
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

 

 

 

 

 

ეძღვნება ტერმინოლოგიის განყოფილების 80 წლისთავს 

 

მოხსენება - 15 წუთი 

მსჯელობა - 5 წუთი 

 

 

კონფერენციის ბმული: 

https://us06web.zoom.us/j/82524439742?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09 

 

 

 

თბილისი 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/82524439742?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09


7 დეკემბერი 

 

11.00 – 13.00 

კონფერენციის გახსნა 

 

ნანა მაჭავარიანი 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი 

 

ლია ქაროსანიძე 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თარგმნითი ლექსიკონებისა და 

სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი 

ტერმინოლოგიის განყოფილება 80 წლისაა 

(საანგარიშო მოხსენება) 

 

მისალმებები, მოგონებები: 

მზექალა შანიძე  

გიორგი გოგოლაშვილი 

ვაჟა შენგელია  

შუქია აფრიდონიძე 

ნინო ღამბაშიძე  

დამანა მელიქიშვილი 

  

ლელა დუმბაძე 

ციცინო გაბესკირია 

ლიანა სუთიძე 

ნელი მახვილაძე  

თამაზ ხმელიძე  

ომარ შურაძე  

 

 

13.00-13.15     შესვენება  

 

 



13.15 – 17:00       

I სხდომა  

თავმჯდომარეები: მარინე ოსაძე, ნინო დათეშიძე 

 

რუსუდან ზექალაშვილი  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქართული სამედიცინო ტერმინოლოგია: ზოგიერთი ინფექციური დაავადების ნომინა-

ციისათვის 

 

ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი  
კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი  

ტერმინ „კალიბის“ განმარტებისათვის 

 

ციური რამიშვილი, ვლადიმერ ციციშვილი 
თსუ პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი 

ნანომეცნიერებასა და ნანოტექნოლოგიებში ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონის 

შექმნის შესახებ 

  
 

ზურაბ ვახანია 
დიმიტრი უზნაძის სახ. საქართველოს ფსიქოლოგთა საზოგადოება 

მცდარად თარგმნილი ქართული ფსიქოლოგიური ტერმინების დაზუსტება 

 

თამარ ვაშაკიძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

რამდენიმე უცხო სიტყვის ქართული შესატყვისებისათვის 

 

თამარ მახარობლიძე 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ტერმინები ჟესტურში 

 

მარინა ანდრაზაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

გერმანიის მდინარეთა სახელები და მათი მორფოსინტაქსური სტრუქტურის 

თავისებურებები 

 

თამარ სუხიშვილი  
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

უცხო სიტყვათა ტრანსლიტერაციის გზით გადმოტანის შემთხვევები ქართულში 



 

 

 

8 დეკემბერი, ოთხშაბათი 

11.00-13.40 

II სხდომა  

თავმჯდომარეები: ნათელა მუზაშვილი, თეონა ლაფაური 

 

 

დამანა მელიქიშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სიტყვა და ტერმინი: ენა - როგორც ლექსემა და ენა - როგორც ტერმინი 

 

ნინო გიორგაძე 
თსუ შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგიის მაგისტრანტი 

დიონისე თრაკიელის Τέχνη Γραμματική და თანამედროვე გრამატიკული ტერმინოლოგიის 

პრობლემები 

 

სალომე ომიაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

 „საფანელი“ – ლექსიკოგრაფიული აღწერა და ცვლილებები სემანტიკურ სტრუქტურაში 

 

 

მანანა ჭირაქაძე  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

კიდევ ერთხელ ტერმინოლოგიის კოგნიტური ფუნქციის შესახებ 

 

ნინო ქემერტელიძე  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

მერი გიორგაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ტერმინები და პროფესიონალიზმები 

 

 



 

 

 

იამზე ვაშაკიძე 
კავკასიის უნივერსიტეტი 

ტოპონიმ "ახალციხის რაბათის“ საკითხისათვის ტარიელ ფუტკარაძის ჩანაწერების მიხედვით 

 

 

ციცინო გაბესკირია 
თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილისი 

პლეონაზმები ქართულ და ინგლისურ ენებში 

 

 

მედეა ღლონტი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

ბიბლიური ცნება-ტერმინისათვის მაღალი (ძვ. ქართ. მაღალი, ძვ. ქართ. ღრმა) 

 

 

 

შესვენება 13:40 – 14:10 

 

14.10 – 17.00 

III სხდომა 

თავმჯდომარეები: ლია ქაროსანიძე, ლინდა გიორგაძე 

ლიანა სუთიძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ტერმინისა  და ცნების შეუსაბამობა 

 

მანანა რუსიეშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
სუნელ-სანელებლების ქართულ-ინგლისური მცირე ლექსიკონი 

 

ნინო დათეშიძე, მარინე ოსაძე, ნათელა მუზაშვილი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

უცხო წარმომავლობის აფიქსთა ადაპტაცია და მორფოსემანტიკური ანალიზი 



 

 

 

ლელა მეტრეველი 
ქიმიის მასწავლებელთა ასოციაცია 

ქიმიის თანამედროვე ტერმინოლოგიის ნორმალიზაციისათვის 

 

ნანა ხოჭოლავა 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

დავით ჭელიძე 

ილიას უნივერსიტეტი, ბოტანიკის ინსტიტუტი 

ახალ სამეცნიერო ფიტონიმთა  შერჩევისა და შექმნის   საკითხი „მცენარეთა სახელების 

კრებსითი ლექსიკონისათვის” 

 

თამარ ხატიაშვილი 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო  

ცეცხლსასროლი იარაღებისა და მათი ნაწილების აღმნიშვნელი ტერმინები 

(მასალები მრავალდარგოვან ტერმინთა ლექსიკონისათვის) 

 

მანანა ერქომაიშვილი  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

ზოგი ქართული ტექნიკური ტერმინის შესახებ  

(მასალები მრავალდარგოვან ტერმინთა ლექსიკონისათვის) 

 

ლინდა გიორგაძე 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

ელექტრობასთან  დაკავშირებული ტერმინები 

(მასალები მრავალდარგოვან ტერმინთა ლექსიკონისათვის) 

 

კონფერენციის შეჯამება, დახურვა 

  


