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სსიპ სახელმწიფო ენის 
დეპარტამენტი
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შესავალი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 
შექმნილია სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით. 
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის  11 დეკემბრის №540 დადგენილებით 
დამტკიცდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო ენის 
დეპარტამენტის დებულება; დეპარტამენტის თავმჯდომარე დაინიშნა  სა-
ქართველოს  პრემიერ-მინისტრის 2017 წლის 31 ოქტომბრის N287 ბრძანე-
ბით, ხოლო შესაბამისი პროცედურების დაცვის შემდგომ თანამშრომლებით 
დაკომპლექტდა 2018 წლის 6 მარტს. 

სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად 
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტთან შეიქმნა ექსპერტთა კომისია; განისაზღ-
ვრა მისი ქვეკომისიები (ქართული ენის ნორმალიზაციისა და ტერმინოლო-
გიის; ენის დოკუმენტირების, კვლევისა და განვითარების ქვეკომისიები); 
დაინიშნა კომისიისა და ქვეკომისიის თავმჯდომარეები (კომისიის თავმჯ-
დომარე −  პროფ. მერაბ ჩუხუა, ქვეკომისიის თავმჯდომარეები:  პროფ. ნანა 
მაჭავარიანი, პროფ. თამარ ვაშაკიძე);

მიზანი

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ძირითადი მიზნებია:

1. სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა;

2. სახელმწიფო ენის პოპულარიზაცია;

3. ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენა და დამკვიდრება;

4. სახელმწიფო ენის განვითარებისა და ფუნქცი-
ონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორ-
ციელება/ხელშეწყობა.
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მიმართულებები

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ძირითადი მიმართულებებია:

1. სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა;
2. სახელმწიფო ენის ნორმალიზაცია და სტანდარტიზაცია;
3. ქართული ენის ფუნდამენტური შესწავლა, დოკუმენტირება, პოპულა-

რიზაცია;
4. აფხაზური ენის ფუნდამენტური შესწავლა, დოკუმენტირება, პოპულა-

რიზაცია; 
5. ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვა, ფუნდამენტური 

შესწავლა, დოკუმენტირება, პოპულარიზაცია;
6. საქართველოში გავრცელებული ენების დაცვა, შესწავლა, დოკუმენ-

ტირება, პოპულარიზაცია; 
7. სახელმწიფო ენების სწავლება, ენობრივი ინტეგრაცია.
8. ენის ტექნოლოგიების დამუშავება, განვითარება და დანერგვა; ციფ-

რული ტრანსფორმაციის გლობალურ პროცესში ჩართვისთვის სახელ-
მწიფოს პროგრამული მზაობა.

9. სახელმწიფო ენის გეოგრაფიის განვრცობა − ქართველოლოგიის ცენ-
ტრებთან კონტაქტები და თანამშრომლობა, დიასპორებთან მუშაობა, 
დისტანციური პროგრამებისა და რესურსების შექმნისა და განვითარე-
ბის ხელშეწყობა. 

10.  ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი პრაქტიკის შენარჩუნება, 
სწავლება, პოპულარიზაცია და დაცვა.
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სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის პროექტი

•	 დეპარტამენტში შეიქმნა სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის პროექ-
ტი და წარედგინა სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიას. პროგრამის 
მიზანია ქართული ენის, როგორც საქართველოს მოქალაქეთა სამოქა-
ლაქო იდენტობის, მრავალეროვანი საქართველოს კულტურული და 
საგანმანათლებლო მთლიანობის, კულტურათა შორის ეფექტური დი-
ალოგის  ფუნდამენტური საყრდენის, საყოველთაო გამოყენების, გავ-
რცელებისა და მხარდაჭერის უზრუნველყოფა  მთელი ქვეყნის ტერი-
ტორიაზე. 
პროექტის ცალკეული კომპონენტების განხილვა დაგეგმილია ექსპერ-
ტთა კომისიის ბაზაზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში. სახელმწიფო ენის 
ერთიანი პროგრამის საბოლოო წარდგენამდე იგეგმება მისი განხილვა 
საზოგადოების ფართო წრეებთან და ყველა დაინტერესებულ საგანმა-
ნათლებლო და კვლევით ინსტიტუციასთან.
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პროექტები:

