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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
დასავლეთევროპული ენებისა და  

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ინსტიტუტის კვირეული
15 – 18 მაისი

2018

ეძღვნება
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 და
დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის 

ინსტიტუტის 70 წლისთავს

პ რო გრ ა მ ა



2 3

15 მაისი, სამ შა ბათი

უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 107

12.00 – 14.00 და სავ ლე თევროპული ენებ ისა და ლიტე რატურის 
ინსტიტუტის 70 წლისთავ ისადმი მიძღვნილი საი უბილეო 
სხდომა

მა ნა ნა გე ლაშვილი - ფა კუ ლტეტის შექმნის ისტორია

მა ნა ნა რუსიეშვილი - ინგლისური ფილოლოგიის კა თედ რა

თემურ კო ბახ იძე - სა ზღ ვარ გა რეთის ლიტე რატურის კა თედ-
რა და XX სა უკუნის ლიტე რატურული პროცე სების შემ სწავ ლელი 
ლაბ ორატ ორია

ლალი ქეც ბა- ხუნდა ძე - გერ მანული ფილოლოგიის კა თედ რა

ინე სა მე რაბიშვილი - თარ გმან მცოდნეობის კა თედ რა

ქე თე ვან გაბ უნია - რომანული ფილოლოგიის კა თედ რა

თინათინ მარ გალ იტა ძე - ლექ სიკო გრაფიული ცენტრი

რუსუდან დოლიძე - ენების ცენტრი

მა ნა ნა გე ლაშვილი - შექსპირის შემ სწავ ლელი სა მეც ნიერ ო- 
კვ ლევითი ცენტრი

14.00 – 14.30 ინსტიტუტის უხუცესი თა ნამშრომლის, ქალ ბატონ 
და რე ჯან სირიას უნივერ სიტეტის მედლით დაჯ ილდოე ბა

14.30 – 15.30 შეს ვე ნე ბა

15.30 – 16.30  „კ აც ი-ფა სკუნჯი“, დოკუ მენტური ფილმი თსუ 
უცხო ენების კა თედრის პირველი გამგის, ცნობილი მთარ-
გმნელის, პროფესორ ერე კ ლე ტატიშვილის ცხოვრე ბა სა და 
მოღ ვა წეო ბა ზე (ფილმის ავტორი ნინო კა კუ ლია).
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და სავ ლე თევროპული ენებ ისა და ლიტე რატურის ინსტიტუტი

კო ნფე რენ ცია

ინგლისური ფილოლოგია: გუშინ, დღ ეს, ხვალ
კო ნფე რენ ცია ეძღვ ნე ბა პროფესორ მერი იანქოშვილის  

და ბა დებ იდან 100 წლისთავს

16 – 17მაისი, 2018 წელი

პროფესორი მერი იანქოშვილი

1918-2018
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16 მაისი, ოთხშა ბათი

უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 107

11.30 – 12.00 კო ნფე რენციის მონაწ ილე თა რეგ ისტრაც ია

12.00 – 13.00 პროფესორ მერი იანქოშვილის გახ სე ნე ბა

ინე სა მე რაბიშვილი, თინათინ მარ გალ იტა ძე, ციცინო გა ბე სკი რია, 

ოთარ მა თეშვილი, ჯან იკო სირია, ნა ნა მა მა ცაშვილი, დოდო 
ღვა ლა ძე

13.00 – 14.00 პლე ნარული სხდომა

13.00 – 13.30 ინე სა მე რაბიშვილი: „ლინგვისტიკი დან ლექ სამ დე 
(ინტერ პრე ტაც ია და თარ გმანი)“

13.30 – 14.00 თინათინ მარ გალ იტა ძე: „კი დევ ერ თხელ იმის თაო-
ბა ზე, თუ რატომ არის ლექ სიკონი სა მეც ნიერო ნაშრომი“

14.00 – 15.00 მიღ ე ბა ღვ ინითა და ხემ სით (აუ დიტორია 101)

15.30 გამ გზავ რე ბა საბ ურთალოს საზ ოგადო მოღ ვა წე თა პან-
თეონში და პროფესორ მერი იანქოშვილის საფ ლავის ყვავ-
ილებით შე მკო ბა.
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17 მაისი, ხუთშა ბათი

უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 115

10.00 – 10.30 პლე ნარული ლექ ცია 
მა ნა ნა რუსიეშვილი: „სქეს თა ბრძოლა (ბრიტანული შოუს  „სუსტი 
რგოლი“ქართული ვერსიის მიხედვით)“

