
სამეცნიერო სტატიები და  სტატიებად დაბეჭდილი სამეცნიერო მოხსენებები: 

 

2018 წელი 

 მიტევებისა და განსაცდელის მიმართების ლინგვისტური და ფსიქოლოგიური 

წახნაგები ("მამაო ჩვენოს" ტექსტის მიხედვით), ქართველური მეკვიდრეობა, XXII, 

ქუთაისი, 2018, გვ. ... წაკითხულია მოხსენებად ქართული უნივერსიტეტის 

ფსიქოლოგის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენციაზე 2016 წელს. 

ქართული ზმნის მწკრივის კატეგორია, სამეცნიერო კრებული: "ქართველოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები", VII, თბ., 2018, გვ.  

ტერმინოლოგიური შეცდომები და არსგაყალბებული სიმბოლური თარიღები (ბათუმის 

მხარის შესახებ 1918-1921 წლებში შექმნილი ოფიციალური დოკუმენტების ზოგი 

ტერმინიის ანალიზი საინფორმაციო ომის კონტექსტში); Terminological Errors and 

Fraudulent Symbolic Dates (Analysis of official documents concerning Batumi created in 1918-

1921 in the context of news war) საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულს სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, VIII, 2018, გვ. 151-170 

 

2017 წელი 

 დისკუსია მეგრული მეტყველების სტატუსის შესახებ XX საუკუნის 20-30-იან 

წლებში, სამეცნიერო კრებული: "ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები", VI, 

თბ., 2017, გვ. 5-57. თანაავტორი: მარიკა თედორაძე. 

 ქართველთა ენობრივი ისტორია დივერგენციული და კონვერგენციული 

პროცესების გათვალისწინებით; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ქუთაისური საუბრები - XIV; მიეძღვნა 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადების 200 წლისთავს; Kutaısı  dıscussıons Internacional 

Scientific Conference 3-4 ნოემბერი, 2017 weli; November 3-4, 2017; ქართველური 

მეკვიდრეობა, XXI, 2017, გვ. 353-368. 

 ოსურ ენაში არსებული "კავკასიური ხშულების" ისტორიისათვის (თანაავტორი მ. 

ლაბაძე); ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო ნივერსიტეტის III 

საერთაშორისო კონფერენცია: "ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების 

პერსპექტივები: „ქართულ-ოსური ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა“ ; 

კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანსა და აკადემიკოს ვასილ 

აბაევს; თბ., 13-15 ოქტომბერი, 2017;  სტატია დაბეჭდილია კონფერენციის მასალებში; 

გვ. 145-151; თანაავტორი მ. ლაბაძე 

 (მამა)კაც-, დედაკაც-, მამაც-, დიაც- და ქალ- ფუძეთა სემანტიკური ველი 

"ვეფხისტყაოსანში"; დაიბეჭდა კრებულში: "რუსთაველი და საქართველო", სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, ხაშური, 2017 წელი, გვ. 103-119. მოხსენებად იყო 

წაკითხული ხაშურის სამუზეუმო გაერთიანების რესპუბლიკურ სამეცნიერო 

კონფერენციაზე: „რუსთაველი და საქართველო“, 10 დეკემბერი, 2016 წელი. 

 საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ გარე ძალების ბრძოლის ექვსი ეტაპი /დიდი 

გეოპოლიტიკური მოთამაშეების ძველი და ახალი შეცდომები/; ბათუმის შოთა 



რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული: "ჩვენი 

სულიერების ბალავარი", IX, 2017, გვ. 377-396;  

 ქართველურ ენობრივ ვარიანტთა (ქვესისტემათა) კვალიფიკაცია და კლასიფიკაცია 

(თანაავტორი: ეკა დადიანი). ქართული უნივერსიტეტის შრომები,  ტ. III, 2017, გვ., 80-

105; 

 ლეჩხუმის ეტიმოლოგიისათვის; ქართველური ონომასტიკა, 8 (კრებული ეძღვნება 

პაატა ცხადაიას 80 წლისთავს); თბ., 2017, გვ. 198 -221; 

 ენისა და კილოს გასამიჯნი კრიტერიუმები და ქართველურ იდიომთა 

კვალიფიკაციის პოლიტიზების რეტროსპექტივა; წაკითხულია მოხსენებად 2016 წლის 

18 ნოემბერს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II სამეცნიერო კონფერენციაზე, 

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის 

ფაკულტეტის შრომები, ტ. VII, თბ., 2017 წ., გვ. 115-134  

 

2016 წელი 

 Образование и этноязыковая самоидентичность Грузин (По данным Аджарии); 

Евразииский вестник гуманитарных исследований, Пермский институт экономики и 

финансов,  2016 №4, ст. 129-123, Пермь 

 სილოვან ხუნდაძის „ქართულ გრამატიკაში“ შეტანილი მეგრულ-სვანური მასალის 

შესახებ (თანაავტ. ეკა დადიანი)  ქართველური მემკვიდრეობა,  XX, 2016; 

 თანამედროვე ქართული სამწიგნობრო ენის ბრუნვები (მანქანური თარგმანის 

პროგრამისათვის), საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის 

ფაკულტეტის შრომები, ტ. VI, თბ., 2016 წ., გვ. 165-174 

 თანამედროვე ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები/ საქართველოს 

წინააღმდეგ მიმდინარე საინფორმაციო ომის კონტექსტი/; გორის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და 

არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული, XI, 2016 წ., გვ. 425-468. (კრებული ეძღვნება 

წმინდა მღვდელმთავარ ალექსანდრე ოქროპირიძეს). 

 ტრადიაცია და ქალის თავისუფალი ნება „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტში (გენდერული 

დისკურსი); აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული 

სამეცნიერო კონფერენცია, მიეძღვნა შოთა რუსთველის დაბადებიდან 850-ე 

წლისთავისადმი ქუთაისი, 18-19 ნოემბერი, 2016 წელი. დაიბეჭდა ბათუმის 

სახელმწიფო უნივესიტეტის საიუბილეო კრებულში „რუსთაველი და ოქროს ხანის 

საქართველო“; 2016, გვ. 62-80. 

 შოთა რუსთველის "ვეფხისტყაოსანში" აღწერილი ეთნოსები და მათი სალაპარაკო 

ენა, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის VII სამეცნიერო კონფერენცია 



„შოთა რუსთაველი - 850“. თბილისი, 13-14 დეკემბერი, 2016 წ.  სტატია: 

"ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, V, თბ., 2016 

 გრამატიკული ნორმები და პოეტური ეშმაკობანი - I /პაოლო იაშვილის პოეზია/ აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი „ცისფერყანწელთა“ ლიტერატურული დაჯგუფების შექმნიდან მე-100 

წლისთავისადმი. 2016 წლის 17-18 ივნისი; სტატიად დაიბეჭდა: ჟურნალი "განთიადი",  

2017 წლის 7-8 (ივლისი, აგვისტო) ნომერი. 

 

2015 წელი 

 ქართველური თემონიმების წარმოებისა და ქართველური თემების ისტორიის 

მიმართებისათვის; სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ონომასტიკური 

კრებული, ახალციხე 2015, გვ. 300-307 
 К соотношению общекартвельского и стандартного грузинского языков 

(фонематическая структура); Евразииский вестник гуманитарных исследований, Пермский 

институт экономики и финансов,  2015 №2, Пермь 
 ქართული ენა, როგორც თურქეთის რესპუბლიკის კულტურის ერთ-ერთი 

შემადგენელი: პრობლემები, პერსპექტივები; საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის  ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის (ფაკულტეტის) ქართველოლოგიის ცენტრის V 

საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „თურქეთელი ქართველები: ისტორია და 

პერსპექტივები“; 28-29 მაისი, 2015 წელი. დაიბეჭდა ქართველოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები IV ტ., 2015, გვ. 7-49;  

 1944 წელს სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის 

შთამომავლების აღსანიშნავად გამოყენებული ტერმინები ("მესხი", "მუსლიმანი 

ქართველი", "თურქი", "თურქი-მესხი", "Meskhetian population", "Meskhetian Turks", 

"მესხეთის თურქები", ახალციხელი თურქები...) და დეპორტირებულთა 

შთამომავლების რეპატრიაციის პრობლემები ; ქართველური მემკვიდრეობა,  XIX, 2015; 

 განათლება და ქართველთა ეთნიკური (ეროვნული) თვითაღქმა ისტორიულ 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტომი III, თბ., 

2015, გვ. 82-93. 

 ზმნური ყალიბები და მათი სემანტიკური კომპონენტები, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, 

ტომი II, 2015, გვ. 110-116; 

 ეთნოლინგვისტური დივერსიები საქართველოში (რუსული კონტექსტი), 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის 

ფაკულტეტის შრომები, ტომი III, 2015, გვ. 180-187; 

 უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, 

მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის 



მიტროპოლიტი ილია II - ქართველთა ერთიანობის სიმბოლო, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, 

ტომი IV, 2015, გვ. 114-119; წაკითხულ იყო მოხსენებად საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კონფერენციაზე  (მიეძღვნა უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის, 

ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია II-ის აღსაყდრებიდან 37 

წლისთავს); 23 დეკემბერი, 2014 წელი. 

