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შესავალი 

  

საქართველოში ზღვაოსნობას  გრძელი და საინტერესო ისტორია აქვს. 

ზღვაოსნობის განვითარებას წინ უსწრებდა ნაოსნობის განვითარება. IX 

საუკუნიდან ბათუმში იწყება  საზღვაო ნაოსნობის ინტენსიური ზრდა, იქმნება 

ახალი ტიპის სანაოსნო საშუალებები, დანიშნულებისა და ხასიათის მიხედვით 

სრულდება სხვადასხვა რეისები. 

ბათუმის ოლქში  მნიშვნელოვანი ადგილი სამდინარეო  ნაოსნობას ეჭირა.    

ნავები ერთ-ერთი უძველესი  სატრანსპორტო საშუალება იყო. ამ მხრივ 

განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ ლაზები. ,,ლაზები კაცნი არიან ხელოსანნი ხის 

მუშაკობით და შენებითა ნავთათა დიდთა და მცირეთა‘‘ (ბატონიშვილი,1973: 689).  

ქართული ნაოსნობის ისტორია უძველესი პერიოდიდან იღებს სათავეს. ძველი 

წელთაღრიცხვის პირველ ათასწლეულში წარმოიქმნა უძველესი ქართული 

სახელმწიფო – კოლხეთის სამეფო, რომელიც მდებარეობდა შავ ზღვაზე, ახლანდელი 

გაგრის ტერიტორიიდან მდინარე ჭოროხის შესართავამდე, ბათუმის პორტით. 

კოლხებს მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ ახლო აღმოსავლეთის და ხმელთაშუა ზღვის 

ქვეყნებთან. 

 საქართველოს შესახებ უამრავი ცნობაა შემონახული ძველი ბერძენი, რომაელი, 

ბიზანტიელი და სხვა ისტორიკოსის – სტრაბონის, ტაცი-ტუსის, პროკოფი 

კესარიელის და სხვათა შრომებში.  

 ცნობილი ალექსანდრიელი პოეტი აპოლონიოს როდოსელი ძველი 

წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნეში თავის ცნობილ პოემაში  „არგონავტები― 

კოლხების შესახებ წერდა, რომ ისინი ინახავენ წინაპრების დაწერილ ხელნაწერებს, 

სადაც აღწერილია ყველა ზღვისა და ხმელეთის საზღვრები მოგზაურობისათვის. მან 

ვრცლად აღწერა არგონავტების ამბავი, სადაც აისახა ბერძნების წარმოდგენა შავი 

ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მცხოვრები ქართველების შესახებ, რომლებსაც 

ისინი კოლხებს უწოდებდნენ. ამ დროისათვის კოლხეთის სამეფო უძლიერესი 

სახელმწიფო იყო. კოლხები, სხვა სიმდიდრესთან ერთად, ფლობდნენ ოქროს საწმისს. 

ბერძნები იაზონის მეთაურობით ჩამოვიდნენ მის წასაღებად. არგონავტებმა ძნელი, 

ხიფათიანი მგზავრობის შემდეგ, მედეას დახმარებით მოიტაცეს ოქროს საწმისი.  
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 ჩვენს დროში, მეოცე საუკუნის ბოლოს, არგონავტების მარშრუტი გაიმეორა ინ-

გლისელმა მეცნიერმა ტიმ სევერინმა. ამით მან დაამტკიცა მაშინდელი ტექნიკური 

პირობებით ასეთი მოგზაურობის სრული შესაძლებლობა. 

 გარესამყაროსთან დასაკავშირებლად ქართველები უძველესი დროიდან 

იყენებდენ შავ ზღვას. იგი სამდინარეო ნაოსნობასთან ერთად ქმნიდა ერთიან 

სანაოსნო სისტემას შემდეგი სანავსადგურო პუნქტებით: ფიჭვნარის ნაქალაქარი,  

პეტრა – ციხისძირი, ბათუმი–გონიო, აფსაროსი, ფოთი – ფაზისი, სოხუმი –

დიოსკურია (როდინაძე,2012:106). 

 ძველი წელთაღრიცხვის მეორე და პირველი საუკუნეების მიჯნაზე კოლხეთი 

ცნობილი იყო თავისი გემთმშენებლობისათვის გამოსადეგი ტყეებით და 

მეზღვაურებით. ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში მდინარე ბათუსის 

შესართავთან უკვე არსებობდა პორტი „ბათუსი― (დღევანდელი ბათუმი).  ბათუმის 

პორტში შემოდიოდა რომაელთა სამხედრო და სავაჭრო  გემები. შემდეგ პერიოდში 

ბათუმის პორტი  ქვეყნისათვის  ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, როგორც 

პორტი და სატრანსპორტო პუნქტი.  

 მეათე საუკუნის ცნობილ აღმოსავლურ გეოგრაფიულ ნაწარმოებში 

„სახელმწიფოს საზღვრები― შავი ზღვა მოხსენიებულია როგორც „ქართული ზღვა―. 

სპეციალისტების აზრით,  ეს სახელწოდება მიეკუთვნება მერვე–მეცხრე საუკუნეებს.  

 მეცხრამეტე საუკუნიდან ბათუმისა და ფოთის პორტებს განსაკუთრებული 

ყურადღება ექცეოდა. ამას საფუძვლად ედო როგორც პოლიტიკური, ასევე 

ეკონომიკური ფაქტორები. საქართველოს თავისი ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე 

ჰქონდა სატრანზიტო ქვეყნის მნიშვნელობა ევროპასა და აზია შორის. ამიტომაც იგი 

მუდამ იყო უცხო ქვეყნების ინტერესთა საგანი. აქ გადიოდა ცნობილი აბრეშუმის გზა 

(დღესაც აქტუალურია აბრეშუმის გზის აღდგენისა და ევრაზიის სატრანსპორტო 

დერეფნის განვითარების პერსპექტივა).  

 მეცხრამეტე საუკუნიდან დაიწყო კავკასიის ზღვისპირა ზოლის განვითარება 

სანავსადგურო პუნქტებით: ბათუმი, ფოთი, სოხუმი, ანაკლია. ამ პერიოდიდან   

იწყება ევროპის ქვეყნების დაინტერესება ბათუმის სანაოსნო გზით, კერძოდ,  

დაემყარებინათ სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა აღმოსავლეთის მდიდარ 

ქვეყნებთან. ბათუმის ნავსადგურში სისტემატურად შემოდიოდა რუსეთის, 
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ინგლისის, ნორვეგიის, ავსტრიის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, იტალიისა და სხვა 

ქვეყნის სავაჭრო გემები. მნიშვნელოვანი იყო სატრანზიტო ვაჭრობა. რეგულარულად 

ხდებოდა მიმოსვლა ბათუმსა და ფოთს შორის. 

 ბათუმის ნავსადგურის საერთაშორისო ნაოსნობა განსაკუთრებული 

ინტენსიურობით იწყება მეცხრმეტე საუკუნის ოთხმოციანი წლებიდან.  

 შავი ზღვის სანაპიროზე პირველი ნავსადგურის მშენებლობა დაიწყო 

ყულევთან, მაგრამ იგი სანავსადგუროდ ძალიან მოუხერხებელი გამოდგა. შემდეგ 

დაიწყო ფოთის, ანაკლიისა და ბათუმის პორტების განვითარება.  

 ბათუმის ნავსადგური წარმოადგენდა მოზრდილ ყურეს. იგი იყო ძალზე 

მოხერხებული ბუნებრივი პირობების მქონე უსაფრთხო ნავსადგური.  მას 

რამდენჯერმე ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია, რამაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა 

ყურეს სანავსადგურე პირობები. სანაოსნო გზით სულ უფრო იზრდებოდა ვაჭრობა 

მსოფლიოს უამრავ ქვეყანასთან, ვითარდებოდა სატვირტო, სატვირთო-სამგზავრო 

და საფოსტო-სამგზავრო მიმოსვლა. 1883 წელს გაიხსნა ბაქო-თბილისი–ბათუმის 

სარკინიგზო მაგისტრალი, დაიწყო ბაქოს ნავთობპროდუქტების ექსპორტი მსოფლიო 

ბაზარზე.  

 ბათუმში შემოჰქონდათ ხე-ტყე, სააფთიაქო საქონელი, პროდუქტები, 

ქვანახშირი. ბათუმის საზღვაო გზის ტვირთბრუნვაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა 

ტრანზიტსაც.  

თანდათან იზრდებოდა ბათუმის მოსახლეობა. მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

ნავსადგურის მუშათა რაოდენობაც, რომლებიც პირობების გაუმჯობესებას 

მოითხოვდნენ. საქართველოში დაიწყო კვალიფიციური საზღვაო კადრების 

მომზადება. თანამედროვე ტიპის საზღვაო განათლებას ჩვენს ქვეყანაში  საუკუნოვანი 

ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში – 1901 წელს ნიკო ნიკოლაძის 

აქტიური მონაწილეობით ფოთში ჩამოყალიბდა პირველი საზღვაოსნო კლასები. 1918 

წელს საზღვაო კადრების ნაკლებობის გამო ფოთში გაიხსნა საზღვაოსნო 

სასწავლებელი. 1921 წლიდან ბათუმში ფუნქციონირებს სამხედრო-საზღვაო 

სასწავლებელი, ხოლო 1929 წელს ბათუმის საზღვაო პორტში ჩამოყალიბდა საღამოს 

საზღვაო კურსები, რომელიც შემდეგ გადაკეთდა საღამოს საზღვაო- ინდუსტრიულ 

ტექნიკუმად. ფოთის საზღვაოსნო სასწავლებელი მოქმედებდა 1930 წლამდე, 1930 
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წელს სასწავლებლის ბაზაზე ჩამოყალიბდა ფოთის საზღვაო ტექნიკუმი, რომელიც 

1939 წელს შეუერთდა ბათუმის საზღვაო ტექნიკუმს. 1944 წელს ეს უკანასკნელი 

გადაკეთდა დახურული ტიპის  საზღვაოსნო სასწავლებლად, რომლის ბაზაზე 1992 

წელს ჩამოყალიბდა ბათუმის საზღვაო აკადემია. ამასთან, საქართველოში არსებობდა  

რამდენიმე საზღვაო კოლეჯი, სადაც ამზადებდნენ   მაღალკვალიფიციურ საზღვაო 

კადრებს. 

 საზღვაო ფლოტი საქართველოში განსაკუთრებით განვითარდა მეოცე 

საუკუნეში. შეიქმნა საქართველოს საზღვაო სანაოსნო, რომელშიც შედის ბათუმის, 

ფოთისა და სოხუმის პორტები. აქ ყოველდღიურად შემოდიოდა  უცხოური გემები 

(როდინაძე,2012:107). 

რაც შეეხება ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიას — ერთი სიძნელე თავიდანვე 

დაჰყვა ზღვაოსნობის ისტორიის შესწავლას: პირდაპირი წერილობითი წყაროების არ 

არსებობა. შეიძლება უცნაურად მოგვეჩვენოს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღემდე ჩვენამდე 

მოღწეულ მრავალრიცხოვან ძველ ეგვიპტურ თუ შუამდინარეთის წერილობით 

ძეგლებში არ მოგვეპოვება ერთი ნაშრომიც კი, სადაც ნაოსნობის ამა თუ იმ 

საშუალების შედარებით დაწვრილებითი აღწერილობა იქნებოდა მოცემული. უფრო 

მეტიც, ისეთმა კულტურულმა ხალხებმაც კი, როგორებიც ძველი ბერძნები და 

რომაელები იყვნენ, მრავალი ნაშრომი დაგვიტოვეს კულტურისა თუ მეცნიერების 

სხვადასხვა დარგის შესახებ, მაგრამ, როგორც ჩანს, ამ ხალხებს ერთი პატარა 

ნაშრომიც არ შეუქმნიათ, რომელიც საგანგებოდ ნაოსნობისადმი იქნებოდა 

მიძღვნილი. ამიტომაცაა, რომ ძველი ანტიკური ხანისა და უფრო ადრინდელი 

პერიოდის ზღვაოსნობის შესასწავლად ჩვენ ვეძებთ და ვიყენებთ ამ ეპოქის 

სხვადასხვა სახის წერილობით ძეგლებში გაბნეულ ცნობებს.  

 წერილობითი წყაროები არც ფეოდალური ხანის ზღვაოსნობის ცნობებით 

გვანებივრებენ. ისეთ ზღვაოსნებსაც კი, როგორებიც იყვნენ იტალიელები XIII-XV სს., 

არ შეუქმნიათ ნაოსნობისადმი მიძღვნილი საგანგებო ნაშრომი. XVI საუკუნეში, 

როდესაც ადამიანმა მთელი მსოფლიოს ოკეანე აითვისა და ევროპელთა ხომალდები 

თამამად დაცურავდნენ ინდოეთის თუ ატლანტიკის წყლებში, არ არსებობდა 

სპეციალური ნაშრომი. თურქეთში ასეთი წიგნები მხოლოდ XVIII საუკუნეში გაჩნდა. 

ამიტომაც  არ არის გასაკვირი, რომ წერილობითი წყაროების სისრულით, 
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სამწუხაროდ, ვერც ქართული ზღვაოსნობის ისტორია გამოირჩევა. ხომალდებს, 

წინასწარ ქაღალდზე შედგენილი გეგმის გარეშე, ძველი გამოცდილების საფუძველზე 

აგებდნენ. მხოლოდ 1629 წელს დაიბეჭდა ულმში გემთმშენებლობის პირველი 

სახელმძღვანელო, რომელშიც საკმაოდ დაწვრილებითაა აღწერილი ამ დროის 

საზღვაო ხომალდების ძირითადი ტიპები. ამის შემდეგ ევროპაში თანდათან იმატა 

ასეთმა წიგნებმა, თუმცა სრულ წარმოდგენას ამა თუ იმ ტიპის ხომალდის შესახებ 

ვერც ეს სახელმძღვანელოები იძლევა. 

საქართველოს ზღვისპირეთში ბევრი რამ  უწყობდა ხელს ნაოსნობისა  თუ 

ზღვაოსნობის განვითარებას. აქ ყველა პირობა არსებობდა ნავების ასაგებად. 

მხედველობაში გვაქვს დიდი რაოდენობით ხე–ტყე, სელი. შესაბამისად,  გაჩნდა  

სპეციალური   ტერმინებიც. იმასაც აღვნიშნავთ, რომ ძველი ქართული სანაოსნო და 

საზღვაო ტერმინების ძირითად წყაროს მაინც ფეოდალური ხანის ქართული 

მწერლობა წარმოადგენს.  ამის შესახებ სადისერტაციო ნაშრომის ერთ-ერთ ქვეთავში 

ვსაუბრობთ. ამ მიმართებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რუსთველის 

„ვეფხისტყაოსანი―, რომელშიც საკმაოდ კარგად ჩანს ნავი, როგორც მიმოსვლის, 

გადაადგილების, ტვირთის გადაზიდვისა  და საბრძოლო  საშუალება. თუმცა პოემაში 

დასტურდება ტერმინები: საკუთრივ  „ნავი― და  „ხომალდი―.  

საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ხელს უწყობდა ქვეყნის მკვიდრ 

მოსახლეობას, რომ ემოგზაურათ მახლობელ თუ შორეულ ქვეყნებში.  უცხო 

ქვეყნებში ქართველები  ძირითადად  მოგზაურობდნენ ზღვით, მდინარით. 

გადაჰქონდათ  თუ შემოქონდათ ტვირთი.   ისინი მოგზაურობის შთაბეჭდილებებს 

ქაღალდზე გადაიტანდნენ ხოლმე. ასე ჩამოყალიბდა ქართული მწერლობის ერთი 

ჟანრი, რომელიც  „მიმოსვლის― სახელითაა ცნობილი. მართალია, თავიანთ 

თხზულებებში ავტორები საგანგებოდ  არ ჩერდებიან ნაოსნობის სხვადასხვა 

საკითხებზე, მაგრამ  აღწერის იმ ნაწილში, რომელიც ზღვაზე მოგზაურობას  შეეხება, 

მრავლად მოიპოვება ზღვაოსნობისათვის დამახასიათებელი სახელწოდებანი.  ეს კი 

საშუალებას გვაძლევს, გავარკვიოთ,  რა შინაარსი დევს ამა თუ იმ ტერმინში. 

ქართველ მოგზაურთა ჩანაწერების დიდი ნაწილი დაკარგულია. ამიტომ ამ სახის 

პირველ ნაწარმოებად სულხან-საბა ორბელიანის „მოგზაურობა ევროპაში― ითვლება, 

რომელიც 1713-1716 წწ. მოიცავს. 
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ორიგინალურმა თუ თარგმნილმა, საერო თუ სასულიერო მწერლობამ ბევრი 

საზღვაო ტერმინი შემოგვინახა ტერმინები, რომლებსაც დავიმოწმებთ სულხან საბა 

ორბელიანის ლექსიკონიდან.  

 ქართველთა „საზღვაო ენას―, ისე როგორც ყველა სხვა ხალხისას, მხოლოდ 

მისთვის დამახასიათებელი თავისებურება-პირობითობა და ტერმინოლოგია გააჩნია. 

თუმცა ქართული ენისათვის უცხო არ არის სხვა ხალხების საზღვაო ტერმინებისა და 

ტექნიკური მიღწევების სესხება–ათვისება, რაც ჩვეულებრივი მოვლენაა ნებისმიერი 

ზღვაოსანი ხალხისთვის. მაგალითად, ძველ ეგვიპტელთა სანაოსნო მიღწევები 

გადაიღეს და განავითარეს ფინიკიელებმა, ხოლო ფინიკიელთა მიღწევები 

გააუმჯობესეს ძველმა ბერძნებმა, ისე როგორც ვიკინგებისა-ინგლისელებმა და 

ევროპის სხვა ხალხებმა. ცნობილია, რომ რუსული საზღვაო ტერმინოლოგიის 90%-ზე 

მეტი ინგლისური, გერმანული, განსაკუთრებით ჰოლანდიური ენებიდანაა აღებული 

და ა.შ. ასევე რუსული ენის მეშვეობით  ბევრი ტერმინი შემოვიდა ქართულში. 

მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარების კვალდაკვალ ენის ლექსიკური 

კორპუსი ივსება. სიტყვათა ახალი ერთეულები ენის ლექსიკური ფონდის 

გამდიდრების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა. ენა აქტიურად რეაგირებს სიახლეებზე 

და სათანადო ლექსიკას ქმნის, მოიძიებს და ამკვიდრებს მთლიან ლექსიკონში,  

თუმცა  ლექსიკის ზოგი ნაწილი  უფრო ნელა იცვლება და ვითარდება, ზოგი კი –

უფრო სწრაფად. ახალი ლექსიკური ერთეულების შექმნა ძალიან გრძელი და რთული 

პროცესია. ამიტომ სხვადასხვა ექსტრალინგვისტური ფაქტორების ზემოქმედებით 

ხდება უცხო ერთეულების შემოსვლა და გამოყენება. ბუნებრივია, ყოველგვარი 

სიახლე უნდა აისახოს აკადემიურ ლექსიკონებში. ეს კი პროფესიონალ 

ლექსიკოგრაფთა  წარმატებულ საქმიანობაზეა დამოკიდებული.  მხედველობაში 

გვაქვს განმარტებითი, დარგობრივი, ორენოვანი და სხვ. ლექსიკონები.  

თემის აქტუალურობა. ქართული საზღვაო ტერმინოლოგია საუკუნეთა 

მანძილზე იქმნებოდა ბერძნულ, რომაულ, თურქულ, რუსულ სამყაროსთან უშუალო 

კავშირში. დღესდღეობით ენათა ურთიერთობა გლობალიზაციის პირობებში უფრო 

მჭიდრო ხასიათს იძენს. გლობალიზაცია ეხება ადამიანის მოღვაწეობის ყველა 

სფეროს და ბუნებრივია, ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა (რომელსაც 

გააჩნია საზღვაო მიმოსვლის საშუალებები), განსაკუთრებით თვალშისაცემია 
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გლობალიზაციის როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი შედეგები. ეს იწვევს 

კულტურათა შორის საზღვრების მოშლასა და მათს ერთ სივრცეში გაერთიანებას. 

ნაშრომის აქტუალობა განპირობებულია ასევე ქართველი მეზღვაურების 

უცხოეთის ქვეყნებს შორის საზღვაო მიმოსვლის, დასაქმების, მზარდი 

კომუნიკაციებით საზღვაო სფეროში, რაც თავისმხრივ,  ცვლილებებს იწვევს, 

აგრეთვე, თანამედროვე ქართული საზღვაო ლექსიკური მარაგის 

გამრავალფეროვნების ინტენსიური ხასიათით, ინგლისურ ლექსიკურ ერთეულთა 

შემოდინებით თანამედროვე ქართულ ტერმინოლოგიაში და ახალი ერთეულების 

დამკვიდრებით. მსგავსი ტენდენცია განპირობებულია იმით, რომ საქართველო, 

როგორც საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, ახორციელებს 

სხვადასხვა საგანმანათლებლო, იურიდიულ და უშუალოდ საზღვაო აქტივობას, რაც 

შესაბამისად უნდა აისახოს ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიებში.  

საქართველო  უცხოელთა თვალით (განსხვავებული მიზეზებით) ყოველთვის 

იყო საინტერესო ქვეყანა, მაგრამ უკანასკელ წლებში ქვეყნის ეკონომიკურმა ზრდამ, 

ინვესტორთა მოზიდვამ კიდევ უფრო გაზარდა საქართველოსთან, როგორც საზღვაო 

სატრანსპორტო ქვეყანასთან, თანამშრომლობის მსურველთა რიცხვი. ბუნებრივია, ეს 

ეხება დასაქმების საზღვაო კომპანიებს. აქედან გამომდინარე, ამ დარგის ყველა 

შემოსული  ახალი ტერმინი თუ მზა ფრაზები, სპეციალისტთა პრაქტიკული 

საქმანობის პროცესში  შექმნილი ახალი ლექსიკური ერთეულები   მაქსიმალურად 

უნდა აისახოს სალექსიკონო სივრცეში. სწორედ ეს განაპირობებს სადისერტაციო 

ნაშრომის აქტუალურობას. 

გლობალიზაცის ტენდენციათა გათვალისწინებით, თანამედროვე ქართულ 

საზღვაო ენას მჭიდრო ურთიერთობა უწევს „ლინგვა ფრანკად― წოდებულ 

ინგლისურთან, მეორე მხვრივ, ინგლისური ენა ითვლება ოფიციალურ 

საერთაშორისო საზღვაო ენად. 

ნაშრომის აქტუალურობა შემდეგმა გარემოებებმა განაპირობა:  

1.ინგლისური ენის მნიშვნელობის ზრდა თანამედროვე მსოფლიოში; 

2.თანამედროვე ქართულ საზღვაო ლექსიკაში ინგლისურენოვანი ნასესხები 

სიტყვების შემოდინების გააქტიურება; 
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3.ინგლისური ენის - IMO - ს ოფიციალურ ენად გამოცხადება და მეზღვაურთა ყველა 

საკვალიფიკაცვიო გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაზე, რაც ასევე ხელს უწყობს 

უცხოური  ლექსიკური ერთეულების დამკვიდრებას. 

4.ტერმინთა ეკვივალენტურობა;  უცხო ენაზე არსებული ერთეულისთვის 

ეკვივალენტი ტერმინის შერჩევა ძალიან ძნელი აღმოჩნდა  იმის გამო, რომ არ 

არსებობს სრულყოფილი ორენოვანი დარგორივი ლექსიკონები და უამრავ საზღვაო 

ტერმინს არ დაეძებნება  ანალოგი ქართულ ენაში.  

კვლევის ძირითადი მიზნები და ამოცანები. თანამედროვე საზღვაო 

ტერმინოლოგიის კორპუსის გადახედვა; თანამედროვე ქართული საზღვაო 

ტერმინოლოგიის სადღეისო მდგომარეობის დადგენა და შესაძლო ემპირული ბაზის 

ინტერპრეტაცია; საზღვაო ტერმინთა სტრუქტურული და სემასეოლოგიური  

დახასიათება. კვლევის მიზანია ერთი მხვრივ, თანამედროვე ქართული საზღვაო 

ტერმინოლოგიის გარკვეული მოწესრიგება, ხოლო მეორე მხრივ, ტერმინთა  ქართულ 

ენაზე გადმოცემისთვის აუცილებელი ძირითადი ტენდენციების გამოვლენა და 

პრობლემათა ანალიზი. დასახული მიზნებისთვის საჭიროა შემდეგი კონკრეტული 

ამოცანების გატარება: 

-ქართული საზღვაო კორპუსის ჩამოყალიბებისა და განვითარების აღწერა. 

-ინგლისურენოვან საზღვაო ტერმინთა იმ ნაწილის გამოვლენა,   რომელთა 

ქართული  შესატყვისების მოძიება ან კიდევ თარგმნა სირთულეებს იწვევს. 

-ინგლისური და ქართული საზღვაო ტერმინების შეპირისპირება 

შინაარსობრივი კუთხით. 

ნაშრომის  მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს შემდეგში: სადისერტაციო 

ნაშრომში პირველად განიხილება  ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის 

ფორმირებისა და  განვითარების, თანამედროვე ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის   

დღევანდელი მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების, ტერმინთა 

სტანდარტიზაციისა და უნიფიკაციის     ძირითადი საკითხები.   

სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდგენილი საკვლევი მასალის ფონზე 

გამოვლენილია თანამედროვე ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიაში შემოსული 

ნასესხები სიტყვებისა თუ ტერმინების დამკვიდრების გზები და  საშუალებები;  ასევე 

განხილულია ტრანსლიტერირების საკითხები, თუ რამდენად სწორად გადმოვიდა 
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და დამკვიდრდა სიტყვა ინგლისურიდან თანამედროვე ქართულ საზღვაო 

ლექსიკაში; წარმოდგენილია ტერმინთა  ინგლისურიდან ქართულ ენაზე თარგმანის 

სირთულეები; შეფასებულია არსებული ტენდენციები ინგლისური ერთეულების 

სესხებისა.  გამომდინარე იქიდან, რომ უცხოურ საზღვაო ტერმინებს ქართულ ენაში 

საერთოდ არა აქვთ შესაბამისი დენოტანტები,  ნაჩვენებია ტერმინთა 

ეკვივალენტურობასთან დაკავშირებული პრობლემების ძიების გზები;  გაა 

ნალიზებულია ტერმინები ლინგვისტური და ექსტრალინგვისტური კუთხით;   

კვლევის    თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ნაშრომი  

ძირითადად ემყარება აღწერით მეთოდს.  ემპირული კვლევისათვის ჩვენ 

გამოვიყენეთ როგორც დესკრიფციული მეთოდი,  ასევე შეპირისპირებითი კვლევა.  

უცხოური ერთეულები შეპირისპირებულია მათ ქართულ შესატყვისებთან. ნაშრომში 

გამოყენებულია კომპლექსური მეთოდი, რომელიც მოიცავს ლინგვისტური მასალის 

ანალიტიკური დაკვირვების, ეტიმოლოგიური, კონტექსტუალური, სემანტიკური 

ანალიზის მეთოდებს. 

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ დისერტაციის 

შემაჯამებელი დასკვნები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ზოგად 

ენათმეცნიერებაში, ტერმინთმცოდნეობაში, სხვადასხვა დარგის ტერმინთა 

სისტემების შეპირისპირებითი კვლევების დროს. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს 

ტერმინების თარგმნის პრობლემების მოგვარებასა და ტერმინთა სისტემის 

ჰარმონიზაციას.  

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა.  ჩატარებული კვლევის შედეგები 

სათანადო მასალაა თარგმნის თეორიისა და პრაქტიკის სალექციო კურსისთვის. ასევე 

საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და ზოგადად, 

მეზღვაურებისათვის ინგლისური ენის შესწავლის პროცესში,  ლექსიკური მასალის 

შერჩევისას სალექციო კურსისთვის, დარგობრივი საზღვაო ინგლისურისათვის.   

ნაშრომი დახმარებას გაუწევს როგორც ლექსიკოგრაფებს სპეციალური ან 

განმარტებითი ლექსიკონების შედგენისას, ასევე  ქართული საზღვაო 

ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბებისა და განვითარების  კვლევით, საზღვაო სანაოსნო 

საქმის წარმოებით, საზღვაო საქმიანი ურთიერთობებით დაინტერესებულ  დარგის 

სპეციალისტებს.  იგი ასევე  ხელს შეუწყობს საზღვაო სფეროს პრაქტიკოს 
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მთარგმნელებს  პროფესიული საქმიანობის  განხორციელებაში. სწორედ ეს 

განაპირობებს სადისერტაციო ნაშრომის პრაქტიკულ მნიშვნელობას. 

საკვლევი მასალა. საკვლევი მასალა მოვიპოვეთ სხვადასხვა ინგლისურ-

ქართული, ინგლისურ-ინგლისური და ინგლისურ-რუსულ-ქართული 

ტერმონილოგიური თუ ზოგადი ლექსიკონებიდან, ელექტრონული და ონლაინ 

ლექსიკონებიდან, სასწავლო მასალებიდან, სასწავლო სახელმძღვანელოებიდან, 

სტატიებიდან. 

ნაშრომის სტრუქტურა. წინამდებარე ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა 

განპირობებულია დასახული მიზნებით და ამოცანებით. სადისერტაციო ნაშრომი 

შედგება შესავლის, 3 თავის, ქვეთავებისა და დასკვნებისაგან,  თან ახლავს 

გამოყენებული ლიტერატურის სია და დანართები. ნაშრომი მოიცავს 204 ნაბეჭდ 

გვერდს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 თავი 1.  ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების ისტორია და 

განვითარება დღემდე 

 

 § 1. დარგობრივი ლექსიკისა და ტერმინოლოგიის ურთიერთმიმართება 

1.1. განსხვავება დარგობრივ ლექსიკასა და ტერმინოლოგიას შორის  

დარგობრივი ლექსიკა ენათა ლექსიკის უძველეს ფონდს განეკუთვნება. ის 

ასახავს ამა თუ იმ ენობრივ ერთეულზე მეტყველთა სამეურნეო საქმიანობასა თუ 

სოციალურ დამოკიდებულებებს. მაგ.: მესაქონლეობის, მიწათმოქმედების, 

ხელოსნობის, ზღვაოსნობისა და მეთევზეობის, სამხედრო და სამონადირეო 

საქმიანობის ატრიბუტებს: მასალას, პროცესს, იარაღებს და ა.შ. მაგრამ, რაკი ამა თუ 

იმ ენის სხვადასხვა დიალექტზე მეტყველ ტომებს გეოგრაფიული გარემო და, 

შესაბამისად, სამეურნეო ყოფაც განსხვავებული აქვთ, თითოეული ამ 

დიალექტთაგანი შეიცავს იმ დარგთა ლექსიკას, რომელიც მხოლოდ მისთვის არის 

დამახასიათებელი.  დარგობრივი ლექსიკა განეკუთვნება კულტურას ამ სიტყვის 

თავდაპირველი   მნიშვნელობით  და, შესაბამისად, დარგობრივი ლექსიკა აქვს ყველა 

ენის ყველა დიალექტს, მიუხედავად მისი განვითარების დონისა, ანუ დარგობრივი 

ლექსიკა აქვს ე.წ. პირველყოფილი კულტურის მატარებელ ტომებსაც.  

სრულიად განსხვავებული სიტუაციაა ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებით. 

ტერმინოლოგია ახასიათებს მხოლოდ ენებს, ამ სიტყვის სოციო-ლინგვისტური 

გაგებით, ანუ იმ ენობრივ ერთეულებს, რომლებიც ფუნქციონირებენ ოფიციალური 

სახელმწიფო ან რეგიონული ენის სტატუსით. ისინი წარმოადგენენ პოლივალენტურ 

ენობრივ ერთეულებს და უკავშირდებიან ცივილიზაციის ცნებას. 

სახელმწიფოს სჭირდება ენა  არა მხოლოდ სალაპარაკო, არამედ 

ტერმინოლოგიური მნიშვნელობით.  ამიტომ იგი  დიდ მუშაობას ატარებს 

სხვადასხვა ენიდან სიტყვათა სესხების ან კალკირების თვალსაზრისით,  რათა 

შექმნას ტერმინოლოგია, რომლის გარეშე სახელმწიფოს ფუნქციონირება 

წარმოუდგენელია.  სახელმწიფოს  სჭირდება იურიდიული, სამეცნიერო, სამხედრო, 

საზღვაო, ტექნიკური ტერმინები თითოეული დარგის  სრულფასოვანი 

ფუნქციონირებისათვის. ენა ქმნის ტერმინს, ანიჭებს მას მნიშვნელობას. 

ტერმინისთვის დამახასიათებელია ფუნქციონირება მხოლოდ ისეთ ლექსიკურ და 
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სემანტიკურ ველში, რომელშიც მას ცალსახა მნიშვნელობა აქვს. ასეთი ველი 

თანამედროვე ლინგვისტიკაში განისაზღვრება როგორც „მართებული არე―. ეს 

ტერმინი გრიგოლ რობაქიძეს ეკუთვნის. ერთი სამეცნიერო დისციპლინის 

(მართებული არის) შიგნით ტერმინს არ შეიძლება, სხვა სიტყვებით, არ უნდა 

ჰქონდეს პოლისემიური მნიშვნელობა, ხოლო ორ სამეცნიერო დისციპლინას, მით 

უმეტეს, ორ მეცნიერებას (მართებული არის) შორის ტერმინს არ შეიძლება, ან უფრო 

ზუსტად, არ უნდა ჰქონდეს სინონიმური მნიშვნელობა(ამირანაშვილი,2006:8).  

სამაგიეროდ, ერთი სამეცნიერო დისციპლინის შიგნით შეიძლება 

გვხვდებოდეს და, როგორც წესი, გვხვდება კიდეც ტერმინთა სინონიმურობა, რაც 

განპირობებულია მათი წარმოშობის სინქრონიული და დიაქრონიული მიზეზებით.  

ყველა ასეთ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ის მომენტი, რომ 

ერთი დისციპლინის შიგნით სხვადასხვა ტერმინის არსებობა არ აბუნდოვანებს და 

ხელს არ უშლის  კომუნიკაციას.  

1.2. ტერმინთა ძირითადი მახასიათებლები 

ტერმინოლოგია არის ნებისმიერი სამეცნიერო დარგის ერთ-ერთი საფუძველი 

და მნიშვნელოვანი ნაწილი. იგი ემსახურება მეცნიერების ახალი მიღწევების, 

აღმოჩენების არსის გადმოცემას, ინფორმაციის მიღებას, განაპირობებს 

ურთიერთგაგებას კომუნიკაციურ პროცესებში მონაწილეთა შორის. ამიტომ, 

მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში ტერმინოლოგიური ერთეულების 

კვლევა უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მათი სისტემატიზაციისა და 

უნიფიკაციისთვის.  

 ტერმინოლოგიის კვლევის ლინგვისტური მიდგომა ტერმინის ბუნების, მისი 

ონტოლოგიური არსის კვლევას გულისხმობს: რა არის ტერმინი და რით 

განსხვავდება საერთო-სახალხო ენის სიტყვებისგან?  

 ლინგვისტურ ლიტერატურაში ტერმინის ნაირგვარ განმარტებას ვხვდებით, 

რომლის განსაზღვრების არსში მასთან ყველაზე ახლო მონათესავე ნიშნად 

ტრადიციულად ,,სიტყვა ან სიტყვათშეთანხმება‗‗ და ,,ენობრივი ნიშანი‗‗ სახელდება: 

„ტერმინი – სიტყვა ან სიტყვათშეთანხმება (სამეცნიერო, ტექნიკური და ა.შ.), 

შექმნილი (შემოტანილი, ნასესხები და ა.შ.) სპეციალური ცნებისა და საგნის 

მნიშვნელობის ზუსტად გამოსახატავად― (კანდელაკი,1977:7); ტერმინი – ესაა 
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ენობრივი ნიშანი, რომელიც გადმოსცემს სპეციალური, პროფესიული სფეროს 

სამეცნიერო ცნებას. თავის მხრივ კი  „ტერმინოლოგია წარმოადგენს წარმოების, 

საქმიანობის მოცემულ სფეროთა ტერმინების ერთობლიობას, ქმნის ლექსიკის 

განსაკუთრებულ სექტორს (პლასტს) და შედარებით ადვილად ემორჩილება 

შეგნებულ რეგულირებასა და მოწესრიგებას‗‗ (ახმანოვა, 1969: 474).  

 ტერმინის ძირითად ნიშან-თვისებებსა და ფუნქციებში მეცნიერები შემდეგ 

კრიტერიუმებს გამოყოფენ: 1) სისტემურობა; 2) ნომინაციურობა და დეფინიციურობა; 

3) მონოსემიურობის ტენდენცია; 4) გამოხატვის სიზუსტე; 5) მოდალურობა; 6) 

სტილისტური ნეიტრალურობა. როგორც ტერმინის განმარტება არაა ერთსულოვანი 

ლინგვისტიკაში და კვლავ აქტუალური რჩება საერთო განმარტების შემუშავების 

ამოცანა, ასევე შეუსაბამობა და აზრთა სხვადასხვაობაა გამოვლენილი ტერმინის 

ნიშან-თვისებებში, მათ რეალურ ენობრივ გამოყენებაში. ახლა მოკლედ 

მიმოვიხილოთ ტერმინის ძირითადი მახასიათებელი თვისებები და ფუნქციები.  

 1) ტერმინთა სისტემურობა.  ტერმინოლოგია მკაცრად განსაზღვრული 

სისტემური ორგანიზაციაა, რაც ერთნაირი ან მსგავსი ფუნქციების მქონე ელემენტთა 

გაერთიანებას გულისხმობს, რომელიც ტერმინთა სისტემას ქმნის. ყოველი ტერმინი 

იკავებს განსაზღვრულ ადგილს შესაბამის ტერმინოლოგიურ სისტემაში და 

გამოხატავს მოცემული მეცნიერების ცნებათა სისტემას. ნებისმიერი სისტემა 

იერარქიულია, ვლინდება თავისი კომპონენტების ურთიერთკავშირში და არ 

არსებობს სისტემა ელემენტთა სტრუქტურული შეთანხმების გარეშე, როგორც არ 

არსებობს სტრუქტურა იმ ელემენტთა სისტემების გარეშე, რომლის ხასიათსაც ის 

გადმოსცემს. სწორედ ეს თავისებურება ქმნის ტერმინოლოგიას სპეციფიკურს და 

განსხვავებულს სხვა ლექსიკური ერთეულების ფუნქციებისგან.  

 სისტემურობა ყოველთვის განიხილებოდა, როგორც ტერმინოლოგიური 

ლექსიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ძირითადი მახასიათებელი თვისება 

(რეფორმატსკი,1961:45-54). არაერთხელ აღნიშნულა, რომ ტერმინოლოგიის 

სისტემურობა მოითხოვს ორმაგ საფუძველს: ერთი მხრივ, სისტემურობა ცნებითია, 

ლოგიკურია, გამომდინარეობს სამეცნიერო ცნებათა სისტემურობიდან, მეორე მხრივ, 

სისტემურობა ლინგვისტურია, ესაა ენობრივი ერთეულების სისტემურობა და 

გადმოსცემს ცნებას (რეფორმატსკი,1959:68). აქედან გამომდინარე, დიდი ხნის 
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განმავლობაში ტერმინოლოგიური სისტემების კვლევა ხორციელდებოდა 

პარადიგმატიკაში, რაიმე კონკრეტული სიტყვიერი გარემოცვის, მეტყველების 

სიტუაციის, ნებისმიერი ტექსტის გარეშე. ტერმინი დაკავშირებულია არა 

კონტექსტთან, არამედ ტერმინოლოგიურ ველთან, რომელიც თვითონ ცვლის 

კონტექსტს. ამიტომ, თუ ცნობილია  „ტერმინილოგიური გასაღები―, მაშინ კონტექსტი 

უკვე აღარ არის მნიშვნელოვანი. „ტერმინებს შეუძლიათ არსებობა კონტექსტის 

გარეშეც, თუ ვიცით რომელ ტერმინოლოგიას განეკუთვნებიან ისინი‗‗ (რეფორმატსკი, 

1961: 46).  

  პრაქტიკამ და ახალმა სამეცნიერო დარგებმა განსხვავებული ტენდენცია 

გამოკვეთა. გამოვლინდა, რომ ტერმინთა გამოყენების სფერო მკაცრად 

განსაზღვრული არ არის და ვერც იქნება. ამის მიზეზი თანამედროვე მეცნიერებების 

თავისებურებაა, რომლებიც სხვადასხვა სფეროს დარგების ურთიერთშერწყმით 

ხასიათდება. ასეთ ინტეგრირებულ სფეროს განეკუთვნება  ტერმინოლოგიაც. 

სხვადასხვა სამეცნიერო ტექსტების ზედაპირული განხილვაც კი გვაძლევს 

საფუძველს, მივიჩნიოთ, რომ სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამიჯვნა სხვა დარგების 

ტერმინოლოგიისგან საკმაოდ რთულია. დღესდღეობით უკვე შეიძლება 

ვილაპარაკოთ ზოგადი ცნებებისა და ნაწილობრივი ტერმინოლოგიის არსებობაზე 

არა ცალ-ცალკე ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული 

მეცნიერებებისთვის, არამედ ყველა მათგანისთვის. საკითხისადმი ასეთი მიდგომა 

წარმოშობს ტერმინოლოგიური ველის საზღვრის განსაზღვრის პრობლემას, 

აძლიერებს ტერმინის მრავალმნიშვნელიანობას, რომელიც არსებობს სხვადასხვა 

ვიწრო სამეცნიერო სფეროებში. ამიტომ, თანამედროვე მკვლევრები განსაკუთრებულ 

ყურადღებას უთმობენ ლინგვისტური ნიშნის სოციალურ როლსა და კომუნიკაციურ 

ფუნქციას, რომელიც მნიშვნელოვანია ტერმინოლოგიის შესწავლისას ზუსტად  „მისი 

ფუნქციონირების განსაკუთრებულ პირობებში― (გარბოვსკი, 1988: 21).  

2) ტერმინთა ნომინაციურ-დეფინიციურობა. ტერმინს აქვს ნომინაციური 

(ტერმინი ასახელებს ცნებას) და დეფინიციური (ლოგიკურად განსაზღვრავს მას და 

განასხვავებს სხვა ტერმინებისგან) ფუნქცია: „ან ზუსტი მნიშვნელობის გადმოსაცემი 

საშუალებაა მაშინ ის არის უბრალო ნიშანი, ან ლოგიკური განსაზღვრების საშუალება  

–მაშინ ის ხდება სამეცნიერო ტერმინი‗‗ (ვინოგრადოვი,1986:20). ტერმინს არ 
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უწოდებენ ცნებას, როგორც ჩვეულებრივ სიტყვას, არამედ ცნება მას დაერთვის. 

ტერმინის მნიშვნელობა – ესაა ტერმინის განმარტება, დეფინიცია, რომელიც მას 

მიეწერება. თუ არ არის ცნობილი განმარტება, მაშინ არ არის ცნობილი ტერმინიც. 

საერთო-სახალხო ენის სიტყვებსა და სპეციალურ ლექსიკას შორის არსებული ეს 

სხვაობა ნამდვილად შესამჩნევია და მას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს.  

 3) ტერმინთა მონოსემიურობის ტენდენცია.  სავალდებულო კრიტერიუმი, 

რომელიც ტერმინმა უნდა დააკმაყოფილოს, არის ერთმნიშვნელიანობა. უფრო 

ზუსტად – ტერმინის ერთი ნიშნის თანაფარდობა მოცემული სისტემის ერთ 

ცნებასთან. თუმცა ამ მოთხოვნის განხორციელება სპეციალისტებში გარკვეულ 

ურთიერთგაგებას მოითხოვს, რათა არ გახდეს დამაბნეველი, რადგანაც ტერმინთა 

ნაწილი, რაც ჩვენმა კვლევამაც დაადასტურა, პოლისემიურია. ამიტომ, აუცილებელია 

გავითვალისწინოთ ტერმინის შეფარდებითი ერთმნიშვნელიანობა, რაც ტერმინის 

მონოსემიურობას კონკრეტული სამეცნიერო დარგის ან ახლო მონათესავე სფეროების 

ჩარჩოებში განიხილავს. აქედან გამომდინარე, უნდა ვაღიაროთ, რომ ტერმინის 

ერთმნიშვნელიანობა არის ფარდობითი და ხშირად ეს დროებითი მოვლენაა. 

მაგალითისთვის, ერთი მნიშვნელობის მქონე ტერმინი, რომელიც არანაირ 

გაურკვევლობას არ იწვევს დღეს, შესაძლოა პრაქტიკაში დაუკავშირდეს 

„გუშინდელი― ტერმინის ენობრივ ნიშანს და გახდეს მრავალი მნიშვნელობის მქონე 

სიტყვა ხვალ, მოცემული მეცნიერების, ტექნიკის სფეროს განვითარებისა და ახალი 

ცნების წარმოშობის პროცესში.  

 ჩვენ ვეთანხმებით მეცნიერთა აზრს, რომ ერთმნიშვნელიანობა – ესაა თვისება 

იდეალური ტერმინისთვის, და არაა სამეცნიერო ერთეულის რეალური „წესი― 

ამიტომაც უფრო ზუსტი იქნება თუ ა.ა. რეფორმატსკის მიხედვით ვიტყვით, 

ტერმინის „მონოსემიურობის ტენდენცია― (რეფორმატსკი,1961:51),  რადგანაც ეს 

ზუსტად ტენდენციაა და არა ტერმინის მუდმივი, შეუცვლელი თვისება.  

 4) ტერმინთა სემანტიკური სიზუსტე.  ყველასთვის ცნობილია ის ფაქტი, რომ 

საერთო მოხმარების ლექსიკას სემანტიკური განუსაზღვრელობა ახასიათებს, 

ტერმინს კი მნიშვნელობის სიზუსტე (ლოტე,1961:18) ტერმინის გამოხატვის 

სემანტიკური სიზუსტე პირდაპირ კავშირშია ტერმინის დეფინიციასთან. თუ 

სპეციალური ლექსიკის ერთეულს არ გააჩნია განმარტება, შესაბამისად, ვერ იქნება 
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სემანტიკურად ზედმიწევნით ზუსტად გადმოცემული. იმისათვის, რომ მოხდეს 

ტერმინის ასიმილაცია გარკვეულ ტერმინოლოგიაში, სიტყვამ უნდა მოიპოვოს 

კონკრეტული, განსაზღვრული მნიშვნელობა. დეფინიცია შესაძლებელია არ ჰქონდეს 

ბევრ ახალ შექმნილ ტერმინს, რომელსაც საკუთარი ტერმინოლოგიური სისტემაც არ 

აქვს ჩამოყალიბებული. თუმცა, დეფინიციის არსებობაც არ ნიშნავს ტერმინის 

სემანტიკურ სიზუსტეს, რადგანაც არსებობს უამრავი ერთეული, რომლის 

მნიშვნელობაც ბოლომდე ჯერ კიდევ არ არის დაფიქსირებული სალექსიკონო 

განმარტებად. ტერმინის სემანტიკური სიზუსტე ცნებების ერთი ველის მეორისგან 

განცალკევების პრობლემას აგვარებს და შესაბამისად, იოლდება სხვადასხვა 

სამეცნიერო სფეროს ერთმანეთისგან გამიჯვნის საკითხიც.  

 5)ტერმინთა მოდალურობა. ტერმინი არ მოიცავს მოდალურობას, რადგანაც 

მოდალურობა ესაა მოსაუბრის დამოკიდებულება აზრის გამომთქმელისადმი. 

ტერმინის ურთიერთობა ამოიწურება მის ლოგიკურ და საგნობრივ მიმართულებებში 

ცნებასთან. ეს ურთიერთობები ობიექტურია და გამოიხატება ლინგვისტური 

კუთხით: ლექსიკის, გრამატიკისა და ფონეტიკის საშუალებებით (რეფორმატსკი, 

1961: 52).  

 ჩვეულებრივი სიტყვის მნიშვნელობა ფორმულირდება და იცვლება 

ისტორიული განვითარების პროცესში, ამიტომ დიდი როლი ენიჭება სიტყვის 

სხვადასხვა ლექსიკურ-სემანტიკურ კონტექსტებში გამოყენებას. კონტექსტი 

აზუსტებს, ცვლის სიტყვების მნიშვნელობებს. საერთო-სახალხო სიტყვებისგან 

განსხვავებით, ტერმინის შიდა მნიშვნელობა მხოლოდ ცნების გადაჯგუფების გამო 

იცვლება, რასაც ახალი მეცნიერული შეხედულებების, იდეების წარმოშობა-

განვითარება განაპირობებს. ტერმინის ბედი არ არის დაკავშირებული სხვა 

სიტყვების ბედთან, როგორც მის ისტორიაში არაა (ან ყოველ შემთხვევაში არ უნდა 

იყოს) ლექსიკური შეთანხმების პრობლემა (კაპანაძე,1965:78). ტერმინთა ეს 

მახასიათებელი თვისება გ. ო. ვინოკურმა განსაზღვრა, როგორც „ინტელექტუალური 

სიწმინდე―.  

 6) ტერმინთა სტილისტური ნეიტრალურობა. ტერმინების ტერმინოლოგიური 

იზოლაციიდან, მათი შიდა შეთანხმებულობიდან ტერმინოლოგიურ ველთან და 

შეუთანხმებლობიდან კონტექსტთან ვლინდება ტერმინთა სხვა თვისება –
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სტილისტური ნეიტრალურობა. ტერმინთა შინაარსის ნეიტრალურ ბუნებას აღიარებს 

მეცნიერთა აბსოლუტური უმრავლესობა. თუმცა არიან ისეთი ლინგვისტებიც, 

რომლებიც აღნიშნულ თვალსაზრისს არ ეთანხმებიან (პიოტროვსკი,1952:34).  ჩვენ 

ვერ გავიზიარებთ უკანასკნელ მკვლევართა მოსაზრებას, რადგანაც ტერმინი ცნების 

გამომხატველი სიტყვაა და არ ახასიათებს რაიმე სტილისტური ან ექსპრესიული 

ფუნქცია (ვეფხვაძე,2014:20). ეს შეხედულება ტერმინის შესახებ განსაკუთრებით 

დამაჯერებელია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ტერმინოლოგიების მიმართ, 

სადაც საერთოდ გამორიცხულია ემოციური და ესთეტიკური განცდები. ამდენად, 

გასააზრებელია რ. ღამბაშიძის პოზიცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით: 

„ტერმინოლოგიურ მასალაზე დაკვირვება იძლევა საშუალებას დავასკვნათ, რომ 

ტერმინი პრინციპულად ნეიტრალურია, თუ იგი გარკვეული ტერმინოლოგიური 

ველის ფარგლებშია განხილული. ნიშნისა და სათანადო რეალიის 

ურთიერთკავშირში, მათი ურთიერთმიჯაჭვულობა გამორიცხავს ტერმინში 

სუბიექტური, ემოციურ-ექსპრესიული მომენტების ასახვის შესაძლებლობას‗‗ 

(ღამბაშიძე, 1986: 50).  

 ტერმინოლოგიური კვლევების ნაშრომებში აღნიშნულია, რომ ტერმინი უნდა 

განვიხილოთ სამ ასპექტში მისი მახასიათებელი თვისებებიდან და ფუნქციებიდან 

გამომდინარე. „იდეალურ‗‗ ტერმინს უნდა ჰქონდეს სამი აუცილებელი თვისება: 1) 

სინტაქსური (ტერმინის აგებულება, ფორმა), 2) სემანტიკური (ტერმინის შინაარსი, 

მნიშვნელობა) და 3) პრაგმატული (ტერმინის ფუნქციონირება, გამოყენების 

თავისებურებანი) (გრინევი,1993:34). აქედან გამომდინარე ს.ვ.გრინევი ტერმინისადმი 

წაყენებულ მოთხოვნებს სამ ძირითად ჯგუფად ჰყოფს: ა) ტერმინის ფორმა; ბ) 

ტერმინის მნიშვნელობა; გ) ტერმინის სპეციფიკურობა.  

ა) ტერმინის ფორმაში ჩვეულებრივ შემდეგი მოთხოვნები მოიაზრება:  

1) ენის ნორმების შესაბამისობა - პროფესიული ჟარგონების მიზანმიმართულად 

თავიდან აცილება.  

2) ტერმინის სიმოკლე - ტერმინის გაშლილობა მეტყველებაში აფერხებს მის 

ფართო გამოყენებას.  
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3) ტერმინის დერივაციულობა - მოთხოვნა მჭიდრო კავშირშია წინა 

მოთხოვნებთან, რადგანაც ტერმინის მოკლე ფორმებიდან ადვილად იქმნება 

წარმოებული სიტყვები.  

4) ტერმინის ინვარიანტულობა - ტერმინის რამდენიმე ფონეტიკური, 

გრაფიკული, მორფოლოგიური, სინტაქსური ვარიანტების არსებობა გარკვეულ 

თავსატეხს გვიჩენს წერის დროს. ამოტომ, აუცილებელი ხდება ტერმინთა ფორმის 

უცვლელობის მოთხოვნა.  

5) ტერმინის მოტივირებულობა–ტერმინის ერთ-ერთ სასურველ თვისებას 

წარმოადგენს. ეს გულისხმობს სემანტიკურ გამჭვირვალობას, რომელიც ტერმინით 

გადმოცემულ ცნებაზე გარკვეული წარმოდგენის საშუალებას გვაძლევს. ტერმინის 

მოტივირებულობის უფრო სრულყოფილ გამოხატულებას სისტემურობა 

წარმოადგენს, შესაძლებლობა მის სტრუქტურაში აისახოს კონკრეტული ცნების 

კავშირი მოცემული სისტემის სხვა ცნებებთან, ამ ცნების ადგილით ცნებათა 

სისტემაში.  

ბ) ერთმნიშვნელიანობა იდეალური ტერმინის აუცილებელი თვისებაა:  

1) ტერმინის სემანტიკის არაწინააღმდეგობრიობის პრინციპი - ტერმინის 

სიტყვის ლექსიკური მნიშვნელობა და მოცემულ ტერმინლოგიაში მიღებული 

მნიშვნელობა ერთმანეთს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. ეს ტერმინის სემანტიკური 

სირთულით არის გამოწვეული, რომელშიც ტერმინის სიტყვასიტყვით მნიშვნელობას 

ტერმინოლოგიური მნიშვნელობა ემატება და სპეციალური ტერმინის შინაარსს 

უტოლდება.  

2) ტერმინის ერთმნიშვნელიანობა - დაკვირვებები გვიჩვენებს, რომ ბევრ 

ტერმინს მრავალი მნიშვნელობა აქვს, აქედან განსაკუთრებით არასახარბიელოა 

კატეგორიული მრავალმნიშვნელიანობა, როდესაც ერთი ტერმინოლოგიის 

საზღვრებში ერთი ფორმა გამოიყენება ოპერაციებისა და მისი შედეგების 

აღსანიშნავად.  

3) სრულმნიშვნელიანობა - ტერმინის მნიშვნელობაში გამოხატულია 

მინიმალური რაოდენობის ნიშნები, თუმცა, სრულიად საკმარისია აღნიშნული 

ცნების იდენტიფიკაციისთვის.  
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4) სინონიმების არ არსებობა - მოთხოვნა წამოყენებულია, როგორც ტერმინის 

ასევე ტერმინოლოგიური ლექსიკის მოწესრიგებისთვის. მაგრამ რეალობა 

საპირისპირო სურათს გვიჩვენებს, რადგანაც ნებისმიერი სამეცნიერო სფეროს 

ტერმინოლოგიური ლექსიკა უამრავ სინონიმს მოიცავს. მოცემულ თემასთან 

დაკავშირებით მკვლევრები განსხვავებულ აზრს გამოთქვამენ და საკმაოდ 

აქტუალური საკითხია დღესდღეობით. წინამდებარე ნაშრომშიც ტერმინოლოგიის 

სინონიმურობას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. სწორედ ამიტომ, ამ პრობლემური 

რეალობის უფრო დაწვრილებით მიმოხილვა, სხვადასხვა ენათმეცნიერთა 

დამოკიდებულების გამოხატვა, აუცილებლად მივიჩნიეთ და ცალკე პარაგრაფიც 

მივუძღვენით.  

გ) პრაგმატულ მოთხოვნებში, რომელიც ტერმინის სპეციფიკური 

ფუნქციონირებითაა განპირობებული, შეგვიძლია გამოვყოთ:  

1) ტერმინის დანერგვა – ტერმინის აღიარება, რაც გულისხმობს მის ფართო 

გამოყენებას სპეციალისტებისა და მეცნიერების მიერ.  

2) ტერმინის ინტერნაციონალურობა – საერთაშორისო სპეციალისტთა 

ურთიერთობების აუცილებლობა, სამეცნიერო კვლევების ინტერნაციონალიზაცია, 

სამეცნიერო და ტექნიკური ინფორმაციის გაცვლის მზარდი ტენდენცია ტერმინთა 

ინტერნაციონალურობის ზრდას განაპირობებს.  

3) ტერმინის თანადროულობა – გულისხმობს მოძველებული ტერმინების 

ჩანაცვლებას ახალი ტერმინებით.  

4) ტერმინის კეთილხმოვნება – მოიაზრება ორი ასპექტი: ა) ტერმინის ადვილად 

წარმოთქმის შესაძლებლობა, ორთოეპიული კეთილხმოვანება და ბ) ტერმინი თავის 

სფეროს მიღმაც არ უნდა იწვევდეს არასასურველ ასოციაციებს, ცუდ ხმოვანებას 

(გრინევი, 1993: 25).  

სხვადასხვა ავტორთა მიერ სპეციალური ლექსიკის თვისებებისა და ფუნქციების 

განხილვის შედეგებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ბევრი ტერმინი 

მათ მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. სისტემურობა და სიზუსტე 

შეიძლება ტერმინის უცვლელ თვისებებად დავასახელოთ, თუმცა, დანარჩენი 

მახასიათებლები მოცემული ლექსიკური პლასტის კონსტანტს არ წარმოადგენს. 

ამიტომ, მახასიათებლების უგულვებელყოფა გვხვდება ზოგიერთ ტერმინთან. აქედან 
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გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მთლიანობაში ტერმინთა თვისებები და მათ 

მიმართ არსებული მოთხოვნები გარკვეული ტენდენციებია, რომლებიც 

მეტნაკლებად განხორციელებადია.  

 ტერმინის ბუნებისა და მისი ონტოლოგიური არსის შესახებ ზემოთ მოყვანილი 

მსჯელობებიდან შემდეგი განმარტება გამომდინარეობს: „ტერმინი არის სიტყვა ან 

სიტყვათშეთანხმება, რომელიც სამეცნიერო დისკურსში განსაზღვრული სამეცნიერო 

დარგის სპეციალიზებულ ცნებას წარმოადგენს და ასრულებს ნომინაციურ-

დეფინიციურ ფუნქციებს‗‗(ვეფხვაძე,2014:23). 

ჩვენი მიზანია,  გავარკვიოთ,  განხილული ნიშნებიდან  რა ახასიათებს ქართულ 

საზღვაო დარგობრივ ტერმინოლოგიას, რა თავისებურებებია მისთვის 

ნიშანდობლივი, როგორი იყო საზღვაო ტერმინები სტრუქტურულად და 

სემანტიკურად, რა ცვლილებები განიცადა საზღვაო დარგის ლექსიკამ დაარსებიდან 

დღემდე.  

 

§ 2. ნაოსნობისა და ზღვაოსნობის განვითარება ძველ საქართველოში 

2.1. ძველი ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების ეტაპები 

საქართველოს შესახებ უამრავი ცნობაა შემონახული ძველი ბერძენი, რომაელი, 

ბიზანტიელი და სხვა ისტორიკოსების: სტრაბონის, დიონკასიოსის, ტაცი-ტუსის, 

პროკოფი კესარიელის და სხვათა შრომებში. ცნობილი ალექსანდრიელი პოეტი 

აპოლონიოს როდოსელი ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნეში თავისი ცნობილ 

პოემაში „არგონავტები― კოლხების შესახებ წერდა. გარე სამყაროსთან 

დასაკავშირებლად ქართველები უძველესი დროიდან იყენებდნენ შავ ზღვას. ძველი 

წელთაღრიცხვის მეორე და პირველი საუკუნეების მიჯნაზე კოლხეთი ცნობილი იყო 

თავისი გემთმშენებლობისათვის გამოსადეგი ტყეებითა და მეზღვაურებით. 

ნავი კაცობრიობის ერთ-ერთი უძველესი და უდიდესი კულტურული 

მონაპოვარია. ნაოსნობა და ნავმშენებლობა განუყოფლადაა დაკავშირებული 

ცივილიზაციის განვითარების ყველა ეტაპთან. 

 საუკუნეთა მანძილზე წყალზე მიმოსვლის საშუალებანი თანდათანობით 

განვითარდა და დაიხვეწა. ნაოსნობაში დაწინაურებულ ერთ ხალხს მეორე ცვლიდა, 

ერთი ტიპის საზღვაო საშუალების ადგილს მეორე იკავებდა. ისტორიკოსებს 
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დღეისათვის საკმაოდ დიდი ცოდნა დაუგროვდათ შუმერების თუ ძველი 

ეგვიპტელების, ფინიკიელების თუ ძველი ბერძნების, რომაელების, ბიზანტიელების, 

შუა საუკუნეების ევროპის ხალხების, არაბების, ჩინელების, შორეული 

აღმოსავლეთის სხვა ხალხების ნაოსნობის შესახებ. მაგრამ ერთი სიძნელე თავიდანვე 

დაჰყვა ზღვაოსნობის ისტორიის შესწავლას: პირდაპირი წერილობითი წყაროების 

არსებობა, შეიძლება უცნაურად მოგვეჩვენოს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღემდე ჩვენამდე 

მოღწეულ მრავალრიცხოვან ძველ ეგვიპტურ თუ შუამდინარეთის წერილობით 

ძეგლებში არ მოგვეპოვება ერთი ნაშრომიც კი, სადაც ნაოსნობის ამა თუ იმ 

საშუალების შედარებით დაწვრილებითი აღწერილობა იქნებოდა მოცემული. უფრო 

მეტიც, ისეთმა კულტურულმა ხალხებმაც კი, როგორიც ძველი ბერძნები და 

რომაელები იყვნენ, მრავალი ნაშრომი დაგვიტოვეს კულტურისა თუ მეცნიერების 

სხვადასხვა დარგის შესახებ, მაგრამ, როგორც ჩანს, ამ ხალხებს ერთი პატარა 

ნაშრომიც არ შეუქმნიათ, რომელიც საგანგებოდ ნაოსნობისადმი იქნებოდა 

მიძღვნილი. ამიტომაცაა, რომ ძველი ანტიკური ხანისა და უფრო ადრინდელი 

პერიოდის ზღვაოსნობის შესასწავლად ჩვენ ვეძებთ და ვიყენებთ ამ ეპოქის 

სხვადასხვა სახის წერილობით ძეგლებში გაბნეულ ცნობებს. 

