პრეზენტაციების დროსაც, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდენტებს წლების 

განმავლობაში უგროვდებათ „ნაცნობ-უცნობი“ სიტყვები და სულ უფრო და უფრო 

უჭირთ შეკითხვების დასმა. ლექსიკონი შეეცდება, რომ მათ შეკითხვებს უპასუხოს და, 

რაც მთავარია, გაუადვილოს მათ სპეციალური ლიტერატურის კითხვა, უცნობი არქიტექ-

ტურული შინაარსის შემცველი სიტყვის სწრაფი მოძიება.  

ლექსიკონის შედგენილობა 

არქიტექტორები, არქიტექტურის თეორეტიკოსები, ურბანისტები, ინჟინრები, კონ-
სტრუქტორები, მოქანდაკენი, ფორტიფიკატორები, პოლიორკეტიკოსები. მაგ: ადამი, არ-
სუკიძე, ბრიაქსისი, ბრუნელესკი, ვინიოლა, ვიტრუვიუსი, ჰარაბა, ჰერმოგენესი, ჰიპოდა-
მოსი და ა.შ.  

არქიტექტურის სახეობები და მემკვიდრეობანი 

ამპირი (ემპირი), აქემენიდური არქიტექტურა, ბაროკალური არქიტექტურა, გუთუ-
რი არქიტექტურა (გოთიკა), კლასიციზმი, სომხური არქიტექტურა, ქართული არქიტექ-
ტურა.  

არქიტექტურული ტერმინები – მაგ.: აბატონი, ანტაბლემენტი, ბაზილიკა, კაპიტე-
ლი, სახლი და ა.შ.  

ნაგებობები, ანსამბლები და კომპლექსები – აკროპოლისი, ამფითეატრი, გლიფთო-
ტეკა, გოპურა, ლავრა, მონასტერი, სოხასტერი და სხვ.  

მაგალითისთვის: 

ა გ ო რ ა (ბერძნ. άγορά)  

სამხედო დემოკრატიის ერთ-ერთი ძირითადი დაწესებულება ძველ საბერძნეთში – 

სახალხო კრება, აგრეთვე ის ადგილი, სადაც ასეთი შეკრებები იმართებოდა. 

ბერძნული ქალაქების ის არეები, რომლებიც წარმოადგენდა საზოგადოებრივი ნაგე-

ბობებისაგან შედგენილ ერთიან ანსამბლს. მოქალაქეთა ძირითადი თავშესაყრელი, მათი 

ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამეცნიერო ცხოვრების პუნქტი. ელინისტური პერიო-

mailto:guram_kipiani@iliauni.edu.ge


- 75 - 
 

 

I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

დიდან თანდათანობით აგორა რელიგიური ცენტრის ფუნქციასაც იძენს. ერთი ქალაქის 

ფარგლებში აგორა შესაძლოა რამდენიმე ყოფილიყო (შდრ. ბაზარი; ფორუმი; მოედანი). 

საინჟინრო საკომუნიკაციო ნაგებობები – მაგ.: აკვედუკი, ვიადუკი, ბონდი, ლეოფო-
როსი, შარა, გზაბოძალი და ა.შ.  

საფორტიფიკაციო ნაგებობანი – მაგ.: გოდოლი, კატარაკტა, კასტელუმი, კოშკი, კურ-
ტინა, პოსტერნა, პროტიხიზმა და ა.შ. 

ორნამენტი და არქიტქექტურული კლასიკა – მაგ.: აკანთოსი, ანთემიონი, ბარელიე-
ფი, ბუკრანიონი, წრე-რომბების წნული და სხვ.  

პოლიორკეტიკა – მაგ.: გერანოსი, კატაპულტი, კრიო, ონაგრი და მრავალი სხვა. 

ლექსიკონი აგრეთვე შეიცავს მეტროლოგიურ და პროპორციათა სისტემების განმარ-

ტებებს. ცნობებს ქარების მიმართულებებზე, სამშენებლო მასალებზე, საკედლე წყობებზე, 

დროისა და მანძილის საზომ ერთეულებზე, კლდოვან და სამარხეულ არქიტექტურაზე. 

მოცემულია განმარტებები სიმბოლოების, კოსმოგრამებისა და ა.შ. ლექსიკონში თვალსა-

ჩინოებისათვის უხვადაა წარმოდგენილი საილუსტრაციო მასალა. 

 

 

 

ნასიმა ს. შარაფუდტინოვა 
ულიანოვსკის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი 
nassima@mail.ru 

 

სინონიმიის გამომწვევი მიზეზები ტერმინოლოგიაში 

 (გერმანული და ინგლისური ენების საავიაციო  

ტერმინოლოგიის მაგალითზე)  

 
თანამედროვე ტერმინოლოგიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს 

სინონიმიის ცნება. მიუხედავად ტერმინოლოგიური სინონიმიისადმი არაერთგვაროვანი 

დამოკიდებულებისა, სინონიმური ტერმინები დარგობრივ ტერმინოლოგიაში მაინც არსე-

ბობს. ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა ორენოვანი (გერმანულ-ინგლისური, ინგლისურ-

გერმანული) საავიაციო ლექსიკონი; კვლევამ აჩვენა, რომ ტერმინთა 40 პროცენტზე მეტს 

სინონიმი მოეძებნება.  

ტერმინოლოგიური სინონიმიის პრობლემას ხშირად უბრუნდებიან და განიხილავენ 

ლინგვისტიკურ ლიტერატურაში, თუმცა ამ მოვლენის მიზეზები და წყაროები ჯერაც არ 

არის სათანადოდ შესწავლილი.  

ჩვენი ამოცანაა, განვიხილოთ ტერმინოლოგიური სინონიმიის გამომწვევი მიზეზები 

გერმანული და ინგლისური ენების საავიაციო ტერმინების მაგალითზე. 

ტერმინოლოგიაში სინონიმური ტერმინები ერთსა და იმავე ცნებას მიემართება, 

თუმცა ამ სინონიმებში, თითოეულის ინდივიდუალურ მახასიათებლებს შორის, ნაწი-

mailto:nassima@mail.ru
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ლობრივი შეუსაბამობა არსებობს. ტერმინოლოგიურ სინონიმებში, ისევე, როგორც საზო-

გადო ლექსიკაში, განირჩევა სრული და ნაწილობრივი სინონიმები. საუკეთესო შემთხვე-

ვაში, ტერმინ-სინონიმები ერთმანეთის ზუსტ შესატყვისებად გამოიყენება. ტერმინოლო-

გიაში არ არსებობს ერთი აზრი იმის შესახებ, ერთი და იმავე ტერმინის სხვადასხვაგვარი 

დაწერილობა სინონიმებად უნდა მივიჩნიოთ თუ, უბრალოდ, ერთი ტერმინის სხვადას-

ხვა ვარიანტად. ჩვენი აზრით, ტერმინოლოგიური ერთეულები, რომლებიც ორთოგრაფი-

ულად თუნდაც ერთი ასო-ნიშნით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, დამოუკიდებელი 

ტერმინებია და თუკი ამგვარი ტერმინები ერთსა და იმავე ცნებას მიემართება, მაშინ ისი-

ნი სრულიად აკმაყოფილებენ სინონიმური ტერმინების მახასიათებლებს1
. 

გერმანული და ინგლისური ენების საავიაციო ტერმინოლოგიის მასალის შესწავლის 

საფუძველზე გამოვყავით ტერმინოლოგიური სინონიმიის შემდეგი მიზეზები:  

1. რთული ან შედგენილი ტერმინის ძირეული კომპონენტი სინონიმური ტერმინია: 
airline // airway; Venturi-Rohr // Venturi-Düse.  

2. რთული ან შედგენილი ტერმინის მსაზღვრელ კომპონენტს აქვს სინონიმი: display 

cues // instrument cues; Triebwerksregelsystem // Antriebsregelsystem.  

3. ტერმინი და მისი აბრევიატურა: true course // T.C. 

4. ტერმინი და ამ ტერმინის შემადგენელი ნაწილის შეკვეცით მიღებული ვარიანტი: 
air carrier // carrier; Fahrwerkskufe // Kufe.  

5. ტერმინი და მისი მოკლე ვარიანტი, რომელიმე მაწარმოებლით მიღებული, მაგა-

ლითად, er- ბოლოსართიანი: freight vehicle // freighter; Segelflugzeug // Segler.  

6. ეროვნული ტერმინი და ნასესხები სიტყვა (ან შერეული ტერმინი): bracket // 

console (French); zerstörende Prüfung (German) // Crashtest (English).  

7. სინონიმური მაწარმოებლები, მაგალითად, თავსართ-ბოლოსართები, რომლებიც 

აწარმოებენ სინონიმურ ტერმინებს: blаdе passage frequency // blade passing frequency; 

aerospace // airspace; antriebsfrei // antriebslos.  

8. შესიტყვება-ტერმინი და რთული ტერმინი: air mechanic // aeromechanic; Flugzeug 

mit Radarausrüstung // Radarflugzeug.  

9. ტერმინი, რომლის პირველი შემადგენილი ნაწილი არის სიმბოლო ან გრაფიკული 

გამოსახულება, ან სრული სიტყვა: L-Antenne // geknickte Antenne.  

10. ტერმინი ეპონიმი (გვარ-სახელთა ტერმინი) და ზოგადი ტერმინი: Raman-Effekt // 

Kombinationsstreuung des Lichts.  
11. შეერთებული და დეფისიანი რთული ტერმინები: Langstreckenflugzeug // 

Langstrecken-Flugzeug.  

12. ტერმინოლოგიური ცნების მეორეული სახელწოდება ახალი ტერმინის შექმნით 

სხვა ასოციაციების საფუძველზე: bow cap // nose fairing.  