 თურქი/ბუნთურქი „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით, საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი V, 2015, 

გვ. 111-120; 

 ეგრისი, ლაზიკა, კილხა/კულხა - განსხვავებული სემანტიკის მქონე გეოგრაფიული 

სახელები თუ ერთი „სახელმწიფოს“ აღმნიშვნელი სხვადასხვა დროის ქორონიმები? 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ონომასტიკური კრებული, ახალციხე 

2015, გვ. 285-299 

 

2014 წელი 

 უცხოური პოლისემანტიკური ტერმინები ქართულ პოლიტიკურ კონტექსტში 

(რეგიონი, რეგიონული ენები, რეგიონალიზმი), საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები,  I, თბ., 2014, გვ. 306-332 

 ქართული ენის სწავლება "ქართული ტექსტების ეროვნული კორპუსის"  (ტექსტების 

კორპუსის) ბაზაზე: პრობლემები და პერსპექტივები (თანაავტორები: მ. ლაბაძე, 

თ.ლომაძე ლ.ოთინაშვილი); საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მესამე (საერთასორისო) 

კონფერენცია თემაზე: „ქართული სალიტერატურო ენის სწავლება საქართველოს 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისა და სხვა ქვეყნების 

მოქალაქეთათვის: შედეგები, პრობლემები, პერსპექტივები“, თბ., 2014 წლის 11-12 

აპრილი; კონფერენცია მიეძღვნა ლაზარეს შაბათს (ქართული ენის დღე) და 14 აპრილს 

(ქართული სახელმწიფო ენის დღე). დაიბეჭდა სტატიად: ქართველოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები, III, 2014, გვ. 129- 134; 

 К соотношению общекартвельского и стандартного грузинского языков 

(фонематическая структура); Лингвистические чтения --2014. Цикл 10. Материалы 

международной научно-практической конференции. Пермь: Прикамский социальный 

институт. 2014. 
 

2013 წელი 



 საღვთისმეტყველო ენა მართლმადიდებელ ქრისტიანობასა და ისლამში - 

სამწიგნობრო ენის განსხვავებული პერსპექტივები; საერთაშორისო ჟურნალი 

"სამეცნიერო აზრი", II, 2013 წ. მოხსენებად წაკითხულ იქნა ქართულ-ირანულ II 

საერთაშორისო კონფერენციაზე: ქრისტიანობა და ისლამი; 27-30 ნოემბერი, 2012 წელი, 

თბილისი. 

 ახალი ნაღმები საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ /ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ახალი პროქტის ერთი 

კარის კრიტიკული ანალიზი/; ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის წელიწდეული, V, ქუთაისი, 2013;  

 ნიკო მარის 1923 წლის საპროტესტო წერილი თბილისის უნივერისიტეტისათვის 

ქართული ხელნაწერების გადმოცემის გამო; კრებული: "მეცნიერების თანამედროვე 

პრობლემები" /კრებული ეძღვნება პროფესორ თორნიკე ეფრემიძის დაბადებიდან 80 

წლისთავს/;  ქუთაისი, 2013, გვ. 41-52. 

 ქართულ ზმნურ ფორმათა განდასების მეთოდოლოგიური საფუძვლებისათვის); 

ქართველური მემკვიდრეობა, XVII, ქუთაისი, 2013, გვ.303-308 /ტომი ეძღვნება ლომან-

ეფენდი ქარცივაძის დაბადების 200 წლისთავს/;  მოხსენებად იყო წაკითხული  

საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმზე: "ქუთაისური საუბრები", XIII, ქუთაისი, 

2013, 17-18 მაისი (სიმპოზიუმის სამუშაო პროგრამა და მასალები). 

 ქართველური არქიფორმები, ქართველური ენობრივი სამყაროს სეგმენტაციის 

საკითხი და ქართული ენის თანამედროვე გამოწვევები (თანაავტორები: ე.დადიანი, 

ქ.გურჩიანი); ქართველური მემკვიდრეობა, XVII, ქუთაისი, 2013, გვ.309-315 /ტომი 

ეძღვნება ლომან-ეფენდი ქარცივაძის დაბადების 200 წლისთავს/;  მოხსენაბად იყო 

წაკითხული  საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმზე: "ქუთაისური საუბრები", 

XIII, ქუთაისი, 2013, 17-18 მაისი (სიმპოზიუმის სამუშაო პროგრამა და მასალები); 

 ქართული ენის ტექნოლოგიზება /პირველი რიგის გადაუდებელი ამოცანები/; 

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, II, გვ. 15-24; მოხსენენად წაკითხულ 

იქნა საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ქართველოლოგიის ცენტრისა და  საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული 

ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენციაზე; კონფერენციის თემა: "14 აპრილი - 

საქართველოს სახელმწიფო ენის დღე" /სამეცნიერო კონფერენციის მასალები/; თბ. 

2013 

 

2012 წელი 

 ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები და საქართველოს საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული  უნივერსიტეტის 

ქართველოლოგიის ცენტრის ამოცანები; კრებული: "ქართველოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები", I, გვ. 207-222; მოხსენებად წაკითხულ იქნა  საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული  



უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მეორე (პირველ საერთაშორისო) 

კონფერენციაზე; კონფერენციის თემა: ”ქართველოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები”, 25-26 ნოემბერი, 2011 წელი; 

 ლაზეთის მკვიდრ ქართველთა (ლაზთა) ენობრივ-ეთნიკური იდენტობის 

საკითხები; ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, I, გვ. 207-222; მოხსენებად 

წაკითხულ იქნა  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული  უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მეორე (პირველ 

საერთაშორისო) კონფერენციაზე; კონფერენციის თემა: ”ქართველოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები”, 25-26 ნოემბერი, 2011 წელი; თანავტორები: იაშა 

თანდილავა, მიხეილ ლაბაძე 

 ზმნურ ფორმათა პარადიგმის მანქანური მოდელირების პრობლემები - I; 

ქართველური მემკვიდრეობა, XVI, ქუთაისი, 2012. 

 "ენის ქარტია" და ეთნიკურ უმცირესობათა ავტოქთონონის საკითხი; საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, 2012, # 2, გვ. 76-88 

 საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ (გეოპოლიტიკური კონტექსტი), მარი 

ბროსე - 210 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო კრებული), თბ., 2012, 

გვ. 21-29; თანაავტორი: თამარ ბელქანია. 

 თურქეთის მოქალაქე ავტოქთონ ქართველთა ენობრივ-ეთნიკური იდენტობისათვის 

(ტაოელი ქართველები); ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის  II საერთაშორისო 

კონფერენცია: ტაო-კლარჯეთი (მასალები); ბათუმი, 2012 წლის 05-08 სექტემბერი.   

 შოთა რუსთველის "ვეფხისტყაოსანში" აღწერილი სახელმწიფოების 

მახასიათებლები /პრობლემებისა და წარმატების მიზეზები/; ქუთაისის ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, IV, ქუთაისი, 2012; 

მოხსენებად წაკითხულ იქნა ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე /მიეძღვნა 

"ვეფხისტყაოსნის’’ პირველი ბეჭდური გამოცემის 300 წლისთავს/, 20-21 ოქტომბერი, 

2012 წ. ქუთაისი).   

 ილია ჭავჭავაძის ენობრივი კონცეფციის ძირითადი ასპექტები; ქართველური 

მემკვიდრეობა, XVI, ქუთაისი, 2012. თანაავტორი: ი. ვაშაკიძე. 

 

2011 წელი 

 სინთეზატორის ალოფონური ბაზის განსაზღვრა არტიკულაციური 

მახასიათებლების  მიხედვით; ქართველური მემკვიდრეობა, XV, ქუთაისი, 2011; 

თანაავტორი ა. ვაშალომიძე 

 ვაჟა-ფშაველა ქართული სამწიგნობრო ენის, ანბანისა და ქართველური 

დიალექტური ლექსიკის შესახებ, ქართველური მემკვიდრეობა, XV, ქუთაისი, 2011 

/ეძღვნება ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავს/ 

 1790 წლის "ივერიელთა ერთობის ტრაქტატის" ტექსტის სემანტიკური ანალიზი 

(ყოველნი ივერიელნი; ზემო და ქვემო ივერიის ქვეყანანი; ერთისა ენისა მქონებელნი;  

მავასხებლობითი/მავასხელობითი სიყვარული); ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, III, ქუთაისი, 2011 



 თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა იდენტობის საკითხები; ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, III, ქუთაისი, 2011, 

გვ. 221-239; თანაავტორი; მიხეილ ლაბაძე. 