 წერილობითი წყაროები არც ფეოდალური ხანის ზღვაოსნობის ცნობებით 

გამოირჩევა. მაგალითად არაბებმა ძალზე ვრცელი გეოგრაფიული ლიტერატურა 

დაგვიტოვეს. დღემდე მოაღწია მათ მიერ XIII-XV სს. გზამკვლევებმა (ლოც- 

მანებისათვის), რომელთა გამოყენებით დღესაც უხიფათოდ შეიძლება ნაოსნობა 

ინდოეთის ოკეანის ნაპირზე განლაგებულ ქვეყნებს შორის. ამავე დროს, მათ არ 

დაუტოვებიათ არც ერთი თხზულება, სადაც ერთი, თუნდაც სულ მცირე ზომის ნავის 

აღწერილობა იქნებოდა მოცემული. იგივე ვითარება გვაქვს ბიზანტიის და 

ფეოდალური ხანის ჩინეთის ზღვაოსნობის ისტორიაში. აქაც მკვლევარი 

იძულებულია, სხვადასხვა სახის წერილობით ძეგლებში გაფანტული ფრაგმენტული 

ცნობების და ხელნაწერი წიგნების მინიატურებზე გამოსახული სანაოსნო 

საშუალებების შესწავლით დაკმაყოფილდეს. ისეთ ზღვაოსნებსაც კი, როგორებიც 

იყვნენ იტალიელები XIII-XV სს., არ შეუქმნიათ ნაოსნობისადმი მიძღვნილი 

საგანგებო ნაშრომი. XVI საუკუნეში კი, როდესაც ადამიანმა მთელი მსოფლიოს 

ოკეანე აითვისა და ევროპელთა ხომალდები თამამად დაცურავდნენ ინდოეთის თუ 
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ატლანტიკის წყლებში, არ არსებობდა სპეციალური ნაშრომი, რომლის მიხედვითაც 

ასეთი ხომალდები აიგებოდა. ხომალდებს, წინასწარ ქაღალდზე შედგენილი გეგმის 

გარეშე, ძველი გამოცდილების საფუძველზე აგებდნენ. მხოლოდ 1629 წელს 

დაიბეჭდა ულმში გემთმშენებლობის პირველი სახელმძღვანელო, სადაც საკმაოდ 

დაწვრილებითაა აღწერილი ამ დროის საზღვაო ხომალდების ძირითადი ტიპები. 

ამის შემდეგ ევროპაში თანდათან იმატა ასეთმა წიგნებმა, თუმცა სრულ წარმოდგენას 

ამა თუ იმ ტიპის ხომალდის შესახებ ვერც ეს სახელმძღვანელოები იძლევა. 

აღმოსავლეთ ევროპაში, რუსეთსა და თურქეთში ასეთი წიგნები მხოლოდ XVIII- 

საუკუნეში გაჩნდა. ამიტომ სრულიადაც არ არის გასაკვირი, რომ წერილობითი 

წყაროების სისრულით ვერც ქართული ზღვაოსნობის ისტორია დაიკვეხნის. 

 ფეოდალური ხანის ქართული მწერლობის მრავალი ძეგლიდან, რომლებმაც 

ჩვენამდე მოაღწია, არცერთი არ არის საგანგებოდ ნაოსნობისადმი მიძღვნილი 

სპეციალური ნაშრომი, სადაც დაწვრილებით იქნებოდა განხილული ნაოსნობის 

საშუალებანი, მათი აგებულება, ტიპები, ეკიპაჟის შემადგენლობა, სანაოსნო 

ტერმინოლოგია.  

როგორც შესავალში აღვნიშნეთ, ქართული  „საზღვაო ენისთვის― უცხო არ არის 

სხვა ხალხების საზღვაო ტერმინებისა და ტექნიკური მიღწევების სესხება-ათვისება, 

რაც ჩვეულებრივი მოვლენაა ნებისმიერი ზღვაოსანი ხალხისათვის.  

 ქართული ნაოსნობის ტერმინოლოგიის პირველ მკვლევრად გამოჩენილი 

ქართველი ლექსიკოგრაფი სულხან-საბა ორბელიანი უნდა ჩაითვალოს. „სიტყვის 

კონაში― მოცემულია საქართველოში გავრცელებული სანაოსნო საშუალებათა 

სახელწოდებანი და მათი მოკლე დახასიათება. ამას გარდა, აქვე,  შესაბამის ადგილას 

ახსნილია სანაოსნო საშუალებათა ცალკეული ნაწილების თუ ეკიპაჟის ცალკეული 

წევრების სახელწოდებანი. ფეოდალური ხანის ქართული ნაოსნობის შესახებ 

ცნობები მოგვეპოვება ნიკოლოზ და დავით ჩუბინაშვილების ლექსიკოგრაფიულ 

ნაშრომებში. 

 ჩვენი წინაპრები არასოდეს ყოფილან ჩაკეტილი თავიანთ ქვეყანაში. ისინი 

ხშირად მოგზაურობდნენ უცხო ქვეყნებში ზღვით. ძალზე ხშირად თავიანთი 

მოგზაურობის შთაბეჭდილებებს ეს მოგზაურები ქაღალდზე გადაიტანდნენ ხოლმე. 

ასე ჩამოყალიბდა ქართული მწერლობის ერთი ჟანრი, რომელიც ,,მიმოსვლის‘‘ 
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სახელითაა ცნობილი. მართალია, თავიანთ თხზულებებში ავტორები საგანგებოდ არ 

ჩერდებიან ნაოსნობის სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ მოგზაურობის აღწერის იმ 

ნაწილში, რომელიც ზღვაზე მოგზაურობას შეეხება, მრავლად მოიპოვება 

ზღვაოსნობისათვის დამახასიათებელი სახელწოდებანი. ეს კი საშუალებას გვაძლევს, 

გავარკვიოთ, რა შინაარსი დევს ამა თუ იმ ტერმინში. ქართველ მოგზაურთა 

ჩანაწერების დიდი ნაწილი დაკარგულია. ამიტომ ამ სახის პირველ ნაწარმოებად 

სულხან-საბა ორბელიანის ,,მოგზაურობა ევროპაში― ითვლება, რომელიც 1713-1716 

წწ. მოიცავს. 

 საზღვაო ტერმინოლოგიას ვხდებით ტიმოთე გაბაშვილის ,,მიმოსვლაში―, 

რომელმაც 1755-1758 წწ. იმოგზაურა თურქეთში, ახლო აღმოსავლეთსა და 

პალესტინაში. ამაზე უფრო ადრე, 1737 წ. ტიმოთე გაბაშვილმა შეადგინა და გამოხაზა 

დასავლეთ საქართველოს რუკა, რომელზეც ქართული ზღვაოსნობის 

ისტორიისათვის ფრიად მნიშვნელოვანი მასალაა დატანილი. 

 XVIII საუკუნის 80-იან წლებში უცხო ქვეყანაში იმოგზაურა რუისის ყოფილმა 

მიტროპოლიტმა იოანე გედევანიშვილმა. მან მოიარა თურქეთი, პალესტინა, ეგვიპტე, 

იტალია, შემდეგ ავსტრიის, გერმანიისა და პოლონეთის გავლით კიევში ჩავიდა. 

უმეტესად ზღვით იმოგზაურა, ამიტომ მის ჩანაწერებში ,,მიმოსვლა ანუ მგზავრობა 

იონა რუისის მიტროპოლიტისა― ზღვაოსნობის მრავალი ტერმინია მოხსენიებული. 

 მიმოსვლის ჟანრის კიდევ ერთი ნაწარმოებია გიორგი ავალიშვილის 

,,მგზავრობა თბილისიდან იერუსალიმამდე―. ავტორი 1819 -1820 წწ. მოიცავს. მოიარა 

თურქეთი, ეგვიპტე, ქრისტიანებისათვის წმინდა ადგილები პალესტინაში, უმეტესად 

ზღვით იმოგზაურა, ამიტომ მის წიგნშიც მრავალ საზღვაო ტერმინს ვხვდებით.  

 ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის ძირითად წყაროს ფეოდალური ხანის 

ქართული მწერლობა წარმოადგენს. ორიგინალურმა თუ თარგმნილმა, საერო თუ 

სასულიერო მწერლობამ შემოგვინახა ტერმინები, რომელთა ნაწილი დღესაც 

გამოიყენება.  

სულხან საბა ორბელიანის ლექსიკონში ფიქსირებული სანაოსნო 

ტერმინოლოგიის შესწავლა გვიჩვენებს, რომ ეტიმოლოგიის მიხედვით ის შეიძლება 

სამ ეტაპად დაიყოს. 1) უძველესი ხანიდან დაახლოებით XVI საუკუნემდე ჩვენს 

ქვეყანაში ნაოსნობის საქმეში საკუთრივ ქართული სახელწოდებანი იხმარებოდა ან 
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კიდევ საბერძნეთიდან თუ ბიზანტიიდან შემოსული ტერმინები. 2)XVII საუკუნიდან 

თანდათანობით ძლიერდება თურქულის გავლენა. (თურქულიდან საზღვაო 

ტერმინები პირველ რიგში სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში – აჭარისა და 

ლაზეთში შემოდის.) ამ ენიდან შემოდის მრავალი საზღვაო ტერმინი, რომელთაგან 

მხოლოდ მცირედი ნაწილია საკუთრივ თურქული, უმეტესი იტალიური, ბერძნული, 

ან კიდევ ევროპისა თუ აღმოსავლეთის სხვა ხალხების კუთვნილებაა. 3)XVIII ს. 

დასასრულიდან ჩვენს ენაში შემოდის რუსეთის ფლოტისათვის დამახასიათებელი 

ტერმინოლოგია. იმ დროს, როდესაც ენაში ჩნდება ახალი ცნებები პირველივე 

ქრისტიანული ტექსტის მთარგმნელი დგება იმ დილემის წინაშე ისესხოს, 

მექანიკურად გადმოიღოს დედნის ენიდან ის ახალი ცნებები, რომელიც ამ ენაში უკვე 

შეუქმნიათ, თუ საკუთარი ენის რესურსები დაახვედროს ახალ ცნებათა სისტემას, 

საკუთარ ენობრივ საძირეზე შექმნას ახალი კულტურის ტერმინი. 

 

2.2. ზღვაოსნობასთან დაკავშირებული ლექსიკა ძველ საქართველოში 

 „ნავი – ესე ზოგადი სახელი არს ყოველთა ნავთა. ხოლო მცირესა ნავსა 

ეწოდების ნუშა და მისსა უდიდესსა. 

ვარცლი, კოპანო, კარაპა, კარჭაპა, ხომალდი, კარაფითა, ორჩხომელი, 

ოლეჭკანდერი, კატარღა — ერთი მეორის უდიდეს-უდიდესნი არიან, ხოლო 

ხომალდი და დრომონი უდიდეს ყოველთა, სტოლი საომარნი ნავნი – წერს სულხან-

საბა ორბელიანი― (ბერაძე,1981:18). 

უკანასკნელ წლებში საქართველოში მოპოვებული არქეოლოგიური და 

ეთნოგრაფიული მასალებით, აგრეთვე უცხოური და ქართული წერილობითი 

წყაროები მეტყველებენ, რომ ქართველი ტომები უძველესი დროიდან 

დაწინაურებული ნაოსნები და ნავმშენებლები ყოფილან (ამ საქმეში განსაკუთრებით 

გამოირჩეოდნენ ძველი კოლხები). ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართული 

საზღვაო ტერმინოლოგიის არსებობას. აღსანიშავია, რომ გვხვდება როგორც 

ბერძნულიდან, არაბულ-თურქულიდან, რუსულიდან  შემოსული ტერმინები, ისე 

ძველ ქართული საზღვაო დარგისთვის დამახასიათებელი ლექსიკური ერთეულები.   
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მაგალითებს დავიმოწმებთ   ზ. კუტალეიშვილისა   და  თ. ბერაძის წიგნებიდან 

(„ზღვაოსნობა ძველ საქართველოში―, თბ., 1981; „ნაოსნობა საქართველოში―, თბ., 

1987). 

ძველ  ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიაში გამოვყოფთ: 

1. ძველ ქართულ  საზღვაო  ტერმინებს: 

ნერჩი–„ეს ლექსიკური ერთეული საბას მიერ მითითებული ან  განსხვავებული 

მნიშვნელობით სამხრულ კილოებს  დაუცავს― (ცინცაძე, ფაღავა:1998, 217 ).   

ნერჩი – ჯერჯეროით მხოლოდ საბას დამოწმება შეგვიძლია: „ნერჩი  ქუედა 

კერძო―. როცა საბა ფსკერს განმარტავს გამოყოფს ნერჩს, იატაკსა და ძირს. ფსკერს 

ჭურჭლის ქვედა,  შიგა ნაწილს, „ფსკერი არის კიდობანთა და ჭურჭელთა, ნავთა და 

მისთანათა შინაგანი ძირის კერძი. ხოლო  ნერჩი გარეგანი ქუედაჲ  მიწის  კერძოჲ, 

რამეთუ ფსკერი გამოითარგმანების სიღრმედ, ხოლო იატაკი ფსკერი სახლისა. და 

ძირი ეწოდების  ხეთა და ბალახთა ქვედა კერძოსა―. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ 

ლექსიკოგრაფს ტერმინი ცოცხალი მეტყველებიდან აქვს  აღებული...  

ნერჩი აჭარულში საერთოდ ფსკერს, ჭურჭლის ძირს ნიშნავს:  

„ნერჩი გახრეტილი ქონებია, არ ჩეისხმება! ნერჩზე  დესულა და რაღაა! უნერჩო ყაბი 

რაშინა  გამეიყენო გო?― (ცინცაძე, ფაღავა:1998, 221 ) 

ნერჩი ჭურჭლის ფსკერის  მნიშვნელობით  დასტურდება „ჩვენებურების― 

მეტყველებაშიც. 

როგორც ვხედავთ, აჭარულ დიალექტში ნერჩსა და ფსკერს შორის განსხვავება 

არ არის. 

ჭურჭელი – წყალზე მიმოსვლის საშუალებათა უძველესი ქართული 

სახელწოდება ჭურჭელი იყო. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით 

ჭურჭელი „ღრუ ნივთების საერთო სახელია. ეს ტერმინი ნავის მნიშვნელობით 

გვხვდება ნიკო დადიანის ,,ქართველთა ცხოვრებაში―. ავტორი აღნიშნავს, რომ 

ბრძოლაში დამარცხებული თურქები გაიქცნენ ზღვით ჭურჭლებით―. უძველესი 

დროიდან ქართულ ენაში გაჩნდა მეორე ზოგადი ტერმინი „ნავი―, რომელმაც 

ხმარებიდან გამოდევნა ჭურჭელი. ნავი ნიკო ჩუბინაშვილის ხატოვანი გამოთქმით, 

არის „ზოგადად ხის ნაგები წყალთან შინა სავალად―, ტივი - რომელიც საბას 

მიხედვით არის ,,ძელნი შეწყობილნი წყალთა სავალად―. ტივი – ერთ მორზე 
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მიწყობით შეკრული დიდი ძელები მდინარეზე გადასაცურებლად, ძველი ქართული 

სიტყვის მნიშვნელობა ახალი ქართულისას ემთხვევა. 

ყოველგვარი ნავის გვერდებს ქართველები  ბაგე ნავისას  უწოდებდნენ, ბაგე-ჲ  – 

ნაპირი, ხოლო მათ  ნაპირებს – წვეროებს, ქიმს.  

 ქიმი – წიაღი, ლაყუჩი (სარჯველაძე, 2001: 22, 230) შდრ ქიმი – გამოშვერილი, 

წაწვეტებული ნაწილი რისიმე, კლდის, ნავის (ჩიქობავა,1986: 456) 

ფსკერი – ნავის შიდა ძირს ფსკერი ეწოდებოდა, ხოლო ნავის ძირის გარეთა 

მხარეს – ნერჩი:  „ფსკერი არს ჭურჭელთა, კიდობანთა, ნავთა და მისთანა შიგანი 

კერძი, ხოლო ნერჩი – გარეგანი მიწის კერძოი ქვედაი, რამეთუ ფსკერი 

გადმოითარგმნების სიღრმედ―... – აღნიშნავს სულხან-საბა ორბელიანი თავის წიგნში  

„მოგზაურობა ევროპაში―, ასახელებს  ძველ ქართულ სახელწოდებას  ფსკერს:  

„მენავემ, –წერს იგი,– ჩვენი ხომალდი ასე თათრით აავსო. მე ზეით ... ადგილი ვერ 

ვიშოვნე. დაბლა ხომალდის ფსკერზე ვიჯექი―... 

978 წელს გადაწერილი „ოშკის ბიბლიის― ერთ წიგნში, რომელსაც იოანეს 

წინასწარმეტყველება ეწოდება, ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა ადგილმა: „ხოლო 

იოანე შთავიდა უბესა  მის ნავისა და ეძინა―. ქართული ბიბლიის ამ ადგილის 

ბერძნული და ლათინური ტექსტების შედარებამ დაგვარწმუნა, რომ ნავის უბე 

ტრიუმის უძველესი ქართული სახელწოდებაა. „უბე ნავთა―  X საუკუნის 

ხელნაწერში, შატბერდის კრებულშიცაა  მოხსენიებული, რაც მოწმობს, რომ ამ 

პერიოდში  ეს ტერმინი ფართოდ იყო გავრცელებული.  აღსანიშნავია, რომ ქართული 

ბიბლიის 1748 წლის „ბაქარისეულ― გამოცემაშიც ბიბლიის შესაბამის ადგილას  ნავის 

უბეა  ნახსენები. 

უბე-ჲ – წიაღი (შიგნითა ნაწილი); უბე  ზღვისა (სარჯველაძე, 2001: 208) 

 942 წელს გადაწერილ „ეპიფანე კვიპრელის ცხოვრებაში― ზემოთ აღნიშნული 

ტერმინი მოხსენიებულია,  როგორც „მუცელი მას შიდა ნავისა―.  ამავე წიგნით 

ირკვევა , რომ ტრიუმის თითოეულ ნაწილს საკუთარი სახელი ჰქონდა: ,,ეპიფანე 

კვიპრელის― ცხოვრებაში ვკითხულობთ:  „მუცელი მას შინა ნავისასა ბოლოის კერძო―. 

ეს თავისთავად, გულისხმობს ნავის „მუცლის თავის კერძოს― –წინა ნაწილის 

არსებობასაც. 

მუცელ-ი  – გემის ქვემოთა ნაწილი (სარჯველაძე, 2001: 155) 
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გიორგი ავალიშვილი მას უბრალოდ ოთაღს უწოდებს, ხოლო  ნიკო 

ჩუბინაშვილი რუსულ კაიუტას შემდეგნაირად განმარტავს: „გემში ოთახი ჩინებული 

კაცთათვის― 

გემბანის მნიშვნელობით გვხდება ტერმინები  – ერდო/ ბანი (დატკეპნილი მიწის 

ბრტყელი სახურავი სახლისა თუ სხვა ნაგებობისა, ბანი; ამ შემთხვევაში ძველი 

ქართული სიტყვის მნიშვნელობა ახალი ქართულისას ემთხვევა). 

ნავის  მხარეებს – ბორტებს  ქართველები ნავის კერძოს უწოდებდნენ: „იყო 

მარჯუენა კერძო  ნავისა  და  მარცხენა კერძო ნავისა.  კერძო – ძველ ქართულში 

ნაწილს, მხარეს აღნიშნავდა (სარჯველაძე, 2001: 106). 

ნავის წინა ნაწილს თავი ან კიდევ   წინა კერძო  ეწოდებოდა, უკანა ნაწილს კი  

ბოლო ან კიდევ ბოლო კერძო. 

თავდაპირველად ყველა ტიპის ნავს ბრტყელი ძირი ჰქონდა. ჯერ კიდევ ძველმა 

ბერძნებმა სამხედრო ნავებს ქვემოდან საგანგებო სარტყელის გაკეთება დაუწყეს, 

რომელიც ნავის ნერჩს მთელ სიგრძეზე გაყვებოდა. სამოქალაქო ფლოტში ასეთი 

სარტყელი უფრო გვიან დამკვიდრდა. დღეს რუსულად მას ,,киль― ეწოდება, რაც 

ჰოლანდიური ტერმინიდან მოდის.  ქართულ განმარტებით ლექსიკონში ამ ტერმინს 

ნავის ხერხემალი  ეწოდება. როგორც ირკვევა, ძველად ქართველები მას ღერძს 

უწოდებდნენ. ასე რომ, ძირის მიხედვით ნავები შეგვეძლო ორ ჯგუფად დაგვეყო: 

ბრტყელძირიანი ნავი და ღერძიანი ნავი. 

ნაპირთან ნავს,  ჩვეულებრივ ერთი ან რამდენიმე  საბელით  აბამდნენ. „მათ 

ბაღთა პირსა დააბეს ნავი საბლითა სამითა― – ვკითხულობთ ,,ვეფხისტყაოსანში― 

(2012:196, სტრ.1050). საბელი ზმნა „ბმა― - დან არის წარმოებული: სა-ბმე-ლი> საბელი. 

იგი ყოველგვარ თოკს ნიშნავდა. მოგვიანებით მსხვილ თოკს, რომელიც დიდ 

დატვირთვას უძლებდა, ბაგირი უწოდეს. საბას განმარტებით  „ბაგირი – არს საბელი 

ყოველთა უსხოსი, ნავთა ღუზათა მოსაბმელი― (ბერაძე, 1981:32). 

საბელ-ი   – თოკი, თასმა  (სარჯველაძე, 2001: 178). 

უძველეს დროში ნავის გადაადგილება მხოლოდ სამი საშუალებით იყო 

შესაძლებელი. ადამიანი ამ მიზნით ან ქარის ენერგიას იყენებდა, ან საკუთარ თუ 

სხვათა კუნთების ძალას. ყველაზე უმარტივესი ამ შემთხვევაში იყო ნავის გაწევა 

ჭაპანით  (ჭაპანი  – თოკი. სარჯველაძე, 2001: 279). მას აბამდნენ თოკს, რომელსაც 
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ზღვის ან მდინარის გასწვრივ ადამიანი ან საგანგებოდ შებმული პირუტყვი 

მიათრევდა. ასეთ თოკს ქართველები  სათრეველას  უწოდებდნენ.  

 ნიჩაბი, როგორც საზღვაოსნო ტერმინი, ქართულ სამწერლობო ძეგლებში X 

საუკუნიდან გვხდება (ნიჩაბი – ხის ბრტყელი ხისტარიანი იარაღი). ძველი ქართული 

სიტყვის მნიშვნელობა ახალი ქართულისას ემთხვევა. 

ხალი–ნიჩაბი (სარჯველაძე, 2001: 279) .  

მოჭრილ ხეს, რომელზეც ტილოს ჭიმავდნენ, ჩვენი წინაპრები ძელს 

უწოდებდნენ. ძელი  უძველესი ქართული სიტყვაა და თავდაპირველად ზოგადად 

ხეს ნიშნავდა (სარჯველაძე, 2001: 264). შემდეგში ძელმა მხოლოდ მოჭრილი ხის 

მნიშვნელობა შეინარჩუნა. ტილო ნავის ძელზე საგანგებოდ მიჭედილ ხის შვერილზე 

მაგრდება. „ძელი მოსტყდა და ავთადილ დარჩა ნავ-დაულეწელი― – ვკითხულობთ 

„ვეფხისტყაოსანში― (2012:193,სტრ.1031). 

ნავის ანძის თავზე სელის ფართო ნაჭერი იყო დამაგრებული, რომელსაც 

ძველად, ისევე როგორც დღეს, აფრა ეწოდებოდა: „აფრა ეწოდების ნავთა და 

ხომალდთა აფქიოსსა, რომელ არს ქართა გამბერველობით ნავთა მატარებელი― 

(სულხან-საბა ორბელიანი).  მისივე ცნობით  ლატანს ანუ წვრილსა და გრძელ ძელს, 

რომელზედაც აფრა იყო გადაჭიმული,  კესი ეწოდებოდა(ძველი ქართული სიტყვის 

მნიშვნელობა ახალი ქართულისას ემთხვევა). 

კესი–ხომალდის აფრის გასაბამი ლატანი (საბა) 

ლატანი – წვრილი და გრძელი ძელი (საბა) 

აფრის მნიშვნელობით ზოგჯერ აფქიო არის მოხსენიებული, მაგრამ ამ ტერმინის 

წარმოშობა დღესაც გაურკვეველია. აფქიონ-ი – აფრა  დადასტურებულია   

ზ.სარჯველაძესთან (2001: 12).   

 ზოგჯერ აფრის მნიშვნელობით სიტყვა „ფრთას―  ხმარობდნენ. ასეთი რამ X 

საუკუნის ერთ ხელნაწერში, კერძოდ,  „შატბერდის კრებულშია― დამოწმებული. 

როგორც ცნობილია, აფრა წარმოადგენდა ტილოს ნაჭრისაგან დამზადებულ 

მოწყობილობას ხომალდზე. აფრის საშუალებით ადამიანმა პირველად გამოიყენა  

სტიქიონი თავის სასარგებლოდ.  როგორც ვარაუდობენ, მისი გამოყენება 

დაახლოებით ძვ. წ.VI-V ასწლეულებს შორის ისწავლა. აფრასთან დაკავშირებით ნ. 

მარი წერს, რომ ეს ტერმინი ქართველებმა აფხაზებისგან გადმოიღეს. სესხება 
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სავსებით  ბუნებრივია, მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ,  რომ „ფრ‖ ძირიდან მრავალი  

ქართული ტერმინია წარმოქმნილი: ფრენა, ფრინველი, ფრიალი, ფრთა. აფრა 

ფრიალიდან ჩანს წარმოშობილი და იგი ძირეული ქართული სიტყვა უნდა იყოს. 

ნავის თავში ანძაზე გაჭიმულ აფრას, ალბათ,  წინა,  პირველი  ან კიდევ  მეწინავე 

აფრა, ხოლო ნავის ბოლო ანძაზე აღმართულ აფრას ბოლოი აფრა ეწოდებოდა, აფრის 

მომსახურე პერსონალს ქართველები  მეაფქიონეს / მეაფრე-ს  ან კიდევ   ნავის აფრათა 

განმგეს / აფრის მეურნეს  უწოდებდნენ. ნავის ნიჩბებთან  ნიჩბისმცემელნი  ანუ 

მენიჩბეები ისხდნენ ნავებში. 

აფრის მნიშვნელობით გვხდება ტერმინი  ეზო.  სიტყვა  „ეზოს―  ძველ ქართულ 

ენაში გაცილებით მეტი მნიშვნელობა ჰქონდა, ვიდრე დღეს. მათ შორის ის ქსოვილის 

ფართო ნაჭერს, გადახურულ ადგილს, სახლს და აფრასაც ნიშნავდა (სარჯველაძე, 

2001: 80). 

ყოველგვარ ნავს მიმართულებას საჭე აძლევს. საჭე უძველესი ქართული 

სიტყვაა. მცირე ზომის ნავებს საჭე კორპუსზე არ უმაგრდებოდათ. ამ მიზნით 

იყენებდნენ გრძელსა და წვრილ ჯოხს, რომელსაც ხალას  უწოდებდნენ.  ტერმინი 

ხალასი გვხდება რუსთაველის პოემაში: „კვლა ერთი ტახტი ოქროსა, წითლისა მართ 

ხალასისა― (2012:266,სტრ1424). ძველად ნავის სამართავ გრძელ ჭოკს ხალას ეძახდნენ. 

(კუტალეიშვილი,1987:366). (ჭოკი – წვრილი და გრძელი ჯოხი – ხალა). დიდი ზომის 

საზღვაო ნავებს კი თავდაპირველად ორი საჭე უკეთდებოდათ კიჩოზე ორივე მხარეს. 

ამიტომ ძველ ქართულ წერილობით ძეგლებში საჭე  ნარიანი მრავლობითის ფორმით 

–„საჭენი― არის მოხსენიებული. საჭე ჩვეულებრივი ფიცარი იყო, რომლის ერთი 

ბოლო ნავის კორპუსზე იყო დამაგრებული, მეორე კი წყალში ჩაშვებული. საჭის 

მართვა სპეციალური სახელურით ხდებოდა. 

 საჭე-ჲ – ნიჩაბი, საჭეთმპყრობელი – გემის, ნავის წამყვანი. საჭეთმხერვალი – 

მესაჭე, მენიჩბე. საჭეთმპყრობ-ი – მენიჩბე (სარჯველაძე, 2001: 192). მხერვალი ზ. 

სარჯველაძესთან განმარტებულია როგორც წამყვანი (სარჯველაძე, 2001: 161 ). 

ხმელეთის იმ ნაწილს, რომელიც ყოველმხრივ წყლითაა გარშემორტყმული, 

ძველად, ისევე, როგორც დღეს, კუნძული ეწოდებოდა. ამის გარდა, ჩვენი წინაპრები 

იმავე მნიშვნელობით იყენებდნენ სიტყვებს ხერთვის, რომელიც ამავე დროს, 
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ნახევარკუნძულსაც აღნიშნავდა, და ჭალაკს. ფეოდალური ხანის ქართული 

მწერლობის ძეგლებში ყველაზე ხშირად ეს უკანასკნელი ტერმინია გამოყენებული. 

ჭალაკ-ი – კუნძული; ნახევარკუნძული; ხმელეთი (სარჯველაძე, 2001: 161). 

ჭალაკოვან-ი – კუნძულიანი (სარჯველაძე, 2001: 161 ). 

ხერთვის-ი – კუნძული (სარჯველაძე, 2001: 281 ). 

 ხმელეთის იმ ნაწილს, რომელიც მდინარეს ან ზღვას ესაზღვრება, კიდე ან 

კიდევ  პირი ეწოდებოდა. აქედან, ზღვის ნაპირის მნიშვნელობით იხმარებოდა ზღვის 

პირი  ანუ კიდე. სიტყვა  კიდე და ნაპირი შოთა რუსთველის უკვდავ პოემაშიც არის 

გამოყენებული: „შევიდეს, ჩასხდეს ხომალდსა, გამართეს ზღვისა კიდითა;  ჩვენ აქა 

ვპოვეთ ზღვის პირსა კაცი უსულოდ მდებარე...‘‘(2012:191, სტრ. 1020;1024).  

შესიტყვება  „ზღვის ნაპირი― ქართულ მწერლობაში შედარებით გვიან დამკვიდრდა. 

სულხან-საბას ლექსიკონში ეს სამივე ტერმინი თანაბრად არის წარმოდგენილი, 

ლექსიკოგრაფი წერს: „ნაპირი-ზოგად ყოველთა კიდეთა სახელი არს. ხოლო ზღვათა 

და წყალთა ნაპირსა ეწოდების კიდე― შდრ. სარჯველაძე კიდე-ჲ –ნაპირი (2001: 106 )   

 ნაპირთან ახლოს ხომალდები ან ნავები  მოხერხებულ ადგილას ჩერდებიან. 

ზოგჯერ ასეთი ადგილი ქარისაგან დაუცველია და იქ ხომალდების დიდი ხნით 

გაჩერება არ შეიძლება. ასეთ ადგილს ქართველები სადგომს უწოდებდნენ, რაც 

დღევანდელ რეიდს უთანაბრდება. იგი ძველი ქართული ენის ლექსიკონში ასეა 

განმარტებული: სადგომელ-ი  –სადგომი; საყრდენი (სარჯველაძე, 2001: 179).  

ხომალდის დაყენება ქარებისაგან დაცულ ყურეში უფრო საიმედო იყო.  ასეთ 

ადგილს ქართველები ნავთსაყუდელს თუ ნავთსადგურს უწოდებდნენ. ორივე 

სახელწოდებისათვის საერთოა მათი პირველი ნაწილი ნავი. სადგური ზმნა 

,,დგომიდან― მოდის, ხოლო საყუდელი – „ყუდ― ფუძიდან და სამყოფელს ნიშნავდა. 

გვიან ხანებში ნავთსადგურის და ნავთსაყუდელის ნაცვლად ნავსადგური და 

ნავსაყუდელი შემოვიდა. სულხან-საბა ამ ორი ტერმინის მნიშვნელობას 

ერთმანეთისაგან განასხვავებს: „ნავსადგური – სადაცაა ნავი დადგომად შესაძლებელ 

არს ზღვათა შინა―, ხოლო  „ნავთსაყუდელი – სადა ზღვა უკუმდგარია, ვითარცა ტბა, 

მყუდრო და უღელავი―. როგორც ვხედავთ, საბასთან ნავსაყუდელი უფრო უხიფათო 

და მოსახერხებელი ჩანს, ვიდრე ნავსადგური. რუსთაველის პოემაში ვხვდებით 

ტერმინს სადგურნი: „აჩინნა კაცნი, სადაცა სადგურნი ნავთა ჩენოდეს― (2012:121, სტრ. 
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632 ) შდრ. სადგურ-ი – სადგომი, სამყოფი, ადგილი;  ნავსაყუდელ-ი – ნავსადგური, 

განსასვენებელი;  ნავისსადგურ-ი –ნავსადგური; ტბა-ჲ – ნავსადგური (სარჯველაძე). 

ძველმა ბერძნებმა დაახლოებით ძვ. წ. IV საუკუნიდან იმ მიზნით, რომ 

მეზღვაურებისათვის ნავსადგურების მიგნება გაეადვილებინათ, შუქურების აგება 

დაიწყეს. სამწუხაროდ, საქართველოს სანაპიროზე ამგვარი შუქურების მშენებლობის 

შესახებ ცნობა არ მოგვეპოვება, თუმცა  მისი აღმნიშვნელი  ტერმინი დასტურდება: 

იოანე გედევანიშვილი შუქურას მეორე ქართულ სახელს მანათობელს უწოდებს, 

ბოსფორის სრუტეს გავლის დროს მოგზაური აღნიშნავს: „არიან დაშენებულნი 

ციხენი და მას ციხეს შიგან მანათობელნი ორსავე მხრით, რათა მავალნი ნავნი არ 

შეცდნენ გზისაგან ამ ბოღაზისა―. აქვე წერს: „გაღმა და გამოღმა ციხენი არიან და მას 

ციხესა შიგან ნათობენ მანათობელნი...― 

ტერმინი მანათობელი – რაც ანათებს, დასტურდება ასევე ქართული ენის 

განმარტებით ლექსიკონში (ჩიქობავა, 1955: 282) და იმავე მნიშვნელობით ეს ტერმინი 

დასტურდება ზ. სარჯველაძესთან.  რუსთაველის პოემაშიც ხშირად გამოიყენება   

მნათობი: „ჩემსა რა ვკადრო მნათობსა, ვიყავ რად დღეთა მლეველად,..―(2012:37, 

სტრ.184 ). 

ძველად ნავები ჩვეულებრივ ნაპირთან ახლოს დაცურავდნენ, თუმცა 

საჭიროების შემთხვევაში არც ღია ზღვაში გასვლას ერიდებოდნენ. ზღვის ამ 

მონაკვეთს ჩვენი წინაპრები უფსკრულს უწოდებდნენ, ზოგჯერ კი  ,,გულსა 

ზღუისსაც― ხმარობდნენ .  

 უფსკრული – ძველ ქართულში სიღრმეს, მიუწვდომელს აღნიშნავდა.  

უფსკრულ-ი  უფსკეროს და  უფსკრულმიუწდომლობა-ჲ  სიღრმეს ნიშნავს 

(სარჯველაძე, 2001: 221). 

ნავი წყალში დამალულ მეჩეჩზე ანუ  ვრაქიაზე  არ უნდა მოხვედრილიყო. 

 ვრაქია საბას მიხედვით : „არს ადგილი ზღვათა  შინა თხელი, გინა კლდოვანიო, 

რომელსა ნავი ანუ ტივი ეკვეთოს, შეიმუსვრის, რომელსა მეჩეჩსა უწოდებენ―. 

 შემუსვრა – ძველ ქართულში დამტრევას, გატეხვას, დალეწვას ნიშნავს. 

შემუსვრული ანუ გატეხილი ნავი შეიძლებოდა ,,დაქცეულიყო― კიდეც. იმავე 

მნიშვნელობით არის დასახელებული ეს სიტყვა ზ.სარჯველაძესთან ( 2001: 244). 

 ნავის დაქცევა – ნავის დაშლას ნიშნავს . 
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დაქცევა – დანგრევა; დამხობა; ჩაძირვა; დაღუპვა (სარჯველაძე, 2001: 72). 

წყნარ ამინდში, როცა ზღვა არ ღელავდა, ნავის მართვა მენავეთმოძღრისათვის 

შედარებით იოლი იყო, მაგრამ ძალზე ხშირად ზღვაზე ამინდი იცვლებოდა, 

აღიძრებოდა და აღდგებოდა  ქარი,  აღაშფოთებდა ანუ ააღელვებდა ზღვას და 

მენავეთმოძღვრის საქმეს ძალზე ართულებდა. როგორც წესი, ყოველგვარი ამინდის 

ცვლილებას, თუ ქარის შეცვლას – მოწევნასა ქარისასა, ამას წევრები 

მენავეთმოძღვარს დაუყონებლივ აცნობებდნენ. ბუნებრივია, ყველა ტიპის ქარი 

ნაოსნობას ხელს არ უშლიდა.  პირიქით, ქარის გარეშე აფრიან ნავს გადაადგილება არ 

შეეძლო. მენავეთმოძღვარი ხშირად იძულებული იყო  დალოდებოდა მობერვასა 

ქარისასა.  

ტერმინი  „მოწევნა― მოსვლას ნიშნავს (სარჯველაძე, 2001: 149) 

ქართველებსაც მიმართულების მიხედვით ჰქონდათ ძირითადად  ოთხნი ქარნი 

ცისანი. იყო ქარი ჩრდილოის, სამხრის, დასავლისა, აღმოსავლის  (სარჯველაძე, 2001: 

259,185,68,16 ). ქარს, რომელიც ზღვიდან ქროდა ნაპირისკენ – ზღვაური ეწოდებოდა. 

ქარს, რომელიც ბარიდან მთისკენ ქროდა – ქვენა ქარი ანუ  ქარი ქვეაღმა ეწოდებოდა. 

დასავლეთ საქართველოში  მთიდან ბარისაკენ, ზღვისკენ მქროლავ ქარს  –ზენა ქარი  

ეწოდებოდა. ზენაჲთ ანუ ზემოდან (სარჯველაძე, 2001: 89). ასევე გვხდება სხვა 

სახელწოდებანიც. ჩრდილოეთის ქარს, ხშირად წვიმა და ავდარი რომ მოჰქონდა, 

ნოტიო -ს ეძახდნენ. ნოტიე-ჲ  სისველეს, სველს ნიშნავდა ( სარჯველაძე, 2001: 168 ) 

 მშრალ ქარს – ხმელი  ერქვა, ანუ სისველეს მოკლებული.  

ქარები როგორც ზღვაზე, ისე ხმელეთზე ერთმანეთისაგან სიძლიერითაც 

განსხვავდებოდნენ. ძველ ქართულში  ნიავი   სუსტ ქარს ეწოდება, ზ. 

სარჯველაძესთან დასტურდება როგორც ქროლა.  

 ნიავზე ოდნავ ძლიერია ნიავქარი. ნიავქარი დასტურდეა როგორც – ძლიერი 

ქარი, ქროლა. ნიავქარზე ძლიერი იყო  ქარი დიდი.  შემდეგ მოდიოდა ფიცხელი, 

ძლიერი, სასტიკი და ნიავწულილი ანუ  ქარიშხალი (სარჯველაძე, 2001: 167, 227). 

ტერმინი – სასტიკი სულხან-საბას განმარტებით, ძველ ქართულში „დიდად 

ძლიერს― ნიშნავდა. გრიგალი – ძალზე ძლიერი ქარის აღმნიშვნელად გამოიყენებოდა.  

თუ „წარმართებული იგი ქარი ბერვიდა― , რომელი ნავისათვის „უკანით კერძო― 

ანუ ზურგის ქარი იყო , მაშინ ასეთ ქარს  ჰამოი  ანუ საამოს (სარჯველაძე, 2001: 287)  
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კეთილს /კაია / მარჯვეს / შემწეს  უწოდებდნენ.  მეორე მხრივ, თუ ქარი „პირიქით, 

კერძო / წინააღმდეგ / პირისპირ /― ცემდა , ასეთ ქარს „ავ ქარს― უწოდებდნენ. 

მრავალ სამხედრო ნავს ერთი მეთაური ჰყავს, ამ მნიშვნელობით ქართველები 

გამოიყენებდნენ ტერმინს  წინამძღვარი. 

ნაოსნობის აღმნიშვნელ ზოგად ტერმინად ქართველები ნავთმავლობას 

იყენებდნენ,  ზღვაოსნობას კი ზღვათმავლობას უწოდებდნენ. ამავე მნიშვნელობით 

გამოიყენებოდა ტერმინი მეზღუეურობაც.  სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში 

მეზღვაურის მნიშვნელობით  ზღვიერნი, ზღვაში მყოფნი და ზღვის კაცი ,  ზღვას 

მოარულნი – იხმარება. ჩვეულებრივ კი შუა საუკუნეებში ამ მნიშვნელობით მენავე 

იხმარებოდა, ხოლო მენავეობა ზღვაზე და მდინარეებზე ცურვასაც აღნიშნავდა. 

ტერმინები „ნავთმავალი და ზღვათმავალი― მოწმობს, რომ ყოველგვარ 

გადაადგილებას სვლა ეწოდებოდა. ,,ვეფხისტყაოსანში― ამავე მნიშვნელობით 

მოხსენიებულია  სიტყვა ცურვა: ,,უბრძანა, თუ: ნავებითა წადით, ზღვა-ზღვა 

მოიცურვეთ; ზღვა-ზღვა ცურვა მომეწყინა, მით გამოვე ზღვისა პირსა,..―. 

(2012:120,111,სტრ.631,581). ცურვა ნიშნავს მოძრაობას, გადაადგილებას, მაგრამ 

რატომღაც გამოთქმა ,,ნავით ცურვა ქართულში  ვერ დამკვიდრდა. ყოველგვარი 

ნავით მგზავრს ძველად – ნავით მავალი, ნავით მოგზაური, ნავით მგზავრი  

ეწოდებოდა.  

ძველ ქართულში ნავზე დაჯდომას რამდენიმე ტერმინი გამოხატავდა –  ასვლა, 

შესვლა, შეჯდომა, ხოლო გადმოსვლას – გარდმოსვლა ეწოდებოდა. 

ზ. სარჯველაძის ძველ ქართული ენის სიტყვის კონაში დასტურდება შემდეგი 

ტერმინები: მენავე-ჲ – მეზღვაური; გემის პატრონი; მენავება-ჲ – მეზღვაურობა; 

მენავეთმოღუაწე-ჲ – მესაჭე; მენავეთმოძღუარ-ჲ – მეზღვაურთა უფროსი; მენავეობა-

ჲ – მეზღვაურობა; მეზღჳსპირე-ჲ – ზღვისპირელი; მეთევზობა-ჲ – მებადურობა; 

მეთევზე-ჲ – მებადური; ზღჳსკარ-ი – ზღვის სანაპირო; ზღჳსმოგზაურ-ი – ზღვაზე 

მოგზაური; ზღჳსყურე-ჲ – ზღვის სანაპირო; ზღუა-ჲ – ზღვა, აუზი,დასავლეთი; 

ზღჳთმავალ-ი – მეზღვაური; ზღჳთკერძო-ჲ –ზღვის მხარე. ტერმინი „მენავე― 

ბევრჯერაა გამოყენებული ,,ვეფხისტყაოსანში― ამავე მნიშვნელობით: „ჩვენ 

გავგზავნნეთ მენავენი, რომელთაცა კვლა უვლია,...;შორით ნახა, მენავენი 

მოდიოდეს― (2012: 120, სტრ. 630). 
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ბუნებრივია, ნავის ეკიპაჟის მიზანი მარტო ტვირთისა  და მგზავრის გადაყვანა 

არ იყო, ბევრი მათგანი თავის ნავს ზღვაში საყაჩაღოდ შეაცურებდა ხოლმე. 

ქართველები ზღვაზე ყაჩაღს  – ნავის მბრძოლს  უწოდებდნენ.   რუსთაველი ამავე 

მნიშვნელობით იყენებს მეკობრეს: „გამოჩნდა ნავი მეკობრე დროშითა მეტად 

გრძელითა, მას ნავსა ნავთა სალეწლად სახნისი ჰგია ძელითა― (2012: 195, სტრ. 1025). 

 მეკობრე  – ძველ ქართულში მტაცებელს ნიშნავდა და ყველას  აღნიშნავდა, 

ვინც მგზავრს ძარცვავდა ზღვაზე თუ ხმელეთზე. დღეს კი ამ სიტყსვას მხოლოდ 

ზღვის ყაჩაღის მნიშვნელობით იყენებენ. ყაჩაღის მნიშვნელობით  ტერმინი მეკობრე 

დასტურდება ზ. სარჯველაძესთანაც. 

  სხვადასხვა ზომის ნავს სხვადასხვა წყალწყვა, ანუ როგორც ძველი 

ქართველები იტყოდნენ,  ტვირთმზიდაობა გააჩნდა. ძველმა ქართველებმა იცოდნენ, 

რომ გარკვეული ზომის ნავს მისი შესაბამისი ტვირთი უნდა ეზიდა: ,,წერილ არს 

ტვირთი განწესებული ეყოფინ ნავსა, უკეთუ დაუმძიმო, დაინთქას, და უკეთუ 

მსუბუქად იყოს...― – ვკითხულობთ ,,გრიგოლ  ხანძთელის ცხოვრებაში―.  ნავის 

დასაქირავებლად გარკვეულ თანხას იხდიდნენ, რასაც  – სანავე/მიზდი  ეწოდებოდა. 

შდრ. მიზდი   – სასყიდელი (სარჯველაძე).   

ყოველგვარი ნავით მგზავრს „ნავით მავალი ან ნავით მგზავრი ეწოდებოდა―. 

ნაოსნობისათვის ნავის მომზადებას მოკაზმვა  ერქვა (სარჯველაძე, 2001: 138).  

მოკაზმვა რუსთაველის პოემაშიცაა გამოყენებული: „მეფემან ნავი-ხომალდი მოკაზმა 

ზღვისა  კიდესა― (2012: 268, სტრ. 1433). 

ნავის აგებას ანუ შენებას – ნავის მოქმედება  ეწოდებოდა. ნავის ამგებ ადამიანს 

კი – ნავის მოქმედი.  ძველ ქართულში  მოქმედი  – მუშაკს, შემოქმედს, საქმის 

ჩამდენს ნიშნავდა. 

„სიტყვის კონასა―  და სხვა ძეგლებში მოხსენიებულია ნავის სხვა 

სახელწოდებებიც:  ცალფა, ნიში / ნუშა,  ვარცლი ( კუტალეიშვილი, 1987: 22) . აქედან 

ყველაზე გავრცელებული სწორედ ვარცლი იყო.  იგი ერთი მთლიანი ხისაგან 

გამოთლილი ნავის სახელწოდებაა.  ვარცლის ფორმის ნავებს ვარცლა ნავებსაც 

უწიდებდნენ, გურიაში მას მორა  ნავი  და სამეგრელოში  პიტა ფიცარა  ნავს 

ეძახდნენ. ეს იყო დათლილი და გადაკერებული ფიცრებისაგან შეკრული ნავი. 

ლაზეთში ასეთ ნავს  ფათალია,  ხოლო გურიაში  ხეჭეპა  ერქვა.  სახელწოდება  ნიში  
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სალიტერატურო ქართულში მეგრული „ნისორი―-დან (გობი) შემოდის, რომელიც 

თავდაპირველად ერთ ხეში ამოთლილ ნავს ნიშნავდა, ხოლო შემდეგში კი მან 

სხვადასხვა ტიპის ნავის მნიშვნელობაც მიიღო (კუტალეიშვილი, 1987: 22, 24). „მცირე 

ნავსა ეწოდება ნუშა და მის უდიდესსა ვარცლი― ( სულხან -საბა). 

 ორჩხომელი –სათევზაოდ გამოიყენებოდა. თევზს მეგრულად  „ჩხომი― ჰქვია―. 

ამიტომ სულხან საბას სიტყვის კონაში მოცემული სახელწოდება „ორჩხომელი― 

ქართული საზღვაო ნავის ერთ-ერთი სახელწოდებაა. ეს ტერმინი მეგრული „ოჩხომე 

ნიშადან― უნდა მოდიოდეს, რაც ქართულში სათევზაო ნავს ნიშნავს ( ბერაძე,1981: 92). 

ოლეჭკანდერი /ოლაჭკანდერი – ასე უწოდებს ვახუშტი ბაგრატიონი მის დროს 

დასავლეთ საქართველოში გავრცელებულ ერთ ნავს. „ოლაჭკანდერი, რომელ არს 

მომცრო კატარღა―, ვკითხულობთ „სიტყვის კონაში―. ეს ტერმინი გამოჩენილი 

მეცნიერის ნიკო მარის აზრით, მეგრული „ოლეჭკანდუადან― მოდის, რაც 

გადაჭედილს ნიშნავს. როგორც ჩანს, ჩვენს წინაპრებს ახალი ტიპის ნავისთვის 

სახელის დარქმევის დროს, ყურადღება მიუქცევიათ  ტექნიკური სიახლისათვის, რაც 

გვერდებზე ფიცრების მიჭედებას გულისხმობს (ბერაძე,1981:65). 

ძველქართული საზღვაო დარგისთვის დამახასიათებელი ლექსიკური 

ერთეულებია: სათხეველი, სამჭედური, ხოლიხი, ხელბადე. ქართველები  ზღვის 

თევზს ანკესითაც იჭერდნენ და ბადითაც. ძველად ყოველგვარ ანკესს სამჭედური  

ეწოდებოდა. „სამჭედური – ესე არს ყოველივე კავი თევზთა შესაპყრობელი, ხოლო 

უპატარაესსა ჰქვია ანკასი, რომელიც არს ნემსკავი, ხოლო გრძლად ნასხამსა ანკასსა 

წილკავი ეწოდების― (საბა). ეს ძველი ქართული ტერმინია და ენათმეცნიერთა აზრით, 

ზმნა „ჭერადან― მოდის. ბადის უძველესი ქართული სახელწოდებაა „სათხეველი― ეს 

ტერმინი მხოლოდ ერთი სახის ბადეს შემორჩა, რომელსაც დღეს სასროლ ბადეს 

უწოდებენ. ბადეს მნიშვნელობით გამოიყენებოდა   სათრეველა. მას ზღვაში ნავის 

სვლის დროს შლიდნენ, ტერმინი ხოლიხი წრიული ბადეს აღნიშნავდა, მას წყალში 

დგამდნენ, ასეთივე უფრო დიდი იყო ხელბადე (ბერაძე,1981:108,107). ბადე –საბასთან 

შემდეგნაირადაა განმარტებული: „ბადე არს თევზთა შესაპყრობელი: სათხეველი, 

ხოლიხი, ხელბადე...― 

ჯერ კიდევ ძველ დროში ადამიანი დარწმუნდა, რომ ნავის გაჩერება წყალზე 

შესაძლებელი იყო რაიმე სიმძიმის ნავიდან წყალში ჩაშვებით. უძველესი ღუზა ქვის 
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იყო. ღუზას იყენებდნენ ძველი ფინიკიელები, ეგვიპტელები, ბერძნები თუ 

რომაელები. თავდაპირველად ეს იყო დიდი ზომის ნახვრეტიანი ქვა, რომელსაც 

თოკი ჰქონდა მიბმული. მეზღვაურები თანდათან დარწმუნდნენ, რომ სხვადასხვა 

ამინდში სხვადასხვა სიმძიმის ღუზა იყო საჭირო. ამიტომ გაჩნდა ნავებზე 

განსხვავებული ზომის გახვრეტილი ქვები. მომდევნო ხანაში ძველმა ნაოსნებმა ამ 

მიზნით სპეციალური ტომრებისა თუ კალათების გამოყენება დაიწყეს, რომელშიც 

სხვადასხვა ზომის ქვებს აწყობდნენ. შემდეგ ქვის ღუზის ფორმა თანდათან დაიხვეწა. 

ფინიკიელებმა ღუზად გამოყენებულ დიდ ქვებს რამდენიმე ნახვრეტი გაუკეთეს, 

რომელშიც წვერწამახვილებულ ხის პალოებს უყრიდნენ. ისინი მდინარის ან ზღვის 

ფსკერს მოედებოდნენ და ამით ღუზის ძალას ზრდიდნენ. მეზღვაურები მალე 

დარწმუნდნენ, რომ ღუზის ფსკერზე მოდება ძალზე მოსახერხებელი იყო. ამიტომ 

მათ ხიდან კავის მაგვარი ღუზების გაკეთება დაიწყეს. შემდეგ ხე რკინამ შეცვალა. ასე 

გაჩნდა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე რამდენიმე საუკუნით ადრე რკინის ღუზა. 

რომელმაც თავისი ფორმა დღემდე შემოინახა (ბერაძე, კუტალეიშვილი).  

რკინის ღუზებს კავის ფორმა ჰქონდათ, ამიტომ ქართველებმა მასაც „კავი― 

უწოდეს. კავ-ი –ღუზა ; ჯოხი (სარჯველაძე, 2001: 103). 

საკუთრივ  ღუზა  პირველად სულხან-საბა ორბელიანთან გვხდება. ამ სიტყვის 

ეტიმოლოგია დღეისათვის მთლად გარკვეული ვერ არის. ლექსიკოგრაფი დავით 

ჩუბინაშვილი მას სპარსულიდან შემოსულად თვლის. ამ შემთხვევაში მისი ფუძე 

უნდა ყოფილიყო სპარსული ქუზ, რაც  მოღუნვას ნიშნავს,  მაგრამ, როგორც 

ვახსენეთ, სპარსულში   „ღუზის― აღმნიშვნელად იხმარება სიტყვა „ლანგარი― და თუ 

სესხებასთან გვექნებოდა საქმე, მაშინ ეს უკანასკნელი ტერმინი ბერძნულ-

სპარსულისა და სხვა ენების გავლენით უფრო უნდა დამკვიდრებულიყო. 

აღსანიშნავია, რომ ამ ძირიდან მოდის ქართული „კუზი―.  

მეგრულში არის ზმნა „ღუზუა―, რაც მოღუნვას, გაღუნვას ნიშნავს, ხოლო 

„მოღუზული― –მოღუნულს, ჩაშვებულს. მეგრელები  ხშირად ხმარობენ გამოთქმას: 

„მუს ოღუზუქ?― ე.ი. „რას ეპოტინები/ეჭიდები?―. ღუზა ძირისგან მომდინარეობს ზმნა 

„ო-ღუზ-უქ― და გამოხატავს შეჭიდებას. ღუზა ფსკერიდან შეხებისას თავის სიმძიმით 

ეჭიდება სილას, ეფლობა მასში, რაც აუცილებელია ნავის ერთ ადგილზე 

დასამაგრებლად. ამდენად,  ჩვენ იმ მკვლევართა მოსაზრებას ვიზიარებთ, 
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რომლებსაც ღუზა ადგილობრივ ტერმინად მიაჩნიათ. ეს სიტყვა მეგრული ,,ღუზუა― - 

დან უნდა მოდიოდეს (კუტალეიშვილი, 1987:73-74).  

 ქართულ ენაში სიტყვა „ღუზის― შემოსვლის შემდეგ  „კავის―,  როგორც საზღვაო 

ტერმინის, მნიშვნელობა გარკვეულად შეიზღუდა. საბას განმარტებით,  „კავი ეს არის 

ნავის ღუზა―, ხოლო „ღუზა ხომალდის კავი―. ხომალდს ქართველი ლექსიკოგრაფი 

დიდი ზომის საზღვაო ნავებს უწოდებს. ასევე საბა ღუზას განმარტავს, როგორც 

„ხომალდის დასაყენებელ რკინას― და რკინას ღუზის სინონიმად მიიჩნევს. 

სარჯველაძესთან ტერმინი ღუზა დასტურდება  ანკურა-ჲ -ის ფორმით (2001: 8). 

2.  თურქული ენიდან  ნასესხები საზღვაო ტერმინები სამხრულ დიალექტებში 

და საშუალ ქართულში:  

მსგავსი მაგალითები ბევრი არ არის, მაგრამ მაინც შეიძლება გავამახვილოთ 

ყურადღება. მაგალითად ასეთია კოლაუზი / ყოლაუზი. საბა კოლაუზს ასე 

განმარტავს: სხვათა ენაა, ქართულად ეტიკი ჰქვია. ხოლო ეტიკი ასეა განმარტებული: 

გზის მცოდნე (ცინცაძე, ფაღავა:1998, 231).  

ზღვიდან ნავსადგურში ხომალდის შეყვანა განსაზღვრულ სიძნელეებთან იყო 

და დღესაც  არის დაკავშირებული. თანამედროვე ქართულ საზღვაო 

ტერმინოლოგიაში   გემის უსაფრთხო  პორტში შეყვანაში პასუხისმგებელი პირი არის 

ლოცმანი.   იოანე გედევანიშვილი ამ სიტყვის მნიშვნელობით ტერმინს ,,ყოლაუზს― 

იყენებს. იგი წერს: „თვითნიერ ყოლაუზისა ვერა ვლის უცხო ნავი ზღუას შინაგან―. ეს 

ტერმინი თურქული ,,ყოლაუზი―–დან მოდის. იგი დამოწმებულია  შოთა 

რუსთაველთანაც. ქართველები „ყოლაუზს― ჩვეულებრივ გზის გამკვლევის, გზის 

მასწავლებლის მნიშვნელობით იყენებდნენ. აჭარულში შ. ნიჟარაძე ადასტურებს 

კოლაუზს (kilavuz),  იმოწმებს საბას, ნ. ჩუბინაშვილსა და ნ. მარს.   

ქეგლ-ში ეს ტერმინი დასტურდება როგორც ყოლაუზი – გზის მაჩვენებელი 

(შდრ. თურქ.kılavuz=გზის მაჩვენებელი, მეგზური, გამძღოლი. გამყოლი, მეგზური, 

გამცილებელი, ზღვ. ლოცმანი). 

„ჩვენებურების― მეტყველებაშიც დადასტურებულია კოლაუზი 

(ფუტკარაძე,1993),  იმერხეულში კი– ყოლაუზი. აღნიშნულ სიტყვას აჭარულში, 

მუჰაჯირთა მეტყველებასა და იმერხეულში იგივე მნიშვნელობა აქვს, რაც საბასთან.  
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საშუალი ქართულის ძეგლებში გვხდება როგორც კოლაუზი, ისე ყოლაუზი 

//ყოლოუზი//ყულაუზი//კოლაოზი//კულაოზი: „მაცთურისაგან კოლაუზობა და 

ბრმისაგან გუშაგობა ვძებნე (ვისრ.182); „შენ იყავ ამაგზისა ბრმა კულაოზი, შენ 

ჩამაგდე ორმოსა შიგან―(იქვე, 223). 

ც. აბულაძე შენიშნავს: „კოლაუზი საერთო თურქული სიტყვაა –  მეგზური, 

ბელადი, ლოცმანი, გამყოლი, ქარავნის თავში მავალი სახედარი, გადატანით 

მაჭანკალი (აბულაძე,1982: 72 ). 

ტერმინი კოლაუზი (კოლაუზისა)  დასტურდება როგორც გზის მცოდნე (საბა). 

სინონ. ეტიკი (ჩიქობავა,1955:1265). ყოლაუზი გამოყენებულია რუსთაველის 

პოემაშიც: „...ავთანდილ კმა ყოლაუზად, სხვამცა ვინღა წაიტანა! ( 2012:254,სტრ.1360). 

დაახლოებით ორი საუკუნის წინ ქართულში შემოვიდა ტერმინი კიჩო.  ეს 

სახელწოდება თურქული ,,კიჩ―-იდან ( თურქ. kiç-დან ) მოდის, რაც ამ ენაში ნავის 

ბოლოს ნიშნავს. 

XVIII საუკუნეში ნავის ანძის მნიშვნელობით ქართულში კიდევ ერთი ტერმინი  

გაჩნდა –  დირეგი. ეს სიტყვა თურქული  „direk― -ის პირდაპირი კალკია (თურქ. direk 

=ბოძი, ანძა). დღეისათვის ეს ტერმინი მხოლოდ აჭარის ხალხურ მეტყველებას 

შემორჩა. 

მოგვიანებით აფრის პარალელურად ქართულ ენაში დამკვიდრდა  იალქანი. ეს 

სიტყვა ამავე მნიშვნელობის თურქული  „იელქენიდან―  მოდის. იგი  ორი თურქული 

სიტყვის „იელ― (თურქული  yel )-ქარი და „იქენ―  სვლა - შეერთების შედეგადაა 

მიღებული და ქარით მავალს ნიშნავს. ეს სიტყვა ტიმოთე გაბაშვილის „მიმოსვლაშია― 

მოხსენიებული (თურქული ტერმინი აკადემიკოსმა ს. ჯიქიამ განმარტა). 

ლაზურში თურქულიდან შემოვიდა ტერმინი ფელუკა, რომელიც ხომალდს 

აღნიშნავდა. თურქულში ეს ტერმინი იტალიური „ფელიკას―-იდან არის შესული. 

(ზოგი ფელუკას ძველ ბერძნულ ენას მიაკუთვნებს, ზოგი მკლევარი– არაბულ 

„ფალაგა/ფალაკა―-ს, რაც არაბულში ხვნას ნიშნავს, ანუ მათი აზრით, ფელუკა ნიშნავს 

ნავს, რომელიც წყალს ხნავს, ანუ ტალღებზე თავის კვალს ტოვებს (ბერაძე,1981: 96). 

დიმონი აჭარულში   საჭეს აღნიშნავს. აქ ორგვარ სესხებასთან გვაქვს საქმე. 

იტალიურიდან ეს სიტყვა ჯერ თურქულში შევიდა, თურქულიდან კი –  აჭარულში.  

თურქულად საჭეს დიუმენი / დუმენი ( თურქ. dümen ) ეწოდება. 
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აჭარასა და ლაზეთში დამკვიდრებულია თურქულიდან შემოსული ტერმინი – 

რეიზი. ეს ტერმინიც პირველად საბას აქვს გამოყენებული მაჰმადიანური გემის 

კაპიტნის მნიშვნელობით. რეიზი (თურქ. reis ) თურქულში არაბულიდან არის 

შესული, სადაც იგი თავს, წინამძღოლს ნიშნავდა. 

აჭარაში ჩრდილოეთის ქარის აღმნიშვნელად იხმარება  ტერმინი კარილი, 

რომელიც ამავე მნიშვნელობის თურქული სიტყვიდან  karayel მოდის. აქვე  

ჩრდილოეთიდან  მქროლავ ძლიერ  ქარს იუზდუს უწოდებდნენ. ეს უკანასკელი 

სავარაუდოდ, თურქული iyildizis  გავლენით დამკვიდრდა, რაც თურქულშიც  

ჩრდილოეთის ქარს აღნიშნავდა. 

 ბაშს – ნავის წინა ნაწილს უწოდებდნენ (თურქ.baş= თავი ნიშნავს). 

 კიჩალთი –,,კიჩოდან― ნაწარმოები ტერმინია  და ნიშნავს ყრუ,   დახურულ 

სათავსოს ნავის ბოლოს (kiç).  

 ტახტას – უწოდებდნენ ნავის თითოეულ ფიცარს (თურქ.tahta=ფიცარი). 

 თექნე – ნავის კორპუსია (თურქ. tekne ) 

 კაბურღა – ნავის გვერდები (თურქ. kaburga  ) 

 ტაბანი – აჭარასა და ლაზეთში ნავის ძირის ფიცარს ეწოდება(თურქ.  

Taban=ძირი ). 

 ქურექს – აჭარაში ნიჩბის მნიშვნელობით  იყენებდნენ (თურქ. Kürek=ნიჩაბი). 

საბას ლექსიკონში მოხსიენებულია ორი ტიპის საზღვაო ნავი: პურკატა, 

პურკატი და ზარბუნა. პურკატა ევროული ფრეგატის დამახინჯებული თურქული 

გადმოცემაა. იგი წარმოადგენდა მცირე ზომის იალქანიან გემს, რომელზეც 10-17 

ნიჩაბი იყო განლაგებული. ზარბუნაც თურქული სიტყვაა და მცირე ზომის 

სატვირთო გემს ეწოდება (ბერაძე,1981: 57). 

