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იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება
იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება I. თბილისი, საქ. მეცნ. აკადემიის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი; VIII, 1946; 404
Иберийско-кавказское языкознание, I. Тбилиси., Институт языкознания АН Грузии; 1946;
იკე II; 1948;
იკე III; 1952;
იკე IV; 1953;
იკე V; 1953;
იკე VI; 1954;
იკე VII; 1955;
იკე VIII; 1956;
იკე IX-X; 1958;
იკე XI; 1959;
იკე XII; 1960; (ეძღვნება არნ. ჩიქობავას დაბადების 60 წლისთავს)
იკე XIII; 1962;
იკე XIV; 1964;
იკე XV; 1966;
იკე XVI; 1968;
იკე XVII; 1970;
იკე XVIII; (ეძღვნება არნ. ჩიქობავას დაბადების 75 წლისთავს); 1973;
იკე XIX; 1974;
იკე XX; 1978;
იკე XXI; (ეძღვნება თ. შარაძენიძის დაბადების 60 წლისთავს); 1979;
იკე XXII; (ეძღვნება ვ. თოფურიას დაბადების 80 წლისთავს); 1980;
იკე XXIII; 1985;
იკე XXIV; (ეძღვნება ს. ჯანაშიას დაბადების 85 წლისთავს); 1985;
იკე XXV; 1986;
იკე XXVI; 1987;
იკე XXVII; 1988;
იკე XXVIII; 1989;
იკე XXIX; 1990;
იკე XXX; (ეძღვნება ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დაარსების 50 წლისთავს); 1991;
იკე XXXI; 1992;
იკე XXXII; 1993;
იკე XXXIII; 1995;
იკე XXXIV; 2000;
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იკე XXXV; 2006;
იკე XXXVI; 2008;
იკე XXXVII; 2009;
იკე XXXVIII; 2010;
იკე XXXIX; 2011;
იკე XL; 2012;

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული
Annual of Ibero-Caucasion Linguistics; Tb. „Metsniereba", Georgian Academy of Sciences;
ტ. I., (ერთვის თანხმოვანთა და ხმოვანთა „წელიწდეულში”გამოყენებული ლათინური
ტრანსკრიფციის ცხრილი და იბერ.-კავკასიურ ენათა გავრცელების რუკა); 1974;
ტ. II., ეძღვნება ივ.ჯავახიშვილის ხსოვნას; 1975;
ტ. III.,1976;
ტ. IV., 1977;
ტ. V., 1978;
ტ. VI., (დანართი ცალკე წიგნად: ქართული ხელნაწერი გრამატიკა XVIII საუკუნისა (იტალიურ ენაზე);
[ფოტოტიპიური გამოცემა] ; 1979;
ტ.VII.,1980;
ტ. VIII., 1981;
ტ. IX., 1982;
ტ.X., 1983;
ტ. XI., 1984;
ტ. XII.,1985;
ტ. XIII., 1986;
ტ.XIV.,1987;
ტ. XV., 1988; (ეძღვნება არნ. ჩიქობავას ხსოვნას);
ტ. XVI.,1989;
ტ. XVII., 1990;
ტ. XVIII–XIX., 1992;
ტ. XX –XXI;1995;
ტ. XXII., 2003;

დიალექტოლოგიური კრებული
დიალექტოლოგიური კრებული (1987) (მასალები ქართული დიალექტოლოგიური ატლასისათვის);
„მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1988; 166
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დიალექტოლოგიური კრებული (1988) თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1989; 168
დიალექტოლოგიური კრებული (1991) თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1991; 176

ეტიმოლოგიური ძიებანი;
ეტიმოლოგიური ძიებანი; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1987; 113
ეტიმოლოგიური ძიებანი; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1988; 120
ეტიმოლოგიური ძიებანი; თბ., ,,მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1989; 138
ეტიმოლოგიური ძიებანი; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1990; 127
ეტიმოლოგიური ძიებანი; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1991; 150
ეტიმოლოგიური ძიებანი; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); VI–1997;
ეტიმოლოგიური ძიებანი; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); VII–2010;
ეტიმოლოგიური ძიებანი; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); VIII–2011;
ეტიმოლოგიური ძიებანი; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); IX–2012;

თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები
Вопросы общего и иберийско-кавказского языкознания;
თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები; თბ., „მეცნიერება”
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), ტ. I., 1966; 190
თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები; თბ., „მეცნიერება”
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), ტ. II.; 1967; 195
თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები; თბ., „მეცნიერება”
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), ტ. III.; 1972; 169
თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები; თბ., „მეცნიერება”
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), ტ. IV.; 1974; 187
Вопросы современного общего и математического языкознания;
თანამედროვე ზოგადი ენათმეცნიერების საკითხები; „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი)
გაგრძელება კრებულისა ,,თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების
საკითხები”-სა],. ტ.V.; (ეძღვნება ბ. ფოჩხუას ხსოვნას), 1980; 132
თანამედროვე ზოგადი ენათმეცნიერების საკითხები; ,,მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი)
გაგრძელება კრებულისა ,,თანამედროვე ზოგადი ენათმეცნიერების თანამედროვე
სალიტერატურო ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის შედგენის ძირითადი
პრინციპები” (განმარტებათა ნიმუშები); თბ., (საქ. სსრ. მეცნ. აკად. პრეზიდიუმთან არსებული
ქართული განმარტებითი ლექსიკონის კომისია), 1945; 10

თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები. პირველი კრებული; თბილისი.,
„მეცნიერება” XV; 1970; 301

მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები
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მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები [კრებული]; თბ., „მეცნიერება”; 1966; 148
Вопросы анализа и синтеза речи [сборник]; Тб., „Мецниереба”; 1966; 148
მეტყველების ანალიზის, სინთეზისა და სტატისტიკის საკითხები [კრებული]; თბ., „მეცნიერება”; 1967;
173
Вопросы анализа, синтеза и статистики речи [сборник]; Тб., „Мецниереба”; 1967; 173
მეტყველების ანალიზის საკითხები [კრებული]; თბ., „მეცნიერება”; 1969; 198
Вопросы анализа речи [сборник]; Тб.,,Мецниереба”; 1969; 198
მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1973; 160
მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები; ტ. I, (1966);
მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები; ტ. II, (1967);
მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები; ტ. III, (1969);
მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები; ტ. IV, (1973);
მეტყველების ანალიზის საკითხები. V. ეძღვნება პროფ. შ. გაფრინდაშვილის დაბადების 60
წლისთავზე, თბ., „მეცნიერება”, 1974, 141 გვ. (ენათმეც. ინსტ.)