13. ნაწილობრივი სინონიმები, რომლებთაც მხოლოდ გარკვეულ კონტექსტში აქვთ 

სინონიმური მნიშვნელობა: wing // aerofoil // wing assembly; Tragflügel // Tragwerk. 

                                                           
1 Sharafutdinova N.S. Leksiko-semanticheskije protsessy v nemetskoj aviatsionnoj terminosisteme. Ulyanovsk, 

2016. – 204 p. [1, p.85-114]. 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ჩვენი კვლევის შედეგი წარმოაჩენს ტერმინოლოგიური სინონიმიის გამომწვევ მიზე-

ზებს. პირველი მიზეზი არის ის, რომ ადამიანი, რომლის გონებაც მიდრეკილია აღმოაჩი-

ნოს საგნისა და მოვლენების ახალი მხარეები და მახასიათებლები, ხშირად აღნიშნულ 

ობიექტს არქმევს ახალ სახელს. მეორე: საავიაციო ინდუსტრიაში ხშირად ჩნდება ახალი 

სინონიმები სხვა ობიექტის ნიშნებისა და მახასიათებლების ასოციაციით. მესამე მიზეზი 

არის უამრავი აბრევიატურის შემცველი ტექნიკური ტერმინების დაზუსტების მოთხოვ-

ნილება. მეოთხე მიზეზია ენის გათანამედროვების სურვილი, რაც იწვევს ინგლისური 

ტერმინების გამოყენების გააქტიურებას მშობლიური (გერმანული) სიტყვების ნაცვლად. 

 

 

 

ვაჟა შენგელია 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
vazhashengelia@gmail.com 

  

ორენოვანი კავკასიური ლექსიკონების შედგენის შესახებ 

 
კავკასიურ (იბერიულ-კავკასიურ) ენათა სისტემისა და ისტორიის კვლევის საქმეში 

საკმაოდ დიდი წარმატებებია მიღწეული და ამ ფონზე საგრძნობია ორენოვანი ლექსიკოგ-

რაფიის განვითარების არასაკმაო დონე. ამ მხრივ გამონაკლისია აფხაზურ-ქართული 

ლექსიკოგრაფია, რომლის ისტორია 60-ზე მეტი წლის წინ დაიწყო ბ. ჯანაშიას მეტად სა-

ყურადღებო „აფხაზურ-ქართული ლექსიკონით“. 

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასი-

ურ ენათა განყოფილებაში კავკასიურ-ქართული ორენოვანი ლექსიკონების აქტუალურო-

ბის საკითხი ყოველთვის იდგა, მაგრამ პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით გადაიდგა 

მხოლოდ 2003 წელს, როდესაც გამოიცა რ. ფარეულიძის „ჩეჩნურ-ქართული ლექსიკონი“. 

შემდგომში მოხერხდა ამ მუშაობის გაგრძელება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვ-

ნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, კერძოდ, ორწლიანი საგრანტო 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ექვსი ლექსიკონი: აფხაზურ-ქართული (ნ. მაჭავარიანი), 

ჩერქეზულ-ქართული (ვ. შენგელია), ინგუშურ-ქართული (რ. ფარეულიძე), ხუნძურ-ქარ-

თული (ლ. აზმაიფარაშვილი), ბეჟიტურ-ქართული (ნ. არდოტელი), უდიურ-ქართული 

(რ. ლოლუა). 

ლექსიკონებზე მუშაობის დროს, უპირველეს ყოვლისა, დადგა სიტყვანის საკითხი, 

რომლის შედგენისას, ძირითად სემანტიკურ ჯგუფებთან ერთად, გათვალისწინებული 

იყო თითოეული ენის სპეციფიკური ლექსიკური ერთეულები, რომლებიც სათანადო ხალ-

ხის სულიერ და ნივთიერ კულტურას წარმოაჩენს. 

მეორე ძირითადი საკითხია სალექსიკონო ერთეულის შერჩევა, კერძოდ, ის, თუ რა 

ფორმით უნდა იყოს წარმოდგენილი ლექსიკონში სახელი და ზმნა. ამ შერჩევისას გათვა-

ლისწინებული იყო ამა თუ იმ ენის სტრუქტურის თავისებურებანი და ლექსიკოგრაფიუ-
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ლი ტრადიცია. 

აფხაზურში, რომელსაც ძირითადი ბრუნვები არ გააჩნია, სახელისათვის სალექსი-

კონო ერთეულია მახვილიანი განსაზღვრული ფორმა; ჩერქეზული სახელები ლექსიკონში 

წარმოდგენილია სახელობითი ბრუნვის განუსაზღვრელი ფორმით (ფრჩხილებში მითი-

თებულია განსაზღვრული ფორმა და მრავლობითი რიცხვი); ინგუშური სახელებისათვის 

სალექსიკონო ფორმაა სახელობითი (ფრჩხილებში გვაქვს ნათესაობითის, ერგატივისა და 

მრავლობითი რიცხვის ფორმები, გრამატიკული კლასის ნიშნები); ხუნძურში სახელები 

წარმოდგენილია სახელობითი ბრუნვის ფორმით და მახვილის მითითებით (შინაგანი 

ფლექსიის შემთხვევაში ნათესაობითი ბრუნვის ფორმაც გვექნება, კლასნიშნიან სახელებ-

ში – კლასის ნიშანი); ბეჟიტურში სახელი წარმოდგენილია სახელობით ბრუნვაში მახვი-

ლით (ერგატივისა და ირიბ ბრუნვათა ფუძეზე მითითებით); უდიურში სახელისათვის 

სალექსიკონო ერთეულად გამოიყენება სახელობითი ბრუნვის ფორმა (მითითებულია 

ბრუნების ტიპი). 

ზმნა ჩერქეზულში წარმოდგენილია ნამყო ძირითადის მესამე პირის ფორმით 

(ფრჩხილებში – აწმყო და მყოფადი); დანარჩენ ხუთ ენაში ზმნას ლექსიკონში წარმოად-

გენს მასდარი, ინფინიტივი ან ერთდროულად მასდარიცა და ინფინიტივიც. ამასთან, 

ზმნასთან მითითებულია ძირითადი გრამატიკული კვალიფიკაციები. 

აღნიშნული ექვსი ლექსიკონის შედგენით განყოფილებაში არ მთავრდება მუშაობა 

ორენოვანი კავკასიური ლექსიკონების შედგენაზე. ეს მუშაობა მომავალშიც გაგრძელდე-

ბა, სახელდობრ, ორენოვანმა ლექსიკოგრაფიამ, პირველ რიგში, უნდა მოიცვას სალიტერა-

ტურო იბერიულ-კავკასიური ენები (მათი რიცხვი კი 16-ს აღწევს; მათ შორის ერთი მკვდა-

რი ენაა – ძველი დამწერლობის მქონე კავკასიის ალბანური). 
 

 

 

გოგა ჩანადირი 
ფოტოჟურნალისტი 
gogachanadiri@yahoo.de 

 

სამოქალაქო მოძრაობის მნიშვნელობისათვის 

(„დავიცვათ ქართული ენა ბარბარიზმებისგან“, „ქართული აბრა“) 
 

გაეროს კალენდრით ყოველი წლის 21 თებერვალს მშობლიური ენის დღე აღინიშნე-

ბა. 2015 წლის 21 თებერვალს საზოგადოებას ქართულ ენასთან დაკავშირებული პრობლე-

მები დედაენის ბაღიდან შევახსენეთ. იქ გაჩნდა იდეა, ხელისგულებზე ბარბარიზმები და 

მისი ქართული შესატყვისები დაგვეწერა, ფოტო გადაგვეღო და სოციალური ქსელით გა-

გვევრცელებინა. ასე დავიწყეთ სამოქალაქო მოძრაობა „დავიცვათ ქართული ენა ბარბა-

რიზმებისგან". ზუსტად 1 თვეში მოძრაობას 10 000 ადამიანი შემოუერთდა, ყველა ტელე-

ვიზიამ გააშუქა. წამყვანებმა ხელისგულებზე პირდაპირ ეთერში დაიწერეს ბარბარიზმები 

და ქართული შესატყვისები. მოძრაობას ბეჭდური მედიაც გამოეხმაურა. რასაკვირველია, 
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მედიამხარდაჭერამ აუდიტორია მნიშვნელოვნად გაზარდა. რა შედეგი მოჰყვა? საზოგა-

დოებამ ბარბარიზმის მნიშვნელობა და პრობლემა გაიაზრა. დღეს უკვე ბევრი ამბობს მო-
წონებას დალაიქების ნაცვლად. გაშეარების ნაცვლად გაზიარებასაც იყენებს და, ამასობა-

ში, რუსული ბარბარიზმების ნაწილიც განიდევნა. მაგალითად, მაროჟნი, რემენი. შევქმე-

ნით მოძრაობის გვერდი – მოძრაობა „დავიცვათ ქართული ენა ბარბარიზმებისგან“. დრო-

დადრო პირად გვერდზე ვეხმიანები ამ თემას. ვდებ რომელიმე ნივთის ფოტოს და თან 

ვურთავ ბარბარიზმსა და ქართულ შესატყვისს. ამავდროულად, მკითხველს ხშირად ვთა-

ვაზობ ქართული სიტყვების ათეულებს.  

