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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 იბერიულ-

კავკასიურ 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 ეროვნულ-

ისტორიული 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 
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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 
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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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Гвинадзе Т., Стилистика пассивных форм грузинского глагола; с. 166-169 

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 

древнегрузинском языке; (Материалы по методологическому иманентизму)  

ჩიქობავა არნ., მარტივი წინადადების პრობლემა ქართულში. I. ქვემდებარე-დამატების საკითხი 

ძველს ქართულში (მასალები მეთოდოლოგიური იმანენტიზმისათვის); თბ., (მეორე გამოცემა), 

„მეცნიერება”; 1968; 024-295 

Tchikobava Arn., Probleme de la proposition simple en georgien. I. syet et objet dans la vieille langue 

georgienne; p. 246-256 

ჩიქობავა არნ., რა თავისებურაბანი ახასიათებს ქართული ენის აგებულებას? [II გამოცემა]; თბ., 

(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, საქ. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზად. 

ცენტრ. ინსტიტუტი); 1998; 123 
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ჩიქობავა არნ., სავარჯიშოები ქართულ პალეოგრაფიაში. რვეული I. ასომთავრული დამწერლობის 

ნიმუშები წინასიტყვაობით; 1930; IV; 20 

Чикобава А., Практикум грузинской палеографии. Тетрадь. I. Образцы заглавного письма с 

предисловием;  

ჩიქობავა არნ.,  სავარჯიშოები ქართულ პალეოგრაფიაში. რვეული II. ნუსხური დამწერლობის 

ნიმუშები წინასიტყვაობით;  1937; III; 48 

Чикобава А., Практикум грузинской палеографии. Тетрадь. II. Образцы заглавного строчного 

письма с предисловием;  

ჩიქობავა არნ., ვათეიშვილი ჯ., პირველი ქართული ნაბეჭდი გამოცემები; თბ., „ხელოვნება” ; 1983; 

623 

ჩიქობავა არნ., სახელის ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში.; თბ., საქ. სსრ 

მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა; 1942; XXXVI; 342 (აკად. ნ. მარის სახ. ენის 

ინსტიტუტი) 

Чикобава А., Древнейшая структура именных основ в картвельских языках; Тб.; 1942; с. 263-280 

Tchikobava Arn., the oldest struqture of noun bases in kartvelian languages; p. 281-298 

ჩიქობავა არნ., ქართული ენის ზოგადი დახასიათება [II გამოცემა]; თბ., „ქართული ენა” (არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1998; 94 

ჩიქობავა არნ., ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის.(ზმნის 

გარდამავლობასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები); ტფ., სახელგამი (ენისა და 

ტერმინოლოგიის კომიტეტი და სახელმწიფო გამომცემლობა); 1934; 17 

ჩიქობავა არნ., ჭანურის გრამატიკული ანალიზი (ტექსტებითურთ); ტფ., სსრკ მეცნიერებათა 

აკად.საქართველოს ფილ. გამოცემა; 1936; XIX; 249-152 

Чикобава А., Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта с текстами; Тб; 1936; с. 207-227 

Tchikobava Arn., Analyse grammaticale du dialecte tchane (laze); p. 371-416, p. 228-249 

Чикобава А., Ватеишвили Дж., Первые грузинские печатные йздания;   

Chikobava Arn.,Vateishvili J., First printed books in Georgian;  

ჩიქობავა არნ., ცერცვაძე ილ., ხუნძური ენა.  პარალელური ტექსტები: ჯერ სამწერლო ენაზე, შემდეგ 

კი იგივე ტექსტი სხვადასხვა კილო-თქმებზე; თბ., თსუ გამომცემლობა (კავკასიურ ენათა 

კათედრის შრომები. II ); 1962; XII-442 

Чикобава А., Церцвадзе И., Аварский язык.; Тб. Труды кафедры кавказских языков; 1962; XII; 442 
Очерки по иранской ономастике, с. 90-92 

ცოცანიძე გ., ფშაური დიალექტი; თბ., „მეცნიერება” (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი);1978; 270 

Цоцанидзе Г., Пшавский диалект грузинского языка; [ლექსიკონი: 223-41]  

ძიძიშვილი მ., ფონეტიკური პროცესები ძველ ქართულში; თბ., საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 

გამოცემა, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; 1960; 163 

Дзидзишвили М.,Фонетические процессы в древнегрузинском языке; 131-155 

ჭინჭარაული ალ., ვაჟა-ფშაველას თხზულებათა ტექსტის დადგენისათვის; თბ., თსუ გამომცემლობა 

(თსუ ვაჟა-ფშაველას კაბინეტი); 1977; 194 

Чинчараули А., К установлению текста сочинений Важа-Пшавела;   