 ქართველთა შობა-ახალი წელი და მეკვლე; ქართველური მემკვიდრეობა, XV, 

ქუთაისი, 2011; თანაავტორი: დავით შავიანიძე 

 

2010 წელი 

 ქართული ენა - ქართველთა ეროვნული სიცოცხლე /სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის ეპისტოლეებისა და ქადაგებების მიხედვით/, 

ქართველური მემკვიდრეობა, XIV, 2010, გვ. 9-35 (ტომი ეძღვნება სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსს, 

ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტს, უწმიდესსა და უნეტარესს ილია 

მეორეს)  

 „რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ ევროპული ქარტიის ევროსაბჭოს 

სამდივნოს ექსპერტების ბოლო რეკომენდაციები (14.09.2010) და საქართველოს 

ენობრივი პოლიტიკის ატუალური საკითხები; ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, II ქუთაისი, 2010 

 ჭანები /სანები და ლაზები/, ცოტნე დადიანის სახელობის სოხუმის 

დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი, #8-9, 2010 წ. გვ. 333-344 

 ართვინის ილის (თურქეთის რესპუბლიკა) ავტოქთონ ქართველთა დიალექტების 

საზღვრებისათვის; ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 2010 წლის 05-08 ოქტომბრის I 

საერთაშორისო კონფერენცია: ტაო-კლარჯეთი; მასალები (სტატიები); თბ.,  2010, გვ. 

391-401 (ინგლისური რეზიუმე გვ. 401);    

 ხმოვანი პრეფიქსების ფუნქციისათვის ქართულ (ქართველურ) ზმნაში; სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული: "ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და 

აფხაზოლოგიის პრობლემები", ტ. II, თბ., 2010, გვ. 290-303; წაკითხულ იქნა მოხსენებად 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენციაზე: ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის 

პრობლემები, თბ., 21-22 მაისი, 2010;  

 ოლთისი: სახელის ეტიმოლოგიისა და ციხე-ქალაქის რეალური ისტორიისათვის; 

ილია ჭავჭავაძის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, ქუთაისი, 

2010; წაკითხულ იქნა მოხსენებად ილია ჭავჭავაძის ქუთაისის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე, ქუთაისი, 2009 წლის 

15-16 ოქტომბერი. http://www.scribd.com/doc/21258763/T-Putkaradze-Oltisi; 

 უცხოური პოლისემანტური ტერმინები ქართულ პოლიტიკურ კონტექსტში 

(რეგიონი, რეგიონული ენები, რეგიონალიზმი), საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, თბ., 104, გვ. 306-332 

 

2009 წელი 

http://www.scribd.com/doc/21258763/T-Putkaradze-Oltisi


 ქართველური დიალექტების კლასიფიკაციის კრიტერიუმისათვის, კრებული: 

ქართველურ ენა-კილოთა განდასების საკითხები, ქუთაისი, 2009, გვ. 14-43; აქვე: დღეს 

არის თუ არა აქტუალური ქართველური ენა-კილოების კვალიფიკაცია-

კლასიფიკაციის პრობლემატიკა? გვ. 5-13; 

http://www.scribd.com/doc/23255608/putkaradze-dadiani-L-xach-XXIX-Dialekt-Sesiis-

Moxsen. 

 I-VI  საუკუნეების ქართლის სამეფოდ დასავლეთი ნაწილი (ეგრისი, სუანეთი, 

მარგვეთი, არგუეთი...) ლინგვო-კულტურული თვალსაზრისით (“ქართლის ცხოვრების“ 

მიხედვით), ქართველური მემკვიდრეობა, XIII, 2009, გვ. 244-267; წაკითხულ იქნა 

მოხსენებად საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმზე: "ქუთაისური საუბრები", 

XII, ქუთაისი, 2009, 13-14 ნოემბერი (სიმპოზიუმის სამუშაო პროგრამა და 

მასალები); http://www.scribd.com/doc/22581076/Simpoziumi-Kutaisuri-Saubrebi-XII-2009. 

 იუსუფელის (ისტორიული ტაოს) ქართულენოვან სოფელთა ეთნო-ლინგვისტური 

მიმოხილვა - I: ჴევაი (biçakçilar); ქართველური მემკვიდრეობა, XIII, 2009, გვ. 65-78 

(თანაავტორი - რ. გუჯეჯიანი); 

 "ბატონი" სიტყვა-ფორმის ისტორიისა და სემანტიკური ნიუანსებისათვის, 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული კრებული: “ოთარ 

მიქიაშვილი - 70“, თბ., 2009, გვ. 111-118; წაკითხულ იქნა მოხსენებად 2009 წლის 3 

აპრილს ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც მიეძღვნა ოთარ 

მიქიაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავს. სტატიის ელექტრონული ვერსია იხ.: 

http://www.scribd.com/doc/14026178/-The-etymology-of-the-Georgian-word-Batoni. 

 თანამედროვე ქართველთა ენობრივ-ეთნიკური აღწერა "მსოფლიოს ენათა 

რეესტრის" (inguarium.iling-ran.ru) მიხედვით და არსებული სინამდვილე, 

საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2009. 

წაკითხულ იქნა მოხსენებად სამეცნიერო კონფერენციაზე: ”საქართველო და 

მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა)”, ბათუმი, 2008 წ. 14-15 ნოემბერი. 

http://www.scribd.com/doc/14098229/Putkaradze-Msoflios-EnaTa-Reestri-Da-Sakartvelo. 

 საქართველოს გეოპოლიტიკური სტრატეგიის რამდენიმე ასპექტი: 

ქართველოლოგიის პოლიტიზების საკითხისათვის; კრებული:  საქართველოში 

არსებული კონფლიქტი და მშვიდობის პერსპექტივები, საქართველოს 

საპატრიარქო, კონრად ადენაუერის ფონდი, თბ., 2009, გვ. 221-234. წაკითხულ იქნა 

მოხსენებად საქართველოს საპატრიარქოსა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ 

ორგანიზებულ კონფერენციაზე: ”საქართველოში არსებული კონფლიქტები და 

მშვიდობის პერსპექტივები”, თბილისი, 2008 წლის 2-3 დეკემბერი;  Some Aspects of 

the Geopolitical Strategy of Georgia (on Politicization of the Kartvelological Studies), Causes of 

War Prospects for Peace, Georgian Orthodox Church Konrad-Adenauer-Foundation, Tb. 2009, p. 

173-183; On December 2-3, 2008 the Holy Synod of the Georgian Orthodox Church and the 

Konrad-Adenauer-Foundation held a scientific conference on the theme: Causes of War - 

Prospects for Peace.  http://www.scribd.com/doc/9100139/Tariel-Putkaradze-Some-Aspects-of-

the-Geopolitical-Strategy-of-Georgia;  

http://www.scribd.com/doc/23255608/putkaradze-dadiani-L-xach-XXIX-Dialekt-Sesiis-Moxsen
http://www.scribd.com/doc/23255608/putkaradze-dadiani-L-xach-XXIX-Dialekt-Sesiis-Moxsen
http://www.scribd.com/doc/22581076/Simpoziumi-Kutaisuri-Saubrebi-XII-2009
http://www.scribd.com/doc/14026178/-The-etymology-of-the-Georgian-word-Batoni
http://www.scribd.com/doc/14098229/Putkaradze-Msoflios-EnaTa-Reestri-Da-Sakartvelo
http://www.scribd.com/doc/9100139/Tariel-Putkaradze-Some-Aspects-of-the-Geopolitical-Strategy-of-Georgia
http://www.scribd.com/doc/9100139/Tariel-Putkaradze-Some-Aspects-of-the-Geopolitical-Strategy-of-Georgia


 სახელის ფორმათმაწარმოებელი აფიქსების ისტორიული მიმართებისათვის 

ქართველური ქვესისტემების მონაცემების მიხედვით, ლინგვისტური 

ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ. I, თბ., 2009, გვ. 170-192; 

ახლავს რუსული რეზიუმე; გამომცემლობა: "უნივერსალი"; 

http://www.scribd.com/doc/14026458/soxumis-universiteti.  

 -ისა, -იშა; -იშე, -იშენ; -ისად, ისდა, -იზა, -იზან, -იზე... ფორმამაწარმოებელი 

ფორმანტების ისტორიული მიმართებისათვის (საერთოქართველურისა და 

ქართველური ქვესისტემების მიხედვით); წაკითხულ იქნა სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში აკად. ქ. ლომთათიძის საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციზე 

(თბილისი, 2009, 23-24 თებერვალი); http://www.scribd.com/doc/14344131/Tariel-

Putkaradze-Mimartulebiti-Da-Danishnulebiti-Brunvebi. დაიბეჭდა "ენათმეცნიერების 

საკითხებში", ზურაბ სარჯველაძისადმი მიძღვნილი კრებული; თბ., 2009, I-II. 

  ქართველური დიალექტური ლექსიკა _ სამწიგნობრო ქართულის 

მასაზრდოებელი წყარო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

(”დიდაჭარობა”) მასალები, სხალთის ეპარქია, 2009, გვ. 301-307. 

 "რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ ევროპული ქარტია" და ქართული 

ენა თურქეთის რესპუბლიკაში, ქართულ-თურქული პარალელები, I, თბ., 2009, გვ. 

90-102. http://www.scribd.com/doc/19370418/kartuli-ena-turketshi. 