ამ მოძრაობის ერთგვარი გაგრძელებაა „ქართული აბრა“. საზოგადოებას ვაცნობ იმ 

დაწესებულებებს, რომლებიც იცავენ კანონს რეკლამის შესახებ და გარეაბრაზე ქართუ-

ლად აწერენ. თანაც, ისე, რომ ზომით, რაოდენობით ან რიგითობით (ჯერ ქართული და 

მერე უცხოური) უპირატესობას სახელმწიფო ენას ანიჭებენ. ქართული ენის დასაცავად 

არამხოლოდ სოციალურ ქსელს, არამედ საჯარო გამოსვლებსაც ვიყენებ. ენა საზოგადო 

კუთვნილებაა და მისი დაცვა ყველას პასუხისმგებლობაა. 

 

 

 

გიორგი ცირეკიძე 
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 
g.tsirekidze@ssu.edu.ge 

 
ზოგიერთი ქართული ტექნიკური ტერმინის წარმოშობის  

ისტორიისათვის 

 
მოხსენებაში განხილული საკითხების შესწავლა-დამუშავებაში დიდი წვლილი მიუ-

ძღვის საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აწ გარდაცვლილ წევრს, რაულ ჩაგუნავას.  

თანამედროვე ქართულ ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში ჯერ კიდევ არ არის გამოკვე-

თილი ერთი და იმავე ცნების გამოსახატავად ორი უცხოური წარმოშობის ტერმინიდან – 

ლითონი და მეტალი – რომელს უნდა მიეცეს უპირატესობა, მაშინ, როცა ტექნიკურად და 

კულტურულად განვითარებულ ქვეყნებში დიდი ხნის დამკვიდრებულია მეტალი და ამ 

სიტყვაზე დაფუძნებული სხვა ტერმინები. 

ბერძნული წარმოშობის ერთი შინაარსის ამ ორი ტერმინის გამოყენების თვალსაჩი-

ნო ილუსტრაციაა მოცემული „ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში“: „მეტალი 

[ბერძ. metallon – მაღარო; მეტალი] იგივეა, რაც ლითონი“ და მისგან წარმოებული ყველა 

ტერმინი ახსნილია „ლითონის“ საშუალებით, მაშინ როცა აქვე ლითონი [ბერძ. litheos -

იდან, ქვა] და მასზე შინაარსობლივად დამოკიდებული სიტყვები „მეტალის“ დახმარებით 

არაა განმარტებული. 

„ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში“ მოცემული 40-ზე მეტი ტერმინიდან უმეტესობა 

„ლითონის“ ფუძეზეა შექმნილი, ხოლო ნაწილი მიღებულია საერთაშორისო ფორმით. 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ზოგიერთი ცნების ასახსნელად ერთდროულად გამოიყენება როგორც ლითონი, ასევე მე-
ტალი. 

ძველ ენებში, როგორც ცნობილია, მეტალების კრებსითი სახელი არ არსებობდა. ამ 

საერთო ცნების გამოსახატავად გამოიყენებოდა ცალკეული მეტალის სახელწოდება, მაგა-

ლითად, რკინა. მეტალების აღმნიშვნელი ტერმინი არც ძველ ქართულ ენაში იყო.  

არქეოლოგიური მონაცემების თანახმად, ძველ საქართველოში ფართოდ გამოიყენე-

ბოდა შენადნობებიც, გვხვდება აგრეთვე შენადნობების აღმნიშვნელი ტერმინები რვალი 

და ბერძნული ელექტრონის შესაბამისი ილიკტრონი („ილიკტრიონი“). რვალი გამოიყენე-

ბოდა ხან სპილენძის და ხან ბრინჯაოს აღსანიშნავად.  

ტერმინი ლითონი ქართულ ლიტერატურაში სულხან-საბა ორბელიანმა შემოიტანა. 

1686-1696 წლების ლექსიკონის ნუსხაში ამ ტერმინს სახელოვანი ლექსიკოგრაფი განმარ-

ტავდა არა როგორც მეტალს, არამედ, როგორც სპარსულიდან შემოსულ სიტყვა მადანს, 

როგორც „უსწორო კარაბადინიდან“ (XI საუკუნის ქართული სამედიცინო ძეგლი) ჩანს, 
ლითონი იმავე მნიშვნელობით გამოიყენებოდა, როგორიც დღეს მას აქვს. მომდევნო 

წლებში ლითონი ქართულ სინამდვილეში მადნის მნიშვნელობით იხმარებოდა. 

მეტალთან დაკავშირებული ტერმინი ილეკრო პირველად სულხან-საბას „სიტყვის 

კონის“ B რედაქციაში ჩნდება: „ილეკრო ეწოდების ოქროსა, ვერცხლსა, სპილენძსა, რკინა-
სა, ტყვიასა, კალასა, რვალსა, თითბერსა და ყოველთა მისთანათა ერთბამად.“  

როგორც ირკვევა, სულხან-საბამ სიტყვა ილეკრო ბერძნული ტერმინის ილიკტრიო-
ნის არასწორი წაკითხვის შედეგად შემოიტანა ქართულ ლიტერატურაში და ის მეტალის 

აღმნიშვნელ ზოგად ტერმინად აღიქვა. ილეკრო საბას გარდაცვალების შემდგომ მივიწყე-

ბულ იქნა. 

მეტალის აღმნიშვნელ ტერმინად ილეკრო არ გაიზიარა ვახტანგ VI-მ, სამაგიეროდ 

თავის „ქიმიაში“ ის ლითონს იყენებდა „მადნის“ მნიშვნელობით. 

 „მეტალ-ლითონთან“ დაკავშირებული ტერმინოლოგიური გაუგებრობა ანტონ კა-

თალიკოსისგან მომდინარეობს. ფიზიკის სახელმძღვანელოს ქართულ თარგმანში მან 

პირველმა იხმარა ტერმინი მეტალი, მაგრამ, ამასთან ერთად, მეტალის აღსანიშნავად მან-

ვე თარგმანში ტერმინი ლითონიც გამოიყენა. „წყობილსიტყვაობაში“ ის ლითონს უწო-

დებს მეტალსაც და მადანსაც, საიდანაც ჩანს, რომ სწავლულ კათალიკოსს ჯერ კიდევ არ 

ჰქონდა საბოლოოდ შერჩეული მეტალის და მადნის აღმნიშვნელი ტერმინები. 

დავით ბაგრატიონის (1776-1819 წ.წ.) დამატებებში, რომლებიც მან სულხან-საბას 

ლექსიკონში შეიტანა 1797 წ., მეტალიც მოხვდა და ის ზუსტად ისეა განმარტებული, რო-

გორც დღეს გვესმის.  

ტერმინ მეტალს მადნის აღმნიშვნელი ლითონისაგან ასევე მკვეთრად განასხვავებ-

დნენ დიდი ლექსიკოგრაფები ნიკო და დავით ჩუბინაშვილები და XIX საუკუნის სხვა 

ქართველი ავტორები. 

ძველი წერილობითი წყაროების შესწავლის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, 

რომ XVII საუკუნის მიწურულიდან მადნის აღსანიშნავად ქართულ ლიტერატურაში 

გამოიყენებოდა ბერძნული ენიდან შეთვისებული ტერმინი ლითონი. XVIII საუკუნის მე-

ორე ნახევრიდან დამკვიდრდა საერთაშორისო ტერმინად გამოყენებული ბერძნული 

https://ka.wikipedia.org/wiki/XI_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

წარმოშობის მეტალი, თუ არ ჩავთვლით ანტონ კათალიკოსის მიერ მეტალის აღსანიშნა-

ვად ტერმინ ლითონის შემოღების წარუმატებელ მცდელობას. 

ამ მონაცემების საფუძველზე თანამედროვე ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში მეტალე-

ბის კრებსითი სახელის აღსანიშნავად ტერმინი მეტალი და მისგან ნაწარმოები სიტყვები 

უნდა დამკვიდრდეს. რაც შეეხება ლითონს, მისი საწყისი მნიშვნელობით (ე.ი. „მადნის“ 

მნიშვნელობით) გამოყენება გარკვეულ ტერმინოლოგიურ აღრევას გამოიწვევს, ამიტომ ის 

საერთოდ უნდა ამოვიღოთ ხმარებიდან და მხოლოდ ძველი წყაროების განხილვისას შე-

ვეხოთ მას. 

 

 

 

გიორგი ცოცანიძე  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
G.Tsotsanidze@email.ru 

 

ლუდი და მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია  

საქართველოს მთაში 

 
ლუდი – დღეს საყოველთაოდ გავრცელებული სადესერტო პროდუქტი – ქართულ 

ლექსიკონებში უბრალოდ და მარტივად განიმარტება, როგორც სუსტი ალკოჰოლიანი სა-

სმელი, რომელიც მზადდება მარცვლეულის ფქვილის, ალაოსა და სვიის ყვავილისაგან. 

ერთობ მარტივი და ნათელი განმარტებაა, მაგრამ იგი ოდნავადაც ვერ ასახავს იმ არსსა და 

მნიშვნელობას, რომელიც მას, როგორც კულტურის ფენომენს, გააჩნია ქართველ მთიელ-

თა, განსაკუთრებით, ხევსურთა და თუშთა, ცნობიერებაში.  