კანჯო – მომცრო ნავი (ქეგლ). ეს ტერმინი თურქულიდან უნდა იყოს შემოსული 

(თურქ. Kanca=კაუჭი, კავი).  

სერენა – თურქული ტერმინია და ანძის ბაგირს ნიშნავს (თურქ. serena). 

გვიან შუასაუკუნეებში საქართველოში დაცურავდნენ ძირითადად თურქული 

ხომალდები. თურქები ხომალდს გემს უწოდებდნენ. ეს იშვიათი თურქული 

ტერმინია, რომელიც საკუთრივ თურქული წარმოშობისაა (gemi– ხომალდი, გემი). ეს 
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ტერმინი  ჯერ ქართულ ხალხურ მეტყველებაში შემოვიდა, შემდეგ სალიტერატურო 

ენაშიც დამკვიდრდა.  

თურქულის გავლენით მეზღვაურსაც ლაზები გემიჯის უწოდებენ, ,,ჯი― - 

თურქულში პროფესიის აღმნიშვნელი სუფიქსია ( gemici =მეზღვაური,ზღვაოსანი). 

მენიჩბეებს – ტაიფას ეძახიან (თურქ. Tayfa= მეზღვაური),. შორეულ ნაოსნობას კი 

– კერბეთს  უწოდებდნენ, რაც  თურქული  kerbet-იდან არის  შემოსული. 

ნაპირზე ნავის ამოსათრევად აჭარაში და ლაზეთში  ტაქოზსაც  იყენებდნენ. ესეს   

თურქული ტერმინია: ტაკოიზ / ტაკაზი  (თურქ. takoz)= ხის მორი), რომელიც ნავებზე 

სხვადასხვა დანიშნულებისათვის გამოიყენებოდა. თავად თურქულში კი ეს სიტყვა 

შუა საუკუნეების იტალიური ენიდან არის შესული,  სადაც სიტყვა ,,tacco‖ სოლს 

ნიშნავს.  

 შენობას,  სადაც ნავის ასაგებად საჭირო გამზადებულ მასალას, ან თვით ნავებს 

ინახავდნენ,  თერცხანი  ეწოდებოდა. იგი არაბულიდანაა თურქულში შესული 

(tershane –„თერსჰანე―) და  გემთსაშენს ნიშნავს.  არაბულად „დარ-ას-სინაა― 

ჩვეულებრივ ნავსაშენს ნიშნავს. აქედანაა მიღებული სიტყვა არსენალი,  რომელიც 

ბევრ ევროპულ ენაში ამავე მნიშვნელობითაა შესული. 

3. ბიზანტიური და ბერძნულიდან შემოსულია ტერმინები:  

ოკეანოს / უკიანეს  (Ο ωκεανός)–ტერმინი ძველ ქართულში ზოგადად ოკეანესაც 

ნიშნავდა და კონკრეტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. ზოგჯერ უკიანოს  ქართველები 

ხმელთაშუა ზღვის აუზსაც უწოდებდნენ. 

გვიან შუასაუკუნეებში ქართულ ენაში გაჩნდა ტერმინი ლიმენა /ლიმონა / 

ლიმონი, რომელიც ბერძნული ტერმინია  λιμγησ  „ლიმენას―- იდან მოდის და 

ნავსადგურს თუ ნავსაყუდელს აღნიშნავს.   „ლიმენა ელლენებრივ ნავსაყუდელი―  

(საბა). საილუსტრაციო მაგალითს კი  არ მიუთითებს. შ. ნიჟარაძე აჭარულში 

ადასტურებს ლიმანს და განმარტავს: 1.ფონი (მდინარეში), 2. სანაოსნოდ გამოსადეგი, 

სანაოსნი სიღრმის მქონე ბუნებრივი ადგილი ზღვაზე, ზღვისპირას ფარვატერი, 

ნავსადგური (საზოგადოდ)―. მიუთითებს მის ბერძნულ წარმომავლობაზე 

(ნიჟარაძე,1972: 240). 

დასახლებული ერთეული დაუცავს  მუჰაჯირთა მეტყველებასაც: „აქეთა 

თერეფზე წახუალ, ლიმანში გახვალ (ფუტკარაძე, 494). ლიმანი იგივე ლიმენაა, 
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რომელიც გვხდება ბერძნულიდან ნათარგმნ ძეგლებში: „რაჲთა სოფელი მათი და 

ლიმენანი მოცალებასა მიემთხჳნენ (იოსებ.ფლავ.14:8,5). „ლიმენას პარალელურ 

რედაქციებში ენაცვლება ნავთსადგური და ნავთსაყუდელი (ვიმოწმებთ „კლემაქსის― 

პარალელურ რედაქციებს): „ცდუნებული ვინაჲმე ლიმენასაგან (H. 285, 46 R) შდრ 

ნავსაყუდელი სავსე ნავებითა  ადვილად  შესაძლებელ  არს  შემუსრვად  ნავთა  

(A.286, 49 R). როგორც ვხედავთ, ტერმინი ფონეტიკურად შეიცვალა, მნიშბნელობა კი 

იგივე დარჩა. (ცინცაძე, ფაღავა,1998: 110, 111 ). 

ზღვიდან ნავის აღმოთრევის და ზღვაში ჩაშვების დროს გამოიყენებოდა ძველი 

მოწყობილობანი, რომლებსაც ფელენგი და  ერგატი  ეწოდებოდა (φαλάγγιον, 

έργατης). 

 ფელენგს – უწოდებდნენ წყლის მორებს, რომლებსაც ერთმანეთისაგან თითო 

მეტრის დაშორებით დააწყობდნენ და ზედ ნავს გააცურებდნენ, ისე რომ, ნავი მიწას 

არ შეჰხებოდა. ჩვეულებრივ ასეთ მორებს კამეჩის ან თხის მუცლის ქონს უსვამდნენ, 

რათა ნავს სრიალი გაადვილებოდა. ეს ტერმინი ძველ ბერძნულიდან უნდა იყოს 

შემოსული, სადაც „ფალანგიონ― მრავალ მნიშვნელობასთან ერთად, ხის მრგვალ 

მორებს აღნიშნავდა და ხმელეთზე ნავების გადასაადგილებლად გამოიყენებოდა. 

თურქულში ეს ტერმინი ფელენკი/ფელეკი თუ ფალაკის ფორმითაა 

დამკვიდრებული. 

მოწყობილობა  – ერგატი  ერთგვარ ამწეს წარმოადგენდა. ეს იყო მიწაში ღრმად 

ჩასმული ხის ძელი, რომელზეც ხისვე კოჭა იყო წამოცმული. კოჭას თავზე 

გაკეთებული ჰქონდა სახელურები,  რომლებსაც რამდენიმე ადამიანი ატრიალებდა 

და ერთგატზე  ახვევდა მსხვილ თოკს, რომლის ერთი ბოლო ნავს ჰქონდა გამობმული 

და ასე ამოყავდათ ნავი ზღვიდან. ქართულში ეს ტერმინი უშუალოდ ძველი 

ბერძნულიდან უნდა იყოს ნასესხები, სადაც ერგატეს ოწინარს, ამწეს ნიშნავს. 

ერგატეს მსგავსი ტერმინი თურქულშიც არის, რომელიც ამ ენაში ბერძნულიდან 

შესულა განსხვავებული ფორმით: „ირგატ― (irgat). ეს ტერმინები მოწმობს, რომ ამგვარ 

მოწყობილობას ჩვენი წინაპრები ანტიკური ხანიდან იყენებდნენ (შესაძლოა 

ზუგდიდის რაიონში გავრცელებული გვარები ფელენგია, ერგატია, ფელანგია  ნავის 

წყალში შესაცურებელი და ამოსათრევი მოწყობილობების სახელწოდებასთან იყოს 

დაკავშირებული (ფელენგი, ერგატი). მთხრობელთა გადმოცემით, ამ გვარების 
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წარმომადგენლები ნავის ცალკეული ნაწილების დამზადებაში იყვნენ 

დაოსტატებულნი). 

ეპივატი ძველი ბერძნული ტერმინია  და იქაც მგზავრს ნიშნავს. 

ნიჩაბი-ს  პარალელურად დასავლეთ საქართველოში უძველესი დროიდან  ხოპი 

/ ხოფის  ხმარობდნენ.  იგი ძველი ბერძნული სიტყვიდან „ხოპი― -დან  მოდის.  ხოპი 

პირველად სულხან-საბას აქვს მოხსენიებული თავის ლექსიკონში. 

ასევე დასავლეთ საქართველოში დამოწმებულია ტერმინი  პარუხი. ამ სიტყვის 

წარმოშობა მთლად გარკვეული ვერ არის. როგორც ჩანს, იგი ორი ძველბერძნული 

სიტყვის გაერთიანებითაა მიღებული: პარო  და  ხეუს . ბერძნულში ეს სიტყვა ხელის 

გაწვდენას  ნიშნავს. 

 ნავის წინა ნაწილს ბერძნები პრორას უწოდებდნენ, ამიტომ ქართველებმა 

მესაჭის თანაშემწეს, ბერძნულის გავლენით, მეპრორე  უწოდეს. 

დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთში ჩრდილოეთის ქარს ზოგჯერ  ბორას 

ან კიდევ  ფორიაშს  უწოდებდნენ. ორივე ძველი ბერძნული  ბორიასიდან მოდის, რაც 

ჩრდილოეთის  ქარს ნიშნავდა. შესაძლებელია ეს ტერმინი ჩვენში ბერძნულიდან 

შემოვიდა, სადაც ორივე ეს სახელწოდება რამდენიმე საუკუნის წინ დამკვიდრდა. 

ლაზურში ნიკო მარს დამოწმებული აქვს ქარის სახელი ზიფოსი, რომელიც 

ძველი ბერძნული ზეფიროსიდან  უნდა მოდიოდეს. 

 ტერმინი, რომელიც ნავთა შენაერთებს აღნიშნავდა, არ დაიძებნა ძველ  

ქართულ  ძეგლებში.  ,,სიტყვის კონაში― მოცემული  სტოლი  განმარტებულია 

შემდეგნაირად:  „მრავალი ნავი საბრძოლველი―. ეს სახელწოდება ბერძნული 

სტოლისიდან მოდის, რაც ფლოტს ნიშნავს. თავად ფლოტი კი ჰოლანდიური 

ტერმინია და ის რუსულ ენაში XVIII საუკუნეში დამკვიდრდა. შემდეგ კი 

ქართულშიც  შემოვიდა. ძველ ქართულში კი ჩვეულებრივ ნავები იხმარებოდა. 

ფეოდალურ საქართველოში ყველაზე გავრცელებული ზომის ერთეულია –

ლიტრა. ის ბერძნული სიტყვა  – ლიტრა-დან  მოდის და ჭურჭელს აღნიშნავს. იოანე 

ბატონიშვილის ,,კალმასობაში―  ნავის ტვირთმზიდაობა არის გაზომილი 

ლიტრობით: ,,გარნა სავაჭრო ხომალდი ორმოც ლიტრასაც წაიღებს―. ტერმინი ლიტრა 

მოხსენიებულია ასევე რუსთაველის პოემაში: „სამოცი ლიტრა წითელი აწონით არ-

ნაკლულითა,...― (2012:188,სტრ.1007) 
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XI საუკუნის მწერლობაში გვხვდება ნავის ახალი სახელწოდება  ,,ხუამალდი―, 

რომელიც შემდგომ  ხომალდით  შეიცვალა. ეს ტერმინი ,,ვეფხისტყაოსანშიც― არის 

დადასტურებული ხომალდის ფორმით.  ამ ტერმინის ეტიმოლოგიის გარკვევა 

რთულია. გარეგნულად ეს ტერმინი ბერძნულ  „ხელანდოს― მოგვაგონებს,  რაც 

სამხედრო მრავალნიჩბიან ნავს ნიშნავს,  ქართულში კი აფრიან ნავს აღნიშნავს. 

„შევიდეს, ჩასხდეს ხომალდსა, გამართეს ზღვისა კიდითა― ( 2012: 191, სტრ. 1024). 

კარაპა, რომელიც საბას მომცრო ნავით აქვს მოხსეინებული, ბერძნული 

კარაბოს/კარაბიდან  მოდის. კარაპი – პატარა ნავი ( სარჯველაძე, 2001: 103). 

ლაზეთის  საზღვაო ნავს სანდალი ეწოდებოდა. შდრ. სანდალი –პატარა ნავი 

(სარჯველაძე, 2001: 185). ჩვენს ენაში ის გამოიყენებოდა ძვირფასი ხის ჯიშის ან 

კიდევ ფეხსაცმლის აღსანიშნავად, ასეთ ფეხსაცმელს ბერძნულში „სანდალიონი― 

ეწოდებოდა და ხომალდის სახელიც ამ ძირიდან მოდის. 

პიდალიო  ძველი ბერძნულიდან მოდის და  საჭეს ნიშნავს. 

გვხდება სამხედრო ნავის სახელწოდება  დრომონი, რომელიც ყოველთვის 

ბიზანტიურ სამხედრო ნავს აღნიშნავს. საბას განმარტებით – დრომონი 

განმარტებულია როგორც „გალიონი―, იგივე იტალიური  „გალეაა―, რომელიც 

სამანძიანი იყო და ათას კაცს იტევდა (ბერაძე,1981: 38). 

მოდი –ბიზანტიურში წონის ერთეულია. ამ ტერმინს    ვხვდებით  XI საუკუნეში, 

გიორგი მთაწმინდელის ერთ თხზულებაში, რომელიც იოვანეს და ექვთიმეს 

ცხობრებას შეეხება:  ,,ნავი ხუთასი მოდისაი―(ხსენებული ნავი ბიზანტიაში 

არსებული ათონის მთის ქართული მონასტრის ბერებს აჩუქა იმპერატორმა). 

ფანარი / ფონარი / ფორანი  ბიზანტიური  ფანარიონ-იდან მოდის. მას  კი თავის 

მხრივ  ძველი ბერძნული სიტყვა –ფანოს უდევს საფუძვლად, რაც სანათებელს, 

ჩირაღდანს ნიშნავდა. ფანარს სანათურის მნიშვნელობით    პირველად XIV საუკუნის  

ქართულ საისტორიო ძეგლში ,,ხელმწიფის კარის გარიგება― ვხდებით. შუქურას 

მნიშვნელობით ეს სიტყვა პირველად სულხან-საბა ორბელიანის ,,მოგზაურობაშია― 

გამოყენებული:  „ლიმენა თავი თავისით არ ვარის, კაცთაგან გაკეთებულია... ორი 

ფანარი მაღალი ნავსაყუდელის კარს აქა იქით―. 

კატერგონი  ჩვენში  კატარღის  სახით დამკვიდრდა. მას ერთი აფრა ჰქონდა, 

მაგრამ ძირითადად ნიჩბებით მოძრაობდა. ძველ ბერძნულში სიტყვა „კატერგოს― 
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მძიმე შრომის ადგილს აღნიშნავდა. ბიზანტიელებმა სამხედრო ნავს მენიჩბეთა 

უმძიმესი შრომის გამო „კატერგონი― უწოდეს: „დავკაზმე ნავი– კატარღა― 

(ბერაძე,1981: 52). 

4. ლათინურიდან შემოსული ტერმინები: 

ანძა – მოჭრილ ხეს, რომელზეც ტილოს ჭიმავდნენ, ჩვენი წინაპრები ძელს 

უწოდებდნენ. ძელი  უძველესი ქართული სიტყვაა და თავდაპირველად ზოგადად 

ხეს ნიშნავდა. შემდეგში ძელმა მხოლოდ მოჭრილი ხის მნიშვნელობა შეინარჩუნა. 

ტილო ნავის ძელზე საგანგებოდ მიჭედილ ხის შვერილზე მაგრდება. ასეთ შვერილს 

ლათინურად  „ansa‖–„ანსა― ეწოდებოდა. ეს ტერმინი ჩვენში  ანძის  ფორმით 

შემოვიდა და დამკვიდრდა (ბერაძე,1981: 35). 

XIII საუკუნის დასაწყისში ქართულ ენაში მეკობრის მნიშვნელობით შემოდის 

სიტყვა ყურსალი (ამ ხანის ქობულის ძეთა აღაპშია მოხსენიებული). ამ სიტყვის 

ძირია ლათინური კურსუს, რაც ზღვაზე მოგზაურობას ნიშნავს. 

5. იტალიური ენიდან შემოსული ტერმინები: 

ტიმონი –  ტიმონე/ტემონე/ დიმონი-საჭეს ნიშნავს.  იგივე მნიშვნელობა აქვს მას 

აჭარულშიც.  აქ ორგვარ სესხებასთან გვაქვს საქმე. იტალიურიდან ეს სიტყვა ჯერ 

თურქულში შევიდა, თურქულიდან კი –  აჭარულში.  თურქულ ენაზე  მას დიუმენი / 

დუმენი (dümen) ეწოდება. 

ყოველგვარი ნავის ეკიპაჟის ყოველი წევრის საერთო სახელი მენავე იყო. მენავეს 

მეორე მნიშვნელობაც გააჩნდა. იგი ნავის თავს, დღევანდელი ტერმინოლოგიით, 

კაპიტანს აღნიშნავდა. ეს ტერმინი შემოკლებული მენავეთმოძღვარია. მოძღვარს 

ძველ ქართულში თავის, უხუცესის მნიშვნელობა გააჩნდა. იშვიათად 

მენავთმოძღვრის ნაცვლად იხმარებოდა ნავის წინამძღოლი ან ნავის უფალი. ეს 

უკანასკნელი ნავის პატრონსაც აღნიშნავდა. 

კაპიტანი იტალიური წარმოშობისაა, რომელიც ლათინური „კაპუტიდან― 

მოდის, რაც თავს ნიშნავს. იტალიურში კაპიტანი თავდაპირველად წინამძღოლს, 

მეთაურს ნიშნავდა. XV  საუკუნეში დამკვიდრდა იტალიურ საზღვაო 

ტერმინოლოგიაში თანამედროვე მნიშვნელობით. ქართული მწერლობის 

ძეგლებიდან პირველად ეს ტერმინი სულხან-საბას წიგნში ,,მოგზაურობა ევროპაში― 

არის ნახსენები „კაფიდანის― ფორმით.  
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ბარკა – მცირე საზღვაო ნავი, რომელსაც ერთი აფრა გააჩნდა.  

6. რუსულიდან შემოსული ტერმინები:  

აღვნიშნავთ, რომ ამ გზით შემოსული ტერმინები თავად რუსულს სხვა ენებიდან 

შეუთვისებია.  იოანე ბატონიშვილი ნაოსნობას მოიხსენიებს ტერმინით  – ნავიღაცია. 

ლოცმანი (ჰოლანდ) –  გემის გაცილების სპეციალისტი პორტის საზღვრებში, 

პორტთან მისასვლელებზე და პორტებს შორის, ვინც კარგად იცნობს ნაოსნობის 

ადგილობრივ პირობებს. 

 ბრიგი (ინგ.) – მე-18 სს-ში ორანძიანი სამხედრო ხომალდი. 

 კორვერტი(ფრ.) – ზარბაზნებით აღჭურვილი სამხედრო გემი მე-17 – 19 სს-ში. 

ფრეგატი (იტალ.) – სხვადასხვა კლასის საბრძოლო ხომალდები იალქნიანი 

ფლოტის ეპოქაში მე-12–17 სს-ში (უზუნაძე,2001: 28,29). უფრო გვიან შემოვიდა 

ფლოტი (ინგ.), ავრაალი (ინგ.), ვახტა (ჰოლანდ.), ტრიუმი (ჰოლანდ.), კაიუტა 

(ჰოლანდ.), შტურმანი (ჰოლანდ),  იუნგა (ჰოლანდ). 

 მრავალ სამხედრო ნავს ერთი მეთაური ჰყავს, რომელსაც ყველა ენაში 

ადმირალს უწოდებენ. ეს ტერმინი არაბულიდან მოდის, სადაც ,,ამირ ალ ბაჰრ― 

არაბულად ზღვის მბრძანებელს, ზღვის ბატონს ნიშნავს. დაახლოებით XIII საუკუნის 

დასაწყისში ამ ენიდან ეს ტერმინი ძველ ფრანგულში შევიდა (ფრანგული–Amiral) 

ფორმით, საიდანაც დღევანდელი რუსული адмирал (ადმირალი) მივიღეთ. ქართულ 

ენაში ეს ტერმინი პირველად იოანე გედევანიშვილის ჩანაწერებში გვხვდება. შუა 

საუკუნეების საქართველოში ამ მნიშვნელობით „წინამძღვარი― იხმარებოდა 

(ბერაძე,1981:38).  

დასასრულს, სრულად  განვმარტავთ სიტყვა-ტერმინს ნავი.  ნავი ინდო-

ევროპული წარმოშობის სიტყვაა, მისი ფუძე კიდევ სანსკრიტულ ტექსტებშია 

დამოწმებული. იგი გვხდება ძველ სპარსულსა თუ ძველ ბერძნულში, აგრეთვე 

ლათინურში. აფრიანი ნავი მოხსენიებულია რუსთაველის პოემაშიც: „ნავი სრულად 

საქონლითა მომიღია, ვითა ძღვენი ― ( 2012: სტრ 1039) .   

„ნავი— ესე ზოგადი სახელი არს ყოველთაა ნავთა. ხოლო მცირესა ნავსა ნუშა და 

მისსა უდიდესსა ვარცლი, კოპანო, კარაპა, კარჭაპა, ჴუმალდი, კარაფიტა, 

ორჩხომელი, ოლეჭკანდერი და კატარღა. ერთი მეორის უდიდეს-უდიდესნი არიან, 

ხოლო ხომალდი და დრომონი უდიდეს ყოველთა; სტოლი საომარნი ნავი― (საბა). 
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ვარცლი–ერთ ხეში ამოღებული ნავის ტიპი საქართველოში; კოპანო – (kopano) ნავის 

ტიპი საქართველოში რომელიც ნიჩბებით იმართებოდა; კარაპა – ნავის ტიპი ძველ 

საქართველოში, რომელიც ჩამოჰგავს კატარღას, მაგრამ მასზა მცირე ზომისაა; კარჭაპა 

– საშუალო სიდიდის საზღვაო ხომალდი ძველ საქართველოში; ჴუმალდი – 

ფეოდალურ საქართველოში გავრცელებული აფრიანი ნავი, რომლის 

ტვირთმზიდაობა 100-150 ტ.აღწევდა; კარაფითა – (karapita) ნავის ტიპი ფეოდალურ 

საქართველოში;  ორჩხომელი – აფრიანი სათევზაო ხომალდი; ოლეჭკანდერი – შუა 

საუკუნეების საქართველოში ფართოდ გავრცელებული ქართული აფრებიანი 

ხომალდი, რომელსაც შეეძლო 200-300 მგზავრის გადაყვანა; კატარღა – საბრძოლო 

ხომალდი ფეოდალურ საქართველოში, 50 ნიჩბითა და ერთი დამხმარე აფრით; 

დრომონი – დიდი ზომის საზღვაო ხომალდი ფეოდალურ საქართბელოში; სტოლი – 

ერთი დანიშნულების ხომალდთა ერთობლიობა...(კუტალეიშვილი,1987:334, 

335,340,341,339,352,353,358,367). 

ზემოთქმულიდან  გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ნაოსნობას და საზღვაო 

საქმეს საქართველოში ხანგრძლივაი  და საინტერესო  ისტორია აქვს, რაც თავის 

მხვრივ,  აისახებოდა იმ დროის  როგორც ქართულ სამწერლობო ენაში, ძეგლებში,   

ხალხურ მეტყველებაში, შესაბამისად,  საზღვაო ტერმინოლოგიაში. ძველი ქართული 

საზღვაო ლექსიკური ერთეულების  პარალელურად  გაჩნდა ნასესხები ლექსიკაც, 

კერძოდ,  ბერძნული, თურქული,  ბიზანტიური, რუსული, იტალიური ენებიდან 

შემოვიდა საზღვაო ტერმინები. ამ მიმართებით ჩვენთვის განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი და დასაყრდენი არის სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონა― და 

ზურაბ სარჯველაძის „ძველი ქართული ენის სიტყვის  კონა―.  საუკუნეების  

მიხედვით თვალშისაცემია უცხო სიტყვათა გაბატონების  ტენდენცია.  თუ შუა 

საუკუნეებამდე საზღვაო ლექსიკაში ჭარბობდა  ქართული  ვარიანტები, XVIII 

საუკუნიდან იგი განდევნა უცხოურმა და მისი ადგილი დაიჭირა.  მომდევნო 

პერიოდის  დოკუმენტებში მწირად, მაგრამ მაინც არის ძველი ქართული საზღვაო 

ლექსიკა შემორჩენილი. 
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§ 3. ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის სემასეოლოგიური დახასიათება                                            

3.1. პოლისემია  

ყოველ ერთ ცნებას ერთი ტერმინი უნდა შეესაბამებოდეს. აქედან 

გამომდინარეობს ტერმინის ძირითადი ნიშან-თვისება – ერთმნიშვნელობიანობა ანუ 

მონოსემიურობა. 

 ტერმინის ერთმნიშვნელობიანობა, აღსანიშნისა და ნიშნის ცალსახა 

დამოკიდებულება, თითქოს მექანიკურად უნდა გამორიცხავდეს სიტყვათა ამგვარ 

ურთიერთობებს, როგორიცაა პოლისემია, ომონიმია, სინონიმია და სხვ. მაგრამ 

დარგობრივ ტერმინოლოგიებში, და მათ შორის, საზღვაოშიც,  ამ ლექსიკურ–

სემანტიკურ პროცესებს მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა და საგანგებო შესწავლასა 

და განხილვას საჭიროებს.  

პოლისემია, როგორც აღინიშნა, რეალურად არსებობს მრავალი ენის 

სემანტიკურ სისტემაში. პოლისემიური სიტყვა შედგება ლოგიკურ-საგნობრივი 

თვალსაზრისით რამდენიმე განსხვავებული მნიშვნელობისაგან, რომლებიც 

აზრობრივი განსხვავებების მიუხედავად არ არღვევენ პოლისემიური სიტყვის 

მთლიანობას და მის ცალკეულ ლექსიკურ-სემანტიკურ ვარიანტებად (ლსვ) 

გვევლინებიან. 

 პოლისემია ეწოდება სიტყვის უნარს, ერთდროულად გადმოგვცეს რამდენიმე 

მნიშვნელობა. ის გამოხატავს აღსანიშნსა და ნიშანს შორის ცალსახა 

დამოკიდებულებას: ერთ ნიშანს რამდენიმე აღსანიშნისათვის. პოლისემია უაღრესად 

საინტერესო ენობრივი მოვლენაა, ვინაიდან ის უშუალოდაა დაკავშირებული 

ადამიანის აზროვნებასთან, მის მიერ სამყაროს აღქმის უაღრესად რთულ, 

მრავალკომპონენტიან და მრავალსაფეხურიან პროცესთან. „სამყაროს აღქმის 

პროცესში ადამიანის აზროვნება ცდილობს ასახოს არა მხოლოდ ცალკეული საგნები 

და მოვლენები, არამედ ის მსგავსებაც, რაც მათ შორის არსებობს ან, რასაც მოცემული 

ენობრივი კოლექტივი ხედავს; ანდა ახალი, შეუცნობელი საგნები და მოვლენები 

ასახოს მათი კავშირებისა და მიმართებების მეშვეობით უკვე ნაცნობ, შემეცნებულ 

საგნებსა თუ მოვლენებთან.  ამდენად, პოლისემიის აღმოცენების ერთ-ერთი მიზეზი 

ადამიანის აზროვნების თავისებურებაა, ასახოს ენაში სამყაროს მრავალფეროვნება და 

ერთიანობა, ადამიანის აზროვნების უნარია, სამყაროს შემეცნების პროცესში მისი 



52 
 

მრავალფეროვნება დაიყვანოს ერთიანობაზე. პოლისემიის ფენომენში ვლინდება 

ენაში ეკონომიის პრინციპის მოქმედებაც, კერძოდ, შინაარსის პლანის 

მრავალკომპონენტურობა გამოხატვის პლანში ერთი ერთეულითაა წარმოდგენილი. 

ამით, თითქოს ხერხდება იმ წინააღმდეგობის მოხსნა, რომელიც არსებობს ენის 

შედარებით შეზღუდულ რესურსებსა და სამყაროს უსასრულო კონკრეტულობას 

შორის― (მარგალიტაძე,2012:354). 

 პოლისემია ინგლისური ენისთვის ერთობ დამახასიათებელი მოვლენაა. 

ინგლისური ენის სიტყვები, მხედველობაში გვაქვს ინგლისური საზღვაო დარგის 

ლექსიკა, მრავლად  გვხვდება ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიაში. ენაშიც და 

ტერმინოლოგიაშიც პოლისემია შეიძლება  გამოიწვიოს უცხო ენიდან თარგმნამაც: 

თუ სიტყვას ინგლისურ საზღვაო ტერმინოლოგიაში რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს, 

იგი შეიძლება გადმოჰყვეს ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიაშიც (უმეტესად იმავე 

მეტყველების ნაწილით, ზოგჯერ–სხვა მეტყველების ნაწილით). საილუსტრაციოდ 

განვიხილავთ  პოლისემიური მნიშვნელობის ტერმინებს ინგლისურსა და ქართულ 

ენებში. 

არსებითი სახელები: 

Tank 

 მნიშვნელობები ინგლისურ ენაზე  მნიშვნელობები ქართულ ენაზე 

1. container for liquid or gas 

2. tanker-truck,cistern 

3.reservoir 

1.სითხისა და აირის საცავი 

2. ცისტერნა 

3. საცავი 

 

Sail 

მნიშვნელობები ინგლისურ ენაზე მნიშვნელობები ქართულ ენაზე 

1. A piece of material extended on a mast to 

catch the wind and propel a boat or ship or 

other vessel. 

2. The conning tower of a submarine 

3. A journey by boat or ship (a two-day sail) 

 

1.აფრა 

 

 

2. წყალქვეშა ნავმისადგომის კოშკი 

3. მოგზაურობა ნავით ან გემით 

(ორ დღიანი მოგზაურობა) 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/container
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/liquid
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gas
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/journey
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boat
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ship
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4. a sailing vessel or ship. 4. იალქნიანი გემი 

  

  pipeline 

მნიშვნელობები ინგლისურ ენაზე მნიშვნელობები ქართულ ენაზე 

1. A long pipe, typically underground, for 

conveying oil, gas, etc. over long distances  

 

2. A channel or system supplying goods 

 

1. მილსადენი (ნავთობის, გაზის, სითხის 

გადასატანი არხი) 

 

2. საქონლის მიწოდების არხი, სისტემა 

engine 

მნიშვნელობები ინგლისურ ენაზე მნიშვნელობები ქართულ ენაზე 

1. motor 

2. machine 

1. ძრავა 

2. მანქანა 

 

   yard 

მნიშვნელობები ინგლისურ ენაზე მნიშვნელობები ქართულ ენაზე 

1.warehouse (an outside area used for storage) 

2.work area ( an enclosure within which any 

work or business is carried on, often used in 

combination with navy yard) 

3. a unit of measurement . 

 

1.საწყობი 

2.გემთსაშენი ვერფი, საპორტო 

სახელოსნო 

 

3. იარდი (სიგრძის საზომი) 

 

 

Oil 

მნიშვნელობები ინგლისურ ენაზე მნიშვნელობები ქართულ ენაზე 
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1. petroleum ( the black oil obtained from 

under the earth's surface from which petrol 

comes) 

2.diesel/lubricating oil( a thick liquid that 

comes from petroleum, used as a fuel and for 

making parts of machines move easily 

3. fuel 

1.ნავთობი 

 

 

2. საპოხი მასალა 

 

 

3. საწვავი 

Table  

 მნიშვნელობები ინგლისურ ენაზე მნიშვნელობები ქართულ ენაზე 

1.schedule 

2. a flat surface 

3. a small plank 

4. multiplication table. 

1. ცხრილი 

2. ბრტყელი ზედაპირი 

3. პატარა ფიცარი 

4. გამრავლების ტაბულა 

 

 

ზედსართავი სახელი:  

  Strait 

მნიშვნელობები ინგლისურ ენაზე მნიშვნელობები ქართულ ენაზე 

1.Being free from deviation / bending / 

curvature 

2. Direct, not crooked 

3. Direct; shortest; uninterrupted (a straight 

flight, a straight road, a straight path, a 

straight way) 

4. Straight forward, frank, open (a straight 

answer, a straight question, straight talks) 

1. გაუმრუდებლად / მიხვევ-მოხვევის გა- 

რეშე არსებული 

2. სწორი 

3.პირდაპირი, უმოკლესი (გზის, 

მარშრუტის, რეისის, კურის და მისთ). 

4.გულწრფელი,გულახდილი 

(პირდაპირი პასუხი, პირდაპირი კითხვა, 

გულწრფელი საუბარი) 

 

 

ენაში პოლისემიური სიტყვის რამდენიმე მნიშვნელობიდან ერთი ძირითადი 

ანუ ნომინაციური მნიშვნელობაა, ხოლო დანარჩენი ამის საფუძველზეა 
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განვითარებული და გადატანით მნიშვნელობებადაა მიჩნეული. სწორედ ეს 

გადატანითი მნიშვნელობა, რომელსაც ლექსიკური ერთეული მეტაფორული 

ხმარების შედეგად იძენს, არის პოლისემიის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი.  

მეტაფორა (ბერძნ.: metaphora - გადატანა) — მხატვრული გამოსახვის 

სტილისტიკური ხერხი. პოეტურად შესაძლებელს, დასაშვებს, ასოციაციებითა თუ 

კონტრასტით, ანალოგიებით წარმოსადგენს ემყარება ან აგებულია სიტყვათა 

გადატანით მნიშვნელობაზე. გამოარჩევენ ოთხი ტიპის მეტაფორას: 

 1. როდესაც უსულო საგანის თვისება გადატანილია სულიერ საგანზე; 

 2.სულიერი საგნის თვისება გადატანილია უსულო საგანზე; 

 3.უსულო საგნის თვისება გადატანილია უსულო საგანზე; 

 4.სულიერი საგნის თვისება გადატანილია სულიერ საგანზე.  

აღვნიშნავთ, რომ საზღვაო ტერმინებს ახასიათებთ   მეტაფორული დატვირთვა.  

საილუსტრაციოდ მოვიყვანთ ერთსიტყვიან და ორსიტყვიან ტერმინებს, რომლებიც 

არსებითი სახელებით არიან გადმოცემული და რომლებიც ადამიანის სხეულის 

ნაწილებს ან ტანსაცმელს აღსანიშავენ, ასევე გვხვდება ზედსართავი  სახელები და 

ზმნები. პრედიკატული სიტყვები აერთიანებენ ორი რიგის კატეგორიას,  კერძოდ,  

საგნის ნიშანს, თვისებას – ზედსართავ სახელებში და მოქმედების, მდგომარეობის 

ნიშანს–ზმნებში. ჩვენ მიერ მოყვანილი მაგალითები (ტერმინები) ატარებს 

მეტაფორულ დატვირთვას უმეტესად ინგლისურ საზღვაო ტერმინოლოგიაში,  

ზოგჯერ ქართულშიც.  ასახელებს საზღვაო მექანიზმების, ნაწილების 

სახელწოდებებს, თვით მექანიზმს/ხელსაწყოს, მექანიზმის თვისებებს და მოქმედებას 

და ა.შ.  მაგ. მეტაფორულადაა  გამოყენებული შემდეგი  ინგლისური  ერთსიტყვიანი 

საზღვაო ტერმინები: 

 

სხეულის ნაწილები ტერმინები 

1.body – სხეული 

2.skin – კანი 

3.hand – ხელი 

4.jaw – ყბა 

5.leg – ფეხი 

1.body –კორპუსი 

2.skin –ფენა, გარსი 

3.hand –სახელური 

4.jaw– მომჭერი  

5.leg –საყრდენი, საბრჯენი 
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6.heel – ქუსლი 

7.face – სახე 

8.elbow – იდაყვი 

9.joint – სახსარი 

10.head – თავი 

11.arm – მკლავი 

12.back – ზურგი 

13.eye – თვალი 

14.cheek – ლოყა 

15.head – თავი 

16.lip – ტუჩი 

17.shoulder – მხარი 

18.foot – ტერფი 

6.heel –დახრილობა, დაგვერდება 

7.face –ზედაპირი 

8.elbow –მილყელი(კუთხური) 

9.joint –შეერთების ადგილი, ნაერთი 

10.head –თავი (დგუშის) 

11.arm – სახელური, ბერკეტი 

12.back – უკანა ნაწილი (დანადგარის) 

13.eye –მარყუჟი, ყუნწი 

14.cheek – ტიხარი, კედელი(გვერდითი) 

15.head– თავი (ტექ) 

16.lip – მილტუჩი 

17.shoulder – ბორტის კუთხე, ღაწვი 

(გემისა) 

18.foot – ნაწილი (ქვემო),საყრდენი 

 

ტანსაცმელი ტერმინი   

1.skirt – ქვედაბოლო 

2.crown – გვირგვინი 

3.jacket – ჯაკეტი 

4.cap – კეპი 

5.sleeve – სახელო 

6.collar –საყელო 

7.coat –პიჯაკი, პალტო 

8.pocket – ჯიბე 

9.dress – კაბა 

10.bonnet – ქუდი 

11 hood –კაპიშონი 

12.shoe – ფეხსაცმელი 

13.clothing – ტანსაცმელი  

1. skirt – კალთა (დგუშის) 

2.crown – გვირგვინი (კბილანას) 

3. jacket – გარსაცმი 

4. cap –ხუფი 

5. sleeve – მილისი 

6.collar – მილისი,რგოლი(ლილვზე) 

7.coat –საღებავი შრე 

8.pocket – ბუდე (ტექ) 

9.dress – საკაბელო დალუქვა 

10.bonnet – გარსაცმი 

11 hood – სახურავი,ხუფი 

12.shoe – ფირფიტა, საფარველი 

13.clothing – საფარი 
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ორსიტყვიანი ტერმინებიც მეტაფორულად გამოხატავენ ადამიანის სხეულის 

ნაწილებს. ისინი გვხდება მხოლოდ ინგლისურსა და ქართულ საზღვაო 

ტერმინოლოგიებში და არა საერთო ენაში. ამ ტიპისაა:  

1. coil head –კოჭის თავი (ქართ; ინგ.) 

2.lifting eye –ამწეს მარყუჟი(ინგ.) 

3.welding head –შედუღების ტექნიკის თავი(ქართ;ინგ.) 

4.boiler foot –ქვაბის საყრდენი(ინგ.) 

5.cylinder face –ცილინდრის ზედაპირი(ინგ.) 

ზედსართავ სახელებსა და ზმნებში წარმოდგენილია ამა თუ იმ ნიშნის 

გამოვლენის მთელი მრავალფეროვნება სხვადასხვა კლასის საგნებში.  მათ 

მნიშვნელობებთან მუდმივად იგულისხმება სისტემური კონტექსტი, რაც ობიექტური 

რეალობის ერთი და იმავე კატეგორიის კომპონენტებს აღნიშნავს. სისტემური 

კონტექსტის მეშვეობით ხდება ზედსართავი სახელისა და ზმნის მნიშვნელობების 

აქტუალიზაცია და არა მოტივაცია. სისტემური კონტექსტი პრედიკატულ სიტყვებში 

გამოავლენს იმ მნიშვნელობებს, რომლებიც არსებობენ მათ აზრობრივ 

სტრუქტურაში.  სიტყვების პოლისემიური სტრუქტურის ანალიზისათვის ვიყენებთ 

სიტყვის ლექსიკური მნიშვნელობის ორ სემანტიკურ კომპონენტს,  გამჭოლი სემა 

(საერთო სემა) და სუბსემა (განმასხვავებელი სემა). გამჭოლ სემას (გ ს) ვუწოდებთ 

სიტყვის ლექსიკური მნიშვნელობის იმ სემანტიკურ კომპონენტს, რომელიც 

პოლისემიური ზედსართავი სახელისა და ზმნის მთელი რიგი ლექსიკურ-

სემანტიკური ვარიანტის წარმოშობის საფუძველია. სუბსემას კი ვუწოდებთ სიტყვის 

ლექსიკური მნიშვნელობის მადიფერენცირებელ სემანტიკურ კომპონენტს. იგი 

ზმნისა და ზედსართავი სახელის სისტემური კონტექსტიდან გამოიყოფა. სუბსემა 

აკონკრეტებს გამჭოლი სემის განზოგადებულ შინაარსს ყოველ ცალკეულ ლსვ-ში, 

რის შედეგადაც ვლინდება პოლისემიური ზმნისა და ზედსართავი სახელის 

ცალკეული მნიშვნელობები (მარგალიტაძე,2012:358). 

სიტყვის მნიშვნელობის სემანტიკური სტრუქტურის ანალიზისათვის 

გამოყენებულია ოქსფორდის დიდი ლექსიკონის, უებსტერის დიდი ლექსიკონისა და 

ინგლისური ენის სხვა განმარტებითი ლექსიკონების დეფინიციები (დიდი 

ოქსფორდი 1989; უებსტერი 1981; სტივენსონი 2007; ჰენკსი 2005). 
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სიტყვა (გამჭოლი სემა) ტერმინი (სუბსემა) 

1. bare – შიშველი 

2. dead – მკვდარი 

3. clumsy – მოუქნელი,ტლანქი 

4. independent – დამოუკიდებელი 

5. naked – შიშველი 

6. to conduct – ჩატარება, ქცევა 

7. to divorce – განქორწინება 

8. to kill – მოკვლა 

9. to marry – დაქორწინება 

10. to escape – გაქცევა, გაპარვა, თავის 

დაღწევა  

1. bare –არაიზოლირებული  

2. dead – გათიშული,გამორთული 

3. clumsy – ნელამიმავალი(გემზე) 

4. independent – ცალკეული 

5. naked – გამტარი 

6. to conduct – გაყვანა 

7. to divorce – გაწყვეტა (კაბელის) 

8. to kill – გათიშვა, გამოთიშვა 

9. to marry – შეერთება,მიბმა(ტროსების) 

10. to escape – გაჟონვა, გადინება 

(ნივთიერების, გაზის, დენის) 

 

 

გამჭოლი სემა განსხვავდება საერთო სემანტიკური კომპონენტისაგან, 

არქისემისაგან, ჰიპერსემისაგან იმით, რომ იგი წარმომშობი სემანტიკური 

კომპონენტია. იგი არა მარტო საერთო სემანტიკური კომპონენტია რამდენიმე ლსვ-

ისათვის, არამედ იგი არის ზმნისა და ზედსართავი სახელის პოლისემიური 

მნიშვნელობების წარმოშობის საფუძველი და მართავს მათ.  

სუბსემა განმასხვავებელი სემაა, რომლის საფუძველზეც წარმოიშობა ზმნისა და 

ზედსართავი სახელის კონკრეტული ლსვ. სუბსემას, ისევე როგორც გს-ს წარმომშობ 

სემად განვიხილავთ. თუ გს წარმოშობს პოლისემიური ზმნისა და ზედსართავი 

სახელის რამდენიმე ლსვ-ს, სუბსემა ერთი კონკრეტული ლსვ-ის წარმოშობის 

საფუძველია. 

ცნობილია, რომ ნიშან-თვისება ობიექტურ რეალობაში დამოუკიდებლად არ 

არსებობს. იგი საგნის შიგნითაა, საგანშია და მის გარეშე წარმოუდგენელია. მაგრამ 

ნიშანი, გარდასახული ენობრივ კატეგორიაში, წარმოდგება ცალკე კატეგორიად, 

ზედსართავი სახელისა და ზმნის კატეგორიად და სხვა ენობრივ სტატუსს იძენს. ენის 

სისტემაში ნიშანი შედარებით ავტონომიურობას იძენს, რაც განაპირობებს 

ზედსართავი სახელისა და ზმნის და მათი სისტემური კონტექსტის რთულ 
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ურთიერთმიმართებას მათ ლექსიკურ სინტაგმებში. სისტემური კონტექსტის როლი 

ზმნისა და ზედსართავი სახელის მნიშვნელობების რეალიზაციის პროცესში 

მდგომარეობს იმაში, რომ მას ზმნისა და ზედსართავი სახელის მნიშვნელობის 

სემანტიკურ სტრუქტურაში მოაქვს კერძო ინფორმაცია სუბსემის სახით, რომელიც 

აკონკრეტებს გ ს-ის ზოგად მნიშვნელობას, შლის მას კონკრეტულ ვარიანტებად, რის 

შედეგადაც ხდება ზმნისა და ზედსართავი სახელის ცალკეული ლსვ-ის დიფერენცია 

და რეალიზაცია.  

ცალკე აღნიშვნის ღირსია კონტექსტის როლი. კონტექსტი ყოველთვის საჭიროა 

პოლისემიური სიტყვის მნიშვნელობების აქტუალიზაციისათვის, ვინაიდან ლსვ-ის 

გამოხატვის პლანი არის არა ცალკე აღებული სიტყვა, არამედ სწორედ ის 

მინიმალური კონტექსტი, რომელშიც ამ სიტყვის მნიშვნელობის რეალიზაცია ხდება. 

3.2. ომონიმია. საზღვაო ტერმინოლოგიაში  ლექსიკოგრაფიული ფიქსაციისა და 

პრაქტიკული ტერმინოლოგიური სიტყვაწარმოების საკითხს უკავშირდება ასევე 

ომონიმიის საკითხი.  ომონიმია ბერძნული სიტყვაა (ბერძნ.homos+onyma) და 

თანაბარსახელიანობას ნიშნავს. 

ომონიმები სემანტიკურად დაცილებული სიტყვებია, თუმცა ფონემური 

შედგენილობის მიხედვით სრულიად იდენტური. მათი მნიშვნელობის ბუნება, და 

განმაზოგადებელი ფუნქცია — ასევე პოლისემიის წარმოშობის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან მიზეზად უნდა მივიჩნიოთ (ერთი და იგივე ბგერითი კომპლექსი 

შეიძლება ჰქონდეს პოლისემიურ სიტყვებსაც, მაგრამ პოლისემიის დროს ერთი 

აღსანიშნის რამდენიმე სხვადასხვაობასთან გვაქვს საქმე, ხოლო ომონიმიის 

შემთხვევაში  – რამდენიმე სხვადასხვა აღსანიშნთან, განსხვავებულ საგანთან) 

(ღამბაშიძე.1986:34). 

ომონიმიის არსებობა მცირედ, მაგრამ მაინც არის  დამახასიათებელი 

დარგობრივი ტერმინოლოგიებისთვის. გამონაკლისი არც საზღვაო დარგია.  ჩვენ 

შევეცადათ და მოვიძიეთ საილუსტრაციოდ მაგალითები, ომონიმური წყვილები  

ინგლისური ენიდან : 

 

სიტყვა საერთო ენაში ტერმინი საზღვაო სფეროში 

1.shell –ნაჭუჭი,გარსი,ნიჟარა 1.shell –კორპუსი(გემის)/ნიჟარა 
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2.envelope –კონვერტი,გარეკანი 

3.line – ხაზი,მწკრივი 

4.hull – ნაჭუჭი,კანი,ქერქი 

5.bridge – ხიდი 

6.wheel – თვალი,ბორბალი 

7.cup – ფინჯანი,თასი 

8.pot – ქოთანი,ქვაბი 

9.nut – თხილი 

10.frame – ჩარჩო 

2.envelope – გარსი 

3.line – მილსადენი/მაგისტრალი 

4.hull – კორპუსი 

5.bridge – ხიდური(სანავიგაციო) 

6.wheel – საჭევარი/თვალი(ტექ) 

7.cup – ხუფი 

8.pot – რეზერვუარი/ჭა(ტექ) 

9.nut – ქანჩი 

10.frame – შპანჰოუტი; გემის კარკასი 

  

როგორც ვხედავთ, ომონიმები სემანტიკურად დაცილებული სიტყვებია, თუმცა 

ფონემური შედგენილობის მიხედვით სრულიად იდენტური.  

ასევე საინტერესოა ომონიმური წყვილების მაგალითები, რომლებიც მხოლოდ 

საერთო ქართული ენისა და ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიისათვის არის 

დამახასიათებელი.  თითოეული მათგანი შეიცავს  მხოლოდ ერთ საზღვაო ტერმინს, 

სადაც ასევე მათი ინგლისური შესატყვისები არ ედრება ქართული ომონიმის 

შესატყვისს. ქართულ მაგალითებს ვიმოწმებთ ალ. ღლონტის  „ქართული ენის 

ლექსიკოგრაფიიდან―:  

ცხვირი 

1. ანატომიური  ნაწილი (nose) 

2. ცხვირი გემისა  (bow) 

პირი 

1.ანოტომიური ნაწილი (face) 

2.ჭურჭლის პირი ( edge of the dishes) 

3.პასუხისმგებელი პირი (გემზე responsible person) 

4.უკუღმა პირი  (the wrong side) 

5.მჭრელი პირი ( cutting, sharp edge) 

 ბაკი  

1.სითხის შესანახი ლითონის დიდი სათავსი ( tank) 

2. გემბანის წინა ნაწილი ( bow) 
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ბოტი 

1.დიდი ნავი ( a large rowing boat) 

2.ჩექმა, ქალის მაღალელიანი კალიში (woman‘s high boots) 

 ჭურჭელი 

1.სამზარეულო ჭურჭელი ( dishes) 

2.ხომალდი  (vessel, ship)  

ტერმინოლოგიებში ომონიმების გამოყენებას  თავ-თავიანთი  სფერო აქვთ და 

ისინი არავითარ დაბრკოლებას  ტერმინოლოგიურ პრაქტიკაში არ ქმნიან. 

სამეცნიერო ლიტერატურაში ლექსიკურ-სემანტიკური ომონომიის გარდა არსებობს 

სხვა შემთხვევებიც,  როცა  სიტყვა-ტერმინი გამოიყენება სხვადასხვა ფუნქციით. 

განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა ინგლისურ საზღვაო ტერმინოლოგიაში. კერძოდ, ერთი  

და იგივე ტერმინი შეიძლება იყოს არსებითი სახელიც და ზმნაც. ამის 

დამადასტურებელია ქვემოთ მოყვანილი მაგალითები:  

 

 არსებითი სახელის ფუნქციის 

მატარებელი ინგლისური საზღვაო 

ტერმინები 

ზმნის ფუნქციის მატარებელი 

ინგლისური საზღვაო ტერმინები 

1. a ship– გემი 

 

2. a draft– ნახაზი, გეგმა 

 

 

3. a dock–  გემთშემკეთებელი ქარხანა 

4.  a wreck– ავარია, მარცხი 

 

5.  a line– ტროსი,თოკი,ზოლი, ხაზი 

 

6. a run –ნაკადი 

7. a sail – აფრა, იალქანი 

8. a stay– საყრდენი,საბრჯენი,სადგომი 

1. to ship (to ship goods) –გადაზიდვა 

(ტვირთის გადაზიდვა) 

2. to draft (to draft a contract,to draft a plan 

) ხელშეკრულების გაფორმება, გეგმის 

შედგენა 

3. to dock –შეკეთება (გემის) 

4. to wreck – (to be wreck) გამოწვევა 

ავარიისა,მარცხის 

5. to line – მწყობრში დადგომა, მიჯნის 

გავლენა 

6. to run – მართვა მექანიზმის 

7. to sail  – ცურვა,გემით სვლა 

8. to stay – გაჩერება (გემის) 
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9. a mark (სიმბოლო) ნიშანი  

 

9. to mark (to indicate) – მონიშვნა, 

აღნიშვნა. 

 

რ. ღამბაშიძის მიხედვით, ომონიმების გაჩენას განაპირობებს ენის განვითარების 

შინაგანი ბუნება. ომონიმური წყვილები სხვადასხვა ნიადაგზეა აღმოცენებული, მათი 

ბგერობრივი მოდელით დამთხვევა კანონზომიერი მოვლენა არ არის, უფრო 

შემთხვევითია. ამიტომ მათ ლექსიკონში ცალ-ცალკე აღბეჭდავენ ხოლმე. 

ანალოგიური ვითარება საზღვაო ტერმინოლოგიაშიც.   

 3.3. ეპონიმია. სხვადასხვა დარგის სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში საკუთარი 

სახელები საკმაოდ გავრცელებული მოვლენაა. ისინი გვხდება საზღვაო 

ტერმინოლოგიაშიც. რიგი ტერმინებისა იქმნება იმ პიროვნებათა გვარსახელების 

პატივსაცემად, რომლებმაც კონკრეტულ სფეროში გარკვეული წვლილი შეიტანეს. 

ახალ ტერმინს, რომელიც საკუთარი სახელის ბაზაზე იქმნება, ცნებასთან 

გაძლიერებული კავშირი აქვს, შეესაბამება ობიექტის კლასს და ამყარებს პირდაპირ 

კავშირს თითოეულ კონკრეტულ ობიექტთან. 

თუ არსებით სახელებში კონკრეტული და საზოგადო სახელები წარმოადგენს 

ცენტრალურ სემანტიკურ კატეგორიას, ეს ზუსტად იმიტომ, რომ მათ აქვთ ორი 

შესაძლებლობა: მნიშვნელობა და აღნიშვნა, რაც გულისხმობს განსაზღვრულ 

სემანტიკას, ამავე დროს ერთვიან რეალურ ობიექტებს. საკუთარი სახელები ფლობენ 

ერთ ფუნქციას - აღნიშვნას, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ მხოლოდ განასხვავოს, 

ამოიცნოს აღნიშნული საგნები მოცემული საგნის მახასიათებელ, შინაარსობრივ 

თვისებებზე მითითების გარეშე. საკუთარი სახელების სემანტიკური კლასი 

ნომინაციურ-იდენტიფიცირების ფუნქციით არასრულფასოვნად ითვლება და 

გარკვეულწილად ,,არასაკმარისი სტრუქტურა‗‗ აქვს. 

ეპონიმიის ანუ საკუთარი სახელების ნაკლოვან მხარეს განზოგადებული ცნების 

გამოხატვის შეუძლებლობა წარმოადგენს, მათი როლი ენაში ძირითადად სახელის 

დარქმევით შემოიფარგლება, რის გამოც ხშირად ,,ამოსაცნობ ნიშნებად‗‗ 

მოიხსენიებენ. გ.ო. ვინოკური აღნიშნავს, რომ საკუთარი სახელები არ შეიძლება იყოს 

ტერმინები. ა.ა.რეფორმატსკის აზრით კი, საკუთარი სახელი შეიძლება იყოს 

ნომენკლატურის ნიშანი ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ – ის, რაც ,,იმალება‗‗ 
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ნომენკლატურის ნიშნისა და საკუთარი სახელის მიღმა აგრეთვე არის ,,საგნის არსი‗‗, 

თუნდაც სხვა თვისებებით (რეფორმატსკი, 1967: 48). 

გვარ-სახელით წარმოებული ტერმინების შექმნა სავსებით დასაშვებია 

ცალკეულ შემთხვევებში გარკვეული პირობების დაცვისას: 1) ცნება, რომელსაც 

ვუთავსებთ გვარ-სახელოვან ტერმინს, უნდა იყოს დაკავშირებული აღმოჩენასთან, 

პროცესთან , რომელსაც მეცნიერებისა და ტექნიკისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს; 2) 

გვარ-სახელით წარმოებული ტერმინი უნდა იყოს დაკავშირებული იმ პირთან, ვინც 

უშუალოდ გააკეთა ეს აღმოჩენა, ან ვინც ხელი შეუწყო ამ აღმოჩენას; 3) გვარ-

სახელით წარმოებული ტერმინი მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული 

ტერმინოლოგიური ელემენტის სახით მასთან დაკავშირებულ შედგენილ 

ტერმინებში (გვიშიანი 1984: 53). 

საილუსტრაციოდ  მოვიყვანთ საკუთარი სახელებით  წარმოებული რამდენიმე 

ტერმინოლოგიური სიტყვათშეთანხმების ნიმუშებს, რომლებიც ხშირად გამოიყენება 

საზღვაო სფეროში: 

1.Volt – ვოლტი (ქართული შემოკლება ვ, საერთაშორისო V) — SI სისტემაში 

ელექტრომამოძრავებელი ძალისა და ძაბვის (წარმოებული) ერთეული. ამ ერთეულს 

სახელი ეწოდა იტალიელი ფიზიკოსის ალესანდრო ვოლტას პატივსაცემად, (1745–

1827), რომელმაც გამოიგონა ვოლტას სვეტი, თანამედროვე ქიმიური ბატარეის ერთ-

ერთი პირველი პროტოტიპი. 

2.Watt – ვატი (აღნიშვნა: ვტ) - სიმძლავრის ერთეული სი სისტემაში. 

აღსანიშნავია, რომ ერთი ცხენის ძალა ტოლია 735.5-დან 750-მდე ვატისა. არსებობს 

მექანიკური, თბური და ელექტრული სიმძლავრე. ამ ერთეულს სახელი ეწოდა 

შოტლანიერი მექანიკოსის ფიზიკოსის პატივსაცემად. 

3.Joule – ჯოული (ქართული შემოკლება ჯ, საერთაშორისო J) — SI სისტემაში 

არის ენერგიის ერთეული. მას სახელი ეწოდა ინგლისელი ფიზიკოსის, ჯეიმზ 

პრესკოტ ჯოულის პატივსაცემად. განმარტებით, 1 ჯოული არის ენერგია, რომლეიც 

იხარჯება 1 ნიუტონი ძალის მიერ რაიმე სხეულის 1 მეტრით გადაადგილებისას. 

4.Newton – ნიუტონი (ქართული აღნიშვნა: ნ, საერთაშორისო:N) — ძალის 

ერთეული ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში.  ტერმინი აღნიშნავს ძალის 
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ერთეულს. ეს სახელი მიენიჭა ინგლისელი ფიზიკოსის ისააკ ნიუტონის 

პატივსაცემად.  

5.Diesel –აღნიშნაცს შიდაწვის ძრავას, ამ ერთეულს სახელი ეწოდა გერმანელი 

ინჯინერ-მექანიკოსის პატივსაცემად, ეს ტერმინი ხშირად გამოიყენება ქართულ და 

ინგლისურ საზღვაო ტერმინოლოგიებში. 

6.The Bessemer process ბესემერის პროცესით ფოლადის მისაღებად ძირითადად 

გამოიყენება თხევადი თუჯი, თხევადი თუჯის ფოლადად გარდაქმნის ბესემერის 

პროცესი შემოთავაზებულ იქნა 1855 წელს ინგლისერი გამომგონებლის ჰენრი 

ბესემერის მიერ. ამ მეთოდით თუჯის ფოლადად გარდაქმნა მიმდინარეობს მასში 

შემავალი ძირითდი მინარევების - სილიციუმის, მანგანუმის და ნახშირბადის 

(ნაწილობრივ კი რკინის) ჟანგვით მჟავეამონაგიან კონვერტერში გაქრეული ჰაერის 

ჟანგბადით.  

 ეპონიმების საშუალებით ჩვენთვის ცნობილი ხდება  იმ მეცნიერთა გვარები, 

რომლებიც აღბეჭდილია ან მათ მიერ შექმნილ ტერმინებში ან სხვადასხვა ეროვნების 

მეცნიერთა მოსაგონრად, რომლებმაც გამოავლინეს ესა თუ ის დანადგარი, დანერგეს 

სხვადასხვა ინსტრუმენტი თუ  ტექნიკური მოწყობილობა. 

 

3.4. სინონიმია   საზღვაო ტერმინოლოგიაში. სინონიმები ტერმინოლოგიური 

ენის კიდევ ერთი პრობლემაა. მას დ. ს. ლოტე ტერმინოლოგიის დიდ ნაკლს 

უწოდებდა და აღნიშნავდა, რომ ისინი ზედმეტად ტვირთავენ მახსოვრობას და 

ქმნიან საშიშროებას, რომ ზოგიერთი ერთმანეთისაგან ავტორის მიერ არასწორად 

იქნეს გამიჯნული (ლოტე,1968: 9-10). მეტად საინტერესოა ტერმინოლოგიაში 

სინონიმების ბუნება და ფუნქცია. აქ ისინი ერთ ცნებას ეხებიან და არ აქვთ ემოციურ-

ექსპრესიული ფუნქცია, არც სტილისტური ნიუანსები, ამიტომაც მათ ეწოდებათ 

დუბლეტები (ტოლიკინა,1971:78-79). სინონიმური წყვილები ერთგვარ ობიექტურ 

სინამდვილეს ასახავენ და ერთი აღსანიშნზე მიუთითებენ, მათ ერთი საერთო ნიშანი 

აერთიანებს — ეს მათი ნომინაციური ფუნქციაა: ისინი ერთსა და იმავე დენოტანს, 

საგანს, მოვლენას აღნიშნავენ. 
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იმგვარ სინონიმებს, რომლებიც არც მნიშვნელობით, არც კონტექსტურად არ 

განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, აბსოლუტურ სინონიმებს, ანუ ლექსიკურ 

დუბლეტებს ეძახიან. აქ სინონიმურ წყვილში მნიშვნელობა ემთხვევა ერთმანეთს. 

 

ქართული საზღვაო ტერმინების სინონიმური დუბლეტები, მწკრივები 

ანემომეტრი ქარსაზომი 

კვანძი ნასკვი 

გემი ხომალდი 

წნეხი პრესი 

საჭე ტიმონი დიუმენი აფთიონი ძვ.ქ 

სივრცე განი არე  

სილა ქვიშა   

ხოპი ნიჩაბი   

საჭე ხალასი სამართი  

საბელი თოკი ბაგირი  

ცალფა ნიში ვარცლი  

 

სინონიმებს შეიძლება არა მხოლოდ წყვილი სიტყვები ქმნიდეს, არამედ სამი, 

ოთხი და მეტი ერთეულიც ერთიანდებოდეს და ერთ სინონიმურ მწკრივს 

იძლეოდეს. გამოიყოფა ერთი ძირითადი სიტყვა ანუ დომინანტი, დანარჩენი კი 

ნიუანსებს შეიცავს. ამგვარი სინონიმური მწკრივები ახასიათებს ინგლისურ საზღვაო 

ტერმინოლოგიას, მაგალითად: 

1.Harbor, shelter – ნავსადგური 

2.boat, vessel, ship,craft –გემი,ხომალდი 

3. place, position, location, station –ადგილი,ადგილმდებარეობა 

4.rescue, save –გადარჩენა,დახმარების გაწევა 

5.method, mode, manner, way ხერხი,მეთოდი 

6.lift, rise, hoist, rear, elevate, heave –მაღლა აწევა 

7.command, order, direct, instruct –განკარგყლების მიცემა 

8.help, aid, assist –დახმარების გაწევა 
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9.hire, rent, charter დაქირავება,დაფრახტვა 

10.change, altern –შეცვლა 

11.carry, transport –გადაზიდვა 

12 arrive, call at  –ჩამოსვლა 

13.receive, accept, admit –მიღება 

14.dangerous, hazardous, risky– სახიფათო, სარისკო 

15.different, diverse, various –სხვადასხვაგვარი,განსხვავებული 

 ძირითადი ენის ლექსიკურ სისტემაში სინონიმთა ორ ჯგუფს გამოყოფენ: 

ა) ლექსიკური ჯგუფი 

ბ) გრამატიკული ჯგუფი (მორფოლოგიურს, სინტაქსურს) 

ლექსიკურ-სემანტიკური საზღვაო სინონიმია ჩვენ ზემოთ მოყვანილ 

მაგალითებში დავინახეთ, გრამატიკული სინონიმები ფუნქციურად მსგავსი 

გრამატიკული მაჩვენებლების მქონე ერთნაირ სიტყვებს ეწოდება მაგალითად: 

ინგლისურ საზღვაო ტერმინოლოგიაში გვხდება შემდეგი ტერმინები: 

Disconnection / disconnecting –განცალკევება/განაცალკევებს 

Encasing / encasement – ფუთავს/ კორპუსი 

ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიაში გვხდება შემდეგი ტერმინები: 

სამკუთხიანი / სამკუთხა 

მიუვალი/მიუდგომელი/გაუვალი  

უშრეტი/ დაუშრეტელი 

სტილისტური სინონიმები ერთგვარი სემანტიკის მქონე სიტყვებია, ამიტომ 

ისინი არ გვხდება საზღვაო დარგში. 

