
 

 

 

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

თანამშრომლის პროფესიული ბიოგრაფია 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

გვარი ბურჭულაძე 

სახელი თეა 

მამის სახელი გენადი 

ელფოსტა burchuladzetea@gmail.com 

სამსახურებრივი 

პოზიცია 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული 

მეტყველების კულტურის განყოფილების უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 
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განათლება   

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

1992-1997 
ფილოლოგი, ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი 

საქართველოს მეცნიერებათა 

აკდემიის არნ.ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 

ასპირანტურა 

1997-2000 ასპირანტი 

   

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  

  

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2001წ. 

დისერტაციის თემა შერწყმული წინადადება ქართულში 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  სამუშაო გამოცდილება  

თარიღი 
დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა (წლების 

მიხედვით) 

2018 წ. 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული 

მეტყველების კულტურის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

2017 წლიდან დღემდე 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მოწვეული 

პროფესორი 

2015 წლიდან დღემდე 

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU),  ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა (ფაკულტეტი), 

მოწვეული პროფესორი 

2014-2017წწ. 

 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სწავლული 

მდივანი 

2013-2014 წწ. 

 

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული 

მეტყველების კულტურის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი 

2010-2015 

საქართველოს საპატრიარქო წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. 

ქართული უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, 

ასისტენტ-პროფესორი 

 

2006-2012წ. 
არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა 

განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი 

2005-2006 წწ. 
ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ქართული ენის კათედრა, დოცენტი 



2003-2005წ. 

ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ქ.გორში), ქართული ენის 

კათედრა, დოცენტი 

 

2002-2006წ. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  ექსპერიმენტული ფონეტიკის 

ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

2001 წ. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ.ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  ექსპერიმენტული ფონეტიკის 

ლაბორატორია, მეცნიერი თანამშრომელი 

   

 

შრომათა სია 

წიგნები, სტატიები, მასალები (მოხსენებები) 

 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის მითი-

თებით 

პუბლიკაციის სახე-

ობა (მონოგრაფია, 

სტატია, საკონფე-

რენციო მასალები 

და სხვა) 

პუბლიკაციის სათაუ-

რი, ავტორები, ჟურნა-

ლის/გამომცემლობის 

დასახელება, ტიპი/ტო-

მი, გვერდები, პუბლი-

კაციის ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში) გ
ამ
ო
ქვ
ეყ
ნე
ბ
ი
ს 
წე
ლ
ი

 

ც
ი
ტ
ი
რ
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-

დ
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ო
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(ა
რ
სე
ბ
ო
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ი
ს 

შ
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თ
ხ
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ვა
შ
ი
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1. ბურჭულაძე თეა მასალები 

რთულფუძიან 

რიგობით სახელთა 

მართლწერისათვის, 

არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXIX, გვ. 

20-22 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2018/04/

Chikobavas-

sakitxavebi_29-.pdf 

20
18

 

 



2. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

მსაზრელ-

საზღვრულის 

სინტაქსური 

თავისებურებანი 

მუხრან მაჭავარიანის 

პოეზიაში, 

„კლასიკოსთა 

გაკვეთილები“, მუხრან 

მაჭავარიანი, თბილისი, 

გვ. 21-26 

20
18

 

 

3. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

შესიტყვების 

გამოუოფის საკითხები 

ფრაზეოლოგიზმებში, 

კრ. „ ენა და კულტურა“, 

გვ. 7-13 

20
18

 

 

4. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

ნანათესაობითარ 

მსაზღვრელთა 

შესიტყვების 

საკითხისათვის, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი მეოთხე 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია,  გვ.18-20 

20
17

 

 
5. ბურჭულაძე თეა 

მასალები 

ზოგი კავშირის 

გამოყენებისათვის 

განსაზღვრებით 

დამოკიდებულ 

წინადადებაში, 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 76-ე 

სამეცნიერო სესია, გვ. 

19-20 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2017/12/

Institutis-sesia_76.pdf 

20
17

 

 

6.  ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

სინტაგმური 

ნეოლოგიზმები 

თანამედროვე 

ქართულში, 

სამეცნიერო 

ტერმინოლოგია,V,  

გვ.15-16 

20
17

 

 



7. 

ბურჭულაძე თეა, თ. 

ვაშაკიძე, ა. 

არაბული 

ელექტრონული 

ლექსიკონი 

ქართული ენის 

სიტყვათშემოკლებათა 

ელექტრონული 

ლექსიკონი 

http://www.ice.ge/liv/liv/

abrv.php 

20
17

 

 

8. 