Вопросы анализа речи, V. посвящается проф. Ш. Г. Гаприндашвили к 60 летию со для рождения,
Тб. с. „Мецниереба”; 1974, 141
მეტყველების ანალიზის საკითხები, VI; თბ., „მეცნიერება (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1982; 115

ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები. I.; თბილისი, საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა (საქ.
სსრ. მეცნიერებათა აკად. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1959; 311
Вопросы структуры картвельских языков, I. Тб. изд. ак. (ИЯ АН), груз. ССР, 1959; 311
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II. (ეძღვნება საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების
დამყარების 40 წლისთავს); თბ., საქ. სსრ მეცნიერებათა აკად. გამომცემლობა; (ენათმ. ინსტ.),
1961; 286
Вопросы структуры картвельских языков. II. посвящается 40-ой годовщине установления
Советской власти в Грузии; Тб. издателство ИЯ АН Груз СССР, 1961; 286
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, თბილისი, საქ. სსრ. მეცნიერებათა აკად.
გამომცემლობა; (ენათმ. ინსტ.), 1963; 243
Вопросы структуры картвельских языков, III. Тбилиси; 1963; 243
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV (ეძღვნება ვ. თოფურიას ხსოვნას); თბ. „მეცნიერება”
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1974; 238
Вопросы структуры картвельских языков;
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V., თბ. „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი);
1981;
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V–1996
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VII–1998
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VIII–2003
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX–2005
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X–2009
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ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI–2011

ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი I; თბ., „მეცნიერება” (საქ. სსრ მეცნიერებათა
აკადემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1972; 264
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი II; თბ., „მეცნიერება” (საქ. სსრ მეცნიერებათა
აკადემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1979; 318
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი III; თბ., „მეცნიერება” (საქ. სსრ მეცნიერებათა
აკადემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1980; 339
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი IV; თბ., „მეცნიერება” (საქ. სსრ მეცნიერებათა
აკადემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1981; 294
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი V (ეძღვნება ვ. თოფურიას ხსოვნას); თბ.,
„მეცნიერება” (საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1983; 319
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი VI (ეძღვნება ივ. გიგინეიშვილის ხსოვნას); თბ.,
„მეცნიერება” (საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1984; 353
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი VII (სიტყვა და კონტექსტი. მასალები
ლექსიკონისათვის); თბ., „მეცნიერება” (საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 1985; 421
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი VIII; თბ., „მეცნიერება” (საქ. სსრ მეცნიერებათა
აკადემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1988; 372
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი IX (ეძღვნება ილია ჭავჭავაძის დაბადების 150
წლისთავს); თბ., „მეცნიერება” (საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 1989; 391
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი X (ეძღვნება არნ. ჩიქობავას ხსოვნას); თბ.,
„მეცნიერება” (საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1993; 337
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი XI; 1998.
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი XII; 2004;

საენათმეცნიერო ძიებანი
საენათმეცნიერო ძიებანი I–1978
საენათმეცნიერო ძიებანი II–1980
საენათმეცნიერო ძიებანი III- 1983
საენათმეცნიერო ძიებანი IV–1995
საენათმეცნიერო ძიებანი V–1996
საენათმეცნიერო ძიებანი VI- 1997
საენათმეცნიერო ძიებანი VII–1998
საენათმეცნიერო ძიებანი VIII- 1999
საენათმეცნიერო ძიებანი IX–1999
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საენათმეცნიერო ძიებანი X–2000
საენათმეცნიერო ძიებანი XI–2001
საენათმეცნიერო ძიებანი XII–2002
საენათმეცნიერო ძიებანი XIII–2002
საენათმეცნიერო ძიებანი XIV–2003
საენათმეცნიერო ძიებანი XV–2003
საენათმეცნიერო ძიებანი XVI–2004
საენათმეცნიერო ძიებანი XVII–2004
საენათმეცნიერო ძიებანი XVIII–2005
საენათმეცნიერო ძიებანი XIX–2005
საენათმეცნიერო ძიებანი XX–2005
საენათმეცნიერო ძიებანი XXI–2006
საენათმეცნიერო ძიებანი XXII–2006
საენათმეცნიერო ძიებანი XXIII–2006
საენათმეცნიერო ძიებანი XXIV–2006
საენათმეცნიერო ძიებანი XXV–2007
საენათმეცნიერო ძიებანი XXVI–2007
საენათმეცნიერო ძიებანი XXVII–2008
საენათმეცნიერო ძიებანი XXVIII–2008
საენათმეცნიერო ძიებანი XXIX–2009
საენათმეცნიერო ძიებანი XXX–2009
საენათმეცნიერო ძიებანი XXXI–2010
საენათმეცნიერო ძიებანი XXXII–2011
საენათმეცნიერო ძიებანი XXXIII–2011
საენათმეცნიერო ძიებანი XXXIV–2012
საენათმეცნიერო ძიებანი XXXV–2013

-----------------------------------------------ანდღულაძე ნ., კლასოვანი და პიროვანი უღვლილების ისტორიის ზოგი საკითხი იბერიულკავკასიურ ენებში; თბ., „მეცნიერება”, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ; 1968; 221 (რეზ. რუს.
