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საბჭოთასაბჭოთა იმპერიიდანიმპერიიდან გამოსვლისგამოსვლის შემდეგშემდეგ, , საქართველომსაქართველომ
მკაფიოდმკაფიოდ განსაზღვრაგანსაზღვრა თავისითავისი მომავალიმომავალი -- ევროპულევროპულ
სივრცეშისივრცეში ინტეგრაციაინტეგრაცია. . 
რამდენადრამდენად უზრუნველყოფილიაუზრუნველყოფილია ლინგვისტურადლინგვისტურად ესეს
მნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანი პოლიტიკურიპოლიტიკური გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება?! ?! რარა
მდგომარეობაამდგომარეობაა საქართველოშისაქართველოში თარგმნითითარგმნითი
ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის თვალსაზრისითთვალსაზრისით??
პირველიპირველი ევროპულევროპულ--ქართულიქართული ლექსიკონილექსიკონი, , ქართულქართულ--
იტალიურიიტალიური ლექსიკონილექსიკონი, 1629 , 1629 წელსწელს გამოქვეყნდაგამოქვეყნდა რომშირომში. . 
აღნიშნულმააღნიშნულმა ნაწარმოებმანაწარმოებმა ბიძგიბიძგი მისცამისცა ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის
შემდგომშემდგომ განვითარებასგანვითარებას დადა 1629 1629 წლიდანწლიდან 1870 1870 წლამდეწლამდე
საქართველოშისაქართველოში ათამდეათამდე ევროპულევროპულ--ქართულიქართული დადა ქართულქართულ--
ევროპულიევროპული ლექსიკონილექსიკონი გამოიცაგამოიცა..



XIX XIX საუკუნისსაუკუნის დასაწყისშიდასაწყისში საქართველოსაქართველო რუსეთისრუსეთის იმპერიისიმპერიის
ნაწილადნაწილად იქცაიქცა, , რისრის შედეგადაცშედეგადაც, , თარგმნითითარგმნითი
ლექსიკოგრაფიალექსიკოგრაფია შემოიფარგლაშემოიფარგლა მხოლოდმხოლოდ რუსულრუსულ--ქართულიქართული
ლექსიკონებისლექსიკონების შედგენითაშედგენითა დადა გამოცემითგამოცემით..
სწორედსწორედ ამგვარიამგვარი იმპერიულიიმპერიული პოლიტიკისპოლიტიკის შედეგიაშედეგია ისის
ჩამორჩენაჩამორჩენა, , რაცრაც დღესდღეს არისარის ქართულქართულ თარგმნითთარგმნით
ლექსიკოგრაფიაშილექსიკოგრაფიაში. . დასამალიდასამალი არარ არისარის, , რომრომ ჩვენჩვენ არაარა გვაქვსგვაქვს
თანამედროვეთანამედროვე, , მუდმივადმუდმივად განახლებადიგანახლებადი ლექსიკონებილექსიკონები
ძირითადძირითად ევროპულევროპულ დადა აღმოსავლურაღმოსავლურ ენებთანენებთან მიმართებაშიმიმართებაში. . 
ამამ თვალსაზრისითთვალსაზრისით მკვეთრადმკვეთრად ჩამოვრჩებითჩამოვრჩებით იმიმ დონესდონეს, , 
რომელიცრომელიც ევროპულიევროპული სტანდარტებითსტანდარტებით მოეთხოვებამოეთხოვება
განვითარებულიგანვითარებული მწიგნობრობისმწიგნობრობის ქვეყანასქვეყანას, , დადა ესეს ჩამორჩენაჩამორჩენა
თანდათანობითთანდათანობით გამოუსწორებელგამოუსწორებელ ხასიათსხასიათს იძენსიძენს. . 



საბჭოთასაბჭოთა პერიოდშიპერიოდში ქართველიქართველი ახალგაზრდებიახალგაზრდები
უცხოუცხო ენებსენებს რუსულენოვანირუსულენოვანი ლექსიკონებითლექსიკონებით
ეუფლებოდნენეუფლებოდნენ..
დღესდღეს ქართველიქართველი ახალგაზრდებისახალგაზრდების უმრავლესობასუმრავლესობას
არარ შეუძლიაშეუძლია რუსულენოვანირუსულენოვანი წყაროებისწყაროების
გამოყენებაგამოყენება დადა იძულებულიაიძულებულია მიმართოსმიმართოს მდარემდარე
ხარისხისხარისხის მოძველებულმოძველებულ თარგმნითთარგმნით ლექსიკონებსლექსიკონებს, , 
რომლებიცრომლებიც თანამედროვეთანამედროვე მოთხოვნებსმოთხოვნებს არარ
შეესაბამებაშეესაბამება. . ესეს ვითარებავითარება ჩვენიჩვენი ახალგაზრდობისახალგაზრდობის
განათლებულობისგანათლებულობის დონისდონის დაწევისდაწევის ერთერთ--ერთიერთი
განმსაზღვრელიგანმსაზღვრელი ფაქტორიფაქტორი ხდებახდება..



უნდაუნდა აღინიშნოსაღინიშნოს, , რომრომ რუსეთისრუსეთის იმპერიამიმპერიამ, , ისევეისევე როგორცროგორც
საბჭოთასაბჭოთა იმპერიამიმპერიამ, , იდეოლოგიისიდეოლოგიის ლინგვისტურილინგვისტური
უზრუნველყოფაუზრუნველყოფა შეძლოშეძლო. . 

დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის მოპოვებიდანმოპოვებიდან ოციოცი წელიწელი გავიდაგავიდა დადა
ვფიქრობთვფიქრობთ დროადროა ქართულმაქართულმა საზოგადოებამსაზოგადოებამ, , აკადემიურმააკადემიურმა
წრეებმაწრეებმა, , საქართველოსსაქართველოს ხელისუფლებამხელისუფლებამ სათანადოსათანადო
ყურადღებაყურადღება დაუთმოსდაუთმოს ენობრივიენობრივი პოლიტიკისპოლიტიკის საკითხებსსაკითხებს..



დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ლექსიკონილექსიკონი



უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრი ორი
ათეული წელია მუშაობს დიდ ინგლისურ-ქართულ
ლექსიკონზე, რომელშიც 120 000-მდე სიტყვა-სტატია
შევა.

1995 წელს დაიწყო ლექსიკონის ბეჭდური ვერსიის
გამოცემა ასო-ასო, ტომების სახით.

დღეისათვის სულ გამოცემულია 13 ტომი, ასოები: A – O.
A-4 ფორმატის თითო ტომი საშუალოდ 150 – 180 გვერდს
მოიცავს.



2011 2011 წელსწელს გამოვაგამოვა ლექსიკონისლექსიკონის მემე--14 14 ტომიტომი, , ასოებიასოები: : 
PP--Q.Q.

2012 2012 წელსწელს გამოქვეყნდებაგამოქვეყნდება დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული
ლექსიკონისლექსიკონის ბოლობოლო ორიორი ტომიტომი: : მემე--15 15 ტომიტომი, , ასოებიასოები RR--S S 
დადა მემე--16 16 ტომიტომი, , ასოებიასოები TT--Z.Z.

2012 2012 წელსწელს დასრულდებადასრულდება ლექსიკონისლექსიკონის ტომეულისტომეულის
გამოცემაგამოცემა, , რისრის შემდეგაცშემდეგაც დაგეგმილიადაგეგმილია მისიმისი ორორ ტომადტომად
დაბეჭდვადაბეჭდვა..



დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ონლაინონლაინ--ლექსიკონილექსიკონი



2010 2010 წლისწლის თებერვალშითებერვალში ინტერნეტშიინტერნეტში განთავსდაგანთავსდა
დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ლექსიკონისლექსიკონის ონლაინონლაინ--
ვერსიავერსია www.dictionary.gewww.dictionary.ge

ონლაინონლაინ--ლექსიკონშილექსიკონში შევიდაშევიდა როგორცროგორც დიდიდიდი
ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ლექსიკონისლექსიკონის 13 13 ტომიტომი, , ასევეასევე
ასოებიასოები P P –– Z, Z, რომლებიცრომლებიც ჯერჯერ წიგნისწიგნის სახითსახით არარ
გამოცემულაგამოცემულა..

ონლაინონლაინ--ლექსიკონილექსიკონი არარ არისარის ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული
ლექსიკონისლექსიკონის ბეჭდურიბეჭდური გამოცემისგამოცემის სტერეოტიპულისტერეოტიპული
ვერსიავერსია. . საფუძვლიანადსაფუძვლიანად გადამუშავდაგადამუშავდა ლექსიკონისლექსიკონის
პირველიპირველი ტომებიტომები, , რომლებიცრომლებიც 19801980--9090--იანიან წლებშიწლებში
მომზადდამომზადდა დადა გამოიცაგამოიცა..



დიდდიდ ინგლისურინგლისურ--ქართულქართულ ონლაინონლაინ--ლექსიკონშილექსიკონში
დღეისათვისდღეისათვის შესულიაშესულია 11110 0000 000--მდემდე სიტყვასიტყვა--სტატიასტატია. . 

იმისიმის გათვალისწინებითგათვალისწინებით, , რომრომ სალექსიკონოსალექსიკონო სიტყვასიტყვა--
სტატიებშისტატიებში მაქსიმალურადმაქსიმალურად სრულადაასრულადაა ასახულიასახული
ინგლისურიინგლისური სიტყვებისსიტყვების პოლისემიაპოლისემია,,
შეტანილიაშეტანილია უამრავიუამრავი შესიტყვებაშესიტყვება, , ფრაზულიფრაზული ზმნაზმნა, , 
ფრაზეოლოგიურიფრაზეოლოგიური ერთეულიერთეული, , დიდიდიდი რაოდენობითაარაოდენობითაა
წარმოდგენილიწარმოდგენილი სამეცნიეროსამეცნიერო--ტექნიკურიტექნიკური, , ასევეასევე
ეკონომიკურიეკონომიკური, , ხელოვნებისხელოვნების თუთუ სხვასხვა სფეროებთანსფეროებთან
დაკავშირებულიდაკავშირებული ტერმინოლოგიატერმინოლოგია,,

ლექსიკონშილექსიკონში შესულიშესული მთლიანიმთლიანი მასალამასალა 800 000800 000--მდემდე
ერთეულსერთეულს აღწევსაღწევს. . 



ლექსიკონილექსიკონი მოიცავსმოიცავს ინგლისურინგლისურ--ქართულქართულ ლექსიკონსლექსიკონს, , 
თითქმისთითქმის ყველაყველა დარგისდარგის ტერმინთატერმინთა ინგლისურინგლისურ--
ქართულქართულ ლექსიკონებსლექსიკონებს, , უცხოუცხო სიტყვათასიტყვათა ლექსიკონსლექსიკონს, , 
ინგლისურიინგლისური დადა ქართულიქართული ენებისენების ორთოგრაფიულორთოგრაფიულ
ლექსიკონებსლექსიკონებს, , იგიიგი ხშირადხშირად განმარტებითიგანმარტებითი ლექსიკონისლექსიკონის
ფუნქციებსაცფუნქციებსაც ითავსებსითავსებს, , რაცრაც ნაწარმოებსნაწარმოებს

უნივერსალურუნივერსალურ, , ენციკლოპედიურენციკლოპედიურ ხასიათსხასიათს ანიჭებსანიჭებს..



გუგლისგუგლის ანალიტიკისანალიტიკის (Google Analytics) (Google Analytics) მიხედვითმიხედვით

ონლაინონლაინ--ლექსიკონილექსიკონი მოინახულამოინახულა 252252 000000--ზეზე მეტმამეტმა

მკითხველმამკითხველმა მსოფლიოსმსოფლიოს 110 110 ქვეყნიდანქვეყნიდან

დათვალიერებულიადათვალიერებულია ონლაინონლაინ--ლექსიკონისლექსიკონის

ორორ მილიონზემილიონზე მეტიმეტი გვერდიგვერდი





ონლაინონლაინ--ლექსიკონისლექსიკონის საძიებოსაძიებო სისტემისსისტემის მეშვეობითმეშვეობით იძებნებაიძებნება

ინგლისურიინგლისური სიტყვასიტყვა

შესიტყვებაშესიტყვება

ფრაზაფრაზა

ქართულიქართული სიტყვებისიტყვები

ფრაზებიფრაზები

ლექსიკონილექსიკონი შეიძლებაშეიძლება გამოყენებულგამოყენებულ იქნესიქნეს, , როგორცროგორც ქართულქართულ--
ინგლისურიცინგლისურიც..











როგორცროგორც ინგლისურიინგლისური, , ისეისე
ქართულიქართული სიტყვებისასიტყვებისა დადა
ფრაზებისფრაზების ძიებაძიება აღწერილიააღწერილია
როგორცროგორც ლექსიკონისლექსიკონის
ტექნიკურტექნიკურ ინსტრუქციაშიინსტრუქციაში, , ისეისე
ვიდეოვიდეო რგოლებშირგოლებში, , რომლებიცრომლებიც
განთავსებულიაგანთავსებულია ლექსიკონისლექსიკონის
ვებვებ--გვერდზეგვერდზე..



ლექსიკონშილექსიკონში დიდიდიდი რაოდენობითაარაოდენობითაა შეტანილიშეტანილი თითქმისთითქმის ყველაყველა დარგისდარგის
ტერმინოლოგიატერმინოლოგია::