საზღვაო ტერმინოლოგიაში სინონიმების გაჩენის მიზეზი არის ტერმინების 

ფორმირების სხვადასხვა წყარო (დანილენკო,1977: 73). ქართული საზღვაო ტერმინის 

გვერდით ფეხს იკიდებს საერთაშორისო ტერმინი, როგორიცაა მაგ: 

 

ქართული ტერმინი საერთაშორისო 

ტერმინი 

1.აირი გაზი 

2. მინანქარი ემალი 
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3.საწური ფილტრი 

4.განმხოლოება იზოლაცია 

 

ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიაში  გვხდება ისეთი სინონიმები, როდესაც ამა 

თუ იმ ტერმინის როლში „ყოფითი― სიტყვებია გამოყენებული (პროცესისა და 

თვისების კატეგორიის აღმნიშვნელი ტერმინებიდან), მაგალითად: 

1. ქანაობა / რხევა / რწევა 

2. მსხვრევა / მტრევა 

3. მონიშვნა / აღნიშვნა 

4. საყრდენი/საბრჯენი 

5. სახელური / ტარი 

6. რიგი / მწკრივი 

7. საზეთი /საპოხი 

8. ჩქარი/ სწრაფი 

9. მყარი / მაგარი 

სინონიმია განსაკუთრებით დამახასიათებელია ტერმინოლოგიის ფორმირების 

საწყის ეტაპზე, როცა მეცნიერული ცნება ხშირად წარმოდგენილია ტერმინების 

ანალოგებით (კუტინა,1970:85). ასეთი ტერმინოლოგიური სერიები დიდხანს არ 

არსებობს. ამიტომ სინონიმია ტერმინოლოგიაში შედარებით მცირე მოცულობით 

ჩნდება, ვიდრე საერთო ენაში, და როგორც პოლისემია, რეგულაციას ექვემდებარება. 

ტერმინი არ არის განსაკუთრებული სიტყვა, ის განსაკუთრებული ფუნქციის 

მატარებელი სიტყვაა; ამიტომ მას, როგორც სხვა ნებისმიერ ზოგადსალიტერატურო 

სიტყვას, უნდა ჰქონდეს მსგავსი ლინგვისტური კატეგორიები, ეს ეხება 

სინონიმებსაც. 

 ცნობილია, რომ სინონიმთა არსებობა საერთო-სალიტერატურო ენაში უფრო 

მეტია ვიდრე ტერმინოლოგიაში და ის დადებით მოვლენადაა მიჩნეული 

ტერმინოლოგიისაგან განსხვავებით. რაც უფრო მეტია სინონიმთა რიცხვე, მით უფრო 

მდიდარია ენა. სინონიმური ტერმინები საშუალებას გვაძლევს სამეცნიერო ტექსტი 

უფრო ლამაზად, მრავალფეროვნად გადმოვცეთ. ეს მისწრაფება, რასაკვირველია, 

ტერმინოლოგიურ ლექსიკაზეც ვრცელდება. 
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საზღვაო ტერმინოლოგიაში ჭარბობს სემანტიკური და აბსოლუტური 

სინონიმები. ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიასთან შედარებით ინგლისური 

საზღვაო ტერმინოლოგია უფრო მდიდარია სემანტიკური სინონიმური წყვილებითა 

და მწკრივებით.  კვლევის შედეგად შეგვიძლია წარმოვადგინოთ არსებითი სახელით 

გამოხატული სინონიმური წყვილები ინგლისურ საზღვაო ტერმინოლოგიაში.    

1.mouth/flow –ნაკადი 

2.bow-/fore –ქიმი 

3.stern /aft –კიჩო 

4.bollard/ bitt /dolphin –კნეხტი 

5.rope / line/ hawser –ბაგირი 

6.wheel /helm –საჭე 

7. cable/ chain –ჯაჭვი 

9.care / caution –სიფრთხილე 

10.shore / coast– სანაპირო 

11hull/shell –კორპუსი 

12 course/ route – კურსი 

13 chart / map– რუკა 

14.supplier / deliverer –მომწოდებელი 

15.display / screen– ეკრანი 

16.berth / pier / wharf– ნავმისადგომი 

17.heel/list –დაგვერდება 

ასევე შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითები ზმნით გამოხატული სინონიმური 

წყვილებისა ინგლისურ საზღვაო ტერმინოლოგიაში. ავღნიშნავთ, რომ  ზოგიერთი 

მათგანი გამოირჩევა ნიუანსობრივი სხვაობით.  მაგალითად: 

1.reduce / decrease– შემცირება 

2.include / involve –ჩართვა,შეცვა 

3.avoid / escape– თავიდან არიდება 

4.sail / swim– ცურვა 

5.embark / board –ასვლა გემზე 

6.operate / run –მართვა, მუშაობა 



69 
 

7.hoist / lift –აწევა 

8.proceed / sail –სვლა 

9.supply/ deliver– მიწოდება 

10.commence / start –დაწყება 

საანალიზო მასალა გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ  ინგლისურ საზღვაო 

ტერმინოლოგიაში მოიპოვება უფრო მეტი სონონიმური წყვილი,  ვიდრე ქართულში.  

ის ფაქტი, რომ ზოგიერთი მკვლევარი სინონიმთა ლიკვიდაციას გვთავაზობს 

ტერმინოლოგიის მოწესრიგებისთვის, ჩვენი აზრით, საკმაოდ რთული ამოცანაა. 

ერთი ხელის მოსმით ტერმინთა გაუქმება შეუძლებელია. სინონიმური ტერმინების 

ნაკლად იმასაც ასახელებენ, რომ მათ მოაქვთ ზიანი ურთიერთგაგების 

თვალსაზრისით, რადგანაც შესაძლოა საზოგადოებამ ეს სხვადასხვაგვარად აღიქვას. 

აბსოლუტური სინონიმები, რომლებიც არავითარ ნიუანსობრივ სხვაობას არ იძლევა 

ენაში, მართლაც, საზიანოა ტერმინოლოგიურ სისტემისათვის. ისინი ქმნიან 

საშიშროებას, რომ დროთა განმავლობაში მათ შორის მოხდება მნიშვნელობათა 

გადანაწილება და ხელს შეუშლის ტერმინთა ხმარების არაადეკვატურ, მცდარ 

გააზრებას. ასეთი საფრთხე მართლაც არსებობს (აქ შეგვიძლია მოვიყვანოთ 

მაგალითები,  სადაც სინონიმის ლექსიკური ერთეული არაადეკვატურად არის 

გამოყენებული,  მაგალითად: 1) dangerous cargo —dangerous  ეკვივალენტებია საშიში 

და სახიფათო  (სინონიმური ეკვივალენტები) ბევრ შემთხვევაში გადმოცემულია 

ქართულ ენაზე როგორც საშიში.  

 2) ისეთივე არაადეკვატურობა ფიქსირდება ტერმინ flammable-ის 

მიმართებაშიც. მისი სწორი ქართული ეკვივალენტია — აალებადი და წვადი და არა 

ცეცხლსაშიში,  როგორც ეს მოცემულია ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიაში. 

ტერმინთა არაადეკვატურ და მცდარ გამოყენებაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ნაშრომის 

მესამე თავის ერთ-ერთ ქვეთავში. 

ამგვარად, მიუხედავად ნეგატიური დამოკიდებულებასა, სინონიმების არსებობა 

ტერმინოლოგიურ სისტემებში რეალური ფაქტია. 

3.5. ანტონიმები   საზღვაო ტერმინოლოგიაში. ქართულ  ტერმინოლოგიას 

ახასიათებს ასევე ანტონიმიის არსებობაც. ანტონიმი (ბერძნ. anti — წინააღმდეგ, 

onoma — სახელი) არის სიტყვა, რომელსაც სხვა სიტყვის საპირისპირო მნიშვნელობა 



70 
 

აქვს. ასეთებია: ცხელი და ცივი, მსხვილი და წვრილი, მაღლა და დაბლა... ერთ 

სიტყვებს შეიძლება სხვადასხვა ანტონიმი გააჩნდეს, მნიშვნელობის მიხედვით. 

მაგალითად,  გრძელი და მაღალი  არის მოკლეს ანტონიმები.  

ანტონიმები სიტყვათა ისეთ ურთიერთობას გულისხმობს, როდესაც ერთი 

ცნების მნიშვნელობა გამორიცხავს მეორე ცნების მნიშვნელობას. ა.დებორინი 

ცნებათა წარმოშობის შესახებ წერს: ,, აზროვნების ისტორია მდიდარ მასალას იძლევა 

იმ დებულების დასადგენად, რომ ცნებები, როგორც წესი, წყვილად ჩნდება, ყველა 

ენაში თავდაპირველად ბევრ სიტყვას ორი საპირისპირო მნიშვნელობა 

ჰქონდა―.ანტონიმია საგანთა ობიექტური თვისებების ასახვა კი არაა, არამედ 

ლოგიკურ შესაძლებლობათა გამოვლენა. ქართულ ტერმინოლოგიაში ანტონიმების 

საკითხებზე იმდენად საუბრობენ, რამდენადაც მას სამყაროს პრაქტიკული 

შემეცნებისა და ცნებათა ლოგიკურ სიბრტყეში შეფასების საკითხები უკავშირდება. 

ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიაში ანტონიმიის ორი ტიპი გვხდება: 

ლექსიკური და სიტყვაწარმოებითი.  ლექსიკური ანტონიმები წმინდა 

სემასეოლოგიის თვალსაზრისით უპირისპირდებიან ერთმანეთს. ისინი სხვადასხვა 

სიტყვები არიან და მნიშვნელობაც სხვა აქვთ.  

ანტონიმურ წყვილებში შემავალი სიტყვები, როგორც წესი, ერთი და იგივე 

მეტყველების ნაწილი უნდა იყოს. ანტონიმურ წყვილებს ქმნის არსებითი 

არსებითთან, ზედსართავი ზედსართავთან, ზმნა  ზმნასთან და ა.შ.  

არსებითი არსებითთან  ანტონიმური წყვილი გვხება ორივე ენაში,  მაგალითად: 

bow – stern /ქიმი – კიჩო 

fore – aft / ქიმი – კიჩო 

ანტონიმების ყველაზე გავრცელებული შემთხვევები ზედსართავებში გვხვდება, 

რაც დამახასიათებელია ორივე ენისათვის, მაგალითად: 

wide pass – narrow pass; ვიწრო /განიერი გასასვლელი 

small boat – large boat;პატარა/დიდი ნავი 

 strong rolling – weak rolling;ძლიერი/ უმნიშვნელო რყევა 

low pressure – high pressure ; დაბალი/ მაღალი ძაბვა 

open circuit – closed circuit ; ღია/დახურული წრედი 

good visibility – poor visibility; კარგი /ცუდი ხილვადობა 
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დადასტურდა ზმნური ანტონიმიის შემთხვევებიც ორივე ენაში: 

tight – slack /მოჭერა – მოშვება 

push – pull/ – კვრა – წევა 

rig – hoist /– დაწევა – აწევა 

arrive – depart/ – მოსვლა – წასვლა, ჩამოსვლა – გამგზავრება 

suspend – resume /– შეჩერება – განახლება 

marry – divorce–  შეერთება – გაწყვეტა( კაბელის) 

ანტონიმიის სიტყვაწარმოებითი ტიპი ერთი და იმავე სიტყვების მაწარმოებლის 

საშუალებით დაპირისპირებას გულისხმობს. ესენი საერთო ძირის მქონე სიტყვებია. 

ანტონიმიის ეს ტიპი ტერმინოლოგიურ სისტემებში განსაკუთრებული 

რეგულარობით ხასიათდება. ინგლისური ენა ამ შემთხვევაში იყენებს სუფიქსებს ( dis, 

un, non, in). ქართული ენა კი – უარყოფით არა ნაწილაკს, ასევე, უქონლობის 

მაწარმოებელ უ-ო,  უ-ურ/ულ, უ-  აფიქსებს:  

ქართული საზღვაო ანტონიმები:   

1.მდგრადი – არამდგრადი 

2.მიმართული – არამიმართული 

3.წყნარი – არაწყნარი 

4.მშვიდი – არამშვიდი 

5.წონასწორობა – უწონასწორობა 

6.თანაბრობა – უთანაბრობა 

7.სწორი – უსწორობა 

8.ძლიერი – უძლური 

9.აირიანი – უაირო 

10.წყლიანი – უწყლო 

11.გასასვლელი – გაუვალი 

ინგლისური საზღვაო ანტონიმები: 

1.load – unload ;დატვირთვა – გადმოტვირთვა 

2.connecting – disconnecting; ჩართვა – გათიშვა 

3.ability – disability ;უნარიანობა – უუნარობა 

4.conductor – nonconductor; გამტარი – გაუმტარი 
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5.charging – discharging; დატვირთვა – გადმოტვირთვა 

6.embark – disembark; ასვლა – ჩამოსვლა(გემზე) 

7.correct – incorrect ; სწორი – არასწორი 

8.dependent – independent; დამოკიდებული– დამოუკიდებელი 

9.capable – incapble ; უნარიანი – უუნარო 

  ინგლისურ საზღვაო ანტონიმიას ახასიათებს ისეთი სინტაქსური 

კონსტრუქციები, რაც არადამახასიათებელია ქართული საზღვაო 

ტერმინოლოგიისთვის. ზმნა + წინდებული (V + Preposition), და (ფრაზული ზმნები). 

ამგვარი კონსტრუქციების არსებობა ინგლისურ საერთო-სალიტერატურო ენაში 

დადებით მოვლენადაა მიჩნეული და აქედან გამომდინარე,  მსგავსი ფრაზები   

ტერმინოლოგიაშიც იკიდებს ფეხს. მაგალითებს დავიმოწმებთ საზღვაო კურსის 

სახელმძღვაელოებიდან, მაგალითად: 

1.walk out – walk back /ჩაშვება – ამოღება(ღუზის) 

2.pay out – pay in/ ჩაშვება – ამოღება 

3.veer in – veer out /მოჭიმვა – მოშვება 

4.switch on – switch off /ჩართვა /გამორთვა 

5.slack away – pay in /ჩაშვება – ამოღება 

6.turn on – turn off/ ჩართვა – გამორთვა 

7.put up – put down–/გაზრდა – შემცირება 

8.turn up – turn down/აწევა – დაწევა(ხმის) 

9.go up – go down /ასვლა / ჩამოსვლა 

საპირისპირო სიტყვათა დაწყვილება საყოველთაოდ გავრცელებული ზოგად 

ენობრივი პროცესია. ანტონიმებს საზღვაო ტერმინოლოგიაში ძირითადად 

სემანტიკური ფუნქცია  აკისრიათ.   

ნაოსნობა-ზღვაოსნობასთან  დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულების 

სიმრავლე, ნაირფეროვნება იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ ეს დარგები 

საქართველოს ისტორიის, ქართველთა ყოფა-ცხოვრების რეალური სინამდვილეა. 

ტერმინების  სტრუქტურა  და სემასეოლოგიური დახასიათება ერთი მხრივ წააგავს  

სხვა დარგობრივ  ტერმინოლოგიებს,  მაგრამ  აშკარაა  განსხვავებაც.  ამ განსხვავებას 

კი  ქმნის დარგის  სპეციფიკა. ტერმინთა დიდი ნაწილი ინგლისურენოვანი 
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ნასესხობანია, რომელთა ქართული  შესატყვისების მოძებნა ხშირად  ჭირს  ხოლმე. 

გვხდება ერთსიტყვიანი, ორსიტყვიანი და სტრუქტურულად რთული ერთეულები.  

ტერმინთა  უმეტესობა  გამჭვირვალე  მოტივაციით  ხასიათდება,  რაც საერთო  

დამახასიათებელია  დარგობრივი  ტერმინოლოგიებისთვის. 
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თავი 2. ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის თანამედროვე მდგომარეობა  

 

2.1. ქართული საზღვაო ტერმინოლოგია (XVIII-XX ს-ის 80 წლებიდან დღემდე) 

 ქართული საზღვაო ტერმინოლოგია დღესაც ფორმირების პროცესშია. ჯერ 

კიდევ XVIII საუკუნეში საზღვაო ტერმინები განმარტებული აქვს სულხან-საბას 

თავის  წიგნში „ლექსიკონი ქართული‖, ანუ „სიტყვის კონა ქართული‖. მეცნიერი 

ილია აბულაძე დიდი ხნის განმავლობაში იკვლევდა სულხან-საბას „სიტყვის კონას‖. 

იგი წერს, რომ ლექსიკონის შედგენა საკმაოდ რთული საქმეა. ამ წიგნს დიდი შრომის 

გამო ვახტანგ მეექვსემ შეარქვა „სიტყვის კონა‖. სულხან-საბა ორბელიანი ძალიან 

შეწუხებული იყო იმით, რომ ქართული ენა დროთა განმავლობაში თანდათან 

ირღვეოდა, მისი აზრით, ქართველებს ადრე ჰქონიათ ლექსიკონი, მაგრამ 

დაჰკარგვიათ და ამის შედეგად ქართული ენა შერყვნილა. მისი აზრით, ლექსიკონის 

დანიშნულება ენის სიწმინდის დაცვაა.  

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ ქართული საზღვაო ლექსიკის ისტორიის შესასწავლად 

მნიშვნელოვანი წყაროა სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონა―. ლექსიკონში  

საკმაოდ საინტერესოდაა განმარტებული საზღვაო ტერმინები. წარმოვადგენთ 

ნიმუშებს: 

ანკʒრა – ნავის ღუზა ლათინურად. ნავის სამართია სავალად. 

აფთიონი- ნავის სამართი ტიმონი 

აფრა- ქუდის ანაკეცი, გინა ნავის აფქიო 

 ესე არს ნავთა აფქიო, გინა ქუდის ანაკეცი. აფრა ეწოდების ნავთა და ხომალდთა 

აფქიოსა რომელ არს ქართა გამბერველობით ნავთა მატარებელი;  

აფქიო – ნავის აფრა, რომელსა ქარი ბერავს. ნავის აფრა რომელსა ნიავი ბერავს. 

ხომალდისა და ნავის აფრა. 

აღელვება – ზღვის აბორგვება 

ვარცლი – ვარცლი ეწოდების მცირესა ნავსა, ხოლო ცომის ბურეჯსა მით 

ვარცლს უწოდებენ, ვითარმედ მგვანებისათვის.  

ვრაქია – არს ადგილი ზღვათა შინა თხელი, გინა კლდოვანი, რომელსა ნავი ანუ 

ტივი ეკვეთოს, შეიმუსრვის, რომელსა მეჩეჩსა უწოდენენ.  

ზღუა – შესაკრებელი წყალთა. 
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ზღვის კაცი – ზღვაში მოარულნი  

ზღვის პირი – ზღვის კიდე  

კატარღა – ნავი(ა) საბრძოლელი.   

კოპანო – ნავია ერთი. 

ლილვი – ბადის საქსოვი ჩხირი. 

ლიმენა – ელენობრივ ნავსაყუდელი.  

მენავე – ესენი არიან ყოველნი ნავთა მუშაკნი. 

 ნავსე – ეწოდების ნავის მაშენებელსა . 

 ნავკოსალარი – მენავეთ მოძღვარსა. 

 მეპრორე – მენავეთ უხუცესსა. 

 მპირველობნი – მენავეთ გამგებელსა. 

მხერვალი – ნავის მავლინებელსა. 

ტიმონი მეაფქიონე – აფრის გამგებელსა.  

ნაპირი – ზოგად ყოველთა კიდეთა სახელი არს ხოლო ზღვათა და წყალთა 

ნაპირსა ეწოდების კიდე.  

სანდალი – ნავია მომცრო. 

ფსკერი – ფსკერი არის კიდობანთა და ჭურჭელთა, ნავთა და მისთანათა 

შინაგანი ძირის კერძი.  

ღელვა – ზღვის აღშფოთება.  

ღუზა – ხომალდის კავი. ხომალდის დასაყენებელი რკინ(ა). ხომალდის რკინა. 

ხომალდი – დიდი ნავი. დიდი ნავთაგანია. 

ჯალამბარი – დიდი ქვის მაღლა ასატანი.  

  ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში (ქგლ ) გვხვდება შემდეგი საზღვაო 

ტერმინები:    

აფრა – ხომალდის (ნავის) ანძაზე მიმგრებული საგანგებო ტილო ხომალდის 

ასამოძრავებლად ქარის ძალის გამოყენებით. 

მენავე –  ნავის პატრონი, ნავის წამყვანი. 

 ღუზა – გრძელ ჯაჭზე მობმული რკინის კავებიანი ღერო, რომელიც ზღვის ან 

მდინარის ფსკერზე ჩაშვებისას კავებით ნიადაგს ეჭიდება და გემს ერთ ადგილას 

აჩერებს.  
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ხომალდი  – დიდი საზღვაო გემი. 

 ზოგ შემთხვევაში ს.ს. ორბელიანის განმარტებებია გამოყენებული, მაგ: 

ვრაქია – თხელი ადგილი ზღვაში, ზღვის ქვეშა კლდე (საბა) 

კოპანო – ნავია ერთგვარი, ვარცლზე დიდი, კარაპაზე მცირე. (საბა) 

კარაპა – მომცრო ნავი (საბა) 

წკირი – წვრილი ჩხირი (საბა) 

აღსანიშნავია აგრეთვე ნიკო ჩუბინიშვილის ―ქართული ლექსიკონი‖ (1812-1825 

წწ.) ის ლექსიკოგრაფიულ მუშაობაში ძირითადად საბა ორბელიანის მიმდევარია. იგი 

მიჰყვება მის მეთოდს, მაგრამ ცალკეულ პრინციპულ საკითხებში იყენებს საკუთარ 

ახალ მეთოდს. აკაკი შანიძე წერს: ,,შეიძლება თამამად ითქვას, სულხან-საბა პირველი 

იყო, რომელმაც ჩინებული საფუძველი ჩაუყარა სალექსიკონო მუშაობას ჩვენში, მას 

მიჰყვა ნიკო ჩუბინიშვილი, რომლის ქართულ-რუსული ლექსიკონი მის დროს 

მშვენიერი მონაპოვარი იყო ქართული ლექსიკოგრაფიისათვის―. 

 ნიკო ჩუბინიშვილის ლექკიკონში განმარტებულია შემდეგი საზღვაო 

ტერმინები:  

ანკესი – წილკავი რკინისა, წურილი ნემსკავი 

ანძა - ნაქუსი, ძალა, ძელი აღმართული 

ზვირთი – ზღუათა და მდინარეთა შინა დიდროვანი ტალღა ამოქანებული  

ზღუა –შესაკრებელი წყალთა  

ნავტიკი – მცირე ტივი, ანუ ლასტი, ქვეშედამ გაბერილის გუდებით მოკრული 

წყალში გასავლელად  

ნავი –ზოგად ყოველი ხის ნაგები წყალში შინა სავალად 

ნავის უფალი – მენავე, მეხომალდე, ნავის პატრონი, ანუ მმართებელი 

ნავკოსალარი – მენავეთ მოძღვარი, ხომალდის მატარებელი 

ნავტური – კატარღის მნე, მენავე 

ღუზა – ხომალდთა დასაბმელი დიდი კავი 

შემდეგი ლექსიკონი, რომელშიც შესულია საზღვაო ტერმინები,  ეკუთვნის 

საქართველოს ტექნიკურ საზოგადოებას, რომელმაც დაამუშავა და გამოსცა პირველი 

ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართული ტექნიკური ლექსიკონი (1920-21წწ.) ამ 

ლექსიკონის ძირითადი გადამუშავებითა და ტექნიკის სხვადასხვა დარგის ტერმინთა 
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შევსებით გამოვიდა 1935 წელს ტექნიკური ტერმინოლოგია, რომლის შედგენაზე 

მუშაობდნენ ჩვენი საუკეთესო ინჟინრები და ენათმეცნიერები. ეს ტერმინოლოგია 

სრული არ იყო, მაგრამ მტკიცედ დადგენილ ტერმინთა ძირითად მარაგს შეიცავდა 

და ამიტომაც მან დიდი სამსახური გაუწია ჩვენს ახლად ფეხადგმულ ტექნიკურ 

მეცნიერებას. წლების განმავლობაში გამოირკვა, რომ საჭირო იყო მისი შევსება 

გადამუშავება: ახალი დარგებით გამდიდრება და მოუქნელი ტერმინების უფრო 

მარჯვე და ზუსტი შესატყვისებით შეცვლა. ამისთვის გამოყენებულ იქნა 

საქართველოს უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების ყველა კათედრის მიერ 

მოწოდებული მასალა და უშუალოდ წარმოების სპეციალისტების მიერ 

საკონსულტაციოდ მოტანილი ტერმინები. ახალი ტერმინოლოგიური ლექსიკონი, 

რომელიც მოიცავს 50 000-მდე სიტყვასა თუ გამოთქმას, განსხვავებულია ძველისაგან 

აგებულების თვალსაზრისითაც: გამოყენებულია ბუდეების სისტემა, სადაც მთავარ 

სათარგმნ ერთეულად აღებულია არსებითი სახელი ბუდის თავში, ხოლო ყველა სხვა 

სიტყვა (განსაზღვრებები, სხვა ამხსნელი სიტყვები თუ გამოთქმები) ამ არსებითთან 

იყრის თავს ბუდეში. რუსული არსებითი სახელი ბუდეში ყველგან შეკვეცილია. მაგ.: 

Подшипник საკისარი; п. Антифрикционный ანტიფრიქციული საკისარი; п. 

Бочкообразный კასრისებრი საკისარი; п. Качающийся მოქანავე საკისარი და სხვა. 

კ მ ა სიტყვის დართვით რომელიც სიტყვას რაიმე მოქმედების ბოლომდე  

შესრულების მნიშვნელობას აქვს მინიჭებული.საილუსტრაციოდ მოვიყვანთ შემდეგ 

ტერმინებს რომლებიც გამიოყენება საზღვაო სფეროში, მაგ: 

1.догашивание –კმაქრობა 

2.доокислитель – კმამჟანგი, 

3.допрессовка–კმაწნეხა 

  ანალოგიურად до-ს საპირისპირო недо ზმნისწინის გადმოსაცემად 

გამოყენებულია უ კ მ ა რ ფუძე:  

1.недобуривание–უკმარბურღვა 

2. недонапряженный –უკმარძაბული 

3.недомер –ზომაუკმარი  
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რუსული пере-ს ეკვივალენტად ინტენსივის ფორმების გადმოსაცემად 

გამოყენებულია გადამეტ-ით წარმოება: გადამეტბურღვა, გადაამეტტვირთვა, 

გადამეტდუღება, გადამეტძაბვა, და სხვა.  

მიმღეობის მაწარმოებელია სა და მა პრეფიქსები. ახალი ლექსიკონი უფრო 

თანამიმდევრულად აგრძელებს სა პრეფიქსის უპირატესი ხმარების ტრადიციას, 

მაგალითად, ლითონსაჭრელი იარაღი და არა ლითონმჭრელი (მჭრელი იქნება 

ლითონსაჭრელი იარაღის პირი, გალესილი) მანქანათსაშენებელი ქარხანა და არა 

მანქანათმშენებელი (მშენებელი კაცია), სასწორებელი და სხვა. მა პრეფიქსი 

დატოვებულია იმ შემთხვევაში, როდესაც ტერმინი დანერგილია ამ სახით.  

ტერმინთა დახვეწა-დაზუსტებამ მოითხოვა ახალი შესატყვისებისა და ახალი 

სიტყვების შემოღება.მაგ.: пуск -ის შესატყვისი იყო მხოლოდ გაშვება. ამჟამად ამ 

ტერმინისათვის მიღებულია გაშვება; ამუშავება. ასე რომ пуск воды იქნება წყლის 

გაშვება, ხოლო пуск машины მანქანის ამუშავება, ან пуск мотора ძრავის ამუშავება. 

 1921 წლიდან ტერმინოლოგიური მუშაობა უკვე სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ამოცანად იქცა. ტერმინოლოგიის საკითხების მოგვარება სახელმწიფო 

სამეცნიერო საბჭოს მიენდო. ქართული ტერმინოლოგიის შექმნის საქმეს სათავეში 

ჩაუდგა გამოჩენილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე ივ. ჯავახიშვილი, რომლის 

სახელთანაც დაკავშირებული ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის საკითხების 

შედგენის ძირითადი მეთოდოლოგიური და მეცნიერული პრინციპების შემუშავება. 

1935 წ. ვუკოლ ბერიძის რედაქტორობით გამოიცა „ტექნიკური ტერმინოლოგია―, 

დაახლოებით 11 000 სიტყვა. ტერმონილოგიურ მუშაობას პროფესორი ვ. ბერიძე 

ხელმძღვანელობდა საქმის ცოდნითა და დიდი გამოცდილებით. (მისი 

რედაქტორობითაა გამოცემული მრავალი დარგის ტერმინოლოგიური ლექსიკონი) 

ტექნიკური ლექსიკონის დამუშავებაში წამყვან სპეციალისტთა და ენათმეცნიერთა 

მთელი არმია მონაწილეობდა.  ამას მოჰყვა 1957 წელს, პროფესორ ვ. ბერიძის, 

აკადემიკოს რ. დვალისა და დოცენტ რ. ღამბაშიძის რედაქციით გამოცემული 

ტექნიკური ტერმინოლოგია, რომელიც 50 000 ტერმინს მოიცავს. ლექსიკონი გამოიცა 

მოსახლეობის ფართო მასებისათვის. ლექსიკონში შედის შემდეგი საზღვაო 

ტერმინებიც:  

бриг – ბრიგი, ორანძიანი ხომალდი 
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вахта – ვახტი, საგუშაგო, ცვლა (გემზე) 

ватерлиния – წყალხაზი 

двигатель – ძრავი 

двигатель внутреннего сгорания  –  შიდაწვის ძრავი 

корабль – გემი, ხომალდი 

кораблестроитель – გემთმშენებელი 

корма – კიჩო 

лихтер – ლიხტერი 

морской флот  – საზღვაო ფლოტი 

подшипник  – საკისარი 

плавучий док  – მცურავი დოკი 

пуск машины – მანქანის ამუშავება 

пуск мотора – ძრავის ამუშავება 

сухой док  – მშრალი დოკი  

ტექნიკის განვითარების შემდგომმა ეტაპმა, ახალ ტექნიკურ დისციპლინათა 

განვითარებამ და უჩვეულო ძვრებმა ტექნიკის დარგში დღის წესრიგში დააყენა 

ტექნიკურ ტერმინოლოგიაზე მუშაობის გაგრძელებისა და ახალი ტერმინოლოგიის 

გამოცემის საკითხი.  

 ამასთან დაკავშირებით 1965 წელს საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 

პრეზიდიუმმა დაადგინა ტექნიკური ტერმინოლოგიის ახალი გამოცემის მომზადება 

და დაამტკიცა ―ტექნიკური ტერმინოლოგიის‖ სარედაქციო კოლეგია.  

 ―წიგნის რედაქტორებმა მიმართეს თხოვნით 30-ზე მეტ სამეცნიერო 

დაწესებულებას, უმაღლეს სასწავლებელთა შესაბამის კათედრებს, საპროექტო და 

სასწავლო ინსტიტუტებს და წარმოების მუშაკებს, რათა მათ წარმოედგინათ 

თავიანთი შენიშვნები ძველ გამოცემაზე და წინადადებები ახალი გამოცემის 

მოსამზადებლად. მოწოდებული მასალა თავს იყრიდა საქართველოს სსრ 

მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო 

ტერმინოლოგიის განყოფილებაში, სადაც ამავე განყოფილების თანამშრომელთა მიერ 

მზადდებოდა სარედაქციო კოლეგიის სხდომებისათვის.‖ (დვალი 1989: 283) 
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 1967 წლიდან დაიწყო ლექსიკონზე მუშაობის ახალი ეტაპი. სარედაქციო 

კოლეგიამ შეუდგა სხდომების ჩატარებას, სადაც ხდებოდა ახალი მასალის განხილვა, 

რუსულ ტერმინთა ქართული შესატყვისების დაზუსტება-უნიფიკაცია. ტერმინების 

დასადგენად ისინი ხშირად იწვევდნენ სხვადასხვა ინსტიტუტებიდან და 

დაწესებულებებიდან სპეციალისტებს. ხშირ შემთხვევაში სარედაქციო კოლეგიას 

ხელს უწყობდნენ და ეხმარებოდნენ წამყვან სპეციალიტები, ინჟინერ-ტექნიკოსთა 

ცალკეული წარმომადგენლებიც. ლექსიკონზე ინტენსიური მუშაობა გრძელდებოდა 

წლების მანძილზე(როდინაძე,2012:114,115). 

როგორც ავტორები აღნიშნავენ, მიუხედავად იმისა რომ ტექნიკური 

საზოგადოების ეს წამოწყება დადებითი მოვლენა იყო (ენამ ბევრი იმდროინდელი 

ტერმინი შემოგვინახა) ტერმინოლოგიის პრობლემა გადაწყვეტილი მაინც არ იყო. 

აღნიშნული წიგნის შედგენისას ავტორებმა სრულად ვერ გამოიყენეს ქართული ენის 

მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები, ვერ ამოწურეს მისი მდიდარი ლექსიკური თუ 

ტერმინოლოგიური შესაძლებლობანი. 

1977 წელს გამოიცა ბოლო ტექნიკური ტერმინოლოგია. რუსულ-ქართული 

ლექსიკონი (521 გვ). იგი ლინგვისტებისა და ტექნიკოსების ერთობლივი მუშაობის 

შედეგი. მას დგესაც არ დაუკარგავს თავისი მნიშვნელობა და, შეიძლება ითქვს, რომ 

დღევანდელი დარგობრივი  ლექსიონების უმეტესობის საფუძველი სწორედ მასში 

განთავსებული მასალაა. 

 ლექსიკონი გაკუთვნილია სპეციალისტების ფართო წრეებისთვის,  მეცნიერ-

მუშაკებისთვის, ინჟინრებისა და წარმოების მუშებისათვის, ტექნიკურ 

სასწავლებელთა თუ უმაღლესი სკოლის მასწავლებელთა და სტუდენტებისათვის, 

სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელთათვის. ლექსიკონში შესულია 

საზღვაო ტერმინთა ნაწილი, განსაკუთრებით მრავლადაა საზღვაო-საინჟინრო 

ტერმიები.  

боковая качка – განივი ქანაობა 

бриз  – ბრიზი 

вал – ლილვი 

водопровод –  წყალსადენი   

двигатель – ძრავა 
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 двухмоторный – ორძრავიანი  

двухтактный двигатель – ორტაქტიანი ძრავა  

мощность  – სიმძლავრე 

камбуз – კამბუზი 

капитан  – კაპიტანი 

килевая качка – გრძივი ქანაობა 

каюта – კაიუტა 

котел –  ქვაბი 

корпус – კორპუსი 

 клапан – სარქველი 

корма – კიჩო 

поршень –  დგუში  

подшипник – საკისარი 

судно – გემი, ხომალდი 

судостроение – გემთმშენებლობა 

судоверфь – გემთსაშენი, ვერფი 

трюм – ტრიუმი 

цилиндр  – ცილინდრი  

якорь  – ღუზა 

პირველი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, რომელშიც შესულია 20 000 სიტყვა, 

საქართველოში გამოვიდა 1939 წელს. მისი შემდგენელი იყო ისიდორე გვარჯალაძე. 

იმავე წელს ინგლისში ქართულ-ინგლისურ ლექსიკონზე მუშაობა დაასრულა ე. 

ჩერქეზმა, მაგრამ ლექსიკონის დაბეჭდვა ომის გამო შეფერხდა და იგი მხოლოდ 1950 

წელს გამოსცა ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობამ.  

„გვარჯალაძის ლექსიკონი‖ არაერთგზის გამოიცა, გამოვიდა მისივე ქართულ-

ინგლისური ნაწილი, ინგლისურ-ქართული ანდაზების ლექსიკონი. ამ სერიის ბოლო 

წიგნები დაიბეჭდა 1975 წელს – „ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი‖ (40 000 სიტყვა) 

და 1979 წელს – „ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი‖ (40 000 სიტყვა), ორივე თამარ 

გვარჯალაძის თანაავტორობით. ეს ლექსიკონები დიდი ხნის მანძილზე ერთადერთი 
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ლექსიკონები იყო და მათ საზოგადოებას გარკვეული სამსახური გაუწიეს. მასში 

ვხდებით შემდეგ საზღვაო ტერმინებს: 

beacon – შუქურა  

beam-end  – გადაბრუნება,გადაყირავება 

barrel – კასრი 

barge – კარჭაპა, ბარჟა, კატერი 

to break bulk – გადმოტვირთვის დაწყება 

dock  – ნავსაკეთებელი 

bouy – ტივტივა 

bilge – გემის წყალქვეშა ნაწილი 

sea captain – ფლოტის მეთაური 

gang-board – საბიჯელა 

gangway – საბიჯელა 

moor – გემსაბმელით მიბმა 

rough sea – მძვინვარე ზღვა 

row-boat  – ნიჩბიანი ნავი 

rudder – საჭე (გემის) 

ლექსიკონების შემდგენლებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ  მომხმარებლის 

მოთხოვნები დაეკმაყოფილებინათ, მაგრამ როგორც ჩანს,  სრულყოფილი ლექსიკონი 

არ არსებობდა, მას ავსებდნენ, ასწორებდნენ და აუმჯობესებდნენ  ხარისხს. 

 

2.2.  ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის მდგომარეობა (XX ს 80 წ-ის-შემდგომ) 

 1985 წელს გამოვიდა ახალი ლექსიკონი „საზღვაო ტერმინოლოგია‖. ეს არის 

სპეციალური დარგობრივი ლექსიკონი. ის შედგენილია რუსულ-ქართულ და 

ქართულ-რუსულ ენებზე. ის მიზნად ისახავს ამ დარგის ძირითადი ცნებებისთვის 

თავმოყრას და სპეციალისტებისთვის  მეცნიერულად დაზუსტებული და 

უნიფიცირებული შესატყვისების მიწოდებას რუსულსა და ქართულ ენებზე.  

 საზღვაო ტერმნოლოგიის ლექსიკონი ქართულ ენაზე პირველად დაიბეჭდა 

საქართველოში 1985 წ. მანამადე ის საგანგებოდ დამუშავებული არ ყოფილა. ამ 

დარგის ტერმინების უმრავლესობა არც სხვა ლექსიკონებშია შესული და არც 
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საცნობარო ლიტერატურაშია ფიქსირებული. აქამდე ქართული საზღვაო ტერმინები 

ფართო მსჯელობის საგნადაც კი არ ყოფილა ქცეული.  

 რ. ღამბაშიძის აზრით, საზღვაო ტერმინოლოგიის ამგვარი მდგომარეობა არ 

შეეფერება ამ დარგის განვითარების დღევანდელ დონეს და ხელს უშლის საზღვაო 

საქმის მეცნიერულ ენაზე წარმოებასა და დანერგვას ჩვენში.  საზღვაო დარგის 

ცალკეულ ტერმინებს ხმარების დიდი ტრადიცია აქვთ  (რიგი ტერმინებისა 

საუკუნეების მანძილზე არის შემუშავებული და ხალხში მიმოფანტული), მაგრამ 

მთლიანი ლექსიკონის შედგენა-დამუშავება განსაკუთრებულ მუშაობას ითხოვდა. 

 „სწორედ ამით ხელმძღვანელობდა წინამდებარე ლექსიკონის ავტორი, შორეული 

ნაოსნობის ინჟინერ-კაპიტანი ვახტანგ ბარათაშვილი, როდესაც მან 1967 წელს 

განიზრახა შეევსო ეს ხარვეზი და ხელი მოეკიდა „საზღვაო ტერმინოლოგიის‖ 

შედგენა-დამუშავებისთვის‖ (დვალი, 1989: 283). 

რ. ღამბაშიძე აღწერს, თუ როგორ შეადგინეს ლექსიკონი და რამდენი 

სირთულის გადალახვა მოუხდა სარედაქციო კოლეგიას. საზღვაო საქმეში დიდი 

გამოცდილების მქონე პირმა, ვ. ბარათაშვილმა, რომელიც 35 წელზე მეტხანს 

ცურავდა სავაჭრო თუ საწარმოო ფლოტის გემებზე, შეძლო საინტერესო 

მასალისათვის მოეყარა თავი. იგი დიდი ხნის განმავლობაში აგროვებდა, იწერდა და 

აზუსტებდა ამ დარგის ტერმინებს.  მასალის შეკრებისას ავტორს დახმარებას 

უწევდნენ წამყვანი სპეციალისტები.  

1968 წ. ვ. ბარათაშვილის მიერ შეგროვილი მასალა „საზღვაო ტერმინოლოგია‖ 

(რუსულ-ქართული ნაწილი) 6000 ტერმინის რაოდენობით შესაბამის ორგანიზაციათა 

მიერ გადმოეგზავნა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტს განსახილველად და დასამტკიცებლად. მასალას თან ახლდა 

სპეციალისტთა რეცენზიები და შენიშვნები.  

 მიუხედავად ავტორის მიერ ლექსიკონზე გაწეული დიდი შრომისა, 

სარედაქციო კოლეგიამ მასალის წინასწარი განხილვის დროს მიიჩნია, რომ 

წარმოდგენილი ლექსიკონი სრულად ვერ ასახავდა ვითარებას,  ესაჭიროებოდა 

შევსება-დაზუსტება, შეჯერება სხვა ლექსიკონებთან, საჭირო იყო გაცხრილვა ზოგი 

არასაჭირო ტერმინისაგან...―(დვალი, 1989: 283). 
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 დაიწყო ―საზღვაო ტერმინოლოგიაზე‖ მუშაობის ახალი ეტაპი. ეს მუშაობა 

თითქმის ერთი წლის მანძილზე გრძელდებოდა. ამ ხნის განმავლობაში ვ. 

ბარათაშვილმა წარმოადგინა რამდენიმე ათასი დამატებითი ტერმინი. 

განსახილველი მასალა მთლიანად წაიკითხა და შენიშვნები გააკეთა სამეცნიერო 

ტერმინოლოგიის განყოფილების უფროსმა თანამშრომელმა თ. გონიაშვილმა.  

 რ. ღამბაშიძე აღნიშნავს, რომ წარმოდგენილი სალექსიკონო ერთეულების 

ტექნიკური მხარის მოგვარების შემდეგ შევსებული და გადამუშავებული მასალა 

კვლავ წარედგინა  სარედაქციო კოლეგიას  განსახილველად. განხილვისას ბევრმა 

სირთულემ იჩინა თავი. სირთულეს  ქმნიდა ისიც, რომ ვ. ბარათაშვილის  შრომაში 

უხვად იყო უცხოური წარმომავლობის ლოკალური ხმარების სიტყვები, ჟარგონული 

გამოთქმები, რომელთაც ქართული შესატყვისები არ გააჩნდა.  

 სარედაქციო კოლეგიის მიერ მუშაობის შედეგად დაზუსტდა და დაიხვეწა 

ბევრი ტერმინი, გამოვლინდა ზოგი ისეთი სიტყვა, რომელიც სათავეს ჯერ კიდევ 

ადრეულ საუკუნეებში იღებდა(ბარათაშვილი, 1985:6-7). 

 საზღვაო ტერმონოლოგიის თითოეული ნაწილი მოიცავს 10 ათას ტერმინსა და 

ტერმინოლოგიურ გამოთქმას. მასალა ლექსიკონში ანბანური წესითაა განლაგებული.  

 ლექსიკონში ცალკე ერთეულებადაა შეტანილი ამ დარგისათვის სპეციფიკური 

გამოთქმა-ბრძანებები.  

Бот моторный – ძრავიანი ბოტი                          Деррик-кран – დერიკ-ამწე 

Боут – ბოუტი                                                          Диптанк – დიპტანკი 

Бочка буй – ბუი კასრი                                           Драглаин – დრაგლაინი 

Бридждек – ბრიჯდეკი                                          Бойлер – ბოილერი 

Бросить за борт! გადააგდეთ ზღვაში!                 Брашпиль – ბრაშპილი 

Буй светящий – მნათი ბუი                                   Деррик-вышка–დერიკ-კოშკურა 

Весла на воду! ნიჩბები წყალში!                           Докмайстер–დოკმაისტერი 

Вахта дневная – დღიური ვახტი(დღის) 

Водоподъемник – წყალამწე 

Грузовместиимость – ტვირთტევადობა 

Двигатель паравой – ორთქლის ძრავა 

Дрель – დრელი, სასვრეტელა 

Запуск двигателя – ძრავის ამუშავება 
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Карго-план – კარგო-გეგმა 

Колесо водяное – წყლის ბორბალი 

Лапа якорная – ღუზის თათი 

Леер бортовой –  ბორტის ლეერი 

აქვე ვახსენებთ, რომ  1995 წლიდან დაიწყო დიდი ინგლისურ-ქართული 

ლექსიკონის გამოცემა, თ. მარგალიტაძის რედაქციით. ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა 

იყო ქართული ლექსიკოგრაფიის ისტორიაში. ინტერნეტში ატვირთულია 

ლექსიკონის ონლაინ-ვერსია, რომელიც 110 000 სიტყვა-სტატიას მოიცავს – 

(www.dict.ge), ასევე ინგლისურ-ქართული სამხედრო ონლაინ-ლექსიკონისა 10 000 

სიტყვა-სტატიას მოიცავს – (http://mil.dict.ge) 2009 წ. და ინგლისურ-რუსულ-

ქართული ტექნიკური ონლაინ-ლექსიკონი 18000 სიტყვა-სტატიას მოიცავს. 

(http://techdict.ge.) 2015 წ. სარედაქციო კოლეგია თვლის, რომ პირველი ინგლისურ-

ქართული ლექსიკონი საქართველოში გამოვიდა 1939 წელს, რომელზეც ჩვენ 

ვისაუბრეთ წინა ქვეთავში.  დღემდე ეს იყო ერთადერთი ქართულ-ინგლისური და 

ინგლისური-ქართულ ლექსიკონი, რომელიც ჩვენს საზოგადოებას დიდ სამსახურს 

უწევდა.  

 სარედაქციო კოლეგია მიიჩნევს, რომ დღეს ტექნიკურმა პროგრესმა, 

უცხოეთთან კონტაქტების გაფართოებამ  აუცილებელი გახადა ახალი, უფრო 

სრულყოფილი და გადამუშავებული ლექსიკონების გამოცემა. თ. მარგალიტაძის 

რედაქტორობით შედგენილი ლექსიკონები ამ მხრივ არსებული ნაკლოვანების 

აღმოფხვრისა და სრულყოფის ცდაა. დასახელებული ლექსიკონები ჩვეთვის 

საყურადღებოა იმ თვალსაზრისით, რომ მათში შესულია საზღვაო დარგის ტერმინთა 

ნაწილი.  

steering wheel– საჭის თვალი, საჭე 

navigation – ნაოსნობა, საზღვაო ნავიგაცია 

beacon – შუქურა 

jet boat – ნავი წყალსატყორწნი მაძრავით 

chain breaker – ჯაჭვის გამწყვეტი 

boat trailer – ნავების გადასაზიდი მისაბმელი. 

pusher craft – წამბიძგებელი გემი 

http://www.dict.ge/
http://mil.dict.ge/
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cargo vessel - სატვირთო გემი 

cargo trailer –  სატვირთო  მისაბმელი 

cargo capacity – ტვირთტევადობა; ტვირთამწეობა. 

pusher boat – წამბიძგებელი გემი 

towboat– წამბიძგებელი გემი 

pier – ნავმისადგომი; ტალღამტეხი 

tackle – გვარლების,თოკების ერთობლიობა 

roller bearing – გორგოლაჭიანი საკისარი  

 bearing –  საკისარი 

winch – ჯალამბარი  

chain hoist  – ჯაჭვიანი საწეველა 

cooling system – გაცივების სისტემა 

engine oil  – ძრავის ზეთი 

lubrication pump  – ზეთის ტუმბო 

hydrofoil boat – წყალქვეშაფრთებიანი კატერი, მოტორიანი ნავი 

bunker fuel – საფლოტო მაზუთი 

navigation – ნაოსნობა, საზღვაო  ნავიგაცია 

paddle boat –  წყლის ველოსიპედი 

pusher  engine – წამბიძგებელი გემი   

radio navigation – რადიონავიგაცია  

2010 წელს გამოიცა სამენოვანი (ინგლისურ-ქართულ-რუსული/რუსულ-

ინგლისურ-ქართული/ქართულ-რუსულ-ინგლისური) საზღვაო ლექსიკონი. ის 

შედგენილია შორეული ნაოსნობის ინჟინერ-გემთმექანიკოსის როლანდ რიჩკოვის 

მიერ. საზღვაო ტექნიკური ტერმინოლოგიის დანიშნულებაა მეზღვაურებს, საზღვაო 

დარგის მუშაკებს, საზღვაო სასწავლებლების კურსანტებს დახმარება გაუწიოს 

ქართულენოვანი საზღვაო ტერმინების ათვისებაში.  

ეს ლექსიკონი დაეხმარება ყველა მეზღვაურსა და საერთოდ ზღვაოსნობით 

დაინტერესებულ ადამიანებს. ავტორი ფიქრობდა,  რომ ეს ლექსიკონი გახდებოდა 

სამაგიდო წიგნი მეზღვაურთათვის. ისტორიულად ისე მოხდა, რომ ქართული 

საზღვაო ტერმინოლოგია მივიწყებულ იქნა და უმეტესად შეცვლილი იქნა 
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რუსულენოვანი ტერმინოლოგიით, ვინაიდან ძირითადი ნაწილი საზღვაო 

ლიტერატურისა, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა საზღვაო სწავლება, იყო 

რუსულენოვანი. ასევე დოკუმენტაციის წარმოება საქართველოს საზღვაო ფლოტში 

მიმდინარეობდა რუსულ ენაზე. 

 ავტორი თვლის, რომ თანამედროვე ეტაპზეც საზღვაო დარგთან 

დაკავშირებული ლიტერატურის უმრავლესობა უმთავრესად რუსულ ენაზე 

მოგვეპოვება, ქართული სპეციალური სახელმძღვანელოები და დამხმარე 

ლიტერატურა კი ნაკლებია. საზღვაო დარგის მუშაკებს და მცურავ შემადგენლობას 

მუდმივად უხდებათ საქმიანი კონტაქტების დამყარება საზღვარგარეთის 

კომპანიებთან, ასევე ინტერნაციონალურ ეკიპაჟებთან ურთიერთობა, სადაც 

საერთაშორისო საზღვაო ენა ინგლისურია. ეკიპაჟის წევრებს გემის ექსპლუატაციისას 

უხდებათ სარემონტო უწყისების შედგენა, იურიდიული, საბაჟო და სხვა საკითხების 

გადაწყვეტა, რაშიც წარმოდგენილი ლექსიკონი დიდ დახმარებას გაუწევთ.  

„სამენოვანი საზღვაო-ტექნიკური ტერმინოლოგია მოიცავს 15000–მდე სიტყვასა 

და სპეციალურ ტერმინს. წიგნში მოცემულია როგორც ტექნიკური, ასევე სხვა სახის 

საზღვაო ტერმინებიც, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება ფლოტის ექსპლუატაციისას, 

საზღვაო ეკონომიკურ, იურიდიულ, სამართლებრივ, სამეურნეო, და სხვა 

საქმიანობაში― (რიჩკოვი, 2010: 3).  

Accident boat – дежурная шлюпка – მორიგე ნავი  

Active rudder – активный руль – აქტიური საჭე 

Rail – леер – ლეერი      Self-lubrication–самосмазывающийся – თვითიზეთებადი 

Dock – док – დოკი        Cooling installation – рефустановка – რეფდანადგარი 

Beacon – сигнальный буй, бакен – სასიგნალო ბუი, ბაკენი 

Reverse –  реверс – რევერსი 

Stern ramp – кормовая аппарель – კიჩოს აპარელი 

Fitting – фитинг – ფიტინგი            

Adjusting screw – регулировочный винт – სარეგულაციო ხრახნი 

Bypass valve – байпасный клапан –ბაიპასის სარქველი 

Bypass tube – байпасная труба – ბაიპასის მილი 

Deadweight scale – шкала дедвейта – დედვეიტის სკალა 
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Forepeak–форпик–ფორპიკი           Oil-cooler–маслоохладитель–ზეთსაცივარი 

Afterpeak – ахтерпик – ახტერპიკი 

Anchorage – якорная стоянка – ღუზაზე სადგომი 

Buoy – буй, буек – ბუი,ტივარა                 Gangway – трап – ტრაპი        

Tackle –такелаж –  ტაკელაჟი                   All hands job – аврал – ავრალი              

Hold – трюм – ტრიუმი                              Cabin – кабина, каюта – კაბინა, კაიუტა 

Log –  лаг – ლაგი                                         Pillar – пиллерс – პილერსი 

Roller – роульс –როულსი                          Receiver – ресивер – რესივერი 

დასკვნის სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ  ქართული საზღვაო ტერმინოლოგია 

ჯერ კიდევ განვითარებისა და ჩამოყალიბების პროცესშია. მისი ამჟამინდელი 

მდგომარეობა ხასიათდება ლექსიკური მარაგის სიმცირით, ლექსიკოგრაფიულ 

წყაროებში არსებული სიტყვათა კორპუსი მეტწილად მოძველებულია, არსებული 

განმარტებები ზოგ შემთხვევაში არ შეესაბამება თანამედროვე საზღვაო 

ინფრასტუქტურის რეალობას. ამასთან, უკვე  არსებულ ტერმინთა უმრავლესობა 

ინგლისურია, დიდი ადგილი უჭირავს რუსულენოვან ტერმინებს, ბევრია 

კალკირებული და ხელოვნური ფორმაც. დღეს, გლობალიზაციის ეპოქაში ყველაფერი 

მიმართულია იმისაკენ, რომ შეიქმნას უნიფიცირებული ტერმინოლოგიური სისტემა.  

 

2.3. რუსული როგორც მედიატორი ენა ქართულ საზღვაო  

ტერმინოლოგიაში  

  ქართული ენის „სიწმინდის დამცველები― ამტკიცებენ, რომ ლექსიკურად ისეთ 

მდიდარ ენაში, როგორიც ქართულია, შეუძლებელია ნებისმიერი უცხოური სიტყვის 

შესატყვისი რაიმე ფორმა არ მოიძებნოს, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია ამ 

მოთხოვნის წაყენება საზღვაო სფეროსათვის. 

უცხო ლექსიკური ერთეულისთვის ქართული ეკვივალენტის მოძებნა არ არის 

რთული, თუმცა რაც შეეხება ქართულ საზღვაო სფეროს საკითხავია რამდენად 

გამოიყენებს მას მეზღვაური. ბევრ შემთხვევაში ქართველი მეზღვაურები გემზეც და 

ხმელეთზე ყოფნისას დღესაც გამოიყენებენ თავის დროზე შემოსულ რუსიზმებს 

შრომის იარაღებისა და თანამდებობების აღსანიშნავად მიუხედავად იმისა, რომ 

ქართულ ენა გააჩნია მათი შესატყვისი ერთეულები, რუსული ენიდან შემოსული 
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სიტყვები ქართულში ბარბარიზმებადაა ქცეული, ისინი ადამიანთა ყოველდღიურ 

საქმიანობის სფეროში, ოჯახში გამოიყენება. შეიძლება ითქვას, ლექსიკის ერთი 

ნაწილი ბარბარიზმებს ეთმობა. ასეთებია: ლამპოჩკა, კრასკა, ატვიორკა, სტოლი, 

დრელი, პლოსკო, და ა.შ. ანალოგიური სიტუაციაა ქართულ საზღვაო ლექსიკაში,  

მაგალითად: 

ბაკი და არა კასრი  

ვედრო  და არა სათლი 

ატვიორკა და არა სახრახნისი 

რეიკა და არა ძელი 

ნასტილი და არა ნაფენი/ფენილი 

პლოსკო და არა ბრტყელტუჩა 

შურუპი  და არა ჭანჭიკი 

კრასკა  და არა საღებავი 

ლამპოჩკა  და არა ნათურა 

დრელი და არა საბურღი 

გაიკა და არა ქანჩი 

სვარკა და არა შედუღება 

პროვოდი და არა მავთული 

ინსტრუმენტები და არა შრომის იარაღები და ა.შ 

სამწუხაროდ, მათი შესატყვისი ქართული სიტყვების დამკვიდრების 

ყოველგვარი მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. 

ნებისმიერი ენა თუ ის არ არის სრულიად იზოლირებული გარე სამყაროსგან, 

მგრძნობიარეა ლექსიკური სესხების მიმართ. თავის მხვრივ სესხების უნარიანობა 

დროით გამოიცდება. 

დღესდღეობით სესხება უმეტესად პირდაპირ წერილობითი, ზეპირი, ან 

ელექტრონული წყაროებიდან ხდება. საკომუნიკაციო საშუალებების 

განვითარებამდე კი სიტყვების სესხება გაცილებით არაპირდაპირი იყო. იგი 

წერილობით წყაროებზე  იყო დამოკიდებული და ხდებოდა იმ ენის გავლით, 

რომელიც გაბატონებული და პრესტიჯული იყო საზოგადოებაში. ქართული 

ენისთვის ასეთი ენა რუსული იყო. თითქმის ორი საუკუნის განმავლობაში ქართულ 
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ენაში უხვად მკვიდრდებოდა რუსული ენის  მეშვეობით, შემოსული სიტყვები. 

რუსული იყო მედიატორი ენა. განსაკუთრებით ბევრი ტერმინი შემოვიდა ქართულში 

ფრანგულიდან, ინგლისურიდან, გერმანულიდან. ასეთმა შუამავლობამ გარკვეული 

კვალი დააჩნია ანგლიციზმების მართლწერას, წარმოთქმას  და მნიშვნელობასაც. 

სესხებას ემიჯნება კალკირება. კალკირება (ფრ. Calcue – „ასლი― ) – ახალი 

ფრაზების ან ლექსემების გაჩენა შესატყვისი უცხოური ენობრივი ერთეულების 

ზედმიწევნით, ზოგჯერ ნაწილ-ნაწილ თარგმნის გზით. კალკი უცხოური ყალიბით 

(ნიმუშით) და საკუთარი მასალით შედგენილი ენობრივი ერთეულია, მას მხოლოდ 

სტრუქტურა აქვს ნასესხები.  

განსაკუთრებით გავრცელებულია სიტყვაწარმოებითი კალკები, რომლებშიც 

თარგმანი მორფემულ დონეზე ხორციელდება. კალკი ამ შემთხვევაში ასლია, ერთი  

ცნების პირის გადაღებაა მეორე ენაში. 

საზღვაო ტერმინოლოგიაში კალკირება ლექსიკის გამდიდრების ერთ-ერთი 

პროდუქტიული საშუალებაა.  ქართულ საზღვაო ლექსიკაში კალკირებულ ტერმინთა 

დიდი ნაწილის საფუძველი რუსული ენობრივი სამყაროა, რომელშიც  გარკვეული 

წყება ტერმინებისა უცხოური ენებისაგან მომდინარეობს.  ამასთან,  სადღეისო 

ქართული საზღვაო სიტყვათა კორპუსი მეტწილად მოძველებულია, არსებული 

განმარტებები ზოგ შემთხვევაში არ შეესაბამება თანამედროვე ინგლისურ 

შესატყვისებს. გვხვდება რუსული ენიდან კალკირებით შემოსული შემდეგი 

სიტყვები: 

გემთწევა  –  судоподъем 

წყალსადენი  –  водопровод 

წყალსაზომი –  водомер 

ამწყობი  –  настройщик 

ცეცხლსაშიში  –  огнеопасный 

წყალქვეშა   – подводный 

ორხრახნიანი –  двухвинтовой 

ორბალიანი  – двухбальный 

ორადგილიანი  – двухместный 

ორტრიუმიანი  – двухтрюмный 
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ორძრავიანი –  двухмоторный 

ორგემბანიანი  – двухпалубный 

ორბორტიანი  – двухбортный 

უწონასწორობა  – неравновесный 

არადასაშლელი  – неразборный 

განუყოფელი  – нераздельный 

უწყვეტი  – неразрывный 

ბუნდოვანი –  неясный 

ნავთობსადენი  – нефтепровод 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ტერმინთა ძირითადი ნაწილი გამჭირვალე 

მოტივაციით ხასიათდება, ტერმინთა სახელდება ხდება ერთ მხრივ,  ფუნქციისა და 

მეორე მხრივ, გარეგნული ფორმის მიხედვით. 

არსებობს ასევე სემანტიკური კალკები, რომლებიც სიტყვასიტყვითი თარგმნის 

შედეგად მიიღება. ისინი ძალზე გავრცელებულია  ქართულ საზღვაო 

ტერმინოლოგიაში: 

გრუნტი თხევადი  –  грунт жидкий 

გრუნტი კენჭოვანი –  грунт галечный 

გრუნტი კლდოვანი –  грунт скалистый 

გრუნტი ლაქებიანი  –грунт пятнистый 

გრუნტი მკრივი –  грунт плотный 

გრუნტი მცურავი  – грунт пловучий 

გრუნტი ნაყარი  – грунт насыпной 

გრუნტი რბილი  – грунт мягкий 

გრუნტი სახიფათო  –  грунт опасный 

გრუნტი ქვიშიანი –  грунт песчаный 

გრუნტი ქვიანი  – грунт каменистый 

დაბალი ნაპირი –  низкий берег  

დაბალი ციკლონი  – низкий циклон 

დაბალი წყალი  – малая вода 

დადგომა ღუზაზე  – становиться на якорь 
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დაკვირვება გემბანიდან  – наблюдения судовые 

დამაგრება შედუღებით  – крепление сварочное 

დამაწყნარებელი რწევისა –  успокоитель качки 

დამუხტვა ბატარეისა –  зарядка батареи 

დანადგარი კოშკური  –установка башенная 

დანადგარი საზომი  – установка измерительная 

დატვირთვა განივი –  нагрузка поперечная 

დატვირთვა გემისა  – нагрузка корабля 

დატვირთვა გვერდული – нагрузка боковая 

დატვირთვა დასაშვები  –   нагрузка допускаемая 

დატვირთვა საცდელი  – нагрузка пробная 

დატვირთვა უწყვეტი  – нагрузка непрерывная 

დატვირთვა ღუზისა  –  нагрузк якоря 

დატირთვა წონითი – нагрузка весовая 

დაწნევა სრული –напор полный 

დაწნევა ქარისა  – напор ветра 

მაშასადამე, ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის დიდი ნაწილი რუსულის 

როგორც მედიატორი ენის, მეშვეობით ნასესხები, კერძოდ,  კალკირებით შემოსული 

ლექსიკური ერთეულებია. ძირითადად გვხდება ერთ და ორსიტყვიანი ტერმინები, 

რომლებიც ძირითადად მოტივირებულია. 