ენაზე)
არაბული ავთ., ზმნური და სახელური ფუძეთქმნადობის პრობლემა ქართველურ ენებში; თბ.,
„ქართული ენა”; 2001; 384 (ენათმეც. ინსტიტ.) (რეზ. გერმ. ენაზე, 325; 44)
არაბული ავთ., მესამე სერიის ნაკვთეულთა წარმოება და მნიშვნელობა ძველ ქართულში; თბ.
„მეცნიერება”; 1984; 199 (რეზ. რუს. ენაზე, 174; 82)
Арабули А.И., Образование и значение форм третьей серии времен и наклонений глаголов в
древнегрузинском; 174; 182
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ასათიანი ლ., ვაზის კულტურასთან დაკავშირებული ლექსიკა ქართულში (მასალები); თბ.,
„მეცნიერება” (ენათმეც.ინსტიტუტი); 1978; 201
Асатиани Л.Ш., Лексика виноградарства в грузинском языке; с. 174-179
აფრიდონიძე შ., სიტყვათგანლაგება ახალ ქართულში (XIX-XX საუკუნის პროზის მიხედვით, მარტივი
წინადადება); თბ., „მეცნიერება”; ; 1986; 150 (ენათმეც. ინსტიტ.)
Афридонидзе Ш., Словорасположение в простом предложении новогрузинского языка; с. 128-135
აფრიდონიძე შ., ჩვენი ენა ქართული; თბ., ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა; 2002; 168
ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა შრომების კრებული., თბ., „მეცნიერება” (საქართველოს სსრ.
მეცნიერებათა აკად. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1970; 211
ბაბუნაშვილი ელ., უთურგაიძე თ., ანტონ პირველის „ქართული ღრამმატიკა” და მისი ეროვნულისტორიული მნიშვნელობა; თბ., „მეცნიერება” (არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტ.);
1991; 88 „Грузинская граматика”, Антония Первого й ее национално-историческое значение;
с. 80-85
ბარბაქაძე ც., ქართული მეტყველების პრაგმატიკა; თბ., „ქართული ენა”(ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 2003; 256
ბარბაქაძე ც., ქართული საკანონმდებლო სტილი; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი);
1996; 97
ბედოშვილი გ., ერწო-თიანეთის ტოპონიმია; თბ., „მეცნიერება”; 1980; 240
Бедошвили Г.В., Топонимия Эрцо-Тианети; с. 218-233
ბედოშვილი გ., ქართულ ტოპონიმთა განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი. I; თბ., ბაკურ
სულაკაურის გამომც. (არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 2002; 625
ბეროზაშვილი თ., ტექსტისა და მისი ავტორის დადგენის ენობრივი საშუალებანი (თხზულების
„ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი” მასალაზე); თბ., „მეცნიერება”; 1987; 134
Берозашвили T.H. Языковые средства установления текста и его автора (по памятнику
грузинской писменности „история и восчваления венусносцев“; с. 129-131
ბურჭულაძე გ., ბრუნვათა შედგენილობისა და არსებით სახელთა ბრუნების პროცესების ძირითადი
საკითხები ლაკურ ენაში; თბ., „მეცნიერება”, (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1986; 132
Бурчуладзе Г., Основные вопросы падежного состава и процессов склонения имен
существительных в лакском языке; с. 109-121
ბურჭულაძე გ., ზმნური სიტყვაწარმოება ლაკურ ენაში; თბ., „მეცნიერება”, არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; 1993; 125
Бурчуладзе Г., Глагольное словообразование в лакском языке; с. 94-109
ბურჭულაძე გ., ლაკური ზმნა (დრო-კილოთა სისტემა); თბ., „მეცნიერება”(ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 1987; 177
Бурчуладзе Г., Лакский глагол (система времен и наклонений); с. 144-161
ბურჭულაძე გ., პირის დაბოლოებათა წარმომავლობა ლაკურში; თბ., „ქართული ენა“ (არნ. ჩიქობავას
სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 2002; 195
Бурчуладзе Г., Происхождение личных окончаний в лакском языке; с. 114-174
ბურჭულაძე გ., შეიცან თავი შენი [რადიოჩანაწერები ქართულ-კავკასიური ენების შესახებ]; თბ.,
„ქართული ენა” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 2003; 213
გაბუნია კ., ზმნისართის წარმოება და ფუნქციები ქართველურ ენებში; თბ.,
„მეცნიერება”(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1993; 175
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Габуниа к., Грамматический анализ наречия в картвельских языках; с. 157-164
გაგუა კ., დრონაკლი ზმნები სვანურში; თბ., „მეცნიერება”(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1976; 242
Гагуа К., Недостатачные в отношении времени глаголы в сванском языке; с. 223-238
გამყრელიძე თ., სიბილანტთა შესატყვისობანი და ქართველურ ენათა უძველესი სტრუქტურის ზოგი
საკითხი; თბ., საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გამომცემლობა, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1959; 88
Гамкрелидзе Т.В., Сибилянтные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры
картвельских языков; Тб.; предисловиа 1959; с. 88
გეგუჩაძე ლ., ქართული ენა (ნაწილი I ); თბ., (ბ.ჯორბენაძის საზოგადოება), აბიტურიენტის
ბიბლიოთეკა; 1997; 52
გეგუჩაძე ლ., ქართული ენა (ნაწილი მეორე); თბ., (აბიტურიენტის ბიბლიოთეკა); 1999; 93
გეგუჩაძე ლ., ქართული ენა (ნაწილი მესამე); თბ., (ბ. ჯობენაძის საზოგადოება) ; 2001; 120
გეგუჩაძე ლ., ქართული ენა (ნაწილი მეოთხე); თბილისი; 2003; 76