•	 მომზადდა და გამოიცა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის პირველი 
ბიულეტენი − „გავრცელებულ ენობრივ შეცდომათა ლექსიკონი“; მისი 
ელექტრონული ვერსია განთავსდა დეპარტამენტის ვებგვერდზე;

•	 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისა და საქართველოს საპატრიარქოს 
ტელევიზია „ერთსულოვნების“ მხარდაჭერით შეიქმნა სატელევიზიო 
პროექტი „ილაპარაკე ქართულად!“. პროექტის ფარგლებში იქმნება ვი-
დეორგოლები შემდეგ თემებზე:

	ცნობილი გამონათქვამების ისტორიები;

	მოგზაური სიტყვები;

	შემოჩვეული ბარბარიზმები;

	ვწეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად.

•	 სახელმწიფო დეპარტამენტმა ლიდზის უნივერსიტეტთან თანამშრომ-
ლობით გამოსცა ორი სასწავლო ტიპის ლექსიკონი, რომლებიც აგებუ-
ლია სიხშირული ლექსიკონების შექმნის პრინციპით: ქართულ-აფხა-
ზურ-ინგლისური და ქართულ-ოსურ-ინგლისური სიხშირული ლექ-
სიკონები;

•	 თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან 
ერთად შეიქმნა:  ფერეიდნული დიალექტის კორპუსული ლექსიკონი; 
იმერული დიალექტის კორპუსული ლექსიკონი; თუშური დიალექტის 
კორპუსული ლექსიკონი. წიგნები წარდგენილი იყო ფრანკფურტის 
წიგნის ბაზრობაზე;

•	 ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წარდგენილი იყო სახელმწიფო ენის 
დეპარტამენტისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ერთობლივი გამოცემა _ პროფ. თინათინ ბოლქვაძის 
ინგლისურენოვანი მონოგრაფია  „საქართველოს ენები“;

•	 შეიქმნა ქალაქ თბილისის ქუჩების დაწერილობის ინგლისური თარგ-
მანების უნიფიცირებული ბაზა (2000-ზე მეტი დასახელება), რომელიც 
ექსპერტთა კომისიის დასკვნის საფუძველზე უნდა წარედგინოს თბი-
ლისის მერიას ქუჩების სახელების ინგლისურე-
ნოვანი თარგმანების უნიფიცირებისათვის. ამას-
თან ერთად, შემუშავდა პრინციპები, რომლებიც 
საფუძვლად უდევს ამგვარ უნიფიკაციას და სა-
ვალდებულოა  ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გა-
სავრცელებლად;
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•	 ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით დეპარტამენტმა 
მოამზადა მსოფლიოს საფეხბურთო ნაკრებთა შემადგენლობების სწო-
რი დაწერილობების სარეკომენდაციო ცხრილი, რომელიც წარედგინა 
სპორტის ჟურნალისტებს;

•	 საქართველოში სუმოს პოპულარობის გამო გადაწყდა ჯერ კიდევ არ 
დამკვიდრებული სუმოს ტერმინოლოგიის ქართული შესატყვისობე-
ბის დადგენა და გავრცელება, ქართული სუმოს ქომაგებთან, იაპონუ-
რის ენის სპეციალისტებთან ერთად დეპარტამენტი გამოსაცემად ამზა-
დებს სუმოს ქართულ ტერმინოლოგიას.
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აბრების საკითხი:

•	 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა ოფიციალური წერილით ასობით 
იურიდიულ და ფიზიკურ პირს  უსასყიდლოდ გაუწია რეკომენდაცია 
აბრებზე წარწერების კანონის შესაბამისად განთავსებასთან დაკავში-
რებით;