ჭინჭარაული ალ., „ვეფხისტყაოსნის” ენისა და ტექსტის საკითხები. წიგნი I.; თბ., „განათლება”; 1982; 

277 

ჭინჭარაული ალ., ხევსურულის თავისებურებანი (ტექსტებითა და ინდექსით); თბ., საქ. სსრ 

მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა,ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1960; XII; 486 
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Чинчараули А., Особенности хевсурского диалекта грузинского языка; с. 312-323 

ჭოხონელიძე ნ., კორელაციურ ფუძეთა ისტორია ქართულ ენაში; თბ., „ქართული ენა” 

(ენათმეცნიერების ინსტიტუტი);  2000; 119 

ჯორბენაძე ბ., ბალავარი მწერლობისა; თბ., „საბჭოთა საქართველო”; 1987; 265 [პოეტური ენისა და 

სტილის საკითხები] 

Джорбенадзе Б., Основа словесного творчества;   

ჯორბენაძე ბ., ენა და კულტურა; თბ.; 1997; 202 

ჯორბენაძე ბ., ზმნის გვარის ფორმათა წარმოებისა და ფუნქციის საკითხები ქართულში; თბ., თსუ 

გამომც.; (რეზ. რუს. ენაზე) 1975; 238 

Джорбенадзе Б., Вопросы образования и функции глагольной категории залога в грузинском 

языке; с. 234-236 

ჯორბენაძე ბ., ბ. ჯორბენაძის დაბადებიდან 60 წლისთავზე მიძღვნილი კრებული; თბ., „ქართული 

ენა”; 203; 167 

ჯორბენაძე ბ., ზმნის ხმოვანპრეფიქსული წარმოება ქართულში; თბ., თსუ გამომც., 1983; 247 (თსუ 

ახალი ქართული ენის კათედრა) 

Джорбенадзе Б., Формообразующие гласные префиксы в глаголах грузинского языка; с. 228-239 

ჯორბენაძე ბ., ონომასტიკური გულანი; თბ., „მეცნიერება” (არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1993; 179 

ჯორბენაძე ბ., პოეზიის ენა [გალაკტიონ ტაბიძის შესახებ]; თბ., (ბ.ჯორბენაძის საზოგადოება); 1999; 

104 

ჯორბენაძე ბ., ქართველურ ენათა დიალექტები; თბ., თსუ გამომცემლობა;  1995; 445 

ჯორბენაძე ბ., ქართული დიალექტოლოგია. I. თბ., „მეცნიერება” (არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი); 1989; 636 [რეზ. რუს (624; 27) და ინგლ. (628; 31) ენებზე] 

ჯორბენაძე ბ., ქართული დიალექტოლოგია 2. თბილისი;1998; 673 

ჯორბენაძე ბ., ქართული ენის მორფოლოგია (პროგრამა-პროსპექტი); თბილისი; 1995; 80 

ჯორბენაძე ბ., ქართული ენის ფაკულტატიური გრამატიკის საკითხები; თბ., თსუ გამომცემლობა;  

1985; 227 

Джорбенадзе Б., Вопросы факультативной грамматики грузинского языка; с. 225-226 

ჯორბენაძე ბ., ქართული ზმნის ფორმობრივი და ფუნქციური ანალიზის პრინციპები; თბ., თსუ 

გამომცემლობა (თსუ ახალი ქართული ენის კათედრა); 1980; 408 

Джорбенадзе Б., Принципы формального и функционльного анализа грузинского языка;  

Морфология грузинского языка (программа-проспект), Тб., 1995; с. 80 

ბესარიონ ჯორბენაძეს (ბ. ჯორბენაძის დაბადების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული), თბ., 

„ქართული ენა“, 2003; 167 

არნოლდ ჩიქობავა, შრომები, ტ. VII, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2013 წ., თბილისი. 

თსუ გამომცემლობა. რეზ. ქართული, რუსული, ინგლისური  
 

არნოლდ ჩიქობავა, შრომები, ტ. VI, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2012 წ., თბილისი. თსუ 

გამომცემლობა  
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იზა ჩანტლაძე,  ქართველური ლექსიკის ისტორიიდან. არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი, თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი. 2012  წ., თბილისი. გამომცემლობა - კაი ყმა. რეზ. ქართული, ინგლისური  

 

ირინე ასათიანი, ლაზური (ჭანური) ტექსტები. 2012 წ., თბილისი. გამომცემლობა - არტანუჯი. რეზ. 