 

 2.4.  გლობალიზაცია და  ქართული საზღვაო ტერმინოლოგია 

ლექსიკა ყველაზე მოქნილი და ცვალებადი ნაწილია ენისა. იგი ფეხდაფეხ 

მისდევს ცხოვრებას, განუწყვეტლივ ივსება ახალი სიტყვებით, გამოთქმებით, 

რომლებიც ხალხის, საზოგადოების ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობის 

განვითარებას ასახავენ. საზოგადოების პროგრესი კი ქმნის ენის ლექსიკის 

გამდიდრების მყარ ნიადაგს. „ყოველ ენას, მათ შორის ქართულსაც, მოეპოვება 

ლექსიკის გამდიდრების საკუთარი საშუალებები. ასეთებია: სიტყვაწარმოება, 

სესხება, თხზვა, რედუპლიკაცია. ყველაზე გავრცელებული და პროდუქტიული 

საშუალებაა სიტყვაწარმოება და სესხება. ქართული ენა გამდიდრების ამ 
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შესაძლებლობებს იყენებდა დასაბამიდან მოყოლებული და იყენებს დღესაც. ამაში 

გვარწმუნებს ქართული ლექსიკის განხილვა-შეჯერება მის დესკრიფტულსა და 

დიაქრონიულ განვითარებაში―  (ღლონტი,1988: 5). 

ჩვენი მიზანია ახლანდელი ანუ თანამედროვე ქართული საზღვაო ლექსიკის 

შესწავლა მის სინქრონიულ ჭრილში.   

 ფერდინანდ დე სოსურმა პირველმა მოითხოვა ენათა კვლევის დროს მკაცრად 

ყოფილიყო გამიჯნული სინქრონიული ( ბერძ. Synchronous-ერთდროული, „syn-თანა― 

„chromos-დრო―) და დიაქრონიული პერსპექტივა  (ბერძ. „dia- გავლით―  და „chromos-

დრო― ). ეს მოთხოვნა შემდგომ  თანამედროვე ენათმეცნიერების საფუძველი გახდა. 

სინქრონია წარმოადგენს ენის ერთ მოცემულ მდგომარეობას და, ამდენად, იგი 

ასახავს მოლაპარაკე სუბიექტის პერსპექტივას. მოლაპარაკე სუბიექტმა იცის 

მხოლოდ ერთი მდგომარეობა ენისა და იგი ისე იყენებს ენას, რომ  მას არ სჭირდება 

მისი ისტორიის ცოდნა. მისთვის ენა ფუნქციონირებს, ასრულებს ექსპრესიულ, 

საკომუნიკაციო და საარტიკულაციო ფუნქციებს. თანამედროვე ქართველს ჩვენს 

შემთხვევაში კი ქართველ მეზღვაურს,  არ სჭირდება  მე-5 საუკუნის ქართულის 

ცოდნა ქართულად კომუნიკაციისთვისა და მეტყველებისთვის. 

ენის ლექსიკა, ცხადია, სიტყვათა უბრალო ჯამი თუ კრებული როდია, იგი 

ურთიერთდაკავშირებულ მოვლენათა გლობალური სისტემაა და, ბუნებრივია, 

ადამიანები სისტემატურად ივსებენ თავიანთ ლექსიკონს, ამასთან, ზოგი – მეტად, 

ზოგი – ნაკლებად. ადამიანი ფლობს ლექსიკის მნიშვნელოვან რაოდენობას და მას 

იყენებს თავის საზოგადოებრივ ურთიერთდამოკიდებულებაში. ენა მჭიდროდ და 

მრავალმხვრივ არის დაკავშირებული საზოგადოებაში ადამიანის ცხოვრების ყველა 

მხარესთან. ეს დებულება სამართლიანია ყ ხალხებისა და  ენების მიმართ. 

კულტურათშორისო ურთიერთობები უფრო გაღრმავდა მას შემდეგ, რაც 

თამანედროვე მსოფლიოში გლობალიზაციის პროცესები დაჩქარდა და აქტიურ 

ფაზაში შევიდა. სიტყვა გლობალიზაცია უკავშირდება ინგლისურ სიტყვას „Globe―-ს, 

რაც დედამიწას, გლობუსს ნიშნავს (კილანავა,2014:34). 

კომუნიკაციების სფეროში და კერძოდ, საზღვაო კომუნიკაციების სფეროში, 

გლობალიზაციის პროცესს ხელი მეტად შეუწყო კომპიუტერული და ელექტრონული 

ტექნოლოგიების, სატელეფონო კავშირების, ელექტრონული მიმოწერის, 
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ელექტრონული რუკების განვითარებამ. გლობალიზაციის უმთავრესი 

მამოძრავებელი ძალა და ბიძგისმიმცემი ინტერნეტია. ქართველი მომხმარებელი ამ 

მხრივ არ ჩამორჩება გლობალიზაციის პროცესს და ისინი ინტერნეტის მეშვეობით 

ამყარებენ კონტაქტს მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხესთან. ელექტრონული მიმოწერის  

საშუალებით ხდება  სხვადასხვა უცხოური საზღვაო კომპანიების ერთმანეთთან 

დაკავშირება, ქართველი მეზღვაურების მონაცემთა ბაზის სათანადო შერჩევა და 

გადაგზავნა კონკრეტული თანამდებობისთვის უცხო კომპანიებში და  ასევე 

პირდაპირი ჩართვით ანუ ისევ ინტერნეტ ტექნოლოგიების საშუალებით, 

მეზღვაურებს ინგლისურ ენაზე უტარდებათ გასაუბრება, რის შემდეგაც 

ოფიცილურად ფორმდება ხელშეკრულება ქართველი მეზღვაურის დასაქმების 

თაობაზე. 

გლობალიზაციისთვის, როგორც ტერმინისთვის, არ არსებობს უნივერსალური, 

ზოგადი და ამომწურავი განმარტება, თუმცა შეიძლება გამოიყოს ორი მთავარი 

ნიშანი: საზღვრების მოშლა და საერთო ღირებულებათა სისტემის ჩამოყალიბებისკენ 

სწრაფვა.  

 სხვადასხვა ტიპის საზღვართა (გეოგრაფიული, სოციალური, ურთიერთ- 

კომუნიკაციური და ა.შ.) მოშლის მთავარ პოზიტიურ ნიშნად შეიძლება ჩაითვალოს 

ის, რომ ამ დროს უფრო ადვილად ხდება ერთა შორის კულტურის, ტრადიციებისა და 

ღირებულებების გაცვლა და გაცნობა. ყოველი ერის კულტურა გამორჩეული და 

თვითმყოფადია. თითოეულ მათგანს განმასხვავებელი ნიშანი აქვს: იქნება ეს 

ისტორია, ეროვნული ხასიათი, სოციალური ჯგუფები (გაერთიანებები), 

ღირებულებები, ქცევა (ნორმა, წესები, ტრადიციები, ჩვეულებები) და რაც მთავარია, 

ენა. ნაციონალური იდენტობის კონტექსტში ერის სპეციფიკურ მახასიათებელთა ეს 

არასრული ჩამონათვალი ვლინდება როგორც ერთგვარი თავდაცვის მექანიზმი. 

თუმცა ამ ყველაფერს ერთ სივრცეში გაშლის და აერთიანებს სწორედ 

გლობალიზაციის პროცესი. შედეგად, ყალიბდება ახალი ტიპის კულტურა, რომლის 

ერთ-ერთი კლასიკური განსაზღვრებაც მოცემულია ნაციონალური იდენტობის 

თეორეტიკოსის, ენტონი სმითის „ნაციონალურ იდენტობაში―:  „ახალი გლობალური 

კულტურა უნივერსალურია და დროის განზომილების გარეშე დგას, რადგან 
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ეკლექტურია, დენადია და უფორმო პოსტმოდერნისტული კოსმოპოლიტური 

კულტურა― (სმითი, 2008: 199). 

კულტურა, ტრადიცია და ღირებულებები თავისებურ ასახვას ჰპოვებს და 

გარკვეულ კვალს ტოვებს ენაში, რომელიც მათგან განცალკევებით კი არ დგას, 

არამედ – ვერბალურად აფორმებს მათს ტენდენციებს და ერთგვარ კანონიზებულ 

სახეს აძლევს. ცალკეულ ერთა თვითმყოფადი კულტურებისთვის კი ისტორია, 

ეროვნული ხასიათი, ღირებულებები, ტრადიციები ჩვეულებები და ა.შ. არსებითად 

მნიშვნელოვანი ელემენტებია; მათ შორის, განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ენა, 

რომელსაც კოლინ ბეიკერი თავის წიგნში – „ბილინგვური განათლებისა და 

ბილინგვიზმის საფუძვლები― (კილანავა,2014:36), იდენტობის გამოხატვის ყველაზე 

ძლიერ საშუალებად მიიჩნევს: „ენა არის იდენტობის გამოხატვის ყველაზე მძლავრი 

იარაღი― (ბეიკერი, 2010 : 45) 

რუსი მეცნიერი ვ. მასლოვა კი ენობრივ იდენტობაში მოიაზრებს შემდეგ 

კომპონენტებს: 1) ღირებულებათა სისტემას, რომელშიც ენა უზრუნველყოფს 

სამყაროს პირველად და სიღრმისეულ აღქმას. 2) კულტუროლოგიურ კომპონენტს და 

3) პიროვნულ კომპონენტს, ანუ ინდივიდუალურს, რაც ყოველ ადამიანშია. 

შესაბამისად, ენობრივი იდენტობა შეიძლება აღქმულ იქნას, როგორც ეროვნული, 

ასევე პიროვნული ღირებულება. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ცხადია, რომ გლობალიზაცია ამბივალენტური 

ფენომენია: ერთი მხრივ, ის საფრთხის შემცველია, მეორე მხრივ კი, ერთა 

ურთიერთინტეგრირების საუკეთესო საშუალება. 

ამ კონტექსტში ეროვნული იდენტობის დაცვა-შენარჩუნებისთვის 

განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ენას, რომელშიც გარე ენობრივ 

(პოლიტიკური, გლობალური) რეალობაში მიმდინარე მასშტაბური ცვლილებები 

თავისებურად აისახება. ეს, უპირველეს ყოვლისა, ეხება მის ლექსიკურ ფონდს. 

თანამედროვე ცხოვრებაში ტექნიკური პროგრესის სისწრაფეს ასეთივე ტემპით 

ვერ ეწევიან ენები და მათი ლექსიკური ფონდი სინქრონულ რეჟიმში ვერ ასახავს ამ 

პროცესებს. შესაბამისად, ისინი სხვა, დომინანტი ენიდან იღებენ სიტყვებს იმავე 

ფორმით, როგორითაც საწყის ენაში გვხვდება. ამის შედეგადაც მკვიდრდება ახალი 

უცხო ერთეულები, რომელთა ქართული შესატყვისი ლექსიკური ერთეულების 
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ფორმირებისთვის, ფაქტობრივად, დრო არ რჩება.  უცხო ერთეულები ფართო 

საზოგადოების მეტყველებაშიც კი  მკვიდრდება და როგორც წესი, შემდგომ რჩება 

მხოლოდ სპეციალისტთა წრეების ზრუნვის საგნად. ენაზე ზრუნვა კი ნებისმიერი 

სახელმწიფოსთვის (და ბუნებრივია, რიგითი მოქალაქეებისთვისაც) 

პრიორიტეტული საკითხი უნდა იყოს, რადგან ყოველ ენას, განურჩევლად მისი 

გავრცელების არეალის მასშტაბურობისა, სჭირდება მხარდაჭერა და დაცვა, 

სხვაგვარად – ენობრივი პოლიტიკის გატარება ( ტაბიძე, 2003: 4). 

ტერმინი ენობრივი პოლიტიკა, რომელიც XX საუკუნის 50-იანი წლებიდან 

გამოიყენება ენათმეცნიერებასა და სოციოლოგიურ დისციპლინებში, გულისხმობს - 

კონკრეტული სახელმწიფოს შიგნით ენისა თუ ენათა სტატუსის, ენათა 

ურთიერთობების, ენათა სოციალურ-კულტურული განვითარებისა და მათი 

პერსპექტივების განსაზღვრა-უზრუნველყოფის ღონისძიებათა პროგრამას. 

კანადის პროფესორი, პოლიტიკის თეორეტიკოსი პიტერ ივსი აღნიშნავს, რომ 

ენა არის მნიშვნელოვანი ასპექტი, უმნიშვნელოვანესიც კი, პოლიტიკური 

გამოხმაურებისა გლობალიზაციის პროცესების, განსაკუთრებით კი 

კოსმოპოლიტიზმის მიმართ.. 

თანამედროვე საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე დგას. ევროპული 

ინტეგრაცია კი, თავის მხრივ, „წარმოადგენს ლოკალურ ვარიანტს გლობალური 

ტენდენციისათვის― (ფილიფსონი, 2008:250). 

გლობალიზაციის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაკლად, საფრთხედ, მიიჩნევენ ენათა 

წინაშე მდგარ პრობლემებს – გაქრობის საფრთხეს. 

დღეისთვის გაქრობის საფრთხე ემუქრება ბევრ ენას, რაც იუნესკოს ენათა 

ატლასში არის ასახული და რისკის ქვეშ მყოფ ენათა რაოდენობა დაახლოებით 5000-

დან 6000-მდე მერყეობს. 

ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ 21-ე საუკუნეში მსოფლიოში 

გავრცელებული 6000 ენის ნახევარი ვერ გადარჩება. ასეთი შემაშფოთებელი 

პროგნოზების გამო ლინგვისტიკაში ტერმინიც კი დამკვიდრდა, რომელიც 

„ეკოლინგვისტიკის― სახელით არის ცნობილი.  ენის ეკოლოგია – მიმდინარეობა 

სოციოლინგვისტიკაში, რომელიც სწავლობს ენის არსებობის პირობებს ადამიანთა 

საზოგადოებაში მისი ფუნქციონირებისთვის არსებული და შესაძლო საფრთხეების 
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თვალსაზრისით. „ეკოლინგვისტიკა ტერმინი დაამკვიდრა ამერიკელმა მეცნიერმა 

ეინარ ჰაუგენმა. ამავე მნიშვნელობით გვხვდება ტერმინები ლინგვოეკოლოგია და 

ეკოლინგვისტიკა―  ( გაბუნია, 2008:  48). 

ენათა გაქრობის ტენდენციის შეცვლისთვის და საფრთხის ქვეშ მყოფი ენების 

რიცხვის შესამცირებლად ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად ითვლება „ენის  

პრესტიჟის― გაზრდა. ენობრივი პრესტიჟი – (ფრანგ. prestige - მოჩვენებითობა) 

საზოგადოებაში გავრცელებული განწყობა, რომელიც (გაცნობიერებულად ან 

გაუცნობიერებლად) რომელიმე უცხოურ ენას გაცილებით უფრო მაღალ ფასეულობას 

მიაწერს, ვიდრე საკუთარს. პრესტიჟულ ენას მოსახლეობა გულმოდგინედ სწავლობს, 

ცდილობს ზედმიწევნით მიბაძვას. ამ დროს ადგილობრივ ენაში მრავლად იჭრება და 

თანდათან მკვიდრდება ბარბარიზმები, რომლებიც მკვიდრ სიტყვებს განდევნიან 

(კილანავა,2014:39). ამ მხრივ ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის მაგალითების 

დასახელება სრულიად ნათელ სურათს ქმნის, მაგალითად:  

ქვეშენერ-ი – კითხვარი/ანკეტა – Questionnaire  

ლაინ-ი ხაზი/ზღვარი –Line 

მანუალური − ხელსამართი; სახელმძღვანელო − Manual 

 ბილინგი − ანგარიშფაქტურა − Billing 

 სუპერვაიზერი − ზედამხედველი, მეთვალყურე −  Superviser 

 შიფტინგი –გადაადგილება– Shifting 

 დედვეითი – სრული ტვირთამწეობა – Deadweight 

 პირსი – სტრუქტურა ნავების მისადგომად –Pier 

 პალეტები – ხის საბჯენი, დანადგარი, რომელზეც იტვირთება ტვირთი – Pallets 

ფიდერი – მკვებავი ელეკტრონული სადენი – Feeder 

ფედინგი – რადიოტალღების მინელება/მოსპობა – Fading  

ბუქინგ-ნოუთი – საზღვაო გადაზიდვის კონტრაქტის ნაირსახეობა... – Booking-note 

დილინგი – საქმიანი კავშირი,გარიგება – Dealing 

ნოუტისი – დამფრახტავისადმი კაპიტნის წერილიბითი შეტყობინება გემის 

ჩატვირთვის/გადმოტვირთვის  თაობაზე – Notice 

  ენის პრესტიჟულობა, თავის მხრივ, უკავშირდება მასზე მოსაუბრე სოციუმის 

სტატუსს და სწორედ ესაა პრესტიჟულობის მთავარი ინდიკატორი. ამასთან, უნდა 

აღინიშნოს, რომ სრულიად გამორიცხულია, პრესტიჟულ ენას, როგორც 

ლინგვისტიკის კვლევის ობიექტს, ჰქონდეს რაიმე განსაკუთრებული, გამორჩეული 

მახასიათებლები. ენის პრესტიჟულობა დამოკიდებულია იმ სოციუმზე, რომელშიც 

ის ცოცხლობს, სადაც ამ ენაზე საუბრობენ და წერენ. სწორედ ეს ფაქტორი შეიძლება 

გახდეს ერთ-ერთი ინდიკატორი ენის პრესტიჟულობისა. შედეგად ჩანს, რომ ამ 
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შემთხვევაში  თითოეულ ზემოთმოყვანილ ტერმინს მოეძებნება მისი ქართული 

ექვივალენტი, თუმცა ისინი თანამედროვე რეალობაში პოპულარობით არ 

სარგებლობენ.  დღეს ქართველი იშვიათად იტყვის „გამოვხატავ, გამოვთქვამ, 

გამოვკვეთ― – თითოეულის ნაცვლად გამოიყენება „ვაფიქსირებ―. ჩვენ თვალწინ 

იქმნება უცხო სიტყვები, რომლებსაც „საერთაშორისო ქართული― შეიძლება 

ვუწოდოთ. ყველა ენას მოეპოვება საკუთარი საშუალებანი, რომლის დახმარებითაც 

იქმნება ახალი ლექსიკური ერთეული, ქართული ენა ამ მიზნით აფიქსებს იყენებს. 

აფიქსაციის დახმარებით ხერხდება ტერმინის შეფუთვა ენის ლექსიკურ 

ფონდში,როგორც ამას აღნიშნავს (  ღლონტი, 1988:98).  

მაგალითად: 

 თაიმშიტ-ი – Timesheet 

 ანკერ-ი − anchor 

ორდერ-ი − Order 

ტაკელაჟ-ი −  Tackle 

ბილ-ი – Bill 

 ოფშორ-ი – off-shore 

 ჩეინ-ი – Chain 

დისპლე-ი – Display 

 ნოუთ-ი – Note 

 სტივიდორ-ი  – Stevedore 

 ჩარჯ-ი – Charge 

 ნოუტის-ი – Notice 

 ოვერტაიმ-ი –  Overtime 

ასევე ფართოდ გავრცელებული ტრანსლიტერაციის საშუალებით შემოსული 

ტერმინებს. 

 Off-shore  – ოფშორი 

 Provider  – პროვაიდერი 

 Transfer   – ტრანსფერი 

 Reverse   –  რევერსი 

 Charter – ჩარტერი 
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 Time Sheet   –  თაიმშიტი 

 Chain   – ჩეინი 

 Service  – სერვისი 

 Superviser  – სუპერვაიზერი 

Ship chandler– შიფჩანდლერი 

 Connector   –  კონექტორი 

 Booking-note   – ბუკინგ- ნოუთი 

 Cursor   – კურსორი 

 Display   – დისპლეი 

 Time-Charter   – თაიმჩარტერი 

 Shifting   – შიფტინგი 

 Feeder  –  ფიდერი 

 File   –  ფაილი 

Symbol   – სიმბოლო 

 

უცხო წარმომავლობის ტერმინი ექვემდებარება ქართულ ფონეტიკურ და 

მორფოლოგიურ წესებს და ამ გზით ხდება მისი ადაპტირება. ზემოთქმულიდან  

გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ უცხო ტერმინთა ლექსიკური ერთეულების 

რიცხვი უფრო და უფრო იზრდება. 

როცა ვსაუბრობთ ენის პრესტიჟულობაზე ან უმცირესობათა ენის პრესტიჟის 

ამაღლებაზე, ბუნებრივია,  იგულისხმება მისი პოპულარიზაცია, განვითარება, რაც 

შეუძლებელია პურისტული ხაზით განვითარების პირობებში. კ.ბეიკერი, აღნიშნავს, 

რომ ენათა განვითარებისა და მათი პრესტიჟის ამაღლებისთვის საჭირო ხდება – 

„ენათა მოდერნიზება, შესაბამისი ტერმინოლოგიის დამკვიდრება, მათი სწორად 

შერჩევის გზით. ახალი ტერმინოლოგიის შერჩევის დროს კი საჭიროა იმის 

გათვალისწინებაც, რომ ისინი უნდა ჟღერდეს თანამედროვედ, მიანიშნებდეს 

მოდერნიზმს, პროგრესს და არა წარსულს და რეგრესს―  ( ბეიკერი, 2010:  414). 

თანამედროვე მსოფლიოს პრესტიჟულ ენად ინგლისური სახელდება, რადგან ის 

იმდენად პოპულარულია, რომ მასზე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში (აშშ, დიდი 

ბრიტანეთი, კანადა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, 
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ბრიტანეთის ყოფილი კოლონიები: ინდოეთი, პაკისტანი, ნიგერია, კენია) 

მეტყველებენ და წერენ; ბევრ სახელმწიფოში კი (მაგ.: ირლანდიაში, ფილიპინებზე...) 

მეორე ენადაა დაკანონებული. ასევე ინგლისური ენა დომინირებს როგორც 

ოფიციალური, სამუშაო ენა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში (გაეროში, 

ევროსაბჭოში, ეუთოში), ასევე ინგლისური ენა აღიარებულია ოფიციალურ ენად 

საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში, ხოლო საერთაშორისო სიმპოზიუმებსა თუ 

კონფერენციებზე  ძირითად სამუშაო ენად ითვლება (კილანავა,2014:40). 

რაოდენობრივად, ინგლისური ენის მატარებელთა რიცხვი დღეს უკვე მეტია, 

ვიდრე სხვა ენებისა. ინგლისური ენის გლობალიზაცია მსოფლიოს მაშტაბით 

მიმდინარეობს.  

გლობალიზაციის ტენდენციათა გათვალისწინებით, თანამედროვე ქართულ 

ენას მჭიდრო ურთიერთობა უწევს დღეს მსოფლიო დომინანტ  „lingua franca―-დ 

წოდებულ ინგლისურთან. (Lingua franca-იტალიური სიტყვაა. ფრანკების ენა, 

რომელიც ერთხანს ხმელთაშუა ზღვის საპორტო ქალაქების საერთაშორისო ენა იყო). 

ინგლისური, როგორც საერთაშორისო ენა,  უკანასკნელ წლებში ფართოდ გავრცელდა 

და მისი ზეგავლენა, როგორც უკვე ვახსენეთ, საქართველოშიც იგრძნობა. 

„ანგლიზაცია― , ცხადია, უმტკივნეულოდ არ მიმდინარეობს. ქართულ ენაში ბოლო 

დროს მომრავლებული ანგლიციზმები, ხშირად, ხელოვნურის და შეუსაბამოს 

შთაბეჭდილებას ქმნის. 

XXI საუკუნის დასაწყისში ქართული ენა და ასევე ქართული საზღვაო სფერო 

ხდება ინგლისური ლექსიკური ერთეულების  აქტიური  მიმღები (რეცეპტორი), 

რაზეც გავლენა იქონია ასევე იმ ფაქტმა, რომ საერთაშორისო საზღვაო სტანდარტების 

გათვალისწინებით, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში ქართველი 

მეზრვაურები შესაბამისი კომპეტენციისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 

გამოცდებს აბარებენ ინგლისურ ენაზე. ინგლისური ენა წარმოადგენს საერთაშორისო 

საზღვაო საკომუნიკაციო ენას და მისი ცოდნა პროფესიულ ცოდნასთან ერთად 

აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ მეზღვაურმა მიიღოს გემზე მუშაობის 

უფლება. მეზღვაურისთვის ინგლისური ენის გარკვეულ დონეზე ცოდნა 

გათვალისწინებულია საერთაშორისო საზღვაო კონვენციის „მეზღვაურთა 
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მომზადების, დიპლომირებისა და ვახტის გაწევის შესახებ― (STCW 78/79) 

სტანდარტებითაც. 

გამომდინარე აქედან, ინგლისურ ენას საზღვაო სფეროში ეთმობა დიდი 

ყურადღება, რაზეც დამოკიდებულია საზღვაო სატვირთო ოპერაციების 

განხორციელებისას უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. ამ მიზნით ქართველ 

მეზღვაურს  ხშირად უხდება ძალაუნებურად ინგლისური ერთეულების გამოყენება 

ნაცვლად ქართული ტერმინებისა შემდეგი მიზეზების გამო: 

1) ქართული ბუნებრივი ეკვივალენტის არცოდნა; 

2) ზოგიერთი ტერმინის ქართულად გადმოცემისათვის სჭირდება რამდენიმე 

სიტყვა. 

ინგლისური ენის ასეთი მასშტაბებით გავრცელება, ხელს უწყობს მის 

პოპულარიზაციას, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში – ქართველ მეზღვაურთა 

შორის, რადგან ამ ასაკში შედარებით ადვილია მათ აზროვნებაზე ზემოქმედება. 

ისინი ადვილად ითვისებენ ენას, ჩვევებს, უცხო ელემენტები მათთვის 

მოდურობასთან და თანამედროვებასთან ასოცირდება. მაგრამ ამ ყველაფერს, 

მომავალში არასასურველი შედეგები შეიძლება მოჰყვეს. კოლინ ბეიკერის 

მოსაზრებით: „ინგლისური ენისა და ანგლოამერიკული კულტურის მასობრივი 

გავრცელება გავლენას ახდენს ენებს შორის სტატუსის და პრესტიჟის გააზრებაზე 

ახალგაზრდებში და ასუსტებს მათ მიერ მშობლიური ენის სრულყოფილად 

ათვისების პროცესს― (ბეიკერი, 2010: 41). 

ინგლისური ენის პოპულარიზაციას ხელი შეუწყო საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების ზრდამაც,  ინგლისური ტექნოლოგიების ენაა.  

ინგლისური, როგორც პრესტიჟული ენა, მსოფლიო ენის სტატუსითაც 

სარგებლობს, ის ორი, სხვადასხვა ენის მატარებელი ხალხის, საქმიანი   

ურთიერთობის დამყარების საუკეთესო საშუალებაა, რაც კარგად შეიმჩნევა 

თანამედროვე ქართულ საზღვაო  კომუნიკაციაში. 

 

 2.5. ლინგისტური და ექსტრალინგვისტური ფაქტორები ენობრივი სესხების    

პროცესში 
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საზოგადოების განვითარებასთან ერთად მუდმივად იზრდება მატერიალური 

სამყაროს კვლევისადმი ინტერესი, ჩნდება მეცნიერების ახალი მიმართულებები, 

მეცნიერების მიღწევების საფუძველზე მიიღება ახალი ტექნიკური 

გადაწყვეტილებები. დარგის მეცნიერული სიახლეები ახალი ცნებების ადეკვატური 

ტერმინებით აღიწერება. ასეთ შემთხვევაში ხდება შესაბამისი დარგის მეცნიერული 

ტერმინოლოგიური მარაგის შევსება-გაფართოება, რის გამოც ენის სიტყვათა მარაგი 

იცვლება: ხმარებიდან გამოდის მოძველებული და ემატება ახალი სიტყვა-

გამოთქმები. თანამედროვე მეცნიერების განვითარების შედეგებში ასახული 

სიახლეებისა და გამოყენებული ტერმინების სრულად გასააზრებლად საზოგადოებას 

გარკვეული დრო სჭირდება. ყოველი ენა და შესაბამისად ტექნიკური ტერმინოლოგია 

ვითარდება და ადეკვატურად წარმოაჩენს შესაბამისი ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკური და კულტურული განვითარების დონეს. თუ ენაში არ აისახა 

თანამედროვე მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარება და ის ტექნოლოგია, 

რომელსაც საზოგადოება ახალ ინოვაციურ ტექნოლოგიებში გამოიყენებს 

(მაგალითად, დღეისათვის კომპიუტერულ ტექნიკაში დამკვიდრებული ტერმინები), 

მაშინ იგი ჩამორჩება საზოგადოების განვითარებას და დაკარგავს იმ ფუნქციას, რაც 

მის უპირველეს მოვალეობას წარმოადგენს. ეს ფუნქცია კი ეროვნული სამეტყველო 

და სამეცნიერო დატვირთვებს ატარებს.  

ახალი ტერმინის წარმოშობის ერთ-ერთ წყაროდ მეცნიერული აღმოჩენები და 

გამოგონებები გვევლინება. თანამედროვე ქართული ენის მსოფლიოს მრავალ 

ენასთან ინტენსიურმა ურთიერთობამ და გაცხოველებულმა მთარგმნელობითმა 

მუშაობამ გამოიწვია ქართული ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში უცხო ტერმინების 

შემოჭრა. ენის შესაძლებლობების საზღვრებში ამ ტერმინების გამომხატველი 

ქართული შესატყვისების მოძიება და მათი მეტყველებაში ჩართვა საშური საქმეა, 

რათა ქართულ ენას სამომავლოდ რაიმე სირთულე არ შეექმნას. ტექნიკური ლექსიკის 

დახვეწა და მისი ქართული ენისათვის მორგება  რთული და ხანგრძლივი პროცესია, 

ხოლო უცხო, მიუღებელი სიტყვათა და გამოთქმებით ენის ,,გაჯერება― გაცილებით 

იოლად და სწრაფად ხდება.  

უცხო სიტყვების ასეთი მოზღვავება შეიძლება აიხსნას იმით, რომ არ არსებობს 

სრულყოფილი ორენოვანი დარგობრივი ლექსიკონი და უამრავ ტერმინს არ აქვს 
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ექვივალენტი ქართულ ენაში, ან ერთი უცხო სიტყვის გამოყენება უფრო მარტივია 

ვიდრე მშობლიურ ენაზე მისი განმარტებითი მნიშვნელობის გამოყენება. 

XX  საუკუნის დასასრულს და XXI საუკუნის დასაწყისში  ჩვენს ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში, შესაბამისად, ქართულ ენასა და თანამედროვე ქართულ საზღვაო 

ტერმინოლოგიაში, უცხოური სიტყვების, მეტწილად კი ინგლისური ერთეულების, 

შემოსვლა აქტიურ ფაზაში შევიდა. დღეს როგორც არასდროს ნასესხები სიტყვა 

შემოდის ქართულ ენაში ინგლისური ენიდან. ამ პროცესმა მოიცვა არა მარტო 

ბიზნესი, პოლიტიკა არამედ საზღვაო სფეროც. 

ინგლისური ენა, რომელიც თავის დროზე მრავალი ენის ზეგავლენის პროცესში 

ჩამოყალიბდა, XXI საუკუნეში თავად გახდა მსოფლიოს უდიდესი ლექსიკური 

ექსპორტიორი.  სხვა  რეცეპტორი ენებისათვის სესხების წყაროდ ინგლისური უნდა 

ჩავთვალოთ (ლომინაძე,2008:18) 

სესხების ლინგვისტური მიზეზებიდან შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი ძირითადი 

ფაქტორები: 1) შესაფერისი  ცნების საერთოდ არ ქონა ენა-რეციპიენტის კოგნიტურ 

ბაზაში. 21-ე საუკუნის ქართველი მეზღვაურის ლექსიკონში მყარად დამკვიდრდა 

ისეთი უცხო ლექსიკური ერთეულები, როგორიცაა: ნოუტბუკი – notebook, პეიჯერი– 

pager, სკანერი –scanner, კურსორი – cursor, ბეჯი– badge, დისკი –disk. 

2) ისეთი ტერმინები რობლებსაც ზუსტი შესაფერი სახელწოდების არქონა 

ახასიათებს მიმღებ ენაში. მაგ:  ინვესტორი –investor,   სპონსორი–sponsor, ფრაის-

ლისტი –price-list. 

 3) სტილისტურ-ემფატიკური ეფექტის უზრუნველყოფა, განსხვავებული        

ეფექტის მქონე ლექსიკურ ერთეულები. ასეთებია:  პრეზენტაცია–წარდგენის 

ნაცვლად,   სუპერვაიზერი –ზედამხედველის ნაცვლად,  ოფშორული– სხვა ქვეყნებში 

განხორციელების ნაცვლად. 

 4) სხვადასხვა მისზნებისათვის ცნებათა სპეციალიზაციის აუცილებლობა ამა             

თუ იმ სფეროში. 

 რადარი–რადიოლოკაციის  მოწყობილობა; ფარვატერი–სანაოსნოდ გამოსადეგი 

წყლის სივრცე; პირსი – სტრუქტურა ნავების მისადგომად; აქცეპტი – თანხმობა 

წერილზე;  ოფერტი – შეთავაზება; მერჩენდაიზინგი – საწარმოს კომერციული 

დაგეგმარება; პროვიზია – საქონლის მარაგი. 
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სესხების ექსტრალინგვისტური მიზეზებიდან მნიშვნელოვანია: 

1) ინგლისური ენა დომინირებს როგორც ოფიციალური, სამუშაო ენა 

სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში (აიმო, გაეროში, ევროსაბჭოში, ეუთოში), 

ასევე ინგლისური ენა აღიარებულია ოფიციალურ ენად საერთაშორისო საზღვაო 

ორგანიზაციაში, ხოლო საერთაშორისო სიმპოზიუმებსა თუ კონფერენციებზე 

ძირითად სამუშაო ენად ითვლება. 

2) მნიშვნელობის ზრდა: 

ანგლიციზმების უხვი რაოდენობით შემოსვლა ქართულ საზღვაო სფეროში 

განპირობებულია ინგლისურის, როგორც უცხო ენის სწავლების აუცილებელი 

პირობით იმისათვის, რომ მეზღვაურმა გემზე მოიპოვოს მუშაობის უფლება.  

3) საერთაშორისი ურთიერთობების, საერთაშორისო ვაჭრობის, ეკონომიკის, 

კომუნიკაციების განვითარება და გააქტიურება. 

4) კომპიუტერულ-ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება, როცა 

საერთაშორისო ტერმინოლოგიებს არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება. 

გასათვალისწინებელია  ინტერნეტის როლი,  სადაც ინფორმაციის უდიდესი ნაწილი, 

მათ შორის, სამეცნიერო სიახლეებისა და ტექნიკური მიღწევების შესახებ, ინგლისურ 

ენაზეა(ლომინაძე,2008:25). 

 

   2.6. ინგლისურ  ერთეულთა  გამოყენების ინტენსიურობა  ქართულ საზღვაო 

ლექსიკაში ბოლო წლების განმავლობაში 

სიტყვების სესხება შეიძლება იყოს პირდაპირი ან ირიბი. პირდაპირ სესხებას 

ადგილი აქვს მაშინ, როცა დონორ და მიმღებ ენებს აქვთ ისეთი ახლო გეოგრაფიული, 

კულტურული, სოციალური და ა.შ. კავშირები,  რომ ნასესხები საგნები, იდეები ან 

ცნებები მოითხოვს მათი სახელების გადასვლას მსესხებელ ენაში. არაპირდაპირი 

გადასვლა სხვადასხვა საშუალებით (ლიტერატურა, მიმოწერა, და სხვა) 

ხორციელდება. გამოსაკვლევ ორ ენას შორის კონტაქტი შეიძლება დამყარდეს მესამე 

ენის გავლით, რომელსაც შუამავალი ენა ეწოდება. 

ქართულ საზღვაო ლექსიკაში, როგორც უკვე ვთქვით, ბევრი ინგლისური 

ერთეული შემოვიდა რუსული ენის მეშვეობით. აქვე იმასაც  აღვნიშნავთ, რომ 

რუსულის, როგორც შუამავალი ენის, გავლენა შეიმჩნევა ჯერ კიდევ, მაგრამ არა 
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ისეთი რაოდენობით, როგორც ეს იყო ადრე. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ  

ქართულ საზღვაო ლექსიკაში შემოსულ რუსიზმებს დღეს უკვე აშკარად დევნის 

ინგლისური ერთეულები და იჭერს მათ ადგილს. 

ინგლისური ენის გავლენის შედეგია ის, რომ მიმღები ენა სესხულობს სიტყვებს, 

ახდენს მათ გარკვეულ ადაპტაციას. საბოლოოდ კი მათი ინტეგრირება მოხდება ენა 

რეცეპტორის ლექსიკონში. 

საილუსტრაციოდ ჩამოვთლით  ტრანსლიტერაციის საშუალებით შემოსულ 

ინგლისურ ლექსიკურ ერთეულებს, რომლებიც ძალიან ხშირად გამოიყენება 

თანამედროვე  ქართულ საზღვაო ლექსიკაში: 

 სტივიდორი, ტრანსფერი, კილი,  დოკი,  პირსი,  ვერფი, ბოილერი,  რობა,  

შიფტინგი,  დედვეითი, ლაინი, ოვერტაიმი, ფესიჯი, ლოგბუქი, სიმენსბუქი, 

რელინგი,  დაივინგი,  ექოსაუნდერი, რადარი, ოფშორული, ოფშორი, რეფრეშმენტი, 

ლაინერი, კრუიზი, პოზიცია, პრევენცია, ვოიჯი, ტური, დოკერი, ნოუტისი, რევერსი, 

ლიფტი, ტვინდეკი, ტაიმშიტი. 

 

თანამდებობის აღმნიშვნელი ტერმინები: 

1.chief– ჩიფი  /კაპიტნის თანაშემწე 

2.fitter – ფიტერი /ტექნიკოს-მექანიკოსი 

3.wiper – ვაიპერი  /მექანიკოსის დამხმარე 

4.master – მასტერი /კაპიტანი 

5.docker – დოკერი/ დატვირთვაგანტვირთვის სამუშაოებით დასაქმებული მუშა  

პორტში 

6.cook – კუკი/გემზე მზარეული 

7.cadet – კადეტი/პრაქტიკანტი 

8.odinary seaman/OS  – ოესი/დამწყები მატროსი 

9.able seaman/AB/ – ეიბი /გამოცდილების მქონე,პირველი კლასის მატროსი 

მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ მოხსენიებულ ინგლისურ ერთეულებს გააჩნია 

ქართულ ენაზე შესატყვისი ფორმები, ქართველი მეზღვაური გამოიყენებს მის 

ინგლისურ შესატყვისს. 

შემდეგ ჯგუფს მიეკუთვნება გემების ჩამონათვალი: 
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1.ლაინერი – liner – სამგზავრო გემი 

2.კრუიზი – cruise – სამგზავრო გემი 

3.ბარჟა – barge – კარჭაპი, კატარღა  

4. დრიფტერი – drifter – საზღვაო თევზსაჭერი გემი 

5. ტანკერი – tanker – ნავთობმზიდი გემი 

6.ბალკერი – bulker – მშრალმზიდი გემი 

7.თაგი – tug – ბუკსირი 

როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ, ტრანსლიტერაციას ვაწყდებით მაშინ, 

როდესაც სიტყვა უცვლელადაა გადმოღებული სხვა ენის ანბანური სისტემით. 

ყველაზე ხშირად ტრანსლიტერაციის წესით თარგმანში საერთაშორისო 

ორგანიზაციების, ასოციაციების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

აბრევიატურები გადმოიტანება, რაც აგრეთვე  დამახასიათებელია ქართული 

საზღვაო ლექსიკისთვის. მოვიყვანთ მაგალითებს, რომლებიც აღნიშნავენ 

თანამდებობებს და საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების სახელწოდებებს: 

 1.ordinary seaman – OS – ოესი(დამწყები მატროსი) 

2.able seaman –AB – ეიბი (გამოცდილების მქონე, პირველი კლასის მატროსი) 

4.IMO – აიმო (საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია) 

5.WTO – ვეტეო(მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია) 

6. SOLAS – სოლასი (საერთაშორისო კონვენცია ზღვაზე ადამიანის სიცოცხლის 

დაცვის შესახებ ) 

7MARPOL – მარპოლი (საერთაშორის კონვენცია ხომალდებიდან გაჭუჭყიანების 

აღკვეთის შესახებ) 

8.ISO – აისო (სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია) 

9.STCW-78/95 – ესტისიდაბლიუ (საერთაშორისო კონვენცია მეზღვაურების 

დიპლომირებისა სერტიფიცირების და ვახტის გაწევის შესახებ) 

10.ISM Code – აიესემის კოდექსი (საერთაშორისო უსაფრთხოების 

სახელმძღვანელო კოდექსი ISM Code) 

11.ISPS – აიესპიესის კოდექსი (გემების და ნავსადგურების უშიშროების 

საერთაშორისო კოდექსი) 
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12. SAR – სარი  ( საერთაშორისო კონვენცია საზღვაო ძებნა-გადარჩენის შესახებ 

SAR 1979) 

13.GMDSS – ჯიემდიესესი (საზღვაო კავშირის გლობალური სისტემა (GMDSS) – 

საერთაშორისო საზღვაო საძიებო და სამაშველო სისტემა უბედური შემთხვევების 

არსებობისას) 

14.COLREG – კოლრეგი (ზღვაში გემების შეჯახების თავიდან აცილების შესახებ 

საერთაშორისო წესები). 

ზოგიერთი ქართული საზღვაო ტერმინი მოითხოვს მრავალსიტყვიან 

განმარტებას, რადგან მას არ გააჩნია ერთსიტყვიანი ექვივალენტი. ამ დროს 

ქართველი მეზღვაური ცდილობს ყოველთვის გამოიყენოს არა ქართული 

ექვივალენტი, არამედ ინგლისური ტერმინი მეტყველების დროსაც კი. ეს ფაქტი 

შეიძლება ავხსნათ იმით, რომ ერთი უცხო სიტყვის გამოყენება მისთვის უფრო 

იოლია, ვიდრე მშობლიურ ენაზე მისი 4-5 სიტყვიანი განმარტებისა.  ასეთებია: გემის 

ტიპების, აგებულების, აღჭურვილობის და მოწყობილობების, სავაჭრო საზღვაო 

ინფრასტურტურაში მომუშავე პერსონალის,  საზღვაო გადაზიდვის და სამხედრო 

საზღვაო სფეროს ამსახველი ლექსიკური ერთეულები:  

ველბოტი – მსუბუქი, სწრაფმავალი ნიჩბიან-იალქნიანი, ორმაგფსკერიანი ნავი, 

რომელსაც ცხვირიცა და კიჩოც წაწვეტებული აქვს. 

ბარკენტინი – იალქნიანი საზღვაო გემი; აქვს არანაკლებ სამი ანძა.  

ბრიგი  – მე-18 – 19 სს.-ში -ორანძიანი სამხედრო ან კომერციული ხომალდი. 

დრიფტერი  – საზღვაო თევზსაჭერი გემი, რომლიდანაც ბადით თევზაობენ. 

კატერი  – პატარა გემი, უპირატესად მცირე მანძილზე მიმოსვლისათვის; პატარა  

სამხედრო გემი;  

კატამარანი – ორკორპუსიანი გემი ან სპორტული ორკორპუსიანი იალქნიანი 

ნავი 

რინდა – გემის ზარი.  

პალეტი  – ხის საბჯენი, დანადგარი, რომელზეც იტვირთება ტვირთი.  

ოფციონი – შესწორება საზღვაო გადაზიდვის (ჩარტერის) ხელშეკრულებაში – 

ერთი ტვირთის მეორით ან დანიშნულების ერთი ნავსადგურის მეორით.  
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ტაიმშიტი – დოკუმენტი, რომლითაც აღირიცხება სადგომი დრო. ტაიმშიტის 

საფუძველზე ხდება ანგარიშსწორება გემის მფლობელსა და პორტს შორის 

ტაიმ-ჩარტერი – ხელშეკრულება სავაჭრო გემის იჯარით აღებაზე გარკვეული 

დროით, ჩვეულებრივ არაუმეტეს თორმეტი თვისა.  

ჩარტერი – გემთმფლობელსა (ან ავიაკომპანიასა) და დამქირავებელს შორის 

დადებული ხელშეკრულება მთელი გემის (თვითმფრინავის) ან მისი ნაწილის 

იჯარით აღების შესახებ გარკვეული ვადით. 

კილი –  ძირითადი გასწვრივი ფსკერისეული კოჭი გემის დიამეტრულ 

სიბრტყეში 

ბლისტერი – ხომალდის კორპუსის ნაღმსაწინააღმდეგო საშუალება. 

ბიმსი – გემის განივი ანაკრეფის კოჭი, რომელსაც გემბანის (ბაქნის) ფენილი 

ეყრდნობა.  

 

 

      2.7. ინგლისური ერთეულების ადაპტაციის თავისებურებანი 

სესხების დროს ხდება ფონეტიკური და გრამატიკული სუბსტანცია-ჩანაცვლება. 

ენობრივი ერთეული იძენს ნაწილობრივ ახალ გამოხატულებასა და შინაარსს. 

ნასესხები ენობრივი ერთეულის ადაპტაციის (ლათ.-მისადაგება), ანუ მსესხებელი 

ენის სისტემისადმი შეგუების, მისადაგების ხარისხს განსაზღვრავს ამ ერთეულის 

ხმარების სიხშირე და ზოგიერთი სხვა ფაქტორი. პირობითად შეიძლება გამოვყოთ 

ადაპტაციის ოთხი დონე : 

1) ორთოგრაფიული დონე — რათა გამოჩნდეს, როგორ ადაპტირდება 

ინგლისური ერთეულის მართლწერა მიმღები ენის ორთოგრაფიასთან. 

2) ფონოლოგიური დონე — რათა აიხსნას ინგლისური ტერმინის წარმოთქმა 

განსაკუთრებით მაშინ, როცა ის განსხვავდება ინგლისური ეტიმონისაგან. 

3) მორფოლოგიური დონე — იმის საჩვენებლად, რა მორფოლოგიურ 

ცვლილებებს განიცდის უცხო ერთეული. 

4) სემანტიკური დონე — იმის განსასაზღვრელად, ინგლისური ეტიმონის 

რომელი მნიშვნელობა გადმოვიდა შესაბამის ერთეულში. 
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ინგლისური ერთეულების ადაპტაციის პროცესში ორთოგრაფიული დონე 

ერთერთი ასპექტია. აქ ოთხი შესაძლებელი ვარიანტი იძებნება. 

ა) მისი ორთოგრაფია ყალიბდება ნიმუშის წარმოთქმის საფუძველზე:  diving– 

დაივინგი, dock  – დოკი, seaman‘s book – სიმენს ბუქი. 

ბ) ინგლისური ერთეულის ორთოგრაფია ემთხვევა ეტიმონისას ყოველგვარი 

ცვლილების გარეშე, მაგალითად: monitor –მონიტორი, display – დისფლეი. 

გ) ერთეულის ორთოგრაფია ნაწილობრივ ემთხვევა წარმოთქმას და 

ორთოგრაფიას, მაგალითად: overtime – ოვეტაიმი, deadline – დედლაინი, speedometer– 

სპიდომეტრი. 

დ) ინგლისური ერთეულის ორთოგრაფია ყალიბდება შუამავალი ენის 

ზეგავლენით, მაგალითად: fairway – ფარვატერი, motorman – მოტორისტი (ამ 

შემთხვევაში ვგულისხმობთ რუსულ ენას). 

ახლად შემოსულ ანგლიციზმებს ახასიათებს ორთოგრაფიის და შესაბამისად, 

წარმოთქმის ვარიაციულობა, მაგალითად: wiper – ვაიბერი-ვაიპერი; seaman‘ book 

სიმენსბუკი – სიმენსბუქი. ეს კი ამ ერთეულის ასიმილაციის პირველ საფეხურზე 

ყოფნას ნიშნავს. 

უცხო ლექსიკის წარმოთქმა ყალიბდება ფონოლოგიურ დონეზე, ინგლისური 

ენისა და მიმღები ენის ფონოლოგიური სისტემების მსგავსება-განსხვავების 

საფუძველზე. 

ა) თუ ორივე ენის სისტემას გააჩნია ერთგვარი ელემენტები, მაშინ უმეტეს 

შემთხვევაში ხდება სრული ჩანაცვლება და ინგლისური სიტყვა წარმოითქმის თავის 

ეტიმონთან მაქსიმალურად მსგავსი ჟღერადობით, თუმცა მაინც მიმღები 

ენისებურად. ვინაიდან ცვლილება არ ხდება, ამ პროცესს ნულოვანი 

ტრანსფონემიზაცია ეწოდება, მაგალითად:docker –დოკერი, dock –დოკი, keel – კილი, 

keel block – კილ ბლოკი 

ბ) თუ ქართულ ერთეულს ზოგიერთი ელემენტი თავისი აღწერით ინგლისური 

მოდელისაგან განსხვავდება, მისი წარმოთქმა მხოლოდ ნაწილობრივ უთანაბრდება 

ეტიმონს. ამ პროცესს ნაწილობრივი ან კომპრომისული ტრანსფონემიზაცია ჰქვია, 

მაგალითად : corrosive – კოროზია, company – კომპანია. 
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გ) თუ ინგლისური ეტიმონის წარმოთქმა შედგება ისეთი ელემენტისაგან, 

რომელსაც მიმღები ენის ბგერათა სისტემაში ექვივალენტი არ გააჩნია, მაშინ 

ჩანაცვლება თავისუალია. ეს პროცესი თავისუფალი ტრანსფონემიზაციის სახელს 

ატარებს. მაგალითად : forward – ფორვარდი, fitter – ფიტერი, offshore – ოფშორული.  

მორფოლოგიურ ადაპტაციასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ  ქართულ 

ენაში შემოსული ნასესხები ერთეულების უმეტესობა არსებითი სახელებია. 

არსებითი სახელი ზოგადად ყველაზე გავრცელებული მეტყველების ნაწილია ორივე 

ენაში. ამასთან,  ჩვენ საგნების და მოვლენების სახელდება უფრო ხშირად გვჭირდება, 

ვიდრე მოქმედებისა ან თვისების. 

მორფოლოგიური ადაპტაციის ვარიანტებია: 

ა) ანგლიციზმი ინარჩუნებს ინგლისური ეტიმონის სუფიქს, ამ პროცესს 

კომპრომისული ტრანსფორფემიზაცია ეწოდება, მაგალითად: docker – დოკერი, fitter 

– ფიტერი, wiper – ვაიპერი. 

ბ) ინგლისური ეტიმონის სუფიქს შესაძლოა ჩაენაცვლოს მიმღები ენის სუფიქსი, 

მაგალითად: test – ტესტირება, location – ლოკაცია, maneuvering  – მანევრირება. 

რაც შეეხება ნასესხები ტერმინების სემანტიკურ დონეს, ისინი ორ დიდ ჯგუფს 

ქმნიან. 

ა) პირველში შედის ის სიტყვები, რომელთაც გააჩნიათ მხოლოდ ერთი 

მნიშვნელობა ინგლისურ ენაში და შესაბამისად, ქართულშიც იმავე მნიშვნელობით 

მკვიდრდებიან. 

ბ) მეორე ჯგუფი შედგება იმ ერთეულებისაგან, რომელთა მნიშვნელობა 

ადაპტირდა იმ ინგლისურ ეტიმონთაგან, რომელთაც გააჩნიათ ერთზე მეტი 

მნიშვნელობა. ეს მნიშვნელობა შესაძლოა შემცირდეს ან გაიზარდოს. ყველაზე 

გავრცელებული შემთხვევებია, როცა ისინი ინარჩუნებენ ეტიმონის რამდენიმე 

მნიშვნელობიდან ერთ-ერთს, რომელიც ანგლიციზმების ლექსიკონებში აღნიშნულია 

მნიშვნელობის ნომრით. ამ პროცესს მნიშვნელობის რიცხობრივად შეზღუდვა ჰქვია, 

მაგალითად: position – პოზიცია, compressor  – კომპრესორი. 

XXI საუკუნის დასაწყისში ქართული ენა და ასევე ქართული საზღვაო სფერო 

ხდება ინგლისური ლექსიკური ერთეულების  აქტიური  რეცეპტორი.  
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ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის ამჟამინდელი მდგომარეობა ხასიათდება 

ლექსიკური მარაგის მრავალფეროვნებით, რუსული და ინგლისური ბარბარიზმებით, 

მაშინაც კი, როდესაც არსებობს მათი  შესატყვისი ქართული ექვივალენტები. 

ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის დამუშავება და დანერგვა ძალზე 

მნიშვნელოვანია როგორც ზოგადად საზღვაო ინდუსტრიის განვითარებისათვის, 

ასევე მომავალი მეზღვაურების მომზადებისა და სპეციფიკური ლიტერატურის  

შექმნისთვის.  ძალზე მნიშვნელოვანია ქართულად ნათარგმნი ტერმინების 

შინაარსობრივი სიზუსტე და შესატყვისობა შესაბამის ინგლისურ ერთეულებთან, რაც 

იქნება ჩვენი განხილვის საგანი ნაშრომის მე-3 თავში. 
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თავი 3. თანამედროვე  ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის მოწესრიგება და 

პერსპექტივები 

 

3.1. ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის უნიფიკაციისა და სტანდარტიზაციის 

საკითხები 

დარგობრივ ტერმინოლოგიებზე მუშაობისას საგანგებო ყურადღება ეთმობა 

ტერმინოლოგიურ ლექსიკოგრაფიას, ტერმინთა უნიფიკაციისა და 

სტანდარტიზაციის საკითხებს.  „ლექსიკოგრაფია ტერმინოლოგიური მუშაობის ერთ-

ერთი კარდინალური უბანია, რომელიც თავს უყრის მრავალ პრაქტიკული თუ 

თეორიული მნიშვნელობის საკითხს― (სერგეევი,1969:122-148). ჩვენ ამ მნიშვნელოვანი 

პრობლემის მხოლოდ ნორმალიზაციისა და სტანდარტიზაციის საკითხებს 

შევეხებით. 

ნებისმიერი დარგის  ტერმინთა დამუშავებისა და  შექმნის პროცესში ყველაზე 

საპასუხისმგებლო და მთავარი ადგილი სწორედ ლექსიკოგრაფიას ეთმობა. როგორ 

უნდა გაფორმდეს ტერმინი? არის თუ არა  აუცილებელი ეკონომიკურობის 

პრინციპის დაცვა ტერმინთა შექმნის დროს?  რამდენად მნიშვნელოვანია მოტივაციის 

საკითხზე ყურადღების გამახვილება?  და ა.შ.  ეს იმ საკითხთა ჩამონათვალია, 

რომლებზეც დარგის სპეციალისტებს საგანგებოდ უწევთ მსჯელობა. 

 ტერმინოლოგიური ლექსიკონის სიტყვანი არაერთხელ გამხდარა სხვადასხვა 

დარგის სპეციალისტების, ლექსიკოგრაფების, კერძოდ კი, ტერმინოლოგების 

ინტერესის საგანი. მას  ეძღვნება ტ. ბრიანცევას სტატია, რომელშიც განხილულია 

ორენოვანი (რუსული და რომელიმე სხვა ენის) ტერმინოლოგიური ლექსიკონების 

სიტყვანის საკითხი (ბრიანცევა,1961:84-87). 

 როგორც სამართლიანად აღნიშნავს სტატიის ავტორი, სიტყვანი ამა თუ იმ 

დარგის ტერმინოლოგიური ლექსიკონისათვის უნდა დგებოდეს სხვადასხვაგვარად, 

ყოველი კონკრეტული ენისათვის ცალკე, იმის და მიხედვით, თუ როგორია 

პრაქტიკული მოთხოვნილება სახელმწიფოს, მისი კულტურული და ეკონომიკური 

ცხოვრებისა, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ, ფუნქციები ამ ენისა და მისი 

განვითარების პერსპექტივები (ჩვენს შემთხვევაში ვგულისხმობთ ახალი ქართული 

საზღვაო  ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას). ამას თუ დავუმატებთ 
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იმასაც, რომ სიტყვანის შედგენის დროს მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ისიც, 

თუ როგორი ტიპის ლექსიკონისთვის დგება იგი, ბუნებრივია, რაიმე უნივერსალურ 

ლექსიკონზე (რომელიც გამოდგებოდა ყველა ენისათვის და ყოველგვარი 

ლექსიკონისათვის), ლაპარაკი ზედმეტია. მიუხედავად ამისა, არსებობს  ერთიანი 

ნორმები, რომელთა დაცვა სავალდებულო უნდა იყოს ტერმინოლოგიური 

ლექსიკონის სიტყვანის ყველა შემდგენლისათვის: სპეციალურ დარგობრივ 

ლექსიკონში თავმოყრილი უნდა იყოს მეცნიერული ცნებების გამომხატველი 

ტერმინები და მინიმუმამდე დაყვანილი ან სულ განდევნილი ამ ცნებებთან 

არაუშუალოდ დაკავშირებული დამხმარე ერთეულები. მაგრამ, სამწუხაროდ, 

ყოველთვის ეს ასე არ არის. ზოგჯერ ერთნაირად არ არის უზრუნველყოფილი 

სიტყვანის მოცულობა და შედგენილობა, არაა დადგენილი საზღვრები ამა თუ იმ 

დარგის ლექსიკისა, ე.ი.  მკვეთრად არაა გამიჯნული ერთი დარგი სხვა დარგის 

მასალისაგან,  იგი არაა გაცხრილული ჩვეულებრივი, ყოველდღიური ხმარების 

სიტყვებისაგან, რომელთა შეტანა უკარგავს ლექსიკონს სპეციალურ, მეცნიერულ 

ხასიათს.  მაგალითად,  ისეთი ყოფითი სიტყვები, როგორიცაა: შეშა, სიცხე, პური, 

გვალვა, ცივი, თბილი, მწვერვალი... სიტყვანში არ უნდა იყოს ასახული (ლექსიკონში 

ამგვარ სიტყვათა  შეტანა გაუმართლებელია). 

 სიტყვანისათვის მასალის შერჩევა არ არის მარტივი საქმე. სპეციალისტს 

ზედმიწევნით კარგად უნდა ესმოდეს — რა შეიტანოს სპეციალურ ლექსიკონში და რა 

დატოვოს საერთო ენის ლექსიკურ მასალად. ზოგჯერ ეს საკითხი სხვადასხვა დარგის 

მიმართ სხვადასხვაგვარად დგას. მაგალითად, ტექნიკის რომელიმე დარგის, 

მედიცინის, მათემატიკის, ფიზიკის, ქიმიისა და სხვა ტერმინოლოგიური 

ლექსიკონების შემდგენელთათვის თუ მეტ-ნაკლებად გამჭირვალეა, რა მასალასთან 

უნდა ჰქონდეთ მათ საქმე სიტყვანის აგებისას, ეს შეიძლება ყოველთვის ნათელი არ 

იყოს იმ სპეციალისტებისათვის, რომელთაც უხდებათ კულინარიისა და კვების 

მრეწველობის, ვაჭრობისა და საქონელთმცოდნეობის, არქეოლოგიისა და მისთანათა 

ტერმინოლოგიური ლექსიკონების შედგენა. 

კიდევ უფრო სერიოზულად დგას საკითხი საზღვაო ტერმინოლოგიასთან 

მიმართებით. ჩნდება რამდენიმე   კითხვა:  
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 როგორი უნდა იყოს ტერმინოლოგიის  შემდგენლის პოზიცია  სიტყვათა 

აგებისას? უნდა იქნეს თუ არა შეტანილი ყველა საზღვაო ხელსაწყოს დასახელება 

საზღვაო ტერმინოლოგიაში? ამ სირთულეს ბევრი სხვაც ერთვის, კერძოდ, რომელი 

მეტყველების ნაწილები უნდა  გაითვალისწინონ  სპეციალურ სიტყვანში, რა ადგილს 

დაიჭერს მათ შორის ზედსართავი სახელები, მიმღეობები და ა.შ. 

 სიტყვანს, როგორც წესი, უნდა ადგენდეს სპეციალისტი (თანაც წამყვანი და 

გამოცდილი) იმ დარგისა, რომლის ტერმინოლოგიაც მუშავდება. 

  ტ. კანდელაკის აზრით, სიტყვანი ყოველი დარგისათვის ორ ეტაპად უნდა  

შესრულდეს: ჯერ გაკეთდეს წინასწარი სიტყვანი და ამის შემდეგ კი–

სისტემატიზებული სიტყვანი. სწორედ სისტემატიზებული სიტყვანი გვაძლევს 

ცნებათა ლოგიკურ სქემას, რაც აუცილებელი პირობაა ტერმინოლოგიური 

ლექსიკონების შესადგენად. მუშაობის პირველ ეტაპზე ხდება ცნებათა ფიქსირება იმ 

სახით, როგორც ეს მოცემულია ბუნებრივად ჩამოყალიბებულ ტერმინოლოგიაში, ე.ი. 

ტერმინი შედის ყველა თავისი სინონიმითა და მნიშვნელობების გათვალისწინებით. 

მუშაობის ამ ეტაპზე ტერმინებს უნდა მიეცეს წინასწარი განმარტებანი, რომლებიც 

შეიძლება ყოველთვის ერთნაირი სიზუსტით არც ხასიათდებოდეს, რადგანაც ისინი 

ასახავენ მეცნიერების განვითარების სხვადასხვა საფეხურს, სხვადასხვა სკოლისა და 

მიმართულების თვალსაზრისს. თითოეული ეს განმარტება ხომ თავის დროზე ცალკე 

იყო აგებული ისე, რომ მხედველობაში არ იყო მიღებული ცნებათა სისტემატურობის 

საკითხი, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამგვარ მუშაობაში. ამის შემდეგ 

ხდება განმარტებათა დადგენა და ცნებათა და ტერმინთა ზუსტი და მეცნიერული 

ფორმულირება. აქვე უნდა იყოს აღნიშნული ისიც, რომ ტერმინოლოგია უნდა იქნეს 

შედგენილი არა ყოველი დარგისთვის (ყველა დარგი შეიძლება არ იყოს მზად 

იმისათვის, რომ შემუშავებული იქნეს მისი ტერმინოლოგია), არამედ იმ 

დარგისათვის, რომელიც მეცნიერების განვითარების მაღალ და განვითარების 

თანამედროვე დონეს ასახავს (კანდელაკი,1970:41-42). 

ეროვნულ ენებზე ტერმინოლოგიის შედგენა, ერთი შეხედვით, თითქოს არ 

გულისხმობს ტერმინოლოგიური სამუშაოს ყველა იმ ეტაპის გავლას, რომელიც 

საზოგადოდ,  ტერმინოლოგიის მოწესრიგებისათვისაა საჭირო.  
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სიტყვანზე მუშაობას ყველა ენაში თავისი სპეციფიკა აქვს. სიტყვანის შემდეგ 

დღის წესრიგში დგება  უცხოური ტერმინებისთვის ქართული ეკვივალენტების 

შერჩევისა  და შექმნის რთული ეტაპი.  ეს უკანასკნელი თითქმის ყველა დარგის   

ტერმინოლოგიის პრობლემაა, განსაკუთრებით კი საზღვაო დარგისა. როგორც წინა 

თავებში აღვნიშნავდით, ქართული საზღვაო ლექსიკის დიდი ნაწილი ინგლისური 

ნასესხობანია, რომელთა ქართული შესატყვისების დადგენა არც თუ ისე ადვილია, 

ამასთან, ზოგჯერ შეუძლებელიც კი. ამ დროს ტერმინოლოგებს დარგის 

სპეციალისტებთან ერთად უწევთ მთელი იმ ლექსიკურ-გრამატიკული არსენალის  

გამოყენება, რომელიც ენას გააჩნია. მაგალითად, ერთი იგლისური საზთვაო 

ტერმინის ასახსნელად მოვიშველიებთ ოთხ და ხუთსიტყვიან განმარტებებს. 