გელენიძე ლ., ადამიანის ანატომია-ფიზიოლოგიასთან დაკავშირებული ლექსიკა ძველ ქართულში
(სხვა ქართველური ენების მონაცემებთან შედარებით); თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 1974; 299
Геленидзе Л.Ш., Лексика, связанная с анатомией и физиологией человека в древнегрузинском (с
учетом данных других картвельских языков)
გვანცელაძე თ., აფხაზეთთან დაკავშირებული ჩანართები ჯუანშერის მატიანის ტექსტში; თბ.,
„მეცნიერება” [რეზ. ინგლისურ და რუსულ ენებზე) (არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 1997; 46
გვანცელაძე თ., აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის. ტ. I. აფხაზური ენის
გრამატიკული მიმოხილვა (7-123). (ქართ–აფხ. ლექსიკონი, 139-248, იუნესკო, არნ. ჩიქობავას
სახ. ენათმ. ინსტ.) ტ. II. ქართული ენის გრამატიკული მიმოხილვა (ქართულ-აფხაზურ ენაზე);
(7-138), რედ. ქ. ლომთათიძე, თბილისი, „ქართული ენა”, „ინტელექტი”; 2003; 239
გვანცელაძე თ., აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის. ტ. II. ქართული ენის
გრამატიკული მიმოხილვა; [აფხაზ. ენაზე, 17-138], რედ. ქ. ლომთათიძე, თბილისი, „ქართული
ენა”, „ინტელექტი”; 2003; 250
გვანცელაძე თ., ზმნის უარყოფით ფორმათა წარმოების ძირითადი პრინციპები აფხაზურსა და
აბაზურ ენებში; თბ., „მეცნიერება”, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (არნ. ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1991; 69
Гванцеладзе Т., Основные принципы образования отрицательных форм глагола в абхазском и
абазинском языках; с. 66-68
გიგინეიშვილი ი., გამოკვლევები ,,ვეფხისტყაოსნის” ენის და ტექსტის კრიტიკის საკითხების
შესახებ.I.; თბ., „მეცნიერება”(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1975; 427
Гигинеишвили И. М., Иследования по вопросам языка и критики текста поэмы Шота Руставели
„Вепхисткаосани”; с. 387-397
გოგოლაშვილი გ., ხმალაძე თ., ერთხელ საქართველოში [დიალოგები ქართული ენის სიწმინდის
შესახებ]; თბ., (ბ.ჯორბენაძის საზოგადოება); 2000; 115
გოგოლაშვილი გ., კვანტალიანი ც., შენგელია დ., ქართული ენის ზმნური ფუძეების ლექსიკონი
(მასალები ქართული ენის სისტემატური კურსისათვის); თბ., „მეცნიერება” (არნ. ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1989; 439
გოგოლაშვილი გ., კვანტალიანი ც., შენგელია დ., ქართული ენის სახელზმნური ფუძეების ლექსიკონი
(მასალები ქართული ენის სისტემატური კურსისათვის); თბ., „მეცნიერება”(არნ. ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); ; 1991; 407
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გოგოლაშვლი გ., ქართული ზმნის უღვლილების სისტემა; თბ., ,,მეცნიერება” (არნ.ჩიქობავას
სახ.ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1988; 175
Гоголашвили Г. Б., Система спряжения грузинского глагола; с. 166-169
გოგოლაშვილი გ., ფიქრები დედაენაზე [ადრე გაზეთებში დაბეჭდილი წერილების კრებული]; თბ.,
1997; 85
გუდავა ტ., ბოთლიხური ენა ( გრამატიკული ანალიზი, ტექსტები, ლექსიკონი); თბ., საქ. სსრ. მეცნ.
აკადემიის გამომცემლობა, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; 1963; 264
დავითიანი აკ., ქართული ენის სინტაქსი, I. სინტაქსის ზოგადი საკითხები, მარტივი წინადადება.
(ქართული ენის სპეც-კურსის სახელმძღვანელო პედაგოგიური ინსტიტუტის ფილოლოგიის
ფაკულტეტის სტუდენტთათვის); თბ., „განათლება”; 1973; 425
Давитиани А. А., Синтаксис грузинского языка, I. общие вопросы синтаксиса Простое
предложение;
ვაშაკიძე თ., ზმნის აღწერითი წარმოება ძველ ქართულში; თბ., 1993; 358
ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების საკითხები. ეძღვნება აკად. არნ. ჩიქობავას
დაბადებიდან 80 წლისთავს; თბ., „მეცნიერება” (საქ. ალკკ. ცენტრ. კომიტეტის ახალგაზრდა
მეცნიერთა საბჭო, ენათმეცნიერების განყოფილება); 1978; 253
თაყაიშვილი ა., ქართული ფრაზეოლოგიის საკითხები; თბ., (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) საქ. სსრ.
მეცნ. აკად. გამომცემლობა; 1961; 154
თოფურია გ., ლეზგიური ზმნის ძირითადი მორფოლოგიური კატეგორიები (კიურიული და ახტის
დიალექტების მონაცემთა მიხედვით); თბ., (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1959; 136 (რეზ.
რუს. ენაზე)
თოფურია ვ., შრომები. ტ. III. „მეცნიერება”; (საქ. სსრ. მეცნიერებათა აკადემია. ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 1979; 343
Топуриа В.Т., Труды, т. III.,
თოფურია ვ., ვარლამ თოფურია –100; თბილისი, თსუ გამომცემლობა (თსუ, ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 2001; 198
იმნაიშვილი გრ., ქართლური დიალექტი, I. გამოკვლევა; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 1974; 279 (რეზ. რუს. ენაზე)
Имнайшвили Г.М., Картлийский диалект, I. исследование; с. 250-270
იმნაიშვილი გრ., ქართული ენის ინგილოური დიალექტის თავისებურებანი [ინგილოური ტექსტები];
თბ., ,,მეცნიერება”; 1966; 215
Имнайшвили Г.М., Особенности ингилойского наречия грузинского языка; с. 157-162
იმნაძე ნ., ბგერების აღქმის საკითხები ქართულ სალიტერატურო ენაში; თბ., ,,მეცნიერება” (არნ.
ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტ.); 1989; 87
Имнадзе Н., Вопросы восприятия звуков в грузинском литературном языке; с. 36-37
იმნაძე ნ., ზანური ენის მეგრული დიალექტის ბგერითი შედგენილობა (ექსპერიმენტული
გამოკვლევა); თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1981; 119
Имнадзе Н., Звуковой состав мегрельского диалекта занского языка; (Эксперим. исслед.); с. 71-71
კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო სიმპოზიუმი; მოხსენებათა თეზისები, თბ., (არნ. ჩიქობავს სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1991; 90
I международный симпозиум кавказоведов, Тбилиси; 1991; с. 15-20
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კახაძე ო., არჩიბული ენა და მისი ადგილი დაღესტნის მონათესავე ენათა შორის; თბ., „მეცნიერება”
(საქ. სსრ მეცნ. აკად. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), 1979; 551
Кахадзе О. И., Арчибский язык и его место среди родственных дагестанских языков; с. 446-528
კახაძე ო., გრამატიკული კლასები ლეზგიურ ენებში (ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი); თბ.,
„მეცნიერება“ (არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), 1985; 166
Кахадзе О. И., Грамматические классы в лезгинских языках; с. 152-157
კახაძე ო., პურეულის ლექსიკა ქართულში; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი);1987;
118
კელენჯერიძე მ., რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონები XVIII-XIX საუკუნეებისა; თბ., საქ. სსრ.
მეცნ. აკად. გამომცემლობა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; 1961; 91
Келенджеридзе М. А., Русско-грузинские рукописные словари XVIII-XIX веков; с. 79-89
კვანტალიანი ლ., მისამართი სიტყვისა და მიმართებითი ნაცვალსახელის შეთანხმება ქართულში; თბ.,
„მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1983; 107
კვანტალიანი ლ., ქართული ზეპირი მეტყველების სინტაქსის საკითხები; თბ., „მეცნიერება” (არნ.
ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტ.); 1990; 124
Кванталиани Л., Вопросы синтаксиса грузинской разговорной речи; с. 119-120
კვარაცხელია გ., მხატვრული ენის შესწავლის ლინგვისტური ასპექტები; თბ., თსუ გამომცემლობა;
1995; 199
კვარაცხელია გ., ქართული ენის ფუნქციური სტილისტიკა; თბ., თსუ გამომცემლობა; 1990; 291
Кварацхелиа Г., функциональная стилистика грузинского языка, с. 255-278 (რეზ. ინგ. ენ. 279)
კიზირია ან., მარტივი წინადადების შედგენილობა ქართველურ ენებში; თბ., „მეცნიერება”
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1982; 310
Кизириа А. И., Состав простого предложения в картвельских языках; с. 301-304
კიზირია ან., მარტივი წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში; თბ., საქ. სსრ. მეცნიერებათა
აკადემიის გამომცემლობა (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1963, VIII; 335
Кизириа А. И., Состав простого предложения в древнегрузинском языке;
კიზირია ან., ნარკვევები ქართული ენის შესწავლის ისტორიიდან; თბ., „ქართული ენა” (არნ.
ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1997; 149
კიზირია ან., რთული წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში; თბ., „მეცნიერება”
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1969; 159
Кизириа А. И., Состав сложного предложения в древнегрузинском языке;
კიზირია ან., ქართული ენა, I. ფონეტიკისა და მორფოლოგიის პრაქტიკუმი; (საქ. სსრ განათლების
სამინისტროს სამეც.-მეთოდ.კაბინეტის გამომცემლობა); 1957; 176
Кизириа А. И., Грузинский язык I.практикум фонетики и морфологии
კიზირია ან., ქართული ენა I.ფონეტიკისა და მორფოლოგიის პრაქტიკუმი. (მეორე შევსებული
გამოცემა), თბილისი „ცოდნა”; 1960; 170
კიზირია ან., ქართული ენა (პრაქტიკუმი) მეოთხე შევსებული გამოცემა (პედაგ.ინსტ-ის
სტუდენტებისათვის); თბ., „განათლება”; 1974; 276
კიზირია ნ., სალიტერატურო ქართულის ინტონაციის საკითხები; თბ., „მეცნიერება”
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1987; 142
Кизириа Н., Вопросы интонации грузинского литературного языка; с. 133-136
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კიზირია ნ., ჭანურის ბგერითი შედგენილობა (ექსპერიმენტული გამოკვლევა სოფ. სარფის
მეტყველების მიხედვით); თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი);1980; 94
Кизириа Н., Звуковой состав чанского диалекта занского языка (экспериментальное
исследование); с. 67-68
კითხვარი ქართული დიალექტოლოგიური ატლასის მასალისათვის; თბ., „მეცნიერება”
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1984; 79
Вопросник для составления диалектологического атласа грузинского языка;
ლეჟავა ლ., ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორია და პრინციპები; თბ.,
2004; 251
ლომთათიძე გ., გამდიდრებისათვის ქართულისა ჩემისა [დიალექტოლოგიური მასალა], შემდგენელი
გურამ ბედოშვილი; თბ., „ქართული ენა” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1999; 140
ლომთათიძე ქ., აფხაზური და აბაზური ენების ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი, I. ფონოლოგიური
სისტემა და ფონეტიკური პროცესები; თბ., „მეცნიერება”; 1976; [ყდაზე:1977], 343
Ломтатидзе К., Историко-сравнительный анализ абхазского и абазинского языков, I. фонетическая
система и фонетические процессы; с. 279-310
ლომთათიძე ქ., აფხაზური ენის ტაპანთური დიალექტი (ტექსტებითურთ); საქ. სსრ. მეცნ. აკად.
გამომცემლობა (ლითოგრაფიული გამოცემა) [რეზიუმე რუსულად]; 236-246
ლომთათიძე ქ., აშხარული დიალექტი და მისი ადგილი სხვა აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა შორის
(ტექსტებითურთ); საქ. მეცნ. აკად.გამომცემლობა, (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1954; XII;
350
Ломтатидзе К., Ашхарский диалект и его место среди других абхазско-абазинских диалектов; с.
107
ლომთათიძე ქ., კომპლექსთაგან მომდინარე ბილაბიალური ხშულები ქართველურ ენებში; თბ.,
„მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1984; 68
Ломтатидзе К., Билабиальные смычные восходящие к комплексам в картвельских языкох; с. 61
ლომთათიძე ქ., ლოკალურ პრევერბთა ძირითადი სახეობანი და მათი გაფორმება აფხაზურსა და
აბაზურში; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1981; 101
Ломтатидзе К., Основные виды локальных превербов и их оформление в абхазском и абазин.
