
პროგრამა 

18 ივნისი, სამშაბათი 

11:00 კონფერენციის გახსნა 

 
კონფერენცია ეძღვნება დამანა მელიქიშვილის 80 წლის 

იუბილეს 

 

მისასალმებელი სიტყვა: ნანა მაჭავარიანი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის დირექტორი 

 

I სხდომა 

 

თავმჯდომარეები: ნათელა მუზაშვილი, გურამ გოგიშვილი 

  

 ლია ქაროსანიძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 

ძველი ქართული ტერმინოლოგიური სკოლიდან 

ქართულ ტერმინთსაცავამდე 

 

დამანა მელიქიშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ტერმინოლოგიური პრობლემები გრამატიკულ 

ლიტერატურაში (ისტორია და თანამედროვეობა) 

 

შუქია აფრიდონიძე 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

გურამ კიკნაძე 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

გივი ჯავაშვილი 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 

 

სამედიცინო ტერმინთა ორთოგრაფიული 

ლექსიკონი (შედგენის ძირითადი პრინციპები) 

 

თინათინ მარგალიტაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ქართული ტერმინოლოგიური სიტყვა-სტატიის 

სტრუქტურის საკითხისათვის 

 

ქეთევან ხუციშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ტერმინ „ეთნოგრაფიული ჯგუფის“ 

გაგებისათვის 

 

 

 



 თამარ ვაშაკიძე 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

  

 „წაღა“, „წუღა“ და „მაშია“ 

 
 

ნინო სხირტლაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

„ძველქართულ-ძველბერძნული ფილოსოფიურ-

თეოლოგიური ტერმინოლოგიის 

დოკუმენტირებული ლექსიკონი“ ქართულ 

ტერმინთსაცავში 

 

 

13:30  შესვენება, ხემსი 

14:30 II სხდომა 

 

თავმჯდომარეები: მარინე ოსაძე, ომარ შურაძე 

 

ლიანა სუთიძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

ტერმინ-კომპოზიტების შესახებ 

 

ქეთევან ბოლაშვილი  

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

კონსერვატორია 
 

მუსიკალური ტერმინოლოგია – პრობლემები, 

პერსპექტივები 

 

გურამ გოგიშვილი 
წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

 

ტერმინოლოგიური მემკვიდრეობის 

აქტუალურობის შესახებ 

 

ციცინო გაბესკირია 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ინგლისური და ქართული ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების  ეთნოლინგვისტიკური 

თავისებურებანი 

 

როზეტა გუჯეჯიანი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 
 

ტერმინ მახვშის სემანტიკური ტრანსფორმაციის 

სოციო-კულტურული ასპექტები 

 



 

ქეთევან დათუკიშვილი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 

ლოკალურობისა და მისი სახეების აღმნიშვნელი 

ტერმინები 

 

 

ომარ შურაძე 
ფერდინანდ თავაძის სახელობის მეტალურგიის 

ინსტიტუტი 

ინგა ჯიბუტი 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 

ლითონი თუ მეტალი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ივნისი, ოთხშაბათი 

I სხდომა 

 

11:00 თავმჯდომარეები: ნინო დათეშიძე, გიორგი 

ცირეკიძე 

ვაჟა შენგელია 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 
 

ლომისა და ვეფხვის აღმნიშვნელი ტერმინები 

იბერიულ-კავკასიურ ენებში 

 

მერაბ ჩუხუა 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 

ზოგი ტერმინის ისტორიისათვის ქართველურ 

ენებში 

 

 

ნანა გოგია 

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 

 

საქართველოს ახალი კონსტიტუციის 

კანონპროექტში შემჩნეული შეცდომები 

 



ეთერ ჭურაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

 „ჭურის“ სემანტიკის მნიშვნელობისათვის 

ქართულ ენაში 

 

 

ხათუნა ხაბაძე 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

მეტაფორიზაცია, როგორც ტერმინებისა და 

კონცეპტების წარმოების ხერხი 

 

თამარ მახარობლიძე 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

იურიდიული ტერმინების შესახებ ქართულ 

ჟესტურ ენაში 

 

 

ომარ ძაგნიძე 
თსუ ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი 
 

სკოლაში გეომეტრიის სწავლების 

ისტორიისთვის 

 

 