ავიაციაავიაცია, , საავტომობილოსაავტომობილო საქმესაქმე, , ანატომიაანატომია, , ანთროპოლოგიაანთროპოლოგია, , არქეოლოგიაარქეოლოგია, , 
არქიტექტურაარქიტექტურა, , ასტრონომიაასტრონომია, , საბანკოსაბანკო საქმესაქმე, , ბაქტერიოლოგიაბაქტერიოლოგია, , ბიოლოგიაბიოლოგია, , 
ბიოქიმიაბიოქიმია, , საბირჟოსაბირჟო საქმესაქმე, , ბოტანიკაბოტანიკა, , ბუღალტერიაბუღალტერია, , გამოთვლითიგამოთვლითი ტექნიკატექნიკა, , 
გეოგრაფიაგეოგრაფია, , გეოდეზიაგეოდეზია, , გეოლოგიაგეოლოგია, , საგზაოსაგზაო საქმესაქმე, , დიპლომატიადიპლომატია, , 
ეთნოგრაფიაეთნოგრაფია, , ეკონომიკაეკონომიკა, , ელექტროტექნიკაელექტროტექნიკა, , ენტომოლოგიაენტომოლოგია, , ვეტერინარიავეტერინარია, , 
ზოოლოგიაზოოლოგია, , საზღვაოსაზღვაო საქმესაქმე, , თეატრმცოდნეობათეატრმცოდნეობა, , მეთევზეობამეთევზეობა, , ინფორმატიკაინფორმატიკა, , 
იურისპრუდენციაიურისპრუდენცია, , კინემატოგრაფიაკინემატოგრაფია, , კომერციაკომერცია, , კულინარიაკულინარია, , ლინგვისტიკალინგვისტიკა, , 
ლიტერატურათმცოდნეობალიტერატურათმცოდნეობა, , ლოგიკალოგიკა, , მათემატიკამათემატიკა, , მებაღეობამებაღეობა, , მედიცინამედიცინა, , 
მეტალურგიამეტალურგია, , მეტეოროლოგიამეტეოროლოგია, , მეტყევეობამეტყევეობა, , მეფუტკრეობამეფუტკრეობა, , მითოლოგიამითოლოგია, , 
მინერალოგიამინერალოგია, , მონადირეობამონადირეობა, , მუსიკამუსიკა, , სამშენებლოსამშენებლო საქმესაქმე, , ოპტიკაოპტიკა, , 
პალეონტოლოგიაპალეონტოლოგია, , პოლიგრაფიაპოლიგრაფია, , პოლიტიკაპოლიტიკა, , რადიოტექნიკარადიოტექნიკა, , რეაქტიულირეაქტიული
ტექნიკატექნიკა, , რელიგიარელიგია, , რკინიგზარკინიგზა, , სამთამადნოსამთამადნო საქმესაქმე, , სამხედროსამხედრო საქმესაქმე, , სოფლისსოფლის
მეურნეობამეურნეობა, , სპორტისპორტი, , ტელევიზიატელევიზია, , ტექნიკატექნიკა, , ფარმაკოლოგიაფარმაკოლოგია, , საფეიქროსაფეიქრო საქმესაქმე, , 
ფერწერაფერწერა, , ფიზიკაფიზიკა, , ფიზიოლოგიაფიზიოლოგია, , ფილოსოფიაფილოსოფია, , ფინანსებიფინანსები, , ფოტოგრაფიაფოტოგრაფია, , 
ფსიქოლოგიაფსიქოლოგია, , ქიმიაქიმია, , ხელოვნებახელოვნება, , ჰელმინთოლოგიაჰელმინთოლოგია, , ჰერალდიკაჰერალდიკა, , 
ჰიდროლოგიაჰიდროლოგია, , ჰიდროტექნიკაჰიდროტექნიკა..

















ონლაინონლაინ--ლექსიკონშილექსიკონში მაქსიმალურადაამაქსიმალურადაა
შეტანილიშეტანილი თანამედროვეთანამედროვე ტერმინოლოგიატერმინოლოგია, , 
მათმათ შორისშორის კომპიუტერულიკომპიუტერული..



















ლექსიკონზელექსიკონზე მუშაობამუშაობა დაუსრულებელიდაუსრულებელი პროცესიაპროცესია. . ენაენა მუდმივადმუდმივად
იცვლებაიცვლება მასზემასზე მოლაპარაკემოლაპარაკე საზოგადოებისსაზოგადოების ცვლილებისცვლილების
კვალდაკვალკვალდაკვალ. . ენაშიენაში ჩნდებაჩნდება ახალიახალი სიტყვებისიტყვები, , ახალიახალი
მნიშვნელობებიმნიშვნელობები; ; ხმარებიდანხმარებიდან გადისგადის რიგირიგი სიტყვებისასიტყვებისა დადა
მნიშვნელობებისამნიშვნელობებისა; ; 

განუწყვეტლივგანუწყვეტლივ იცვლებაიცვლება სიტყვებისსიტყვების გამოყენებისგამოყენების რეგისტრირეგისტრი: : ორიორი
ათეულიათეული წლისწლის წინწინ სლენგადსლენგად დარეგისტრირებულიდარეგისტრირებული სიტყვებისიტყვები, , 
დღესდღეს ჩვეულებრივჩვეულებრივ სასაუბროსასაუბრო სიტყვებადსიტყვებად გვევლინებაგვევლინება; ; 

ჩნდებაჩნდება უამრავიუამრავი ახალიახალი რეალიარეალია, , რასაცრასაც ასახვაასახვა სჭირდებასჭირდება ენაშიენაში. . 

ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ონლაინონლაინ--ლექსიკონილექსიკონი ცოცხალიცოცხალი ნაწარმოებიანაწარმოებია. . 
მასზემასზე ყოველდღიურადყოველდღიურად მიმდინარეობსმიმდინარეობს მუშაობამუშაობა. . ლექსიკონილექსიკონი
ივსებაივსება ახალიახალი სიტყვებითსიტყვებით, , ახალიახალი მნიშვნელობებითმნიშვნელობებით, , ტერმინებითტერმინებით..



ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ონლაინონლაინ ლექსიკონილექსიკონი უპირველესუპირველეს
ყოვლისაყოვლისა განკუთვნილიაგანკუთვნილია ინგლისურიინგლისური ენისენის
სპეციალისტებისათვისსპეციალისტებისათვის, , პედაგოგებისათვისპედაგოგებისათვის, , 
მთარგმნელებისათვისმთარგმნელებისათვის, , სხვადასხვასხვადასხვა დარგისდარგის
სპეციალისტებისათვისსპეციალისტებისათვის, , რომელთაცრომელთაც დარგობრივდარგობრივ
ტექსტებთანტექსტებთან უხდებათუხდებათ მუშაობამუშაობა; ; ლექსიკონილექსიკონი ასევეასევე
განკუთვნილიაგანკუთვნილია სტუდენტებისათვისსტუდენტებისათვის, , ზოგადადზოგადად
ინგლისურიინგლისური ენისენის შემსწავლელთათვისშემსწავლელთათვის, , ასევეასევე
ინგლისურიინგლისური ენითენით დაინტერესებულიდაინტერესებული პირებისათვისპირებისათვის..
ლექსიკონილექსიკონი გარკვეულგარკვეულ სამსახურსსამსახურს გაუწევსგაუწევს ქართულიქართული
ენითენით დაინტერესებულდაინტერესებულ უცხოელებსაცუცხოელებსაც..



რარა ტიპისტიპის ნაწარმოებიანაწარმოებია ლექსიკონილექსიკონი??



ლექსიკონილექსიკონი უაღრესადუაღრესად რთულირთული, , კომპლექსურიკომპლექსური ნაწარმოებიანაწარმოებია..
ლექსიკონშილექსიკონში რეგისტრირებულიარეგისტრირებულია ამაამა თუთუ იმიმ ენისენის სიტყვებისიტყვები დადა მათიმათი
მნიშვნელობებიმნიშვნელობები..

სიტყვისსიტყვის მნიშვნელობამნიშვნელობა კიკი სამყაროსსამყაროს შემეცნებისშემეცნების პროცესთანპროცესთან არისარის
დაკავშირებულიდაკავშირებული დადა მისიმისი სირთულესირთულე დადა მრავალწახნაგოვანებამრავალწახნაგოვანება თვითთვით
შემეცნებისშემეცნების პროცესისპროცესის სირთულითსირთულით არისარის განპირობებულიგანპირობებული..
სამყაროსსამყაროს შემეცნებაშემეცნება არარ არისარის მექანიკურიმექანიკური, , სარკისებურისარკისებური ასახვისასახვის პროცესიპროცესი. . 

სიტყვებისსიტყვების მნიშვნელობებშიმნიშვნელობებში ფიქსირდებაფიქსირდება არაარა სამყაროსსამყაროს სარკისებურისარკისებური ასახვისასახვის
შედეგიშედეგი, , არამედარამედ ამაამა თუთუ იმიმ ენისენის მატარებლებისმატარებლების კოლექტიურიკოლექტიური წარმოდგენებიწარმოდგენები
საგნებზესაგნებზე, , მოვლენებსამოვლენებსა თუთუ მიმართებებზემიმართებებზე. . 
სამყაროსსამყაროს ხედვისხედვის ლინგვისტურილინგვისტური სურათებისურათები განსხვავდებაგანსხვავდება სხვადასხვასხვადასხვა ენაშიენაში..

