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

პროგრამა

15 მაისი, სამშაბათი
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 107
12.00 – 14.00 დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის
ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო
სხდომა
მანანა გელაშვილი - ფაკულტეტის შექმნის ისტორია
მანანა რუსიეშვილი - ინგლისური ფილოლოგიის კათედრა
თემურ კობახიძე - საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედ
რა და XX საუკუნის ლიტერატურული პროცესების შემსწავლელი
ლაბორატორია
ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - გერმანული ფილოლოგიის კათედრა
ინესა მერაბიშვილი - თარგმანმცოდნეობის კათედრა
ქეთევან გაბუნია - რომანული ფილოლოგიის კათედრა
თინათინ მარგალიტაძე - ლექსიკოგრაფიული ცენტრი
რუსუდან დოლიძე - ენების ცენტრი
მანანა გელაშვილი - შექსპირის შემსწავლელი სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი
14.00 – 14.30 ინსტიტუტის უხუცესი თანამშრომლის, ქალბატონ
დარეჯან სირიას უნივერსიტეტის მედლით დაჯილდოება
14.30 – 15.30 შესვენება
15.30 – 16.30 „კაცი-ფასკუნჯი“, დოკუმენტური ფილმი თსუ
უცხო ენების კათედრის პირველი გამგის, ცნობილი მთარ
გმნელის, პროფესორ ერეკლ
 ე ტატიშვილის ცხოვრებასა და
მოღვაწეობაზე (ფილმის ავტორი ნინო კაკულია).
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დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ინსტიტუტი

კონფერენცია
ინგლისური ფილოლოგია: გუშინ, დღეს, ხვალ
კონფერენცია ეძღვნება პროფესორ მერი იანქოშვილის
დაბადებიდან 100 წლისთავს

16 – 17მაისი, 2018 წელი

პროფესორი მერი იანქოშვილი
1918-2018
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16 მაისი, ოთხშაბათი
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 107
11.30 – 12.00 კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია
12.00 – 13.00 პროფესორ მერი იანქოშვილის გახსენება
ინესა მერაბიშვილი, თინათინ მარგალიტაძე, ციცინო გაბესკირია,
ოთარ მათეშვილი, ჯანიკო სირია, ნანა მამაცაშვილი, დოდო
ღვალაძე
13.00 – 14.00 პლენარული სხდომა
13.00 – 13.30 ინესა მერაბიშვილი: „ლინგვისტიკიდან ლექსამდე
(ინტერპრეტაცია და თარგმანი)“
13.30 – 14.00 თინათინ მარგალიტაძე: „კიდევ ერთხელ იმის თაო
ბაზე, თუ რატომ არის ლექსიკონი სამეცნიერო ნაშრომი“
14.00 – 15.00 მიღება ღვინითა და ხემსით (აუდიტორია 101)
15.30 გამგზავრება საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პან
თეონში და პროფესორ მერი იანქოშვილის საფლავის ყვავ
ილებით შემკობა.
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17 მაისი, ხუთშაბათი
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 115
10.00 – 10.30 პლენარული ლექცია
მანანა რუსიეშვილი: „სქესთა ბრძოლა (ბრიტანული შოუს „სუსტი
რგოლი“ქართული ვერსიის მიხედვით)“
10.30 – 11.30 დოკუმენტური ფილმის ჩვენება ცნობილი ქარ
თველი მთარგმნელის არიანე ჭანტურიას ცხოვრებასა და მოღ
ვაწეობაზე (ფილმის ავტორი ნინო კაკულია)
11.30 – 12.00 შესვენება
12.00 – 13.20 სექციური მუშაობა
სექციების ხელმძღვანელები:
თარგმანმცოდნეობა - პროფესორი ინესა მერაბიშვილი
ლექსიკოგრაფია - პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე
ლიტერატურათმცოდნეობა - პროფესორი მანანა გელაშვილი
ლინგვისტიკა - პროფესორი მანანა რუსიეშვილი

სექცია: თარგმანმცოდნეობა
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 115
12.00 – 12.20 ოთარ მათეშვილი: „ინგლისური იდიომების შინა
არსობრივი სტრუქტურა და მათი ქართულად თარგმნის
სპეციფიკა“
12.20 – 12.40 ლელა ებრალიძე: „გარე ტექსტის როლი მხატვრული
ნაწარმოების ინტერპრეტაციასა და თარგმანში ოსკარ უაილდის
რედინგის ციხის ბალადის მიხედვით“
12.40 – 13.00 თამარ ოსიძე: „ბიბლიური ალუზიის ტრანსფორმაცია დევიდ ჰერბერტ ლორენსის რომანის ‘Lady Chatterley’s Lover’
ქართულ თარგმანებში“
ხელმძღვანელი: პროფესორი ინესა მერაბიშვილი
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13.00 – 13.20 ინგა ადამია: „სიტყვის პოლისემია, როგორც ინტერ
პრეტაციისა და თარგმანის ობიექტი („თავფარავნელი ჭაბუკის“
მაგალითზე)“