 ბუნ-თურქნი: პალეოგრაფიული შეცდომა, თურქულენოვანი ხალხის აღმნიშვნელი 

ერთ-ერთი უძველესი ეთნონიმი, კომპაქტურად დასახლებული ლტოლვილი 

"თურქები" თუ "სასტიკ წარმართთა" აღმნიშვნელი მეტაფორა? I საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი "ქართული ხელნაწერი", თბ., 2009 წლის 19-25 ოქტომბერი. 

http://www.scribd.com/doc/21513441/Tariel-Putkaradze-turkebi-Turks-bun-turkebi-

bunturks 

 საქართველოს "ორგვარი" ლინგვისტურ-ეთნიკურ-პოლიტიკური ისტორია და 

ადეკვატური რუკების პრობლემა, ჟურნ. "სვეტიცხოველი", 2009, #2, 6-6. 
http://www.sveticxovelijournal.ge/current.php;  
 ისტორიული კოლხეთი და სამწიგნობრო ენა, "ჯვარი ვაზისა", თბ., 2009, 3-4; 

სტატიის ელექტრონული ვერსია იხ.: http://www.scribd.com/doc/19105865/Putkaradze-

Kolxa-Da-Samcignobro-Ena  

 გეოპოლიტიკური ინტერესების შეჯახება ამიერკავკასიაში: ბათუმი 1878, 1920, 1991, 

2008; კრებული: "სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა 

გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში"; აჭარის დედასამშობლოსთან 

დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები; გამომცემლობა: "შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2009. გვ., 111-136. რეზიუმე რუსულ ენაზე. საერთაშორისო 

კონფერენციის ორგანიზატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო; baTumi, 11-12 ivnisi. 
http://www.scribd.com/doc/3809567/batumi-geostrategia; 
 

2008 წელი 

http://www.scribd.com/doc/14026458/soxumis-universiteti
http://www.scribd.com/doc/14344131/Tariel-Putkaradze-Mimartulebiti-Da-Danishnulebiti-Brunvebi
http://www.scribd.com/doc/14344131/Tariel-Putkaradze-Mimartulebiti-Da-Danishnulebiti-Brunvebi
http://www.scribd.com/doc/19370418/kartuli-ena-turketshi
http://www.scribd.com/doc/21513441/Tariel-Putkaradze-turkebi-Turks-bun-turkebi-bunturks
http://www.scribd.com/doc/21513441/Tariel-Putkaradze-turkebi-Turks-bun-turkebi-bunturks
http://www.sveticxovelijournal.ge/current.php
http://www.scribd.com/doc/19105865/Putkaradze-Kolxa-Da-Samcignobro-Ena
http://www.scribd.com/doc/19105865/Putkaradze-Kolxa-Da-Samcignobro-Ena
http://www.scribd.com/doc/3809567/batumi-geostrategia


 Linguistic Situation in Conflict Regions - The Abkhazia Border within Russia  according to 

1989 Census Data and Politicized Linguistig Mars; SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 

volume 5 – 2008, #1. The Slovak Association for the Study of English & University Library of 

Presov University; http://www.pulib.sk/skase/Volumes/JTL11/index.html. 
 მოთხრობითი ბრუნვის ნიშნის ვარიანტთა ისტორიისათვის ქართული 

სამწიგნობრო ენისა და ქართველური დიალექტების მონცემთა მიხედვით, კრებული: 

"აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძეს", თბ., 2008, გვ. 112-127. გამომცემლობა: 

"უნივერსალი"; მოხსენებად წაკითხულ იქნა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკად. ქეთევან ლომთათიძის სამეცნიერო-

პედაგოგიური მოღვაწეობის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური 

სამეცნიერო კონფერენციაზე (12-13 თებერვალი, 2007); 
http://www.scribd.com/doc/13973516/T-Putkaradze-ergative-20081;  
http://www.scribd.com/doc/13973516/T-Putkaradze-ergative-20081. 

 რატომ დაერქვა აჭარის ერთ-ერთ სოფელს დიდაჭარა? საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია: "წმიდა ანდრია პირველწოდებულის გზით", მასალები, 

სხალთის ეპარქია, 2008, გვ. 84-86; Why was Didachara called as the name of one of the 

villages of Adjara? Scientific conference proceeding; Khulo, 2-4 May, 2008;  
 იმპერიული პრინციპის - გათიშე და იბატონე - თანამედროვე პერსპექტივები 

(სამეცნიერო ლიტარატურასა და გლობალურ ქსელში არსებული 

ეთნოლინგვისტური რუკების კრიტიკული ანალიზი); ჟურნალი "თანამემამულე" 

(უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთა ცენტრალური გამოცემა), № 3 (29), მაისი-ივნისი, 

2008 წ. (ლონდონი); http://www.tanamemamule.eu/arqivi/arq.html. 

 კონფლიქტი აფხაზეთში, საქართველოს ფედერალურ ერთეულებად დაშლის 

მცდელობა და პერსპექტივები (საქართველოს ენობრივი სიტუაციის ანალიზი), 

ჟურნალი "ჩვენებური", № 4 (16), 2008;  

 სვანები: საცხოვრისი, დედაენა, დიალექტები; კრებული "სვანეთი _  ქართული 

კულტურის სავანე", ეძღვნება საქართველოს კათოლოკოს-პარტიარქის უწმინდესისა 

და უნეტარესის ილია მეორის დაბადებიდან 75-ე და აღსაყდრებიდან 30-ე წლისთავს; 

თბ., 2008, 141-152. გამომცემლობა „ხვამლი“. წაკითხულ იქნა მოხსენებად 2006 წლის 

ივნისში სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა თბილისში, ლენტეხსა და 

მესტიაში. 

 კვლავ ქართული წყვილბაგისმიერი სპირანტის შესახებ (იმერხეული მასალის 

მიხედვით), ქართველური მემკვიდრეობა, XII, ქუთაისი, 2008, გვ. 316-321; "ქუთაისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; თანაავტორი: მ. მიქაუტაძე; 

 ეთნოგრაფიული ზედა მაჭახელი; ქართველური მემკვიდრეობა, XII, ქუთაისი, 

2008, გვ., 73-87; "ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; 

თანაავტორები: რ.გუჯეჯიანი,  რ.თოფჩიშვილი, ნ.შოშიტაშვილი, გ.ჭეიშვილი; 

 კიდევ ერთხელ მცდარი ეთნოლინგვისტური კვალიფიკაციების შესახებ _ გელათის 

მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2, ქუთაისი, 2008. 

 

2007 წელი 

http://www.pulib.sk/skase/Volumes/JTL11/index.html
http://www.scribd.com/doc/13973516/T-Putkaradze-ergative-20081
http://www.scribd.com/doc/13973516/T-Putkaradze-ergative-20081
http://www.tanamemamule.eu/arqivi/arq.html


 ასომთავრული ანბანისა და ქართული სამწიგნობრო ენის სათავე - ძვ.წ. II-I 

ათასწლეულებში არსებული საერთოქართველური ენა, საიუბილეო კრებული: 

თეოლოგიის კათედრა 5 წლისაა; თბილისი, 2007. მოხსენებად წაკითხულ იქნა 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის კათედრის 5 

წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე (თბილისი, 14 თებერვალი, 

2007); 

 პავლე, სიმონ და პოლ (პავლე) ზაზაძეების როლისათვის სტამბოლის ქართული 

სა-ვანის დაცვისა და შენარჩუნების საქმეში, ქართველური მემკვიდრეობა, XI, 

ქუთაისი, 2007, გვ. 52-74; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; On the role of 

Simon and Pavle (Paul) Zazadzes in the protection and preserving of the Istanbul Georgian 

Cloister; წაკითხულ იქნა "ქუთაისური საუბრების" XI სიმპოზიუმზე (იხ. მასალები, 

2007, გვ. 4; Kutaisi Discussions proceeding of the symposium, XI; 22-23 Oct. 2007, p.8; 

Scientific conference materials Dedicated to the Georgian book printed in the Istanbul Georgian 

Cloister; Kutaisi University Press; http://www.scribd.com/doc/2159061/Pavle-Simon-and-

Paul-Pavle-Zazadzes 

 ქართველური ლექსიკის ისტორიიდან, I; მემკვიდრეობა, XI, ქუთაისი, 2007, გვ. 95-

98; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; წაკითხულ იქნა "ქუთაისური 

საუბრების" XI სიმპოზიუმზე (იხ. მასალები, 2007, გვ. 6; Kutaisi Discussions proceeding 

of the symposium, XI; 22-23 Oct. 2007, p. 9; Scientific conference materials Dedicated to the 

Georgian book printed in the Istanbul Georgian Cloister; Kutaisi University Press; თანაავტორი 

ნ. ბართაია; 

 ქართველური ზმნის ფორმათწარმოებითი შესაძლებლობები და ლოგიკური 

პარადიგმის საკითხი, კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო კონგრესის მასალები,  თბ.,  
2007; Formative capabilities of the Georgian (Kartvelian) verb and question of logical 

paradigm; 1st international Congress of Caucasiologists’, 22-26 Oct., 2007; 

 ქართველური ენობრივი სივრცე - I (ენობრივი სიტუაცია აფხაზეთში, სამეგრელოსა 

და სვანეთში), ქართველური მემკვიდრეობა XI, ქუთაისი, 2007, გვ. 341-368; 

"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; Kartvelian Language Space - I; Kartvellian  

Heritage, X1; co-author E. Dadiani, 2007, ‘Kutaisi State University Press; თანაავტორი 

ე.დადიანი; http://www.scribd.com/doc/2323109/Kartvelian-Language-Space-I-Part 

 ქართული სამწიგნობრო ენის საყრდენი ენობრივი ერთეულის საკითხისათვის, 

”ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და თანამედროვეობა”, 

პირველი კრებული თბ., 2007. მოხსენებად წაკითხულ იქნა საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო 

კონფერენციაზე: ”ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები (ისტორია და 

თანამედროვეობა)”, თბილისი, 14, 16-17 აპრილი, 2007. 