 საქართველოს ამ კუთხეებში ლუდი არაა უბრალო სასმელი, რომელსაც გამოიყენე-

ბენ ყოველდღიურად საოჯახო სადილ-სამხარ-სავახშმო სუფრაზე, როგორც საჭმლისა-

თვის მისაყოლებელ პროდუქტს. იგი წმიდა, სარიტუალო სასმელია და მზადდება მხო-

ლოდ საგანგებო დღეებში გასაშლელი რიტუალური სუფრებისათვის. ასეთი სუფრები კი 

მთიანეთის ამ კუთხეებში სულ რამდენიმე იყო: ა) ზამთრისა და ზაფხულის სათემო რე-

ლიგიური დღესასწაულები; ბ) ქორწილი; გ) მიცვალებულის კულტთან დაკავშირებული 

დიდი სუფრა – საწესჩვეულებო ქმედებათა მთელი წყება კაცის გარდაცვალების წლის-

თავზე; დ) რაიმე სახის მამითადი - სამძიმო საქმე, რომელსაც აუცილებლად სჭირდებოდა 

დიდი მუშა ძალა და მეზობელთა თუ ახლობელთა შრომითი დახმარება; ე) გარდა ამისა, 

ოჯახს შეიძლება შეჰქმნოდა რაიმე საგანგებო სიტუაცია, რომელიც სასმლის დიდ ხარჯს 

მოითხოვდა: ვთქვათ ახლად აშენებული სახლის კურთხევა, ე.წ. „სახლის სამხდო“; 

ცხვრის ფარის დალოცვა –„დაკოჭვა“ – თუშეთში ხევსური დეკანოზის მიერ) ხევსურთა 

ჯვარიონის დასახვედრი საწირ-საკლავი, „სახევსუროები“ და ა. შ.  

ხევსურეთშიც და თუშეთშიც, ქართული ლუდის დამზადების ამ ძირძველ მხარეებ-

ში, სამიწათმოქმედო საქმიანობისა და სიმბოლურ-საკრალური მოქმედების უგრძესი ჯაჭ-
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ვის რგოლებია გაბმული, სანამ წმიდა მიწის ღალა ლუდად გადაიქცეოდეს და „საფუარში“ 

ნაპირებზე სანთლებშემონთებულ „კოდთან“ მდგომი ხუცესი „სახუცო თასით“ ხელში ამ 

წმიდა სასმლით ღვთის სადიდებელს იტყოდეს.  

ადამიანის შრომა-საქმიანობის გრძელი მარათონის ყოველი ნაბიჯი, რომელიც ლუ-

დის დამზადებასთანაა დაკავშირებული, დიდი სიწმიდის ნიშნითაა აღბეჭდილი: წმიდაა 

ის ყანა, სადაც სალუდე ქერი ითესება – იგი „ჯვარისყანაა“, წმიდაა ის რიტუალი, რომელ-

საც გუთნისდედა ასრულებს ამ ყანაში ხარ-გუთნის შეტანისას, ამას თუშები „უღელდებას“ 

ეძახიან და იგი „ოცობის“ დღეს სრულდება. ლოცვა წარმოითქმის ყანის მკის, ნამკალის 

გალეწვის, ლუდის ხარშვის, დაფუვლებული ლუდიანი კოდების გახსნის და მათი და-

ლოცვის დროს; წმიდაა ის სათავსო-ნაგებობანიც, სადაც ხდება ლუდის ხარშვა („საქვაბე“) 

და მისი დაყენება-დაფუვლება („საფუარი“) – იქ დედროვანი და „მრიოში“ პიროვნება 

ფეხს ვერ შეადგამს.  

 ყოველივე ამას უკავშირდება ერთობ მდიდარი სპეციალური ტერმინოლოგია, რო-

მელზედაც საუბარი იქნება მოხსენებაში. 

 

 

 

ომარ ძაგნიძე 
თსუ ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი 
omar.dzagnidze@tsu.ge 

 

საბჭოთა პერიოდამდელი მათემატიკის  

ქართული სახელმძღვანელოები 

 
„არითმეტიკის“ პირველი ბეჭდური სახელმძღვანელო ქართულად გამოსცეს 1862 

წელს მ. ზ. ყიფიანმა და ვ. თულაშვილმა. მათ წარმატებით დაძლიეს ტერმინოლოგიური 

სიძნელე და შექმნეს ტერმინები: გაყოფა, გასაყოფი, გამყოფი, ერთეული, ათეული, სამრავ-
ლი, მამრავლი, ნამრავლი, ნაშთი, შემოწმება, მარტივი რიცხვი, შეკრება, ასეული, ხარისხი, 
გამრავლება და სხვ. ამ მოვლენას დიდი მოწონებით შეხვდა საზოგადოება, თუმცა 9 წლის 

შემდეგ იყო არმოწონების შემცველი შეფასებაც. ამან აიძულა მ. ზ. ყიფიანი 1884 წელს 

გამოეცა 455-გვერდიანი „არითმეტიკა სოფლის სასწავლებელთათვის“, რომელშიც მოცე-

მულია ადვილად დასაძლევი 1257 ამოცანა-კითხვა.  

გეომეტრიის პირველი ორიგინალური 446-გვერდიანი, ძალიან მნიშვნელოვანი და 

მრავალმხრივ საინტერესო ქართული სახელმძღვანელო „გეომეტრია“ გამოსცა მ.ზ. ყიფი-

ანმა 1888 წელს, რომლის ნაწილებია: პლანიმეტრია, სტერეომეტრია, უმდაბლესი გეოდე-

ზია, ტრიგონომეტრიის ზოგიერთი კანონი და ლოგარითმული ცხრილების ხმარება.  

ქართული ახალგაზრდობის მათემატიკური ცოდნის ამაღლების საქმეში ძალიან 

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ვ. რ. ყიფიანის მიერ 1893 წელს გამოცემულმა 666-გვერ-

დიანმა სახელმძღვანელომ „დაწყებითი ალგებრა“, რომელიც შედგება 8 განყოფილებისგან 

და მოიცავს მთელი ალგებრის საკვანძო საკითხებს.  
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

საკითხთა სივრცელით და მასალის გადმოცემის მეთოდით გამოირჩევა იოს. ავა-

ლიშვილის „არითმეტიკის სახელმძღვანელო I“ (1920 წ.). 1919 წელს ქუთაისში გამოიცა კ. 

მ. კანდელაკის 89-გვერდიანი „ალგებრულ ამოცანათა კრებული“, ნაწ. II, წიგნი I. ასევე, 

1918 წელს ქუთაისში გამოიცა ს. შარაშენიძის 102-გვერდიანი „სწორხაზოვანი ტრიგონო-

მეტრია“ საშუალო სასწავლებლის მე-7 და მე-8 კლასებისთვის, რომელშიც გადმოცემუ-

ლია ტრიგონომეტრიის მთელი კურსი.  

1913 წელს დაარსდა „უმაღლესი დაწყებითი სკოლა“, რომელსაც 1923 წელს ეწოდა 

„მთლიანი შრომის სკოლა“. ამ სკოლების სანიმუშო პროგრამები (1920 წ.) შეიცავდა მრა-

ვალ ცვლილებას ყველა საგანში. იქ ნათქვამია, რომ შეტანილია ცოტაოდენი ცვლილება 

არითმეტიკაში და რადიკალურადაა შეცვლილი გეომეტრია, რომლის სწავლებაში, ნა-

ცვლად ლოგიკური მსჯელობებისა, შემოღებულია თვალსაჩინოება. ამის შესაბამისად, 

1920 წელს ქუთაისში გამოიცა ივ. ერ. გაჩეჩილაძის 86-გვერდიანი „თვალსაჩინო გეომეტ-

რია“, ხოლო 1922-1923 წლებში ნიკო შაფაქიძის „თვალსაჩინო-პრაქტიკული გეომეტრია, I-

III “. გეომეტრიის „თვალსაჩინო კურსი“ მალე იქნა უარყოფილი. 

 

 

 

თამარ წუწუნავა 
თსუ ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი 
tsutsunava@yahoo.com 

 

გეოლოგიის ინგლისურ-ქართული  

ტერმინოლოგიური ლექსიკონი 

2016 წელს თსუ ალ. ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერებმა 

ე. გამყრელიძემ, დ.შენგელიამ, გ.ჭიჭინაძემ, კ. ქოიავამ და გ. ბერიძემ შეადგინეს და გამო-

აქვეყნეს გეოლოგიის ინგლისურ-ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი (ელექტრო-

ნული ვერსია). 

ქართული გეოლოგიური ტერმინების შეგროვება და ახალი ტერმინების შექმნა დაი-

წყო ჯერ კიდევ 1926 წლიდან, თუმცა იგი წყვეტილი ხასიათის იყო და დარგის მხოლოდ 

ზოგიერთ ვიწრო სფეროს მოიცავდა. საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში, საქართვე-

ლოში სამეცნიერო და ტექნიკური ლიტერატურა იბეჭდებოდა და ითარგმნებოდა რუსულ 

ენაზე (მცირე გამონაკლისის გარდა). წინა საუკუნის 90-იანი წლებიდან საქართველოს სა-

მუშაო ენა არის ქართული. ამასთანავე, საზღვრების გახსნის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაი-

ზარდა ურთიერთთანამშრომლობის ხარისხი უცხოელ კოლეგებთან, გაჩნდა ქართველი 

სტუდენტების უცხოეთში სტაჟირების შესაძლებლობა, აქტუალური გახდა მეცნიერების 

მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში და ა.შ. ამრიგად, გაჩნდა გეო-

ლოგიის დარგში ინგლისურ-ქართული და ქართულ-ინგლისური ტერმინოლოგიური და 

განმარტებითი ლექსიკონების შექმნის აუცილებლობა. ამჟამად დედამიწის შემსწავლელ 

მეცნიერებებში ქართულ ენაზე არსებობს მხოლოდ რამდენიმე განმარტებითი და ტერმი-
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ნოლოგიური ლექსიკონი, მაგრამ ყველა ვიწრო სპეციალიზაციისაა და თანაც მხოლოდ 

ორი მათგანია შედარებით ახალი გამოცემული. ამავე დროს, მეცნიერებაში ახალი მონაცე-

მების გრანდიოზულმა ნაკადმა გეოლოგიის დარგში წარმოქმნა ახალ სამეცნიერო ტერ-

მინთა სიჭარბე. მოზღვავებული ინფორმაციის გადმოსაცემად და აღსაქმელად საჭირო გა-

ხდა მკაცრად მოწესრიგებული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შექმნა. მწვავედ დადგა ქარ-

თული გეოლოგიური ტერმინოლოგიის განახლების, შევსებისა და სისტემატიზაციის სა-

კითხი. არსებული ქართული გეოლოგიური ტერმინების მარაგი არასაკმარისი და ნაწი-

ლობრივ მოძველებული აღმოჩნდა.  

