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ან წიგნის/მონოგრაფიის სათაური, რედაქცია, 

გამომცემლობა, ქალაქი, წელი 

1 ქართველური დიალექტოლოგია I 

(სალექციო კურსი) 

თბ., 2018, გვ. 265  

თანაავტორი: ე. დადიანი 

2. საქართველოს ეკლესია გეოპოლიტიკურ 

კონტექსტში 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო ჟურნალი"ჩვენი სულიერების 

ბალავარი", X, ბათუმი, 2018  

3. ტერმინოლოგიური შეცდომები და 

არსგაყალბებული სიმბოლური 

თარიღები (ბათუმის მხარის შესახებ 

1918-1921 წლებში შექმნილი 

ოფიციალური დოკუმენტების ზოგი 

ტერმინიის ანალიზი საინფორმაციო 

ომის კონტექსტში) 

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულს სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და 

სამართლის ფაკულტეტის შრომები, VII, თბილისი, 

2018  

 

4 ქართველთა ენობრივი ისტორიის 

ამსახველი ლინგვისტური რუკები 

 

სამეცნიერო კრებული "ქართველოლოგიის 

აქტუალური საკითხები", VI, თბ., 2017 

5. დისკუსია მეგრული მეტყველების 

სტატუსის შესახებ XX საუკუნის 20-30-

იან წლებში 

სამეცნიერო კრებული "ქართველოლოგიის 

აქტუალური საკითხები", VI, თბ., 2017. 

თანაავტორი: მარიკა თედორაძე. 

6. ქართველურ ენობრივ ვარიანტთა 

(ქვესისტემათა) კვალიფიკაცია და 

კლასიფიკაცია 

ქართული უნივერსიტეტის შრომები,III, თბილისი, 

2017, გვ. 80-105 

თანაავტორი: ეკა დადიანი 

7 ოსურ ენაში არსებული "კავკასიური 

ხშულების" ისტორიისათვის 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

" ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტის III საერთაშორისო კონფერენციის 

მასალები; ეძღვნება აკადემიკოს გიორგი 

ახვლედიანსა და აკადემიკოს ვასილ აბაევს. 

თბილისი, 13-15 ოქტომბერი. ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. 2017, გვ. 145-151; თანაავტორი მ. 

ლაბაძე  

 

8. ენისა და კილოს გასამიჯნი 

კრიტერიუმები და ქართველურ 

იდიომთა კვალიფიკაციის 

პოლიტიზების რეტროსპექტივა 

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულს სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და 

სამართლის ფაკულტეტის შრომები, VII, თბილისი, 

2017 გვ.115-134 

9. (მამა)კაც-, დედაკაც-, მამაც-, დიაც- და 

ქალ- ფუძეთა სემანტიკურიველი 

"ვეფხისტყაოსანში" 

ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის სამეცნიერო 

კრებული:"რუსთაველი და საქართველო", ხაშური,  

2017, გვ.103-119 



10. გრამატიკული ნორმები და პოეტური 

ეშმაკობანი - I /პაოლო იაშვილის 

პოეზია/ 

ჟურნალი "განთიადი", 7-8, ქუთაისი, 2017 

გვ. 87-95 

11 დედაკაცისა და მამაკაცის თანასწორობის 

საუკუნოვანი ქართული იდეა 

(ისტორიული კონტექსტი)/ ქართულ და 

თურქულ ენებზე/ 

დუზჯეს (თურქეთის) უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

მოხსენებათა კრებული, რომელიც მიეძღვნა შოთა 

რუსთაველის 850-ე წლისთავის (12-14 მაისი, 2017 წ. 

ქართული ტექსტი: გვ. 295-302 

თურქული ტექსტი: გვ. 303-312 

დუზჯეს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 

12 სვანური დიალექტებისათვის 

ამოსავალი ენობრივი სისტემის 

ბგერითი შემადგენლობის შესახებ  

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის „წელიწდეული“, IX, ქუთაისი, 2017 

გვ. 249-260 

13 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, ბათუმი, 2017, გვ. 

377-396 

 

14 ქართველთა ენობრივი ისტორია 

დივერგენციული და კონვერგენციული 

პროცესების გათვალისწინებით 

ქართველური მემკვიდრეობა, XXI, ქუთაისი, 2017, გვ. 

