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განათლება  
 
 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ფილოლოგიური, იბერიულ-

კავკასიური ენები 

1990-1995 
ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

   

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი 

 
  

დისერტაციის დაცვის  

თარიღი 
2005 წლის 29 მარტი 

დისერტაციის თემა 

„ნასესხობანი სვანურ ენაში“ 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

დისერტაციის დაცვის  

თარიღი 
 

დისერტაციის თემა  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

     
 

 

 



სამუშაო გამოცდილება 
 

  

თარიღი 
დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

(წლების მიხედვით) 

2010- 2018  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ 

ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

2006-2009 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა 

განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

2006 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა 

განყოფილების  მეცნიერი თანამშრომელი 

2005-2006 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა 

განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

2004-2005 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა 

განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი 

2000-2004 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა 

განყოფილების უფროსი ლაბორანტი 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შრომათა სია 

 

წიგნები, სტატიები, მასალები  

 
 

 

№ 

ავტორის გვარი და 

სახელი 
ყველა  

თანაავტორის 

მითითებით 

პუბლიკაციის  

სახეობა:  
 

მონოგრაფია, სტა-

ტია, საკონფერენ-

ციო  

მასალები და სხვა 

პუბლიკაციის სათაური, 

ავტორის გვარი და სახელი  
ჟურნალის/ 

გამომცემლობის  

დასახელება, ტიპი/ტომი, გვერდე-

ბი, პუბლიკაციის  

ელექტრონული  

მისამართი  

(არსებობის შემთხვევაში) გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
 წ

ელ
ი

 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 
 რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

(ა
რ

სე
ბ

ო
ბ

ი
ს 

შე
მთ

ხ
ვე

ვა
ში

) 

1. მედეა საღლიანი მონოგრაფია 
სვანური ენის სტრუქტურის 

საკითხები, გვ. 1-935 

20
16

 

35
 

2. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: რ. 

გერსამია, ზ. 

კიკვიძე, მ. ლომია, 

ნ. მამისეიშვილი) 

მონოგრაფია 
ფონოსემანტიკური ლექსიკა 

ქართველურ ენებში, გვ. 1-498 

20
16

 

20
 

3. მედეა საღლიანი მონოგრაფია 

პირისა და რიცხვის 

გრამატიკული კატეგორია 

სვანურში, 

გვ. 1-235 
20

11
 

25
 

4. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ი. 

ჩანტლაძე, ქ. 

მარგიანი-

დადვანი, ქ. 

მარგიანი-სუბარი, 

რ. იოსელიანი) 

 

მონოგრაფია, I 

კოდორული ქრონიკები 

გამოკვლევებითურთ 

სვანურში, 

გვ. 1-836 

 

20
07

-2
01

0 
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5. მედეა საღლიანი სტატია 

სვანურ მნათობ-ღვთაებათა 

შვიდეულის შემადგენლობა და 

სახელები (სტრუქტურულ-

სემანტიკური და 

ეტიმოლოგიური ანალიზი) 

ეტიმოლოგიური ძიებანი, XV, 

(გადაცემულია დასაბეჭდად) 20
18

 

 

6. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ნ. 

შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

სტატია 

სვანური ტოპონიმიკური 

ლექსიკონის შედგენასთან 

დაკავშირებული საკითხების 

შესახებ, იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLVI 

(გადაცემულია დასაბეჭდად) 20
18

 

 

7. მედეა საღლიანი სტატია 

-უ/-უ /-ო /-ოღ{ }/-უღ ; -

იდ/- დ/-უდ; -ა, - ; - ჯ, -უჯ, -

იჯ და ა. შ. ნაწილაკიან 

არსებით სახელთა ბრუნებისა-

თვის სვანური ენის დიალექტ-

კილოკავებში, იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერება, 

XLVI (გადაცემულია დასაბეჭ-

დად) 20
18

 

 

8. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

სტატია 

ფრაზეოლოგიზმისა და 

ანდაზის ურთიერთმიმართ-

ების შესახებ სვანური ენის 

დიალექტ-კილოკავებში, 

ენათმეცნიერების საკითხები 

(გადაცემულია დასაბეჭდად) 20
18

 

 
9. მედეა საღლიანი სტატია 

სიტყვათწყობის მუდმივი 

რიგის დადგენისათვის სვანურ 

ფრაზეოლოგიურ 

გამონათქვამებში, 

ენათმეცნიერების საკითხები 

(გადაცემულია დასაბეჭდად) 20
18

 

 

10. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ნ. 

შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

სტატია 

Вопросы, связанные с 

транслитерацией сванских 

топонимов, General and 

Specialist Translation / 

Interpretation, Theory Methods 

Practice, Kyiv, ст. 350-345 20
18

 

 



11. მედეა საღლიანი სტატია 

სვანური ბგერწერითი 

ლექსიკის სემანტიკური 

კლასიფიკაციისათვის, 

რეცენზირებადი ბილინგვური 

ჟურნალი „სპეკალი“, N12 

(http://www.spekali.tsu.ge/index.

php/ge/article/magazinHeadlines/

12) 20
18

 

 

12. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ რ. 

ჭკადუა) 

სტატია 

სვანური ტოპონიმიის კვლევის 

თანამედროვე მდგომარეობა და 

აქტუალობა (Present State and 

Topicality of the Research of Svan 

Toponymy), საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის მოამბე, ტ. 11, N 4, 

გვ. 133-137 

http://science.org.ge/newsite/vol-

11-4/ 20
17

 

 

13. მედეა საღლიანი სტატია 

აწმყოს ფუძის წარმოება 

სვანურში სხვადასხვა 

ფონოსემანტიკური ჯგუფის 

მიხედვით, ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ქართული ენის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული _ 

ქართველური ენათმეცნიერება, 

ტ. IV, ეძღვნება პროფესორ 

ზურაბ ჭუმბურიძეს, გვ. 227-

236 20
16

-2
01

7 

3 

14. მედეა საღლიანი სტატია 

რამდენიმე სვანური 

(ჩოლურული) ტოპონიმის 

ეტიმოლოგიისათვის, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი, XIV, 

გვ. 44-70 20
17

 