•	 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თანამშრომლები თბილისის მასშ-
ტაბით აღწერენ აბრებს და ადგილზეც გასცემენ რეკომენდაციებს. ამ 
დროისთვის აღწერილია რუსთაველის, დავით აღმაშენებლის, აკაკი 
წერეთლის, პეკინის გამზირებზე, კოტე აფხაზის, ირაკლი აბაშიძის ქუ-
ჩებზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანზე, ბელიაშვილის ქუჩაზე, ღვინის 
აღმართსა და რიყის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული აბ-
რები;

•	 დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად ბათუმის შოთა რუსთ-
ველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ბათუმში, ხოლო 
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ახალ-
ციხეში აღწერეს აბრები და ადგილზეც გასცეს რეკომენდაციები;

•	 დეპარტამენტმა შემოწმებული ქუჩების აბრების აღწერის შედეგად შე-
იმუშავა საანალიზო ბაზა. ბაზას ასევე ემატება დეპარტამენტის მიერ 
გაცემული რეკომენდაციების საფუძველზე შესწორებული ვარიანტე-
ბი; 

•	 რამდენიმე ქუჩის სრული გამოკვლევის საფუძველზე მომზადდა ინ-
სტრუქცია ქუჩის დასახელებების პირველადი აღრიცხვის, დოკუმენ-
ტირებისა და კლასიფიკაციისათვის. ინსტრუქცია შეიძლება გამოყენე-
ბულ იქნეს როგორც სამუშაო ინსტრუმენტი მუნიციპალური ორგანო-
ებისთვის, ასევე, როგორც სასწავლო-სამეცნიერო მუშაობის კომპონენ-
ტი უმაღლესი განათლების სისტემაში;

•	 დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული ქუჩის დასახელებების პირველა-
დი აღრიცხვის, დოკუმენტირებისა და კლასიფიკაციის ინსტრუქცია 
გავაცანით რუსთავის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსა-
ხურების თანამშრომლებს. 
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ნორმები და სტანდარტები:

•	 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა დაიწყო სხვადასხვა ენათა ქართუ-
ლად ტრანსლიტერაცია-ტრანსკრიფციის წესების შემუშვება. სახელმ-
წიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისიასთან ერთად შემუშავდა 
ქართული ენის ბგერითი სისტემის ინგლისურად ტრანსლიტერაციისა 
და  ინგლისური ენის ბგერითი სისტემის ქართულად ტრანსლიტერა-
ციის განახლებული და შევსებული წესები. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები 
ჩინური, იაპონური, არაბული და სპარსული ენების ბგერითი სისტე-
მის ქართულად ტრანსლიტერაციის წესების შესამუშავებლად შესაბა-
მისი ენების სპეციალისტების ჩართვით. 

•	 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა დაიწყო  მუშაობა საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ სსიპ სა-
ხელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან საკუთარი სახე-
ლების სწორი ქართული და ინგლისური დაწერილობის ბაზების შე-
საქმნელად.

•	 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა დაიწყო  მუშაობა საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ სსიპ სა-
ჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან გეოგრაფიული ობიექტების 
სახელწოდებების სიტყვაფორმის სისწორის გადამოწმების, სტილის-
ტური, ორთოგრაფიული შეცდომების გასწორების, ასევე, მისამართე-
ბის წარმოებისას გამოყენებულ ტერმინთა შემოკლებული ვერსიების 
მართლწერასთან დაკავშირებით;

•	 სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიის ბაზაზე შეიქმნა სამუშაო ჯგუ-
ფი, რომელმაც მოამზადა ქართული ენის ფლობის დონეების ახალი 
ზოგადი სტანდარტი.
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საერთაშორისო ურთიერთობები:

•	 ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისარი 
ლამბერტო ზანიერი საქართველოში ყოფნისას შეხვდა სახელმწიფო 
ენის დეპარტამენტის თანამშრომლებს, გაეცნო დეპარტამენტის საქმი-
ანობასა და სამომავლო გეგმებს;