ინგლისური 
 

დარეჯან ჩხუბიანიშვილი, საენათმეცნიერო წერილები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 

2012 წ., თბილისი.  თსუ  გამომცემლობა 
 

ეტიმოლოგიური ძიებანი  IX, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2012 წ., 

თბილისი. თსუ გამომცემლობა. რეზ. ინგლისური, რუსული 
 

ეტიმოლოგიური ძიებანი VIII, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2011 წ., 

თბილისი. გამომცემლობა - დედაენა. რეზ. ინგლისური, რუსული 

 

ქეთევან მარგიანი-სუბარი,   ევიდენციალობის კატეგორია სვანურ ენაში. ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2012 წ., თბილისი. გამომცემლობა - გლობალ პრინტი. რეზ. 

ინგლისური, რუსული 
 

არნოლდ ჩიქობავა,  შრომები, ტ. V, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011 წ., თბილისი. გამომცემლობა - 

მერიდიანი 

 

გიორგი გოგოლაშვილი, ავთანდილ არაბული, მურმან  სუხიშვილი, მარიამ მანჯგალაძე, ნინო 

ჭუმბურიძე, ნინო ჯორბენაძე,  თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია - სალიტერატურო 

ენა. არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი. 2011 წ., თბილისი. გამომცემლობა - მერიდიანი 

 

მედეა საღლიანი, პირისა და რიცხვის გრამატიკული კატეგორია სვანურში. არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2011 წ., თბილისი. გამომცემლობა - მერიდიანი. პუბლიკაციის 

ენა - ქართული. რეზ. ინგლისური 

 

გიორგი ახვლედიანი, მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის (PDF). არნოლდ 

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. 

 

კონსტანტინე კაკიტაძე, სიტყვის მნიშვნელობის ცვლის საკითხები ქართულში. 2005 წ., თბილისი. 

რეზ. რუსული 

 

ავთანდილ არაბული,  ქართული მეტყველების კულტურა. 2005  წ., თბილისი. გამომცემლობა - 

უნივერსალი 

 

გენადი ბურჭულაძე,  დიდ წინაპართა ნაკვალევზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2005 წ., თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა 

 

მაკა სალია, მეთევზეობის ლექსიკა ზანურში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ 

ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2005 წ., თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი. 

რეზ. რუსული 

 

გვანცა გვანცელაძე, ცხოველთა სახელები , როგორც ადამიანის მახასიათებლები ქართულში. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.  

2005 წ.,  თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა 

 

მანანა ტაბიძე, ენობრივი სიტუაცია საქართველოში და ქართული ენის ფუნქციონირების საკითხები. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი. 2005 წ.,  თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა. რეზ. ინგლისური 

 

თეა ბურჭულაძე, შერწყმული წინადადება ქართულში. 2005 წ., თბილისი. გამომცემლობა - ქართული 

ენა 

  

ვახტანგ მაღრაძე,  ქართველური ჰიდრონიმები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია არნ. ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2004 წ.,  თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა. რეზ. 

ინგლისური 

 

როსტომ ფარეულიძე, ჩეჩნურ-ქართული ლექსიკონი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიური ცენტრი. 2003 წ., თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა 

 

მერაბ ჩუხუა, ქართველურ ენა-კილოთა შედარებითი ლექსიკონი.  2003 წ.,  თბილისი. გამომცემლობა - 

უნივერსალი  

 

გენადი ბურჭულაძე, შეიცან თავი შენი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია არნ.ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2003 წ., თბილისი.  გამომცემლობა - ქართული ენა. რეზ. 

რუსული 
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თეიმურაზ გვანცელაძე, აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის, ტომი მეორე. ქართული 

ენის  - გრამატიკული მიმოხილვა. ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი (აფხაზურ ენაზე). იუნესკო. 

საქართველოს რესპუბლიკის იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია. საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2003 წ., 

თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა. ინტელექტი 

 

თეიმურაზ გვანცელაძე, აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის, ტომი პირველი. , 
ქართული ენის გრამატიკული მიმოხილვა, ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი, საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2003 წ., 

თბილისი, ქართული ენა  
 

თედორე უთურგაიძე, გრამატიკული კატეგორიებისა და მათი ურთიერთმიმართებისათვის ქართულ 

ზმნაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტი. 2002 წ., თბილისი. გამომცემლობა - უნივერსალი. რეზ. რუსული 

 

ვარლამ თოფურია, შრომები II. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2002 წ., თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა 

 

ავთანდილ არაბული,  ზმნური და სახელური ფუძექმნადობის პრობლემა ქართველურ ენებში. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 

2001 წ., თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა 

 

ვარლამ თოფურია, ქართული ენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, საქართველოს მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 

გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი. 2000 წ., თბილისი. გამომცემლობა - სკოლა  

 

ნინელი ჭოხონელიძე, ძველი ქართულის ფუძეთა კორელაციურ ცვლილებათა ისტორია. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2000 

წ., თბილისი. გამომცემლობა - ქართული ენა 