ბურჭულაძე თეა, თ. 

ვაშაკიძე, ა. 

არაბული 

მონოგრაფია 

სახელმწიფო ენის 

ოფიციალურ-საქმიანი 

სფერო − საჯარო 

მოხელის 

ორთოგრაფიულ-

სტილისტიკური 

ლექსიკონი, 625 გვ. 

http://www.ice.ge/liv/liv/

sajaro.php 

20
17

 

 

9. ბურჭულაძე თეა 
მოხსენება 

ანა კალანდაძის 

ლექსის ზოგი 

სინტაქსური 

თავისებურება, 

ქართულ-ამერიკული 

(GAU) უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო 

კონფერენცია „ენა და 

კულტურა“, II 

20
17

 

 

10. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

მსაზღვრელ-

საზღვრულის 

სინტაქსური 

თავისებურებანი 

მუხრან მაჭავარიანის 

პოეზიაში, 

„კლასიკოსთა 

გაკვეთილები“, მუხრან 

მაჭავარიანისადმი 

მიძღვნილი 

სამეცნიერო 

კონფერენცია გვ. 7-8 

20
17

 

 

11. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

განსაზღვრებითი 

დამოკიდებული 

წინადადების ზოგი 

კავშირის გამოყენების 

შესახებ, ქართული 

სიტყვის კულტურის 

საკითხები, წიგნი მე-17, 

გვ. 24-29 

20
17

 

 



12. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

კვლავ შესიტყვებათა 

გამოყოფის საკითხის 

თაობაზე, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, 

XXVIII, გვ. 10-11 
http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2017/04/

XXVIII-Arnold-

Chikobavas-Sakitxavebi-

2017.pdf 

20
17

 

 

13. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

პრედიკატული 

განსაზღვრებისა და 

ზმნური შესიტყვების 

თაობაზე, იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLV, 

გვ. 23-28 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2017/09/

IKE-45.pdf 

20
17

 

 

14. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

პრედიკატული განსა-

ზღვრებისა და ზმნა-შე-

მასმენლის შესიტყვე-

ბის საკითხის თაობაზე, 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 75-ე 

სამეცნიერო სესია, გვ. 

16-17 

20
17

 

 
15. 

ბურჭულაძე თეა, თ. 

ვაშაკიძე, მ. 

ლაბარტყავა, ვ. 

მაღრაძე, თ. 

ტეტელოშვილი, ნ. 

ჯორბენაძე 

ლექსიკონი 

მართლწერის 

ლექსიკონი 

მედიისათვის, 555 გვ. 

http://www.ice.ge/liv/liv/

media.php 

20
17

 

 

16. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

სიტყვათშემოკლებისა

თვის ძველსა და ახლა 

ქართულში, 

სიტყვათშემოკლების 

საკითხები ქართულში, 

გვ. 6-21 

20
16

 

 



17. ბურჭულაძე თეა 
მოხსენება 

სტილისტიკური 

უზუსტობანი ზოგი 

სიტყვის გამოყენებისას 

(აკეთებს, აჟღერებს, 

ახმოვანებს, 

ახმაურებს), 

სამეცნიერო 

ტერმინოლოგია, IV 

20
16

 

 

18. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

რიგობით რიცხვით 

სახელთა მართლწერის 

ზოგი საკითხისათვის, 

ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები, 

წიგნი მე-16,.გვ. 13-18 

20
16

 

 

19. ბურჭულაძე თეა 
მოხსენება 

ნანათესაობითარ 

მსაზღვრელთა 

შესიტყვების 

საკითხისათვის, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი IV 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 

20
16

 

 

20. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

ზოგი ტიპის 

შესიტყვებათა 

გამოყოფისათვის 

რთულ ქვეწყობილ 

წინადადებაში, 

ჟურნალი 

„ქართველოლოგი“, გვ. 

116-135 

20
16

 

 



21. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

დროისგარემოებითი 

დამოკიდებული 

წინადადების ზოგი 

შემთხვევისათვის 

გურულში, XXXVI 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია, 

გვ.22-23 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/09/

%E1%83%97%E1%83%9

4%E1%83%96%E1%83%

98%E1%83%A1%E1%83

%94%E1%83%91%E1%8

3%98-.pdf 

20
16

 

 

22. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

ზოგი სახის 

სინტაგმათა გამოყოფის 

საკითხები, იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნირება, 44-ე 
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რეკლამის ენის ზოგი 

თავისებურებანი, 

ოფიციალურ-საქმიანი 
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გვ.10-19 

 

20
16

 

 



24. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

ზოგი სახის სინტაქსურ 

წყვილთა 

გამოყოფისათვის, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, 

XXVII, გვ. 12-13 
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content/uploads/2016/04/
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25. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

ელიფსური სახის 

რთული ქვეწყობილი 

წინადადება, არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე 

სამეცნიერო სესია, გვ. 
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26. 
ბურჭულაძე თეა, თ. 