რატომ დადგა პრობლემა ასე მწვავედ? მეცნიერების პროგრესისა და, შესაბამისად, 

ტერმინების ზრდის პირობებში, წარმოიშვა არსებითი ცვლილებები გეოლოგიურ ტერმი-

ნოლოგიაშიც. კერძოდ: რიგი ტერმინი მოძველდა ან სახე იცვალა, ზოგს საერთოდ აღარ 

ვიყენებთ; ადრე გამოყენებულმა ტერმინებმა ახალი შინაარსი შეიძინა; რიგ შემთხვევაში, 

ამა თუ იმ ტერმინის შინაარსის შესახებ ერთიანი აზრი დღემდე არ არსებობს და აღიქმება 

განსხვავებული მნიშვნელობით ან ხშირად ერთი და იმავე სახელწოდებით აღწერილია 

სრულიად განსხვავებული ბუნებრივი მოვლენები და ობიექტები; ზოგჯერ, ერთი და იმა-

ვე ტერმინს ქართულ და საერთაშორისო ლიტერატურაში სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს; 

გარკვეულ შემთხვევებში, ამა თუ იმ ინგლისურ ტერმინს ქართულ ენაზე განსხვავებუ-

ლად გამოთქვამენ, რადგან იგი გადმოდის ზუსტი ტრანსკრიფციით ან ტრანსლიტერაცი-

ით და, შესაბამისად, ვიღებთ თითქოს ორ სხვადასხვა ტერმინს (საერთაშორისო მინერა-

ლოგიური და პეტროგრაფიული სახელწოდებების ტრანსკრიფცია დღემდე არ არის უნი-

ფიცირებული). აღსანიშნავია ისიც, რომ ზოგჯერ საერთაშორისო გეოლოგიური ტერმინე-

ბი რუსულ გამოცემებში შეცვლილია სსრკ-ში მიღებული ტერმინოლოგიის თანახმად. 

დაბოლოს, რიგი ტერმინი საერთოდ არ არსებობს ქართულ ენაზე. 

არსებული პრობლემის მეტ-ნაკლებად გადაჭრის მიზნით, ზემოაღნიშნულმა ავტო-

რებმა პირველად გეოლოგიის დარგისთვის შეადგინეს გეოლოგიის ინგლისურ-ქართული 

ტერმინოლოგიური ლექსიკონი. იგი შედგენილია უახლესი გეოლოგიური ინფორმაციის 

გათვალისწინებით, რომელიც უკანასკნელ ხანებში გაჩნდა საერთაშორისო გეოლოგიურ 

ლიტერატურაში. ლექსიკონი შედგება 38 400 ტერმინისა თუ ტერმინოლოგიური გამო-

თქმისგან და მოიცავს გეოლოგიის დარგის სხვადასხვა სფეროს. მასში შეტანილია რო-

გორც ფართოდ გამოყენებადი ტერმინები, ასევე მოძველებული, უზუსტო, დავიწყებული 

და სხვა ფორმით ჩანაცვლებული ტერმინებიც. გარდა ამისა, ლექსიკონში უხვადაა შეტა-

ნილი ტერმინების ყველა არსებული სინონიმი და მრავალი ტერმინი გეოლოგიის მომიჯ-

ნავე მეცნიერებებიდან: გეოფიზიკიდან, გეოგრაფიიდან, სამთო მეცნიერებებიდან და სხვ. 

ლექსიკონი ნახევრად განმარტებითია. იგი წარმოადგენს საქართველოში გეოლოგიის 

დარგის ტერმინებისა და აბრევიატურის ერთადერთ, საკმაოდ ვრცელ კრებულს და გა-

თვალისწინებულია გეოლოგიისა და დედამიწის შემსწავლელი სხვა მეცნიერებების სპე-

ციალისტების ფართო wrისთვის, კეთილშობილი ლითონებითა და ძვირფასი ქვებით და-

ინტერესებული მოყვარულებისთვის და სხვ. 
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სოფიკო ჭაავა 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი 
geosofikotchaava@gmail.com 

 

ტერმინოლოგიის შემუშავების პრინციპები და მათი დაკანონების  

პროცედურა 1918-1923 წლებში  

(საარქივო მასალების მიხედვით) 

საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია განათლების სახალხო კომისარიატის 

ფონდის მასალები, რომლებშიც აღწერილია 1918-1923 წლებში სახელმწიფო სამეცნიერო 

საბჭოს დაქვემდებარებული კომისიებისა და სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფის მიერ 

შემუშავებულ ტერმინთა მიღების დებულებები, ცალკეული სამეცნიერო-ტექნიკური 

ტერმინების ნუსხა და საერთო სალიტერატურო ქართულისათვის მისაღები ფორმების 

განხილვის პროცესები.  

 „ჯერ კიდევ 1918 წელში, როდესაც დაწესებულებათა გაეროვნულება დაიწყო და 

მასწავლებელთა საზაფხულო კურსები მოეწყო ტფილისში მასწავლებელთა ყველა საგნე-

ბის ქართულად სწავლებისათვის მოსამზადებლად. მაშინ შესდგა ყოველ დარგისთვის 

მასწავლებელთა კომისიები, რომელთაც მასალები ჰქონდა მოწოდებული ტერმინების შე-

სამუშავებლად. ამის შემდეგ მალე თანდათანობით სხვა და სხვა საგნებისთვის სახელ-

მძღვანელოც შეიქმნა სხვა და სხვა პირთაგან შედგენილი და გამოიცა კიდეც. ამ სახელ-

მძღვანელოებში ტერმინოლოგიის ერთგვარობა დაცული არ იყო. 1919 წელს შედგა ერთი 

ჯგუფი, რომელმაც ტეხნიკური ტერმინოლოგიის ქართულად შექმნა დაისახა მიზნად. ამ 

ჯგუფში უმთავრეს მონაწილეობას იღებდნენ და-ძმანი ნიკოლაძენი და ტეხნიკოსები. მათ 

გადასწყვიტეს ქართული ენიდგან სამეცნიერო ტერმინილოგიის ყველა საერთაშორისო 

სიტყვების განდევნა და მათ მაგიერ უეჭველად ქართულად ნათარგმნი ან სრულებით ხე-

ლოვნურად მცდარად ნაწარმოები მოგონილი სიტყვები შემოეღოთ და გაევრცელებინათ“ 

(ფონდი 471, ანაწერი 1, საქმე #123, ს.ს.ს.რ. განათლების სახალხო კომისარს, გვ. 3).  

ტერმინოლოგიის შექმნა-დამტკიცების პროცედურა რადიკალურად იცვლება 1921 

წელს, მას შემდეგ რაც განსახკომის დაქვემდებარების ქვეშ დაარსდა სახელმწიფო სამეცნი-

ერო საბჭო, რომელსაც დაევალა სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და ქართულის საერთო 

ლიტერატურული ფორმების დამუშავება. 1921 წელს აღნიშნული ორგანოს წევრებმა, ძი-

რითადად, შეიმუშავეს ქართული სალიტერატურო ენისათვის მისაღები საერთო ფორმე-

ბი; 1922 წლისთვის დაიწყეს მზადება ტექნიკური ტერმინოლოგიის მისაღებად; 1922-1923 

წლებში მეტ-ნაკლებად გამოკვეთეს ახალი ლექსიკური ერთეულების დამუშავების პრინ-

ციპები, 1923 წელს კი სამეცნიერო საბჭომ ცალ-ცალკე განიხილა დარგობრივ და სამეცნიე-

რო ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხები, ამასთანავე დააკანონა კონკრეტული 

საერთაშორისო თუ ახლად შექმნილი ქართული ტერმინები.  

1922 წლის სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზე მეცნიერებმა დაამტკიცეს 128 ტექნიკური 

ტერმინი, 1923 წელს კი 30 სხდომაზე მიიღეს 1382, მათ შორის 1334 მათემატიკური და ფი-

ზიკის 48 ტერმინი. აღნიშნული პერიოდის სხდომებზე განიხილეს ბოტანიკისა და დენ-
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დროლოგიის, ფიზიკის, მათემატიკის, სამხედრო და, ზოგადად, სამეცნიერო ტექნიკური 

ტერმინოლოგია.  

ჩვენ მიერ მოძიებულ საარქივო მასალებში მოცემულია „ცირკულიარი – ნაციონა-

ლურ პრინციპულ ტერმინების ხმარების შესახებ", რომელიც შედგენილია 1928 წელს სა-

ქართველოს ს. ს. რ. ცაკ-თან არსებული მთავარი სატერმინოლოგიო კომიტეტის თავ-

მჯდომარის ფილიპე მახარაძის მიერ. როგორც ჩანს, ტერმინოლოგიის შექმნა-დაკანონე-

ბას, მეცნიერულის გარდა, პოლიტიკური მნიშვნელობაც მიენიჭა. აღნიშნული დოკუმენ-

ტის მიხედვით ფ. მახარაძისთვის მიუღებელი იყო „უაღრესად ნაციონალისტურ პრინცი-

პებზე“ „ნაძალადევად შეთხზული“ ტერმინები და მათ ნაცვლად ინტერნაციონალური 

ტერმინების გამოყენებასა და დამკვიდრებას მოითხოვდა. 