13:30  შესვენება, ხემსი 

14:30 II სხდომა 

 

თავმჯდომარეები: ციცინო გაბესკირია, ლინდა 

გიორგაძე 

 

ანდრო მაისურაძე 
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

გიორგი ცირეკიძე 
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 
 

საავიაციო კოსმოსური მრავალენოვანი 

განმარტებითი ილუსტრირებული ლექსიკონი 

 

 

სოფიკო ჭაავა 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

რამდენიმე საარქივო დოკუმენტი XX საუკუნის 

20-იანი წლების ტერმინთშემოქმედების შესახებ 

 

 

რუსუდან ზექალაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

მეტაფორიზაცია სამედიცინო ტერმინებში 

 

 



დიტო მარინაშვილი  
სპორტული მიმომხილველი 

 

ყომარის ქართული ტერმინოლოგიის შესახებ 

 

ნატა ბასილაია 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ტერმინ ესეს  დაზუსტებისათვის 

 

გიორგი გოგიჩაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 

ინგლისური და რუსული ბარბარიზმები 

ქართულ წერით და ზეპირ მეტყველებაში 

 

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 
 

მცენარეთა ქართველური სახელების  ახალი 

ლექსიკონის შექმნისათვის (ზოგიერთი 

მოსაზრება) 

 

 

 

 

20 ივნისი, ხუთშაბათი 

I სხდომა 

11:00 თავმჯდომარეები: ქეთევან დათუკიშვილი, ომარ 

ძაგნიძე 

ნინო დათეშიძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

ნათელა მუზაშვილი  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

მარინე ოსაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 

ეკონომიკის ზოგი ტერმინის დაზუსტებისათვის 

 

ვერონიკა შნაიდერი 
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 

 

„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ 

მთარგმნელობითი ცენტრი და მისი 

ტერმინილოგიური ლექსიკონი 

 

 

მარიამ მიქაძე 
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 
 



ტექსტის ტერმინოლოგიური დამუშავება და 

ტერმინებზე მუშაობა „საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნეს“ მთარგმნელობით 

ცენტრში 

 

სალომე ომიაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 

ჭამის აღმნიშვნელ ზმნათა დიფერენციული 

სემანტიკური კომპონენტები 

 

ცირა ჯანჯღავა 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი 

 

დაავადებათა სახელები მეგრულში 

 

ნარგიზ ახვლედიანი 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

ეთნოგრაფიული ტერმინებისთვის აჭარაში 

 

ია გიორგობიანი 
დამოუკიდებელი მკვლევარი 
 

წონის ერთეული - ტალანტი - ქართულში 

13:30  შესვენება, ხემსი 

14:30 II სხდომა 

 

თავმჯდომარეები: ნინო სხირტლაძე, ლია ქაროსანიძე 

 

ლელა აბდუშელიშვილი 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
 

ტერმინოლოგიური პრობლემები თარგმანში 

 

მარიკა ანდრაზაშვილი  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ჩრდილოეთის ზღვის რეალიების ამსახველი 

ტერმინები და მათი ქართული ეკვივალენტები 

 

 

ლევან კოჭლამაზაშვილი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

 

ინგლისური ზმნის მწკრივთა ქართული 

სახელწოდებანი 

 

 

ცოტნე ჩხეიძე 

თბილისის სასულიერო აკადემია 

 

საწინასწარმეტყველო სიმბოლური ქმედების 

რაობა ძველ აღთქმაში 



ამირან ბასილაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

მეთულუხე, თულუხჩი, მეთულუხჩე 

 

ირაკლი სალია 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ინგლისური ტერმინის Hedge ქართული 

შესატყვისი 

 

 

ლინდა გიორგაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების  

ინსტიტუტი 

ლალი ხუჭუა 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების  

ინსტიტუტი 
 

საეკლესიო ნივთთა აღმნიშვნელი ტერმინების 

ისტორიისათვის 

 

ლელა მეტრეველი 
ქიმიის მასწავლებელთა ასოციაცია 

 

ქიმიის სასკოლო ტერმინოლოგიის 

საკითხისათვის 

 

 

 

რეგლამენტი  

მოხსენება - 15 წუთი 

მსჯელობა - 5 წუთი 

მისამართი: პ. ინგოროყვას №8, თსუ არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