 იმერხევის მიკროტოპონიმია, ქართველური მემკვიდრეობა, XI, ქუთაისი, 2007; 

"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; The microtoponyms of Impkhrevli; 

Kartvellian  Heritage, X1, co-author M. Mikautadze, 2007, Kutaisi State University Press; 

თანაავტორი მ.მიქაუტაძე; 

http://www.scribd.com/doc/2159061/Pavle-Simon-and-Paul-Pavle-Zazadzes
http://www.scribd.com/doc/2159061/Pavle-Simon-and-Paul-Pavle-Zazadzes
http://www.scribd.com/doc/2323109/Kartvelian-Language-Space-I-Part


 ქართული ენის სამეტყველო ბგერები და სატრანსლიტერაციო სქემის საკითხი, 

ქსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, IX, ქუთაისი, 2007; 

"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; საინტერნეტო ვერსიისათვის იხ.: 

http://www.scribd.com/doc/26163857/Putkaradze-Kartuli-Enis-Sametkvelo-Bgerebi-Da 

 უფლისადმი ლოცვა "გლოვის ღელეში" (კიდევ ერთხელ ილია ჭავჭავაძის 

"განდეგილის" დედაზრის შესახებ): ლიტერატურული დიალოგები, III, ქუთაისი, 

2007, გვ. 212-218. მოხსენება: "გლოვის ღელე" ილია ჭავჭავაძის "განდეგილის" 

მიხედვით წაკითხულ იქნა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ილია 

ჭავჭავაძის დაბადებიდან 170-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური 

სამეცნიერო კონფერენციაზე (2007, 21-23 ნოემბერი); 

 

2006 წელი 

 ქართული ზმნის ლოგიკური პარადიგმის საკითხისათვის, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის შრომები 

(ენათმეცნიერული სერია), VIII (I), 2006. გვ. 88-96; 

http://www.scribd.com/doc/26502926/Tariel-Putkaradze-Kartuli-Zmis-Logikuri. 

 ევროპის საბჭოს ორი დოკუმენტის ეთნოლინგვისტური ცნებები და 

ქართველური სინამდვილე,  ჟურნალი "ხვამლი", 1 (12) თბილისი, 2006; Georgian 

reality and ethnolinguistic notion of two documents of European commission;  Journal 

‘Khvamli’ 1( 12), Tbilisi, 2006;  
 ”არის” მეშველი ზმნის ფონეტიკურ-სემანტიკური ტრანსფორმაციისათვის 

ქართვე-ლურ ენობრივ ქვესისტემებში (თანაავტორი ე. დადიანი), XXVI 

რესპუბლიკური დიალექ-ტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 14-

16 ნოემბერი, 2006;  

 იმნიეთის (შავშეთის) მიკროტოპონიმია; ქართველური მემკვიდრეობა, X, 2006, 

გვ. 190-196; წაკითხულ იქნა XXVI რესპუბლიკურ დიალექტოლოგიურ სა-მეცნიერო 

სესიაზე (იხ. მასალები, თბილისი, 14-16 ნოემბერი, 2006); Imnieti (Shavsheti) 

microtopograpy; Kartvelolian Heritage, X; 2006; Kutaisi State University Press; co-author M. 

Mikautadze; თანაავტორი მ.მიქაუტაძე; 

 

2005 წელი 

 აბრუტივები იანეთში მცხოვრებ რეპატრირებულთა თურქულ მეტყველებაში; 

XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, 2005, თანაავტორი გ. ქამუშაძე; "უნივერსალი"; 

 ნა-/ნო- პრეფიქსიან ზმნურ ფორმათა წარმოების ზოგიერთი საკითხი 

ქართველურ ქვესისტემებში, ქართველოლოგიური კრებული IV, თბილისი, 2005; 

"ქართული ენა"; თანაავტორი ე. დადიანი; 

 სხვადასხვაენოვანი ქორონიმები და სხვადასხვა ისტორიული ეპოქა 

(მეთოდოლოგიური შენიშვნები კოლხეთ-ლაზიკა-ეგრისის მიმართების მიხედვით), 

ქართველოლოგიური კრებული IV, თბილისი, 2005; "ქართული ენა";' 

http://www.scribd.com/doc/26163857/Putkaradze-Kartuli-Enis-Sametkvelo-Bgerebi-Da
http://www.scribd.com/doc/26502926/Tariel-Putkaradze-Kartuli-Zmis-Logikuri


 წინარექართველურ (იბერიულ-კავკასიურ-წინააზიურ) და ქართველურ ტომთა 

აღმნიშვნელი სახელები (მუშქები, მუშქა/მუშქი, მოსხები, მოსოხი/მეშეხი, მოსხიკეს 

მცხოვრებლები), ჟურნალი "ხვამლი" (ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქიის გამოცემა), 
2 (10) 2005;  

 

2004 წელი 

 თანდებულიან ბრუნვათა საკითხისათვის თანამედროვე ზანურ დიალექტებში; 

თანაავტორი ე.დადიანი, ქართველური მემკვიდრეობა, VIII, ქუთაისი, 2004; 

ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; On the questions of prepositional case in 

modern Zan dialects (co-authors: E. Dadiani); Kartvelian Heritage, VIII, Kutaisi, 2004; 

წაკითხულ იქნა XXII რესპუბლიკურ დიალექტოლოგიურ სესიაზე 5-6 ნოემბერს, 2002 

წელს;  XXII Republican Dialectology Scientific Session, Dedicated To the jubilee of Besarion 

Jorbenadze Tbilisi, 5-6 November, 2002, “Kartuli Ena” Press;  
 ქართული წყაროების ბუნთურქები და ამიერკავკასიის უძველესი მოსახლეობის 

საკითხი, ქართველური მემკვიდრეობა, VIII, ქუთაისი, 2004; Bun-turks of the Georgian 

Historical sources and the question of the ancient population of ranscaucasion. Kartvelian 

Heritage, VIII, Kutaisi, 2004;"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; წაკითხულ 

იქნა მოხსენებად არნ. ჩიქობავას სახ. ინსტიტუტის 62-ე სესიაზე; The semantic of the 

word and the problem of Bun-Turks tribe in Georgia; The materials of 62th scientific session 

Arn. Chikobava linguistic  Institute, 23-25-th of December, 2003; ‘Kartuli Ena’  Press;  
 ენისა და კილოს გამიჯვნის სამეცნიერო პრობლემის განხილვა თუ? 

ენათმეცნიერების საკითხები, I, თბილისი, 2004; The Scholarly Problem of Delimiting 

Language and Dialect. or...? Question of Linguistics, 1, 2004; გამომცემლობა "უნივერსალი";  

 პირველი პირის ვ/Í(v-/w-) ნიშნის მეტათეზისისათვის ქართველურ დიალექტებში, 

ქართველოლოგიური კრებული III, თბ., 2004; თანაავტორი ე.დადიანი; Metathesis of v-

/w- subject marker in Kartvelian Dialects; Kartvelological Collection III, Tbilisi, 2004, co-

author E.dadiani,,  “Kartuli Ena” Press; მოხსენებად წაკითხულ იქნა XXIV 

რესპუბლიკურ რიალექტოლოგიურ სამეცნიერო სესიაზე 2004 წელს (იხ., მასალები, 

ქუთაისი, 2004);  

 ქართველების შესახებ ინტერნეტში არსებული თურქულენოვანი ინფორმაციები, 

ქართველური მემკვიდრეობა, ტ. VIII, ქუთაისი, 2004 წ., გვ. 226-242; თანაავტორები: 

გ. ქა-მუშაძე, ე. ჭანტურიძე; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; Internet 

Information about Georgians in Turkish; Kutaisi Discussions X, 2003, co-authors G. 