 

 

 

ქეთევან ჭიღლაძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ketichigladze@yahoo.com 
 

სამეცნიერო ტექსტების ინგლისურ-ქართული  

პარალელური კორპუსის პლატფორმა და თანამედროვე  

ეკონომიკური ტერმინოლოგია 

 
ბოლო წლებში სამეცნიერო ლიტერატურაში აქტიურად საუბრობენ იმაზე, რომ შე-

იცვალა ტერმინთა ბუნება და რომ ტერმინები თავისი არსით უახლოვდება საერთო ლექ-

სიკას. შესაბამისად, იცვლება ტერმინთა აღწერის მეთოდებიც. თუ ტრადიციულად ორე-

ნოვან დარგობრივ ლექსიკონებში ერთი ენის ტერმინს მიეთითებოდა მხოლოდ მისი ეკვი-

ვალენტი მეორე ენაში, დღეს სულ უფრო ხშირად ვხვდებით ტერმინოლოგიურ ორენოვან 

სიტყვა-სტატიებში სხვადასხვა სახის დამატებით ინფორმაციას, როგორებიცაა, საილუს-

ტრაციო ფრაზები და წინადადებები, სინონიმები, განმარტებები, სტილისტიკური კვალი-

ფიკაციებიც კი. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ტერმინოლოგიური შესიტყვებების 

სალექსიკონო სიტყვა-სტატიაში წარმოდგენის აუცილებლობას. 

 ამასთანავე, ლექსიკოგრაფიულ საქმიანობაში აქტიურად გამოიყენება კორპუსული 

კვლევის მეთოდები, რამაც სრულიად ახალი პერსპექტივები შექმნა ციფრულ დარგობრივ 

ლექსიკოგრაფიაში. უნდა აღინიშნოს, რომ პარალელური კორპუსების გამოყენება ორენო-

ვანი დარგობრივი ლექსიკონების შედგენის პროცესში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. 

იგი საშუალებას აძლევს ლექსიკოგრაფს, ნახოს ტერმინის გამოყენების ცოცხალი კონტექ-

სტი როგორც წყაროს, ისე თარგმანის ენაზე და გააანალიზოს მისი გამოყენების თითოეუ-

ლი შემთხვევა. ამ შესაძლებლობის არსებობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 

ტერმინთა ლექსიკოგრაფიული აღწერის თვალსაზრისით, გამომდინარე იქიდან, რომ ზო-

გიერთ შემთხვევაში ერთი და იმავე სიტყვისა თუ შესიტყვების ეკვივალენტი ზოგად და, 

ასევე, ტერმინოლოგიურ კონტექსტებში შესაძლოა სრულიად განსხვავებული იყოს. გარდა 
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ამისა, პარალელური კორპუსების დახმარებით შესაძლებელი ხდება დარგობრივი ლექსი-

კონებისათვის სიტყვანის შერჩევა მათი გამოყენების სიხშირისა და აქტუალობის გათვა-

ლისწინებით, რაც მეტად ერგება მომხმარებელთა მოთხოვნებსა და საჭიროებებს. 

მოხსენებაში აღწერილი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, ერთი მხრივ, ჩვენ მიერ შე-

დგენილ ინგლისურ-ქართულ ეკონომიკურ ტერმინთა სიტყვა-სტატიების მაგალითზე 

დარგობრივ ლექსიკონებში ტერმინოლოგიური შესიტყვებების წარმოდგენის მნიშვნელო-

ბის შესწავლა, მეორე მხრივ კი, თსუ-ს ლექსიკოგრაფიულ ცენტრში შექმნილი ინგლისურ-

ქართული სამეცნიერო ტექსტების პარალელური კორპუსის პლატფორმის გამოყენება ამ 

ამოცანის წარმატებით გადასაჭრელად და ლექსიკოგრაფიული მუშაობის დასაჩქარებ-

ლად.  

ამ მიზნით ზემოთ აღნიშნულ ინგლისურ-ქართულ პარალელურ კორპუსში შევქმე-

ნით ახალი ჯგუფი, რომელშიც აიტვირთა „გამოყენებითი ეკონომიკის - მასწავლებელთა 

და კონსულტანტთა დამხმარე სახელმძღვანელოების“ (გამოცემული 2004 წელს) ინგლი-

სური და ქართული ვერსიები, რომლებშიც 4250 ინგლისურ-ქართული პარალელური წი-

ნადადებაა. კვლევის შედეგად შეიქმნა ეკონომიკური ტერმინების შემცველი 100 ინგლი-

სურ-ქართული სიტყვა-სტატია. მათში ინგლისური ტერმინების ქართულ ეკვივალენტებ-

თან ერთად ტერმინთა სემანტიკური და სინტაქსური თავისებურებების საილუსტრაცი-

ოდ მრავლადაა წარმოდგენილი კორპუსიდან ამოკრებილი შესაბამისი ტერმინოლოგიუ-

რი შესიტყვებები. კვლევის ფარგლებში ასევე გაანალიზდა და აღიწერა ტერმინოლოგიუ-

რი შესიტყვებების თავისებურებანი და შესაბამის სიტყვა-სტატიებში მათი  წარმოდგენის 

მნიშვნელობა.  

შედგენილი სიტყვა-სტატიები გადაეცა ლექსიკოგრაფიულ ცენტრს დიდ ინგლი-

სურ-ქართულ ონლაინ-ლექსიკონში განსათავსებლად. ვფიქრობთ, აღნიშნულ მასალას 

წარმატებით გამოიყენებენ ლექსიკონის მომხმარებლები, განსაკუთრებით ის მთარგმნე-

ლები, რომლებსაც ეკონომიკის დარგის ტექსტებთან უხდებათ მუშაობა. 

 

 

 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
mzeshina@mail.com 

 

სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონაში“ დადასტურებული  

ზოგიერთი ბოტანიკური ტერმინის რაობისათვის 
 

სულხან საბა ორბელიანის „სიტყვის კონაში“ საყურადღებოა მცენარეთა ნაყოფის აღ-

მნიშვნელი ზოგადი მნიშვნელობის სახელები და მათი დეფინიცია, შდრ.: „ხილი ეწოდე-

ბის წალკოტთა მყოფთა ხილთა ხეზე სხმულთა, ქერქ–რბილთა, ვითარცა ვაშლთა. ბროწე-

ულთა, ყურძენთა, ლიმოთა და მისთანათა; ხოლო ხული – ქერქ-მაგართა, ვითარცა ნუშ-

თა, ნიგოზთა, წაბლთა, ნაჟვთა და მისთანათა; ხოლო ხმილი – ბალახთა ზედა მობმულთა, 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ვითარცა ნესვთა, მელსაპეპონთა, მარწყვთა, კიტრთა და მისთანათა; ხოლო ხიჩატელი – 

ველურთა ტყეთა შიგან უმუშაკოდ მოსულთა ხის ნაყოფთა“.  

წარმოდგენილ სახელთა ერთი ნაწილის ტერმინებად დამკვიდრება დღესაც მნიშ-

ვნელოვანია (მაგ. ხიჩატელი (<ხილმჩატელი) - „ყოველი ხილი ველური“ (საბა, 1993).  

დასაზუსტებელია ზოგიერთი ბოტანიკური ტერმინის რაობა სათანადო მცენარის 

ბიოლოგიურ მახასათებლებთან მიმართების კუთხით (კაკრა, კენკრა, ნაჟვი). 

 

 

 

ლალი ხუჭუა 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
lakhuchu@gmail.com 

ლინდა გიორგაძე  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

lindagiorgadze@yahoo.com 

 

ქართულ-რუსული ლექსიკოგრაფია საქართველოში   

(მემკვიდრეობა და თანამედროვე ვითარება) 

 
თარგმნით ლექსიკოგრაფიას ხანგრძლივი ისტორია აქვს საქართველოში. XVI-XVII 

საუკუნეში უკვე გვქონდა პირველი ნაბეჭდი თარგმნითი ლექსიკონი (ნიკიფორე ჩოლო-

ყაშვილისა და სტეფანე პაოლინის ქართულ-იტალიური ლექსიკონი). ამავე პერიოდში იქ-

მნება ფარსადან გორგიჯანიძის ქართულ-სპარსულ-არაბული ლექსიკონიც... ორ- და რამ-

დენიმეენოვანი ლექსიკონების შექმნას საქართველოში სხვადასხვა ქვეყანასთან პოლიტი-

კურ-კულტურული თუ ეკონომიკური ურთიერთობები განაპირობებდა. დღეს ხელთა 

გვაქვს თარგმნითი ლექსიკონების უდიდესი მემკვიდრეობა, რომელიც სათანადო შესწავ-

ლასა და გაციფრებას საჭიროებს. 

ჩვენი კვლევის ინტერესს წარმოადგენს თარგმნითი ლექსიკონები XIX საუკუნიდან 

დღემდე. ამ პერიოდში, განსაკუთრებით კი საბჭოთა ეპოქაში, უპირატესობა ენიჭებოდა 

რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების შედგენა-გამოცემას. შევეცდე-

ბით, წარმოვადგინოთ ამგვარი ლექსიკონების შექმნის ქრონოლოგია და მათ შორის არსე-

ბული განსხვავებები და ძირითადი ტენდენციები. 

უმნიშვნელოვანესია ხელნაწერთა ეროვნულ ინსტიტუტში დაცული გამოუცემელი 

რუსულ-ქართული ლექსიკონები (30-მდე ლექსიკონი); მათ შორის უძველესი - ბაქარ ბაგ-

რატიონის მიერ 1725 წელს შედგენილი რუსულ-ქართული სასაუბრო ლექსიკონი. 