სიტყვისსიტყვის მნიშვნელობებშიმნიშვნელობებში ყველაზეყველაზე ნათლადნათლად ჩანსჩანს იმიმ მიმართებათამიმართებათა
ნაირსახეობანაირსახეობა დადა სირთულესირთულე, , რაცრაც არსებობსარსებობს ადამიანსადამიანს, , გარემომცველგარემომცველ სამყაროსასამყაროსა
დადა ენასენას შორისშორის..



სწორედსწორედ ამისამის გამოგამო, , ორიორი ენისენის, , თითქოსდათითქოსდა ერთიერთი შეხედვითშეხედვით, , იდენტურიიდენტური
სიტყვებისსიტყვების მნიშვნელობებიმნიშვნელობები არასოდესარასოდეს არარ ემთხვევაემთხვევა ერთმანეთსერთმანეთს. . ესეს მითმით უფროუფრო
დამახასიათებელიადამახასიათებელია ისეთიისეთი არამონათესავეარამონათესავე, , სისტემურადსისტემურად სავსებითსავსებით
განსხვავებულიგანსხვავებული ენებისათვისენებისათვის, , როგორიცააროგორიცაა ქართულიქართული დადა ინგლისურიინგლისური. . 

ინგლისურიინგლისური ენისენის რომელიმერომელიმე სიტყვისსიტყვის სემანტიკურისემანტიკური სტრუქტურასტრუქტურა, , შესაძლოაშესაძლოა
ქართულიქართული სიტყვისსიტყვის სემანტიკურისემანტიკური სტრუქტურისსტრუქტურის ერთერთ ნაწილსნაწილს მიესადაგოსმიესადაგოს, , 
ხოლოხოლო მისიმისი სხვასხვა ნაწილებინაწილები სრულიადსრულიად სხვასხვა სიტყვებსსიტყვებს დაუკავშირდესდაუკავშირდეს..



thick book   thick book   სქელისქელი წიგნიწიგნი
thick forest   thick forest   დაბურულიდაბურული / / გაუვალიგაუვალი ტყეტყე
thick population    thick population    მჭიდროდმჭიდროდ დასახლებულიდასახლებული

მოსახლეობამოსახლეობა
thick  darknessthick  darkness თვალშეუვალითვალშეუვალი / / უკუნიუკუნი სიბნელესიბნელე

delicate tastedelicate taste დახვეწილიდახვეწილი გემოვნებაგემოვნება
delicate minddelicate mind რაფინირებულირაფინირებული გონებაგონება
delicate winedelicate wine ნაზინაზი ბუკეტისბუკეტის მქონემქონე ღვინოღვინო
delicate casketdelicate casket ნატიფინატიფი ზარდახშაზარდახშა
delicate operation     delicate operation     ვირტუოზულივირტუოზული ოპერაციაოპერაცია
delicate figure           delicate figure           წერწეტაწერწეტა / / კენარიკენარი ტანიტანი



სიტყვასიტყვა დადა სალექსიკონოსალექსიკონო

სიტყვასიტყვა--სტატიასტატია



ძალზეძალზე სამწუხაროასამწუხაროა, , მაგრამმაგრამ პირაპირპირაპირ უნდაუნდა ითქვასითქვას, , რომრომ დღევანდელდღევანდელ
საქართველოშისაქართველოში ლექსიკოგრაფიაზელექსიკოგრაფიაზე ძალზედძალზედ გამარტივებულიგამარტივებული
წარმოდგენაწარმოდგენა არსებობსარსებობს..

თვითთვით აკადემიურაკადემიურ წრეებშიცწრეებშიც გავრცელებულიაგავრცელებულია აზრიაზრი, , რომრომ ლექსიკონისლექსიკონის
შედგენაშედგენა ადვილიაადვილია დადა ლექსიკოგრაფიალექსიკოგრაფია არარ არისარის სამეცნიეროსამეცნიერო საქმიანობასაქმიანობა..

table table მაგიდისმაგიდის მნიშვნელობითმნიშვნელობით დადა dog dog ძაღლისძაღლის მნიშვნელობითმნიშვნელობით არარ არისარის
სალექსიკონისალექსიკონი სიტყვასიტყვა--სტატიასტატია. . ესეს არისარის სიტყვარისიტყვარი, , რომელიცრომელიც შეიძლებაშეიძლება
დავურთოთდავურთოთ სახელმძღვანელოსსახელმძღვანელოს დაწყებითდაწყებით სტადიაზესტადიაზე მყოფიმყოფი ენისენის
შემსწავლელიშემსწავლელი ბავშვებისათვისბავშვებისათვის..



სალექსიკონოსალექსიკონო სიტყვასიტყვა--სტატიასტატია კიკი რამდენიმერამდენიმე ნაწილისაგანნაწილისაგან შედგებაშედგება::

. . სიტყვისსიტყვის დაწერილობადაწერილობა / / ორთოგრაფიაორთოგრაფია

. . სიტყვისსიტყვის ტრანსკრიფციატრანსკრიფცია

. . სიტყვისსიტყვის გრამატიკულიგრამატიკული დახასიათებადახასიათება

. . სიტყვისსიტყვის სემანტიკურისემანტიკური სტრუქტურისსტრუქტურის დადგენადადგენა, , 
პოლისემიურიპოლისემიური მნიშვნელობებისმნიშვნელობების გამიჯვნაგამიჯვნა, , 
შესიტყვებებისშესიტყვებების, , ფრაზებისფრაზების, , ფრაზულიფრაზული ზმნებისზმნების
დადგენადადგენა დადა აა..შშ..

. . საილუსტრაციოსაილუსტრაციო მასალისმასალის შერჩევაშერჩევა

. . სიტყვისსიტყვის კვალიფიკაციებისკვალიფიკაციების განსაზღვრაგანსაზღვრა
((დროისმიერიდროისმიერი, , ადგილისმიერიადგილისმიერი, , სტილისტურისტილისტური, , 
დარგობრივიდარგობრივი)) დადა სხვასხვა..















სალექსიკონოსალექსიკონო სიტყვასიტყვა--სტატიისსტატიის თითოეულითითოეული ამამ ნაწილისნაწილის
დასადგენადდასადგენად, , ლექსიკოგრაფსლექსიკოგრაფს დიდიდიდი გამოკვლევისგამოკვლევის ჩატარებაჩატარება
უხდებაუხდება. . დადა ესეს გამოკვლევაგამოკვლევა ხშირადხშირად წმინდადწმინდად ლექსიკოლოგიურლექსიკოლოგიურ
კვლევასაკვლევასა დადა ანალიზთანანალიზთან ერთადერთად, , უაღრესადუაღრესად ღრმაღრმა
ეტიმოლოგიურეტიმოლოგიურ დადა კულტურულკულტურულ--ისტორიულისტორიულ წიაღსვლებსაწიაღსვლებსა დადა
მონაცემთამონაცემთა ანალიზსაცანალიზსაც მოითხოვსმოითხოვს..

ამამ მხრივმხრივ ლექსიკოგრაფისლექსიკოგრაფის შრომაშრომა თავისითავისი სირთულითსირთულით უცნობუცნობ
დადა მკვდარმკვდარ ენებზეენებზე შესრულებულიშესრულებული წარწერებისაწარწერებისა დადა ტექსტებისტექსტების
დეშიფრატორისდეშიფრატორის შრომასშრომას თუთუ შეიძლებაშეიძლება ჩამოუვარდებოდესჩამოუვარდებოდეს. . 