1 

15. მედეა საღლიანი სტატია 

არაიდენტურ ა+ე 

ხმოვანთკომპლექსის 

ელიზიისათვის სვანური ენის 

დიალექტ-კილოკავებში, 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLV, გვ. 134-

148 20
17

 

 



16. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

სტატია 

აფრიკატიზაცია-

დეზაფრიკატიზაციის 

პროცესები ჩოლურულ 

მეტყველებაში, იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერება, 

XLV, გვ. 149-169 20
17

 

 

17. მედეა საღლიანი სტატია 

ზმნისწინისა და 

ფონოსემანტიკური ზმნური 
ფუძის ურთიერთმიმართების 
საკითხისათვის აწმყოში  

(სვანური მასალების 

მიხედვით), ენათმეცნიერების 

საკითხები (გადაცემულია 

დასაბეჭდად) 20
17

 

 

18. მედეა საღლიანი სტატია 

ი „ც“ ნაწილაკიან არსებით 

სახელთა ბრუნება სვანური 

ენის დიალექტ-კილოკავებში, 

ქართველურ ენათა სტრუქ-

ტურის საკითხები, XIV 

(გადაცემულია დასაბეჭდად) 20
17

 

 

19. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

სტატია 

„ეკონომიურობის პრინციპი“ 

და მისი გამომწვევი 

ფაქტორები  ჩოლურულ 

მეტყველებაში, ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, XIV (გადაცემულია 

დასაბეჭდად) 20
17

 

 

20. მედეა საღლიანი სტატია 

ბგერწერითი ლექსიკა სვანურ 

ლექსიკონებსა და 

ფოლკლორულ მასალაში, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი,  XIII, 

გვ. 49-65 20
16

 

7 

21. მედეა საღლიანი სტატია 

ფონოსემანტიკურ ზმნურ 

ფორმათა უღლების 

პარადიგმები I-II სერიაში, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XXXIX, გვ. 66-72 20
16

 

 

22. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ნ. 

შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

სტატია 

Verb-Drop in svan, The South 

Caucasian Chelk Circle (SCCC): 

Philology meets Linguistics, paris: 

University of Chicago Center, 6 

Rue Thomas Mann..., 
http://paris2016.mariapolinsky.c
om/home/shavreshiani-et-al/) 20

16
 

 

http://paris2016.mariapolinsky.com/home/shavreshiani-et-al/
http://paris2016.mariapolinsky.com/home/shavreshiani-et-al/


23. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი ლ. 

გიგლემიანი) 

სტატია 

არაიდენტურ (ა+  da +ა) 

ხმოვანთკომპლექსთა 

ელიზიისათვის სვანურში, იკე,  

XLIII, გვ. 127-135 

20
16

 

 

24. მედეა საღლიანი სტატია 

ზმნისწინთა ყველა შესაძლო 

კომბინაცია სვანურში, იკე,  

XLIII, გვ. 116-126 

20
16

 

3 

25. მედეა საღლიანი სტატია 

დროის სემანტიკურ ველში 

შემავალი ლექსიკური 

ერთეულების ზოგადი 

მიმოხილვა სვანურში, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი,  XII, 

გვ. 30-57 20
15

 

2 

26. მედეა საღლიანი სტატია 

დროის აღმნიშვნელ ლექსიკურ 

ერთეულთა სემანტიკური 

ანალიზი სვანურში, 

ფილოლოგიური პარალელები, 

ტ. 7, გვ. 137-159 20
15

 

 5 

27. მედეა საღლიანი სტატია 

ინტერფიქსური (resp. 

„მაერთხმოვნიანი“ და 

„მაერთმარცვლიანი“) 

რედუპლიკაცია სვანურში, 

კულტურათაშორისი 

კომუნიკაციები 

(საერთაშორისო სამეცნიერო-

პერიოდული გამოცემა), N 25, 

გვ. 14-28 20
15

 

4 
28. მედეა საღლიანი სტატია 

„მაერთმარცვლიანი“ 

რედუპლიკაცია სვანურში, 

საენათმეცნიერო ძიებანი,  

XXXVIII, გვ. 116-124 

20
15

 

2 

29. მედეა საღლიანი სტატია 

სივრცული ლოკალიზაციისა-

თვის სვანურში. III. ცხოველთა, 

ფრინველთა, მწერთა და 

ქვეწარმავალთა მდებარეობის 

აღმნიშვნელი ზმნების 

სივრცული ლოკალიზაცია და 

მათი ურთიერთმიმართება 

„მყოფობის“ ზმნებთან, 

ენათმეცნიერების საკითხები, 

გვ. 202-217 20
15

 

3 



30. მედეა საღლიანი სტატია 

სუფიქსაციისათვის სვანურ 

ფონოსემანტიკურ ლექსიკაში 

(ფონოსემანტიკური მასალის 

საფუძველზე), იკე,  XLIII, გვ. 

158-184 20
15

 

8 

31. მედეა საღლიანი სტატია 

სივრცული 

ლოკალიზაციისათვის 

სვანურში.   II. უსულო საგნების 

(resp. ობიექტების) სივრცული 

ლოკალიზაცია, ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, XIII, გვ. 83-116 20
15

 

2 

32. მედეა საღლიანი სტატია 

სივრცული 

ლოკალიზაციისათვის 

სვანურში. 1. ადამიანთა, 

ცხოველთა, ფრინველთა, 

მწერთა და ქვეწარმავალთა 

მდებარეობის აღმნიშვნელი 

ზმნების სივრცული 

ლოკალიზაცია და მათი 

ურთიერთმიმართება 

„მყოფობის ზმნებთან“, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი XI, 

გვ. 58-93 20
14

 

3 

33. მედეა საღლიანი სტატია 

სივრცული ლოკალიზაციისა 

და მყოფობა-მქონებლობის 

აღმნიშვნელ ზმნათა 

ურთიერთმიმართების საკითხი 

სვანურში, სამეცნიერო 

ჟურნალი „ქართველოლოგია“, 

4, გვ. 95-101 20
14

 

1 

34. მედეა საღლიანი სტატია 

ონომატოპოეტური სიტყვების 

შესახებ სვანურში, იკე, 42,  გვ. 