ხელნაწერი ლექსიკონები შედგენის პრინციპის თვალსაზრისით ორ ჯგუფად იყოფა: 

1. ლექსიკონები, რომლებშიც ზმნები აწმყო დროის პირველი პირის ფორმითაა შე-

ტანილი (ლექსიკონთა უმეტესი ნაწილი ამ პრინციპს მისდევს); 

2. ლექსიკონები, რომლებშიც ზმნები აღნუსხულია როგორც პირიანი, ისე ზმნის სა-

წყისი ფორმებით. 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

უმეტესად, XVIII-XIX საუკუნეების ხელნაწერ ლექსიკონებში ზმნები პირველი პი-

რის ფორმებითაა შეტანილი. ეს პრინციპი იცვლება XX საუკუნეში, არნ. ჩიქობავა მკაფიოდ 

აყალიბებს თარგმნითი ლექსიკონების შედგენის იმ ახალ პრინციპებს, რომელთა მიხედ-

ვითაც XX საუკუნეში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სარედაქციო კოლეგია მუშაობდა. 

გამოცემულია ნიკო ჩუბინაშვილის ორტომეული რუსულ-ქართული ლექსიკონი 

(1971); დავით ჩუბინაშვილის ქართულ-რუსულ-ფრანციცული ლექსიკონი (1840); დავით ჩუ-

ბინაშვილის ქართულ-რუსული ლექსიკონი; რუსულ-ქართული ლექსიკონი (1937) და სხვ.  

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სარედაქციო კოლეგიამ 

შეადგინა რუსულ-ქართული სამტომეული ლექსიკონი (1956-1959 წწ.), მასზე დაყრდნო-

ბით კი – ერთტომეული რუსულ-ქართული ლექსიკონი (1883 წ.). 

საინტერესო ტენდენციები ვლინდება XIX და XX საუკუნეების რუსულ-ქართული 

და ქართულ-რუსული ლექსიკონების შედარებისას. მაგალითად, ყურადღებას გავამახვი-

ლებთ მათში საეკლესიო ტერმინების ასახვის საკითხზე. XIX საუკუნის ლექსიკოგრაფი-

ულ ნაშრომებში (ჩუბინაშვილების ლექსიკონებში) დიდი ყურადღება ეთმობა საეკლესიო 

ტერმინოლოგიას. რაც შეეხება საბჭოთა პერიოდში შედგენილ ლექსიკონს, აქ ჩვენთვის საინ-

ტერესო მასალა გაცილებით მწირია. მაგალითად, ყურადღება მივაქციეთ „Бог“ ფუძით ნაწარ-

მოები სიტყვების რაოდენობრივ სხვაობას. თუკი ჩუბინაშვილთან აღნიშნული ძირით დაწყე-

ბული 56 ლექსიკური ერთეული დასტურდება, საბჭოთა პერიოდის ლექსიკონში სულ 10 ერ-

თეულია. ამგვარი ვითარება, უდავოდ, საბჭოთა იდეოლოგიის გავლენის შედეგია. 

რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული თარგმნითი ლექსიკონების განახლებასა და 

შედგენაზე ენათმეცნიერების ინსტიტუტი დღესაც აქტიურად მუშაობს. 2013 წელს ენათმეც-

ნიერების ინსტიტუტში გამოიცა ქართულ-რუსული ვრცელი ლექსიკონი (58 500 ლექსიკური 

ერთეული); დადგა საეკლესიო ტერმინების ლექსიკონზე მუშაობის საკითხი; ასევე, ჩვენი გან-

ყოფილება მუშაობს უკვე არსებული თარგმნითი ლექსიკონების გაციფრებაზეც. 

ვფიქრობთ, არსებული ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართული ლექსიკონების სა-

მომავლო შესწავლა, დამუშავება და გაციფრება ქართულ მთარგმნელობით სფეროში კი-

დევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. 

 

 

ლევან ჯანეზაშვილი 
სპორტული ჟურნალისტი 

ljanezashvili@yahoo.com 

 

ფეხბურთის ტერმინოლოგიის პრობლემები 
 

ფეხბურთმა საქართველოში XX საუკუნის დასაწყისში შემოაბიჯა. ინგლისში დაბა-

დებულ სპორტის სახეობას უმალვე მოეძებნა ქართული სახელწოდება. 

ფეხბურთი, კალათბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი, წყალბურთი, მოტობურთი, 
ჩოგბურთი – გუნდურ თუ ინდივიდუალურ სათამაშო სახეობათა დიდ ნაწილს ქართულ-

ში ზუსტი შესატყვისი აქვს. 
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ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ფეხბურთის ტერმინთა ნაწილიც გაქართულდა, ნაწილი კი უცვლელი სახით შემო-

ვიდა ჩვენში. მაგალითად, გოლი, რომელსაც ბუნებრივი იქნებოდა, შესატყვისი ჰქონოდა, 

მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მარტივად და სხარტად წარმოსათქმელ ინგლისურ სი-

ტყვას პირველი თაობის ქართველ ფეხბურთელებში კონკურენტი არ გამოსჩენია. ისიც სა-

გულისხმოა, რომ ყველა წამყვან საფეხბურთო ქვეყანაში, გარდა გერმანიისა, გოლი გოლ-
ია (გერმანულად არის თორ). 

ფეხბურთის 4 ძირითადი სათამაშო პოზიციიდან – მეკარე, მცველი, ნახევარმცველი, 
თავდამსხმელი – სამის ქართული განსაზღვრება ჩვენთვის სრულიად მისაღებია და მხო-

ლოდ ნახევარმცველი მიგვაჩნია შეუსაბამო თარგმანად, რადგან ამ ამპლუის მობურთალი 

ზუსტად ისევეა ნახევარ-მცველი, როგორც ნახევარ-თავდამსხმელი. ასე რომ, აქ ნაკლებად 

გავრცელებულ განსაზღვრებას – შუახაზელს ვამჯობინებდით. 

ქართული საფეხბურთო ტერმინებიდან დღესდღეობით სულ რამდენიმეა, რომელ-

თა ნაცვლადაც უფრო ზუსტი და სხარტი სიტყვის დამკვიდრება იქნებოდა სასურველი, 

გაცილებით დიდ პრობლემად კი მიგვაჩნია რუსული ბარბარიზმები, რომლებსაც ჯერ კი-

დევ ღრმად აქვთ ფესვი გადგმული ჩვენს საფეხბურთო ყოფაში. 

პრესასა და ტელევიზიაში მეტ-ნაკლებად დაცულია ქართული ენის სიწმინდე, ხო-

ლო რეალურ საფეხბურთო გარემოში სულ სხვა – სავალალო ვითარებაა: ეროვნული სა-

ფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩებზე ფეხბურთელთა, მწვრთნელთა და გულშემატკივართა 

მხრიდან უმეტესად რუსული ტერმინები გვესმის. სამწუხაროდ, ეს ჭირი პატარებშიც ასე-

ვეა ფეხმოკიდებული. 

არის რამდენიმე საერთაშორისო, ქართულში უცვლელად დამკვიდრებული ტერმი-

ნი, რომელიც – საუკუნოვანი მოხმარების მიუხედავად – ასევე ვერ ჩაჯდა ბუნებრივად 

ქართულ საფეხბურთო რეალობაში. მაგალითად პენალტი გამოდგება, რომელსაც ყოველ-

დღიურ მეტყველებაში უმრავლესობა ახლაც პენალად მოიხსენიებს, ძველ დროში კი 

მთლად უარესიც – ქუჩური პენდელი ერქვა. არადა, პენალი – კალმების ჩასაწყობი მილი 

ან კოლოფი – სულ სხვა სიტყვაა და ფეხბურთთან საერთო არაფერი აქვს.  

პენალტის ქართული შესატყვისი – 11-მეტრიანი – მხოლოდ პრესასა და ტელევიზია-

ში გამოიყენება, ხოლო ცოცხალ საფეხბურთო ენაში – არასოდეს. 

ამის საპირისპიროდ, წარმატებით დამკვიდრდა ჩვენს საფეხბურთო ლექსიკონში 

ოფსაიდის ქართული შესატყვისი – თამაშგარე, ქორნერის აღსანიშნავად – კუთხური, ჰე-

დერის ნაცვლად – თავური, შუთის მაგიერ – დარტყმა, უწინ მოურჯულებლად შერაცხუ-

ლი, რუსული პოდკატის (ინგლისური sliding tackle) თარგმანად კი – ვარდნა | ვარდნაში 
ართმევა. 

ერთი სიტყვით, სწორად თქმულა – გული გულობდეს და ქადა ორი ხელით იჭმევაო. 
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ინგა ჯიბუტი  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
ingajibuti@gmail.com 

ლია ქაროსანიძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
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ანა ხურცილავა  
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ტერმინოლოგია და სახელმწიფოებრივი აზროვნება  
 

ქართული ტერმინოლოგიის ისტორიას თვალს თუ გავადევნებთ, ადვილად და-

ვრწმუნდებით იმაში, რომ ყოველთვის არსებობდა კერძო და საზოგადო ტერმინთშემოქ-

მედება. მათ შორის არსებითი განსხვავებაა: პირველი  მხოლოდ ისტორიის კუთვნილებაა, 

მეორე კი – ენის განვითარების საფუძველი. საზოგადო ტერმინთშემოქმედება, როგორც 

ისტორია ცხადყოფს, უშუალოდაა დაკავშირებული სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან, 

მხოლოდ მას შეუძლია ენაზე ზემოქმედება, მასში ძირეული ცვლილებების შეტანა.  