•	 2018 წლის დეკემბერის თვეში ეროვნული უმცირესობების საკითხებში 
ეუთოს უმაღლესმა კომისარმა ლამბერტო ზანიერიმ ჰააგაში მიიწვია 
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე და დეპარტამენტის 
თანამშრომლები. შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს სახელმწიფო 
ენის სწავლებისა და ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვასთან დაკავ-
შირებული საკითხები, დასახეს თანამშრომლობის გეგმები საქართვე-
ლოში სამოქალაქო თანხმობისა და ინტეგრაციის მიმართულებით.

•	 2018 წლის 12 დეკემბერს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა შეხვედრა 
გამართა დიასპორის წარმომადგენლებთან საქართველოს საელჩოში, 
ნიდერლანდების სამეფოში, საქართველოს ელჩის, ბატონ გიორგი შარ-
ვაშიძის ხელშეწყობითა და ორგანიზებით. 
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თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება:

•	 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მი-
იღეს ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კო-
მისრის ოფისის მიერ დაგეგმილ სემინარში, რომელზეც განხილული 
იყო სახელმწიფო ენის შესწავლის ხელშეწყობისა და მრავალფეროვ-
ნების შენარჩუნების ზოგადი საკითხები, ეროვნული უმცირესობების 
უმაღლესი კომისრის ოფისის პრაქტიკა, ასევე, უელსისა და სამხრეთ 
ტიროლის მაგალითები;

•	 2018 წლის 10 ოქტომბრიდან 21 ოქტომბრის ჩათვლით სახელმწიფო 
ენის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ლონ-
დონის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობისა და აფრიკანისტი-
კის სკოლის საფრთხის ქვეშ მყოფი ენების დოკუმენტაციის პროგრამი-
სა და ლაიბნიცის ზოგადი ენათმეცნიერების ცენტრის დოკუმენტური 
ლინგვისტიკის საშემოდგომო სკოლაში, რომელიც ქალაქ ბერლინში 
გაიმართა;

•	 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მი-
იღეს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტ-
რში −  ,,საქპატენტში“ გამართულ ტრენინგში. ტრენინგი ეხებოდა სასა-
ქონლო ნიშნის სახეებს, მისი რეგისტრაციის,  დაცული და დაუცველი 
ნაწილების ამოცნობისა და გამოხატვის საშუალებებს, მათი ტრანსლი-
ტერაციის პრობლემებს.
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ღონისძიებები:

•	 მოეწყო სამუშაო შეხვედრები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებუ-
ლებებთან, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორ-
განოებთან, საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან;

•	 აქტიური მუშაობა მიდის თბილისის, ახალციხის, ახალქალაქის, ქუ-
თაისის, ზუგდიდის, ბათუმის ადგილობრივ თვითმმართველობასა და 
სამხარეო ადმინისტრაციასთან;

•	 ენობრივ საკითხებთან დაკავშირებით, დეპარტამენტის მუშაობის გაც-
ნობის მიზნით, სახელმწიფო ენის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მი-
იღეს რამდენიმე ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციაში  (ბა-
თუმი, ახალციხე, თბილისი, ლეიდენი...);

•	 2018 წლის 21 თებერვალი, მშობლიური ენის საერთაშორისო დღე,   სა-
ხელმწიფო ენის დეპარტამენტმა საქართველოში მოქმედი 30-მდე დიას-
პორის წარმომადგენლებთან ერთად აღნიშნა  ივანე ჯავახიშვილის სა-
ხელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში; დეპარტამენტის 
მიზანი არის არა მხოლოდ სახელმწიფო ენის სწავლებისა და გავრცე-
ლებისათვის ხელშეწყობა, არამედ უმცირესობათა ენებისთვის ურყევი 
გარანტიების შექმნა მშვიდი სამოქალაქო ცხოვრებისათვის. სწორედ ამ 
მიზანს ემსახურებოდა 21 თებერვალს მშობლიური ენის საერთაშორი-
სო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება (მოწვეული პირები: უმაღლე-
სი საგანმანათლებლო სასწავლებლების, დიპლომატიური კორპუსის,  
ენობრივ უმცირესობათა (დიასპორები) ორგანიზაციების, სახელმწიფო 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენ-
ლები);