языках; с. 89-95
ლომთათიძე ქ., სონანტთა მეზობლად ხშულთა გამკვეთრება (დაყრუება) ქართველურ ენებში; თბ.,
თსუ გამომცემლობა (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1996; 22
Lomtatidze Q., On the Transformation of Occlusive into glottocclusives (devoicing) in the vicinity of
sonants in Kartvelian Languages;
მარტიროსოვი არ., იმნაიშვილი გრ.; ქართული ენის კახური დიალექტი [ენობრივი მიმოხილვა]
(გამოკვლევა და ტექსტები ლექსიკონითურთ): ა) კახეთის ისტორიის საბუთები, ბ)
შიგნიკახური, გ) გარეკახური, დ) ქიზიყური. ლექსიკონი; თბ., საქ. სსრ, მეცნ. აკადემიის
გამომცემლობა (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1956; VIII; 193
მარტიროსოვი არ., ქართული ენის ჯავახური დიალექტი (გამოკვლევა და ტექტები
ლექსიკონითურთ); თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1984; 271 გვ. ( რეზ.
რუს. ენაზე), 261-266
Мартиросов А. Г., Джавахский диалект грузинского языка; с. 261-266
მირიანაშვილი ნ., ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულსა და რუსულ ენებში (თარგმნითი
ლექსიკონების მიხედვით); თბ., „მეცნიერება”; 1986; 121
Мирианашвили Н., Цветообазначающая лексика в грузинском и русском языках; с. 112-121
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მოდელი – 96, კონფერენცია ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები; თბილისი (არნ.
ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1996; (2-4 ივლისი), 46
Model – 96, Conference–Conceptional and Computeral Models of Language (July 2-4) Tbilisi; 1996;
[Abstracts]
მოდელი – 97, კონფერენცია ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები; თბილისი (არნ.
ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1997; (1-3 ივლისი), 78
ნარკვევები იბერიულ-კავკასიურ ენათა მორფოლოგიიდან (ეძღვნება აკად. ვ. თოფურიას ხსოვნას);
„მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი);1980; 166
Очерки морфологии иберийско-кавказских языков. (посвящается памяти акад. В.Топуриа), Тб.,
„Мецниереба”; 1980; с. 166 (ИЯ АН Груз. ССР)
საენათმეცნიერო კრებული I. თბ., თსუ გამომცემლობა (ეძღვნება გ.ახვლედიანის ხსოვნას); 1984; 283
საენათმეცნიერო ძიებანი [კრებული]; თსუ გამომცემლობა, თსუ საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1983; 258
Лингвистические разыскания [сборник]
საენათმეცნიერო ძიებანი, V (ეძღვნება ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 120-ე წლისთავს), თბ., (ბ.
ჯორბენაძის საზოგადოება); 1996; 325
სალარიძე თ., ალგეთის ხეობის ქართლური; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1978;
251 [ტექსტები: 182-207; საძიებელი დარგობრივი ლექსიკისა: 221-48]
Саларидзе Т., Картлийский диалект Алгетского ущелья; с. 210-214
საქ. სსრ მეცნიერებათა აკად. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა
შრომების კრებული; თბ. „მეცნიერება”; 1970; 211
სუხიშვილი მ., გარდამავალი ზმნები ქართულში (სისტემისა და ისტორიის ზოგი საკითხი); თბ.,
„მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1986; 123
Сухишвили М., Переходные глаголы в грузинском языке (некоторые вопросы системы и истории);
с. 119
სუხიშვილი მ., სტატიკური ზმნები ქართულში; თბ. „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი);
1976; 147 (რეზ. რუს. ენაზე)
Сухишвили М., Статические глаголы в грузинском языке; с. 124-141
ტოვარი ანტონიო, ბასკური ენა. ავტორიზებული ინგლისური თარგმანიდან თარგმნა ნ. სტურუამ.
არნ. ჩიქობავას წინასიტყვაობითა და რედაქციით; თბ. „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 1980; 102
უთურგაიძე თ., გრამატიკული კატეგორიებისა და მათი ურთიერთმიმართებისათვის ქართულ
ზმნაში; თბ., „ქართული ენა” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 2002; 244
უთურგაიძე თ., თუშური კილო; ა. შანიძის რედაქციით. თსუ გამომცემლობა, (ძველი ქართული ენის
კათედრის შრომები) 6, ტექსტები: 69-85; ლექსიკონი: 187-223; 1960; 08-233
Утургаидзе Ф. Г., тушинский диалект грузинского языка;
უთურგაიძე თ., ქართული ენის მთის კილოთა ზოგიერთი თავისებურება; (ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი), „მეცნიერება”; 1966; 125
Утургаидзе Ф. Г., Некоторые особенности горских диалектов грузинского языка; с. 111-121
უთურგაიძე თ., ქართული ენის სახელის მორფონოლოგიური ანალიზი; თბ. „მეცნიერება”
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1986; 138
Утургаидзе Ф. Г., Морфонологический анализ имен грузинского языка; с. 132-136
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უთურგაიძე თ., ქართული ენის ფონემატური სტრუქტურა; თბ. „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი); 1976; 218 ( რეზ. რუს. ენ.)
Утургаидзе Ф., Фонематическая структура грузинского языка; с. 206-215
Утургаидзе Ф. Г., Грамматические категории глагола и их взаимотношения в грузинском языке; с.
215-239
უთურგაიძე თ., ქართული ენის შესწავლის ისტორია. ნაწილი I. თბ., „ქართული ენა” (არნ. ჩიქობავას
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1999; 303 [ვრცელი რუს. ტექსტი: 224-302]
ფანჩვიძე ვლ., უდურის გრამატიკული ანალიზი; თბ. „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი);
1974; 279
Панчвидзе В., Грамматический анализ удинского языка; с. 248-269
ფოჩხუა ბ., ქართული ენის ლექსიკოლოგია; თბ., თსუ გამომცემლობა (თსუ ახალი ქართული ენის
კათედრა); 1974; 402
Почхуа Б., Лексикология грузинского языка;
ქავთარაძე ივ., ზმნის ძირითადი კატეგორიების ისტორიისათვის ძველ ქართულში; თბილისი, საქ.