სექცია: ლექსიკოგრაფია
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 101
12.00 – 12.20 ციცინო გაბესკირია: „მათემატიკური ტერმინების
ქართულ-ინგლისური ლექსიკონის შექმნის საკითხისათვის“
12.20 – 12.40 ქეთევან ჭიღლაძე: „თანამედროვე ეკონომიკური
ტერმინოლოგია და ინგლისურ-ქართული სამეცნიერო ტექსტების
პარალელური კორპუსის პლატფორმა“
ხელმძღვანელი: პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე
12.40 – 13.00 გიორგი მელაძე, სოფიო გოჯაევა:
ქართული სასწავლო ონლაინ-ლექსიკონი“

„იტალიურ-

13.00 – 13.20 ნანო ქობალია: „აბრების წარწერები და ენობრივი
პოლიტიკა“
ხელმძღვანელი: პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე

სექცია: ლიტერატურათმცოდნეობა
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 212
12.00 – 12.20 თამარ გელაშვილი: „ფლენ ო'ბრაიანის მესამე პოლიციელი როგორც პოსტმოდერნისტული რომანი“
12.20 – 12.40 ქეთი გრძელიძე: „ეშმაკის გარდასახვის სიმბოლოები
რუშდის რომანში ეშმაკეული აიები“
12.40 – 13.00 სოფიკო გელიაშვილი: „იდენტობის პრობლემა ჯუნა
ბარნსის რომანში ღამის ტყე“
ხელმძღვანელები: პროფესორი მანანა გელაშვილი, პროფესორი
თემურ კობახიძე
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13.00 – 13.20 თათია სიბაშვილი: „ხელოვანისა და ხელოვნების
ფუნქცია ჯულიან ბარნსის რომანში დროის ხმაური“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დავით მაზიაშვილი

სექცია: ლინგვისტიკა
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 202
12.00 – 12.20 გიორგი ყუფარაძე, ციური ახვლედიანი, ქეთევან
გაბუნია: „სამეტყველო ეტიკეტის პრაგმატიკა და ინტონაცია
(ინგლისური, ფრანგული და ქართული ენების მასალაზე)“
12.20 – 12.40 ქეთი ანთელავა: „ამერიკელი მეცენატი ქალები:
ევროპული კვალი“
12.40 – 13.00 ელენა ცაცუა: „სამეტყველო აქტთა ლინგვისტური
რეალიზაციის თავისებურებანი სასამართლო დისკურსში ინგლისურ და ქართულ ენებში პირდაპირი და ჯვარედინი დაკითხვების
დროს“
ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა რუსიეშვილი
13.00 – 13.20 მარი ხუხუნაიშვილი „ენობრივი არათავაზიანობის
როლი იდენტობის აგების პროცესში (ოჯახური დისკურსის
მაგალითზე)“
13.20 – 14.20 შესვენება
14.20 – 15.00 პლენარული ლექცია (უნივერსიტეტის I კორპუსი,
აუდიტორია 115)
დავით მაზიაშვილი: „შექსპირის მეტამორფოზა 2017 წლის ლონ
დონის თეატრებში“
15.20 – 17.00 სექციური მუშაობა

7

სექცია: თარგმანმცოდნეობა
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 115
15.20 – 15.40 მაია ბოლაშვილი: „მხატვრული ტექსტის სათაური
და მისი ტრანსფორმაცია თარგმანში (დ.ჰ. ლორენსის ‘The Primrose
Path’-ის მაგალითზე)“
15.40 – 16.00 ნათია ამირეჯიბი: „რელიგიური ხასიათის ფრა
ზეოლოგიური ერთეულების თარგმნის საკითხისათვის (ლევ
ტოლსტოის „Отец Сергий“-ის ქართული თარგმანის მაგალითზე)“
16.00 – 16.20 მეგი გუდაძე: „შინაარსობრივ-ქვეტექსტური ინფორ
მაციის ტრანსფორმაცია თარგმანში (ერნესტ ჰემინგუეის ‘Cat in
the Rain’-ის მაგალითზე)“
ხელმძღვანელი: პროფესორი ინესა მერაბიშვილი
16.20 – 16.40 ლელა აბდუშელიშვილი: „თარგმანი, როგორც ინტერ
კულტურული კომუნიკაცია“