175-198 

20
14

 

2 

35. მედეა საღლიანი სტატია 

რიცხვით სახელთა ბრუნების 

ტიპები სვანური ენის 

დიალექტ-კილოკავთა 

მიხედვით, ენათმეცნიერების 

საკითხები, გვ. 223-239 20
14

 

4 



36. მედეა საღლიანი სტატია 

2012 წელს სსიპ 

ქართველოლოგიის, 

ჰუმანიტარული და 

სოციალური მეცნიერებების 

ფონდის _ რუსთაველის მიერ 

დაფინანსებული საგრანტო 

თემასთან დაკავშირებით 

ჩატარებული წლიური 

მუშაობის ანგარიში 

(თანაავტორი ლ. გიგლემიანი), 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XXXVI,  გვ. 92-99 20
14

 

1 

37. მედეა საღლიანი სტატია 

მასალები სვანური 

ტოპონიმიკური 

ლექსიკონისათვის.  II. სოფელ 

ფარის ტოპონიმია, 

ონომასტიკური კრებული, 

ახალციხე, გვ. 162-171 20
13

 

7 

38. მედეა საღლიანი სტატია 

მესამე სუბიექტური პირის 

ნიშნის ლ-ს საკითხისათვის 

ლა- პრევერბიან ზმნებში, 

ფილოლოგიური პარალელები, 

6, გვ. 142-169 20
13

 

1 

39. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: რ. 

გერსამია, ნ. 

მამისეიშვილი) 

სტატია 

ფონოსემანტიკური ლექსიკის 

გენდერლინგვისტური 

ასპექტები ქართველურ ენებში, 

კავკასიოლოგიური ძიებანი, V, 

გვ. 33-40 20
13

 

3 
40. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი ნ. 

შავრეშიანი) 

სტატია 

განსაზღვრებითდამოკიდებუ

ლიანი ჰიპოტაქსისათვის 

სვანურში, ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, XII, 

გვ. 192-216 20
13

 

2 

41. მედეა საღლიანი სტატია 

სვანური ფრაზეოლოგიური 

გამონათქვამების შესწავლის 

თანამედროვე მდგომარეობა, 

იკე, 41, გვ. 150-171 

20
13

 

3 

42. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი ნ. 

შავრეშიანი) 

სტატია 

ასიდენტური ქვეწყობილი 

წინადადებისათვის სვანურში, 

იკე, 41, გვ. 209-221 

20
13

 

1 



43. მედეა საღლიანი სტატია 

სიტყვათა კავშირები სვანურ 

ფრაზეოლოგიურ 

გამონათქვამებში, 

ენათმეცნიერების საკითხები, 

გვ. 284-297 20
13

 

2 

44. მედეა საღლიანი სტატია 

მასალები სვანური 

ტოპონიმიკური 

ლექსიკონისათვის. I. სოფელ 

ცხუმარის ტოპონიმია, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XXXV, გვ. 174-180 20
13

 

5 

45. მედეა საღლიანი სტატია 

სვანურ-აფხაზურ-ადიღური 

(რესპ. ჩერქეზული) 

ლექსიკური შეხვედრები, 

ეტიმოლოგიური ძიენაბი, X, 

გვ. 37-43 20
13

 

3 

46. მედეა საღლიანი სტატია 

კვლავ ერთი ტიპის დრონაკლი 

ზმნებისათვის სვანურში, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, XII, 

გვ. 134-157 20
13

 

5 

47. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი ნ. 

შავრეშიანი) 

სტატია 

განსაზღვრებითდამოკიდებუ

ლიანი ჰიპოტაქსისათვის 

სვანურში, ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, XII, 

2013, გვ. 192-216 20
13

 

2 

48. მედეა საღლიანი სტატია 

სვანური ფრაზეოლოგიური 

გამონათქვამების შესწავლის 

თანამედროვე მდგომარეობა, 

იკე, XLI, გვ. 150-171 

20
13

 

 1 

49. მედეა საღლიანი სტატია 

სვანურ ფრაზეოლოგიურ 

გამონათქვამებში 

დაფიქსირებული ზოგი 

არქაული სიტყვის 

წარმომავლობის შესახებ, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი, ტ. 

IX, გვ. 22-44 20
12

 

4 

50. მედეა საღლიანი სტატია 

-ღენ\-ღენ\-ღენა\-ღენაი\-ღენი  

ნაწილაკების ფუნქციისა და 

წარმომავლობის შესახებ 

სვანურში, იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერება ტ. 

XL, გვ. 116-137 20
12

 

3 



51. მედეა საღლიანი სტატია 

სვანურ ფრაზეოლოგიურ 

გამონათქვამთა ქართველური 

შესატყვისები და მათი 

კომპონენტების ეკვივალენ-

ტურობა, იბერიულ-კავკასი-

ური ენათმეცნიერება XL, გვ. 

138-157 

 20
12

 

5 

52. მედეა საღლიანი სტატია 

ჩოლურულის ლექსიკონის 

შედგენის ძირითადი 

პრინციპები და მნიშვნელობა, 

საენათმეცნიერო ძიებანი 

XXXIV, გვ. 198-208 20
12

 

 

53. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი ლ. 

გიგლემიანი) 

სტატია 

საგრანტო თემაზე _ „ნახევარი 

საუკუნის წინ ქალაქ 

ზუგდიდში ჩასახლებული 

სვანების მეტყველების 

ნიმუშების“ მუშაობის 

ანგარიში (თანაავტორი ლ. 

გიგლემიანი), საენათმეცნიერო 

ძიებანი,  XXXIII,  გვ. 260-268 20
11

 

1 

54. მედეა საღლიანი სტატია 

-ად ზმნისწინის შესახებ 

სვანურში, საენათმეცნიერო 

ძიებანი, გვ. 227-237 

20
11

 

3 

55. მედეა საღლიანი სტატია 

იდენტურ 

ხმოვანთკომპლექსთა 

ელიზიისათვის ქართულში, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, ტ. 