353-368 

 

15. ლეჩხუმის ეტიმოლოგიისათვის ქართველური ონომასტიკა, პაატა ცხადაიას 80 

წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, VIII, 

თბილისი, 2017, გვ. 198 -221 

16 საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი 

საბჭოს ორიენტირები თანამედროვე 

გეოპოლიტიკურ კონტექსტში 

კრებული: "საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი 

საბჭო და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტი; 

ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღდგენის 25-ე წლისთავს. თბ., 2016. გვ. 45-59 

17. თანამედროვე ქართველოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები 

/საქართველოს წინააღმდეგ მიმდინარე 

საინფორმაციო ომის კონტექსტი/ 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

შრომათა კრებული, XI, გორი, 2016 

გვ. 425-468 

 

18. Образование и этноязыковая 

самоидентичность Грузин (По данным 

Аджарии) 

 

Евразииский вестник гуманитарных исследований,  

Лингвистические чтения -2016. Пермский институт 

экономики и финансов №4, 2016, Cт. 129-123 



19. თანამედროვე ქართული სამწიგნობრო 

ენის ბრუნვები (მანქანური თარგმანის 

პროგრამისათვის) 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და 

სამართლის ფაკულტეტის შრომები, VI, თბილისი, 

2016 გვ. 165-174 

 

20. შოთა რუსთველის "ვეფხისტყაოსანში" 

აღწერილი ეთნოსები და მათი 

სალაპარაკო ენა 

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, V, 

თბილისი, 2016 გვ. 72-87 

 

21. სილოვან ხუნდაძის „ქართულ 

გრამატიკაში” შეტანილი მეგრულ-

სვანური მასალის შესახებ 

ქართველური მემკვიდრეობა, XX, ქუთაისი, 2016 

გვ. 85-92 

თანაავტორი: ეკა დადიანი 

22. ტრადიაცია და ქალის თავისუფალი ნება 

„ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტში 

(გენდერული დისკურსი) 

ბათუმის სახელმწიფო უნივესიტეტის საიუბილეო 

კრებული: „რუსთაველი და ოქროს ხანის 

საქართველო“, ბათუმი, 2016 გვ. 62-80 

23. ქართული ენა, როგორც თურქეთის 

რესპუბლიკის კულტურის ერთ-ერთი 

შემადგენელი: პრობლემები, 

პერსპექტივები 

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, IV, 

თბილისი, 2015, გვ. 7-49 

25. 1944 წელს სამხრეთ საქართველოდან 

დეპორტირებული მოსახლეობის 

შთამომავლების აღსანიშნავად 

გამოყენებული ტერმინები ("მესხი", 

"მუსლიმანიქართველი", "თურქი", 

"თურქი-მესხი", "Meskhetian population", 

"Meskhetian Turks", "მესხეთისთურქები", 

ახალციხელი თურქები...) და 

დეპორტირებულთა შთამომავლების 

რეპატრიაციის პრობლემები   

ქართველური მემკვიდრეობა, XIX, ქუთაისი, 2015, გვ. 

152-168  

 

25 ქართული ენა (სალექციო კურსი) თბ., 2015. გვ. 515 

თანაავტორი ია ვაშაკიძე 

26. ზმნური ყალიბები და მათი 

სემანტიკური კომპონენტები 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და 

სამართლის ფაკულტეტის შრომები, II, თბილისი, 

2015 გვ: 110-116 

27. განათლება და ქართველთა ეთნიკური 

(ეროვნული) თვითაღქმა ისტორიულ 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის შრომები, III, თბილისი, 2015 

გვ: 82-93 



28. ეთნოლინგვისტური დივერსიები 

საქართველოში (რუსული კონტექსტი) 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის შრომები III, თბილისი, 2015 

გვ. 180-187 

29. 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, IV, თბილისი, 

2015 

გვ.114-119 

 

30. თურქი/ბუნთურქი "ქართლის 

ცხოვრების“ მიხედვით 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და 

სამართლის ფაკულტეტის შრომები, V, თბილისი, 

2015 

გვ. 111-120 

 

31. ეგრისი, ლაზიკა, კილხა/კულხა - 

განსხვავებული სემანტიკის მქონე 

გეოგრაფიული სახელები თუ ერთი 

„სახელმწიფოს“ აღმნიშვნელი 

სხვადასხვა დროის ქორონიმები? 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ონომასტიკური კრებული, ახალციხე, 2015 

გვ. 285-299 

 

32 ქართველოლოგიის შესავალი 

 

გამომცემლობა: "ქართული უნივერსიტეტი",  

თბ., 2014, გვ. 400 

33 ქართული სამწიგნობრო ენის ფონეტიკა გამომცემლობა: „უნივერსალი“, თბ., 2014, გვ. 164. 

თანაავტორი მ. მიქაუტაძე 

34. К соотношению общекартвельского и 

стандартного грузинского языков 

(фонематическая структура) 

Евразииский вестник гуманитарных исследований,  

Лингвистические чтения -2014. Прикамский 

социальный институт. 