მეცნ. აკადემიის გამომცემლობა, 1954; XV; 356
Кавтарадзе И., К истории основных грамматических категорий глагола в древнегрузинском языке
ქავთარაძე ივ., იაკობ გოგებაშვილი და ქართული ენა; თბ., საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გამომცემლობა; 1956;
101 (მეცნ.-პოპულარული სერია)
ქავთარაძე ივ., ქართული ენის ისტორიისათვის (XII-XVIIIსს.), თბ., თსუ ახალი ქართული ენის
კათედრა; 1964; XV; 403
Кавтарадзе И., История грузинского языка; с. 385-396
ქავთარაძე ივ., ქართული ენის მოხეური დიალექტი (გამოკვლევა, ტექსტები, ლექსიკონი); თბ.,
„მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1985; 422
Кавтарадзе И., Мохевский диалект груз. языка; с. 402-404
ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების წელიწდეული, I-II; ტფ., 1923-24; VIII; 380
ქაროსანიძე ლ., დიონისიოს თრაკიელის „გრამატიკის ხელოვნება” და ძველი ქართული გრამატიკული
აზროვნება [ბერძნული ტექსტი და ქართული თარგმანი, 89-118]; თბ. „ლოგოსი” (თსუ
კლასიკური ფილოლ. ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი); 1998; 187
ქაროსანიძე ლ., დიონისე თრაკიელის „გრამატიკის ხელოვნება” და ძველი ქართული გრამატიკული
აზროვნება. (მეორე გამოცემა); თბ., „ლოგოსი” (თსუ კლასიკური ფილოლოგიის,
ბიზანტისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი); 2000; 187
ქაცარავა მ., ვაშაკიძე ი., ქართული ენის პრაქტიკული კურსი (არასპეციალური ფაკულტეტის
სტუდენტებისათვის); ქუთაისი; 2002; 182
ქერქაძე ირ.; ცხოველების აღმნიშვნელი ლექსიკა ძველ ქართულში (სხვა ქართველური ენების
მონაცემებთან შედარებით); თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1974; 281
Керкадзе И., Лексика,обозначающая животных в древнегрузинском литературном языке в
сравнении с данными других картвельских языков; с. 232-233
ღამბაშიძე რ., ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია და მისი შედგენის ძირითადი პრინციპები; თბ.
„მეცნიერება”; 1986; 182
Гаммбашидзе Р., Грузинская научная терминология и основные принципы терминотворчества; с.
175-178
ღვინაძე თ., ქართული ზმნის ვნებითი გვარის ფორმათა სტილისტიკა; თბ., „მეცნიერება” (არნ.
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1989; 181
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ღვინჯილია ლ., არსებით სახელთა მრავლობითის წარმოება დარგუულსა და ლაკურში; თბ.,
„მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); (რეზ. რუს. ენაზე), 1978; 214
Гвинджилиа Л., Образование множественного числа имен существительных в даргинском и
лакском языках; с. 187-190
ჩანტლაძე ი., ქართველოლოგიური ძიებანი I. [ძვ. წერილების კრებული]; თბ., „ქართული ენა”; 1998;
254
ჩართოლანი ნ., ჩვენებით ნაცვალსახელთა სისტემები ქართულში სხვა ქართველურ ენებთან
შედარებით; თბ., „მეცნიერება”; 1985; 167
Чартолани Н., Системы указательных местоимений в грузинском языке в сравнении с системи
других картвельских языков с. 149-158
არნოლდ ჩიქობავას (დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული); თბ., „მეცნიერება” (საქ.
სსრ მეცნიერებათა აკადემია; 1979; с. 264
Арнольлду Степановичу Чикобава (Сборник, поевященый 80-летию со дна раждения), Тб.,
„Мецниереба” 1979; с. 264 (Ан ГССР)
ჩიქობავა არნ., ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში. I. ნომინატიური
და ერგატიული კონსტრუქციების ისტორიული ურთიერთობა ძველი ქართული
სალიტერატურო ენის მონაცემთა მიხედვით; თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის გამომცემლობა;
1948; VIII; 148 (რეზ. რუს. ენ.)
Чикобава А., Проблема Эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках. I. Историческое
взаимоотношение номинативной и эргативной конструкций по данным древнегрузинского
литературного языка; Тб; 1948; с.129-148
ჩიქობავა არნ., ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში . II. ერგატიული
კონსტრუქციის რაობის თეორიები; თბ., საქ. სსრ. მეცნ. აკადემიის გამომცემლობა,
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; 1961; 169 (რეზ. რუს. ენ.)
Чикобава А., Проблема Эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках. II. Теории
сущности эргативной конструкции; Тб; 1961; с. 129-169
ჩიქობავა არნ., იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ისტორია; თბ. „განათლება”; 1965; XV; 412
Чикобава А., История изучения иберийско-кавказских языков;
ჩიქობავა არნ., იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი; თბ., თსუ გამომცემლობა; 1979; 322
(განათლების სამინისტროს მიერ დამტკიცებულია სახელმძღვანელოდ სტუდენტებისათვის)
Чикобава А., Введение в иберийско-кавказское языкознание;
ჩიქობავა არნ., მარტივი წინადადების პრობლემა ქართულში. I. ქვემდებარე-დამატების საკითხი
ძველს ქართულში (მასალები მეთოდოლოგიური იმანენტიზმისათვის); ტფ., უნივერსიტეტის
გამოცემა; 1928; X-292
Чикобава А., Проблема простого предложения в грузинском языке. I. Подлежащее и дополнение в
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ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2010 წ., თბილისი. გამომცემლობა მერიდიანი
არნოლდ ჩიქობავა, შრომები, ტ. 1, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
2010 წ., თბილისი. გამომცემლობა - მერიდიანი
გიორგი გოგოლაშვილი, ქართული ზმნა ( PDF). არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი. 2010 წ., თბილისი. გამომცემლობა - მერიდიანი. რეზ. ინგლისური
იზა ჩანტლაძე, ქეთევან მარგიანი-სუბარი, მედეა საღლიანი, რუსუდან იოსელიანი, კოდორული
ქრონიკები (გამოკვლევებითურთ). ტომი I. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი. რუსთაველის ფონდი, 2007-2010 წ., თბილისი. გამომცემლობა - გლობალ-პრინტი
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ლალი ეზუგბაია, მეგრულ-ლაზურის გრამატიკის საკითხები (PDF, WORD). არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2010 წ., თბილისი. გამომცემლობა - მერიდიანი. რეზ.