Kamushadze, E. Chanturudze; Theme of symposium: “Dialect, language, culture: common 

theoretical problems of qualifying language (cultural) systems and subsystems”; Kutaisi 

University Press;  
 მარგვეთი: ლიხიდან "ვიდრე ზღუადმდე" თუ ლიხიდან "ვიდრე ზღურადმდე 

ეგრისისა"; ქართველური ონომასტიკა, II, თბ., 2004 წ. Margveti: From likhi as far as the 

sea"or from Likhi to "the sea of Egrisi".Kartvelian Onomastics, II, 2004; გამომცემლობა 

"უნივერსალი";  

 

2003 წელი 



 აიეტის ქვეყნის შესაძლო საზღვრებისა და საერთოქართველური ენობრივი 

კოინეს საკითხისათვის, გელათის მეცნიერებათა აკადემის ჟურნალი, #7, 2003; 

გამომცემლობა "ინტელექტი", "Towards the Historical boundaries of Kolkhida  Country and 

Common Kartvelian  linguistic Coine"Journal of Gelati academy of Sciences # 7, 2003, Publishing 

House "Intelecti"; 
 ქართველთა ისტორიის კონცეპტუალური ქარგა და ქართველურ სამეტყველო 

ერთეულთა რაოდენობის საკითხი, ენათმეცნიერების საკითხები, თბილისი, 2003; 

"უნი-ვერსალი"; წაკითხულ იქნა მოხსენებად 2003 წლის 10-11 მაისს "ქუთაისური 

საუბრების მე-10 სიმპოზიუმზე (იხ. მასალები, გვ. 103-111; The conceptual link of 

Georgians history and the question of Kartvelian speech units number; “Kutaisi Discussions 

proceeding of the symposium, X, 2003; Theme of symposium: “Dialect, language, culture: 

Kartvelologian problems”; Kutaisi University Press;  
 სახელის ფორმაწარმოების საკითხი ქართულში - I (თანდებულად კვალიფიკაციის 

კრიტერიუმისათვის); ბესარიონ ჯორბენაძისადმი მიძღვნილი კრებული (ბესარიონ 

ჯორბენაძის დაბადებიდან 60 წლისთავზე უძღვნიან მოწაფეები), თბ., 2003 წ.; 

გამომცემლობა "ქართული ენა";  On the principles for name formation in Georgian 

Language - I, Collection dedicated to Besarion Jorbenadze, Tbilisi 2003,  “Kartuli Ena” Press;  
 ქართველთა აღმნიშვნელი ძველი და ახალი სახელები (კოლხები, კორაქსები, 

კოლები, ქართველოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2003; "ქართული ენა"; The old 

and new names for Kartvelians (Kolkhians, Koraksians, Kolians), Kartvelological Collection, II. 

Tbilisi, 2003, ‘Kartuli Ena’ Press;  
 ქართლის საზღვრების საკითხისათვის "გიორგი მერჩულეს" მიხედვით, 

ქართველოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2003; "ქართული ენა"; The borders of 

Kartli according to ‘Giorgi Merchule’, Kartvelological Collection, II. Tbilisi, 2003, “Kartuli 

Ena” Press;  
 მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალიფიკაციის საკითხისათვის თანამედროვე 

მეც-ნიერებაში (ენა და კილო), ქართველური მემკვიდრეობა, VII, ქუთაისი, 2003, 

გვ. 206-227; ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; of Qualification of Related 

Languages Units in Modern Languistics;  Kartvelian Heritage, VII, Kutaisi, 2003, p. 206-227; 

 მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალიფიკაციის პრობლემა და ქართველთა 

დიალექტების დაჯგუფების საკითხი, ენათმეცნიერების საკითხები, #1, 2003; The 

Problem of Qualification of Related Language Units and the Question of Grouping the 

Dialects of the Georgians, Problems of Linguistics, 1, 2003; “Universali” Press;  
 

2002 წელი 

 ქართველები, ზოგადქართული სამწიგნობრო ენა და ქართველთა დიალექტები 

(ისტორიული მიმოხილვა), ქართველური მემკვიდრეობა VI, ქუთაისი, 2002, გვ. 187-

200; ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; წაკითხულია მოხსენებად 2001 

წლის 4-5 მაისს საერთაშორისო სიმპოზიუმზე: `ქუთაისური საუბრები" VIII, 

სიმოპზიუმის თემა: საქართველო ისტორიულ ევრაზიულ სივრცეში 

(დიალექტოლოგიური და კულტუროლოგიური ასპექტები;  მასალები დაიბეჭდა 

"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობაში"; The Georgians, common Georgian 



literary language and dialects of Georgians (historical Aspects); Kutaisi Discussions 

proceeding of the symposium, VIII, 2001; Theme of symposium: “Georgia in historical Euro-

Asian space (Dialectological and Cultural Aspects)”; Kutaisi University Press; 
 ქართველთა დიალექტები (ისტორიული ასპექტები), კრებული `ქართველი 

ხალხის ეთნოგენეზი", თბილისი, 2002, გვ.112-135; 

 Georgians (Kartvelians), Common Kartvelian literary language and dialects of georgians 

(kartvelians) (Historical aspects), "Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста 
и речи". В 3 томах, том 3, Соликамск, 2002, стр.: 153-156. 

 ქუთაისის ისტორია, მისი სახელის ვარიანტები (კუტაია, კუთაისი, კვიტაიონი, 

კოტაისი, კოტა, ქუთათი, ქუთეისი, ქუთეში, ქუთაშ, ქუთათისი...) და ქართველურ 

დიალექტთა ჩამოყალიბების დათარიღების საკითხი, ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მემედ აბაშიძის სახელობის 

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის II კრებული, ბათუმი, 2002, გვ. 173-185; 

შემოკლებული ვარიანტი დაიბეჭდა სამეცნიერო-პოპულარულ გაზეთ `ქართულში" 
(2002, #2); The history of  town Kutaisi, and the following variants of its name ( Kutaia, 

Kutaisi, Kvitaioni, Kotaisi, kota, Kutati, kuteisi, kuteishi, Kutsh, Kutatisi...) and questions 

of dating and formation of Kartvelian Dialects; Second Collection of Batumi Shota Rustaveli 

State University and Memed Abashidze Scientific-research centre; Batumi 2002, pg. 173-185; 

Batumi University Press;  
 რომელი ენობრივი ერთეული (კილო, კოინე, ენა) უდევს საფუძვლად 

ქართველთა სამწიგნობრო ენას? ქართველოლოგიური კრებული, I, გვ. 75-84, 

თბილისი, 2002; "ქართული ენა"; On which lingual unit (dialect, coine, language) is based 

Georgian (resp. Kartvelian) literary Language? Kartvelological Collection, I, pg. 75-84, 

Tbilisi, 2002; ’Kartuli Ena’ Press;  
 

2001 წელი 

 მესხურ და ჰერულ დიალექტთა ადგილისათვის ქართველურ სამეტყველო 

კოდთა სისტემაში, კრებული `ჯავახეთი" (ისტორია და თანამედროვეობა), 

ახალციხე, 2001, თანაავტორი: ვ.კუზიბაბაშვილი; გამომცმლობა: "მეცნიერება"; The 

Place of Meskhetian and Heretian Dialects in the Code System of the Kartvelian Speech; co-

author V. Kuzibabashvili, Collection ‘Javakheti, Akhaltsikhe, 2001; ‘Metsniereba’ Press;  
 ღვთისმსახურების ენა "ყოველთა ქართველთა" ერთიანობის განმსაზღვრელი 

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი (სამწიგნობრო ენისა და დიალექტთა მიმართების 

საკითხისათვის), ქართველური მემკვიდრეობა V, 2001; "ქუთაისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა"; The language of divine service as one of the main factors of granting the 

unity of all the Georgians; Kartvelian Heritage V, 2001; Kutaisi University Press; 

შემოკლებული ვარიანტი გამოქვეყნდა პარიზში: კრებული ივერია, IV-V, 2000; 

წაკითხულ იქნა მოხსენებად საერთაშორისო სიმპოზიუმზე: ქუთაისური საუბრები, 

VII, 3-5 მაისი, 2000 წ., გვ. 117-123; სიმპოზიუმის თემა: ღვთისმსახურება - ენობრივი 

და კულტურული ასპექტები; the language of divine service as one of the main factors 

determining the unity of all Georgians (On the correspondence of dialects and literary 

Language); Kutaisi Discussions proceeding of the symposium, VII, Kutaisi, 2000; Theme of 

symposium: “Theology - linguistic and cultural aspects”; Kutaisi University Press; 



 შელოცვების ენა ქართველური დიალექტების მიხედვით, ქართველური 

მემკვიდრეობა, V, ქუთაისი, 2001; თანაავტორები: ე.დადიანი, ნ.ნაკანი და 

რ.ხაჭაპურიძე; ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; The language of 

incantations according to the data of dialects of the Kartvelians; Kartvelian Heritage V, 2001; 

co-authors: E. Dadiani, N. Nakani, R. Khachapuridze; Kutaisi University Press; წაკითხულია 

მოხსენებად საერთაშორისო სიმპოზიუმზე: ქუთაისური საუბრები, VII, 3-5 მაისი, 2000 

წ., გვ. 63-66; სიმპოზიუმის თემა: ღვთისმსახურება - ენობრივი და კულტურული 

ასპექტები; Kutaisi Discussions proceeding of the symposium, VII, 2000, co-authors: E. Dadiani, 

N. Nakani, L. Khachapuridze; Theme of symposium: “Theology - linguistic and cultural aspects”; 

Kutaisi University Press; 
 გრიგოლ დადიანი ოდიშის სამთავროს მცხოვრებთა ენის შესახებ ანუ 

ქართველთა ნათესაობის სამი ძირითადი ნიშანი სამას თერთმეტი წლის 

წინანდელი ისტორიული დოკუმენტის მიხედვით, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 

გაზეთი: "ქართული", 2001, #8;92. 