აქვეაქვე უნდაუნდა აღინიშნოსაღინიშნოს, , რომრომ ლექსიკონზელექსიკონზე მუშაობამუშაობა სრულიადსრულიად
წარმოუდგენელიაწარმოუდგენელია ვრცელივრცელი ლინგვისტურილინგვისტური, , ლექსიკოლოგიურილექსიკოლოგიური, , 
ეტიმოლოგიურიეტიმოლოგიური დადა ზოგადსამეცნიეროზოგადსამეცნიერო ცოდნისცოდნის გარეშეგარეშე, , რასაცრასაც
დიდიდიდი მოცულობისმოცულობის ინფორმაციითინფორმაციით ოპერირებისაოპერირებისა დადა
ხანგრძლივიხანგრძლივი დროისდროის განმავლობაშიგანმავლობაში ძალზეძალზე მძიმედმძიმედ დადა
დაძაბულადდაძაბულად შრომისშრომის უნარიუნარი უნდაუნდა ერთოდესერთოდეს თანთან..

ამგვარამგვარ შემოქმედებითშემოქმედებით, , მძიმემძიმე, , ინტელექტუალურინტელექტუალურ დადა
საზოგადოებისათვისსაზოგადოებისათვის უაღრესადუაღრესად სასარგებლოსასარგებლო საქმეზესაქმეზე ისეთიისეთი
გამარტივებულიგამარტივებული წარმოდგენისწარმოდგენის ქონაქონა, , როგორცროგორც ესეს ჩვენშიაჩვენშია
მიღებულიმიღებული დღესდღეს, , არათუარათუ უსამართლობააუსამართლობაა მცირერიცხოვანიმცირერიცხოვანი
ქართველიქართველი მეცნიერიმეცნიერი--ლექსიკოგრაფებისლექსიკოგრაფების მიმართმიმართ, , არამედარამედ
ფრიადფრიად უხერხულიაუხერხულია ისეთიისეთი დიდიდიდი მწიგნობრულიმწიგნობრული ტრადიციებისტრადიციების
მქონემქონე ერისათვისერისათვის, , როგორიცროგორიც ქართველიქართველი ერიაერია..



დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული
ონლაინონლაინ--ლექსიკონისლექსიკონის შედარებაშედარება

სხვასხვა ინგლისურინგლისურ--ქართულქართულ ლექსიკონებთანლექსიკონებთან





















ინგლისურიინგლისური ენისენის შესწავლაშესწავლა დღევანდელდღევანდელ საქართველოშისაქართველოში
სტრატეგიულსტრატეგიულ მნიშვნელობასმნიშვნელობას იძენსიძენს დადა ქართულიქართული
სახელმწიფოსახელმწიფო მასმას დიდდიდ ყურადღებასყურადღებას უთმობსუთმობს..

სამწუხაროდსამწუხაროდ, , ქართველიქართველი ახალგაზრდობისახალგაზრდობის დიდიდიდი
ნაწილინაწილი, , სწორედსწორედ ამგვარიამგვარი ლექსიკონებითლექსიკონებით სწავლობსსწავლობს
დღესდღეს ინგლისურინგლისურ ენასენას..



დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ლექსიკონილექსიკონი, , როგორცროგორც

დიდიდიდი მოცულობისმოცულობის ლინგვისტურილინგვისტური კორპუსიკორპუსი



დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ლექსიკონისლექსიკონის
შემოქმედებითიშემოქმედებითი ჯგუფისჯგუფის მიერმიერ შექმნილიაშექმნილია
დიდიდიდი მოცულობისმოცულობის ლინგვისტურილინგვისტური
ელექტრონულიელექტრონული კორპუსიკორპუსი, , რომლისრომლის ბაზაზეცბაზაზეც
დაგეგმილიადაგეგმილია ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული
სასწავლოსასწავლო, , სასკოლოსასკოლო ლექსიკონებისლექსიკონების, , აგრეთვეაგრეთვე
ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული დარგობრივიდარგობრივი
ლექსიკონებისლექსიკონების ციკლისციკლის გამოცემაგამოცემა. . 

უკვეუკვე შედგენილიაშედგენილია აღნიშნულიაღნიშნული ციკლისციკლის
პირველიპირველი ლექსიკონილექსიკონი, , 
ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული სამხედროსამხედრო ლექსიკონილექსიკონი
დადა მისიმისი ელექტრონულიელექტრონული ვერსიავერსია
((საქართველოსსაქართველოს თავდაცვისთავდაცვის სამინისტროსსამინისტროს
დაკვეთითდაკვეთით).).







დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ლექსიკონისლექსიკონის ლინგვისტურილინგვისტური კორპუსისკორპუსის
საფუძველზესაფუძველზე მომავალშიმომავალში შესაძლებელიაშესაძლებელია სხვაენოვანისხვაენოვანი ლექსიკონებისლექსიკონების
შედგენაცშედგენაც, , შესაბამისიშესაბამისი ინგლისურენოვანიინგლისურენოვანი ლექსიკონებისლექსიკონების
გამოყენებითგამოყენებით, , მაგმაგ. . ესპანურესპანურ--ქართულიქართული ლექსიკონისლექსიკონის შესადგენადშესადგენად
შეიძლებაშეიძლება გამოყენებულგამოყენებულ იქნესიქნეს ესპანურესპანურ--ინგლისურიინგლისური ლექსიკონილექსიკონი დადა
დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ლექსიკონილექსიკონი..

უნივერსიტეტისუნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიულლექსიკოგრაფიულ ცენტრშიცენტრში შეიქმნაშეიქმნა სამაგისტროსამაგისტრო
პროგრამაპროგრამა „„ენაენა დადა ლექსიკოგრაფიალექსიკოგრაფია““, , რომელზეცრომელზეც წელსწელს პირველადპირველად
გამოაცხადაგამოაცხადა მიღებამიღება უნივერსიტეტმაუნივერსიტეტმა. . მზადდებამზადდება სადოქტოროსადოქტორო
პროგრამაპროგრამა ლექსიკოგრაფიაშილექსიკოგრაფიაში ((არნარნ. . ჩიქობავასჩიქობავას სახელობისსახელობის
ენათმეცნიერებისენათმეცნიერების ინსტიტუტთანინსტიტუტთან ერთადერთად). ). აღნიშნულიაღნიშნული სამაგისტროსამაგისტრო
დადა სადოქტოროსადოქტორო პროგრამებისპროგრამების მიზანიამიზანია კადრებისკადრების მომზადებამომზადება როგორცროგორც
სხვადასხვაენოვანისხვადასხვაენოვანი, , ისეისე დარგობრივიდარგობრივი ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული
პროექტებისათვისპროექტებისათვის..



ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობამნიშვნელობა

ენისათვისენისათვის

ერისათვისერისათვის

სახელმწიფოსათვისსახელმწიფოსათვის



ენაენა გადამწყვეტგადამწყვეტ როლსროლს ასრულებსასრულებს ამაამა თუთუ იმიმ ხალხისხალხის იდენტობისაიდენტობისა დადა კულტურისკულტურის
განსაზღვრაშიგანსაზღვრაში. . 

მასმას უმნიშვნელოვანელიუმნიშვნელოვანელი როლიროლი აქვსაქვს ეროვნულიეროვნული თვითმყოფადობისთვითმყოფადობის
ჩამოყალიბებისაჩამოყალიბებისა დადა შენარჩუნებისშენარჩუნების საქმეშისაქმეში, , ლექსიკონილექსიკონი კიკი წარმოადგენსწარმოადგენს უმთავრესუმთავრეს
ინსტრუმენტსინსტრუმენტს ამამ იდენტობისიდენტობის შესაცნობადშესაცნობად დადა წარმოსაჩენადწარმოსაჩენად. . 