Пермский институт экономики и финансов 2014 

Cт.144-149 

35. უცხოური პოლისემანტიკური 

ტერმინები ქართულ პოლიტიკურ 

კონტექსტში (რეგიონი, რეგიონული 

ენები, რეგიონალიზმი) 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის შრომები, I, თბილისი, 2014 

გვ. 306-332 

36. ქართული ენის სწავლება "ქართული 

ტექსტების ეროვნული კორპუსის"  

(ტექსტების კორპუსის) ბაზაზე: 

პრობლემები და პერსპექტივები 

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, III, 

თბილისი, 2014 

გვ. 129- 134 

თანაავტორები: მ. ლაბაძე, თ.ლომაძე, 

ლ.ოთინაშვილი 



37 გამარჯვება "გლოვის ღელეში" /ილია 

ჭავჭავაძის "განდეგილის" ტექსტი და 

ქვეტექსტები/ 

გამომცემლობა: „უნივერსალი“; თბ., 2013. 

გვ. 60  

38. ქართულ ზმნურ ფორმათა განდასების 

მეთოდოლოგიური საფუძვლებისათვის 

ქართველური მემკვიდრეობა, XVII, ქუთაისი, 2013 

გვ. 303-308 

39. ქართველური არქიფორმები, 

ქართველური ენობრივი სამყაროს 

სეგმენტაციის საკითხი და ქართული 

ენის თანამედროვე გამოწვევები 

ქართველური მემკვიდრეობა, XVII, ქუთაისი, 2013 

გვ. 309-315 

თანაავტორები: ე.დადიანი, ქ.გურჩიანი 

40. ქართული ენის ტექნოლოგიზება 

/პირველი რიგის გადაუდებელი 

ამოცანები/ 

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, II, 

თბილისი, 2013 

გვ. 15-24 

41. ნიკო მარის 1923 წლის საპროტესტო 

წერილი თბილისის 

უნივერისიტეტისათვის ქართული 

ხელნაწერების გადმოცემის გამო 

"მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები" 

პროფესორ თორნიკე ეფრემიძის დაბადებიდან 80 

წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, ქუთაისი, 

2013, გვ. 41-52 

 

42. "ენის ქარტია" და ეთნიკურ 

უმცირესობათა ავტოქთონონის საკითხი 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

მაცნე # 2, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, 

თბილისი,  2012 

გვ. 76-88 

43. ქართველოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები და საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტის 

ქართველოლოგიის ცენტრის ამოცანები 

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, I, 

თბილისი, 2012 

გვ. 9-38 

 

44. ლაზეთის მკვიდრ ქართველთა (ლაზთა) 

ენობრივ-ეთნიკური იდენტობის 

საკითხები 

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები, I, 

თბილისი, 2012 

გვ. 207-222 

თანაავტორები: მ. ლაბაძე, ი. თანდილავა 

45. ზმნურ ფორმათა პარადიგმის მანქანური 

მოდელირების პრობლემები - I 

ქართველური მემკვიდრეობა, XVI, ქუთაისი, 2012, გვ. 

200-212 

46. შოთა რუსთველის "ვეფხისტყაოსანში" 

აღწერილი სახელმწიფოების 

მახასიათებლები /პრობლემებისა და 

წარმატების მიზეზები/ 

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის „წელიწდეული“, IV, ქუთაისი, 2012 

გვ. 249-260 



47. საინფორმაციო ომი საქართველოს 

წინააღმდეგ (გეოპოლიტიკური 

კონტექსტი) 

 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო 

კრებული,მარი ბროსე - 210  

თბილისი, 2012, გვ. 21-29 

თანაავტორი: თ. ბელქანია 

48 ქართველოლოგიის ორგვარი დაგეგმვა 

1917-1935 წლებში 

გამომცემლობა: უნივერსალი. თბ., 2011 

გვ. 2013 

49. სინთეზატორის ალოფონური ბაზის 

განსაზღვრა არტიკულაციური 

მახასიათებლების  მიხედვით 

ქართველური მემკვიდრეობა, XV, ქუთაისი, 2011, გვ. 

158-164  

თანაავტორი: ა. ვაშალომიძე 

50 თანამედროვე ქართული ენა 

(ნაკვეთი I, ფონეტიკის საკითხები)  

"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა" 

ქუთაისი, 2011, გვ. 132 

თანაავტორები: მ. ქაცარავა, ი. რუსაძე... 

51. 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 

გვ. 214-220 

 

52. ქართველთა შობა-ახალი წელი და 

მეკვლე 

ქართველური მემკვიდრეობა, XV, ქუთაისი, 2011, გვ. 