ინგლისური
ქეთევან მარგიანი-სუბარი, ზემოსვანურ დიალექტთა მორფოსინტაქსური ანალიზის ზოგი ასპექტი.
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 2008-2009 წ., თბილისი.
გამომცემლობა - მწიგნობარი. რეზ. ინგლისური
მერაბ ჩუხუა, ინგუშური ენა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2009 წ., თბილისი. თსუ-ს
გამომცემლობა
გვანცა გვანცელაძე, ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანის მახასიათებლები ქართულში. არნოლდ
ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2009 წ., თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი
ნოდარ არდოტელი, ნაზმნარი სახელები დიდოურ ენებში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2009 წ., თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი. რეზ. რუსული
თედო უთურგაიძე, ქართული ენის დონეთა ძირითადი მახასიათებლების
ურთიერთზემოქმედებისათვის - გლობალურ ენობრივ სისტემაში (PDF, WORD). არნოლდ
ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2009 წ., თბილისი. გამომცემლობა - მერიდიანი. რეზ.
ინგლისური
ვასილ აბაშვილი (კუზიბაბაშვილი), ქართული ენის ინგილოური დიალექტი. არნოლდ ჩიქობავას
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2009 წ., თბილისი. გამომცემლობა - მერიდიანი
ნოდარ არდოტელი, ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი ფონეტიკა. არნ.
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერებათა ინსტიტუტი. 2009 წ., თბილისი. გამომცემლობა უნივერსალი. რეზ. - ინგლისური, რუსული
არნოლდ ჩიქობავა, შრომები, ტ. IV, (ჭანურ-მეგრულ-ქართული შედარებითი ლექსიკონი). არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008 წ., თბილისი. გამომცემლობა - მერიდიანი
არნოლდ ჩიქობავა - შრომები, ტ. ІІІ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
2008 წ., თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა. რეზ. რუსული
არნოლდ ჩიქობავა, ენათმეცნიერების შესავალი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ
ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2008 წ., თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი
მერაბ ჩუხუა, იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამატიკა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ
ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2008 წ., თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი.
რეზ. ინგლისური
როსტომ ფარეულიძე , ჩეჩნური ზმნა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ჰუმანტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი. 2008 წ., თბილისი.
გამომცემლობა - უნივერსალი. რეზ. რუსული
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ლამარა ნოზაძე, ქართული ენის ლექსიკოლოგიის პრობლემები. - საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2008 წ., თბილისი. გამომცემლობა
- უნივერსალი
ლამარა ნოზაძე, ქართველურ ენათა ისტორიული მორფოლოგიის საკითხები. საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
2008 წ., თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი
პაატა ცხადაია, სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი, ІІ (ზუგდიდის რაიონი). თბილისის
ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, ქართული ენის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2007 წ., თბილისი. გამომცემლობა
- უნივერსალი
პაატა ცხადაია, სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი, ІІІ ( ხობის რაიონი). თბილისის ივანე
ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, ქართული ენის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2007 წ., თბილისი. გამომცემლობა
- უნივერსალი.
პაატა ცხადაია, სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი, ІV ( ჩხოროწყუს რაიონი). თბილისის
ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, ქართული ენის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2007 წ., თბილისი. გამომცემლობა
- უნივერსალი
ნოდარ არდოტელი, დიდოური ენა (აღწერითი ანალიზი და ტექსტები). საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2007 წ., თბილისი.
გამომცემლობა - უნივერსალი. რეზ. რუსული
მიხეილ ქურდიანი, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების საფუძვლები. საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, გელათის
მეცნიერებათა აკადემია. 2007 წ., თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი
ნანა მაჭავარიანი, სინტაქსურ მიმართებაში შემავალი ზმნური კატეგორიები აფხაზურსა და
ქართულში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2006 წ., თბილისი.
გამომცემლობა - ქართული ენა. რეზ. რუსული
ნანა მაჭავარიანი, მცენარეთა ლექსიკა აფხაზურში (სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი). არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2006 წ., თბილისი. გამომცემლობა ქართული ენა. რეზ. ინგლისური
ქეთევან ლომთათიძე, აბაზური ენა. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 2006 წ.,
თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი
ვაჟა შენგელია, ქართველურ და ჩერქეზულ ენობრივ სისტემათა ისტორიის ზოგი საკითხი.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2006
წ., თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა, უნივერსალი. რეზ. რუსული
გრიგოლ იმნაიშვილი, გურული დიალექტი. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2006
წ., თბილისი.გამომცემლობა - უნივერსალი. რეზ. რუსული
გენადი ბურჭულაძე, არნ. ჩიქობავას „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი“ და
თბილისის - ხელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია არნ. ჩიქობავას
სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2006 წ., თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი. რეზ.
რუსული
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შორენა ლომაია, ადგილისა და დროის ზმნისართები მეგრულ-ლაზურში. საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2006 წ., თბილისი.
გამომცემლობა - უნივერსალი. რეზ. რუსული
ნანა გულუა, ფრინველთა ლექსიკა ზანურში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ
ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2006 წ., თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი.
რეზ. რუსული
ვახტანგ მაღრაძე, ქართველური ტოპონიმებისა და გვარების წარმოება და ურთიერთმიმართება.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2006
წ., თბილისი. რეზ. ინგლისური.
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