ნებისმიერინებისმიერი ერისერის კულტურისკულტურის მნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანი ნაწილინაწილი მისიმისი ენისენის მეშვეობითმეშვეობით
რეალიზდებარეალიზდება, , ენაენა კიკი მთელიმთელი თავისითავისი სისავსითასისავსითა დადა სიმდიდრითსიმდიდრით ლექსიკონებშიალექსიკონებშია
ფიქსირებულიფიქსირებული..

ლექსიკონისლექსიკონის, , როგორცროგორც ერისერის კულტურულიკულტურული სახისსახის გამომხატველიგამომხატველი ნაშრომისნაშრომის
განსაკუთრებულიგანსაკუთრებული როლისროლის აღიარებამაღიარებამ, , ლექსიკონთალექსიკონთა კორპუსებისკორპუსების კულტურულიკულტურული დადა
პოლიტიკურიპოლიტიკური ((სტრატეგიულისტრატეგიული) ) მნიშვნელობისმნიშვნელობის გაცნობიერებამგაცნობიერებამ განაპირობაგანაპირობა
ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული აქტივობისაქტივობის უპრეცედენტოუპრეცედენტო აღმავლობააღმავლობა ევროპასაევროპასა დადა
ამერიკაშიამერიკაში..

ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის დონედონე ევროპულიევროპული ქვეყნებისქვეყნების განვითარებისგანვითარების
ერთერთ--ერთერთ ძირითადძირითად მაჩვენებლადმაჩვენებლად იქცაიქცა..



ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის მდგომარეობამდგომარეობა თანამედროვეთანამედროვე

საქართველოშისაქართველოში



ქართულიქართული ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის დღევანდელიდღევანდელი მდგომარეობამდგომარეობა
სერიოზულისერიოზული განგაშისგანგაშის საფუძველსსაფუძველს იძლევაიძლევა. . ძირითადიძირითადი დადა
სავალდებულოსავალდებულო ლექსიკონებისლექსიკონების თვალსაზრისითთვალსაზრისით მკვეთრადმკვეთრად
ჩამოვრჩებითჩამოვრჩებით იმიმ დონესდონეს, , რომელიცრომელიც ევროპულიევროპული სტანდარტებითსტანდარტებით
მოეთხოვებამოეთხოვება განვითარებულიგანვითარებული მწიგნობრობისმწიგნობრობის ქვეყანასქვეყანას დადა ესეს
ჩამორჩენაჩამორჩენა თანდათანობითთანდათანობით გამოუსწორებელგამოუსწორებელ ხასიათსხასიათს იძენსიძენს..

ჩვენჩვენ არაარა გვაქვსგვაქვს თანამედროვეთანამედროვე, , კომპეტენტურიკომპეტენტური, , მუდმივადმუდმივად
განახლებადიგანახლებადი ლექსიკონებილექსიკონები ((ბეჭდურიბეჭდური დადა ელექტრონულიელექტრონული) ) 
ევროპულევროპულ დადა აღმოსავლურაღმოსავლურ ენებთანენებთან მიმართებაშიმიმართებაში;;

მთლიანადმთლიანად გადასამუშავებელიაგადასამუშავებელია დარგობრივიდარგობრივი ტერმინოლოგიატერმინოლოგია, , 
რომელიცრომელიც საბჭოთასაბჭოთა კავშირისკავშირის პერიოდშიპერიოდში რუსულირუსული ენისენის გავლენითგავლენით
იქმნებოდაიქმნებოდა. . დღესდღეს ტერმინოლოგიურიტერმინოლოგიური ლექსიკალექსიკა ქართულქართულ ენაშიენაში
ძირითადადძირითადად ინგლისურიინგლისური ენიდანენიდან ივსებაივსება; ; შესამუშავებელიაშესამუშავებელია იმიმ
დარგებისდარგების ტერმინოლოგიატერმინოლოგია, , რომლებიცრომლებიც საქართველოშისაქართველოში
დამოუკიდებლობისდამოუკიდებლობის აღდგენისაღდგენის შემდეგშემდეგ გახდაგახდა აქტუალურიაქტუალური: : 
ეკონომიკურიეკონომიკური, , საბირჟოსაბირჟო, , საბანკოსაბანკო, , საფინანსოსაფინანსო, , პოლიტიკურიპოლიტიკური, , 
სამხედროსამხედრო დადა სხვასხვა. . 

საგანგაშოასაგანგაშოა მთლიანადმთლიანად საზოგადოებისსაზოგადოების, , მასმედიისმასმედიის
ინდიფერენტიზმიინდიფერენტიზმი ამამ უმნიშვნელოვანესიუმნიშვნელოვანესი სფეროსადმისფეროსადმი..



ბათუმისბათუმის I I საერთაშორისოსაერთაშორისო სიმპოზიუმისიმპოზიუმი
ლექსიკოგრაფიაშილექსიკოგრაფიაში

ორგანიზატორებიორგანიზატორები::
ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული ცენტრიცენტრი, , თსუთსუ

არნარნ. . ჩიქობავასჩიქობავას სახელობისსახელობის ენათმეცნიერებისენათმეცნიერების ინსტიტუტიინსტიტუტი

ბათუმისბათუმის შშ. . რუსთაველისრუსთაველის სახელობისსახელობის სახელმწიფოსახელმწიფო უნივერსიტეტიუნივერსიტეტი

მაისიმაისი, 2011 , 2011 წელიწელი



გასულიგასული წლისწლის მაისშიმაისში ქართველიქართველი ლექსიკოგრაფებილექსიკოგრაფები ბათუმშიბათუმში შეიკრიბნენშეიკრიბნენ
„„ბათუმისბათუმის I I საერთაშორისოსაერთაშორისო სიმპოზიუმზესიმპოზიუმზე ლექსიკოგრაფიაშილექსიკოგრაფიაში““, , რათარათა
გაეანალიზებინათგაეანალიზებინათ დარგშიდარგში არსებულიარსებული პრობლემებიპრობლემები დადა ემსჯელათემსჯელათ
ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის განვითარებისგანვითარების გზებსაგზებსა დადა პერსპექტივებზეპერსპექტივებზე საქართველოშისაქართველოში. . 

სიმპოზიუმისსიმპოზიუმის მონაწილეებმამონაწილეებმა მიიღესმიიღეს მეტადმეტად მნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანი დოკუმენტიდოკუმენტი
თანამედროვეთანამედროვე ქართულიქართული ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის ისტორიაშიისტორიაში: : 

ქართველიქართველი ლექსიკოგრაფებისლექსიკოგრაფების მიმართვამიმართვა საქართველოსსაქართველოს
მთავრობისამთავრობისა დადა აკადემიურიაკადემიური საზოგადოებისადმისაზოგადოებისადმი. . 



დოკუმენტშიდოკუმენტში ხაზგასმითაახაზგასმითაა აღნიშნულიაღნიშნული ისის პრობლემებიპრობლემები, , რომლებიცრომლებიც ხელსხელს
უშლისუშლის ქართულიქართული ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის განვითარებასგანვითარებას, , კერძოდკერძოდ::

. . საქართველოშისაქართველოში ლექსიკოგრაფიალექსიკოგრაფია მეცნიერებადმეცნიერებად არარ ითვლებაითვლება

. . ლექსიკოგრაფსლექსიკოგრაფს მისმის მიერმიერ შექმნილიშექმნილი ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული ნაწარმოებისათვისნაწარმოებისათვის
ხარისხსხარისხს არარ ანიჭებენანიჭებენ

. . ლექსიკოგრაფისლექსიკოგრაფის შრომისშრომის ანაზღაურებაანაზღაურება იმდენადიმდენად მწირიამწირია, , რომრომ მასმას არსებობისარსებობის
წყაროსწყაროს მოპოვებამოპოვება სხვასხვა აქტივობებითაქტივობებით უხდებაუხდება

. . ლექსიკოგრაფიასლექსიკოგრაფიას დღემდედღემდე არარ აქვსაქვს მინიჭებულიმინიჭებული ღირსეულიღირსეული კონკურენტისკონკურენტის
უფლებაუფლება საგრანტოსაგრანტო კონკურსებისკონკურსების პირობებშიპირობებში

. . ლექსიკოგრაფიალექსიკოგრაფია საერთოდსაერთოდ არარ აისახებააისახება სახელმწიფოსახელმწიფო პრიორიტეტებსპრიორიტეტებს შორისშორის..



