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ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სტრა ტე გია წყა რო ტექ სტის გა გე ბის სირ თუ
ლე ე ბის დაძ ლე ვას ემ სა ხუ რე ბა. პირ ველ რიგ ში, ეს ხდე ბა კონ ტექ
სტის გა ფარ თო ე ბით; მა გა ლი თად, ალ ბა თობ რი ვი პროგ ნო ზი რე ბის 
მეშ ვე ო ბით, რაც თარ ჯი მანს ეხ მა რე ბა გა მო ნათ ქვა მე ბის გა აზ რე ბა
ში და სხვა დას ხვა ინ ფორ მა ცი უ ლი ელე მენ ტის სა ფუძ ველ ზე საწყ ი
სი ტექ სტის ფორ მის აღ დგე ნა ში. რაც უფ რო კარ გად არის ცნო ბი ლი 
თარჯიმ ნის თვის სა უბ რის თე მა და სა კო მუ ნი კა ციო სი ტუ ა ცი ა, მით 
უფ რო მარ ტი ვია წარ მოთ ქმუ ლი ფრა ზის გაგ რძე ლე ბის პროგ ნო ზი
რე ბა. პროგ ნო ზი რე ბის სა ფუძ ველს შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დეს სა
ერ თა შო რი სო ორ გან ზი ა ცი ის სა ხელ წო დე ბე ბი, ფრა ზე ო ლო გიზ მე ბი, 
გა მე ო რე ბე ბი და სხვ. 

მაგალითად: „I’d like to thank you, Mr. Chairman, for convening 
the meeting of the CBRN” (დი დი მად ლო ბა, ბა ტო ნო თავ მჯდო მა რე, 
ქბრნ სხდო მის მოწ ვე ვის თვის). პირ ვე ლი ფრა ზა ად ვი ლად პროგ ნო
ზი რე ბა დი ა, რად გა ნაც ყვე ლა მო ნა წი ლე მად ლო ბე ლია სხდო მა ზე 
გა მოს ვლის შე საძ ლებ ლო ბი სათ ვის. ექ სტრა ლინ გვის ტუ რი პროგ
ნო ზი რე ბა შემ დეგ წი ნა და დე ბა შიც ჩანს, რად გა ნაც თარ ჯი მან მა 
იცის, თუ რა ტი პის ღო ნის ძი ე ბა მიმ დი ნა რე ობს და რა თე მას ეძღ
ვნე ბა სიტყ ვე ბი „სხდომა“ და „მოწვევა“. ქი მი ურ ბი ო ლო გი ურ რა დი
ო ლო გი ურ ბირ თვულ საფ რთხე ებ ზე რე ა გი რე ბის უწყ ე ბა თარ ჯი მანს 
ეხ მა რე ბა ფრა ზე ბის გაგ რძე ლე ბის პროგ ნო ზი რე ბა ში. ალ ბა თობ რი
ვი პროგ ნო ზი რე ბის უნა რის გან ვი თა რე ბით თარ ჯი მა ნი აძ ლი ე რებს 
საწყ ი სი ტექ სტის გა გე ბის შე საძ ლებ ლო ბას და ამ ცი რებს კოგ ნი ტურ 
დატ ვირ თვას სინ ქრო ნუ ლი თარ გმნი სას. მო ლო დი ნის სტრა ტე გი ის 
გა მო ყე ნე ბი სას თარ ჯი მა ნი იღებს და მა ტე ბით კონ ტექსტს: სინ ქრო
ნის ტი აკე თებს მცი რე (რამ დე ნი მე წა მი ან) პა უ ზას, რომ ლის დრო საც 
ის მენს საწყ ის ენა ზე გა მო ნათ ქვა მის შემ დგომ ფრაგ მენტს, რო მელ
საც შე უძ ლია ნა თე ლი მოჰ ფი ნოს წი ნა ფრაგ მენ ტის დროს გა მო ყე
ნე ბულ გა უ გე ბარ სიტყ ვა სა თუ წი ნა და დე ბას. 
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The above strategy solves the difficulties of comprehending the 
sourcetext. First of all, it happens by expanding the context; e.g. by means 
of probabilistic forecasting that helps the interpreter to comprehend the 
utterances and restore the initial text on the basis of various information 
elements. The better the interpreter is aware of the topic of the discussion 
and the communicative situation, the easier to project the continuation 
of the uttered phrase; the basis for the projection might be the names of 
international organizations, phraseological units, repetitions, etc. 

E.g. the first part of the following sentence  „I’d like to thank you, 
Mr. Chairman, for convening the meeting of the CBRN” – is easy to project 
as all the participants are grateful for having the opportunity to address 
the meeting; extralinguistic projecting is vividly seen in the second part 
because the interpreter is well aware of the type of an event and its topic. 
The words like “meeting”, “convene” help the interpreter to prognosticate 
the continuation of the phrases. By developing the skill of probabilistic 
forecasting the interpreter strengthens her ability to comprehend the ini
tial text and decreases the cognitive load during simultaneous interpre
tation. By using the expectancy strategy the interpreter gets the addition
al context: the interpreter pauses for several seconds and listens to the 
continuation of the initial phrase in the source language that might better 
explain the previous part of the text. 
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