10.30 – 11.30 დოკუ მენტური ფილმის ჩვე ნე ბა ცნობილი ქარ-
თველი მთარ გმნელის არ ია ნე ჭან ტურიას ცხოვრე ბა სა და მოღ-
ვა წეო ბა ზე (ფილმის ავტორი ნინო კა კუ ლია)
11.30 – 12.00 შეს ვე ნე ბა
12.00 – 13.20 სექციური მუშაო ბა
სექ ციების ხელ მძღ ვა ნე ლები:
თარ გმან მცოდნეო ბა - პროფესორი ინე სა მე რაბიშვილი
ლექ სიკო გრაფ ია - პროფესორი თინათინ მარ გალ იტა ძე
ლიტე რატ ურათ მცოდნეო ბა - პროფესორი მა ნა ნა გე ლაშვილი
ლინგვისტიკა - პროფესორი მა ნა ნა რუსიეშვილი

სექ ცია: თარ გმან მცოდნეო ბა
უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 115

12.00 – 12.20 ოთარ მა თეშვილი: „ინგლისური იდიომების შინა-
არსობრივი სტრუქტურა და მათი ქარ თულად თარგმნის 
სპეც იფიკ ა“

12.20 – 12.40 ლე ლა ებ რალ იძე: „გა რე ტექსტის როლი მხატვრული 
ნა წარ მოების ინტერ პრე ტაც ია სა და თარ გმანში ოსკ არ უაილდის 
რედინგის ციხის ბალადის მიხედვით“ 

12.40 – 13.00 თა მარ ოსიძე: „ბიბლიური ალუზიის ტრან სფორ  - 
მა  ც ია დევიდ ჰერ ბერტ ლორენსის რომანის ‘Lady Chatterley’s Lover’ 
ქართულ თარგმანებში“

ხელ მძღ ვა ნელი: პროფესორი ინე სა მე რაბიშვილი
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13.00 – 13.20 ინგა ადამ ია: „სიტყვის პოლისემ ია, როგორც ინტერ-
პრე ტაც იისა და თარ გმანის ობიექტი („თავ ფა რავ ნელი ჭაბ უკის“ 
მა გალ ითზე)“

სექ ცია: ლექ სიკო გრაფ ია
უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 101

12.00 – 12.20 ციცინო გა ბე სკი რია: „მა თე მატ იკუ რი ტერ მინებ ის 
ქარ თულ-ინგლისური ლექ სიკო ნის შექმ ნის სა კი თხისათვის“

12.20 – 12.40 ქე თე ვან ჭიღ ლა ძე: „თა ნა მედ როვე ეკო ნომიკური 
ტერ მინოლოგია და ინგლისურ-ქართული სა მეც ნიერო ტექ სტების 
პა რა ლელური კორპუსის პლატ ფორმა“

ხელ მძღ ვა ნელი: პროფესორი თინათინ მარ გალ იტა ძე

12.40 – 13.00 გიორგი მე ლა ძე, სოფიო გოჯა ე ვა:  „იტალ იურ-
ქართული სას წავლო ონლაი ნ-ლექ სიკონი“

13.00 – 13.20 ნანო ქობალ ია: „აბ რების წარ წე რები და ენობრივი 
პოლიტიკ ა“

ხელ მძღ ვა ნელი: პროფესორი თინათინ მარ გალ იტა ძე

სექ ცია: ლიტე რატ ურათ მცოდნეო ბა
უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 212

12.00 – 12.20 თა მარ გე ლაშვილი: „ფლენ ო'ბ რა იანის მე სა მე პოლი-
ციელი როგორც პოსტმოდერნისტული რომანი“

12.20 – 12.40 ქეთ ი გრძელ იძე: „ეშ მა კის გარ და სახვის სიმბოლოები 
რუშდის რომანში ეშ მა კ ეული აიები“

12.40 – 13.00 სოფიკო გელ იაშვილი: „იდენტობის პრობლე მა ჯუნა 
ბარნსის რომან ში ღ ამის ტყე“

ხელ მძღ ვა ნე ლები: პროფესორი მა ნა ნა გე ლაშვილი, პროფესორი 
თემურ კო ბახ იძე
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13.00 – 13.20 თათ ია სიბაშვილი: „ხელ ოვან ისა და ხელ ოვნების 
ფუნქცია ჯულიან ბარნსის რომანში დროის ხმაური“