ბათუმისბათუმის სიმპოზიუმისსიმპოზიუმის რეკომენდაციებირეკომენდაციები

ლექსიკოგრაფიალექსიკოგრაფია ქვეყანაშიქვეყანაში უნდაუნდა გამოცხადდესგამოცხადდეს პრიორიტეტულპრიორიტეტულ
დარგადდარგად, , უნდაუნდა შემუშავდესშემუშავდეს ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული საქმიანობისსაქმიანობის გაშლისგაშლის
ეროვნულიეროვნული პროგრამაპროგრამა, , რომელიცრომელიც მოიცავსმოიცავს როგორცროგორც ქართულიქართული ენისენის
განმარტებითგანმარტებით დადა ისტორიულისტორიულ ლექსიკონებსლექსიკონებს, , დარგობრივდარგობრივ სპეციალურსპეციალურ
ლექსიკონებსლექსიკონებს, , ასევეასევე თარგმნითსათარგმნითსა დადა ელექტრონულელექტრონულ
ლექსიკოგრაფიასლექსიკოგრაფიას;;

ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული ეროვნულიეროვნული პროგრამაპროგრამა დადა პროექტებიპროექტები
სათანადოდსათანადოდ უნდაუნდა დაფინანსდესდაფინანსდეს სახელმწიფოსსახელმწიფოს მიერმიერ;;

ლექსიკოგრაფისლექსიკოგრაფის შრომაშრომა უნდაუნდა ჩაითვალოსჩაითვალოს სამეცნიეროსამეცნიერო საქმიანობადსაქმიანობად, , 
ხოლოხოლო ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული პროდუქტიპროდუქტი ((სიტყვასიტყვა--სტატიასტატია, , ლექსიკონილექსიკონი) ) 
–– სამეცნიეროსამეცნიერო ნაშრომადნაშრომად, , რაშიცრაშიც მეცნიერსმეცნიერს უნდაუნდა მიენიჭოსმიენიჭოს სათანადოსათანადო
აკადემიურიაკადემიური ((სამეცნიეროსამეცნიერო) ) ხარისხიხარისხი;;



უნივერსიტეტებშიუნივერსიტეტებში უნდაუნდა დაინერგოსდაინერგოს სპეციალურისპეციალური აკადემიურიაკადემიური
პროგრამებიპროგრამები მომავალიმომავალი ლექსიკოგრაფებისლექსიკოგრაფების მოსამზადებლადმოსამზადებლად;;

ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული პროექტებიპროექტები უნდაუნდა განხორციელდესგანხორციელდეს მაღალმაღალ
აკადემიურაკადემიურ საფუძველზესაფუძველზე, , ხოლოხოლო შესაბამისიშესაბამისი სამეცნიეროსამეცნიერო ხარისხისხარისხის
შესანარჩუნებლადშესანარჩუნებლად უნდაუნდა შემუშავდესშემუშავდეს ექსპერტიზისექსპერტიზის წესიწესი დადა
მექანიზმიმექანიზმი ((ზემოხსენებულიზემოხსენებული ეროვნულიეროვნული პროგრამისპროგრამის ფარგლებშიფარგლებში); ); 

მასობრივიმასობრივი ინფორმაციისინფორმაციის საშუალებებშისაშუალებებში მეტიმეტი ადგილიადგილი უნდაუნდა
დაეთმოსდაეთმოს ამამ სამეცნიეროსამეცნიერო--კულტუროლოგიურიკულტუროლოგიური საქმიანობისსაქმიანობის
ღირსეულღირსეულ წარმოჩენასწარმოჩენას..



ევროპელიევროპელი ლექსიკოგრაფებისლექსიკოგრაფების

გამოხმაურებაგამოხმაურება

ქართველიქართველი კოლეგებისკოლეგების მიმართვაზემიმართვაზე



გასულიგასული წლისწლის ივლისშიივლისში, , ქართველიქართველი ლექსიკოგრაფებისლექსიკოგრაფების მიმართვისმიმართვის
ტექსტიტექსტი გაეგზავნაგაეგზავნა ევროპისევროპის ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული ასოციაციისასოციაციის
((EURALEX) XIV EURALEX) XIV საერთაშორისოსაერთაშორისო კონგრესისკონგრესის საორგანიზაციოსაორგანიზაციო
კომიტეტსკომიტეტს. . 

ევროპელმაევროპელმა ლექსიკოგრაფებმალექსიკოგრაფებმა განიხილესგანიხილეს ქართველიქართველი კოლეგებისკოლეგების
მიმართვამიმართვა საქართველოსსაქართველოს მთავრობისამთავრობისა დადა აკადემიურიაკადემიური
საზოგადოებისადმისაზოგადოებისადმი დადა მიმართვისმიმართვის ტექსტსტექსტს საკუთარისაკუთარი ხმებიცხმებიც
შეუერთესშეუერთეს. . 

ევროპისევროპის ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული ასოციაციისასოციაციის პრეზიდენტმაპრეზიდენტმა, , ბატონმაბატონმა
ჯეფრიჯეფრი უილიამსმაუილიამსმა, , ასოციაციისასოციაციის მმართველიმმართველი საბჭოსსაბჭოს სახელითსახელით, , 
საქართველოშისაქართველოში გამოაგზავნაგამოაგზავნა მეტადმეტად საგულისხმოსაგულისხმო წერილიწერილი. . 



„„EURALEXEURALEX--ისის მმართველმამმართველმა საბჭომსაბჭომ მიიღომიიღო გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება
მხარდამჭერიმხარდამჭერი წერილითწერილით გამოხმაურებოდაგამოხმაურებოდა ქართველიქართველი კოლეგებისკოლეგების
მიმართვასმიმართვას, , გამიზნულსგამიზნულს ამამ სამეცნიეროსამეცნიერო დისციპლინისდისციპლინის სრულისრული
აღიარებისაღიარების მისაღწევადმისაღწევად საქართველოშისაქართველოში..

აკადემიურაკადემიურ წრეებშიწრეებში ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობასმნიშვნელობას ხშირადხშირად
აკნინებენაკნინებენ, , მიიჩნევენმიიჩნევენ რარა მასმას მხოლოდმხოლოდ ხელობადხელობად დადა არაარა
სამეცნიეროსამეცნიერო დისციპლინადდისციპლინად. . ამგვარიამგვარი წარმოდგენაწარმოდგენა
ლექსიკოგრაფიაზელექსიკოგრაფიაზე არამცთუარამცთუ უმართებულოაუმართებულოა, , არამედარამედ სახიფათოცსახიფათოც. . 
ლექსიკოგრაფილექსიკოგრაფი არაარა მარტომარტო შეისწავლისშეისწავლის ენასენას როგორცროგორც
კომუნიკაციისკომუნიკაციის ძირითადძირითად საშუალებასსაშუალებას, , არამედარამედ ლექსიკონისლექსიკონის სახითსახით
თავადთავად ქმნისქმნის იმიმ ინსტრუმენტსინსტრუმენტს, , რომლითაცრომლითაც ენაენა დადა მასშიმასში
უკუფენილიუკუფენილი კულტურულიკულტურული ფასეულობებიფასეულობები ხელმისაწვდომიხელმისაწვდომი ხდებახდება
როგორცროგორც შესწავლისათვისშესწავლისათვის, , ისეისე საზოგადოებისსაზოგადოების მიერმიერ მისიმისი სრულადსრულად
აღქმისააღქმისა დადა დაფასებისათვისდაფასებისათვის..