ვაშაკიძე 
მასალები 

სიტყვათშემოკლებისა

თვის ძველსა და ახალ 

ქართულში, 

სიტყვათშემოკლების 

საკითხები ქართულში, 

სამწეცნიერო 

კონფერენცია, გვ. 6-21 
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27. ბურჭულაძე თეა 

სტატია 

ერთი ტიპის რთულ 

სიტყვათა 

დაწერილობისათვის, 

ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები, 

წიგნი მე-15, გვ. 
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28. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

დანიშნულება-

აბსტრაქტულობის 

გამოხატვისათვის 

თანამედროვე 

ქართულში, 

ენათმეცნიერ-

კავკასიოლოგთა IV 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, გვ.12-13 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/symp201

5_kavkasia/Binder1.pdf 
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29. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

ერთი სახის  

წინადადებათა 

აგებულების თაობაზე 

ქართულში, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, XIII ტ., 

გვ.15-19 

http://ice.ge/GAMOCEM

EBI/struktura-XIII-

2015.pdf 

20
15

 

 

30. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

სინტაგმის 

გამოყოფისათვის 

რთულ ქვეწყობილ 

წინადადებაში, 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 43-ე 

ტომი, გვ. 52-60 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/05/

XLIII-2015.pdf 
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31 ბურჭულაძე თეა 
მოხსენება 

სტილისტიკური 

დარღვევების ახალი 

ტენდენციისათვის 

დოკუმენტების ენაში, 

იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია 
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32.  ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

რთული 

შედგენილობის 

მსაზღვრელ-

საზღვრულის 

ფორმაწარმოებისათვის

,საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა და 

სამართლის 

ფაკულტეტის შრომები, 

ტომი  III, გვ. 22-225 
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ბურჭულაძე თეა, თ. 

ვაშაკიძე, ა. 

არაბული 

მასალები 

აბრევიატურათა 

ფორმაწარმოების 

საკითხები, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, 

XXVI 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/05/
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34. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

რთული 

შედგენილობის 

მსაზღვრელ-

საზღვრულის 

მართლწერისათვის, 

არნ.ჩიქობავას 

საკითხავები, XXVI 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/05/

XXVI.pdf 

20
15

 

 

35. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

ერთი ტიპის 

შესიტყვებათა 

გავრცელების 

ტენდენცია მასმედიის 

ენაში, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა და 

სამართლის 

ფაკულტეტის შრომები, 

ტომი  II,  გვ.138-141 
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36. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

თანდებულიან და 

ნაწილაკდართულ 

რიცხვით სახელთა 

მართლწერისათვის, 

ქართული სიტყვის 

კულტურის საკითხები, 

XIV, გვ. 26-34 
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37. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

ენის ოფიციალურ-

საქმიანი სტილი 

(საკითხის 

ისტორიისათვის), თსუ 

არნოლდ ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 37-ე 

სამეცნიერო სესია, გვ. 

23-24 http://ice.ge/of/wp-
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მასალები 

ანტონ კიზირია - 100, 

თსუ არნოლდ 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 37-ე 

სამეცნიერო სესია, 
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მონოგრაფია 
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ქართულში, 

„მერიდიანი“,2014წ., 

140გვ. 
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40. ბურჭულაძე თეა 
მოხსენება 

თანხმოვან- და 

ხმოვანფუძიან 

აბრევიატურათა 

მართლწერისათვის, 

კონფერენცია 

„სამეცნიერო 

ტერმინოლოგია“, II 

20
14

 

 



41. 

ბურჭულაძე თეა, თ. 

ვაშაკიძე, ა. 

არაბული 

სტატია 

ქართული ენის 

სიტყვათშემოკლებათა 

ლექსიკონი (აგების 

პრინციპებისათვის), 

ტერმინოლოგიის 

საკითხები I, გვ. 9-17 

20
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42. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

დამატებითი 

წინადადების 

კლასიფიკაციის 

საკითხები, იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, 

XXXXII, გვ.66-77 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/05/

XLII-2014.pdf 

20
14

 

 

43. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

ექიმის ენა - 

პროფესიული 

დიალექტი,  XXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია, 

გვ.13-14 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/05/

dialeqtologiuri-

15.09.2014.pdf 

20
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ბურჭულაძე თეა, თ. 

