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თემატიკა: 

 ტერმინოლოგიის დაგეგმვა 

ტერმინოლოგიის პოლიტიკის მომზადება, შემუშავება და 

დანერგვა; ტერმინოლოგიის მნიშვნელობა მეცნიერების, 

განათლებისა და ტექნოლოგიის განვითარებისათვის; 

თანამედროვე ტერმინოლოგიის საკითხები. 

 სტანდარტიზაცია 

ტერმინოლოგიისა და სტანდარტიზაციის მეთოდოლოგია; 

ტერმინებისა და ცნებების შესაბამისობის დადგენა 

(ჰარმონიზაცია); დარგის სპეციალისტთა როლი; მონაცემთა 

ბაზების სტანდარტიზაცია. 

 ციფრული ეპოქა და ტერმინოლოგია 

ტერმინოლოგიის ტექნოლოგიები; ტერმინთბანკები და 

ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამები; ტერმინთბანკების 

საერთაშორისო სტანდარტები. 

 დარგობრივი ტერმინოლოგიის წარმოშობისა და 

ჩამოყალიბების ისტორიის საკითხები, ეროვნული 

ცნებები და ტერმინები. 

Proposed Areas for Presentations: 

 

 Terminology planning 

Preparation, formulation and implementation of terminology 

policies; The role of terminology in science, education and 

technology development; Modern terminology issues. 

 Standardization 

Terminology and standardization methodology; 

Harmonizing terms and concepts; The role of experts; 

Standardization of databases. 

 

 Digital era and terminology 

Terminology technologies; Term Banks and technical 

support programs; International standards for Term Banks. 

 

 Issues in the history of the origin and formation of specialized 

terminology, National concepts and terms 

სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური 

მნიშვნელოვანი თარიღები: 

 თეზისების მიღების ბოლო ვადა გადაწეულია 2022 წლის 

25 სექტემბრამდე.   

 კონფერენციაში მონაწილეობის დადასტურება: 5 

ოქტომბერი, 2022 წელი. 

 

Conference Languages: Georgian, English. 

Important Dates: 

 The deadline for receiving abstracts has been extended until 

the 25th of September 2022 

 Notification of acceptance: 5 October 2022. 

მოწვეული მომხსენებლები: 

Keynote speakers: 

 ქრისტიან გალინსკი (ტერმინოლოგიის საერთაშორისო საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი) 

Christian Galinski (Director of Infoterm, the International Information Centre for Terminology) 

 ჰენრიკ ნილსონი (ევროპის ტერმინოლოგიური საზოგადოების პრეზიდენტი) 

Henrik Nilsson (President of the European Association for Terminology (EAFT) 

 როდოლფო მასლიასი (ევროპარლამენტის ტერმინოლოგიური მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი) 

Rodolfos Maslias (Head of Terminology Coordination of the European Parliament (TermCoord) 

 რუტე კოსტა (NOVA CLUNL – სოციალურ და ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პორტუგალია) 

Rute Costa (NOVA CLUNL – Faculty of Social and Human Sciences (Portugal) 

 

      

 

https://ice.ge/of/?page_id=5900 

terminologyge@gmail.com - ლინდა გიორგაძე 

                                                 Linda Giorgadze 

ღონისძიება: 

ექსკურსია თბილისში: 

 საფეხმავლო ტური ძველ თბილისში; 

 „ქართული სამზარეულო და ტერმინები“ − სტუმრად 

გასტრონომიის ქართველ მკვლევრებთან. 

 

Event: 

Excursion in Tbilisi: 

 Walking tour in Old Tbilisi; 

 “Georgian cuisine and terms” – visit at Georgian gastronomy 

researchers. 

 
ორგანიზატორები/Organizers       თანაორგანიზატორები/Co-organizers: 
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