247-262 

თანაავტორი: დ. შავიანიძე 

53. თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა 

იდენტობის საკითხები  

 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის წელიწდეული, III, ქუთაისი, 2011, გვ. 

221-239 

თანაავტორი: მ. ლაბაძე 

 

54. ვაჟა-ფშაველა  ქართული სამწიგნობრო 

ენის, ანბანისა და ქართველური 

დიალექტური ლექსიკის შესახებ 

ქართველური მემკვიდრეობა, XV, ქუთაისი, 2011 

გვ. 43-51 

 

55 "ევროპული ქარტია  

რეგიონული ან უმცირესობის ენის 

შესახებ"  და საქართველო (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე) 

გამომცემლობა: ქუტაისის საგამომცემლო ცენტრი. 

ქუთაისი, 2010. გვ. 1-194 (ქართული); 195-383 

(ინგლისური) 

თანაავტორები: ეკა დადიანი, რევაზ შეროზია 

56. ქართული ენა - ქართველთა ეროვნული 

სიცოცხლე /სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის ქართველური 

მემკვიდრეობა,  ილია მეორის 

ეპისტოლეებისა და ქადაგებების 

მიხედვით/ 

ქართველური მემკვიდრეობა 

(ტომი ეძღვნება სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის 

მთავარეპისკოპოსს, ბიჭვინთისა და ცხუმ-

აფხაზეთის მიტროპოლიტს, უწმიდესსა და 

უნეტარესს ილია მეორეს), XIV, ქუთაისი, 2010 

გვ. 9-35 



57. რეგიონული ან უმცირესობის ენების 

შესახებ ევროპული ქარტიის ევროსაბჭოს 

სამდივნოს ექსპერტების ბოლო 

რეკომენდაციები და საქართველოს 

ენობრივი პოლიტიკის ატუალური 

საკითხები 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის წელიწდეული, II, ქუთაისი, 2010 

გვ. 194-210 

58. ჭანები /სანები და ლაზები/ ცოტნე დადიანის სახელობის სოხუმის 

დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

ჟურნალი 8-9, თბილისი, 2010 

გვ. 333-344 

59. ხმოვანი პრეფიქსების ფუნქციისათვის 

ქართულ (ქართველურ) ზმნაში 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული: 

"ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და 

აფხაზოლოგიის პრობლემები" II, თბილისი, 2010, გვ. 

290-303 

60. I-VI  საუკუნეების ქართლის სამეფოდ 

დასავლეთი ნაწილი (ეგრისი, სუანეთი, 

მარგვეთი, არგუეთი...) ლინგვო-

კულტურული თვალსაზრისით 

(“ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით)   

ქართველური მემკვიდრეობა, XIII, ქუთაისი, 2009 

გვ. 244-267 

 

61. იუსუფელის (ისტორიული ტაოს) 

ქართულენოვან სოფელთა ეთნო-

ლინგვისტური მიმოხილვა - I: ჴევაი 

(biçakçilar) 

ქართველური მემკვიდრეობა, XIII, ქუთაისი, 2009 

გვ. 65-78 

თანაავტორი: რ. გუჯეჯიანი 

62. საქართველოს გეოპოლიტიკური 

სტრატეგიის რამდენიმე ასპექტი: 

ქართველოლოგიის პოლიტიზების 

საკითხისათვის 

სამეცნიერო კრებული: "საქართველოში არსებული 

კონფლიქტი და მშვიდობის პერსპექტივები"; 

გამომცემლები: საქართველოს საპატრიარქო და 

კონრად ადენაუერის ფონდი, თბილისი, 2009, გვ. 

221-234 

63. ქართველური დიალექტების 

კლასიფიკაციის კრიტერიუმისათვის 

 

სამეცნიერო კრებული: ქართველურ ენა-კილოთა 

განდასების საკითხები, თბ. 2009, გვ. 14-43 

http://www.scribd.com/doc/23255608/putkaradze-

dadiani-L-xach-XXIX-Dialekt-Sesiis-Moxsen. 2009 

64. "ბატონი" სიტყვა-ფორმის ისტორიისა და 

სემანტიკური ნიუანსებისათვის 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ 

გამოცემული სამეცნიერო კრებული: “ოთარ 

მიქიაშვილი - 70“, თბილისი,  2009 

გვ. 111-118 

http://www.scribd.com/doc/23255608/putkaradze-dadiani-L-xach-XXIX-Dialekt-Sesiis-Moxsen.%202009
http://www.scribd.com/doc/23255608/putkaradze-dadiani-L-xach-XXIX-Dialekt-Sesiis-Moxsen.%202009
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