სექცია: ლექსიკოგრაფია
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 101
15.20 – 15.40 ია ორმოცაძე: „ანალოგური მეთოდის ეფექტურობის განსაზღვრა თანამედროვე ქართული ტერმინოლოგიის შექ
მნისათვის (ტექნიკური ტერმინოლოგიის მაგალითზე)“
15.40 – 16.00 თამარ ტარტარაშვილი: „დიდი ინგლისურ-ქართული
ონლაინ-ლექსიკონი და ინგლისურ-ქართული პარალელური კორპუსი, როგორც წყაროები ქართულ-ინგლისური სასწავლო ლექ
სიკონის სიტყვა-სტატიების შესადგენად“
ხელმძღვანელი: პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე
16.00 – 16.20 თამარ კვიციანი: „ქართული ტერმინოლოგია: ტრად
იცია და თანამედროვეობა“
ხელმძღვანელი: პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე
16.20 – 16.40 ქეთევან თევდორაძე: „ჩინურ-ქართული სასწავლო
ლექსიკონის შედგენის ზოგიერთი საკითხი“
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16.40 – 17.00 ელენე ხუსკივაძე: „ლექსიკური მინიმუმი და ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი“

სექცია: ლიტერატურათმცოდნეობა
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 212
15.20 – 15.40 ქეთევან ჯმუხაძე: „ძიების მოტივი ჯოზეფ კონრადის
წყვდიადის გულსა და ჯონ ფაულზის ებანოზის კოშკში“
ხელმძღვანელები: პროფესორი მანანა გელაშვილი, პროფესორი
თემურ კობახიძე
15.40 – 16.00 მარიამ რაზმაძე: „მარადიული დაბრუნების მოტივი
და დროის ციკლურობა დევიდ მიჩელის ღრუბლიან ატლასში“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დავით მაზიაშვილი
16.00 – 16.20 ანანო სიხარულიძე: „ანტიტოტალიტარული დისკურსი ჰაქსლისა და ორუელის შემოქმედებაში“
ხელმძღვანელი ასისტენტ-პროფესორი თამარ გელაშვილი
16.20 – 16.40 ქრისტინე სურგულაძე: „პოსტკოლონიალიზმი და
ეთნიკური იდენტობა ზეიდი სმითის რომანში თეთრი კბილები“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი დავით მაზიაშვილი

სექცია: ლინგვისტიკა
უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 202
15.20 – 15.40 ირინა გველესიანი: „ტერმინ “Treuhand”-ის თარგმნის
პრობლემატიკა (რეჰან-გრინისეული თეორიის მაგალითზე)“
15.40 – 16.00 ჟანა ხელაშვილი: „ქართული ენის გამოყენების სიხშირე ინგლისური ენის გაკვეთილზე“
16.00 – 16.20 თინათინ დადიანიძე: „ლგბტ საზოგადოების მეტყვე
ლების თავისებურებანი ინგლისურ და ქართულ ენებში“
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ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა რუსიეშვილი
16.20 – 16.40 დალი ჩარექაშვილი: „ზოგი რამ სიტყვების City, Town,
Village „ქალაქი“, „სოფელი“ ეტიმოლოგიისა და სემანტიკის შესახებ“
ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ირინა დემეტრაძე
17.00 კონფერენციის დახურვა (უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუ
დიტორია 115)

18 მაისი, პარასკევი
უნივერსიტეტის I კორპუსი, მარო მაყაშვილის
სახელობის აუდიტორია
11.00 – 12.00 შექსპირის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
11.00 – 11.30 მანანა გელაშვილი: „შექსპირის მეფე ლირის ქართული თარგმანები
11.30 – 12.00 მანანა ანთაძე: „შექსპირის თარგმნის ზოგიერთი
თავისებურება“
12.00 – 13.00 დოკუმენტური ფილმის ჩვენება ცნობილი ქარ
თველი მთარგმნელის, პროფესორ გივი გაჩეჩილაძის ცხოვრე
ბასა და მოღვაწეობაზე (ფილმის ავტორი ნინო კაკულია)
13.00– 13.30 შექსპირის გარდაცვალებიდან 400 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის კრებულის „შექსპირი - 400“ პრეზენტაცია
15.00 – 17.00 საჯარო ლექციები:
15.00 – 15.50 კოკა ბრეგაძე: „განმანათლებლური მსოფლმხედ
ველობა და მისი აქტუალობა - ი. კანტის წერილი“ პასუხი კითხვა
ზე: რა არის განმანათლებლობა? ("Beantwortung der Frage: Was ist
Aufklärung?")
16.00 – 16:50 ნინო ქავთარაძე: „თანამედროვე ფრანგული ლიტე
რატურის ძირითადი ტენდენციები“
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