მაგალითად,   Banksman – სახმელეთო ამწეს ოპერატორი, რომელიც გადასცემს 

სიგნალს, ინფორმაციას მეორე ოპერატორს, რომელიც მართავს ამწეს. Slinger –

თოკებთან, ბაგირებთან, ჯაჭვებთან  მომუშავე პერსონალი. Pallet – ხის საბჯენი, 

დანადგარი, რომელზეც იტვირთება ტვირთი.  

როგორც მაგალითებიდან  ჩანს, ინგლისური ტერმინის   ზუსტი შესატყვისის 

არქონის გამო ქართული მოიშველიებს  გრძელ ლექსიკურ ერთეულებს. ამ გზით  

მოტივაციის პროცესი მეტად გამჭვირვალეა.  

  „ტერმინოლოგიის უნიფიკაციისა და ნორმალიზაციის საკითხები ძალიან 

ვრცელსა და რთულ ოპერაციებს ვარაუდობს. აქაო და ტერმინოლოგიაში ხელოვნური 

ჩარევა დასაშვებიაო — ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ სიტყვების „გაკეთება― 

შეიძლება. ხელოვნურად ხომ მართლაც დაუბრკოლებრივ შეიძლება გამოინახოს 

გზები ყველა ცნების დასასახელებლად: ნებისმიერი ცნებისათვის სახელდახელოდ 

შეიქმნას სიტყვები და ა.შ. (ღამბაშიძე, 1986:170). 

ლექსიკოგრაფიული მუშაობა, ცნებათა ტერმინირება და მათი სრული 

ნორმალიზაცია — ეს მოღვაწეობის ისეთი სფეროა, რომელიც ითხოვს არა მხოლოდ 

ამა თუ იმ დარგის სპეციალისტთა შეთანხმებულ მუშაობას, არამედ (რაც 

განსაკუთრებით ხაზგასმულია) ენათმეცნიერებთან ერთად მათ მოღვაწეობას. 

ამიტომაც „ყველა ტერმინოლოგიური ლექსიკონი, რომელიც ჩვენში მუშავდება, 

სპეციალისტებისა და ლინგვისტების ერთობლივი მუშაობის შედეგი უნდა იყოს. 

სპეციალისტები ავლენენ ამა თუ იმ სამეცნიერო დისციპლინაში ხმარებულ ცნებებს, 
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ასაბუთებენ მათი ფიქსირების საჭიროებას, ადგენენ ერთი რომელიმე დარგის 

ფარგლებში ტერმინოლოგიური ლექსიკის მოცულობასა და მიჯნებს, იძლევიან ამ 

ცნებათა განმარტებებს, ხოლო ენათმეცნიერები ქართული ენის გრამატიკული 

ნორმებისა და ლექსიკური შესაძლებლობების მიხედვით შეიმუშავებენ  ქართულ 

ადეკვატურ შესატყვისებს და უზრუნველყოფენ  თითოეული ტერმინის აგების 

სისწორეს― (ღამბაშიძე, 1986:172-173).  

საქართველოში საზღვაო საქმიანობა ყოველთვის წარმატებულ სფეროდ 

ითვლებოდა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი იყო  დარგის ტერმინთა 

სტანდარტიზაციის საკითხებიც. ინგლისურის, როგორც „საზღვაო ენის―,  აღიარებამ 

ქართულ სინამდვილეშიც იჩინა თავი.  

ახალ ტექნიკურ დისციპლინათა ჩამოყალიბებამ, ტექნიკის დარგში უჩვეულო 

ძვრებმა, წარმოების კომპლექსურმა ავტომატიზაციამ, გამოთვლითი  და 

კომპიუტერული ტექნიკის განვითარებამ, საინფორმაციო პროცესთა 

ავტომატიზაციამ, ელექტრონულ-მოწყობილობათა გამოყენებამ — ყველაფერმა იმან, 

რასაც „მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუცია― ეწოდება, და რომელმაც სრულად 

მოიცვა საზღვაო დარგი, სრულიად ახლებურად დააყენა  დღის წესრიგში 

ტერმინოლოგიის სტანდარტიზაციის საკითხი. „სტანდარტიზაციის ხარისხი კი 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწორადაა მოწესრიგებული ტერმინოლოგია― 

(ღამბაშიძე, 1986:173). 

ტერმინოლოგიის სტანდარტიზაციას დიდი ყურადღება ექცევა  ეკონომიკურად 

განვითარებულ ყველა ქვეყანაში. რაში გამოიხატება ტერმინოლოგიის 

სტანდარტიზაცია? რა მიმართება არსებობს ტერმინოლოგიის სტანდარტიზაციასა და 

უნიფიკაციას ანუ მოწესრიგებას შორის? 

  ტერმინი  „მოწესრიგება― ლოტეს ეკუთვნის. მოწესრიგებული ტერმინოლოგია 

არის ბუნებრივად ჩამოყალიბებული ტერმინოლოგიის წესრიგში მოყვანა, 

გაუმჯობესება. ეს ტერმინი არ გულისხმობს ოფიციალურ მხარეს, ე.ი. 

ტერმინოლოგიის საყოველთაობას ან არასაყოველთაობას (ან უფრო სწორედ: 

სავალდებულობას ან არასავალდებულობას). 

დღეს სტანდარტიზაცია ეხება საქართველოში ჩამოყალიბებულ საზღვაო 

დარგის ახალ მიმართულებებს, როგორიცაა: საკრუიზო ტურიზმი, ტრანსპორტი, 
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მარკეტინგი, ლოჯისტიკა და ზოგადად, თანამედროვე საზღვაო სფერო,  რომელიც 

მუდამ ვითარდება და სიახლის მომცველია.  შესაბამისად, მიმართულებების 

მიხედვით მიმოქცევაში შემოსული ახალი ტერმინები  უნდა აისახოს  

ტერმინოლიგიაშიც. 

XXI  საუკუნის დასაწყიში საზღვაო სფეროს ბევრი ახალი ინგლისურენოვანი 

ტერმინი შეემატა. ერთია, ხმარებაში ახალი ტერმინის შემოსვლა და მეორე, მისი 

ქართული შესატყვისის  არსებობა. არადა, ამ  მხრივ, საკითხი ნამდვილად საჭიროებს 

დაფიქრებას და პრაქტიკულ გადაწყვეტილებამდე მისვლას. დღის წესრიგში დადგა  

ქართულ ენაზე ახალი ტერმინების შექმნის აუცილებლობა.  

ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის განვითარების სამომავლო პერსპექტივები 

განპირობებულია იმ მიზნობრივი ჯგუფისთვის,  რომელშიც შედის: რიგითი 

მეზღვაური, ოფიცერთა შემადგენლობა, ზოგადად გემზე დასაქმებული ეკიპაჟი, 

ვისთვისაც ქართული საზღაო ტერმინოლოგია, ისევე როგორც ინგლისური, იძენს 

სამუშაო ენის სტატუს, დასაქმების პერსპექტივას. ასევე, ახალი ტერმინების 

ჩამოყალიბება მჭიდროდ არის დაკავშირებული კვალიფიციური, მცოდნე კადრების 

მომზადებასთან, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებასთან, კომპიუტერიზაციასთან 

(ვგულისხმობთ ელექტრონულ რუკებს). 

ტერმინებზე მუშაობა დაუსრულებელი, შრომატევადი, და საპასუხისმგებლო 

პროცესია. ენა მუდმივად ცვალებადი ფენომენია, ჩნდება ახალი სიტყვები, 

განუწყვეტლივ იცვლება ტერმინების გამოყენების რეგისტრი. ჩნდება ახალი უამრავი 

ახალი რეალია, რასაც ასახვა სჭირდება ენაში. ნებისმიერი დარგობრივი 

ტერმინოლოგია სპეციფიკურია. ტერმინის ძირითად საყრდენს მისი დეფინაცია და 

სამეტყველო ენის თავისებურებები უნდა წარმოადგენდეს. არ არის იოლი ახალი 

ტერმინის ზუსტი შესატყვისის მოძებნა და დარგის ტერმინოლოგიურ ველში მისი 

მოქცევა. სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შედგენისას არსებულ სირთულეს ნათლად 

გამოხატავს ლექსიკოლოგი, აკადემიკოსი ა.დებორინი. მისი აზრით, სამეცნიერო 

ტერმინი უბრალო სიტყვა კი არა, მოცემული მოვლენის არსის გამოხატვაა. ტერმინი 

და მისი განმარტება უფრო ხელმისაწდომი გახდება, თუ ენობრივი 

შესაძლებლობლების მაქსიმუმი იქნება გამოყენებული. 



118 
 

მოწესრიგებული ტერმინოლოგია შეიძლება გამოიცეს რეკომენდებული 

ტერმინების კრებულად, სტანდარტის სახით, ნორმად და ა.შ. ამ კუთხით, ჩვენ 

შევეცადეთ  ნაწილობრივ მაინც მოგვეწესრიგებინა  ქართული საზღვაო 

ტერმინოლოგიის რამდენიმე მიმართულება, რაც დახმარებას გაუწევს საზღვაო 

აკადემიის კადეტებს, გემზე მომუშავე რიგითებს და საზღვაო საქმიანობით 

დაინტერესებულ პირებს. 

საილუსტრაციოდ წარმოვადგენთ ჩვენ მიერ შექმნილ რამდენიმე ახალ ტერმინს 

საზღვაო დარგის ორი მიმართულების ფარგლებში: 

1) საკრუიზო ტურიზმის მენეჯმენტი – ეს არის სრულიად ახალი სპეციალობა 

ბათუმის საზღვაო აკადემიაში, რომელიც   ბოლო ხუთი  წლის განმავლობაში 

საკმაოდ წარმატებულად ფუნქციონირებს. საკრუიზო ლექსიკონები არასდროს 

ყოფილა მსჯელობის საგანი საქართველოში,  მიუხედავად იმისა,  რომ ჩვენს 

ქვეყანაში ოდითგანვე განვითარებული   იყო  ზღვაზე მიმოსვლა და ურთიერთობა 

სხვა ქვეყნებთან.  

ქართული საკრუიზო დარგობრივი ლექსიკონის არ არსებობის გამო 

სტუდენტები და ლექტორ – მასწავლებლებიც დიდ სირთულეებს ვაწყდებით 

სწავლის პროცესში, რადგან საკრუიზო გემებთან დაკავშირებული ახალი ტერმინები 

არ მოიძებნება ქართულ საზღვაო ლექსიკონებში. ბევრ მათგანი დარგობრივი 

მნიშვნელობის მატარებელია და არა აქვს ქართული ეკვივალენტი. როგორც უკვე 

ვთქვით, საკრუიზო ტურიზმის  მენეჯმენტი ახალი დარგია საქართველოში. ამ 

მიმართულების ტერმინები ძირითადად ინგლისურენოვანია. მათი ქართული 

შესატყვისების მოძიება თავისებურ სირთულეებთანაა დაკავშირებული.  ჩვენ 

შევეცადეთ, შინაარსობრივი მხარის გათვალისწიებით, შეგვექმნა  ამ ტერმინთა 

შესატყვისები  ქართულ ენაზე. 

 

საკრუიზო ტერმინოლოგია: 

 

 

Add on 

 

A supplementary charge 

added to the cruise fare, 

usually involves air fare and 

cruise land tour. 

საკრუიზო მოგზაურობის 

საფასური, რომელშიც შედის  

საჰაერო და სახმელეთო 

მგზავრობის ღირებულლება                                    
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First sitting 

  

Meal time on the ship‘s dining 

room, usually around 6:30 pm 

(საკრუიზო  გემზე) 

სადილისთვის  განკუთვნილი 

დროის  მონაკვეთი, 

დაახლოებით  6:30 

 

Gratuities 

The passenger‘s personal 

expression of thanks, tips to 

the ship‘s service personnel 

for services received 

ფეხის ქირა (საკრუიზო 

გემზე) 

 

Outside 

A cabin having window or 

porthole offering a view of 

the sea or a river 

კაიუტა ზღვისა ან მდინარის 

ხედით (საკრუიზო გემზე) 

 

 

Tender 

A small ship, boat used to 

transfer passegers from ship to 

the shore 

 მგზავრთა   ხმელეთზე 

გადასაყვანი   პატარა  გემი   

 

 

Closed-loop sailing 

 

An itinerary that begins and 

ends from the same port, a 

round trip cruise. 

მარშრუტი,  რომელიც იწყება 

და სრულდება ერთი და იმავე 

დანიშნულების პორტში 

 

 

Cruise tour 

 

A cruise that is  followed by a 

bus tour, operated by the 

cruise line. 

საკრუიზო ტური, რომელიც 

მოიცავს სახმელეთო ტურს 

ავტობუსით 

Friends of Bill 

W/friends of Dorothy 

 

Is the code name for 

alcoholics anonymous 

meetings onboard 

სმის მოყვარულთა ფარული  

შეხვედრები კრუიზზე 

Lido deck the pool deck გემბანი ღია საცურაო აუზით 

 

Open-jaw sailing 

 

An itinerary that begins and 

ends in different ports, a one 

way cruise. 

 

საკრუიზო   მოგზაურობა  

(მარშრუტი),  რომელიც 

იწყება და სრულდება 

სხვადასხვა დანიშნულების 

პორტში 

 

Purser 

The officer in charge of 

financial accounting, who 

handles billing issues, as well 

as general customer service 

ადმინისტრატორისა   და 

ბუღალტრის მოვალეობების 

შემსრულებელი პირი 

კრუიზზე 
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Repo cruise A cruise that begins and ends 

in different ports as a ship 

moves from one cruising 

region to another 

საკრუიზო მოგზაურობა, 

რომელიც იწყება და 

სრულდება სხვადასხვა 

დანიშნულების პორტში 

 

Crossing 

If you book a crossing, that 

means your itinerary crosses 

the Atlantic and Pacific 

oceans. 

საკრუიზო    მოგზაურობა, 

რომელიც   ითვალისწიებს 

ატლანტიკის   და  წყარი 

ოკეანეების   გადაკვეთას 

 

Itinerary 

The itinerary lists the voyage‘s 

schedule day by day, nothing 

both ports of call and sea days. 

მარშრუტი, რომელიც 

მოიცავს დანიშნულების  

პორტებში შესვლისა და 

გასვლის გრაფიკს 

 

 

Sea day 

A day in which the cruise ship 

does not visit a port of call 

and stays on the open sea 

კრუიზის  ღია  ზღვაში 

გაჩერების დღე 

 

 

Single supplement 

Cruise fares are based on 

double occupancy, if you are 

travelling solo, you will likely 

be charged a single 

supplement 

დამატებითი  ღირებულება  

ერთი  მგზავრისთვის 

საკრუიზო  გემზე 

 

 

Butler 

A butler assist cruisers with 

everyday tasks like unpacking 

and packing loundry and 

making restaurant and spa 

reservations 

საკრუიზო  გემზე  მომსახურე 

პირი;  

კონსიარჟეს მოვალეობების 

შემსრულებელი 

 

Roll 

In rougher seas you might feel 

a little ,,roll‘‘ the side-to-side 

movement of the cruise 

რყევა, რწევა 

 

Brig 

 

Place where unruly teenagers 

are held 

კანონდამრღვევი მოზარდის 

გასაჩერებელი ადგილი გემის 

ბორტზე 

 

 

Midnight buffit 

Last meal or fill-up before 

bedtime 

ვახშამი 

Promenade An open deck used for ღია  სასეირნო  გემბანი  ან 
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walking or ship‘s shopping 

mall. 

 

 გემბანი,  რომელზეც 

განთავსებულია  სხვადასხვა 

მაღაზიები  

 

Seating 

Service of meals you have on 

board, (early seating or late) 

კვების სერვისი ბორტზე 

 

Trough 

 

Buffet 

თვითმომსახურების 

რესტორანი, შვედური მაგიდა 

გემის ბორტზე 

 

Sea package 

A package that includes the 

cruise price, airfare, land 

transfers 

საზღვაო ტური, რომელის 

ღირებულება მოიცავს 

სახმელეთო და საჰაერო 

გადაყვანასაც 

Cabin steward The person who cleans the 

cabin 

კაიუტის   მომსახურე 

პერსონალი 

Freestyle cruising Which do not set dinner time თავისუფალი სადილობის 

სერვისის მქონე კრუიზი  

Stateroom Cabin კაიუტა(ოთახი გემზე) 

Open seating Many cruises do not  have 

fixed dining time 

თავისუფალი სადილობის 

სერვისის მქონე კრუიზი  

 

Sho-ex 

(Shore excursion) 

Cruise that involves 

excursions on the land 

 

კრუიზი,  რომლის სერვისში 

შედის ექსკურსიების მოწყობა 

სანაპიროზე/ხმელეთზე 

Galley A kitchen on a cruise სამზარეულო (საკრუიზო 

გემზე) 

Berth A bed on a cruise საწოლი (გემზე) 

Two70 A high ceiling lounge with 

floor-to-ceiling glass 

მაღალჭერიანი   ლაუნჯი, 

შემოფარგლული   მინის 

კედლით 

Head A bath on a cruise აბაზანა კრუიზზე 

Triple Accommodate three people სამადგილიანი  ნომერი 

კრუიზზე 

Underway The act of sailing კრუიზის სვლა (კრუიზის 

სვლის პროცესი) 

World cruise A three or four months long 

cruise sailing around the 

world  

3/4 თვიანი კრუიზი 

მსოფლიოს გარშემო 
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Port/starboard side Left and right side of the 

cruise ship 

მარცხენა /მარჯვენა მხარე 

გემისა 

Porthole Porthole a round window in 

most outside cabins 

ფანჯარა გარე ხედით 

 

Patter 

Daily program of the ship‘s 

events . 

ღონისძიებების 

ყოველდღიური პროგრამა 

გემზე 

 

Penthouse Suite 

The largest passenger 

cabin. 

უდიდესი კაიუტა 

(აპარტამენტები გემზე) 

 

Porterage 

Workers who take your 

luggage from the pier to 

the cabin. 

მებარგულის მომსახურება 

Prow The front of the ship. გემის კიჩო 

Inside cabin 

Interior cabin 

A cabin inside the ship 

(with no view) 

შიდა კაიუტა (ხედის 

გარეშე) 

Steerage cabin Cabins below the water 

line 

კაიუტა ქვედა გემბანზე 

(წყალხაზის ქვემოთ) 

Upper berth A bed that fits into tha wall 

and can be lowered for use. 

გასაშლელი საწოლი 

(მაგრდება კედელზე და 

იშლება გამოყენებისას) 

 

 

2) სანავიგაციო მიმართულება:  ამ მიმართულებაში გაჩნდა ახალი, 

სტრუქტურულად გრძელი  ტერმინები. ასეთებია სანავიგაციო უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფისა და  მოძრაობის გამყოფი სისტემის დარგობრივი ტერმინები. 

ისინი  გამოიყენება ელექტრონულ რუკებზე, რაც სიახლეა  თანამედროვე ქართული 

საზღვაო დარგისთვის.  

 ამ მიმართებით ქართული საზღვაო ტერმინების დამუშავებაში აღსანიშნავია 

ბათუმის საზღვაო აკადემიის უცხო ენების მიმართულების უფროსის,  პროფესორ 

ზ.ბეჟანოვის ინიციატივა და საქმიანობა.   მისი ხელმძღვანელობითა და ჩვენი დიდი 

მონდომებით დღემდე მუშავდება ახალი ერთეულები, რაც საკმაოდ რთული და 

შრომატევადი პროცესია. საილუსტრაციოდ მოყვანილ მაგალითებში მაქსიმალურად 
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სრულადაა ასახული ინგლისური საზღვაო ტერმინებისა და ტერმინოლოგიური 

შესიტყვებების ქართული ვარიანტები. ამ მიმართულებითაც წარმოვადგენთ ჩვენ 

მიერ შექმნილ ახალ სანავიგაციო ტერმინებს: 

ინგლისურ-ქართული სიტყვანი 

TSS Glossary  

1. Traffic separation scheme; traffic separated by separation zone – მოძრაობის გამყოფი 

სისტემა; მოძრაობის ზოლები გაყოფილია გამყოფი ზონით; 

2. Traffic separation scheme, traffic separated by natural obstructions – მოძრაობის 

გამყოფი სისტემა; მოძრაობის ზოლები გაყოფილია ბუნებრივი დაბრკოლებებით; 

3. Traffic separation scheme with outer separation zone 

(separating traffic using scheme from traffic not using it) – 

მოძრაობის გამყოფი სისტემა გაყოფის გარე ზონით; 

მოძრაობის გაყოფა იწყება მოძრაობის სქემით გაყოფის 

გამოყენების გარეშე;  

4. Traffic separation scheme, roundabout – მოძრაობის 

გამყოფი სისტემა; წრიული მოძრაობის რაიონი; 

5. Traffic separation scheme, with "crossing gates"  – 

მოძრაობის გამყოფი ჯვარედინი; 

6. Traffic separation schemes crossing, without designated precautionary area –მოძრაობის 

გამყოფი სისტემა გადაკვეთაზე განსაკუთრებული ყურადღების რაიონის მითითების 

გარეშე; 

7. Precautionary area  – განსაკუთრებული ყურადღების რაიონი 

8. Inshore traffic zone, with defined end-limits – მოძრაობის სანაპირო ზონა, გარე 

საზღვრების მითითებით; 

9. Inshore traffic zone without defined end-limits – გემთა მოძრაობის სანაპირო ზონა 

საზღვრების აღნიშვნის გარეშე; 

10. Recommended direction of traffic flow, between Traffic separation schemes – 

მოძრაობის გამყოფ სისტემათა შორის მოძრაობის რეკომენდირებული მიმართულება;  
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11. Recommended direction of traffic flow, for ships not needed a deep water route – 

მოძრაობის რეკომენდირბული მიმართულება გემებისთვის, რომლებსაც არ 

ესაჭიროებათ წყალღრმა მარშრუტი; 

12.Deep water route, as part of one-way traffic lane – წყალღრმა მარშრუტი, როგორც 

ცალმხრივი მოძრაობის ზოლის ნაწილი; 

13. Two-way deep water route, with minimum depth stated – ორმხრივი ღრმა წყლის 

მარშრუტი გარანტირებული მინიმალური სიღრმით; 

14. Deep water route, centerline shown as recommended оne-way or two-way track –  

წყალღრმა მარშრუტი, ღერძითი ხაზი მიუთითებს, რეკომენდირებულ ცალმხრივ ან 

ორმხრივ მარშრუტს; 

15. Recommended route (often marked by centerline buoys) –  რეკომენდირებული 

მარშრუტი (ხშირად აღნიშვნულია ღერძული ნიშნებით); 

16. Two-way route with one-way sections – ორმხრივი მარშრუტი ცალმხრივი 

ზოლებით; 

17. Area to be avoided, around navigational aid – ასარიდებელი ზონა შემოფარგლულია 

სანავიგაციო საფრთხის შემოფარგვლის საშუალებით; 

18. Area to be avoided, because of danger of stranding – თავიდან ასაცილებელი რაიონი, 

რადგან არსებობს მეჩეჩზე მოხვედრის საშიშროება. 

 

Fixed Light  – მუდმივი შუქი.  

 

 

 

Single-Occulting Light – მკრთოლვარე შუქი 

 

Group-Occulting Light  – ჯგუფურ-მკრთოლვარე შუქი  

 



125 
 

Composite group-occulting light – შედგენილი (კომპოზიტური) ჯგუფური 

მკრთოლვარე შუქი  

 

Isophase Light – იზოფაზური შუქი.  

 

 

Single-Flashing Light  – ელვარე შუქი 

 

Long-flashing Light  – ხანგრძლივად-ელვარე შუქი 

 

 

 

Group-Flashing Light (Fl(#) eg. Fl(2)) is a flashing light in which a group of flashes, 

specified in number, is regularly repeated. ჯგუფური ელვარე შუქი, განისაზღვრება 

რიცხვით, რეგულარულად განმეორებადია 

 

Composite group-flashing light – შედგენილი (კომპოზიტური) ჯგუფური ელვარე 

შუქი  

 

Quick Light is a light in which identical flashes are repeated at the rate of 60 (or 50) 

flashes per minute.  
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Continuous Quick Light (Q) is a quick light in which a flash is regularly repeated. 

ხშირი შუქი, განისაზღვრება 60 ან 50 ელვარებით წუთში. რეგულარულად 

განმეორებადი უწყვეტი შუქი 

 

Morse Code Light  – მორზეს კოდის შუქი  

 

Fixed and Flashing Light  – მუდმივი და ელვარე შუქი 

 

Alternating Light – ცვალებადი შუქი 

 

 

 

Applied Glossary: 

 

 Continuous quick light – უწყვეტი ხშირი შუქი 

 Continuous ultra quick light – უწყვეტი ულტრა-ხშირი შუქი 

 Group quick light – ჯგუფურ-ხშირი შუქი 

 Quick Light – ხშირი შუქი 

 Ultra Quick Light – ულტრა-ხშირი შუქი 

 

შუქები: 

 Sector light on multicolored charts, the white sector limits marking the sides of the 

fairway – სექტორული შუქი ფერად რუკებზე, თეთრი სექტორის საზღვრები 

აღნიშნავენ ფარვატერის მხარეებს;  
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 Main light visible all-round with red subsidiary light seen over danger –  

ძირითადი წრიული შუქი და წითელი დამხმარე შუქი, რომელიც ჩანს 

საფრთხის ზემოთ;  

 All-round light with obscured sector – წრიული შუქი დაბნელებული 

სექტორით;  

 Light with arc of visibility deliberately restricted – შუქი სპეციალურად 

შეზღუდული ხილვადობის სექტორით;  

 Light with faint sector – შუქი სუსტი (მკრთალი) სექტორით; 

 Light with intensified sector – შუქი ძლიერი სექტორით; 

 Leading lights with leading line and arcs of visibility – მკვეთი შუქები და 

მკვეთი ხაზი; 

 Leading lights on small-scale charts – მკვეთი შუქები მცირემასშტაბიან 

რუკებზე;  

 Lights in line, marking the sides of a channel – მკვეთი შუქები, რომლებიც 

აღნიშნავენ ფარვატერის მხარეებს;  

 Direction light with narrow sector and course to be followed, flanked by 

darkness or unintensifed light – მიმართული შუქი ვიწრო სექტორში და გემის 

მოძრაობის კურსი შემოსაზღვრულია დაბნელებით ან სუსტი შუქით;  

 Direction light with course to be followed; uncharted sector is flanked by 

darkness or unintensified light - მიმართული შუქი და გემის მოძრაობის კურსი; რუკაზე 

აღუნიშნავი სექტორი, შემოსაზღვრულია დაბნელებით ან სუსტი შუქით; 

 Direction light with narrow fairway sector flanked by sectors of different character – 

მიმართული შუქი ფარვატერის ვიწრო სექტორში, შემოსაზღვრულია სხვადასხვა 

ხასიათის სექტორული შუქებით;  

 Moiré effect light (day and night) Arrows show when course alteration needed – 

შუქი მუარის ეფექტით (დღის და ღამის), ისრები მიუთითებენ კურსის შეცვლის 

საჭიროებაში.  

 

საილუსტრაიოდ ვიყენებთ ელექტრონულ რუკებს: 
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 Sector light on standard charts – სექტორული შუქი სტანდარტულ 

რუკებზე;  

 

 

 

 Sector light on standard charts, the white sector limits marking the sides of the 

fairway – სექტორული შუქი სტანდარტულ რუკებზე, თეთრი სექტორის 

საზღვრები აღნიშნავენ ფარვატერის მხარეებს; 

 

 

 

 Sector light on multicolored charts, the white sector limits marking the sides of the 

fairway – სექტორული შუქი ფერად რუკებზე, თეთრი სექტორის საზღვრები 

აღნიშნავენ ფარვატერის მხარეებს 
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 Main light visible all-round with red subsidiary light seen over danger – 

ძირითადი წრიული შუქი და წითელი დამხმარე შუქი, რომელიც ჩანს 

საფრთხის ზემოთ:  

 

  

 

 All-round light with obscured sector – წრიული შუქი დაბნელებული 

სექტორით 

 

 

 Light with arc of visibility deliberately restricted – შუქი სპეციალურად 

შეზღუდული ხილვადობის სექტორი 

 

 

 

 Light with faint sector – შუქი სუსტი ( მკრთალი) სექტორით 
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 Light with intensified sector – შუქი ძლიერი სექტორით 

 

 

 

 Leading lights with leading line and arcs of visibility – მკვეთი შუქი და 

მკვეთი ხაზი 

 

 

 

 Leading lights on small-scale charts – მკვეთრი შუქები მცირემაშტაბიან 

რუკებზე 
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 Lights in line, marking the sides of a channel – მკვეთრი შუქები და მკვეთრი 

ხაზი 

 

 

 Direction light with narrow sector and course to be followed, flanked by 

darkness or unintensifed light – მიმართული შუქი ვიწრო სექტორში და გემის 

მოძრაობის კურსი შემოსაზღვრულია დაბნელებით ან სუსტი შუქით 

 

 

 

 Direction light with course to be followed; uncharted sector is flanked by 

darkness or unintensified light – მიმართული შუქი და გემის მოძრაობის 

კურსი:რუკაზე აღუნიშნავი სექტორი, შემოსაზღვრულია დაბნელებით ან 

სუსტი შუქით 
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 Direction light with narrow fairway sector flanked by sectors of different 

character – მიმართული შუქი ფარვატერის ვიწრო სექტორში, 

შემოსაზღვრულია სხვადასხვა ხასიათის სექტორული შუქით. 

 

 

 Moiré effect light (day and night) Arrows show when course alteration needed 

–  

შუქი მუარის ეფექტით (დღის და ღამის),ისრები მიუთითებენ როდესაც 

საჭიროა კურსის შეცვლა  

 

 

ზემოთ მოყვანილი მაგალითები გვიჩვენებს, რომ  ტერმინთა უნიფიკაცია ძალზე 

რთული პროცესია. ძნელია მოიძებნოს ინგლისური და ქართული   ეკვივალენტური 

სიტყვები, რომლებიც ყველა კონტექსტში ჩაენაცვლებიან ერთმანეთს. 

ვფიქრობთ, ჩვენ მიერ შექმნილი და საანალიზოდ წარმოდგენილი  ტერმინები, 

უფრო სწორად, ინგლისურ ტერმინთა ქართული შესატყვისები, სალექსიკონო 

სივრცისთვის სრულიად ახალი ერთეულებია. ისინი სტრუქტურულად რთული, 

მარგამ  გამჭვირვალე მოტივაციის მატარებელნი არიან.    შეიძლება ითქვას, რომ 

ჩვენეული მეთოდი  ახალი ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის მოწესრიგების, 

სტადარტიზაციისა და   შემდგომი განვითარების პერსპექტივად მიგვაჩნია.  
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3.2. ინგლისურ და ქართულ საზღვაო ტერმინთა სემანტიკური ეკვივალენტობა 

ინგლისური საზღვაო ტერმინების ქართულად გადმოტანის პროცესში 

სირთულეს ქმნის ამ ენათა შორის სემანტიკური ასიმეტრია.  ძნელია მოიძებნოს 

ქართული და ინგლისური თიტქოსდა ექვივალენტური სიტყვები,რომლებიც ყველა 

კონტექსტში ჩაანაცვლებენ ერთმანეთს.აქ სირთულეს ქმნის ტერმინის ადეკვატური 

გაგება და გდმოტანა, მით უფრო, რომ როგორც გამოცდილბა გვიჩნებს, საზღვაო 

ტერმინოლოგი ახშირად პოლისემიურია. მნიშვნელოვანია წყარო ენის ანუ 

დედნიდან შინაარსისა და რეგისტრის ადეკვატური გადმოტანა თარგმანის ენაში. 

 ტერმინის ადეკვატური გადმოცემა შინაარსის თვალსაზრისით – აუცილებელია 

ნებისმიერი დარგის ტერმინოლოგიის თარგმნის დროს. შინაარსი – არის ის 

მნიშვნელობებია, რომლითაც გადმოცემულია ლექსიკურ ერთეულში მოქცეული 

აზრობრივი ინფორმაცია თარგმანის ენაზე.  

სადისერტაციო ნაშრომის ეს ნაწილი უფრო რთულ და მრავალწახნაგოვან 

საკითხს, კერძოდ, შინაარსის თვალსაზრისით  ტერმინის მნიშვნელობის ადეკვატური 

გადმოცემის პრობლემებს წარმოაჩენს.  ჩვენ ვიკვლევთ იმ სირთულეებს, რომლებიც 

ორიგინალი ტერმინის სემანტიკის ზუსტ გადმოცემაში მდგომარეობს, 

განსაკუთრებით ტერმინისა და მასში მოცემული ცნების აზრობრივი შესაბამისობის 

თვალსაზრისით.  

განსხვავებული ენების სემანტიკური სტრუქტურის სხვაობა დღეს არა მარტო 

საყოველთაოდ არის ცნობილი, არამედ ენების არსებობისა და ისტორიის ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს ფაქტადაა აღიარებული ენათმეცნიერთა მიერ. ენების 

სემანტიკური სტრუქტურის, ე.ი. მათში მოცემული ინფორმაციის შედარებითი 

შესწავლა, ენათა წყვილების,  კერძოდ, არამონათესავე ან მეტ-ნაკლებად მონათესავე 

ენების შეპირისპირება  ორგვარ მიზანს ისახავს: ა) პრაქტიკულ მიზანს, რომელიც 

მდგომარეობს ტერმინოლოგიის მოწესრიგებასა და სისტემატიზაციაში, კორექციაში, 

ამ მხრივ დაგროვილი გამოცდილების გაცნობიერებაში და ბ) თეორიულ მიზანს – 

სხვადასხვა ენის შეპირისპირება კონკრეტული ენის შესაძლებლობების მაქსმალური 

გამოვლინებისა და გამოყენების საუკეთესო საშუალებაა, ენის სინამდვილისთვის 

ფორმის, სახის მინიჭების ყველაზე შესაფერისი საშუალებაა. 
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 ინგლისური  საზღვაო ტერმინოლოგიური ერთეულების გარკვეულ ნაწილს 

ქართული შესატყვისი აქვს, რომელიც შეესაბამება მის მნიშვნელობას და 

ფიქსირებულია ლექსიკოგრაფიულ წყაროებში:  

gale –(საზ.) ქარიშხალი, გრიგალი 

crew – გემის პირადი შემადგენლობა 

engine – ძრავა, მოტორი 

watch –  ვახტი, საგუშაგო (გემზე) 

navigate –  გემით ცურვა 

screw –  ხრახნი 

research – კვლევა  

demand – მოთხოვნა და ა.შ.  

მიკრო და მაკრო კონტექსტში ტერმინების ანალიზისას ჩვენ მიერ 

გამოვლენილია ზოგიერთი ტერმინი უცხო ენასა და თარგმანის ენაზე, რომლებიც 

ტრადიციულად განიხილება, როგორც ერთმანეთის ეკვივალენტურნი, 

სინამდვილეში კი „ფარდობით ეკვივალენტებს― (სკოროხოდკო, 1963: 91) 

წარმოადგენენ. ეს ნიშნავს, რომ გააჩნიათ განსაზღვრული შინაარსობრივი სხვაობა, 

რაც უცხო ენასა და თარგმანის ენაზე ტერმინების გამოყენების განსხვავებულ 

სპეციფიკაში მდგომარეობს. მსგავსმა  შეუთანხმებლობამ  შეიძლება ხელი შეუშალოს 

თარგმნის სიზუსტეს.  

საყოველთაოდ ცნობილი ე.სეპირისა და ბ.უორფის ენის ფარდობითობის 

ჰიპოტეზის შესაბამისად, ეს სემანტიკური სხვაობები ელფერს სძენს (კოლერილებას 

უწევს) აზროვნების სტრუქტურას სამყაროს აღქმის ხერხით, რომელიც თითოეული 

ერისთვის განსხვავებულია. ჰიპოთეზის არსებითი დებულებები მოკლედ შეიძლება 

ასე გავიხსენოთ: ენა განაპირობებს თავისი მატარებლის აზროვნების ტიპს, სამყაროს 

აღქმის ხერხი დამოკიდებულია ენაზე, რომლითაც აზროვნება ხორციელდება. აქედან 

გამომდინარე, ყოველი ხალხის მსოფლხედვისა და მსოფლგაგების საფუძველია 

საგნობრივ მნიშვნელობათა საკუთარი სისტემა, სოციალური სტერეოტიპები, 

კოგნიტიური სქემები, ის კი იმას ნიშნავს, რომ ადამიანის ცნობიერება ყოველთვის 

განპირობებულია ეთნიკურად (კუბრიაკოვა, 1997: 21). ამა თუ იმ ეთნოკულტურული 

კოლექტივისათვის დამახასიათებელი სამყაროს ენობრივი სურათის აგებაც ენობრივ 
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ცოდნათა აღნიშნული მოწესრიგებისა და სისტემატიზაციის სპეციფიკით 

განისაზღვრება (ომიაიძე,2006:14-15). ეს მოვლენა პრაქტიკულად ყველა 

ენათმეცნიერის მიერაა აღნიშნული, როგორც თარგმნის ფუნდამენტური, ტიპური 

პრობლემა (ბარხუდაროვი, 1975: 14-15, 78).  

ტერმინოლოგიაში მსგავსი განსხვავებები ასახავენ ცნებების ზუსტ 

შეუთანხმებლობას, რაც განპირობებულია, ძირითადად, ისტორიულად 

ჩამოყალიბებულ ცნებათა დიფერენციაციით, საზღვაო ტერმინებს შორის არსებული 

სემანტიკური სხვაობებით, საზღვაო სფეროში არსებული სისტემებიდან და 

მეთოდიკიდან გამომდინარე.  

ქვემოთ მოყვანილია ასეთი შინაარსობრივი სხვაობების მქონე რამდენიმე 

ქართული ტერმინის ნიმუში. ეს ტერმინები არაადეკვატურადაა გადმოტანილი, არ 

შეესაბამება მის ინგლისურ ეკვივალენტს. 

ამგვარი ტერმინები ქმნიან საშიშროებას, რომ დროთა განმავლობაში მათ შორის 

მოხდება მნიშვნელობათა გადანაწილება და ხელს შეუშლის ტერმინთა ხმარების 

არაადეკვატურ, მცდარ გააზრებას. ასეთი საფრთხე მართლაც არსებობს.(აქ შეგვიძლია 

მოვიყვანოთ  მაგალითები, სადაც სინონიმის ლექსიკური ერთეული 

არაადეკვატურად არის გამოყენებული. მაგალითად: 

1) dangerous cargo — ტერმინ dangerous ქართული ეკვივალენტებია  საშიში და 

სახიფათო (სინონიმური ექვივალენტები). ბევრ შემთხვევაში ეს ტერმინი 

გადმოცემულია ქართულ ენაზე როგორც საშიში ტვირთი.  ლექსიკური ერთეული 

საშიში არასწორადაა შერჩეული, რადგან ტვირთი შეიძლება იყოს სახიფათო 

გადაზიდვისას და არა საშიში.  თამაზ ხმელიძის სამშენებლო განმარტებით 

ლექსიკონში (2015) ტერმინი  სახიფათო ტვირთები  შემდეგნაირადაა განმარტებული: 

სახიფათო ტვირთები – ნივთიერებები და საგნები, რომლებიც 

ტრანსპორტირების, სატვირთავ-გასატვირთავი სამუშაოების შესრულების და 

შენახვის დროს შეიძლება გახდეს აფეთქების, ხანძრის ან სატრანსპორტო 

საშუალების, საწყობების, მოწყობილობების, შენობა-ნაგებობების დაზიანების, 

აგრეთვე ადამიანებისა და ცხოველების კვდომის, დამწვრობის, დასახიჩრების, 

მოწამვლის, დასხივებისა და დაავადების მიზეზი. 
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ტერმინი „საშიში― იმავე ლექსიკონში გამოყენებულია ზონასა და 

ნივთიერებასთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე, ქართული საზღვაო 

ტერმინოლოგიის მოწესრიგების მიზნით, ტერმინი „dangerous cargo―  უნდა 

დადასტურდეს,  როგორც სახიფათო ტვირთი. 

იმავე შესატყვისით ჩვენ ეს ტერმინი დავადასტურეთ საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის  

დირექტორის ბრძანებეში,  წარმოვადგენთ აღნიშნულ ბრძანებებს: 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო 

ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება №05,  2016 წლის 30 მარტი ქ. 

ბათუმი 

მუხლი 4. შეტყობინების გაგზავნის ვალდებულება 

ბ) თუ გემის გამოსვლის ნავსადგურიდან საქართველოს ნავსადგურამდე 

დარჩენილია 24 საათზე ნაკლები, 

პირველივე შესაძლებლობისთანავე ან; 

გ) თუ წინასწარ უცნობია ჩასვლის ნავსადგური ან შეიცვალა უშუალოდ 

მოძრაობის პერიოდში აღნიშნული ინფორმაციის მიღებისთანავე 

2. საშიში და დამაბინძურებელი ტვირთების შესახებ ინფორმაცია 

სავალდებულო წესით შეტყობინებულ უნდაიქნეს ამ წესების III თავის მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

 

ბრძანება №05 2016 წლის 30 მარტი„საქართველოს ტერიტორიულ ზღვასა და 

ნავსადგურის აკვატორიაში გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო 

სისტემის ფუნქციონირების წესის― დამტკიცების შესახებ 

 

მუხლი 3 

 

ვ) საშიში ტვირთი: 

ვ.ა) ტვირთი კლასიფიცირებული IMDG კოდექსის შესაბამისად; 

ვ.ბ) საშიში თხევადი ნივთიერებები IBC კოდექსის მე-17 თავით განსაზღვრული 

ნივთიერებები; 
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ვ.გ) თხევადი გაზები IGC კოდექსის მე-19 თავით განსაზღვრული 

ნივთიერებები; 

  

  2) ასეთივე არაადეკვატურობა ფიქსირდება ტერმინ ,,flammable substance―-თან 

დაკავშირებითაც. ქართულ-რუსულ საზღვაო ლექსიკონში და ბევრ 

სახელმძღვანელოში გვხვდება ,,ცეცხლსაშიში―  რუსული  „огнеопасный―-ს 

კალკირებით, მაშინ,  როდესაც მისი სწორი ქართული ეკვივალენტებია აალებადი და 

წვადი; „ცეცხლსაშიში―-ს მნიშვნელობით ის ასევე ფიქსირდება ბათუმის 

ნავთობტერმინალის რეზერვუარებზე საფრთხის მომცველ  ნიშნად. მაშინ როდესაც 

ბრძანებაში №019  ( 2012  წლის 31 აგვისტოქ. ბათუმი „ნავსადგურის  წესების―  

დამტკიცების შესახებ)  გამოყენებულია ქართული ტერმინი „ხანძარსაშიში― 

ტერმინალებთან მიმართებით, წარმოვადგენთ აღნიშნულ ბრძანებას: 

მუხლი 72 

7. ნავთობტერმინალზე/გაზის ტერმინალზე, თვალსაჩინო ადგილზე 

გამოკრული უნდა იყოს დღისითა და ღამით კარგად ხილვადი წარწერები ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე: „არ მოწიოთ―, „ხანძარსაშიშია―, „არ გამოიყენოთ ღია ცეცხლი― 

და სხვა. 8. ხანძარსაშიშ და ფეთქებადსაშიშ ტვირთებთან დაკავშირებული სატვირთო 

ოპერაციების დაწყებისათვის, ნავთობტერმინალის/გაზის ტერმინალის 

ნავმისადგომზე სრულ მზადყოფნაში უნდა იქნეს მოყვანილი ყველა 

ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალება (წყალი და ქაფსაქრობი სისტემები, შლანგები უნდა 

განლაგდეს გემბანებსა და ნავმისადგომის ტერიტორიაზე, ჩაირთოს 

ნაპერწკალსაქრობი და სხვა) 

 

ისიდორე გვარჯალაძის ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონში (1975) „flammable―-ს 

მნიშვნელობებია წვადი, აალებადი. 

თ. ხმელიძის სამშენებლო განმარტებით ლექსიკონში  ტერმინები აალება და 

აალებადი ნივთიერებები  შემდეგნაირადაა განმარტებული:  

აალება – წვადი ნივთიერების ორთქლის ან აირების ნელი და მდგრადი წვა, 

რომელიც გამოწვეულია ღია ცეცხლის ალით ან გავარვარებული საგნის შეხებით. 

გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა საკმარისია წვადი მასალის შემდგომი ნაწილის 
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გასახურებლად და აალების გასავრცელებლად, სანამ ნივთიერება ბოლომდე არ 

დაიწვება.  აალების უნარი აქვს საწვავი აირების ნარევებს: მეთანისა და ჰაერის ან 

ჟანგბადის, ბენზინის ორთქლისა და ჰაერის, წყალბადისა და ჟანგბადის, წყალბადისა 

და ქლორის და სხვა ნარევებს. სითხეების აალებას წინ უსწრებს სითხის აორთქლება 

და ორთქლის ჰაერთან შერევა. იწვის არა სითხე (სპირტი, ბენზინი), არამედ მისი 

ორთქლი. ტემპერატურას, რომელზედაც გახურებულ ზედაპირთან კონტაქტში 

მყოფი ნივთიერება აალდება, აალების ტემპერატურა ეწოდება. 

აალებადი ნივთიერებები –აირები, რომლებიც ნორმალური წნევის პირობებში 

ჰაერთან შერევისას აალებადი ხდებიან (ხმელიძე,  2015). 

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ არცერთ ლექსიკონში არ მოიძებნება ტერმინი 

,,ცეცხლსაშიში―, გარდა ქართული საზღვაო ლექსიკონისა (ბარათაშვილის 

რედაქციით). აშკარაა, რომ ეს ტერმინი რუსული „огнеопасно―-ს  კალკია. შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ტერმინები:   კალკირების წესით არის გადმოტანილი რუსული საზღვაო 

ტერმინოლოგიიდან ქართულში.  ისინი დღემდე ამ სახით გამოიყენება. სასურველია,  

სამომავლოდ გასწორდეს თავის დროზე დაშვებული ხარვეზი და ტვირთთან   და 

ნივთიერებასთან მიმართებით სალექსიკონო ერთეულებად დამკვიდრდეს არა 

ცეცხლსაშიში, არამედ აალებადი  /ფეთქებადი, ხოლო საშიში ტვირთი დამკვიდრდეს 

როგორც სახიფათო ტვირთი. 

განსხვავებული ვითარებაა მაშინ, როდესაც ერთ ენაში, ამ შემთხვევაში უცხო 

ენაზე, არსებული სიტყვა უფრო გამორჩეულ ნიშან-თვისებებს იძენს, აქვს უფრო 

ფართო სემანტიკური ველი, ვიდრე სხვა, მეორე ენაზე არსებულ ლექსიკურ ერთეულს 

(რა თქმა უნდა, გამორიცხული არაა საპირისპირო შემთხვევებიც, თარგმანის ენიდან 

უცხო ენაზე). ასეთ დროს ორიგინალი ტერმინის მნიშვნელობის სრულად გადმოტანა 

და ერთ სიტყვაში მოთავსება, მიმღებ ენაში, ვერ ხერხდება. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

ეს განპირობებულია ენაში სიტყვის მრავალფეროვანი ფუნქციონირებით, ორი ან 

მეტი დიფერენციალური მნიშვნელობის გამო. ამ ტიპისაა ტერმინები „salary― და 

„wages― (ვეფხვაძე,2014:121). ორივე ლექსიკური ერთეული ქართულ ენაზე 

გადმოცემულია ერთი სიტყვით და მათი სალექსიკონო დეფინიცია არის – ხელფასი, 

თუმცა მეცნიერებაში დიდი ხანია მოხდა ორიგინალი ტერმინების დიფერენციაცია, 

როგორც სხვადასხვა აზრის მატარებელი სიტყვები და განეკუთვნებიან 
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განსხვავებულ ჯგუფებს. ზემოთქმულის დასაზუსტებლად მოვიშველიოთ 

ერთენოვანი ლექსიკონები, სადაც აღნიშნულ სიტყვებს შორის არსებული 

განსაზღვრული შინაარსობრივი სხვაობა გარკვევითაა მითითებული:  

salary – A fixed regular payment, typically paid on a monthly basis but often expressed 

as an annual sum, made by an employer to an employee, especially a professional or white-

collar worker ( https://en.oxforddictionaries.com/definition/) 

wages – A fixed regular payment earned for work or services, typically paid on a daily 

or weekly basis (https://en.oxforddictionaries.com/definition/) 

ამონაწერებიდან გამომდინარე ინგლისურად ტერმინი „salary― ნიშნავს 

რეგულარულად გარკვეული პერიოდის შემდეგ (მაგ: თვის ბოლოს) მიღებული 

სამუშაო ანაზღაურების საფასურს, ხოლო „wages― საათობრივად, დღიურად 

შესრულებულ სამუშაო ანაზღაურების საფასურს:  salary - ფიქსირებული ხელფასი  

wages – საათობრივი/დღიური ანაზღაურება.  

კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია ორ სიტყვას შორის არსებული 

სხვაობის დაფიქსირება ქართულში.  ენა იძლევა ამის საშუალებას. შესატყვისი არა 

მარტო მაქსიმალურად გადმოსცემს ორიგინალი ტერმინის სალექსიკონო 

განმარტებას, არამედ, ამავე დროს, ახდენს ტერმინის დიფერენციაციას. იგი 

აბსოლუტურად გასაგები და მისაღებია ქართულ ენაზე მოსაუბრე 

საზოგადოებისთვისაც, თარგმანი ,,ქართულია‗‗, ე.ი. ქართულისთვის ბუნებრივი 

ლექსიკური და გრამატიკული საშუალებების შემცველი. ასევე, ტერმინის „wages― 

თარგმნისას წარმოიშობა კონტექსტის გათვალისწინების აუცილებლობა. 

კიდევ უფრო სირთულეს ვაწყდებით  შედგენილი ტერმინების  ინგლისურიდან 

ქართულად გადმოცემისას. მათ განსხვავებული შინაგანი ფორმა აქვთ. 

კომპონენტების ლექსიკური მნიშვნელობების განსაზღვრულმა სიტყვასიტყვითმა 

შეუთანხმებლობამ შეიძლება ტერმინებს შორის მნიშვნელობის სხვაობა გამოიწვიოს. 

ასეთია მაგალითად, პროფესიის გამომხატველი საზღვაო ტერმინი „Chief Officer―  

(სიტყვასიტყვით მისი პირდაპირი მნიშვნელობაა (მთავარი ოფიცერი).  „Chief  

Officer‗‗-ის ქართული საზღვაო ეკვივალენტია „კაპიტნის პირველი თანაშემწე―. ეს 

დასტურია იმისა, რომ ცალკეულ დარგს ტერმინის მიმართ ,,სპეციფიკური― მიდგომა 

სჭირდება.  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/
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ინგლისურში ტერმინი „Rough― ასე განმარტებულია: უსწორმასწორო, 

ხორკლიანი, უხეში/არაგლუვი ზედაპირის მქონე; rough road ოღრო-ჩოღრო გზა; rough 

edges- უსწორმასწორო კიდეები; rough skin -ხორკლიანი/ ხეშეში-კანი; rough cloth -

უხეში /მქისე ქსოვილი; rough hands უხეში/დაკოჟრებული ხელები. ქართულ საზღვაო 

ტერმინოლოგიაში კი მისი კონტექსტური ეკვივალენტია „ღელვა ―. 

საზღვაო ტერმინოლოგიას ახასიათებს პოლისემანტიკური სიტყვები, ერთი 

სიტყვა შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა მნიშვნელობით. ამიტომ 

განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა შევარჩიოთ სწორი ეკვივალენტი 

ტერმინოლოგიის თარგმნისას, აუცილებელია ვიცოდეთ ტერმინის ზუსტი 

შესატყვისი ქართულ ენაზე. ძალიან ძნელია მთარგმნელისათვის ეკვივალენტის 

არჩევა, როცა სიტყვას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს.განსაკუთრებულ ყურადღებას 

ამახვილებდა გ. გაჩეჩილაძეც თარგმანის სიზუსტესა და ადეკვატურობაზე. მისი 

აზრით საჭიროა დედნისა და თარგმანის ენათა ზედმიწევნით ცოდნა (გაჩეჩილაძე, 

1996:136). 

თარგმანის რაობაზე მრავალი აზრია გამოთქმული. თუ თარგმანს მივიჩნევთ  

ლინგვისტურ დისციპლინად, ცნებები „ზუსტი, ადეკვატური, ტოლფასოვანი― უნდა 

განვიხილოთ ტექსტის ენობრივი კომპონენტების საფუძველზე. (წიბახაშვილი, 

2007:17) 

ზოგადად თარგმანის ეკვივალენტობის ბუნების შესწავლა აუცილებელის 

სემიოზისის სამივე დონეზე ( სინტაქსი, სემანტიკა, პრაგმატიკა). 

სემანტიკური ეკვივალენტურობა ითვალისწინებს ინფორმაციის სწორად 

გადმოთარგმნას მისი სემანტიკური მნიშვნელობის შენარჩუნებით. ეს ნიშნავს იმას, 

რომ თარგმნილი ტერმინები უნდა იყოს ზუსტი და ეკვივალენტური სემანტიკის 

თვალსაზრისით. პრაგმატიკული ეკვივალენტობა არის თარგმნილ ტექსტში ავტორის 

ნაგულისხმევის გადმოცემა, თარგმნილი ტექსტის ქვეტექსტი ორიგინალის 

ქვეტექსტს მაქსიმალურად უნდა შეესაბამებოდეს, ყოველივე ეს მხატვრული 

ტექსტისთვის დამახასიათებელი არის. 

სინტაქსური ეკვივალენტობა გულისხმობს ორიგინალსა და თარგმნილ 

ტექსტებში პარალელური სინტაქსური კონსტრუქციების გამოყენებას ანუ 

გადმოთარგმნას იდენტური გრამატიკული კონსტრუქციებით.  
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ეკვივალენტობის ცნების საკმაოდ საინტერესო განხილვას ვხდებით 

მ.ბეიკერთან, რომელიც გვთავაზობს უფრო დეტალურ სიას იმ პირობებისას, 

რომელთა საშუალებითაც შეიძლება განვსაზღვროთ ეკვივალენტობა: 

1.ლექსიკური ექვივალენტობა, რომელიც ჩნდება სიტყვის დონეზე; 

2.გრამატიკული ექვივალენტობა, რომელიც ეხება ენებს შორის გრამატიკული        

კატეგორიების განსხვავებასა და მსგავსებას; 

 3.ტექსტური ეკვივალენტობა, რომელიც გულისხმობს ეკვივალენობას წყარო 

ენისა და მიმღები ენის ტექსტებს შორის ინფორმაციის თვალსაზრისით. 

4.პრაგმატიკული ეკვივალენტობა რეალიზდება ქვეტექსტების თარგმანის 

დროს. ქვეტექსტი გულისხმობს არა იმას, რაც პირდაპირ არის ნათქვამი, არამედ იმას, 

რაც იგულისხმება ანუ იმპლიციტურად გადაცემულ ინფორმაციაში.  

ტერმინს ჩვენ ვუწოდებთ ემოციურად ნეიტრალურ სიტყვას ან 

სიტყვათშეთანხმებას, ტერმინი გადმოგვცემს ზუსტად ნეიტრალურ სიტყვას ან 

სიტყვათშეთანხმებას, რომელიც გადმოგვცემს ზუსტად განსაზღვრულ მცნებას. 

 თარგმანი არის კომპლექსური პროცესი აზრის სწორად და ზუსტი 

გადმოცემისათვის. როგორც უკვე ავღნიშნეთ მთარგმნელმა არა მხოლოდ უნდა 

ეძებოს შესატყვისი ტერმინები თარგმნის დროს არამედ უნდა ჩასვას ისინი სწორ 

გრამატიკულ ფორმაში. სინტაქსური სტრუქტურის მიხედვით ინგლისური საზღვაო 

ტერმინოლოგია მდიდარია ინფინიტივის, გერუნდივის და მიმღეობის 

კონსტრუქციებით, ეს მთარგმნელს ურთულებს საქმეს. მაგალითად „ხრახნი და 

ჩახრახნა― მათა ინგლისური ეკვივალენტებია „screw და to screw‖ შენარჩუნებულია 

სწორი გრამატიკული ფორმები ორივე ენაში პარალელურად. 

მთარგმნელისათვია დამატებით სირთულეს წარმოდგენს ე.წ.  Faux Amix 

(მთარგმნელის ცრუ მეგობრები)  და  უექვივალენტო ლექსიკა, რომელსაც ხშირად 

აწყდება ის მუშაობის დროს, მაგალითად: 

უეკვივალენტო ტერმინები: (იმპელერი, გენერატორი, სეპარატორი, 

კომპრესორი, კონდენსატორი) 

ცრუ მეგობრები: 

1. ყალბი საბუთები – არასწორია  (false documents) – სწორია: forged documents 

2. ხუროს ხელსაწყო – არასწორია  (carpenter‘s instrument) სწორია: carpenter‘s tools 
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3. საზღვაო რუკა – navigation map – არასწორია  – სწორია: navigation chart 

4.გემის მიმართულება – direction of the ship – არასწორია  – სწორია : course of the 

ship 

 „საქართველოს  საზღვაო კოდექსში― დასახელებულ  ტერმინებში 

თვალშისაცემია სადავო,  არასრული, მოძველებული განმარტებები თუ თარგმანთან 

დაკავშირებული უზუსტობანი. ვფიქრობთ, სამომავლოდ ამ ნაკლოვანებების 

აღმოფხვრა აუცილებელია. ნათქვამისათვის მეტი სიცხადის შეტანის მიზნით  

დავიმოწმებთ მაგალითებს:  

  მაგალითები არასწორი განმარტებით: 

1. Oil handling related marine ports and objects - ნავთობის დამუშავებასთან 

დაკავშირებული საზღვაო ნავსადგურები და ობიექტები - ნავთობტერმინალები, 

მილსადენები, საზღვაო ნავსადგურები და სხვა ობიექტები, რომლებიც გამოიყენება 

ნავთობის დამუშავებისას და ქმნიან ნავთობით დაბინძურების საშიშროებას. ჩვენი 

აზრით, უმჯობესია ნავთობის დამუშავებასთან დაკავშირებული საზღვაო 

ნავსადგურები და ობიექტები - ნავთობტერმინალები, მილსადენები, საზღვაო 

ნავსადგურები და სხვა ობიექტები, რომლებიც გამოიყენება ნავთობის დამუშავებისას 

და ქმნიან ნავთობით დაბინძურების საფრთხეს. 

განმარტებაში არასწორია სიტყვა „საშიში―, უნდა იყოს „საფრთხე―. 

2. Maritime Diploma – საზღვაო დიპლომი, კომპეტენტურობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია ან აღიარებულია 

საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს საზღვაო 

ადმინისტრაციის მიერ და უფლებას აძლევს მის მფლობელს.  

ტერმინი „Maritime Diploma― არასწორია, რადგან ყველა ინგლისურენოვან 

საზღვაო საბუთში მითითებულია ტერმინი „Certificate―. აქ საქმე გვაქვს თარგმანის 

უზუსტობასთან. სავალდებულოა  ჩაიწეროს Certificate of Competence – კომპეტენციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია ან აღიარებულია 

საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ და უფლებას აძლევს მის 

მფლობელს შესაბამისი თანამდებობის დაკავებაში.  

3. DSS – საზღვაო კავშირის გლობალური სისტემა, რომელიც გამოიყენება 

ძიებისა და უბედურების შემთხვევის დროს.  
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შეცდომაა:  სწორი აბრევიატურაა: DSC –digital selective calling – საზღვაო 

კავშირის ციფრული გლობალური სისტემა, რომელიც გამოიყენება ძიებისა და 

უბედური შემთხვევის დროს. 

               მაგალითები არასრული განმარტებით: 

1. Secondary maritime education - საშუალო საზღვაო განათლება – საზღვაო 

სასწავლებელში სამწლიანი თეორიული მომზადების აღიარებული კურსი, რომლის 

გავლის შემდეგ გაიცემა განათლების დიპლომი, რომელიც იძლევა გემზე 

ექსპლუატაციის დონის თანამდებობის დაკავების.   

არასრული განმარტებაა. უნდა იყოს:  საშუალო საზღვაო განათლება.  საზღვაო 

სასწავლებელში სამწლიანი თეორიული მომზადების აღიარებული კურსი, რომლის 

გავლის შემდეგ გაიცემა განათლების დიპლომი, რომელიც იძლევა გემზე 

ექსპლუატაციის დონის თანამდებობის დაკავების შესაძლებლობას.   საზღვაო 

საგანმანათლებლო პროგრამა შეიცავს შესაბამის პრაქტიკულ მომზადებას შესაბამისი 

ტონაჟის გემზე. 

2. Higher maritime education– უმაღლესი საზღვაო განათლება. უმაღლეს საზღვაო 

სასწავლებელში ოთხწლიანი თეორიული მომზადების აღიარებული კურსი, რომლის 

გავლის შემდეგ გაიცემა განათლების დიპლომი, რომელიც იძლევა გემზე მართვის 

დონის თანამდებობის დაკავების–არასრული განმარტებაა.  უნდა იყოს: უმაღლესი 

საზღვაო განათლება. უმაღლეს საზღვაო სასწავლებელში ოთხწლიანი თეორიული 

მომზადების აღიარებული კურსი, რომლის გავლის შემდეგ გაიცემა განათლების 

დიპლომი, რომელიც იძლევა გემზე მართვის დონის თანამდებობის დაკავების 

შესაძლებლობას. საზღვაო საგანმანათლებლო პროგრამა შეიცავს 6-თვიან პრაქტიკულ 

მომზადებას შესაბამისი ტონაჟის გემზე.  

3. Marine Education Training Centre– საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი. 

საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებული მეზღვაურთა გადამზადების ცენტრი– 

არასრული  განმარტებაა. უნდა იყოს: საზღვაო სასწავლო - საწვრთნელი ცენტრი. 

საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებული მეზღვაურთა მომზადებისა და 

გადამზადების ცენტრი. 



144 
 

4. . Ship – გემი, საზღვაო ხომალდი –არასრული განმარტებაა. სწორი განმარტებაა: 

გემი – ადამიანების გადასაყვანი და ტვირთის გადასაზიდი მცურავი სატრანსპორტო 

საშუალება. 

საზღვაო  ტერმინოლოგიაში ჯერ კიდევ შემორჩენილია რამდენიმე ძველი 

ტერმინი, მართალია, მწირად, მაგრამ მაინც. ერთ-ერთი ასეთია:   

Administration – ადმინისტრაცია;  საქართველოს ტრანსპორტისა და 

კომუნიკაციების სამინისტროს საზღვაო ადმინისტრაცია. ეს ტერმინი დღეს 

ოფიციალურად არის შეცვლილი ტერმინით სააგენტო („Marine Transport Agency of 

Georgia― - საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო). მიუხედავად ამისა, 

დღესდღეობით საზღვაო დოკუმენტებში სააგენტოს ნაცვლად ხშირად ისევ 

ადმინისტრაცია დასტურდება.  

გარდა ზემოთ დასახელებული მაგალითებისა, საქართველოს საზღვაო 

კოდექსში, მეზღვაურთა დოკუმეტებში, საბუთებში  კიდევ ბევრი ტერმინი მოითხოვს 

დახვეწასა  და მოწესრიგებას.  

სამომავლოდ ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება სასიკეთოდ წაადგება 

როგორც საზღვაო დარგის სპეციალისტებს, ისე საზღაო სკოლების კურსანტებს. 