სწორი ტერმინთშემოქმედება სახელმწიფოებრივ მიდგომას საჭიროებს. სახელმწი-

ფოებრივი მიდგომა, ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნების იდეა პირდაპირ იკი-

თხება ძველ ქართველ მთარგმნელთა ენობრივ პოლიტიკაში, მათ ტერმინთშემოქმედება-

ში.  ილია ჭავჭავაძისა და მის თანამედროვეთა მიერ ორგანიზებულმა და მართულმა ტერ-

მინოლოგიურმა მუშაობამ კი, როგორც ეს კარგადაა ცნობილი,  ქართული ენის შემდგომი 

განვითარება განაპირობა.  რომ არა მათი  საზოგადო, საერთო მუშაობა, დღეს ჩვენთვის 

სტოლი, კრუშკა და პადვალი ისეთივე „მშობლიური“ იქნებოდა, როგორიც: ფანჯარა, ფიქ-
რი თუ  ქართულში შემოჭრილი სხვა მრავალი აღმოსავლური სიტყვა. ტერმინოლოგიურ 

მუშაობას რომ სახელმწიფოს იდეოლოგია წარმართავს, კარგად ჩანს საქართველოს დამო-

უკიდებლობისდროინდელი (1918-1921) და  საბჭოთა ხელისუფლების პირველი პერიო-

დის ლექსიკონების შედარებისას.  

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საბჭოთა ხელისუფლების მეორე ნახევარში 

მოღვაწე დიდ ქართველ მეცნიერთა ტერმინოლოგიურ მუშაობას. საყურადღებო და დასა-

ფასებელია ის, რომ საბჭოთა სტანდარტების მიუხედავად, მათ მაინც შეძლეს ტერმინო-

ლოგიისა და ენობრივი საკითხების საზოგადო საქმედ ქცევა. რამდენადაც გასაკვირი არ 

უნდა იყოს, თანამედროვე ტერმინთშემოქმედება ვერც კი უტოლდება საბჭოთადროინ-

დელს. კვლევითი ინსტიტუტების ფუნქციათა შესუსტებით უკეთესი შედეგი ჯერჯერო-

ბით არა გვაქვს. თანამედროვე ტერმინთშემოქმედება საზოგადო საქმედ, სამწუხაროდ, 

ვერ იქცა, რასაც თავისი გარკვეული მიზეზები აქვს.  

მოხსენებაში დაწვრილებით განვიხილავთ ქართული ტერმინთშემოქმედების თანა-

მედროვე პრობლემებსა და მათი მოგვარების გზებს.  
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ingajibuti@gmail.com 

ომარ შურაძე 
ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 
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ადიტიური წარმოების ტერმინები 

 
მრავალი დარგის მეცნიერთა მეცნიერულ-ტექნოლოგიური კვლევების შედეგად მა-

სალათმცოდნეობაში დამკვიდრდა ნაკეთობის დამზადების ტრადიციული (სუბსტრაქტუ-

ლი) ტექნოლოგიების ალტერნატიული ინოვაციური ტექნოლოგიები – ადიტიური ტექნო-

ლოგიები. ადიტიური წარმოების ტექნოლოგიები კომპიუტერული ციფრული ელექტრო-

ნული 3D მოდელის მონაცემების საფუძველზე მასალების შრედაშრე დამატებით (ლათ. 

Additio–მიმატება, აქედან დასახელებაც) ნებისმიერი ფიზიკური სამგანზომილებიანი სა-

გნის დამზადების საშუალებას იძლევა. მისი განვითარება, ფაქტობრივად, ფირმა 3D 

Systems დამფუძნებლის ჩარლი ჰალის (Charles Hull) სტერეოლითოგრაფიული 3D პრინ-

ტერის ნიმუშის დამუშავების (1986 წ.) შემდეგ დაიწყო. 

ადიტიური წარმოების გამოყენების სფერო მრავალფეროვანია. მისი მომხმარებე-

ლია: ავიამშენებლობა, აეროკოსმოსური მრეწველობა, მედიცინა, წვრილსერიული წარმო-

ება, ავტოკომპონენტების წარმოება, ენერგეტიკა, მსუბუქი მრეწველობა, დიზაინი და სხვ...  

მეცნიერულ-ტექნოლოგიური მიდგომების მკვეთრი ცვლილებები, როგორც წესი, შე-

საბამისი დარგობრივი ტერმინოლოგიის ცვლილებას იწვევს. ენის ლექსიკური შესაძლებ-

ლობის საფუძვლიანი გამოყენებით ეროვნულ ტერმინოლოგიებში, ახალი ტერმინების 

დროულად ასახვა საერთაშორისო ტერმინებისათვის თავისუფალ სივრცეს შეავიწროებს.  

ადიტიური წარმოების ტერმინოლოგია, ძირითადად, ინგლისურენოვანია და მრავა-

ლი ტერმინი დღეისთვის ინგლისურ ენაზეც კი შეთანხმებული და დადგენილი არ არის. 

ამ დინამიკურად განვითარებად დარგში სწრაფად ჩნდება ახალი ტერმინებიც. მწარმოებე-

ლი კომპანიები დასაწყისში ტერმინებით მანიპულირებდნენ და მსგავსი ტექნოლოგიების 

სრულყოფა და დაპატენტება სხვადასხვა დასახელებით ხდებოდა.  

გაურკვევლობების თავიდან ასაცილებლად 2012 წელს სტანდარტიზაციის ISO- და 

ASTM- ორგანიზაციების მიერ რეგისტრირებულია ადიტიური წარმოების ძირითადი 

ტერმინების სტანდარტი- ISO/ASTM 52900.  

ადიტიური წარმოების ტერმინოლოგიური გარემო ცვალებადია და პრაქტიკაში 

გამოყენებული ყველა ტერმინისა და გამოთქმის განსამარტავად მყარი წესები ჯერ არ არ-

სებობს. მიუხედავად ამისა, ქართულ ენაზე უკვე დაზუსტებული (სტანდარტით დაცუ-

ლი) ტერმინების კონკრეტული განსაზღვრებების დადგენა აუცილებელია. სწორად შემო-

ტანილი ტერმინი კი შემდგომ დაზუსტებას აღარ მოითხოვს და მისი დამკვიდრების დრო 

მნიშვნელოვნად შემცირდება. 

mailto:ingajibuti@gmail.com
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I საერთაშორისო კონფერენცია 

ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 

ანა ხურცილავა 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

anakhurtsilava9@gmail.com 

 

XX საუკუნის გამოუქვეყნებელი ტერმინოლოგიური მასალები  

 
ქართულ ტერმინოლოგიას ხანგრძლივი ისტორია აქვს, თუმცა მისი განვითარების 

ყველა პერიოდი შესწავლილი არ არის. თანამედროვეობისთვის ტერმინოლოგიური ის-

ტორიის შესწავლა აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა დროის მთარგმნელთა, 

მეცნიერთა თუ საზოგადო მოღვაწეთა მიდგომა ტერმინოლოგიისადმი ხშირად კარგად 

დავიწყებული ძველის გამეორებაა. შესაბამისად, ამ ისტორიის სრულყოფილი შესწავლა 

განსაზღვრავს ტერმინოლოგიის სამეცნიერო საფუძვლებსაც.  

ჩვენი კვლევის საგანი ქართული ტერმინთშემოქმედების ის უმნიშვნელოვანესი პე-

რიოდია, როცა დარგობრივი ტერმინოლოგიური ლექსიკონების შექმნა სისტემურ ხასი-

ათს იღებს. 1939 წელს, როგორც ცნობილია, ერთ კვლევით ინსტიტუტში მოიყარა თავი მა-

ნამდე არსებულმა ტერმინოლოგიურმა კვლევებმა. თავისთავად ამ ფაქტმაც, ერთ უწყება-

ში ქართველ ტერმინოლოგთა თავმოყრამ, განსაზღვრა ამ დარგის სწორად განვითარება. 

მიუხედავად სირთულეებისა, სწორედ საბჭოთა პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი ქართულ 

დარგობრივ ტერმინოლოგიას.  

ტერმინოლოგიის განყოფილების დაარსების დღიდან დაინერგა ტერმინოლოგიური 

მუშაობის ერთადერთი სწორი მეთოდი. ტერმინების საბოლოო დადგენამდე აუცილებლი 

იყო:  

1) დარგის სპეციალისტთა და ტერმინოლოგთა ერთობლივი მუშაობა; 

2) მნიშვნელოვან და სადავო ტერმინთა განხილვა გაფართოებულ სხდომებზე;  

3) ტერმინების საბოლოოდ დასამტკიცებლად სახელმწიფო ენის კომისიაზე გატანა. 

XX საუკუნის უმნიშვნელოვანესი ტერმინოლოგიური მუშაობა შესანიშნავადაა შემო-

რჩენილი ტერმინოლოგიურ სხდომათა ოქმებში, რომლებიც ხელნაწერი დოკუმენტების 

სახით ინახება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. ოქმების გარდა, საინ-

ტერესოა ანგარიშები თუ სხვადასხვა უწყებიდან შემოსული წინადადებები.  

ქართული ტერმინთბანკის პროგრამა საშუალებას გვაძლევს ელექტრონულად ავსა-

ხოთ ოქმები, დავახარისხოთ სხვადასხვა მახასიათებლით (ავტორები, თარიღები, ნომრები 

და სხვა), რომლის საბოლოო მიზანი სხვადასხვა ტერმინის შექმნის ისტორიის, მათი უც-

ნობი ავტორების შესახებ ინფორმაციის ასახვაა. 
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