 სვანები სალიტერატურო ენისა და სვანური მეტყველების შესახებ (ქართველთა 

ეროვნულ-ენობრივი თვითმიკუთვნებულობის საკითხი), სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2001, #7; თანაავტორი: ნ. ნაკანი;  

 პორტო-ფრანკოსა და თავისუფალი "ეკონომიკური ზონის" შესახებ, ანუ რატომ 

ან ვისგან იწირებოდა და იწირება აჭარა, საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქუჯი", 2001, 

#12, 19-22 მაისი; 

 ხევსურეთი - საქართველოს ოლიმპო, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: 

"ქართული", 2001, #7-8; 

 

2000  წელი 

 ფუტკარ- ფუძის ისტორიისათვის, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 

XXXIV, თბილისი, 2000; "ქართული ენა"; Towards the history of the stem putkar-; Iberia-

Caucasian Linguistics, XXXIV; Tbilisi, 2000; “Kartuli Ena” Press; 
 საქართველოს ენობრივ-ეთნიკური სიტუაციის ისტორიული დინამიკისათვის, 

ქართველური მემკვიდრეობა IV, 2000; On the historical dynamics of linguo-ethnical 

situation of Georgia; Kartvelian Heritage IV, 2000; Kutaisi University Press; "ქუთაისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; წაკითხულ იქნა მოხსენებად VI ქუთაისურ 

საუბრებზე 1999 წელს; სიმპოზიუმის თემა: "ენობრივ-კულტურული სიტუაციის 

ისტორიული დინამიკა საქართველოში:; Kutaisi Discussions proceeding of the symposium, 

VI, Kutaisi 1999; Theme of symposium: “Historical dynamics of language and cultural situation 

in Georgia”; Kutaisi University Press; 
 პალატალიზებული ხმოვნების ისტორიისათვის ქართული ენის სამცხურ-

ჯავახურ დიალექტში, კრებული `მესხეთი" (ისტორია და თანამედროვეობა),  

ახალციხე, 2000; გა-მომცემლობა 'პროგრესი"; On the history of palatalized vowels in 

Samtskhe-Javakhian dialect; Collection "Meskheti", (History and Contemporarily), 

Akhaltsikhe, 2000; ‘Progresi’ Press;  
 ისტორიული ქრონოლოგიის ერთი საკითხისათვის (რომელ ენაზე ლაპარაკობდა 

აიეტი?), ქსუ ქუთაისის ისტორიის ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო 



კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2000; "ქუთაისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა"; On the chronology of one issue of a historic language (which language 

did Aiet speak?); KSU Kutaisi Historic Institute Scientific conference; Kutaisi, 2000, Kutaisi 

University Press; რომელ ენაზე ლაპარაკობდა აიეტი? სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 

გაზეთი: "ქართული", 2000, #15; 

 ქრისტეშობა (სიტყვის ისტორიისა და ეტიმოლოგიის საკითხები), სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2000, #17; 

 გული (სიტყვის ისტორიისა და ეტიმოლოგიის საკითხები), სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2000, #14; 

 ქართული სალიტერაურო ენა _ "ყოველთა ქართველთა" ერთიანობის 

განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორი, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: 

"ქართული", 2000, #10; 

 წელიწადის დროები (სიტყვის ისტორიისა და ეტიმოლოგიის საკითხები), 

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი: "ქართული", 2000, #7; 

 

1999  წელი 

 სონანტების ალოფონთა ასახვისათვის ასომთავრულში (სამეტყველო კოდების 

შერევის ერთი ნიმუში), ქართველური მემკვიდრეობა III, 1999; ქუთაისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; On the expression of the allophones of Sonants in the 

Georgian  Capital Script (one specimen of speech code-mixing); Kartvelian Heritage III; 1999, 

Kutaisi; Kutaisi University Press;  
 j და i ბგერათა მიმართებისათვის ქართველურ ენებში, ქართველური 

მემკვიდრეობა III; თანაავტორები: ე.დადიანი, ნ.ნაკანი; 1999; ქუთაისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; On the relationship of /i/ and /j/ allophones in 

Kartvelian languages; Kartvelian Heritage III; 1999, Kutaisi University Press; მოხსენებად 

წაკითხულ იქნა 1998 წელს "ქუთაისური საუბრების", V სიმპოზიუმზე (მასალები, 

ქუთაისი, 1998, გვ. 65-67); თანაავტორები: ე. დადიანი, ნ. ნაკანი; "ქუთაისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; Kutaisi Discussions proceeding of the symposium, V, co-

authors: E. Dadiani, N. Nakani, 1998;  Theme of symposium: “The Problems of Code-Mixing and 

cultural Mosaic”; Kutaisi University Press 
 v, w და  u ბგერათა განაწილებისათვის ქართული ენის დიალექტებში, 

ქართველური მემკვიდრეობა, III; თანაავტორები: ლ.ლომთაძე, ლ, ხაჭაპურიძე, 1999; 

"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; On the distribution of the sounds v, w and 

u in the dialect of Georgian language; Kartvelian Heritage III; 1999, Kutaisi University Press;  
 Locativus exterior- ისა და Locativus-ის გამოხატვისათვის ზემოაჭარულში, 

ონომასტიკა II, თბილისი, 1999; "უნივერსალი"; 

 ხმოვანთა განაწილება პიქტორულ ლექსიკაში, ქსუ მოამბე, ქუთაისი, 1999; 

"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; 

 იი  ი პროცესისათვის ქართულში, საიუბილეო კრებული არნოლდ ჩიქობავას, 

ზუგდიდი, 1999; "ქართული ენა"; 



 ხმოვანთკოპლექსთა ტრანსფორმაციისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო 

ძიებანი, VIII, თბილისი, 1999; "ქართული ენა"; Towards the transformation of vowel 

complexes in Georgian; Linguistic Papers, VIII; 1999, Tbilisi, “Kartuli Ena” Press; 
 „ქებაის" ტექსტოლოგიურ-სემანტიკური ანალიზის საკითხები, ალ.ორბელიანის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი III კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1999; The 

textological-semantic analyze issues of ‘Keba’ (the praise); dedicated to A. Orbeliani 

commemoration, III conference materials, Tbilisi, 1999;  
 14 აპრილი _ ქართული ენის დღე თუ საქართველოს სახელმწიფო ენის დღე? 

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გაზეთი "ქართული", 1999, #3;  

 ასული (სიტყვის ისტორიისა და ეტიმოლოგიის საკითხები),  სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო გაზეთი "ქართული", 1999, #3;  

 

1998  წელი 

 ქართველურ ენებში ე.წ. `საფეხურებრივი" უმლაუტისა და რელატიური 

ქრონოლოგიის ზოგი საკითხისათვის, ქართველური მემკვიდრეობა, II, ქუთაისი, 1998, 

გვ. 255-262; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; ინგლისური რეზიუმე: On the 

SoCalled "Gradual" Umlaut in the Kartvelian Languages and Some Problems of Relative 

Ckronology; Kartvelian Heritage, II; Kutaisi, 1998, pg. 255-262; Kutaisi University Press; 

მოხსენების ვარიანტი: On some questions of umlaut stages and relative chronology in 

Kartvelian languages წაკითხულია სიმპოზიუმზე: Kutaisi Discussions proceeding of the 

symposium, IV, 1997; Theme of symposium: “Unity of people (Ethnos, nation, tribe, community) 

– Ethnological folklore aspects”; Kutaisi University Press;  
 ხმოვანთკომპლექსის ადაპტაციისათვის ქართულში, ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, VII, თბ., 1998; ინგლისური რეზიუმე: On the adaptation of 

vowel-complexes in Georgian, Qestions of the strukture of the Kartvelian Language, VII, Tbilisi, 

1998; " ქართული ენა"; 

 ლაბიოველარიზაციისა და პალატალიზაციის მიმართებისათვის, მაცნე, ენისა და 

ლიტერატურის სერია, თბ., 1998; რუსული რეზიუმე: О взаимоотношений 

лабиовеларизаций и палатализаций. Известия Академий наук Грузии, серия языка и 

литературы. Тбилиси, 1998; "მეცნიერება";  

 ლოკალური ბრუნვების შესახებ გეოგრაფიული სახელებთან (ზემო აჭარულის 

მიხედვით), ქართველური ონომასტიკა, I, თბილისი, 1998, გვ. 27-34; "უნივერსალი"; 

 ზმნის ფორმაწარმოების მოდელირებისათვის (კომპიუტერული მოდელები) - ენის 

კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები, III, თბილისი, 1998; "ქართული 

ენა"; 

 დედაენა - სამყაროს ხედვა-აღქმის სისტემა - ალ. ორბელიანის ხსოვნისადმი მიძღ-

ვნილი II კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1998; 

 პალატალიზებული ხმოვნები ქართველურ ენებში, როგორც სუპერსტრატული 

გავლე-ნების შედეგი, `საენათმეცნიერო ძიებანი", VI, 1998; "მეცნიერება"; 

 