პირველ ყოვლისა, საკანონმდებლო საღვაო ლექსიკაა მოსაწესრიგებელი, სწორედ ამ 

ნაწილით უნდა მოხდეს ტერმინთა სტანდარტიზაცია და უნიფიკაცია. ყველა სიახლე 

მაქსიმალური სიზუსტით უდა აისახოს დარგის სალექსიკონო მასალებში.  

სამწუხაროა, მაგრამ დღესაც იგრძნობა საბჭოთა პერიოდის გავლენა. საზღვაო 

საკანონმდებლო აქტებში ბევრი რუსული საზღვაო ტერმინი და ფრაზა გამოიყენება. 

ამის მიზეზია ის, რომ  წლების განმავლობაში საქართველოს საზღვაო სანაოსნოში 

საქმის წარმოება ძირითადად რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა.  

არაფერია ახალი იმაში, რომ ტერმინი შეიძლება იყოს ნასესხები  ან 

კალკირებული. ამას ემატება ისიც, რომინგლისური ენა აღიარებულია საერთაშორისო 

საზღვაო ენად, რამაც კიდევ უფრო მეტად  შეუწყოხელი ქართულ საზღვაო 

ტერმინოლოგიაში ინგლისური ტერმინების დამკვიდრებას. ამ მიმართებით ჩვენ  

შევისწავლეთ საქართველოს კანონი – საქართველოს საზღვაო კოდექსის მუხლები 

(375 მუხლი),  ზოგადი დებულებანი 2008-2017 წლების მიხედვით და ქვემოთ 

ჩამოტვლილი საზღვაო კანონები: 
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1.საქართველოს 2008 წლის 27 ივნისის კანონი №73-სსმI, №12, 14.07.2008წ., 

მუხ.95 (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18664) 

2.საქართველოს 2012 წლის 5 ივნისის კანონი №6386–19.06.2012წ.მუხ.374 

(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1679445) 

3.საქართველოს 2015 წლის 11  დეკემბრის კანონი  №4622  23.12.2015წ. მუხ.14 

( https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3115479 ) 

4.საქართველოს საზღვაო კოდექსის კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო) 

07/12/2017.მუხ.375 ( https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29908) 

5.საქართველოს კანონი მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების 

შესახებ. მუხ.70 (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1556226) 

6.საქართველოს კანონი საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ.მუხ.70 

(http://www.economy.ge/uploads/kanonmdebloba/transporti/Sazgvao_Sivrce.pdf) 

7.საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის (ბრძანება 

№1-1/183 2013 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი) „საზღვაო ინციდენტების/ შემთხვევების 

სამსახურებრივი მოკვლევის წესის― დამტკიცების შესახებ. მუხ.24 

(http://www.economy.ge/uploads/departamentebi/mokvlevis_biuro/ministris_brdzaneba_15.

07.2013.pdf) 

8.საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვო 

ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის (ბრძანება №020 2012 წლის 17 სექტემბერი) 

გემის სახელმწიფო რეგისტრაციისა და საზღვაო იპოთეკის აღრიცხვის წესების 

დამტკიცების შესახებ.მუხ.38 (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1743690) 

9.საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვო 

ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ( ბრძანება №019 2012  წლის  31 აგვისტო)  

„ნავსადგურის წესების― დამტკიცების შესახებ.მუხ.122 

(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1731938) 

დასახელებული კანონი სათანადო მუხლებით ჩვენთვის საინტერესოა იმდენად, 

რამდენადაც ისინი რეალურად ასახავს ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის 

თანამედროვე მდგომარეობას ბოლო ათწლეულის მანძილზე. თვალსაჩინოებისათვის 

წარმოვადგენთ ტერმინებს: 

1. ბუქსირზიდვა/ ბუქსირი (მუხლი 5,6,215 217,218,219,220, 222,223) 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18664
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18664
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 მუხლი 5 

2.საქართველოს ნავსადგურებს შორის გადაზიდვა და ბუქსირზიდვა ხორციელდება 

საქართველოს სახელმწიფო დროშით მცურავი გემით. უცხო ქვეყნის გემს საქართველოს 

ნავსადგურებს შორის სამუშაოს შესრულება შეუძლია საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულების შესაბამისად. 

მუხლი 6 

საქართველოსა და საზღვარგარეთის ნავსადგურებს შორის გადაზიდვისა და 

ბუქსირზიდვის სამუშაოებს ახორციელებენ ნებისმიერი ქვეყნის კუთვნილი გემები. 

მუხლი 215 

საზღვაო ბუქსირზიდვის ხელშეკრულების თანახმად გემის მფლობელი გასამრჯელოს 

საფასურად კისრულობს ვალდებულებას: 

ა)გემი ან სხვა მცურავი ობიექტი ბუქსირით გადაიყვანოს ერთი ნავსადგურიდან 

მეორეში; 

ბ)გარკვეული დროის განმავლობაში გარკვეულ მანძილზე ბუქსირით გადაიყვანოს გემი 

ან სხვა მცურავი ობიექტი; 

მუხლი 216 

1. საზღვაო ბუქსირზიდვის ხელშეკრულება ფორმდება წერილობით. 

2. ხელშეკრულებაში აღნიშნული უნდა იყოს: 

ა) გაგზავნისა და დანიშნულების ნავსადგურები; 

ბ) ბუქსირზიდვის დრო; 

 

2.მატროსი  (მუხლი 19) 

მუხლი 19 

მატროსის  სერტიფიკატი  

1. 500 ტონა ან 500 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის გემზე მომსახურე მატროსი 

სათანადოდ სერტიფიცირებული უნდა იყოს. 2. პირს უფლება აქვს, მიიღოს მატროსის 

სერტიფიკატი, თუ: ა) იგი არის 18 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი; 

შენიშვნა: საქართველოს საზღვაო კოდექსის 45 მუხლში გამოყენებულია ქართული 

შესატყვისი „რიგითი― 

3.ეკიპაჟი (მუხლი 14,17,39,45,54) 

მუხლი 14 

გემთმფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს: 

დ) ეკიპაჟის წევრებისათვის შრომის უსაფრთხო პირობები; 
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ე) გემის სურსათ-სანოვაგით, წყლითა და საპოხ-საცხები და საწვავი მასალით 

მომარაგება; 

ვ)გემის ეკიპაჟის წევრებისა და მგზავრებისათვის ნორმალური საყოფაცხოვრებო 

პირობების შექმნა; 

მუხლი 17 

 1.გემის ეკიპაჟის სამართლებრივი მდგომარეობა, კერძოდ, გემის ექსპლუატაციას 

თანდაკავშირებული  ეკიპაჟის წევრთა ურთიერთობა განისაზღვრება გემის დროშის 

სახელმწიფოს კანონით. 

2. გემის ეკიპაჟის წევრთა და გემთმფლობელთა ურთიერთობა განისაზღვრება გემის 

დროშის სახელმწიფოს კანონით, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული 

ხელშეკრულებით, რომელიც არეგულირებს ამ ურთიერთობებს. 

მუხლი 54 

 1. თუ სერიოზულ საფრთხეს არ უქმნის გემს, ეკიპაჟსა და მგზავრებს, გემის კაპიტანი 

ვალდებულია: ა) დახმარება აღმოუჩინოს ზღვაში დაღუპვის საფრთხეში მყოფ ნებისმიერ 

ადამიანს;  

შენიშვნა: ტერმინი ეკიპაჟი ჩანაცვლებულია ქართული შესატყვისით „გემზე 

დასაქმებული პირები―-(მუხლი 36) ,„გემის პირადი შემადგენლობა―(მუხლი 53) - 

.აქართველოს კანონი მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ. 

 

მუხლი 36 

1. გემის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძვლებია : 

ა) გემის მდგომარეობის საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დადგენილ 

საზღვაო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შეუსაბამობა ან ზღვის გარემოს დაბინძურების 

რისკის შემცველობა ; 

ბ) გემზე დასაქმებული პირების უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის 

გარანტიების არ არსებობა ; 

გ) წინასწარ დადასტურებული ეჭვის არსებობა, რომ გემი გამოიყენება 

დანაშაულებრივი მიზნებისათვის, საერთაშორისო უსაფრთხოების, მართლწესრიგის, 

მშვიდობის ან საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. 

 

4. პლატფორმა  

5.ინსტალაცია  

 მუხლი 12 
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1. ამ კოდექსის მიზნებისათვის „გემი ― მოიცავს ყველა სახეობის მცურავ ობიექტს , მათ 

შორის, არა წყალწყვის გემსა და ჰიდროთვითმფრინავს , რომლებიც გამოიყენება ან შეიძლება 

გამოყენებული ქნეს წყალზე გადაადგილების საშუალებად... 

2. ამ კოდექსის მიზნებისათვის „გემი― არის წყალზე და მოტივტივე პლატფორმა  და 

ინსტალაცია . 

აქვე შევნიშნავთ, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 31 აგვისტოს 

ბრძანებაში N 019 „ნავსადგურის წესების― დამტკიცების შესახებ (მუხლი 53) ტერმინ 

„პლატფორმის― ნაცვლად  გამოყენებულია მისი ქართული შესატყვისი ბაქანი. 

 

6. ბერბოუტ-ჩარტერი (მუხლი29,32,33,36,198,202, 203) 

მუხლი 29 

5. დ) ამ კოდექსიდან გამომდინარე ბერბოუტ–ჩარტერის ხელშეკრულებით 

ექსპლუატაციაში მყოფი გემი . 

მუხლი 33 

1. საერთაშორისო ნაოსნობის გემების წიგნში რეგისტრირდება გემი , რომელიც 

შეიძლება გამოიყენებოდეს საერთაშორისო ნაოსნობისათვის , გარდა იმ შემთხვევისა , 

როდესაც ხდება გემის ბერბოუტ - ჩარტერით რეგისტრაცია . 

2. შიდა ნაოსნობის გემების წიგნში რეგისტრირდება გემი , რომელიც არ გამოიყენება 

საერთაშორისო ნაოსნობისათვის , გარდა იმ შემთხვევისა , როდესაც ხდებაგემის ბერბოუტ - 

ჩარტერით რეგისტრაცია . 

 

7. ფარვატერი ( მუხლი 2) 

მუხლი 2 

ქ) ფარვატერი – უსაფრთხო ნაოსნობისათვის განსაზღვრული წყლის დერეფანი; 

 

8. ფლაგშტოკი (მუხლი 2, 32 ) 

მუხლი 2 

ღ) კიჩოს ფლაგშტოკი – კიჩოს დროშის ტარი; 

მუხლი 32.  

ნავსადგურში დგომისას გემის კაპიტანი ან მისი შემცვლელი პირი უზრუნველყოფს 

გემის ეკიპაჟისა და გემზე მყოფ პირთა მიერ ნავსადგურში მოქმედი წესების დაცვას. 2 

ნავსადგურში მყოფ გემზე დილის 8 (რვა) საათიდან მზის ჩასვლამდე კიჩოს ფლაგშტოკზე 



149 
 

აღმართული უნდა იყოს გემის სახელმწიფო დროშა, ხოლო გროტ ანძაზე საქართველოს 

სახელმწიფო დროშა. 

მაგალითების სრული ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ დანართი 1. 

მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ საზღვაო საკანონმდებლო კოდექსს დანართის 

სახით ახლავს უცხო ტერმინთა ქართული განმარტებები (იხ. დანართი 2), კოდექსის 

მუხლებში უმეტეს შემთხვევაში ქართული შესატყვისები  არ გამოიყენება, უფრო 

მეტიც, შენარჩუნებულია  უცხო ენის შესატყვისები. დანართის განმარტებებში  

ჭარბობს ინგლისური ტერმინები.  ასევე დანართი მოიცავს საზღვაო ტერმინთა 

არასრულ ჩამონათვალს, რაც დაბრკოლებას შეუქმნის მომხმარებელს. ამ  

ნაკლოვანებათა აღმოსაფხვრელად, ჩვენ მოვიძიეთ უცხოურ საზღვაო ტერმინთა 

განმარტებები (53 ტერმინი, რომლებიც დანართის სახით თან ახლავს სადისერტაციო 

ნაშრომს (იხ. დანართი 3). ვფიქრობთ, ჩვენ მიერ დამატებული ტერმინთა 

განმარტებები დაეხმარება დარგის სპეციალისტებს, მეზღვაურებს სპეციფიკური  

ინფორმაციის გაგების გაადვილებაში.  

ამგვარად, საზღვაო  ტერმინთა უნიფიკაცია და სტანდარტიზაცია  თანამედროვე  

ქართული ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  საკითხია. როგორც  დარგის  

სპეციალისტების,   ისე მთარგმნელობითი  სფეროთი  დაინტერესებული  

ადამიანების  ერთობლივი  თანამშრომლობით  ყველა სალექსიკონო  ერთეული  

მაქსიმალური  სიზუსტით  უნდა ასახავდეს  ტერმინის  სემანტიკას.  ხმარებიდან  

ამოღებული უნდა იქნას ისეთი ტერმინები, რომლებიც  ვეღარ  პასუხობენ   

თანამედროვე  სტანდარტებს,  საფრთხეს  წარმოადგენენ  კონტექსტიდან  

გამომდინარე.  მინიმუმამდე უნდა იქნეს  დაყვანილი ინგლისური  და ქართული  

ტერმინების ასიმეტრიულობის  საკითხი  და სასურველია  მოიძებნოს ან  შეიქმნას  

ახალი სალექსიკონო  ქართული  ერთეულები.   

 

3.3. საზღვაო ტერმინთა ლექსიკოგრაფიული საკითხები 

დარგობრივ ტერმინოლოგიებში საინტერესოა ტერმინთა ლექსიკოგრაფიული 

საკითხები, კერძოდ,  ტერმინთა გაფორმების წესი. ამ მხრივ საზღვაო 

ტერმინოლოგიისთვის დამახასითებელია კონკრეტულ ტერმინთა სიმრავლე და მათი 

შემოკლებული ფორმები, ანუ  აბრევიატურა. შემოკლება მეტყველების ელიფსური 
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ფორმაა და ბუნებრივად წარმოიშობა ზეპირ, განსაკუთრებით კი წერით 

მეტყველებაში. აზრის მოკლე და სხარტი გადმოცემა ან დროის მაქსიმალური 

გამოყენების აუცილებლობა, საფუძველს უყრის ენაში ახალი შემოკლებული ფორმის 

სიტყვების შექმნასა და დამკვიდრებას. შემოკლებული ფორმის სიტყვების 

გავრცელების არეალი ძალიან ფართოა, სიტყვათშემოკლებების გამოყენება 

ჩვეულებრივ ამბად იქცა ჟურნალ-გაზეთებში, სამეცნიერო-ტექნიკურ, ეკონომიკურ 

თუ პოლიტიკურ ლიტერატურაში, სამხედრო და საზღვაო ნაშრომებში. ქართულ 

საზღვაო ლიტერატურასა და ასევე საზღვაო კოდექსის მუხლებში კონკრეტულ 

ტერმინთა სიმრავლე და მათი შემოკლებული ფორმები  განსაკუთრებით იჩენს თავს. 

სიტყვებისა და სიტყვათშეთანხმებების შემოკლების ხელოვნება,  

აბრევიოლოგია – გამოყენებითი ლინგვისტიკის ერთ-ერთი თანამედროვე დარგია. ამ 

ლინგვისტური ფენომენის გავრცელებული ფორმებია: აბრევიატურები და  

აკრონიმები.  

 აკრონიმი წარმოადგენს შემოკლებულ სიტყვათა ნაერთს. ინგლისურ 

სალიტერატურო ენაში არსებული სიტყვის მსგავსია და აქვს შესაბამისი 

მნიშვნელობა. აბრევიატურა გაგებულია, როგორც სიტყვების პირობითი შემოკლება. 

ინგლისურ აბრევიატურებში გამოვლენილია ძალიან მრავალფეროვანი 

სიტყვათშემოკლებები. აქ შეიძლება რამდენიმე შემთხვევაზე ვილაპარაკოთ, 

მაგალითად:  

1) ინგლისურ ენაში არსებობს საწყისი ასოებისგან შედგენილი 

სიტყვათშემოკლებები, რომელიც წარმოითქმება და იკითხება ინგლისური ენის 

ანბანური სახელების დასახელების მიხედვით. ინგლისურ ენაში აბრევიტურები 

ძირითადად დიდი ასოებით იწერება, მათთან აღარ იყენებენ სასვენ ნიშნებს, მათში 

გამოყენებული  წინდებულები ( of – ის; on – ზე და ა.შ.) არ მოკლდება, მაგალითად: 

1.VDR –Voyage Date Recorder 

2.TTS  –Traffic Separation System 

3.OOW – Officer of  Watch 

4. E/D  – Engine Department 
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5.IMDG – International Maritime Dangerous Goods 

6.ETA  – Estimated Time Of Arrive 

7.ETD  – Estimated Time Of Departure 

8.PCC  – PURE Car Carrier 

9.SSP  – Ship Security Plan 

10.NB  – Navy Base 

11.SMS  – Safety Management System 

12.ATM  – Automatic Teller Machine 

13.SSO  – Ship Security Officer 

14.UT  – Universal Time 

15.TMS  – Traffic Management system 

16.TA  – Time of Arrival 

17.CC  – Compass Course 

18.LT – Local Time 

19. TDC –Top Dead center 

20. BDC – Bottom dead center 

 ამ ტიპის შემოკლებანი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გამოითქმის ცალ-ცალკე 

ასოების წარმოთქმით. ჩვენ ხშირად გვიძნელდება  განსაკუთრებით ახალი ტერმინების 

გაშიფვრა,  რადგან მათში მხოლოდ  სიტყვის დასაწყისი ასოებია წარმოდგენილი. 

2) ორი სიტყვის თავკიდური მარცვლების შეერთებით მიღებული ახალი 

შემოკლებული სიტყვები:  

1.Navicert – Navigation Cetificate 
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2.Marsec – Maritime security 

3.Westmed – Western Mediterranean 

4.Sitrep – Situation Report 

3) შესამოკლებელი სიტყვიდან პირველი ფუძითაა წარმოდგენილი, მეორე –

სიტყვის ბოლოკიდური მარცვლით, ანუ სუფიქსით: 

1. Bulker – Bulk Carrier 

2. Roller – Roll on carrier 

4) ორი ან მეტი სიტყვიდან პირველი, ან პირველი ორი, სამი სიტყვის შემოკლება 

წარმოდგენილია მათი საწყისი ასოების შეერთებით, ბოლო სიტყვა კი სრული ფორმით: 

1.MCC room – motor control center 

2. N R ports – Northern range ports 

3.ID card – Identification card. 

4. P. Charges – particular charges 

5.Z Time – Zone Time 

6.W/W days – Weather Working days 

7.AC generator – Alternating Current Generator 

8.DC generator  – Direct Current Generator 

9.AC/DC conventer – Alternating Current/ Direct Current conventer 

10.AC circuit – Alternating Current Circuit 

11. DC circuit – Direct Current Curcuit 

5) აბრევიატურებში უხვადაა  ომონიმების შემთხვევები: 
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1.HS                             Harmful Substances 

                                      High Speed 

 

2. LT                             Low tension 

                                       Local Time 

                                        Laytime 

 

 

3. BC                                  Birth Certificate 

                                            Bulk Cargo 

 

4. CG                               Coast Guard 

                                        Centre of gravity 

 

 

5.TA                                    Travel Agent 

                                            Travel Agency 

                                              Time of Arrival 

                                              Telegraphic Address 

6.DG                                    double gear 

                                             dangerous goods 
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7.DC                                  dry  cargo 

                                            direct current  

 

8. LL                              load line 

                                       longitude and latitude 

 

9. ME                                 main engine 

                                          mechanical engineer 

 

10.P.D.                              port dues 

       p.d.                             per day 

 აქ  ორმაგი სირთულის წინაშე ვდგავართ. აბრევიატურებისთვის არა მარტო 

სწორი ეკვივალენტის შერჩევა გვევალება, არამედ აბრევიატურების ზუსტი, სრული 

მნიშვნელიბის გარკვევა, რათა თავიდან ავიცილოთ შემდგომი უზუსტობანი. 

6) შესამოკლებელ სიტყვათა  პირველი ასოების შეერთება, რომელიც 

წარმოითქმება როგორც ერთი მთლიანი სიტყვა ანუ აკრონიმების ფორმით: 

1.LASH – Lighter Abroad Ship 

2.OBO – Ore, Bulk, Oil ship 

3.PIN – Personal Identification Number 

4.BIBO – Bulk in Bags out 

5.laser – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; 

6.scuba - Self-Contained Underwater Breathing Apparatus 
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7.radar – Radio Detection and Ranging 

 საზღვაო ტერმინოლოგიაში შემოკლების ფორმები განპირობებულია ადგილისა 

და დროის ეკონომიით, გრძელსიტყვაობის მოკლედ გადმოცემის პრაქტიკული 

საჭიროებით, ენობრივი ეკონომიის არსი ისაა, რომ ტექსტში სწრაფი წვდომის 

ინფორმაციულობის მყისიერი მიღწევა თვით ტექსტის შემოკლების ხარჯზე ხდება, 

მცირდება ბეჭდვითი სიტყვის მოცულობა. სიტყვათშემოკლებების დიდი ნაწილი 

სწორედ ამ გზით შემოიჭრა ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიაში და მათი რაოდენობა 

განუწყვეტლივ იზრდება. ზოგიერთი მათგანი ძალიან მარტივად, წინასწარი 

განმარტებების გარეშე დამკვიდრდა ქართულ საზღვაო ნაშრომებში. საზღვაო 

კოდექსის მუხლებში მრავლადაა აბრევიატურის გამოყენების შემთხვევები, რადგან 

მისი ქართული ექვივალენტი მრავალსიტყვიანია, ამიტომ გამოიყენება ერთი 

ინგლისური აბრევიატურა, როგორც დამოუკიდებელი ლექსიკური ერთეული. 

 დღესდღეობით ინგლისური აბრევიატურები შემოდის ორი ძირითადი გზით: 

ტრანსლიტერაცია და აბრევიატურების სესხება. ინგლისური საზღვაო 

სიტყვათშემოკლებების ყველაზე დიდი რაოდენობა ქართულში უცვლელი ფორმითაა 

გადმოტანილი. უცხო ენაზე არსებული შემოკლებული სიტყვების შიფრების თარგმნა, 

ქართული ეკვივალენტების შექმნის ტენდენცია მეტ-ნაკლებადაა გავრცელებული, 

ხოლო აბრევიატურების ტრანსლიტერაცია ერთეულ შემთხვევებში ვლინდება. თუ 

აბრევიატურის ტრანსლიტერაციას მივმართავთ, მაშინ ყურადღება უნდა 

გავამახვილოთ მისი გრაფიკული, ხმოვანი ფორმის ზუსტ გადმოტანაზე: 

NATO (The North Atlantic Treaty Organization) - როგორც ,,ნატო‗‗ . 

IMO (International Maritime Organization ) - როგორც „აიმო―. 

PIN – (Personal Identification Number) - როგორც „ფინი―. 

PR (Public Relations) - ,,ფიარ‗‗-ი; 

 საყურადღებოა, როცა ორიგინალი სიტყვის ერთ ან მეტ ასოს ქართულ ენაზე 

გადმოცემის რამდენიმე ვარიანტი აქვს. ამგვარი დამოკიდებულების კარგი ნიმუშია 

აბრევიატურა ― „PR― და „PIN―, რომელთა ტრანსლიტერირებულ ქართულ 

ვარიანტებში ორი ფორმა „პიარ‗‗ , „ფიარ‗‗ და „პინი― გვხვდება. ჩვენი აზრით, რადგანაც 

ტერმინი ტრანსლიტერირებულია ინგლისური ენიდან და ტრანსლიტერაციაც 

გრაფიკული თუ ხმოვანი ფორმის ზუსტ გადმოტანას გულისხმობს ქართულ ენაზე, 
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უმჯობესია უპირატესობა მივანიჭოთ ზედმიწევნით მიახლოებულ ვარიანტს, ამ 

შემთხვევაში „ფიარ‗‗-ს და „ფინ―-ს. საყურადღებოა, ინგლისური ენის ორთოგრაფიული 

და ფონეტიკური წესები. 

 მეორე ტენდენცია აბრევიატურების და აკრონიმების ლათინური ფორმით 

გადმოტანას გულისხმობს (აბრევიატურების სესხება). ინგლისური საზღვაო 

სიტყვათშემოკლებების დიდი ნაწილი სწორედ ამ გზით შემოიჭრა ქართულ ენაში და 

მათი რაოდენობა განუწყვეტლივ იზრდება. ჩვენ ხშირად გვხვდება მსგავსი ფორმით 

გავრცელებული აბრევიატურები: 

VDR –Voyage Date Recorder 

TTS –Traffic Separation System 

OOW – Offocer of Watch 

E/D – Engine Department 

 ცალკე უნდა გამოიყოს ტერმინოლოგიური ნომინაციის ერთი სტრუქტურული 

ტიპი – სიმბოლური დასახელებანი, ეს გახლავთ ასოებით, ციფრებით, ფორმულებით, 

სქემებით, ნახატებით და ა.შ. გამოხატული სახელწოდებანი. 

 საზღვაო სფეროში საკმაოდ ხშირად გამოიყენება არავერბალური კომუნიკაცია– 

„სიმბოლური დასახელებანი―, რომლებიც ხორციელდება  ფონეტიკური ანბანის 

გამოსახულებით ალმებზე – სასიგნალო ალმების აღმართვით. სხვადასხვა ალამი 

გამოიყენება ანბანის ყოველი ასოსთვის. ფონეტიკური ანბანი პირველად გამოჩნდა 

„The Bluejackets‘ Manual ― – ის  1913 წლის გამოცემაში. შემდეგ ის დაუკავშირეს 

დროშებს. დროშების მნიშვნელობა და მათი სახელების არჩევა მოხდა საერთაშორისო 

შეთანხმების საფუძველზე. ეს დროშები არის საერთაშორისო სიგნალები, გამოიყენება 

მოკლე შეტყობინების გადასაცემად. თითოეული დროშა გამოხატავს  შეტყობინებას. 

მაგალითებს ვიმოწმებთ საქართველოს საზღვაო კოდექსიდან : 

 მუხლი 15   

 საზღვაო ლოცმანის გამოძახება 

 1. გემს, რომელიც იძახებს საზღვაო ლოცმანს, აღმართული უნდა ჰქონდეს შესაბამისი 

ალამი – „G―  („მე მჭირდება ლოცმანი―). 

 მუხლი 16   

7. გემზე საზღვაო ლოცმანის ყოფნის განმავლობაში აღმართული უნდა იყოს შესაბამისი 

სასიგნალო ალამი – „H―( „მე მყავს გემზე ლოცმანი―). 
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 მუხლი 40 

7. გემს, რომელიც ამუშავებს სახიფათო ტვირთს, ანძაზე უნდა ენთოს არანაკლებ 1 (ერთი) 

საზღვაო მილის ხილვადობის წითელი წრიული შუქი. დღისით აღმართული უნდა იყოს 

ალამი „B― . 

 მუხლი 62 

8. საყვინთი სამუშაოების წარმოებისას დღის ნათელ პერიოდში, მყვინთავთა გემზე 

გამოსაჩენ ადგილას უნდა აღიმართოს ერთი ალამი  „A― (ALFA) („იყავით ჩემგან მოშორებით, მე 

ვატარებ წყალქვეშა სამუშაოებს―)..... 

 არავერბალური კომუნიკაციის  საერთაშორისო სასიგნალო ალმები 

ინგლისური ფონეტიკური ანბანის მიხედვით იხილეთ დანართში (იხ. დანართი 4). 

ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტს, რომ აბრევიატურა ერთი რომელიმე 

ტერმინოლოგიური სისტემის ფარგლები უნდა კეთდებოდეს, თორემ შეიძლება მან 

თავისი ფუნქცია ვერ შეასრულოს და გაუგებრობის წყაროდ იქცეს. 

 დასასრულ, გლობალიზაციის პერიოდში, გამომდინარე იქიდან, რომ 

ინგლისური საერთაშორისო საზღვაო ენადაა აღიარებული, უფრო და უფრო 

მატულობს სიტყვათშემოკლებების უცვლელი ფორმით გადმოტანის ტენდენცია 

ქართულში. ამის ერთ-ერთი მიზეზია ინგლისური ენის ლექსიკური ფონდის უწყვეტი 

ზრდა.  ხშირად, სანამ ახალი სიტყვათშემოკლება ქართულ ენაზე შეიქმნებოდეს, 

ინგლისური აბრევიატურა ქართულში უკვე შემოსული და გამოიყენება კიდეც. 

 ქართული სიტყვათშემოკლებების შექმნისას ამოსავალ წერტილად უნდა იქნეს 

მიღებული არა მხოლოდ აზრობრივი ეკვივალენტობა, რაც მეცნიერულ 

ტერმინოლოგიაში მაინც ყველაზე მთავარია, არამედ ისიც, რომ იგი 

შეძლებისდაგვარად ქართულად  ადვილად უნდა გამოითქმოდეს. ამიტომ, ზოგიერთ 

შემთხვევაში უპირატესობას ანიჭებენ ინგლისურენოვანი აბრევიატურების 

ტრანსლიტერაციას ან მათი უცვლელი ფორმით გადმოტანას, რადგანაც 

ინგლისურენოვანი აბრევიატურებიდან ქართული ეკვივალენტების წარმოება 

შეიძლება ქართულ ენაზე მრავალსიტყვიანი იყოს და გამოსათქმელად ძალიან 

რთული. 

  ვფიქრობთ,  საჭიროა ინგლისური აბრევიატურების ქართულად განმარტება. 

იქვე გადმოვიტანოთ ორიგინალი, ამ შემთხვევაში ინგლისური აბრევიატურა 

უცვლელად და ფრჩხილებში დაიწეროს ინგლისური აბრევიატურის შეუმოკლებელი 
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ფორმაც. ჩვენ მიერ შემოთავაზებული აბრევიატურების გადმოცემის ეს მიდგომა 

განსაკუთრებით სავალდებულოა გამოვიყენოთ საზღვაო ხელშეკრულებებში, საზღვაო 

კოდექსის მუხლეში, სტუდენტთა სახელმძღვანელოებებში, ასევე, სასურველია 

ზოგადად საზღვაო ლიტერატურის თარგმნის დროსაც, რათა მკითხველს 

გაუმარტივდეს ტექსტის აღქმისა და გააზრების პროცესი. 
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ძირითადი დებულებები: 

ქართული საზღვაო ტერმინოლოგია საუკუნეთა განმავლობაში იქმნებოდა. მის 

ძირითად წყაროს ფეოდალური ხანის ქართული მწერლობა წარმოადგენს. 

ორიგინალურმა თუ თარგმნილმა, საერო თუ სასულიერო მწერლობამ შემოგვინახა 

ტერმინები, რომელთა ნაწილი დღესაც გამოიყენება.  

ძველი ქართული საზღვაო ლექსიკური ერთეულების  პარალელურად  გაჩნდა 

ნასესხები ლექსიკაც, კერძოდ,  ბერძნული, თურქული,  ბიზანტიური, რუსული, 

იტალიური ენებიდან შემოვიდა საზღვაო ტერმინები. ამ მიმართებით ჩვენთვის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და დასაყრდენი არის სულხან-საბა ორბელიანის 

„სიტყვის კონა― და ზურაბ სარჯველაძის „ძველი ქართული ენის სიტყვის  კონა―.  

საუკუნეების  მიხედვით თვალშისაცემია უცხო სიტყვათა გაბატონების  ტენდენცია.  

თუ შუა საუკუნეებამდე საზღვაო ლექსიკაში ჭარბობდა  ქართული  ვარიანტები, 

XVIII საუკუნიდან იგი განდევნა უცხოურმა და მისი ადგილი დაიჭირა.  მომდევნო 

პერიოდის  დოკუმენტებში მწირად, მაგრამ მაინც არის შემორჩენილი ძველი 

ქართული საზღვაო ლექსიკა. 

ნაოსნობა-ზღვაოსნობასთან  დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულების 

სიმრავლე, ნაირფეროვნება იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ ეს დარგები 

საქართველოს ისტორიის, ქართველთა ყოფა-ცხოვრების რეალური სინამდვილეა. 

ტერმინების  სტრუქტურა  და სემასეოლოგიური დახასიათება ერთი მხრივ წააგავს  

სხვა დარგობრივ  ტერმინოლოგიებს,  მაგრამ  აშკარაა  განსხვავებაც.  ამ განსხვავებას 

კი  ქმნის დარგის  სპეციფიკა. ტერმინთა დიდი ნაწილი ინგლისურენოვანი 

ნასესხობანია, რომელთა ქართული  შესატყვისების მოძებნა ხშირად  ჭირს  ხოლმე. 

გვხვდება ერთსიტყვიანი, ორსიტყვიანი და სტრუქტურულად რთული ერთეულები.  

ტერმინთა  უმეტესობა  გამჭვირვალე  მოტივაციით  ხასიათდება,  რაც საერთო  

დამახასიათებელია  დარგობრივი  ტერმინოლოგიებისთვის. 

საგანგებო ყურადღება უნდა დაეთმოს ტერმინოლოგიურ ლექსიკოგრაფიას, 

ტერმინთა უნიფიკაციისა და სტანდარტიზაციის საკითხებს.   

უცხოური საზღვაო ლექსიკური ერთეულისთვის ქართული ეკვივალენტის 

მოძებნა არ არის რთული, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რამდენად გამოიყენებს 

მას მეზღვაური.  
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საქართველო, როგორც საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, 

ახორციელებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, იურიდიულ და უშუალოდ საზღვაო 

აქტივობას, რაც შესაბამისად უნდა იქნეს ასახული ქართულ საზღვაო 

ტერმინოლოგიებში. გარდა ამისა, უკანასკელ წლებში ქვეყნის ეკონომიკურმა ზრდამ, 

ინვესტორთა მოზიდვამ კიდევ უფრო გაზარდა საქართველოსთან, როგორც საზღვაო 

სატრანსპორტო ქვეყანასთან, თანამშრომლობის მსურველთა რიცხვი. ბუნებრივია, ეს 

ეხება დასაქმების საზღვაო კომპანიებს. აქედან გამომდინარე, ამ დარგის ყველა 

შემოსული  ახალი ტერმინი თუ მზა ფრაზები, სპეციალისტთა პრაქტიკული 

საქმანობის პროცესში  შექმნილი ახალი ლექსიკური ერთეულები   მაქსიმალურად 

უნდა აისახოს სალექსიკონო სივრცეში. 

დღესდღეობით ენათა ურთიერთობა გლობალიზაციის პირობებში უფრო 

მჭიდრო ხასიათს იძენს. გლობალიზაცია ეხება ადამიანის მოღვაწეობის ყველა 

სფეროს და ბუნებრვია, ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა (რომელსაც 

გააჩნია საზღვაო მიმოსვლის საშუალებები), განსაკუთრებით თვალშისაცემია 

გლობალიზაციის როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი შედეგები. 

ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიაში დღითიდღე  იზრდება ინგლისური 

ტერმინების შემოდინება, რაც გლობალიზაციის პირობებში კიდევ უფრო მასშტაბურ 

ხასიათს იძენს.  მკვიდრდება ახალი ლექსიკური ერთეულები, რომელთაც ქართულში 

დაეძებნებათ შესატყვისი ეკვივალენტები, მაგრამ  საზღვაო დოკუმეტებსა და 

კონვენციებში უპირატესობა მაინც უცხოურ ტერმინს ენიჭება.  ეს ტენდენცია 

განპირობებულია იმით,  რომ ინგლისური ენა ოფიციალურად არის გამოცხადებული 

საერთაშორისო საზღვაო ენად. ასევე  ინგლისური ენა, როგორც პრესტიჟული ენა, 

მსოფლიო ენის სტატუსითაც სარგებლობს, ის ორი, სხვადასხვა ენის მატარებელი 

ხალხის, საქმიანი ადამიანის  ურთიერთობის დამყარების საუკეთესო საშუალებაა, 

რაც კარგად შეიმჩნევა თანამედროვე ქართულ საზღვაო  კომუნიკაციაში.  

ნაშრომში გამოვლენილია თანამედროვე ქართულ საზღვაო ტერმინოლოგიაში 

შემოსული ნასესხები სიტყვებისა თუ ტერმინების დამკვიდრების გზები და  

საშუალებები, ასევე განხილულია ტრანსლიტერირების საკითხები, თუ რამდენად 

სწორად გადმოვიდა და დამკვიდრდა სიტყვა ინგლისურიდან თანამედროვე 

ქართულ საზღვაო ლექსიკაში, წარმოდგენილია ტერმინთა  ინგლისურიდან ქართულ 
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ენაზე თარგმანის სირთულეები, შეფასებულია არსებული ტენდენციები ინგლისური 

ერთეულების სესხებისა.  გამომდინარე იქიდან, რომ უცხოურ საზღვაო ტერმინებს 

ქართულ ენაში საერთოდ არა აქვთ შესაბამისი დენოტანტები,  ნაჩვენებია ტერმინთა 

ეკვივალენტურობასთან დაკავშირებული პრობლემების ძიების გზები,  

გააანალიზებულია ტერმინები ლინგვისტური და ექსტრალინგვისტური კუთხით. 

როგორც დამოწმებული მასალა ცხადყოფს, ინგლისურენოვან ტერმინთა 

გვერდით,  დიდი ადგილი უჭირავს რუსულენოვან ტერმინებს, ბევრია 

კალკირებული და ხელოვნური ფორმაც. დღეს, გლობალიზაციის ეპოქაში ყველაფერი 

მიმართულია იქითკენ, რომ შეიქმნას უნიფიცირებული ტერმინოლოგიური სისტემა.  

საზღვაო  ტერმინთა უნიფიკაცია და სტანდარტიზაცია  თანამედროვე  

ქართული ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  საკითხია.  

როგორც  დარგის  სპეციალისტების,   ისე მთარგმნელობითი  სფეროთი  

დაინტერესებული  ადამიანების  ერთობლივი  თანამშრომლობით  ყველა 

სალექსიკონო  ერთეული  მაქსიმალური  სიზუსტით  უნდა ასახავდეს  ტერმინის  

სემანტიკას .  ხმარებიდან  ამოღებული უნდა იქნას ისეთი ტერმინები, რომლებიც  

ვეღარ  პასუხობენ   თანამედროვე  სტანდარტებს,  საფრთხეს  წარმოადგენენ  

კონტექსტიდან  გამომდინარე.  მინიმუმამდე უნდა იქნეს  დაყვანილი ინგლისური  

და ქართული  ტერმინების ასიმეტრიულობის  საკითხი  და სასურველია  მოიძებნოს 

ან  შეიქმნას  ახალი სალექსიკონო  ქართული  ერთეულები.  დარგობრივ 

ტერმინოლოგიებში საინტერესოა ტერმინთა ლექსიკოგრაფიული საკითხები, 

კერძოდ,  ტერმინთა გაფორმების წესი. ამ მხრივ საზღვაო ტერმინოლოგიისთვის 

დამახასითებელია კონკრეტულ ტერმინთა სიმრავლე და მათი შემოკლებული 

ფორმები, ანუ  აბრევიატურა. ინგლისური აბრევიატურები შემოდის ორი ძირითადი 

გზით: ტრანსლიტერაცია და აბრევიატურების სესხება. ინგლისური საზღვაო 

სიტყვათშემოკლებების ყველაზე დიდი რაოდენობა ქართულში უცვლელი 

ფორმითაა გადმოტანილი. 

ტერმინოლოგიური მუშაობისადმი ინტერესი განსაკუთრებით იზრდება დღეს. 

კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა ენაში არსებული ლექსიკური 

ფონდის, მასთან დაკავშირებული პრობლემების პოტენციალისა და პერსპექტივების 

საკითხებით დაინტერესებულ მკვლევართათვის.  
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ნაშრომი დახმარებას გაუწევს  როგორც ლექსიკოგრაფებს, სპეციალური ან 

განმარტებითი ლექსიკონების შედგენისას, ასევე  ქართული საზღვაო 

ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბებისა და განვითარების  კვლევით, საზღვაო სანაოსნო 

საქმის წარმოებით, საზღვაო საქმიანი ურთიერთობებით დაინტერესებულ  დარგის 

სპეციალისტებს.  იგი ასევე  ხელს შეუწყობს საზღვაო სფეროს პრაქტიკოს 

მთარგმნელებს  პროფესიული საქმიანობის  განხორციელებაში. 

ჩვენ მიერ შექმნილი და საანალიზოდ წარმოდგენილი  ტერმინები, უფრო 

სწორად, ინგლისურ ტერმინთა ქართული შესატყვისები, სალექსიკონო სივრცისთვის 

სრულიად ახალი ერთეულებია. ისინი სტრუქტურულად რთული, მარგამ  

გამჭვირვალე მოტივაციის მატარებელნი არიან.    შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენეული 

მეთოდი  ახალი ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის მოწესრიგების, 

სტადარტიზაციისა და   შემდგომი განვითარების პერსპექტივაა. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 გამოყენებული  ლიტერატურა: 

1. აბულაძე, 1973   –    აბულაძე ილ., ძველი ქართული ენის ლექსიკონი, თბილისი 

1973 

2. ბარათაშილი, 1982   –   ბარათაშილი ვ., რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული      

საზღვაო ტერმინოლოგია,  თბილისი 1982  

3. ბატონიშვილი,  1973   –  ბატონიშვილი ვ., აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, 

ქართლის ცხოვრეა  IV, თბილისი 1973 

4. ბეიკერი,  2010   –     ბეიკერი  კ.,  ბილინგვური განათლებისა და ბილინგვიზმის 

საფუძვლები,  თბილისი  2010 

5. ბერაძე, 1983  –  ბერაძე თ., ნაოსნობა ძველ საქართველოში, ბათუმი 1981 

6. ბერულავა, ადეიშვილი 2003   –    ბერულავა რ. ., ადეიშვილი მ., „სატრანსპორტო 

ტერმინების  განმარტებითი ლექსიკონი, თბილისი, 2004 

7. გამყრელიძე, 2003 –  გამყრელიძე თ., კიკნაძე ზ., შადური ი., შენგელია ნ., 

,,თეორიული ენათმეცნიერების კურსი'', თბილისი 

8. გაჩეჩილაძე, 1959  –  გაჩეჩილაძე გ., მხტვრული თარგმანის თეორიის საკითხები, 

თბილისი 1959 

9. გვარჯალაძე,  1999   –     გვარჯალაძე თ., გვარჯალაძე ი.,  ინგლისურ-ქართული და 

ქართულ-იგლისური ლექსიკონი,  თბილისი 1999 

10. გვარჯალაძე,  1975    –   გვარჯალაძე თ., გვარჯალაძე ი.,  ინგლისურ- ქართული და 

ქართულ-იგლისური ლექსიკონი,  თბილისი 1975 

11. გვარჯალაძე,  1979  –  გვარჯალაძე თ., გვარჯალაძე ი.,  ინგლისურ- ქართული და 

ქართულ-იგლისური ლექსიკონი,  თბილისი 1979 

 12. დავითაძე, 1983  –  დავითაძე ლ.,  ქართული ხალხური ტრანსპორტის 

ისტორიიდან, ბათუმი 1983 

13. დვალი, ღამბაშიძე, 1977  –  დვალი რ., ღამბაშიძე რ., ქართული ტექნიკური 

ტერმინოლოგიის სრულყოფისათვის, ჟურნ. მეცნიერება  და რექნიკა, თბილისი 1977 

14. დვალი, 1977 – დვალი რ.,  რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგია, 

თბილისი 1977 

15. ენუქიძე 1990  – ენუქიძე რ., ლინგვისტური პრაგმატიკა და მხატვრული ტექსტის 

პროცესუალობა, 1990 



164 
 

16. ვარძელაშვილი,  2009   –     ვარძელაშვილი დ., სზღვაო ლექსიკონი, თბილისი 

2009   

17. ვეფხისტყაოსანი, 2012   –  რუსთაველი შ., ვეფხისტყაოსანი, თბილისი 2012 

18. ვეფხვაძე,  2014   –  ვეფხვაძე თ., მარკეტინგული ტერმინოლოგიის ინგლისურიდან 

ქართულად თარგმნის ძირითადი პრობლემები (დისერტაცია),  თბილისი 2014 

19. კილანავა 2013 – კილანავა მ., უახლოესი პერიოდის ქართული მასმედიის 

ენობრივი სურათი და მასთან დაკავშირებულაი თარგმნის პრობლემები, 

(დისერტაცია), საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ადრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; 

20. კუტალეიშვილი, 1987  – კუტალეიშვილი ზ., ნაოსნობა საქართველოში, თილისი 

1987 

21. ლადარია,     2002  –  ლადარია ნ., სოციოლინგვისტიკა, თბილისი 2002 

22. ლომინაძე,  2008  –  ლომინაძე კ., ანგლიციზმების ადაპტაციის თავისებურებები 

და გავრცელების სფეროები ქართული ენის მასალაზე (დისერტაცია), თბილისი 2008 

23.მარგალიტაძე, 2012 – მარგალიტაძე თ., პოლისემიური სიტყვის 

ერთგანზომილებიანი მოდელი,  კადმოსი 4, 2012 

24. მაისურაძე, ნონიკაშვილი, 2004  – მაისურაძე მ., ნონიკაშვილი დ., თანამედროვე   

ინგლისურ-ქართული და ქართულ-იგლისური ლექსიკონი,  თბილისი 2004 

25. ნებიერიძე, 1999  –  ნებიერიძე გ., ენათმეცნიერების შესავალი, თბილისი 1999 

26. ნეიმანი, 1978   –   ნეიმანი ალ.,  ქართული სინონიმთა ლექსიკონი, თბილისი 1978 

27. ომიაძე,    1942   –  ომიაძე ვ., ტექნიკური ტერმინოლოგია, თბილისი 1942 

28. ორბელიანი,   1991  –   ორბელიანი ს.ს.,  ლექსიკონი ქართული, თბილისი 1991 

29. რიჩკოვი, 2010    –  რიჩკოვი რ., რუსულ-ინგლისურ-ქართული სზღვო ლექსიკონი, 

ბათუმი 2010 

30. როდინაძე, 2012  –  როდინაძე ს., ინგლისურენოვანი მარინისტული ტექსტები და 

მათი თარგმანის როლი ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის ფორმირების 

პროცესში, (დისერტაცია), ბათუმი 2012 

31. სარჯველაძე, 2001 – სარჯველაძე ზ., ძველი ქართული ენის სიტყვის კონა, 

თბილისი 2001 

32. სმითი,  2008     –   სმითი ე. დ.,   ნაციონალური იდენტობა,  თბილისი 2008 



165 
 

33. ტაბიძე , 2003   –  ტაბიძე მ.,   ენობრივი სიტუაცია საქართველოში და ქართული 

ენის ფუნქციონირების საკითხები,   (დისერტაცია), თბილისი 2003 

34. ხმელიძე, 2015 –  ხმელიძე თ., სამშენებლო განმარტებითი ლექსიკონი, თბილისი 

2015  

35. უზუნაძე,  2001 –  უზუნაძე რ.,  ნაოსნობა ბათუმის ოლქში, ბათუმი 2001 

36. ფანჯიკიძე, 1988  – ფანჯიკიძე დ.,  თარგმანის თეორი და პრაქტიკა, თბილისი 1988 

37. ფოჩხუა, 1974   –   ფოჩხუა ბ.,  ქართული ენის ლესიკოლოგია, თბილისი 1974 

38. ფუტკარაძე,  1993   –   ფუტკარაძე შ.,  ჩვენებურების ქართული, ბათუმი 1993 

39. ღამბაშიძე, 1986 – ღამბაშიძე რ.,  ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია და მისი 

შედგენის ძირითადი პრინციპები, თბილისი 1986 

40. ღლონტი, 1988  –  ღლონტი ალ.,  ქართული ლექსიკოლოგიის საფუძვლები, 

თბილისი 1988   

41. ჩიქობავა, 1955 – ჩიქობავა არნ., ქართული ენის განმრტებითი ლექსიკონი, 

თბილისი 1955 

42. ჩლაიძე,  2001   –   ჩლაიძე ლ., თურქულ-ქართული ლექსიკონი А-J 

43. ჩლაიძე,  2001   –   ჩლაიძე ლ., თურქულ-ქართული ლექსიკონი K-Z 

44. ჩუბინაშვილი, 1961   –  ჩუბინაშვილი ნ.,  ქართული ლექსიკონი, თბილისი 1961 

45. ცინცაძე, ფაღავა, 1998 – ცინცაძე მ., ფაღავა მ., სამხრული დიალექტები და 

ქართული სამწერლობო ენა (V-XVIII სს) ბათუმი 1998 

46. წიბახაშვილი, 1965 – წიბახაშვილი გ., აბრევიატურების საკითხისათვის 

ქართულში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 1965, ტ. 114.  

47. ანტრუშინა, აფანასიევა, მოროზოვა, 2000 – Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., 

Морозова Н.Н, Лексикология английского языка, Москва 2000                                                              

48. აპრესიანი, 1974  – Апресян Ю. Д., Лексическая семантика. Синонимические 

средства языка, Москва 1974                                                                

49. ახმანოვა,  1969  –  Ахманова O. C., Словарь лингвистических терминов, Мocквa, 

1969. 

50. არნოლდი, 1973  – Арнольд И.В.,  Лексикология современного английского языка,     

Москва 1973                                                                

51. ბარხუდაროვი, 1975  – Бархударов  Л. С., Язык и перевод (Вопросы общей и 

частной  теории перевода) Москва 1975 



166 
 

52. ბობინი, 2005    –  Бобин В. И.,  Терминологический  справочник капитана по 

ведению дел  и документации на английском языке, Москва 2005 

53. ბრიანცევა, 1961  – Брянцева Т.Г.,  О словниках терминологических словарей. 

Вопросы терминологии. Москва 1961 

54. ვეჟბიცკაია, 1996 – Вежбицкая А., ―Язык и Культура‖. Познание перевод с 

английского. Москва 1996 

56. ვინოგრადოვი, 1986 –  Виноградов В.В.,  Русский язык. Грамматическое учение о 

слове. Учебное пособие для вузов, Мocквa 1986. 

57. ვინოკური, 1939 –  Винокур Г.О., О некоторых явлениях словообразования в 

русской технической термииологии. Труды Московского института истории, 

философии и литературы, Т. 5., Мocквa 1939.  

58. გალპერინი, 1981 – Гальперин И. Г., Текст как объект лингвистического 

исследования, Москва 1981 

59.გარბოვსკი, 1988 – Гарбовский Н.К., Сопоставительная стилистика 

профессиональной речи: на материале русского и французского языков, Мocквa, 1988.  

60. გვიშიანი,  1984  –  Гвишиани Н. Б.,  Категории и понятия языкознания как предмет 

методологического исследования, Мocквa  1984. 

61. გრინევი, 1993    –  Гринев С. В.,  Введение в терминоведение, Москва 1993 

62. დანილენკო, 1993 – Даниленко В.П.,  Лингвистически   аспект  стандартизации 

терминологии, Москва 1993  

63. დანილენკო, 1977  –  Даниленко В.П.,  Русская Терминология, Москва 1977 

64. დებორინი, 1957  – Деборин А. М., Заметки о происхождении и эволюции научных 

понятий, ВЯ  1957  

65. ეფრემოვი, 1957 – Ефремов  А. Ф.,  Многозначность слова, Москва 1957 

66. ზამკოვა, 1952  – Замкова Б.В,  Многозначность слова, Москва 1952 

67. კანდელაკი, 1970 – Канделаки Т.Л.,  Работа по упорядочению  научно-технической 

терминологии и некоторые лингвистические проблемы, возникающие при этом. 

Лингвистические  проблемы    научно-технической терминологии, Мocквa 1970  

68. კანდელაკი, 1973 – Канделаки Т.Л., К вопросу о номенклатурных найменованиях 

//Вопросы разработки научно-технической терминологии. Рига, 1973.  



167 
 

69. კანდელაკი, 1969 – Канделаки Т.Л., Вопросы моделирования систем значении 

упорядоченных терминологий. Cовременные проблемы  терминологии в науке и 

технике, Мocквa 1969 

70. კანდელაკი, სამბუროვა, 1969 – Канделаки Т.Л.,  Самбурова Г.Г., Вопросы 

моделирования систем значений упорядоченных терминологий, Мocквa 1969 

71. კაპანაძე, 1965 – Капанадзе  Л.А., О понятиях термин и терминология. Развитие 

лексики современного русского языкая, Мocквa 1965 

72. კიტაიევიჩი, სერგეევა, კამინსკაია,   1990 – Китаевич Б. Е., Сергеева М Н., 

Каминская Л .И., Учебник Английского для мореходных училищ,   Мocквa 1990 

73. კომისაროვი, 1957 – Комиссаров В. Н., Проблема определения антонима, Мocквa 

1957 

74. კომისაროვი, 2002   –    Комиссаров В. Н., Современное переводоведение, Мocквa 

2002 

7. კუბრიაკოვა  1997  –  Кубрякова Е.С., Части речи с когнитивной точки зрения. 

Мocквa, 1997.  

76. კუზმინი, 1970  – Кузьмин Н.П.,  Нормативная и ненормативная специальная 

лексика, Мocквa 1970 

77. კუტინა, 1970    –  Кутина Л.Л.,  Лингвистические   проблемы    научно-технической 

терминологии, Мocквa 1970 

78. კუტინა, 1970    –  Кутина Л. Л.,  Языковые процессы возникающие при становлении 

научных терминологических  систем, Мocквa 1970  

79. კრილოვი, 1973  – Крылов А.И.,  Термин и контекст. Языковые единицы и 

контексты, Л., 1973 

80. ლაგუტინა, 1967  –  Лагутина А.В.,  Абсолютные  синонимы в синонимической 

системе языка. Лексическая синонимия, Москва 1967 

81. ლეიჩიკი, 1973  – Лейчик В.М., Термины-синонимы, дублеты, эквиваленты, 

варианты / Актуальные проблемы лексикологии и словообразования, Новосибирск 

1973.  

82. ლევკოვსკაია,   1962   –   Левковская  К.А.,  Теория  слова, принципы ее построения 

и аспекты изучения лексического материала, Москва 1962 



168 
 

83. ლისენკო, 2004 – Лысенко В. А.,   Современный англо-русский морской 

технический словарь,  Киев  2004 

84. ლოტე,      1961   –   Лотте Д.С.,   Основы построения научно-технической 

терминологии,  Москва 1961 

85. ლოტე, 1982  –  Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных 

терминоэлементов, Москва 1982 

86. მიულერი, ბოიანუსი,   2008  – Мюлер В.К.,  Боянус С. К., Большой Русско-

Английский Словарь, Москва 2008 

87. მიკიტიჩი, 1967  – Микитич Л. Д.,   Иноязычные слова,  Л., 1967 

88. ნაიდა, 1978 – Найда  Ю.А.,  К науке переводить. Принципы соответствий. Вопросы 

теории перевода в зарубежной лингвистике, Мocквa, 1978.  

89. პიოტროვსკი, 1952 – Пиотровский Р.Г., К вопросу об изучении термина.Ученые 

записки. Ленинградский государственный университет, 1952 

90. რეფორმატსკი, 1961 – Реформатский  А.А.,  Что такое  термин  и Терминология. 

Вопросы  терминологии, Москва 1961  

91. რეფორმატსკი, 1967  – Реформатский А.А.,  Омонимия. Введение в языкознание, 

Москва 1967 

92. სერგეევი, 1969      –   Сергеев В.Н.,  Термины  как объект лексикографии, Москва  1969 

93. სკოროხოდკო, 1971 – Скороходько Э.Ф., Лингвистические основы автоматизации 

информационного поиска, Киев 1971 

94. სობოლევა, 1980  – Соболева П.А.,  Словообразовательная полисемия и омонимия, 

Москва 1980 

95. სუპერანსკაია, 1989  – Суперанская А.В.,  Общая терминология: Вопросы теории, 

Москва 1989 

96. ტოლიკინა,  1970  – Толикина  Е. Н.,  Некоторые лингвистические проблемы изучения 

термина ,  Москва 1970 

97. ვიაჩესლავოვნა, 2007 – Вячеславовна И., ―Аббревиатуры современного английского 

языка: когнитивно-дискурсный аспект‖ тема диссертации и автореферата по ВАК 

10.02.04, кандидат филологических наук Варфоломеева, Москва.  



169 
 

98. ფავოროვი, 2004   –   Фаворов В.П.,  Большой  Англо-Русский  морской словарь, 

Санкт- Петербург, 2004 

99. შვეიცერი, 1985  –  Швейцер А. Д.,  Социолингвистические основы теории перевода. 

В. Я.1985. №5. 

100. აქმაჯიანი, დემერსი,  1995 –  Akmajian A., Demers .,  Linguistics an  introduction  to 

Language and Communication, Cambridge 1995 

101. ბეჟანოვი,  2010 – Bezhanovi Z. A.,  Guide to Maritime Eglish, Batumi 2010 

102. დუბიცკა, 2003  –  Dubicka I.,   English for international tourism. Pearson Education 

Limited 2003  

103. იული,  2006  – Yule G.,   The study of Language, Cambridge 2006 

104. კრისტალი,  1989  –  Crystal D., The Cambridge Encyclopedia of Laguage, Cambridge 

1989 

105. დიდი ოქსფორდი,  1989  –  Oxford English Dictionary on Historical Principles 

(OED). Oxford University Press, 1989 

106. პატარაია, გაბუნია, ბეჟანოვი, 2006 – Pataraia N., Gabunia M., Bezhanovi Z. A.,  

practical course of standard maritime navigational vocabulary in use, Batumi 2006 

107. როდინაძე, მიქელაძე,  2010 – Rodinadze S.,  Mikeladze T.,  English for marine 

Engineers, Batumi  2010 

108. როდინაძე , 2010   –   Rodinadze S.,  Essential English for Motormen, Batumi  2010 

109. სტივენსონი,  2007  –   Stevenson  A. (ed.), Shorter Oxford English Dictionary. Sixth 

Edition (SOED). Oxford University Press, 2007 

110. უებსტერი,  1981  –  Webster‘s Third New International Dictionary (Unabridged). 

Merriam Webster Inc., 1981 

111.უოლკერი,  2007 –  Walker R.,    English for international tourism. Pearson Education 

Limited 2007 

112.უოლკერი,   2010  – Walker R.,   Oxford English for Careers: Tourism 1 Student's Book, 

oxford university press 2010 

113. უოლკერი,  2010  – Walker R.,   Oxford English for Careers: Tourism 2 Student's Book, 

Oxford university press 2010 



170 
 

114.უოლკერი,   2010  – Walker R.,   Oxford English for Careers: Tourism 3 Student's Book, 

oxford university press 2010 

115. ფილიფსონი, 2008 – Phillipson R.,  Lingua franca or lingua frankensteinia? English in 

European integration and globalization. World Englishes, Vol. 27, No. 2, pp. 250–267 

116. ფრომკინი, როდმანი,  2003  – Fromkin V., Rodman R.,  An  introduction  to 

Language, USA 2003   

117. ჰენკსი,  2005  –  P. Hanks (ed.), Oxford Dictionary of English. Second   Edition, 

Revised. Oxford University Press, 2005 

ინტერნეტწყაროები: 

1.www.dichtec.ge 

2. www.stcw.com 

3. http://www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international- convention-

for-the-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx 

4.http://www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/international-

convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx 

5. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18664 

6. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1679445 

7. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3115479  

8. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29908 

9. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1556226 

10. http://www.economy.ge/uploads/kanonmdebloba/transporti/Sazgvao_Sivrce.pdf 

11.http://www.economy.ge/uploads/departamentebi/mokvlevis_biuro/ministris_brdzaneba   

_15.07.2013.pdf 

12. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1743690 

13. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1731938 

14. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=40 

15. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=4 

16. http://gtu.ge/Arch-Dictionary/  

17. www.imo.org.   

18. https://www.merriam-webster.com/dictionary/maritime 

http://www.stcw.com/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1731938
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=40
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=4
https://www.merriam-webster.com/dictionary/maritime


171 
 

19. http://www.ice.ge/liv/liv/ganmartebiti.php 

20. http://meskhi.net/lexicon/ 

21. http://techdict.ge/ka/word 

22. http://mil.dict.ge/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ice.ge/liv/liv/ganmartebiti.php
http://meskhi.net/lexicon/
http://techdict.ge/ka/word


172 
 

 

 

დანართი 1 

 

1.საქართველოს 2008 წლის 27 ივნისის კანონი №73-სსმI, №12, 14.07.2008წ., მუხ.95 

(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18664) 

2.საქართველოს 2012 წლის 5 ივნისის კანონი №6386–19.06.2012წ.მუხ.374 

(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1679445) 

3.საქართველოს 2015 წლის 11  დეკემბრის კანონი  №4622  23.12.2015წ. მუხ.14 

( https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3115479 ) 

4.საქართველოს საზღვაო კოდექსის კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო) 

07/12/2017.მუხ.375 ( https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29908) 

5.საქართველოს კანონი მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ. 

მუხ.70 (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1556226) 

6.საქართველოს კანონი საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ.მუხ.70 

(http://www.economy.ge/uploads/kanonmdebloba/transporti/Sazgvao_Sivrce.pdf) 

7.საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის (ბრძანება №1-

1/183 2013 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი) „საზღვაო ინციდენტების/ შემთხვევების 

სამსახურებრივი მოკვლევის წესის― დამტკიცების შესახებ. მუხ.24 

(http://www.economy.ge/uploads/departamentebi/mokvlevis_biuro/ministris_brdzaneba_15.

07.2013.pdf) 

8.საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვო 

ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ( ბრძანება №020 2012 წლის 17 სექტემბერი ) 

გემის სახელმწიფო რეგისტრაციისა და საზღვაო იპოთეკის აღრიცხვის წესების 

დამტკიცების შესახებ.მუხ.38 (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1743690) 

9.საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვო 

ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ( ბრძანება №019 2012  წლის  31 აგვისტო)  

„ნავსადგურის წესების― დამტკიცების შესახებ.მუხ.122 

(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1731938) 

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18664


173 
 

1.ბუქსირზიდვა/ ბუქსირი(მუხლი 5,6,215 217,218,219,220, 222,223) 

  მუხლი 5 

საქართველოს ნავსადგურებს შორის გადაზიდვა და ბუქსირზიდვა 

ხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო დროშით მცურავი გემით. უცხო ქვეყნის 

გემს საქართველოს ნავსადგურებს შორის სამუშაოს შესრულება შეუძლია 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების შესაბამისად. 

მუხლი 6 

საქართველოსა და საზღვარგარეთის ნავსადგურებს შორის გადაზიდვისა და 

ბუქსირზიდვის სამუშაოებს ახორციელებენ ნებისმიერი ქვეყნის კუთვნილი გემები. 

მუხლი 215 

საზღვაო ბუქსირზიდვის ხელშეკრულების თანახმად გემის მფლობელი 

გასამრჯელოს საფასურად კისრულობს ვალდებულებას: 

ა)გემი ან სხვა მცურავი ობიექტი ბუქსირით გადაიყვანოს ერთი ნავსადგურიდან 

მეორეში; 

ბ)გარკვეული დროის განმავლობაში გარკვეულ მანძილზე ბუქსირით 

გადაიყვანოს გემი ან სხვა მცურავი ობიექტი; 

მუხლი 216 

1. საზღვაო ბუქსირზიდვის ხელშეკრულება ფორმდება წერილობით. 