……მეტადმეტად დასანანიდასანანი იქნებოდაიქნებოდა, , თუთუ საქართველოსაქართველო უარყოფდაუარყოფდა თავისთავის
ევროპულევროპულ ფესვებსფესვებს იმიმ აუცილებლობისაუცილებლობის უგულებელყოფითუგულებელყოფით, , რომრომ
ხელიხელი შეუწყოსშეუწყოს საკუთარისაკუთარი ენისენის შესწავლასშესწავლას დადა, , განსაკუთრებითგანსაკუთრებით, , 
კულტურისკულტურის განვითარებისგანვითარების ისეთიისეთი მძლავრიმძლავრი იარაღისიარაღის შექმნასშექმნას, , 
როგორიცააროგორიცაა ლექსიკონილექსიკონი““..



უნივერსიტეტისუნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული ცენტრისაცენტრისა დადა დიდიდიდი
ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ლექსიკონისლექსიკონის შემოქმედებითიშემოქმედებითი ჯგუფისჯგუფის
მრავალწლიანიმრავალწლიანი მუშაობამუშაობა მივიდამივიდა იმიმ ეტაპამდეეტაპამდე, , როდესაცროდესაც მასმას
ესაჭიროებაესაჭიროება აკადემიურიაკადემიური წრეებისწრეების, , მთავრობისმთავრობის, , მთლიანადმთლიანად
ქართულიქართული საზოგადოებისსაზოგადოების მხარდაჭერამხარდაჭერა, , კერძოდკერძოდ::



საჭიროდსაჭიროდ მიგვაჩნიამიგვაჩნია

პრეზენტაციებისპრეზენტაციების ციკლისციკლის ჩატარებაჩატარება დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--
ქართულიქართული ლექსიკონისლექსიკონის პოპულარიზაციისათვისპოპულარიზაციისათვის სტუდენტებსასტუდენტებსა
დადა სკოლისსკოლის მოსწავლეებსმოსწავლეებს შორისშორის. . 
ესეს ერთისერთის მხრივმხრივ, , გააუმჯობესებსგააუმჯობესებს ინგლისურიინგლისური ენისენის სწავლებისსწავლების
ხარისხსხარისხს,  ,  მეორესმეორეს მხრივმხრივ კიკი, , დაეხმარებადაეხმარება ქართველქართველ
ახალგაზრდებსახალგაზრდებს სწორადსწორად, , გამართულადგამართულად იმეტყველონიმეტყველონ
მშობლიურმშობლიურ ენაზეენაზე;  ;  
პრეზენტაციებისპრეზენტაციების ციკლისციკლის გამართვაგამართვა სხვადასხვასხვადასხვა დარგისდარგის
ქართველქართველ სპეციალისტებთანსპეციალისტებთან, , რაცრაც საშუალებასსაშუალებას მოგვცემსმოგვცემს
მათთანმათთან მჭიდრომჭიდრო თანამშრომლობითთანამშრომლობით დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--
ქართულიქართული ლექსიკონილექსიკონი შევავსოთშევავსოთ თანამედროვეთანამედროვე დარგობრივიდარგობრივი
ტერმინოლოგიითტერმინოლოგიით;;
მასობრივიმასობრივი ინფორმაციისინფორმაციის საშუალებებისსაშუალებების მიერმიერ გადაცემებისგადაცემების, , 
სტატიებისსტატიების ციკლისციკლის მიძღვნამიძღვნა როგორცროგორც დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--
ქართულიქართული ლექსიკონისლექსიკონის, , ისეისე ზოგადადზოგადად დარგისდარგის
მნიშვნელობისათვისმნიშვნელობისათვის; ; 



საჭიროდსაჭიროდ მიგვაჩნიამიგვაჩნია

საქართველოსსაქართველოს განათლებისაგანათლებისა დადა მეცნიერებისმეცნიერების სამინისტრომსამინისტრომ
განიხილოსგანიხილოს ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის სტატუსისსტატუსის საკითხისაკითხი;;

შეიქმნასშეიქმნას კომისიაკომისია, , რომელიცრომელიც დაუყოვნებლივდაუყოვნებლივ დაიწყებსდაიწყებს
მუშაობასმუშაობას ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის ეროვნულიეროვნული პროგრამისპროგრამის შექმნაზეშექმნაზე;;

ლექსიკოგრაფიისლექსიკოგრაფიის უდიდესიუდიდესი საგანმანათლებლოსაგანმანათლებლო, , 
კულტუროლოგიურიკულტუროლოგიური დადა პოლიტიკურიპოლიტიკური მნიშვნელობიდანმნიშვნელობიდან
გამომდინარეგამომდინარე, , აღნიშნულიაღნიშნული პრობლემატიკისპრობლემატიკის განხილვაგანხილვა მოეწყოსმოეწყოს
საქართველოსსაქართველოს პარლამენტშიპარლამენტში, , საქართველოსსაქართველოს პრეზიდენტთანპრეზიდენტთან..



ჩვენიჩვენი, , როგორცროგორც ერისერის მოვალეობაამოვალეობაა, , რომრომ მსოფლიოსმსოფლიოს წამყვანწამყვან
ენებთანენებთან მიმართებაშიმიმართებაში შევადგინოთშევადგინოთ დადა გამოვცეთგამოვცეთ
კომპეტენტურიკომპეტენტური დადა ვრცელივრცელი ლექსიკონებილექსიკონები. . ამისამის გარეშეგარეშე
შეუძლებელიშეუძლებელი იქნებაიქნება მსოფლიოსმსოფლიოს წამყვანწამყვან სახელმწიფოებთანსახელმწიფოებთან
ურთიერთობაურთიერთობა დადა მოწინავემოწინავე ქვეყნებისქვეყნების კულტურულიკულტურული, , 
სამეცნიეროსამეცნიერო თუთუ ტექნოლოგიურიტექნოლოგიური მიღწევებისმიღწევების ადეკვატურადადეკვატურად
გაცნობაგაცნობა დადა ათვისებაათვისება..

ამასთანავეამასთანავე, , უცხოუცხო ენებისენების შესწავლაშესწავლა პრიორიტეტულიაპრიორიტეტულია
დღევანდელდღევანდელ საქართველოშისაქართველოში, , ჩვენიჩვენი ქვეყნისქვეყნის საგარეოსაგარეო
პოლიტიკურიპოლიტიკური კურსიდანკურსიდან გამომდინარეცგამომდინარეც. . უცხოუცხო ენებისენების
შესწავლაშესწავლა კიკი კომპეტენტურიკომპეტენტური დადა აკადემიურიაკადემიური ლექსიკონებისლექსიკონების
გარეშეგარეშე შეუძლებელიაშეუძლებელია..



გმადლობთგმადლობთ ყურადღებისათვისყურადღებისათვის

პროფპროფ. . თინათინთინათინ მარგალიტაძემარგალიტაძე

დიდიდიდი ინგლისურინგლისურ--ქართულიქართული ლექსიკონისლექსიკონის მთავარიმთავარი
რედაქტორირედაქტორი დადა გამომცემელიგამომცემელი

ლექსიკოგრაფიულილექსიკოგრაფიული ცენტრისცენტრის სამეცნიეროსამეცნიერო ხელმძღვანელიხელმძღვანელი
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