br
Décima primeira Olimpíada Internacional de Linguística
Manchester (Grã-Bretanha), 22–26 de julho de 2013
Problema da prova por equipes
Há quinze anos, o poeta, crítico e biógrafo Martin Seymour-Smith compilou certa lista.
As duas páginas a seguir contêm tal lista, traduzida para georgiano, escrita no antigo alfabeto
nuskhuri (século IX). Traduzam tanto quanto puderem para português.
—Ivan Derjanski
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ენეადები
აღიარებანი
ყურანი
მერყევთა გზამკვლევი
კაბალა
თეოლოგიის ჯამი
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სამყაროს ჰარმონია
ახალი ორგანონი
პრიველი ფოლიო
დიალოგი ორ ძირითად მსოფლიო სისტემის
შესახებ
მსჯელობა მეთოდის შესახებ
ლევიათანი
შრომები
ფიქრები
ეთიკა
პილიგრიმთა მოგზაურობა ცის ქვეყანაში
ნატურალური ფილოსოფიის მათემატიკური
საწყისები
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69 კარლ ფონ კლაუსევიცი
70 სიორენ კირკეგორი
71 კარლ მარქსი და ფრიდრიხ
ენგელსი
72 ჰენრი დევიდ ტორო
73 ჩარლზ დარვინი
74 ჯონ სტიუარტ მილი
75 ჰერბერტ სპენსერი
76 გრეგორ მენდელი
77 ლევ ტოლსტოი
78 ჯეიმზ კლარკ მაქსველი
79 ფრიდრიხ ნიცშე
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ლუდვიგ ვიტგენშტაინი
ნოამ ჩომსკი
თომას კუნი
ბეტი ფრიდანი
მაო ძედუნი
ბერეს ფრედერიკ სკინერი

ტრაქტატი ადამიანური ცოდნის პრინციპების
შესახებ
ახალი მეცნიერება
ტრაქტატი ადამიანური ბუნებისა
ენციკლოპედია
ინგლისური ენის ლექსიკონი
კანდიდი
საღი აზრი
ხალხთა სიმდიდრე
რომის იმპერიის აღზევებისა და დაცემის
ისტორია
წმინდა გონების კრიტიკა
აღიარებანი
ფიქრები საფრანგეთის რევოლუციაზე
ქალის უფლებების დაცვა
გამოკვლევა პოლიტიკური სამართლიანობის
შესახებ
ესე მოსახლეობის პრინციპზე
გონის ფენომენოლოგია
მსოფლიო როგორც ნება და წარმოდგენა
პოზიტიური ფილოსოფიის კურსი
ომის შესახებ
ან-ან
კომუნისტური პარტიის მანიფესტი
სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა
სახეობათა წარმოშობა
თავისუფლების შესახებ
საწყისი პრინციპები
ექსპერიმენტები მცენარეების შეჯვარებაზე
ომი და მშვიდობა
ტრაქტატი ელექტრობასა და მაგნიტიზმზე
ასე თქვა ზარათუშტრამ
სიზმრების ახსნა
პრაგმატიზმი
ფარდობითობის თეორია
გონება და საზოგადოება
ფსიქოლოგიური ტიპები
მე და შენ
პროცესი
მეცნიერული აღმოჩენის ლოგიკა
დასაქმების, სარგებლისა და ფულის ზოგადი
თეორია
არსებობა და არარაობა
გზა ბატონყმობისაკენ
მეორე სექსი
კიბერნეტიკა
ათას ცხრაას ოთხმოცდაოთხი
ადამიანის ცხოვრების მიუკერძოებელი,
ობიექტური კრიტიკა
ფილოსოფიური გამოკვლევები
სინტაქსური სტრუქტურები
სამეცნიერო რევოლუციების სტრუქტურა
ქალური მისტიკა
მაო ძედუნის ციტატები
თავისუფლებისა და ღირსების მიღმა
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(ქრისტიანული წერილი)
პლუტარქე
კორნელიუს ტაციტუსი

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ვალენტინოსი
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დანტე ალიგიერი
დესიდერიუს ერასმუსი
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ანალები, ღვთისმეტყველი ავგუსტეს
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სიმართლის სახარება
ფიქრები
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70 სიორენ კირკეგორი
71 კარლ მარქსი და ფრიდრიხ
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86 ფრანც კაფკა
87 კარლ პოპერი
88 ჯონ მეინარდ კეინსი
89
90
91
92
93
94

ჟან-პოლ სარტრი
ფრიდრიხ ჰაიეკი
სიმონა დე ბოვუარი
ნორბერტ ვინერი
ჯორჯ ორუელი
გიორგი გურჯიევი

95
96
97
98
99
100

ლუდვიგ ვიტგენშტაინი
ნოამ ჩომსკი
თომას კუნი
ბეტი ფრიდანი
მაო ძედუნი
ბერეს ფრედერიკ სკინერი

ტრაქტატი ადამიანური ცოდნის პრინციპების
შესახებ
ახალი მეცნიერება
ტრაქტატი ადამიანური ბუნებისა
ენციკლოპედია
ინგლისური ენის ლექსიკონი
კანდიდი
საღი აზრი
ხალხთა სიმდიდრე
რომის იმპერიის აღზევებისა და დაცემის
ისტორია
წმინდა გონების კრიტიკა
აღიარებანი
ფიქრები საფრანგეთის რევოლუციაზე
ქალის უფლებების დაცვა
გამოკვლევა პოლიტიკური სამართლიანობის
შესახებ
ესე მოსახლეობის პრინციპზე
გონის ფენომენოლოგია
მსოფლიო როგორც ნება და წარმოდგენა
პოზიტიური ფილოსოფიის კურსი
ომის შესახებ
ან-ან
კომუნისტური პარტიის მანიფესტი
სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა
სახეობათა წარმოშობა
თავისუფლების შესახებ
საწყისი პრინციპები
ექსპერიმენტები მცენარეების შეჯვარებაზე
ომი და მშვიდობა
ტრაქტატი ელექტრობასა და მაგნიტიზმზე
ასე თქვა ზარათუშტრამ
სიზმრების ახსნა
პრაგმატიზმი
ფარდობითობის თეორია
გონება და საზოგადოება
ფსიქოლოგიური ტიპები
მე და შენ
პროცესი
მეცნიერული აღმოჩენის ლოგიკა
დასაქმების, სარგებლისა და ფულის ზოგადი
თეორია
არსებობა და არარაობა
გზა ბატონყმობისაკენ
მეორე სექსი
კიბერნეტიკა
ათას ცხრაას ოთხმოცდაოთხი
ადამიანის ცხოვრების მიუკერძოებელი,
ობიექტური კრიტიკა
ფილოსოფიური გამოკვლევები
სინტაქსური სტრუქტურები
სამეცნიერო რევოლუციების სტრუქტურა
ქალური მისტიკა
მაო ძედუნის ციტატები
თავისუფლებისა და ღირსების მიღმა