1997 წელი 



 ზოგი ტერმინის დაზუსტებისათვის, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 

1997,   რუსული რეზიუმე: К уточнению некоторих терминов, Известия Академий наук 

Грузии, Сериа языков и литературы; " მეცნიერება "; On the definition of some terms; The 

messenger, series of language and literature; The Science Press, 1997;  
 პალატალიზებული ხმოვნები ქართველურ ენებში, როგორც სუპერსტრატული 

გავლენების შედეგი, საენათმეცნიერო ძიებანი, VI, თბილისი, 1997, გვ. 35-37; 

"მეცნიერება"; Palatalized vowels in the Georgian languages as the result of subtractive 

influence; Linguistic research, VI; Tbilisi, pg. 35-37; “Kartuli Ena” Press, 1997; 
 ბრუნება როგორც სახელის ფორმაწარმოების ერთ-ერთი ასპექტი, გიორგი 

როგავას, საიუბილეო კრებული, თბილისი, 1997, გვ. 157-170; ინგლისური რეზიუმე: 

Case as one of the aspects of noun formation; Scientific session dedicated to Prof. Giorgi Rogav; 

Zugdidi, 1997, pg.157-170 “Kartuli Ena” Press; 
 კვიც-//კიცვ- ფუძეთა მიმართებისათვის, ქუთაისის უნივერსიტეტის მოამბე, I, 

1997, გვ. 7-9; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; ინგლისური ტექსტი: On 

the relationships between kvic-||kicv stems, Bulletin of Kutaisi University, N I, 1997, p. 99-104;  
 ეთნოსის, ეთნონიმისა და სხვა ტერმინთა შესახებ, გაზ. "ლიტერატურული 

საქართველო", 1997, 4-11 აპრილი; About ethnos, ethnonyms and other terms; the literary 

Georgian; 1997, 4-11th of April;  
 

1996  წელი 

 მეფუტკრეობის ლექსიკა ქართველურ ენებში, ქართველური მემკვიდრეობა, I, 

ქუთაისი, 1996, გვ. 167-172; თანაავტორი ლ. ლომთაძე; ინგლისური რეზიუმე: 
Apiculture Vocabulary in the Kartvelian Languages, Kartvelian Heritage, I, Kutaisi, 1996, p. 172; 

Col. L. Lomtadze; " ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; Kutaisi University Press; 

Apiculture lexics in Kartvelian Languages: bee, puti, puchi, piti, pichi, picha, buki/bikvi)”; 
Kutaisi Discussions proceeding of the symposium, III, 2-3 of May, 1996; Kutaisi University Press; 

co-authoress L. Lomtadze; Theme of symposium: "Questions of Kartvelian Dialectology, 

Ethnology and Folklore"; Kutaisi University Press. 
 სუპერსტრატისა და ენობრივი თვითიმუნიზაციის საკითხისათვის, ქუთაისის 

უნივერსიტეტის მოამბე, I, 1996, გვ. 21-25; ინგლისური ტექსტი: On superstratum and 

Linguistic self-immunization (Umlaut Vowels in Georgian), Bulletin of Kutaisi University; 11, 

1996, p. 167-171; " ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; Kutaisi University Press; 

 მოტივაცია, როგორც ენათა ნათესაობის ერთ-ერთი ასპექტი, ქართველური 

მემკვიდრეობა,  I, ქუთაისი, 1996, გვ. 246-252; ინგლისური რეზიუმე; Motivation as 

One of the Aspects of Language Kinship, Kartvelian  Heritage, II, Kutaisi, 1996, p. 252; 

"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; Kutaisi University Press; 

 ხვლიკ-, სლიკვ- ფუძეთა ისტორიისა¬ვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, V, თბილისი, 

1996, გვ. 267-271; "მეცნიერება"; 

 ტოპონიმთა კლასიფიკაცია მოტივაციის მიხედვით (ოკრიბის მასალები), 

ქართველური მემკვიდრეობა, I, ქუთაისი, 1996, გვ. 16-25. თანაავტორი დ.ბაკურაძე; 

ინგლისური რეზიუმე: The Classification of Place Names According to Their Motivation 



(Okriba Materials); Kartvelian Heritage I., Kutaisi, 1996, p. 26;. Col. D. Bakuradze; "ქუთაისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; 

 ენობრივი პოტენცია და რედუქციის საკითხები ქართულში, ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, VI, თბ., 1996, გვ. 150-154; ინგლისური რეზიუმე: Linguistic 

potence and the problem of reduction in Georgian; Questions of the structure of the Kartvelian 

languages, VI, p. 154; " მეცნიერება "; 

 სიბილანტთა რამდენი რიგი უნდა აღდგეს საერთოქართველურში? პროფესორ 

გიორგი როგავას დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 

სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1996, გვ. 

23-24; "მეცნიერება"; 

 ლაბიალიზაციისა და უმლაუტიზაციის მიმართებისათვის (ხევსურულის, 

მოხეურისა და ინგილოურის მასალების მიხედვით), არნოლდ ჩიქობავას 

საკითხავები, VII, თბილისი, 1996, გვ. 32-33; `მეცნიერება"; 

 ერის სოციოლინგვისტური პროფილის ფორმულის აგებისათვის, 

რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და 

თეზისები, 1996, 24-25 ოქტომბერი; თანაავტორი ზ.კიკვიძე; "მეცნიერება"; 

 ივ.ჯავახიშვილი და ქართველური დიალექტოლოგიის საკითხები, ქუთაისის 

აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საუნივერსიტეტთაშორისო სამეც-ნიერო სესია, 24-25 სექტემბერი, 1996 წ., ეძღვნება 

აკად. ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 120 წლისთავს, მუშაობის გეგმა და 

მოხსენებათა თეზისები; თანაავტორი მ.ქაცარავა, თბილისი, 1996 წ., გვ. 267-271; 

"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

 "უმლაუტიანი ხმოვნების" ფორმირებისათვის ქართული ენის დიალექტებში, 

ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IV 

საენათმეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 1996, გვ. 123; "ქუთაისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა"; 

 ერთი ტერმინის საჭიროების შესახებ; არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 55-ე სამეცნიერო სესიის მუშაობის გეგმა და 

თეზისები,  ეძღვნება აკად. ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 120 წლისთავს, 1986, 12-

15 ნოემბერი; `მეცნიერება";  
 
1995  წელი 

 "ბაბილონის გოდოლი" ენობრივი თვალსაზრისით, “განთიადი", 1995, #1-2;  

 რწმენისათვის სიკვდილი ანუ ბეთლემელი მწირის გამარჯვება; “განთიადი"; 

1995, # 9-10; რწმენისათვის სიკვდილი, ანუ ბეთლემელი მწირის გამარჯვება; ჟურნ. 

"ცისკარი", #7, 1997; The decease on behalf of the faith or the winning of a lonesome of 

Betlem; #7, Tsikari Journal, 1997 
 
1991 weli 

 *ღურუ > ღრუ, *ყურუ > ყრუ... ტიპის პროცესებისათვის ქართულში, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბილისი, 1991, გვ. 65-79; 



 
1990 weli 

 საერთოქართველური ა-ს ზანური რეფლექსები, იკე, XVII, თბილისი, 1990, გვ.24-

26; რუსული რეზიუმე: Рефлексы общекартвельского *aа в занском, ИКЯ, XVII, Тб., ст. 

27; ინგლისური რეზიუმე: Reflexes of the Common Kartvelian *a in Zan. Annual of Ibero 

Caucasian Linguistics, Tbilisi, 1990, p. 27;  
 
1989 weli 

 -კენ თანდებულის ისტორიისათვის, იკე, XXVIII, თბილისი, 1989, გვ. 164-171;    

რუსული რეზიუმე: К истории послелога - ken, ИКЯ, XXVIII, Тб., 1989 ст. 172; 

მოხსენებად წაკითხულ იქნა 1987 წელს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა კონფერენციაზე (იხ., თეზისები; 

თბილისი, 1987, გვ. 17-18); 

 

1988   წელი 

 ომონიმთა აღრევის ერთი შემთხვევისათვის; მაცნე, ენისა და ლიტერატურის 

სერია, თბილისი, 1988, #4; გვ. 153-157;  

 

1987  წელი 

 რიცხვში შეთანხმების საკითხები ქართული ენის გურულ დიალექტში; სმამ, 

1987, ტ. 125, #3, გვ.653-655; რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე; 

 მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნებისათვის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 

დიალექტებში (აჭარულში, გურულში, მესხურ-ჯავახურში, იმერხეულში), აჭარული 

დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, VI, თბილისი, 1987, გვ.16-27;  რეზიუმე რუსულ 

ენაზე, გვ. 28; მოხსენებად წაკითხულ იქნა ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენციაზე (იხ. 

თეზისები, თბილისი, 1985, გვ.28-29);  

 

1986   წელი 

 სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 

დიალექტთა (აჭარულის, გურულის, მესხურ-ჯავახურის, იმერხეულის) მიხედვით; 

მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სესია, 1986, #3, მე-7 რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 

1985, გვ. 39-41; რეზიუმე რუსულ ენაზე, გვ. 133-139; 
 