2. ხელშეკრულებაში აღნიშნული უნდა იყოს: 

ა) გაგზავნისა და დანიშნულების ნავსადგურები; 

ბ) ბუქსირზიდვის დრო; 

 

2. პლატფორმა  

3.ინსტალაცია   

 მუხლი 12 

1. ამ კოდექსის მიზნებისათვის „გემი ― მოიცავს ყველა სახეობის მცურავ 

ობიექტს , მათ შორის, არა წყალწყვის გემსა და ჰიდროთვითმფრინავს , რომლებიც 

გამოიყენება ან შეიძლება გამოყენებული ქნეს წყალზე გადაადგილების 

საშუალებად... 
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2.ამ კოდექსის მიზნებისათვის „გემი― არის წყალზე და მოტივტივე პლატფორმა  

და ინსტალაცია . 

აქვე შევნიშნავთ, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 31 

აგვისტოს ბრძანებაში N 019 „ნავსადგურის წესების― დამტკიცების შესახებ (მუხლი 

53) ტერმინ „პლატფორმის― ნაცვლად  გამოყენებულია მისი ქართული შესატყვისი 

ბაქანი. 

4.ეკიპაჟი (მუხლი 14,17,39,45,54) 

მუხლი 14 

გემთმფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს: 

დ) ეკიპაჟის წევრებისათვის შრომის უსაფრთხო პირობები; 

ე) გემის სურსათ-სანოვაგით, წყლითა და საპოხ-საცხები და საწვავი მასალით 

მომარაგება; 

ვ)გემის ეკიპაჟის წევრებისა და მგზავრებისათვის ნორმალური საყოფაცხოვრებო 

პირობების შექმნა; 

მუხლი 17 

 1.გემის ეკიპაჟის სამართლებრივი მდგომარეობა, კერძოდ, გემის 

ექსპლუატაციას თანდაკავშირებული  ეკიპაჟის წევრთა ურთიერთობა განისაზღვრება 

გემის დროშის სახელმწიფოს კანონით. 

2. გემის ეკიპაჟის წევრთა და გემთმფლობელთა ურთიერთობა განისაზღვრება 

გემის დროშის სახელმწიფოს კანონით, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული 

ხელშეკრულებით, რომელიც არეგულირებს ამ ურთიერთობებს. 

მუხლი 54 

 1. თუ სერიოზულ საფრთხეს არ უქმნის გემს, ეკიპაჟსა და მგზავრებს, გემის 

კაპიტანი ვალდებულია: ა) დახმარება აღმოუჩინოს ზღვაში დაღუპვის საფრთხეში 

მყოფ ნებისმიერ ადამიანს;  

შენიშვნა: ტერმინი ეკიპაჟი ჩანაცვლებულია ქართული შესატყვისით „გემზე 

დასაქმებული პირები―-(მუხლი 36) ,„გემის პირადი შემადგენლობა―(მუხლი 53) - 

.აქართველოს კანონი მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ. 
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მუხლი 36 

1. გემის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძვლებია : 

ა) გემის მდგომარეობის საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 

დადგენილ საზღვაო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შეუსაბამობა ან ზღვის 

გარემოს დაბინძურების რისკის შემცველობა ; 

ბ) გემზე და საქმებული პირების უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის 

გარანტიების არ არსებობა ; 

გ) წინასწარ დადასტურებული ეჭვის არსებობა, რომ გემი გამოიყენება 

დანაშაულებრივი მიზნებისათვის, საერთაშორისო უსაფრთხოების, მართლწესრიგის, 

მშვიდობის ან საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. 

 

5.ბერბოუტ-ჩარტერი (მუხლი29,32,33,36,198,202, 203) 

მუხლი 29 

5. დ. ამ კოდექსიდან გამომდინარე ბერბოუტ–ჩარტერის ხელშეკრულებით 

ექსპლუატაციაში მყოფი გემი . 

მუხლი 33 

1. საერთაშორისო ნაოსნობის გემების წიგნში რეგისტრირდება გემი , რომელიც 

შეიძლება გამოიყენებოდეს საერთაშორისო ნაოსნობისათვის , გარდა იმ შემთხვევისა , 

როდესაც ხდება გემის ბერბოუტ - ჩარტერით რეგისტრაცია . 

2. შიდა ნაოსნობის გემების წიგნში რეგისტრირდება გემი , რომელიც არ 

გამოიყენება საერთაშორისო ნაოსნობისათვის , გარდა იმ შემთხვევისა , როდესაც 

ხდებაგემის ბერბოუტ - ჩარტერით რეგისტრაცია . 

6.სატვირთო მარკა (მუხლი 41, 121,44.3) 

მუხლი 41 

საქართველოს ნავსადგურში სხვა ქვეყნის დროშით შემოსული გემის 

განზომილებათა, სამგზავრო, სატვირთო მარკის და გემის რადიოსადგურის 

მოწმობების აღიარება ხორციელდება იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებების 

საფუძველზე , რომელთა მხარეც არის საქართველო . 

მუხლი 121 

კონოსამენტში აღნიშნული უნდა იყოს: 
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ა) ტვირთის საერთო მახასიათებლები, ტვირთის იდენტიფიკაციისათვის 

აუცილებელი ძირითადი მარკები, ტვირთის სახიფათო ან განსაკუთრებული 

თვისებების პირდაპირი მითითება, ადგილებისა ან საგნების დატვირთის წონა ან 

რაოდენობა. ამასთან, ყველა მონაცემი მითითებული უნდა იყოს ტვირთის 

გამგზავნის მიერ წარმოდგენილი სახით; 

მუხლი 44.3 

 1. სააგენტოს უფლება აქვს, გემის შემმოწმებელს ან აღიარებულ ორგანიზაციას 

სრულად ან შეზღუდულად გადასცეს უფლებამოსილება, რათა მან განახორციელოს 

შემდეგი ქმედებები: ინსპექტირება და შემოწმება, სატვირთო მარკის მონიშვნა, 

ტევადობის გაზომვა. 

 

7.კორპუსი (მუხლი28) 

მუხლი 28 

ა.გ) მშენებარე გემი − მშენებარე მცურავი საშუალება, რომლის იდენტიფიცირება 

შესაძლებელია გემთმშენებლის მშენებარე გემის კორპუსის ნომრით ან სხვა რაიმე 

საშუალებით. 

 

8.რემონტი (მუხლი  279,105,106, 265 ) 

მუხლი 105 

3. ზღვაში ჩაძირულ ქონებად არ მიიჩნევა ის ქონება, რომელიც საქართველოს 

ნავსადგურში სატვირთო  ოპერაციებისა და სანავსადგურო ინფრასტრუქტურაზე 

სარემონტო სამუშაოების განხორციელებისას შემთხვევით ჩაიძირა ნავსადგურის 

აკვატორიაში. 

მუხლი 106 

6. საქართველოს ნავსადგურში სატვირთო ოპერაციებისა და სანავსადგურო 

ინფრასტრუქტურაზე სარემონტო სამუშაოების განხორციელებისას ზღვაში 

შემთხვევით ჩაძირული ქონების ამოღებასა და რეალიზაციას ახორციელებს 

უშუალოდ ნავსადგური საკუთარი ხარჯით. 

მუხლი 265 

ა) გემი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა; 
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ბ) ეკონომიკურად მიზანშეუწონელია დაზღვეული გემის აღდგენა ან რემონტი 

(სრული კონსტრუქციული დაღუპვა); გ) ეკონომიკურად მიზანშეუწონელია 

დაზღვეული ტვირთის დაზიანების მიზეზის აღმოფხვრა ან მისი დანიშნულების 

ადგილზე მიტანა; 

 

შენიშვნა: აღნიშნული  ტერმინის ქართული შესატყვისი 

„შეკეთება―გამოყენეულია შემდეგ მუხლებში: 

მუხლი 279 

1. გემის, მისი მანქანებისა და აღჭურვილობის დაზიანებით მიყენებული ზიანის 

ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება საერთო ავარიის წესით ანაზღაურებას, 

განისაზღვრება: 

ა) გემის შეკეთების ან მისი ნაწილების შეცვლისას – შეკეთების ან შეცვლის 

ნამდვილი ღირებულებით; 

ბ) დანარჩენ შემთხვევაში – ღირებულების შემცირებით, რომელიც გამოწვეულია 

ასეთი დაზიანებით, მაგრამ არა უმეტეს შეკეთების შეფასებითი ღირებულებისა. 

2. თუ  თხუთმეტ წელზე მეტი ხნის გემზე ძველი მასალები ან ნაწილები 

იცვლება ახლით, – შეკეთების ღირებულებიდან, რომელიც საერთო ავარიად არის 

მიჩნეული, „ძველის ნაცვლად ახლისათვის― ჩამოფასდება....... 

მუხლი 44.3 

1. სააგენტოს უფლება აქვს, გემის შემმოწმებელს ან აღიარებულ ორგანიზაციას 

სრულად ან შეზღუდულად გადასცეს უფლებამოსილება, რათა მან განახორციელოს 

შემდეგი ქმედებები: ინსპექტირება და შემოწმება, სატვირთო მარკის მონიშვნა, 

ტევადობის გაზომვა, გემის მშენებლობისა და შეკეთების მონიტორინგი, 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისი  

 

9.რეისი  (მუხლი 48, 140, 281, 350, 354) 

მუხლი 48 

1. მთელირეისისგანმავლობაშიგემისკაპიტანსევალება: 

ა) გემისზღვაოსნობაუნარიანობისუზრუნველყოფა; 

მუხლი 140  



178 
 

გ) შესრულებული რეისის სრული ფრახტი, ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა― 

ქვეპუნქტში მითითებული სხვა თანხები და დანარჩენი რეისების ნახევარი ფრახტი, 

თუ უარი განაცხადა ამ ქვეპუნქტში აღნიშნული ერთ- ერთი მომენტის დადგომის 

შემდეგ და ხელშეკრულება დადებული იყო რამდენიმე რეისზე. 

მუხლი 281 

საერთო ავარიის დროს ასანაზღაურებელი ხარჯების თანხას, გარდა რეისის 

განმავლობაში .......... 

მუხლი 350  

ვ) გემის კაპიტნის უფლებამოსილების ფარგლებში გემის შენარჩუნების ან 

რეისის გაგრძელებისათვის ჩადენილი ქმედებებიდან გამომდინარე მოთხოვნა; 

მუხლი 354 

1. ბოლორეისთან დაკავშირებული მოთხოვნები კმაყოფილდება 

უპირატესად წინა რეისის ასეთსავე მოთხოვნებთან შედარებით. 

 

შენიშვნა: ტერმინი  „რეისი― საზღვაო კოდექსის ზოგიერთ მუხლში 

შენაცვლებულია მისი ქართული შესატყვისით „ნაოსნობა―  (მუხლი 59,60, 356,133 ) 

მუხლი 59 

 1. თუ გემის კაპიტანს რეისის დროს ნაოსნობის გასაგრძელებლად, 

განსაკუთრებით გემის შესაკეთებლად და ეკიპაჟის შესანახად გადაუდებლად 

ესაჭიროება გარკვეული რაოდენობის თანხა და არა აქვს დრო ან შესაძლებლობა 

გემთმფლობელის განკარგულების მიღებისა, ის უფლებამოსილია გაყიდოს მისთვის 

მინდობილი ქონების ნაწილი, თუ ეს უკანასკნელი არ არის აუცილებელი ნაოსნობის 

შემდგომ გასაგრძელებლად. 

მუხლი 60 

2. ნაოსნობის პერიოდში გემის უცხო ქვეყნის ნავსადგურში დგომისას ამ ქვეყნის 

სისხლის სამართლის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის 

შემთხვევაში, გემის კაპიტანი ატარებს საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ აუცილებელ ზომებს, 

ხელმძღვანელობს საქართველოსა და აღნიშნულ ქვეყანას შორის დადებული 
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ნაოსნობის ხელშეკრულებებით და საერთაშორისო სამართლის კოლიზიური 

ნორმებით.  

მუხლი 356  

1. თუ გემის ნაოსნობის ან დგომის პერიოდში მოხდა ინციდენტი, რომელიც 

შეიძლება ჩაითვალოს გემთმფლობელისათვის ქონებრივი მოთხოვნის წაყენების 

საფუძვლად, მაშინ ........... 

მუხლი 133  

გემის დატვირთვისას კონტრსტალიური დროის გასვლის შემდეგ გადამზიდავს 

უფლება აქვს შემდგომი დაყოვნებისას მოითხოვოს მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურება და გაგზავნოს გემი ნაოსნობაში, თუნდაც გემზე............. 

 

10.სტივიდორი  (მუხლი 78) 

მუხლი 78  

1.საქართველოს საზღვაო ნავსადგურში გემების სააგენტო, სტივიდორული, 

სურვეირული და სატრანსპორტო - მომსახურებები ხორციელდება საერთაშორისო 

სტანდარტებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

11. სურვეირული/სურვეირი(მუხლი 78, 363  ) 

მუხლი 78  

1.საქართველოს საზღვაო ნავსადგურში გემების სააგენტო, სტივიდორული, 

სურვეირული და სატრანსპორტო - მომსახურებები ხორციელდება საერთაშორისო 

სტანდარტებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

მუხლი 363  

1.გარემოება, რომელიც შეიძლება გახდეს ქონებრივი პასუხისმგებლობის 

საფუძველი ტვირთის გამგზავნის, გადამზიდავის და მიმღების, ასევე მგზავრთა 

გადამყვანის მიმართ, უნდა დადასტურდეს წერილობით, დამოუკიდებელი 

სურვეირის პატაკით ან აქტით. 

 

12.დეტვეიტი  (მუხლი 101 ) 

მუხლი 101 
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2. სალოცმანო ქვითარში აღნიშნული უნდა იყოს: ა) გემის დასახელება; ბ) გემის 

სახელმწიფოს დროშა; გ) გემთმფლობელის დასახელება, მისი მისამართი; დ) საერთო 

სარეგისტრო ტევადობა და წმინდა სარეგისტრო ტევადობა; ე) დეტვეიტი; ვ) გემის 

საერთო სიგრძე, სიგანე და ბორტის სიმაღლე; 

13.  ტრიუმი (მუხლი 126 ) 

მუხლი 126 

 გადამზიდავი ვალდებულია წინასწარ, რეისის დაწყებამდე, გემი: ა) მოიყვანოს 

სანაოსნო მდგომარეობაში; ბ) უზრუნველყოს მისი ტექნიკური მზადყოფნა 

ზღვაოსნობისათვის; გ) სათანადოდ აღჭურვოს და მოამარაგოს; დ) დააკომპლექტოს 

ეკიპაჟით; ე) მოაწესრიგოს ტრიუმები და ......... 

 

14.ფრახტი/დამფრახტველი (მუხლი 121,133,140,189,193,192, 198,201 ) 

მუხლი 121  

კონოსამენტში აღნიშნული უნდა იყოს:  

ლ) ფრახტის ის ოდენობა, რომელიც უნდა გადაიხადოს ტვირთის მიმღებმა ან 

მის მიერ ფრახტის გადახდასთან დაკავშირებული სხვა მითითება; 

მუხლი 133  

გემის დატვირთვისას კონტრსტალიური დროის გასვლის შემდეგ გადამზიდავს 

უფლება აქვს შემდგომი დაყოვნებისას მოითხოვოს მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურება და გაგზავნოს გემი ნაოსნობაში, თუნდაც გემზე მთლიანად არ იყოს 

ატანილი წინასწარ განსაზღვრული ტვირთი გადამზიდავისგან დამოუკიდებელ 

მიზეზთა გამო. ამ შემთხვევაში გადამზიდავს აქვს სრული ფრახტის მიღების 

უფლება. 

მუხლი 140  

1. თუ ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილია მთელი გემი, გამგზავნს ან 

დამფრახტველს უფლება აქვს უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, რისთვისაც უნდა 

გადაიხდოს: ა) სრული ფრახტის ნახევარი, გემის მოცდენის (თუ ასეთი რამ მოხდა) 

საფასური, გადამზიდავის სატვირთო ხარჯები, ფრახტში ჩაუთვლელი თანხები, თუ 

გამგზავნმა უარი განაცხადა სტალიური ან კონტრსტალიური დროის ამოწურვამდე 
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ან გემის გასვლამდე, იმის მიხედვით, თუ ამ ორი მომენტიდან რომელი დადგება 

უფრო ადრე; ბ) სრული ფრახტი და სხვა თანხები ამ .............. 

 

მუხლი 189  

1.დამფრახტველი ვალდებულია გემი გამოიყენოს მხოლოდ ტაიმ-ჩარტერით 

გათვალისწინებული   

2.დამფრახტველი ვალდებულია ტაიმ-ჩარტერის ვადის გასვლის შემდეგ გემი 

დააბრუნოს იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც მიიღო (ბუნებრივი ცვეთის 

გამოკლებით). 

მუხლი 192  

დამფრახტველი პასუხისმგებელია დაფრახტული გემის გადარჩენით, 

დაზიანებით ან დაღუპვით გამოწვეული ზიანისათვის, თუ ეს ზიანი მისი მიზეზით 

მოხდა.  

მუხლი 193  

1. დამფრახტველი  ვალდებულია გემთმფლობელს გადაუხადოს საფასური 

ტაიმ-ჩარტერით დადგენილი წესითა და ვადით. 

 2. დამფრახტველი  თავისუფლდება  ფრახტისა   როცა გაუმართაობის გამო გემი 

უვარგისია ზღვაოსნობისათვის. 

 

15. ტაიმ-ჩარტერი(მუხლი185,187,188,191,195) 

მუხლი 185 

1.ტაიმ-ჩარტერი ფორმდება წერილობით.  

2. ამ თავში მოცემული მომდევნო წესები გამოიყენება იმ შემთხვევებში, 

როდესაც მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.  

მუხლი 186  

ტაიმ-ჩარტერში აღნიშნული უნდა იყოს ხელშეკრულების მხარეთა და 

სახელება, გემის სახელწოდება, მისი ტექნიკური და საექსპლუატაციო მონაცემები 

(ტვირთამწეობა,  სიჩქარედაა.შ.) 

მუხლი 191  
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გემის ტაიმ-ჩარტერის საფუძველზე დაფრახტვის დროს გემის კაპიტანი და 

ეკიპაჟის სხვა წევრები ასრულებენ დამფრახტველის განკარგულებას გემის 

კომერციულ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით, გარდა იმ ბრძანებებისა, რომლებიც 

ეხება გემის მართვას, შინაგანაწესსა და ეკიპაჟის შემადგენლობას. 

 

მუხლი 195  

ტაიმ-ჩარტერით დაფრახტული გემის ეკიპაჟის მიერ ტაიმ-ჩარტერის ვადის 

გასვლამდე ზღვაზე განხორციელებული სამაშველო ოპერაციებისათვის გამოყოფილი 

გასამრჯელო თანაბრად უნაწილდებათ გემთმფლობელსა და დამფრახტველს, 

გემისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის საჭირო თანხისა და გემის 

ეკიპაჟის წევრების წილის გამოკლებით. 

 

16.ჩარტერი (მუხლი 115) 

მუხლი 115 

1. ჩარტერში ძირითადი რეკვიზიტების სახით აღნიშნული უნდა იყოს: 

ა) მხარეების დასახელება; 

ბ) გემის დასახელება; 

 

 

17.კონოსამენტი ( მუხლი 121,122, 123) 

მუხლი 121  

კონოსამენტში აღნიშნული უნდაიყოს: ა) ტვირთის საერთო მახასიათებლები     

თ) კონოსამენტის დედნების რაოდენობა, თუ ის ერთზე მეტია......... 

 მ) კონოსამენტის გაცემის ადგილი და თარიღი; 

მუხლი 122  

გადამზიდავი ვალდებულია ტვირთის გამგზავნს გადასცეს ერთი და იმავე 

კონოსამენტის რამდენიმე ეგზემპლარი. თითოეულ მათგანში აღინიშნება 

კონოსამენტების საერთო რაოდენობა. კონოსამენტის ერთ-ერთი დედნით ტვირთის 

გაცემის შემდეგ ყველა სხვა ეგზემპლარი ბათილია.  

მუხლი 123  
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კონოსამენტის გადაცემა ხდება შემდეგი წესების დაცვით: ა) სახელობითი 

კონოსამენტი შეიძლება გადაეცეს სახელობითი გადასაცემი წარწერით ან სხვა 

რომელიმე ფორმით, რომელიც შეესაბამება სასესხო მოთხოვნის გადაცემისათვის 

დადგენილ წესს;  

 

18.სატვირთო ოპერაციები (მუხლი 75, 105, 106) 

მუხლი 75  

5.ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს საკუთარი ტერიტორია, უფლება ეძლევა 

შექმნას შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები და განახორციელოს საზღვაო 

სატვირთო ოპერაციები დადგენილი წესის შესაბამისად. 

მუხლი 105  

3. ზღვაში ჩაძირულ ქონებად არ მიიჩნევა ის ქონება, რომელიც საქართველოს 

ნავსადგურში სატვირთოო პერაციებისა და სანავსადგურო ინფრასტრუქტურაზე 

სარემონტო სამუშაოების განხორციელებისას შემთხვევით ჩაიძირა ნავსადგურის 

აკვატორიაში. 

მუხლი 106  

6. საქართველოს ნავსადგურში სატვირთოო პერაციებისა და სანავსადგურო 

ინფრასტრუქტურაზე სარემონტო სამუშაოების განხორციელებისას ზღვაში 

შემთხვევით ჩაძირული ქონებისამოღებასა და რეალიზაციას ახორციელებს 

უშუალოდ ნავსადგური საკუთარი  ხარჯით. 

 

19. სეპარაცია (მუხლი129) 

მუხლი 129 

გემზე ტვირთი ლაგდება გემის კაპიტნის შეხედულებისამებრ.......გადამზიდავი 

პასუხისმგებელია გემზე ტვირთის სწორად განლაგების, დამაგრებისა და 

სეპარაციისათვის. გადამზიდავის განკარგულებები დატვირთვის, დამაგრებისა და 

სეპარაციის შესახებ სავალდებულოა შესასრულებლად ყველა ფიზიკური და    

რიდიული პირისათვის, რომლებიც აწარმოებენ სატვირთო სამუშაოებს. 

 

20. ლიხტერი  (მუხლი 130, 158 ) 
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მუხლი 130  

ტვირთი შეიძლება გადაიზიდოს გამგზავნის მიერ დალუქული ლიხტერით, 

გემის ცალკე სათავსოთი ან კონტეინერით. 

მუხლი 158  

გადამზიდავი პასუხს არ აგებს დანიშნულების ნავსადგურში ჩატანილი 

ტვირთის დანაკლისისათვის, თუ: ა) გემის სათავსოები, ლიხტერები, კონტეინერები 

გამართულია, ხოლო ტვირთის გამგზავნის მიერ დადებული პლომბები – 

დაუზიანებელი; 

 

21. აბანდონი (მუხლი 265, 266 ) 

მუხლი 265  

1. დამზღვევს შეუძლია უარი უთხრას მზღვეველს დაზღვეულ ქონებაზე მის 

უფლებაზე (აბანდონი) და მოსთხოვოს მას სრული სადაზღვევო თანხა, თუ: ა) გემი 

უგზო-უკვლოდ დაიკარგა; 

2. სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი გემის აბანდონი შეიძლება განხორციელდეს 

მხოლოდ ამ კოდექსის 42- ე მუხლის შესაბამისად. 

მუხლი 266  

1. დამზღვევმა აბანდონის შესახებ უნდა განაცხადოს კოდექსის 264-ე და 265-ე 

მუხლებში მითითებული ვადის დამთავრების მომენტიდან (გარემოებათა 

დასაწყისი) ექვსი თვის განმავლობაში. 2. ექვსი თვის გასვლის შემდეგ დამზღვევი 

კარგავს აბანდონის უფლებას, მაგრამ შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება 

საერთო საფუძველზე. 3. დამზღვევის მიერ აბანდონის შესახებ განცხადება არ 

შეიძლება იყოს პირობითი და დაუშვებელია შემდეგ მასზე უარის თქმა. 4. მხარეთა 

შეთანხმება, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ მუხლს, ბათილია. 

 

22.დოკი (მუხლი 8) 

მუხლი 8 

ა.ვ) ნაოსნობა მცურავ დოკზე და მცურავ ამწეზე; ა.ზ) შესაკეთებელი დგომა 1 

თვეზე მეტი ხნით; 
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23. ტანკერი (მუხლი11) 

მუხლი11 

3. ტანკერზე საზღვაო სამსახურის გასაგრძელებლად კაპიტანი, უფროსი 

მექანიკოსი და ოფიცერთა შემადგენლობაში შემავალი სხვა პირები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს; 

8. ამ მუხლის მიზნებისათვის „შესაბამისი ტანკერი― და STCW-ის კოდექსის A-

I/11 ნაწილის 3.2 პუნქტით გათვალისწინებული „შესაბამისი აღიარებული 

საწვრთნელი კურსი― გულისხმობს, რომ ტანკერი და საწვრთნელი კურსი შეესაბამება 

ტანკერის იმ ტიპს, რომელზე მუშაობის უფლებაც აქვს ოფიცერს თავისი 

სერტიფიკატით. 

 

24.მატროსი  (მუხლი 19) 

მუხლი 19 

მატროსის  სერტიფიკატი  

1. 500 ტონა ან 500 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის გემზე მომსახურე მატროსი 

სათანადოდ სერტიფიცირებული უნდა იყოს. 2. პირს უფლება აქვს, მიიღოს 

მატროსის სერტიფიკატი, თუ: ა) იგი არის 18 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი; 

შენიშვნა: საქართველოს საზღვაო კოდექსის 45 მუხლში გამოყენებულია 

ქართული შესატყვისი „რიგითი― 

 

25.სიმულატორები (მუხლი34) 

მუხლი 34 

სიმულატორების გამოყენება  

1. სააგენტომ უნდა შეაფასოს STCW-ის კოდექსის A-I/12 ნაწილის შესაბამისად 

და STCW-ის კოდექსის A ნაწილით გათვალისწინებულ სერტიფიკატებთან 

დაკავშირებული სტანდარტებისა და მოთხოვნების სრული დაცვა, მათ შორის: ა) 

სიმულატორზე დაფუძნებული ყველა აუცილებელი წვრთნის დროს; ბ) 

კომპეტენციის სერტიფიკატის მისაღებად გათვალისწინებული ყველა წვრთნის 

სიმულატორის მეშვეობით შეფასება STCW-ის კოდექსის A ნაწილის შესაბამისად; გ) 
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სიმულატორის მეშვეობით პროფესიონალიზმის ნებისმიერი დემონსტრირება STCW-

ის კოდექსის A ნაწილის შესაბამისად.  

 

26.ვახტი (მუხლი 58) 

მუხლი 58.  

ვახტის ორგანიზება და ზედამხედველობის წესები  

1. კომპანია ვალდებულია უზრუნველყოს გემის კაპიტნის, უფროსი 

მექანიკოსისა და ვახტის პერსონალის ყველა წევრის მიერ STCW-ის კოდექსით...... 

 2. სააგენტომ გემის კაპიტანს უნდა მოსთხოვოს ვახტის უსაფრთხო გაწევის 

უზრუნველყოფის მიზნით ადეკვატური მორიგეობის ნორმების განსაზღვრა, 

რომელთა მიხედვით: 

 ა) გემის კაპიტნის სავახტო თანაშემწე პასუხისმგებელია გემის ვახტის 

უსაფრთხო გაწევაზე თავისი მორიგეობის პერიოდში, როდესაც იგი მუდმივად უნდა 

იმყოფებოდეს სანავიგაციო ხიდურაზე ან მასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ისეთ 

ადგილებზე, როგორებიცაა სანავიგაციო ჯიხური და მართვის პუნქტი; ბ) 

რადიოოპერატორი ვალდებულია თავისი მორიგეობის პერიოდში აწარმოოს 

მუდმივი რადიომეთვალყურეობა შესაბამის სიხშირეებზე; გ)მექანიკოსი, STCW-ის 

კოდექსის თანახმად, ვალდებულია, უფროსი მექანიკოსის მითითებით, 

დაუყოვნებლივ გამოცხადდეს სამანქანე განყოფილებაში ან, საჭიროების 

შემთხვევაში, ადგილზე იმყოფებოდეს სამანქანე განყოფილებაში თავისი 

მოვალეობების შესრულების დროს. 

შენიშვნა: მუხლში გამოყენებულია ქართული შესატყვისიც „მორიგეობა― 

 

27.იახტა (მუხლი 4) 

მუხლი 4 

დ) ხის და სხვა, პრიმიტიული აგებულების გემებისა;  

ე) არაკომერციული მიზნით გამოყენებული იახტისა.  

 

28.რეიდი (მუხლი 11, 16, 21) 

მუხლი 11 
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1. უცხო ქვეყნის სამხედრო ხომალდს უფლება აქვს, შევიდეს საქართველოს შიგა 

საზღვაო წყლებში უცხო ქვეყნის სამხედრო ხომალდებისათვის ღია ნავსადგურებში 

და რეიდებზე საქართველოს პრემიერმინისტრის ნებართვით, თუ საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

მუხლი 16 

მშვიდობიან გავლაში იგულისხმება: ა) საქართველოს ტერიტორიული ზღვის 

გადაკვეთა შიდა საზღვაო წყლებში, ნავსადგურებში და რეიდებზე შეუსვლელად; ბ) 

საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებში შესვლა, ნავსადგურის ნაგებობებთან და 

რეიდზე დგომა, შიდა საზღვაო წყლებიდან გამოსვლა.  

მუხლი 21 

1. საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებში, ნავსადგურებში, რეიდებზე და 

ტერიტორიულ ზღვაში ყოფნისას უცხო ქვეყნის გემები და სამხედრო ხომალდები 

ვალდებულნი არიან დაიცვან ნაოსნობის უსაფრთხოების წესები და ........ 

 

29. ბარჟა (მუხლი 2) 

მუხლი 2 

2. ამ წესების მოქმედება არ ვრცელდება: ა) სახელმწიფოს კუთვნილ გემებზე, 

რომლებიც გამოიყენება არაკომერციული მიზნებისათვის, მათ შორის სამხედრო 

გემებზე; ბ) ბარჟაზე; 

 

30 .დებარკადერი (მუხლი 2) 

მუხლი 2 

დ) საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ან საქართველოს შიგა წყლებში, ასევე 

საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში, თუ ინციდენტის/შემთხვევის 

შედეგად ზიანი მიადგა საზღვაო გარემოს მცურავ დოკზე, სახელოსნოზე, 

პლატფორმაზე, სადგურსა და დებარკადერზე, რომელსაც საზღვაო ინციდენტი 

შეემთხვა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაყვანის დროს. 

 

31. ფრაგმენტები (მუხლი 17) 

მუხლი 17 
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ბ) ამოწმებს საზღვაო ინციდენტის/შემთხვევის შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელების მდგომარეობას, საზღვაო ინციდენტის/შემთხვევის ადგილის, 

გემის/მისი მექანიზმების ფრაგმენტებისა და გვამების (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) ხელშეუხებლობას და დაცვას, აგრეთვე გემის საბორტო 

თვითჩამწერების ამოღებასა და დაცვას; გ) ადგენს საზღვაო ინციდენტის/შემთხვევის 

ადგილის დათვალიერების აქტს, სადაც აისახება გემის/მისი მექანიზმების 

ფრაგმენტების მდებარეობა, გემის ძირითადი ნაწილების მიმართ გვამების (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) მდებარეობა და საერთო მდგომარეობა; დ) ფოტო ან ვიდეო 

გადაღების საშუალებით აფიქსირებს გემის ხელსაწყოების მონაცემებს, 

გადამრთველების, ამომრთველების, სამართი ბერკეტების მდებარეობას, ამასთან, 

შეძლებისდაგვარად, უზრუნველყოფს გემის/მისი მექანიზმების ფრაგმენტების 

დაუშლელობასა და დაუზიანებლობას; 

  

32. პრევენცია (მუხლი 20) 

მუხლი 20 

დ) გამომწვევი მიზეზები; ე) პრევენციული ზომები. 

 

8.საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვო 

ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის (ბრძანება №020 2012 წლის 17 სექტემბერი) 

გემის სახელმწიფო რეგისტრაციისა და საზღვაო იპოთეკის აღრიცხვის წესებისდამტკ

იცების შესახებ 

 

33. დუბლიკატი (მუხლი 33) 

მუხლი 33 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული განაცხადის 

ადმინისტრაციაში რეგისტრაციიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში, დაკარგული/ 

დაზიანებული გემის სარეგისტრაციო მოწმობის სანაცვლოდ სააგენტო გასცემს მის 

დუბლიკატს. გემის სარეგისტრაციო მოწმობის დუბლიკატის ზედა მარჯვენა 

კუთხეში, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, კეთდება წარწერა „დუბლიკატი― და მისი 
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გაცემის დღიდან 

დაკარგული/დაზიანებულიგემის სარეგისტრაციო მოწმობა ჩაითვლება ძალადაკარდ. 

 

 

34.ფარვატერი ( მუხლი 2) 

მუხლი 2 

ქ) ფარვატერი – უსაფრთხო ნაოსნობისათვის განსაზღვრული წყლის დერეფანი; 

 

 

35. გროტ ანძა (მუხლი 2) 

მუხლი 2 

შ) გროტ ანძა – მთავარი ანძა; 

 

36. ილუმინატორი (მუხლი 17) 

მუხლი 17 

4. ბუქსირზიდვის დროს საბუქსირე გემზე ჩაკეტილი უნდა იყოს სათავსებიდან 

გემბანზე გამსვლელი ყველა გარე ღიობი (ილუმინატორები, კარები და სხვა). 

 

37. ბალასტი (მუხლი 32) 

მუხლი 32 

4. ნავმისადგომთან მდგომ ყველა გემს, ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობების 

გაუარესების გამო ზღვაში დაუყოვნებლივი გასვლის მიზნით, მზადყოფნაში უნდა 

ჰქონდეს მთავარი ძრავი, აგრეთვე გააჩნდეს, გემის მდგრადობისა და 

მანევრირებისათვის აუცილებელი ტვირთის ან ბალასტის მარაგი. 

 

38. ფლაგშტოკი (მუხლი 2, 32 ) 

მუხლი 2 

ღ) კიჩოს ფლაგშტოკი – კიჩოს დროშის ტარი; 

მუხლი 32.  
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ნავსადგურში დგომისას გემის კაპიტანი ან მისი შემცვლელი პირი 

უზრუნველყოფს გემის ეკიპაჟისა და გემზე მყოფ პირთა მიერ ნავსადგურში მოქმედი 

წესების დაცვას. 2 ნავსადგურში მყოფ გემზე დილის 8 (რვა) საათიდან მზის 

ჩასვლამდე კიჩოს ფლაგშტოკზე აღმართული უნდა იყოს გემის სახელმწიფო დროშა, 

ხოლო გროტ ანძაზე საქართველოს სახელმწიფო დროშა. 

 

39. ტრაპი  (მუხლი 41) 

მუხლი 41 

4. ნავმისადგომთან მდგომ გემს ეკრძალება ბორტს მიღმა ამწეების, ისრების, 

ტრაპების, კანჯოების და სხვა მოწყობილობების განთავსება. 

 

40. კუბრიკები (მუხლი 47) 

მუხლი 47 

6. გემის ყველა სამსახურებრივი და საცხოვრებელი სათავსო (ტრიუმი, სამანქანო 

განყოფილება, კაიუტები, კუბრიკები და სხვა), სადაც არ ხორციელდება სარემონტო 

სამუშაოები და არ ცხოვრობენ ეკიპაჟის წევრები, უნდა ჩაიკეტოს და დაიპლომბოს, 

ხოლო ელექტროგაყვანილობა გამოირთოს. 

 

41. ლიუკი (მუხლი 47)  

მუხლი 47 

 

ბ) ყველა ბორტგარეთა და წყალგაუმტარი ღიობა (ილუმინატორები, კარები, 

ლიუკები,  სახურავები და სხვა) მჭიდროდ ჩაირაზოს; 

 

42. შლანგები (მუხლი 72) 

მუხლი 72 

13. ნავთობტერმინალზე/გაზის ტერმინალზე ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში, 

ყოველგვარი სატვირთო ოპერაცია ნავთობტერმინალსა/გაზის ტერმინალსა და 

ნავსადგურში მდგარ გემებზე უნდა შეწყდეს. შლანგები ალაგდეს, გემები კი 

მოყვანილ იქნეს სრულ მზადყოფნაში ზღვაში გასასვლელად. 
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43. ნოტისი (მუხლი 82) 

მუხლი 82 

1. გემის გადმოსატვირთად ან დასატვირთად მზადყოფნის შესახებ 

წერილობითი შეტყობინება (მზადყოფნის ნოტისი / Notice of Readines) გემის 

კაპიტანმა უშუალოდ ან აგენტის მეშვეობით ნავსადგურსა და 

ტვირთმიმღებს/ტვირთგამგზავნს უნდა გადასცეს გემზე შემოსავლების სამსახური 

პროცედურების დასრულებისა და თავისუფალი პრაქტიკის მიღების შემდეგ, 

ნავსადგურის სამუშაო დროის განმავლობაში. 

 

44. ტრიმინგი (მუხლი 87) 

მუხლი 87 

5. გემის კაპიტანი უზრუნველყოფს ტვირთის ნაოსნობისათვის უსაფრთხოდ 

განაწილებასა და განლაგებას გემის ტრიუმებში. ეს მოთხოვნა ძალაშია იმ 

შემთხვევაშიც, როცა გემის დატვირთვა, ტვირთის დაწყობა, განლაგება ან ტრიმინგი  

ხორციელდება ტვირთმფლობელის/ექსპედიტორის საშუალებებით. 

 

45. ტალრეპები (მუხლი 87) 

მუხლი 87 

2. გემი ვალდებულია, მძიმე წონის საგემბანო ტვირთი უზრუნველყოს 

სპეციალური ინვენტარითა (ტალრეპები, კავები, ფოლადის გვარლები) და სხვა 

სამაგრი საშუალებებით. 

 

46. ბიტინგები (მუხლი 95) 

მუხლი 95 

5. აირმზიდი ტანკერის მოძრაობის სიჩქარე ან ინერცია ნავსადგურის შიდა 

აკვატორიაზე ბორტთან „ბიტინგებზე― დამაგრებული ბუქსირებით არ უნდა 

აღემატებოდეს 1,5 (ერთნახევარი) კვანძს. 
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მისასალმებელია, რომ საკანომდებლო დოკუმენტებში რამდენიმე  

არაქართულენოვანი ტერმინი ქართულით  შეიცვალა, მაგრამ მინიმალურად მცირე 

რაოდენობით.  

 

 

დანართი 2 

 

საქართველოს საზღვაო კოდექსის დანართი 

 საქართველოს საზღვაო კოდექსში გამოყენებული საზღვაო ტერმინები  

საქართველოს 2008 წლის 27 ივნისის კანონი №69-სსმI, №12, 14.07.2008წ., მუხ.91 

საქართველოს 2012 წლის 5 ივნისის კანონი №6386 – ვებგვერდი, 19.06.2012წ. 

საქართველოს 2015 წლის 11 დეკემბრის კანონი №4622 - ვებგვერდი, 23.12.2015წ.  

1. გემი – ადამიანების გადასაყვანი და ტვირთის გადასაზიდი მცურავი 

სატრანსპორტო საშუალება.  

2. ბარჟა – მცურავი სატვირთო სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც ბუქსირით 

მოძრაობს (კარჭაპი).  

3. ბუქსირი (ბუქსირმზიდი) – საბაგირე გემი.  

4. საბუქსირე – გემი ან სხვა მცურავი ობიექტი, რომელიც ბუქსირის 

(ბუქსირმზიდის) მეშვეობით დაცურავს (მოძრაობს).  

5. კრუიზი – საზღვაო მოგზაურობა.  

6. ფრახტი – გემით ტვირთის გადაზიდვის ქირა.  

7. დაფრახტვა – გემის გარკვეული ვადით დაქირავება.  

8. დამფრახტავი – გემის დამქირავებელი.  

9. გამფრახტავი – გემის გამქირავებელი. 

10. ჩარტერი – გემთმფლობელსა და გემის დამქირავებელს შორის დადებული 

ხელშეკრულება გემის დაფრახტვის შესახებ.  

11. ბერბოუტ - ჩარტერი – გემის უეკიპაჟოდ დაქირავება.  

12. ტაიმ - ჩარტერი – გემის ეკიპაჟით დაქირავება გარკვეული დროით.  

13. სარეისო ჩარტერი − დაფრახტვა გემით განსაზღვრული რაოდენობის 

ტვირთის წინასწარ შეთანხმებულ ნავსადგურებს შორის გადაზიდვის მიზნით. 
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14. გემის იპოთეკა – გემის იპოთეკით დატვირთვა ამ კოდექსის შესაბამისად.  

15.ოპერატორი: ა) თანამდებობის პირი, რომელიც იღებს და უშუალო 

შემსრულებელს აცნობს დისპეტჩერის განკარგულებას; ბ) ბერბოუტ - ჩარტერის 

დროს გემთმფლობელი ან დამფრახტავი ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული 

პირი, რომელსაც ოფიციალურად ეკისრება მფლობელის ან დამფრახტავის 

პასუხისმგებლობა.  

16. სატრანსპორტო ტერმინალის ოპერატორი – პირი, რომელიც თავისი 

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ვალდებულია საკუთარ 

განკარგულებაში მიიღოს ტვირთი, რომელიც საერთაშორისო გადაზიდვის ობიექტია. 

სატრანსპორტო ტერმინალის ოპერატორად არ ჩაითვლება პირი, რომელიც, ტვირთის 

გადაზიდვის საერთაშორისო კონვენციის თანახმად, გადამზიდველია.  

17. სტალიური დრო – ზუსტად განსაზღვრული სუფთა დრო, რომლის 

განმავლობაშიც უნდა მოხდეს გემის დატვირთვა ან გადმოტვირთვა.  

18. კონტრსტალიური დრო – დამატებითი დრო გემის სატვირთო სამუშაოების 

დამთავრებისათვის განსაზღვრული დროის ამოწურვის შემდეგ.  

19. დისპაჩი – პრემია, რომელსაც გემთმფლობელი უხდის ტვირთის პატრონს 

გემის ვადაზე ადრე დატვირთვისათვის ან გადმოტვირთვისათვის.  

20. დემერეჯი – შეთანხმებული თანხის ოდენობა, რომელსაც ჩარტერერი უხდის 

გემთმფლობელს გემის მოცდენისათვის კონტრსტალიური დროის მიხედვით.  

21. დისპაში – ავარიის შემთხვევაში იმ ზარალის გაანგარიშება, რომელიც 

მიადგა ტვირთსა და გემს.  

22. ნავსადგურის კაპიტანი – საზღვაო ნავსადგურის სახელმწიფო 

ზედამხედველობისა და კონტროლის სამსახურის უფროსი, რომელიც 

პასუხისმგებელია ნავსადგურში ნაოსნობის უსაფრთხოებისთვის.  

23. სალოცმანო სამსახური – „მეწარმეთა შესახებ― საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული სამართლებრივი ფორმით რეგისტრირებული ფიზიკური ან 

იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს სალოცმანო მომსახურებას 

სერტიფიცირებული ლოცმანის მეშვეობით, სააგენტოს მიერ დადგენილ მოთხოვნათა 

შესაბამისად.  
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24. ლოცმანი – საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

სერტიფიცირებული ფიზიკური პირი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს 

საზღვაო ნავსადგურების მისასვლელებთან გემის გაცილებას.  

25. კონოსამენტი – დოკუმენტი, რომლითაც განისაზღვრება ტვირთის 

გადამზიდავსა და მიმღებს შორის სამართლებრივი ურთიერთობა და რომელშიც 

აღნიშნულია ტვირთის ყველა რეკვიზიტი ( საზღვაო ზედნადები). 

 26. საორდერო კონოსამენტი – კონოსამენტი, რომელშიც მითითებული არ არის 

ტვირთის მიმღები და აღნიშნულია მხოლოდ ის პირი, რომლის ბრძანებითაც 

შეიძლება გაიცეს ტვირთი.  

27. კაბოტაჟი – სანაპირო ნაოსნობა ერთი სახელმწიფოს ნავსადგურებს შორის.  

28. სადისბურსმენტო ანგარიში – დოკუმენტი, რომლითაც ხდება 

გემთმფლობელსა და ნავსადგურს შორის ანგარიშსწორება. 

 29. სურვეირული მომსახურება – ცარიელი და დატვირთული გემების აზომვა, 

მათი ტექნიკური მდგომარეობის ექსპერტიზა, აგრეთვე ტვირთის რაოდენობის, მისი 

დანაკლისისა და დაზიანების შემოწმება და ა. შ..  

30. დროშის სახელმწიფო კონტროლი – იმ სახელმწიფოს მიერ ეკიპაჟისა და 

კომპანიის კონტროლი, რომლის დროშითაც დაცურავს გემი. 31. ნავსადგურის 

სახელმწიფო კონტროლი – სახელმწიფოს კონტროლი მის ნავსადგურში შესულ 

გემებზე. 

 32. საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრი – საქართველოში 

რეგისტრირებული გემების მონაცემთა ბაზა. 33. საკლასიფიკაციო საზოგადოება – 

ტექნიკური ზედამხედველობის ორგანიზაცია, რომლის წესების შესაბამისად და 

რომლის ზედამხედველობითაც ხორციელდება გემების დაპროექტება, მშენებლობა 

და ა. შ.. 

 34. პირდაპირი შერეული გადაზიდვა – ტვირთის სხვადასხვა სატრანსპორტო 

საშუალებით გადაზიდვა.  

35. პირდაპირი საწყლოსნო გადაზიდვა – გაგზავნის და დანიშნულების 

ადგილებს შორის ტვირთის დატვირთვის გარეშე საერთაშორისო გადაზიდვა წყლისა 

და საზღვაო გზების მეშვეობით ( მაგალითად, ჰამბურგიდან ფოთამდე ან ბათუმამდე 

მდინარეებით – ელბითა და დუნაით − და შავი  
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36. BIMCO – ბალტიის საერთაშორისო საზღვაო კონფერენცია – საერთაშორისო 

ორგანიზაცია, რომელიც: აერთიანებს გემთმფლობელებს, ბროკერებსა და გემის 

აგენტებს; ქმნის და ამტკიცებს საზღვაო გადაზიდვების უნიფიცირებულ ფორმებს, 

კონოსამენტებს და სხვა საზღვაო კომერციულ დოკუმენტებს. BIMC O აღიარებულია 

მსოფლიოს ყველა არბიტრაჟის მიერ. საზღვაო - კომერციული შეთანხმების 

შედგენისას აუცილებელია მისი დოკუმენტებით ხელმძღვანელობა.  

37. გემის ზღვაოსნობაუნარიანობა – გემის ზღვაოსნობის თვისებათა 

ერთობლიობა, რომლითაც უზრუნველყოფილია მისი შეუფერხებელი და უსაფრთხო 

ცურვა.  

38. სათანადო მზრუნველობა – გემის ზღვაოსნობაუნარიანობის 

უზრუნველყოფა, რომელიც შეიძლება განისაზღვროს, როგორც გადამზიდავის 

კომპეტენტური და გონივრული ძალისხმევა ჰააგის წესების მე -3 პუნქტის პირველი 

ქვეპუნქტის „a―, „b― და „c― ნაწილებით გათვალისწინებული აუცილებელი პირობების 

შესასრულებლად. 

 39. ზღვაში ჩაძირული ქონება – ზღვაში ან ზღვის ნაპირზე აღმოჩენილი 

დაკარგული, უპატრონო, მიგდებული ქონება, კერძოდ, ნაპირზე გამორიყული 

ტვირთი, ზღვის ზედაპირზე მოტივტივე დაღუპული გემის ნამსხვრევები, გემი, 

ქონება, რომელიც გემით ან მისი მეშვეობით გადაიზიდებოდა, და სხვა. ზღვაში 

ჩაძირულ ქონებად არ მიიჩნევა ის ქონება, რომელიც საქართველოს ნავსადგურში 

სატვირთო ოპერაციებისა და სანავსადგურო ინფრასტრუქტურაზე სარემონტო 

სამუშაოების განხორციელებისას შემთხვევით ჩაიძირა ნავსადგურის აკვატორიაში.  
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 დაართი 3 

 

   საქართველოს საზღვაო კოდექსში გამოყენებული საზღვაო ტერმინები, 

რომლებიც არ არის შეტანილი საკანონმდებლო ტერმინოლოგიის დანართში.  

1. პლატფორმა  – ბაქანი 

2. ინსტალაცია – დანადგარი  

3. ეკიპაჟი – ხომალდის პირადი შემადგენლობა მეთაურის ხელმძღვანელობით, 

აგრეთვე პირადი შემადგენლობა სახმელეთო ნაწილისა, საიდანაც ავსებენ 

ხომალდების ეკიპაჟს. 

4. კამბუზი – სამზარეულო გემზე, ხომალდზე (იალქნიან ფლოტში ასე ერქვა 

სამზარეულოს ღუმელს). 

5. სატვირთო მარკა – ნიშნების სისტემა გემის ბორტებზე მიღების რაიონში, 

განსაზღვრავს დასაშვებ ჩაჯდომას ცურვის სხვადასხვა რაიონებში და პირობებში.  

6. ბრაშპილი – ღუზასაწევი, ჯალამბარის ტიპის ჰორიზონტალურლილვიანი 

საგემბანო მექანიზმი, რომლის დანიშნულებაა ღუზის ამოწევა და გვარლების 

დაჭიმვა გემის მიყენების დროს 

7. რემონტი – შეკეთება 

8. რეისი – ნაოსნობა,საზღვაო სატრანსპორტო გემით ტვირ-თების ან მგზავრების 

გადაზიდვის სრული ციკლი. 

9. სტივიდორი  –  მტვირთავი (ნავსადგურში) სამუშაოთა მწარმოებელი, 

რომელიც პასუხისმგებელია სატვირთო ოპერაციებზე. 

10. სურვეირი – ინსპექტორი, საკლასიფიკაციო საზოგადოების ტექნიკური 

ზედამხედველობის ინსპექტორი. მოიწვევენ გემის მფლობელი, ტვირთის მეპატრონე, 

სადაზღვევო ან სხვა ორგანიზაცია გემისა და ტვირთების გასასინჯად და ზარალის 

მიზეზებისა და ხასიათის დასადგენად. სურვეიერის დასკვნა ერთ-ერთი 

მტკიცებულებაა საზღვაო დავების განხილვისას. 

11. დედვეიტი  – გემის სრული ტვირთამწეობა 

12. ტრიუმი – გემის შიგა სივრცე, ძირსა (ორმაგი ძირის უქონლობისას) და 

ზემომდებარე გემბანს შორის ან ორმაგი ძირის ბაქანსა და გემბანს შორის; 
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სატვირთო ან საწარმოო სათავსი გემის ძირსა და გემბანს შორის 

14. ტროსი – გვარლი 

15. დოკერი – დატვირთვა/ განტვირთვის სამუშაოებით დასაქმებული მუშა  

პორტში. 

16. ბიმსი  – კოჭი, გემის განივი ანაკრეფის კოჭი, უპირატესად თსებრი 

პროფილისა, რომელსაც გემბანის (ბაქნის) ფენილი ეყრდნობა.  

17. კილი  – ძირითადი გასწვრივი ფსკერისეული კოჭი გემის დიამეტრულ 

სიბრტყეში 

18.სატვირთო ოპერაციები – სატვირთო სამუშაოები 

19. სეპარაცია – დაშორება, განცალკევება (ტვირთის) 

20. ლიხტერი – არათვითმავალი მშრალტვირთმზიდი გემი, რეიდზე მდგომი 

საზღვაო გემებიდან ტვირთების წყალმარჩხ ნაპირზე ან ასეთი ნაპირიდან გემზე 

გადასატანად. 

21. აბანდონი – გასხვისება; გემის ან ტვირთის მეპატრონის უარი დაზღვეულ 

გემზე ან ტვირთზე დამზღვევი ორგანიზაციის სასარგებლოდ. დამზღვევი 

ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში დაზარალებულს უხდის სრულ სადაზღვევო თანხას. ა-

ის საფუძველი შეიძლება იყოს: დაზღვეული გემის დაღუპვა, უგზოუკვლოდ 

დაკარგვა, გემის რემონტის ან დაზღვეული ტვირთის დანიშნულების ადგილამდე 

მიტანის მიზანშეუწონლობა, გემის ან ტვირთის მიტაცება, რაც დაზღვეულია ასეთი 

საფრთხისგან. 

22. დოკი – ნაგებობა გემების წყლიდან ამოსაღებად მათი წყალქვეშა ნაწილის 

შეკეთების მიზნით ან გემების ასაშენებლად 

23. ტანკერი – ნავთობმზიდი; ჩასასხმელი გემი, თხევადი და ნახევრად თხევადი 

ტვირთების, უპირატესად ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების 

გადასაზიდად. 

24. სიმულატორები  – სანავიგაციო ხიდურის ტრენაჟორები 

25. ვახტი – ხომალდებზე და გემებზე მორიგეობის სახე, რომელიც საბრძოლო 

პოსტზე ან მომუშავე მექანიზმებთან განსაკუთრებულ სიფხიზლესა და 

ფეხმოუცვლელ ყოფნას მოითხოვს; დროის შუალედი, რომლის განმავლობაშიც 

აღასრულებს მორიგეობას ერთი ცვლა. 
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26. იახტა – იალქნიანი ნავი, ზოჯერ მექანიკურძრავიანი, სპორტისთვის, 

ტურიზმსთვის ან სასეირნოდ განკუთვნილი. 

27. რეიდი – პორტის აკვატორიის ნაწილი, რომელიც გამოყოფილია გემების 

სადგომად ღუზაზე, მანევრირებისთვის ან ტვირთების გადასატვირთად. 

28. ბალკერი  – მშრალტვირთმზიდი 

29. დებარკადერი – ნავმისადგომი; ნაპირთან სამდინარო გემების სპეციალურად 

მოწყობილი სადგომი, სატვირთო სამუშაოებისთვის, მგზავრების ჩასხდომა-

გადმოსხდომისთვის და სხვ. არსებობენ სტაციონარული (ხელოვნური ან ბუნებრივი) 

და მცურავი ნავმისადგომები. 

30. ფრაგმენტები  – გემის ნაწილები (აქ) 

31. პრევენცია – აღკვეთა; თავიდან აცილება 

32. დუბლიკატი  – ასლი 

33. ფარვატერი  – უსაბრთხო ნაოსნობისთვის განსაზღვრული წყლის დერეფანი 

34. გროტ ანძა – მთავარი ანძა 

35. ილუმინატორი – გემის ფანჯარა;შემინული ხვრელი გემის ბორტებში, 

ზედნაშენებში, ზემო გემბანზე. 

36. ბალასტი – ტვირთი გემზე საჭირო ჩაჯდომისა და მდგარობის 

უზრუნველსაყოფად მიღებული ტვირთი, როცა სასარგებლო ტვირთი და მარაგები 

ამისთვის საკმარისი არ არის. არსებობს დროებითი და მუდმივი ბალასტი. დროებით 

ბალასტად, ჩვეულებრივ, გამოიყენება წყალი (თხევადი ბალასტი), ხოლო მუდმივ 

ბალასტად–თუჯის შოთები, თუჯის ნატეხებისა და ცემენტის ნარევი, უფრო 

იშვიათად ჯაჭვები, ქვა და სხვ. (მყარი ბალასტი). მუდმივ ბალასტად ზოგჯერ 

წყალიც გამოიყენება. 

37. ფლაგშტოკი  – დროშის ტარი 

38. ტრაპი – სხვადასხვა ტიპისა და კონსტრუქციის კიბე გემზე სათავსებსა და 

გემბანებს შორის მიმოსვლისთვის, საიჯელა გადასატანი, სახელურებიანი ტრაპი, 

ხალხის ასასვლელად და ჩასასვლელად ნავმისადგომზე. 

39. კუბრიკები – საცხოვრებელი სათავსი გემზე მთელი გუნდისთვის ან მისი 

ნაწილისთვის. დღეისათვის კუბრიკები აქვს მხოლოდ მცირე გემებს, რომლებზეც 

გუნდის კაიუტებში განთავსება შეუძლებელია. 
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40. ლიუკი – ამონაჭერი გემბანში ხალხის გასასვლელად, სატვირთო 

სამუშაოებისთვის და გემბანქვეშა სათავსების ბუნებრივი შუქით გასანათებლად. 

ლიუკი ჰერმეტულად იხურება ლიუკის საფარით. 

41. შლანგები – მოქნილი მილი სითხისა ან აირის გასატარებლად 

42. ნოტისი – მზადყოფნის შეტყობინება 

43. ტრიმინგი – 1) გადაადგილება, გასწორება (ტვირთზე), 2) ტრიმინგი 

(ტვირთის გემზე მოთავსება) 

44. ტალრეპები  – ფოლადის გვარლების დასაჭიმი მექანიზმი 

45. ბიტინგები – მისაბმელი კნეხტები 

46. ლაგი – გემის სიჩქარის საზომი ხელსაწყო; გემის ბორტი, როგორც მხარე, 

მიმართულება 

47. ტაიმშიტი – დოკუმენტი, რომლითაც აღირიცხება სადგომი დრო. რის 

საფუძველზე ხდება ანგარიშსწორება გემის მფლობელსა და პორტს შორის, 

გამოითვლება სტალიური დრო, დისპაჩი და დემერეჯი. 

48. შპრინგი – გემსაბმელი გვარლი რომელიც მიეწოდება ბაკიდან და კიჩოდან 

მიდელის მიმართულებით; გვარლი, რომლის ერთი ბოლო მაგრდება კიჩოზე, ხოლო 

მეორე - სადგომი ღუზის კავზე, გემის შესაკავებლად ერთი ბორტით ქარისკენ 

მიმართულად. 

49. ტაკელაჟი – გემსართავების ერთობლიობა (გვარლები, ჯაჭვები), რომელიც 

ემსახურება იალქნების მართვას, ალმებისა და სიგნალების აწევასა და დაშვებას, 

აგრეთვე ტვირთამწევის  სამუშაოებს. 

50. ბოტდეკი – გემბანი, რომელზეც განთავსებულია მაშველი შლუპები და მათი 

ჩასაშვებ-ამოსაწევი მოწყობილობები 

51. ბოცმანი - უმცროსი მეთაური (ზემდეგი), რომელსაც ევალება გემზე 

წესრიგის დამყარება და სისუფთავის დაცვა. 

52. კონვენცია – ხელშეკრულება, შეთანხმება; საერთაშორისო ხელშეკრულება ან 

შეთანხმება რაიმე  საკითხზე. 

53. კაიუტა – საცხოვრებელი სათავსი გემზე ეკიპაჟის წევრებისთვის ან 

მგზავრებისთვის, განთავსებულია ზედნაშენებისა და კორპუსის ყველაზე უფრო 

მოხერხებულ, სითბოს, ხმაურსა და ვიბრაციის წყაროებს დაცილებილ ადგილებში. 
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54. კნეხტი – გემსაბმელი მოწყობილობის დეტალი ერთ ფუნდამენტზე მდგარი 

წყვილი (იშვიათად ცალი) თუჯის ბოძკინტის სახით, დამაგრებულია გემბანზე. 

შეიძლება იყოს სხმული ან შედუღებით  

55. შლუპი – კანჯო, პატარა ნიჩბიანი ნავების საერთო დასახელება, გამიზნულია 

გემზე შესანახად, წყალზე სწრაფად დასაშვებად, შეუძლია მღელვარე ზღვაში ცურვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=40&t=1790
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დანართი 4.  

 საერთაშორისო სასიგნალო ალმებს ზღვაში გასული გემები იყენებენ. ერთი 

ალამი  გამოიყენება მოკლე შეტყობინების გადასაცემად და მას ყველა ენაზე ერთი და 

იგივე მნიშვნელობა აქვს. 

 

Letter/ 

Phonetic 

name 

Flag ICS Meaning as single flag 
საერთაშორისო 

სასიგნალო ალმები 

A 

Alfa 
 

"I have a diver down; keep 

well clear at slow speed." 

 

მყვინთავი 

ჩაშვებულია 

დაიცავით 

დისტანცია 

B 

Bravo 
 

"I am taking in or 

discharging or carrying dangerous 

goods." (Originally used by 

the Royal Navy specifically for 

military explosives.) 

 

სახიფათო ტვირთი 

C 

Charlie 
 

"Affirmative." დიახ 

D 

Delta 
 

"Keep clear of me; I am 

maneuvering with difficulty." 

 

 დაიცავი დისტანცია 

 

E 

Echo 
 

"I am altering my course 

to starboard." 

კურსი ავიღე 

მარჯნივ 

F 

Foxtrot 
 

"I am disabled; communicate 

with me." 

დავკარგე კურსი 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Code_of_Signals
https://en.wikipedia.org/wiki/Scuba_diving
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
https://en.wikipedia.org/wiki/Starboard
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G 

Golf 
 

"I require a pilot." 

By fishing vessels near 

fishing grounds: "I am hauling 

nets." 

 

 საჭიროა ლოცმანი 

 

H 

Hotel 
 

"I have a pilot on board." 
ლოცმანი ბორტზეა 

 

I 

India 
 

"I am altering my course 

to port." 

კურსი ავიღე 

მარცხნივ 

 

J 

Juliet 
 

"I am on fire and have 

dangerous cargo on board: keep 

well clear of me." 

or 

"I am leaking dangerous 

cargo." 

 

ხანძარია 

დაიცავი დისტანცია 

 

K 

Kilo 
 

 

"I wish to communicate with 

you." 

 

 

თქვენთან კავშირი 

მსურს 

L 

Lima 
 

In harbour: "The ship 

is quarantined." 

At sea: "You should stop your 

vessel instantly." 

 

დაუყონებლივ 

შეჩერდით 

M 

 

"My vessel is stopped and მე გავჩერდი 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harbour_pilot
https://en.wikipedia.org/wiki/Port_(nautical)
https://en.wikipedia.org/wiki/Quarantine
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Mike making no way through the 

water." 

 

N 

November 
 

"Negative." არა 

O 

Oscar 
 

"Man overboard."  წყალში ადამიანია 

P 

Papa 
 

The blue Peter. 

In harbour: All persons 

should report on board as the 

vessel is about to proceed to sea. 

At sea: It may be used by 

fishing vessels to mean: "My nets 

have come fast upon an 

obstruction." 

 

ზღვაში გასვა 

 

Q 

Quebec 
 

"My vessel is 'healthy' and I 

request free pratique." 

 

გემზე ყველა 

ჯამრთელია 

R 

Romeo 
 

(No ICS meaning as single 

flag) 

არ გააჩნია 

საერთაშორისო 

სასიგალო 

მნიშვნელობა 

S 

Sierra 
 

"I am operating astern 

propulsion." 

ძრავები უკუსვლით 

მუშაობს 

 

T 

Tango 
 

"Keep clear of me." 

Fishing boats: "Keep clear of 

დაიცავი დისტანცია 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Man_overboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Pratique
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me;  

 

U 

Uniform 
 

"You are running into 

danger." 

თქვენ 

საშიშროება გელით  

V 

Victor 
 

"I require assistance." 

 

ვითხოვ 

დახმარებას 

W 

Whiskey 
 

"I require medical 

assistance." 

ვითხოვ 

სამედიცინო 

დახმარებას 

 

X 

Xray 
 

"Stop carrying out your 

intentions and watch for my 

signals." 

შეწყვიტეთ 

მოქმედება 

 

Y 

Yankee 
 

"I am dragging my anchor." 

ღუზა უნდა  

ავწიო 

 

Z 

Zulu 
 

"I require a tug." 

By fishing vessels near 

fishing grounds: "I am shooting 

nets." 

 

მჭირდება 

ბუქსირი 

 

 

 

 

 

  

   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Z_flag
https://en.wikipedia.org/wiki/Tugboat