ხელ მძღ ვა ნელი: ასოც. პროფესორი დავით მაზ იაშვილი

სექ ცია: ლინგვისტიკა

უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 202

12.00 – 12.20 გიორგი ყუფა რა ძე, ციური ახ ვლედ იანი, ქე თე ვან 
გაბ უნია: „სა მეტ ყველ ო ეტ იკ ეტ ის პრაგ მატ იკ ა  და ი ნტონაც ია 
(ინგლისური, ფრან გული და  ქარ თული ე ნებ ის მა სა ლა ზე)“

12.20 – 12.40 ქეთი ან თე ლა ვა: „ა მერ იკ ელი მე ცე ნატი ქა ლები: 
ევროპული კვალი“

12.40 – 13.00 ელე ნა ცაც უა: „სა მეტ ყველო აქ ტთა ლინგვისტური 
რე ალ იზაციის თავ ისებ ურე ბანი სა სა მართლო დისკურსში ინგლი-
სურ და ქართულ ენებში პირდაპირი და ჯვა რედინი და კი თხვების 
დროს“

ხელ მძღ ვა ნელი: პროფესორი მა ნა ნა რუსიეშვილი

13.00 – 13.20 მარი ხუხუნაიშვილი  „ენობრივი არა თა ვაზ იანობის 
როლი იდენტობის აგების პროცესში (ოჯახური დისკურსის 
მა გალ ითზე)“

13.20 – 14.20 შეს ვე ნე ბა

14.20 – 15.00 პლე ნარული ლექ ცია ( უნივერ სიტეტის I კორპუსი, 
აუ დიტორია 115)

დავით მაზ იაშვილი: „შექსპირის მე ტამ ორფოზა 2017 წლის ლონ-
დონის თე ატ რებში“

15.20 – 17.00 სექციური მუშაო ბა
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სექ ცია: თარ გმან მცოდნეო ბა

უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 115

15.20 – 15.40 მა ია ბოლაშვილი: „მხატვრული ტექსტის სა თაური 
და მისი ტრან სფორმაც ია თარ გმან ში (დ.ჰ. ლორენსის ‘The Primrose 
Path’-ის მაგალითზე)“

15.40 – 16.00 ნათ ია ამ ირეჯიბი: „რელიგიური ხას იათის ფრა-
ზეოლოგიური ერ თეუ ლების თარგმნის სა კი თხისათვის (ლევ  
ტოლსტოის  „Отец Сергий“-ის ქართული თარ გმანის მა გალ ითზე)“

16.00 – 16.20 მეგი გუდა ძე: „შინა არ სობრივ-ქვე ტექსტური ინფორ-
მაციის ტრან სფორმაც ია თარ გმან ში (ერ ნეს ტ ჰემ ინგუეის ‘Cat in 
the Rain’-ის მაგალითზე)“

ხელ მძღ ვა ნელი: პროფესორი ინე სა მე რაბიშვილი

16.20 – 16.40 ლე ლა აბ დუშელიშვილი: „თარ გმანი, როგორც ინტე რ -
კულტურული კო მუნიკ აც ია“

სექ ცია: ლექ სიკო გრაფ ია
უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 101

15.20 – 15.40 ია ორმოცა ძე: „ა ნალოგური მეთოდის ეფექტურო-
ბის გან სა ზღვ რა თა ნა მედ როვე ქართული ტერმინოლოგიის შექ-
მნისათვის (ტექ ნიკური ტერმინოლოგიის მა გალ ითზე)“

15.40 – 16.00 თა მარ ტარ ტა რაშვილი: „დიდი ინგლისურ-ქართული 
ონლაი ნ-ლექ სიკონი და ინგლისურ-ქართული პა რა ლელური კორ-
პუსი, როგორც წყარ ოები ქართულ-ინგლისური სას წავლო ლექ-
სიკონის სიტყვა- სტატ იების შე სად გე ნად“

ხელ მძღ ვა ნელი: პროფესორი თინათინ მარ გალ იტა ძე

16.00 – 16.20 თა მარ კვ იციანი: „ქართული ტერ მინოლოგია: ტრად-
იცია და თა ნა მედ როვეო ბა“

ხელ მძღ ვა ნელი: პროფესორი თინათინ მარ გალ იტა ძე

16.20 – 16.40 ქე თე ვან თევ დორა ძე: „ჩინურ-ქართული სას წავლო 
ლექ სიკონის შედ გენის ზოგიერთი სა კითხი“
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16.40 – 17.00 ელე ნე ხუსკი ვა ძე: „ლექ სიკური მინიმუმი და ინგლი-
სურ-ქართული სას წავლო ლექ სიკონი“