•	  2018 წლის 11-16 აპრილს, ენის დღესთან დაკავშირებით, მოეწყო ქართუ-
ლი ენის კვირეული, რომელიც მოიცავდა სტუდენტთა და პროფესორ-
მასწავლებელთა კონფერენციებსა და მრავალფეროვან პრეზენტაციებს:

	საჯარო ლექცია −  ქართული ანბანი და ქართული ენა (ისტორია 
და თანამედროვეობა), სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტი;

	სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა სსიპ 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრთან ერთად 
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტი 
განახორციელა, რომლის ფარგლებში ქარ-
თული ენის მართლწერის ტესტი ჩაუტარდა 
სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულების 
38 საჯარო მოხელეს;
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	ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო 
კონფერენცია  – „სტუდენტთა ქართველოლოგიური კვლევები“;

	მოძრაობის „არა ბარბარიზმებს“ ფარგლებში სკოლის მოსწავლე-
თა კონკურსში „გავუფრთხილდეთ მშობლიურ ენას!“ გამარჯვე-
ბული კონკურსანტების დაჯილდოება; 

	სამეცნიერო პროექტის − „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 
საჯარო ინფორმირებისათვის სახელმწიფო ენის გამოყენების 
პრაქტიკის კვლევა“ შედეგების წარდგენა.

•	 საერთაშორისო კონფერენცია  „ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და 
თანამედროვეობა“ (2018 წლის 14-16 სექტემბერი);

•	 რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „სახელმწიფო ენობრივი 
პოლიტიკა და სამცხე-ჯავახეთის ონომასტიკა“ ( 2018 წლის 22-23 სექ-
ტემბერი);

•	 მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ 
ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“ (2018  წლის 13-15 ოქ-
ტომბერი);

•	 ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი (2018 
წლის 22-24 ნოემბერი);

•	 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართვის საფუძველ-
ზე სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა ექსპერტთა კომისიასთან ერთად 
იმსჯელა ლიტვისთვის  ავთენტური სახელით – ლიეტუვათი შეცვლის 
საკითხზე და გასცა შესაბამისი  რეკომენდაცია;

•	 მომზადდა ცვლილებების პროექტები სახელმწიფო ენის შესახებ სა-
ქართველოს ორგანულ კანონსა და რეკლამის შესახებ საქართველოს 
კანონში შესატანად;

•	 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი გეგმავს ოკუპირებული ტერიტორი-
ების ტოპონიმიკის აღწერის ერთიანი ბაზის შექმნას, ამ მიზნით შეიქმ-
ნა სამუშაო ჯგუფი და გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა.

•	 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა ქართული ენის სწავლებასა და პოპუ-
ლარიზებაში შეტანილი  წვლილისთვის საქართველოსა და უცხო ქვეყ-
ნის მოქალაქეები დააჯილდოვა.
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მემორანდუმები:

•	 გაფორმდა მემორანდუმები თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელო-
ბის, სულხან-საბა ორბელიანის, სამცხე-ჯავახეთის, ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან, გორის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტთან, კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასო-
ციაციასთან.

•	 საქართველოს კონკურენციის სააგენტოსა და სახელმწიფო ენის დე-
პარტამენტს შორის 2018 წლის 24 მაისს გაფორმებული მემორანდუმის 
ფარგლებში შედგა თანამშრომლობა კონკურენციის ტერმინოლოგიის 
განმარტებითი ლექსიკონის პროექტის შექმნაზე. ერთობლივი მუშა-
ობის შედეგად შეთანხმდა  170 ტერმინი.