ვაშაკიძე, ა. 

არაბული 

მასალები 

აბრევიატურების 

ფორმაწარმოების 

საკითხი არნ.ჩიქობავას 

საკითხავები XXV, გვ. 

108-109 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/04/

XXV.pdf 

20
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45. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

ერთი სახის 

პუნქტუაციური 

უზუსტობისათვის 

რთულ ქვეწყობილ 

წინადადებაში, 

არნ.ჩიქობავას 

საკითხავები XXV, 

გვ.106-107 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/04/

XXV.pdf 

20
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46. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

ერთი შესიტყვების 

უმართებულო 

გამოყენების შესახებ, 

არნ.ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 72-ე 

სამეცნიერო სესია, გვ.10 

20
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47. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

უკავშირო რთული 

ქვეწყობილი 

წინადადება, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის 

საკითხები, XII, გვ. 90-

99 

http://ice.ge/GAMOCEM

EBI/struktura-XII-

2013.pdf 

20
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48. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

უკავშირო რთული 

ქვეწყობილი 

წინადადების ერთი 

ტიპის თაობაზე 

ქართულში,კავკასიოლ

ოგთა III 

საერთაშორისო 

კონგრესი 

„მულტიკულტურალი

ზმი და ტოლერანტობა 

კავკასიაში“, Proceedings 

of III Internashional 

Congress of 

Caucasiologists, გვ.28-29, 

159-160 

20
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49. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

ზოგი კალკირებული 

ზმნური შესიტყვების 

თაობაზე, ქართული 

სიტყვის კულტურის 

საკითხები, XIII, გვ.129-

134 
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ბურჭულაძე თეა, თ. 
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მოხსენება 

ქართული ენის 

სიტყვათშემოკლებათა 

ლექსიკონი (აგების 

პრინციპებისათვის), 

კონფერენცია 

„ტერმინოლოგია - 

ქართული ენის 

ხვალინდელი დღე“ 

20
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51. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

წევრ-კავშირის 

რიცხვში 

შეუთანხმებლობის 

შემთხვევებისათვის 

მედიაში, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია, გვ.33-36 

20
13

 

 

52. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

ვით თანდებულიანი 

უბრალო დამატებისა 

და ვითარების 

გარემოების 

გამიჯვნისათვის, 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XXXXI 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/04/

XLI-2013.pdf 

20
13

 

 

53. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

ერთი ტიპის მყარი 

სინტაქსური მოდელის 

აღრევისათვის ბეჭდურ 

მედიაში, არნ.ჩიქობავას 

საკითხავები, XXIV, 

გვ.16-17 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/04/

XXIV.pdf 

20
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ბურჭულაძე თეა, თ. 

ვაშაკიძე, ა. 

არაბული, შ. 

აფრიდონიძე, ი. 

გაგუა, ლ. 

დავითაშვილი, თ. 

ტეტელოშვილი, თ. 

ღვინაძე, ვ. მაღრაძე, 

ნ. ჯორბენაძე 

ლექსიკონი 

მოსწავლის 

ორთოგრაფიულ-

სტილისტიკური 

ლექსიკონი, 

“მერიდიანი“, 459გვ. 

http://www.ice.ge/liv/liv/

sasko.php 

20
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55. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

ინვერსიული რიგის 

მსაზღვრელ-

საზღვრულის 

თავისებურებისათვის, 

არნ.ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 71-ე 

სამეცნიერო სესია, 

გვ.14-15 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/05/

LXXI.pdf 

20
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56. ბურჭულაძე თეა 
სტატია 

მაცალკევებელი და 

მაპირისპირებელკავში

რიანი პარატაქსული 

წინადადება 

ქართულში, იკე, XXXX, 

გვ. 41-46 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/04/

XL.pdf 

20
12

 

 

57. ბურჭულაძე თეა 
მასალები 

ერგატივის ზოგი 

საკითხი აღმოსავლურ 

დიალექტებში, 

არნ.ჩიქობავას 

საკითხავები, XXIII, გვ. 

14-15 

http://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2016/04/

XXIII.pdf 

20
12

 

 

58. ბურჭულაძე თეა 
თეზისები 

შემასმენლისა და 

ქვემდებარის რიცხვში 

შეუთანხმებლობის 

ზოგი საკითხი 

ქართლურში, XXXI 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესია 

20
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59. 

ბურჭულაძე თეა, თ. 

ვაშაკიძე, ნ. 

ჯორბენაძე 

მასალები 

ენის სინტაქსური 
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