სექ ცია: ლიტე რატ ურათ მცოდნეო ბა

უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 212

15.20 – 15.40 ქე თე ვან ჯმუხა ძე: „ძიების მოტივი ჯოზეფ კო ნრადის 
წყვდიადის გულსა და ჯონ ფაულზის ებანოზის კო შკში“ 

ხელ მძღ ვა ნე ლები: პროფესორი მა ნა ნა გე ლაშვილი, პროფესორი 
თემურ კო ბახ იძე

15.40 – 16.00 მარ იამ რაზ მა ძე: „მა რადიული დაბ რუნების მოტივი 
და დროის ციკლ ურობა დევიდ მიჩელის ღრ უბლიან ატ ლასში“

ხელ მძღ ვა ნელი: ასოც. პროფესორი დავით მაზ იაშვილი

16.00 – 16.20 ანანო  სიხარულიძე: „ან ტიტოტალ იტარული დისკუ-
რსი ჰაქ სლისა და ორუელის შემ ოქმე დე ბაში“

ხელ მძღ ვა ნელი ას ისტენ ტ-პროფესორი თა მარ გე ლაშვილი

16.20 – 16.40 ქრისტინე სურგულა ძე: „პოსტკო ლონიალიზმი და 
ეთ ნიკური იდენ ტობა ზეიდი სმითის რომანში თეთრი კბ ილები“ 

ხელ მძღ ვა ნელი: ასოც. პროფესორი დავით მაზ იაშვილი

სექ ცია: ლინგვისტიკა

უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ დიტორია 202

15.20 – 15.40 ირინა გვე ლეს იანი: „ტერმინ “Treuhand”-ის თარ გმნის 
პრობლე მატ იკა (რე ჰან -გრინისეული თეორიის მა გალ ითზე)“

15.40 – 16.00 ჟა ნა ხე ლაშვილი: „ქართული ენის გამ ოყე ნების სიხ-
შირე ინგლისური ენის გა კ ვეთ ილზე“

16.00 – 16.20 თინათინ დად იან იძე: „ლგბტ საზ ოგად ოებ ის მეტ ყვე-
ლებ ის თავ ისებ ურე ბან ი ინგლისურ და  ქარ თულ ე ნებში“
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ხელ მძღ ვა ნელი: პროფესორი მა ნა ნა რუსიეშვილი

16.20 – 16.40 დალი ჩა რე ქაშვილი: „ზოგი რამ სიტყვების City, Town, 
Village „ქა ლაქი“, „სოფელი“ ეტ იმოლოგიისა და სე მან ტიკის შე სა ხებ“

ხელ მძღ ვა ნელი: ას ისტენ ტ-პროფესორი ირინა დე მეტ რა ძე

17.00 კო ნფე რენციის დახ ურვა (უნივერ სიტეტის I კორპუსი, აუ-
დიტორია 115)

18 მაისი, პა რა სკ ევი

უნივერ სიტეტის I კორპუსი, მარო მა ყაშვილის  
სა ხელობის აუ დიტორია

11.00 – 12.00 შექსპირის სა მეც ნიერ ო-კვ ლევითი ცენტრი

11.00 – 11.30 მა ნა ნა გე ლაშვილი: „შექ სპირის მე ფე ლირის ქართუ-
ლი თარ გმა ნები

11.30 – 12.00 მა ნა ნა ან თა ძე: „შექსპირის თარგმნის ზოგიერთი 
თავ ისებ ურე ბა“

12.00 – 13.00 დოკუ მენტური ფილმის ჩვე ნე ბა ცნობილი ქარ-
თველი მთარ გმნელის, პროფესორ გივი გა ჩეჩ ილაძის ცხოვრე-
ბა სა და მოღ ვა წეო ბა ზე (ფილმის ავტორი ნინო კა კუ ლია)

13.00– 13.30 შექსპირის გარ დაც ვა ლებ იდან 400 წლისთავ ისადმი 
მიძღვნილი სა ერ თაშორისო კო ნფე რენციის კრებულის „შექ-
სპირი - 400“ პრე ზენ ტაც ია

15.00 – 17.00 სა ჯარო ლექ ციები:

15.00 – 15.50 კოკა ბრე გა ძე: „გან მა ნათ ლებ ლური მსოფლმხედ-
ველ ობა  და მ ისი აქ ტუალ ობა - ი. კან ტის წერილი“ პას უხი კი თხვა-
ზე: რა  არ ის გან მა ნათ ლებ ლობა? ("Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung?")

16.00 – 16:50 ნინო ქავ თა რა ძე: „თა ნა მედ როვე ფ რან გული ლიტე-
რატ ურის ძირითად ი ტენ დენ ციები“
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