XI, გვ. 171-198 20
11

 

2 

56. მედეა საღლიანი სტატია 

სვანურ ფრაზეოლოგიურ 

გამონათქვამთა ლექსიკონის 

შედგენის მნიშვნელობა და 

ძირითადი პრინციპები, 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, ტ.XXXIX, გვ. 

157-166 20
11

 

 



57. მედეა საღლიანი სტატია 

ნასესხები 

ფრაზეოლოგიზმების 

სტრუქტურულ-სემანტიკური 

ანალიზისათვის სვანურში, 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XXXIX, გვ. 
134-156 20

11
 

3 

58. მედეა საღლიანი სტატია 

მარტივ რიცხვით სახელთა 

ფონეტიკური ვარიანტები 

სვანურ დიალექტებში და მათი 

ურთიერთმიმართება, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი ტ. 

VIII, გვ. 37-56 20
11

 

5 

59. მედეა საღლიანი სტატია 

სვანური ენისათვის 

დამახასიათებელი 

სპეციფიკური იდიომები ანუ 

იდიომური ლაკუნები, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XXXIII, გვ. 226-235 20
11

 

2 

60. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი ნ. 

შავრეშიანი) 

სტატია 

ჩოლურის ხეობის სვანურის 

მეტყველების ნიმუშები, 2007 

წელს საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის მიერ დაფინანსებული 

საგრანტო თემასთან 

დაკავშირებით ჩატარებული 

წლიური მუშაობის ანგარიში, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XXXII, გვ. 238-245 20
11

 

7 

61. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი ლ. 

გიგლემიანი) 

სტატია 

საგრანტო თემაზე _ ,,ნახევარი 

საუკუნის წინ ქალაქ 

ზუგდიდში ჩასახლებული 

სვანების მეტყველების 

ნიმუშების" მუშაობის 

ანგარიში (თანაავტორი ლ. 

გიგლემიანი), საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XXXIII, გვ. 260-268 20
11

 

 

62. მედეა საღლიანი სტატია 

იდენტურ 

ხმოვანთკომპლექსთა 

ელიზიისათვის სვანურში, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, XI, 

გვ. 171-199 20
10

 

 



63. მედეა საღლიანი სტატია 

ლა-, ან-, ად-, ეს- 

ზმნისწინებისა და მათი 

მომიჯნავე პრეფიქსული 

მორფემების 

ურთიერთმიმართებისათვის 

და ამ ზმნისწინთა 

დისტრიბუციული 

ანალიზისათვის სვანურში, 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XXXVIII, გვ. 
113-126 20

10
 

6 

64. მედეა საღლიანი სტატია 

ერთი უძველესი სვანური 

საკულტო ტერმინის 

(ვითინ|უთინ|ითინ|ლუთინ) 

წარმომავლობისათვის, 

ეტიმოლოგიური ძიებანი, VII, 

გვ. 17-25 20
10

 

3 

65. მედეა საღლიანი სტატია 

ზომა-წონის ერთეულთა 

სტრუქტურულ-სემანტიკური 

შესწავლისათვის ქართველურ 

ენებში, იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება XXXVII გვ. 

186-202 20
09

 

5 

66. მედეა საღლიანი სტატია 

ფლორის აღმნიშვნელი 

ნასესხები კომპოზიტებისათვის 

სვანურში, საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XXVIII, გვ. 260-277 

20
09

 

2 
67. 

მედეა საღლიანი 
სტატია 

სვანური ენის ლაშხურ და 

ბალსქვემოურ დიალექტთა 

ინტერფერენციის ერთი კერძო 

შემთხვევისათვის კოდორის 

(დალის) ხეობაში, ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, X, გვ. 180-195 20
09

 

2 



68. მედეა საღლიანი სტატია 

რეცენზია ქეთევან მარგიანი-

სუბარის სადისერტაციო 

ნაშრომზე "ზემოსვანურ 

დიალექტთა 

მორფოსინტაქსური ანალიზის 

ზოგი ასპექტი (ენგურისა და 

კოდორის ხეობათა 

მოსახლეობის მეტყველების 

მიხედვით), საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XXVIII, გვ. 299-308 20
09

 

 

69. მედეა საღლიანი სტატია 

ხმოვანთა შემართვა და მისი 

სახეები სვანური ენის ნასესხებ 

ფუძეებში, საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XXVII, გვ. 196-211 

20
08

 

4 

70. მედეა საღლიანი სტატია 

ბალსქვემო სვანეთიდან 

კოდორის ხეობაში 

ჩასახლებულთა მეტყველების 

თავისებურებანი, 

ინტერდისციპლინარული 

სამეცნიერო კრებული სვანეთი 

III, გვ. 131-141 20
08

 

5 

71. მედეა საღლიანი სტატია 

რთული ელიზიური 

კონსტრუქციები სვანურში 

(ქრესტომათიის მიხედვით), 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XXXVI, გვ. 

162-184 20
08

 

 
72. მედეა საღლიანი სტატია 

სვანური გვარ-წარმოება 

ზოგადქართული 

თვალსაზრისით, მედეა 

საღლიანი, სვანეთი _ 

ქართული კულტურის სავანე, 

ლენტეხი-მესტია-თბილისი 20
08

 

4 

73. მედეა საღლიანი სტატია 

რეცენზია მ. ლაბარტყავას 

სადისერტაციო ნაშრომზე 

„საზოგადო გეოგრაფიულ 

სახელთა ლექსიკა 

ქართულში“, საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XVI, გვ. 347-359 20
07

 

 

74. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ე. 

გაზდელიანი, რ. 

ჭკადუა) 

სტატია 

სვანური ენა და მისი 

შესწავლის ისტორია (მოკლე 

მიმოხილვა), გაზეთი 

„ლალხორი“  

20
07

 

 



75. მედეა საღლიანი ტექსტები 

ქართველური (სვანური) 

ტექსტები, 

ქართველოლოგიური 

კრებული, V, გვ. 102-108 

20
06

 

 

76. მედეა საღლიანი სტატია 

ქართულის გზით შემოსული 

ნასესხები ლექსიკა სვანურ 

ენაში, „ივერია“, XII-III, 

პარიზი, გვ. 127-151 

20
04

-2
00

5 

5 

77. მედეა საღლიანი ტექსტები 

ქართველური (სვანური) 

ტექსტები, 

ქართველოლოგიური 

კრებული, IV, გვ. 118-125 

20
05

 

 

78. მედეა საღლიანი სტატია 

Пути заимствования лексики в 

сванском языке, 

КАВКАЗОВЕДЕНИЕ, 

CAUCASOLOGY, #8, 

Москва_MOSCOW, ст. 200-218 20
05

 

2 

79. მედეა საღლიანი სტატია 

ფონეტიკურად უცვლელი 

ნასესხები ფუძეები სვანურ 

ენაში, იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XXXV, გვ. 

243-260 20
05

 

4 

80. მედეა საღლიანი სტატია 

ხმოვანთა რედუქცია სვანური 

ენის ნასესხებ ფუძეებში, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, IX, 

გვ. 229-241 20
05

 

3 
81. მედეა საღლიანი ავტორეფერატი 

ნასესხობანი სვანურ ენაში, 

ავტორეფერატი, გვ.  1-76 

20
05

 

10
 

82. მედეა საღლიანი ტექსტები 

ქართველური (სვანური) 

ტექსტები ქართული 

თარგმანითურთ, 

ქართველოლოგიური 

კრებული, III, გვ. 121-124 20
04

 

 

83. მედეა საღლიანი სტატია 

ნასესხები ლექსიკა სვანურ 

ენაში, საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XVI, გვ. 178-188 

20
04

 

4 



84. მედეა საღლიანი სტატია 

ანგელოზთა სახელწოდებანი 

სვანური ენის დიალექტებსა და 

კილოკავებში, ქართველურ 

ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, VIII, გვ. 171-178 20
03

 

5 

85. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ი. 

ჩანტლაძე, ქ. 

მარგიანი, რ. 

იოსელიანი) 

სტატია 

ქართველური (სვანური) 

ტექსტები, 

ქართველოლოგიური 

კრებული, I, გვ. 121-128 

20
02

 

 

86. მედეა საღლიანი სტატია 

ნასესხები რელიგიური 

ლექსიკისათვის სვანურ ენაში, 

„ივერია“, VII, პარიზი, გვ. 159-

168 

20
01

/2
00

2 

7 

87. მედეა საღლიანი სტატია 
ელიზია სვანურ ენაში, 

კავკასიის მაცნე, 3, გვ. 190-193 

20
01

 

8 

88. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ შ. 

შავრეშიანი) 

თეზისები 

Структурно-семантический и 

этимологический анализ сос-

тавных компонентов  

Сванских микроциклических 

временных отрезков, КАВ-
КАЗСКИЕ ЯЗЫКИ: генетико-

тирологичес-кие общности и 

ареальные связи, Тезисы 

докладов VI международной 

научной конференции, посвящ-

енной памяти А. С. Чикобава, 

Махачкала  20
18

 

 

89. მედეა საღლიანი თეზისები 

ნაწილაკიან (-უ/-უ /-ო /-

ოღ{ }/-უღ ; -იდ/- დ/-უდ; -

ჯ, -უჯ, -იჯ…) არსებით 

სახელთა ბრუნებისათვის 

სვანურში, ენათმეცნიერ-კავკა-

სიოლოგთა V საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, მიძღვნილი 

აკად. არნ. ჩიქობავას  დაბადე-

ბის 120 წლისთავისადმი 

(გაგზავნილია) 20
18

 

 



90. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ნ. 

ციხიშვილი, ლ. 

გიგლემიანი, ნ. 

შავრეშიანი 

საკითხავები 

ზმნათა დეფექტურობის 

საკითხისათვის ქართველურ 

ენებში , არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXIX, თბილისი, 

გვ. 76-77 20
18

 

 

91. მედეა საღლიანი საკითხავები 

ი „ც“ ნაწილაკიან არსებით 

სახელთა ბრუნებისათვის 

სვანურში, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXIX, თბილისი, 

გვ. 54-57 20
18

 

 

92. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

საკითხავები 

ეკონომიურობის 

პრინციპისათვის ჩოლურულ 

მეტყველებაში, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXVIII, 

თბილისი, გვ. 36-38 20
17

 

 

93. მედეა საღლიანი საკითხავები 

კვლავ რამდენიმე 

არაიდენტური 

ხმოვანთკომპლექსის 

ელიზიისათვის სვანურში, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, 

XXVIII, თბილისი, გვ. 34-35 20
17

 

 

94. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

 

შორისდებულები ჩოლურულ 

მეტყველებაში (სვანურის 

დიალექტებთან მიმართებით), 

არნ. ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 76-ე სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, გვ. 47-48 20
17

 

 

95. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ნ. 

შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

მასალები 

ზედსართავ სახელთა 
ხარისხის წარმოება ჩოლურულ 

მეტყველებაში (თანაავტორები: 

ნ. შავრეშიანი, ლ. გიგლემიანი), 

დიალექტოლოგიური 

კრებული, XXXVII (37-ე) 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი-ახალციხე, გვ. 213-

218 20
17

 

5 



96. მედეა საღლიანი მასალები 

ელიზია 

თანხმოვნითდაწყებული 

ფუძეების წინ ჩოლურულ  

მეტყველებაში, 

დიალექტოლოგიური 

კრებული, XXXVII 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი-ახალციხე, გვ. 174-

181 20
17

 

2 

97. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ნ. 

შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

ელექტრონული 

ვერსია და 

თეზისები 

კვლავ რამდენიმე 

არაიდენტური ( +ე, ა+ო და 

ა+უ) ხმოვანთკომპლექსის 

ელიზიისათვის სვანურში, 

საერთაშორისო კონფერენცია 

თანამედროვე ინტერდის-

ციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება, 

პროგრამა, ქუთაისი, 

ელექტრონული ვერსია და 

თეზისები, გვ. 122 20
17

 

1 

98. მედეა საღლიანი მასალები 

მასდარების საკითხისათვის 

სვანურ ფონოსემანტიკურ 

ლექსიკაში, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „ენა 

და კულტურა“, IV, ქუთაისი, 

2017, გვ. 362-367 20
17

 

2 

99. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ნ. 

შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

მასალები 

კვლავ რამდენიმე 

არაიდენტური ( +ე, ა+ო და 

ა+უ) ხმოვანთკომპლექსის 

ელიზიისათვის სვანურში, 

საერთაშორისო კონფერენცია 

თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება, 

პროგრამა, ქუთაისი, 

ელექტრონული ვერსია და 

თეზისები, გვ. 122 20
17

 

 



100. მედეა საღლიანი მასალები 

არაიდენტურ ა+ე 

ხმოვანთკომპლექსთა 

ელიზიისათვის სვანურში, არნ. 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 75-ე სამეცნიერო 

სესია (ინსტიტუტის 75 

წლისთავისათვის მიძღვნილი), 

თბილისი, გვ. 60-61 20
16

 

 

101. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტ.: ნ. 

შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

მასალები 

აფრიკატიზაცია-

დეზაფრიკატიზაციისათვის 

ჩოლურულ მეტყველებაში, 

არნ. ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 75-ე სამეცნიერო 

სესია (ინსტიტუტის 75 

წლისთავისათვის მიძღვნილი), 

თბილისი, გვ. 58-59 20
16

 

2 

102. მედეა საღლიანი მასალები 

ფონოსემანტიკური 

მოდელების ფონემური 

სტრუქტურა სვანური ენის 

დიალექტურ მონაცემებზე 

დაყრდნობით, XXXVI 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

ქუთაისი, გვ. 76-78 20
16

 

2 

103. მედეა საღლიანი მასალები 

ზმნისწინისა და 

ფონოსემანტიკური ზმნური 

ფუძის ურთიერთმიმართების 

საკითხისათვის სვანურში, 

მეშვიდე საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

სიმპოზიუმის მასალები, 

თბილისი, გვ. 102-104 20
16

 

3 

104. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ნ. 

შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

მასალები 

მარტივ და რთულ ელიზიურ 

კონსტრუქციებში მონაწილე 

ხმოვანთკომპლექსთა შესახებ 

სვანურში, მეშვიდე 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

სიმპოზიუმის მასალები, გვ. 

105-107 20
16

 

5 



105. მედეა საღლიანი პროგრამა 

სვანურ მნათობ/ღვთაებათა 

შვიდეულის შემადგენლობა და 

სახელები, სტრუქტურულ-

სემანტიკური და 

ეტიმოლოგიური ანალიზი, 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია: სვანეთის 

კულტურული მემკვიდრეობა 

და გადარჩენის 

პერსპექტივები, საქართველო, 

სვანეთი 20
16

 

 

106. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი: ლ. 

გიგლემიანი) 

თეზისები 

Дистрибутивный анализ 

преверба (AS-/ES-) в сванском 

языке, КАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ: 

генетико-тирологические 

общности и ареальные связи, 
Тезисы докладов V 

международной научной 

конференции, Махачкала, ст. 
144-145 20

16
 

 

107. მედეა საღლიანი თეზისები 

აწმყოს ფუძის წარმოებისათვის 

სვანურში (ფონოსემანტიკური 

მასალის საფუძველზე), პროფ. 

ზ. ჭუმბურიძის დაბადებიდან 

90 წლის იუბილესადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, პროგრამა და 

თეზისები, თბილისი, გვ. 30-32 20
16

 

 

108. მედეა საღლიანი საკითხავები 

არაიდენტურ 

ხმოვათკომპლექსთა 

ელიზიისათვის სვანურში, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, 

თბილისი, გვ. 50-51 20
16

 

 

109. მედეა საღლიანი საკითხავები 

ბგერწერითი ლექსიკა სვანურ 

ლექსიკონებსა და 

ფოლკლორულ მასალაში და 

მისი ქართულ ენაზე თარგმნის 

სპეციფიკა, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXVII, თბილისი, 

გვ. 52-55 20
16

 

4 



110. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

სუფიქსური წარმოება სვანურ 

ფონოსემანტიკურ ლექსიკაში, 

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა 

IV საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, მასალები, 

თბილისი, გვ. 54-58 20
15

 

3 

111. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

უსრული წინადადებისათვის 

სვანურში, XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, 2015, გვ. 71-72 20
15

 

2 

112. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ რ. 

გერსამია) 

მასალები 

ბგერწერითი რედუპლიკაციის 

ინტერფიქსური მოდელი 

ქართველურ ენებში, 

საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური 

კონგრესი, I, მასალები, 

თბილისი, გვ. 31-32 20
15

 

2 

113. მედეა საღლიანი მასალები 

სვანურ ელიზიურ სიტყვათა 

სიმფონია-ლექსიკონის 

შედგენის პრინციპები, XXXV 

რესპუბლიკური  

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, გვ. 53-55 20
15

 

 

114. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

ჩოლურული მეტყველების 

შესწავლისათვის, 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ენა და 

კულტურა“, II, ქუთაისი, გვ. 

380-384 20
15

 

3 

115. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ლ. 

გიგლემიანი) 

მასალები 

ელიზიის შესწავლის 

თანამედროვე მდგომარეობა 

სვანურში, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „ენა 

და კულტურა“, III, ქუთაისი, 

გვ. 305309 20
15

 

 



116. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

სვანური (ხმოვნითი და 

თანხმოვნითი) ბგერწერითი 

ლექსიკის სემანტიკური 

კლასიფიკაცია, არნ. ჩიქობავას 

სახელობის ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, გვ. 28-31 20
15

 

4 

117. მედეა საღლიანი მასალები 

მოძრაობა-გადაადგილების 

აღმნიშვნელი ზმნების 

სემანტიკური გააზრებისათვის 

სვანურში, XXXV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, გვ. 50-53 20
15

 

 

118. მედეა საღლიანი მასალები 

ინტერფიქსური 

რედუპლიკაციისათვის 

სვანურში, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXVI, მასალები, 

თბილისი, გვ. 80-84 20
15

 

3 

119. მედეა საღლიანი მასალები 

სივრცული ლოკალიზაციისა 

და მყოფობა-მქონებლობის 

აღმნიშვნელ ზმნათა 

ურთიერთმიმართებისათვის 

სვანურში, 73-ე სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბილისი, 

გვ. 51-53 20
14

 

1 

120. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

რედუპლიკაცია და 

სუფიქსაცია სვანურში 

ფონოსემანტიკური მასალის 

საფუძველზე, 73-ე სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბილისი, 

გვ. 53-56 20
14

 

6 

121. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ნ. 

შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

მასალები 

სვანური ენის შესწავლის 

ისტორიიდან, XXXIV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

მესტია, გვ. 57-59 20
14

 

 



122. მედეა საღლიანი მასალები 

დროის ლექსიკურ-

სემანტიკური ანალიზი 

სვანური ენის დიალექტ-

კილოკავთა მონაცემების 

მიხედვით, XXXIV 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

მესტია, გვ. 54-57 20
14

 

2 

123. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ლ. 

გიგლემიანი, ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

პირობითდამოკიდებული 

წინადადების კავშირთა 

მორფო-სინტაქსური ანალიზი 

სვანურში, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXV, თბილისი, 

26-27 20
14

 

3 

124. მედეა საღლიანი მასალები 

რთულ ზმნისწინთა ყველა 

შესაძლო კომბინაცია სვანურში, 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXV, თბილისი, გვ. 57-59 

20
14

 

1 

125. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ნ. 

შავრეშიანი, ლ. 

გიგლემიანი) 

მასალები 

მიმართებითი 

საცვალსახელებისა და 

მიმართებითი ზმნიზედების 

სტრუქტურული მოდელები 

სვანურში, XXXIII 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, გვ. 47-52 20
13

 

 
126. მედეა საღლიანი მასალები 

ნეგაციისათვის სვანურ ენაში, 

XXXIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, გვ. 45-47 20
13

 

2 

127. მედეა საღლიანი მასალები 

მდებარეობის აღმნიშვნელ 

ზმნათა სემანტიკური 

შესაძლებლობანი სვანურში, 

72-ე სამეცნიერო სესიის 

მასალები, თბილისი, გვ. 35-37 20
13

 

3 



128. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: რ. 

გერსამია, ნ. 

მამისეიშვილი) 

მასალები 

ფონოსემანტიკური ლექსიკის 

გენდერლინგვისტური 

ასპექტები ქართველურ ენებში, 

კავკასიოლოგთა III 

საერთაშორისო კონგრესის 

მასალები, თბილისი, გვ. 31-32 

 20
13

 

2 

129. მედეა საღლიანი მასალები 

სვანურისათვის 

დამახასიათებელი 

სპეციფიკური იდიომები (resp. 

იდიომური ლაკუნები), 

საერთაშორისო კონფერენცია 

თანამედროვე 

ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება, 

ქუთაისი, გვ. 51-54 20
13

 

3 

130. მედეა საღლიანი საკითხავები 

ფრაზეოლოგიურ 

შესიტყვებაში შემავალ 

ძირითად ზმნათა სემანტიკური 

შესაძლებლობანი სვანური ენის 

დიალექტების მიხედვით, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, 

თბილისი, გვ. 45-46 20
13

 

2 

131. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

განსაზღვრებით 

დამოკიდებული 

წინადადებისათვის სვანურში, 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXIV, თბილისი, გვ. 61-62 

 20
13

 

1 
132. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

ანდაზათა სტრუქტურული 

აგებულებისათვის სვანურში, 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ენა და 

კულტურა“, II, ქუთაისი, გვ. 

382-389 20
13

 

1 

133. მედეა საღლიანი 
მასალები, 

პროგრამა 

მასალები სვანური 

ტოპონიმიკური 

ლექსიკონისათვის. II. სოფელ 

ფარის ტოპონიმია, 

რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია ონომასტიკაში, 

პროგრამა, ახალციხე 20
13

 

4 



134. მედეა საღლიანი მასალები 

ღერძული სიტყვის სემის 

ექსპლიკაციისათვის სვანურ 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულებში 

(სომატიზმებში), არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო 

სესია (ეძღვნება პროფ. ბ. 

ჯორბენაძის დაბადების 70 

წლისთავს), თბილისი, გვ. 31-

33 20
12

 

1 

135. მედეა საღლიანი მასალები 

იდიომის სპეციფიკის 

განმსაზღვრელ 

კრიტერიუმებად მიჩნეული 

ნიშნებისათვის სვანურში, 

ბესარიონ ჯორბენაძის 

საზოგადოების XII სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, 

თბილისი 20
12

 

2 

136. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

უკავშირო ჰიპოტაქსური 

წინადადებისათვის სვანურში, 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

XXXII, თბილისი, გვ. 64 20
12

 

1 
137. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

თეზისები 

ფრაზეოლოგიზმების 

მიმართება სვანურ 

ანდაზებთან, მახაჩყალა (К 

Вопросу о Фразеологизмах и 

пословицах в Сванском, 

Кавказские языки: ГЕНЕТИКО-

АРЕАЛЬНЫЕ СВЯЗЫ И 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОБЩНОСТИ, Тезисы докладов 

III международной научной 

конференции, Махачкала), 194-

195 20
12

 

 

138. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

ჩოლურულის ლექსიკონის 

შედგენის მნიშვნელობა და 

ძირითადი პრინციპები, II 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 

გვ. 145-147 20
12

 

 



139. მედეა საღლიანი მასალები 

ერთი ტიპის დრონაკლი 

ზმნებისათვის სვანურში, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, XXIII, 

თბილისი, გვ. 66-68 

20
12

 

3 

140. მედეა საღლიანი მასალები 

სვანურ ნუმერატივთა 

ფრაზეოლოგიური აქტივობა 

(ქართულთან 

შეპირისპირებით), პროფ. გ. 

ბურჭულაძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი კონფერენცია, 

სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები, გორი, გვ. 195-210 20
12

 

1 

141. მედეა საღლიანი პროგრამა 

სვანურ ნუმერატივთა 

ფრაზეოლოგიური აქტივობა 

(ქართულთან 

შეპირისპირებით), პროფ. გ. 

ბურჭულაძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი კონფერენცია, 

სამეცნიერო კონფერენციის 

პროგრამა, გორი 20
11

 

 

142. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორი _ ლ. 

გიგლემიანი) 

მასალები 

ზემო სვანეთიდან XX 

საუკუნის 50-იან წლებში 

სამეგრელოში ჩასახლებულ 

სვანთა მეტყველებისათვის, 

XXXI რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თელავი, გვ. 14-16 20
11

 

 
143. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ლ. 

გიგლემიანი და ნ. 

შავრეშიანი) 

მასალები 

სვანური ფრაზეოლოგიური 

გამონათქვამები სხვა 

ქართველურ ენებთან 

შედარებით, III საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის მასალები, 

თბილისი, გვ. 60-65 20
11

 

2 

144. მედეა საღლიანი მასალები 

ნასესხები მყარი ფრაზეოლო-

გიური გამონათქვამების, 

ძველი რელიგიური შინაარსის 

გამოთქმების, წყევლისა და 

დალოცვის ფორმულების 

ანალიზისათვის სვანურში, 

არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 

XXII, სენაკი, გვ. 59-61 

 20
11

 

3 



145. მედეა საღლიანი მასალები 

-ღე, -ღენ... ნაწილაკის შესახებ 

სვანურში, არნ. ჩიქობავას 

საკითხავები, XXI, თბილისი,  

გვ. 61-65 

 20
10

 

2 

146. მედეა საღლიანი მასალები 

სვანური ფრაზეოლოგიზმების 

შესწავლის მნიშვნელობა და 

ლექსიკონის შედგენის 

ძირითადი პრინციპები, I 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი,  

გვ. 117-119 20
10

 

 

147. მედეა საღლიანი მასალები 

ერთი უძველესი სვანური 

საკულტო ტერმინის 

( ითინ/უთინ/ითინ/ თინ/ თ

ინ/ლ თინ) შესახებ, 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

XXX, თბილისი, გვ. 41-43 

 20
10

 

1 

148. მედეა საღლიანი მასალები 

ლა-, ან-, ად-, ეს- ზმნისწინთა 

დისტრიბუციული ანალიზი 

სვანურში, რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

XXVIX, თბილისი, გვ. 40 20
09

 

5 
149. მედეა საღლიანი მასალები 

კვლავ ელიზიისათვის 

სვანურში, კ. ჰ. შმიდტის 

დაბადების დღისადმი 

მიძღვნილი სესია, 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები, 

თბილისი 20
09

 

 

150. მედეა საღლიანი მასალები 

ნასესხები ქრისტიანული 

ტერმინების შესწავლისათვის 

სვანურში, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

„ტბელობა“, სხალთა, გვ. 245-

247 20
09

 

3 



151. 

მედეა საღლიანი 

(თანავტორი _ ე. 

გაზდელიანი) 

მასალები 

"სვანური ენის ლაშხურ და 

ბალსქვემოურ დიალექტთა 

ინტერფერენციის ერთი კერძო 

შემთხვევისათვის კოდორის 

(resp. დალის) ხეობაში“, არნ. 

ჩიქობავას სახ. 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო 

სესია, თბილისი, გვ. 26-28 20
08

 

1 

152. მედეა საღლიანი მასალები 

სუბიექტური და ობიექტური 

წყობის ზმნათა უღლების 

ნიმუშები სვანურში, 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

XXVIII, ახალციხე, გვ. 46-49 20
08

 

1 

153. მედეა საღლიანი მასალები 

К Струьтурно-семантическому и 

этимологическому анализу 

названя птиц в картвельских 

языках, Кавказские языки, 

генетические, типологические и 

ареальные связи, материалы 

международной научной 

конференции, Махачкала, 331-

333 

 20
08

 

 

154. მედეა საღლიანი მასალები 

ზომა-წონის ერთეულები 

ქართველურ ენებში, არნ. 

ჩიქობავასადმი მიძღვნილი II 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის 

მასალები, თბილისი, გვ. 366-

368 

 20
08

 

3 

155. მედეა საღლიანი მასალები 

მცენარეთა აღმნიშვნელი 

ნასესხები კომპოზიტები 

სვანურში (სტრუქტურულ-

სემანტიკური ანალიზი), აკად. 

გ. ახვლედიანისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, მოხსენებათა 

თეზისები, წყალტუბო, გვ. 8-9 20
08

 

2 



156. მედეა საღლიანი მასალები 

ქართველოლოგიური 

ეტიმოლოგიები, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, XIX, 

თბილისი, გვ. 65-69 

20
08

 

5 

157. მედეა საღლიანი მასალები 

პირველი სუბიექტური პირის 

ნიშნის პრობლემისათვის 

სვანურში, წაკითხულია 

მოხსენებად გ. ბედოშვილის 

დაბადების 75 წლისთავისადმი 

მიძღვნილ სესიაზე 

ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები 20
08

 

2 

158. მედეა საღლიანი მასალები 

ბალსქვემო სვანეთიდან 

კოდორის (resp. დალის) 

ხეობაში ჩასახლებულთა 

მეტყველების თავისებურებანი, 

არნ. ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 66-ე სამეცნიერო 

სესია, თბილისი,  გვ. 75-77 20
07

 

1 

159. მედეა საღლიანი მასალები 

სვანური და აფხაზურ-

ჩერქეზული ლექსიკური 

შეხვედრები. I. ნასესხობანი, 

XXVII, რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, გვ. 64-65 20
07

 

3 
160. მედეა საღლიანი მასალები 

ხმოვანთა შემართვა და მისი 

სახეები სვანური ენის ნასესხებ 

ფუძეებში, კავკასიოლოგთა 

პირველი საერთაშორისო 

კონგრესის მასალები, 

თბილისი, გვ. 155-157 20
07

 

1 

161. მედეა საღლიანი მასალები 

რთული ელიზიური 

კონსტრუქციები სვანურში 

(სვანური ენის ქრესტომათიის 

მიხედვით), არნ. ჩიქობავას 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბილისი, 

გვ. 43-44 20
06

 

2 



162. მედეა საღლიანი მასალები 

ზოგი საერთოქართველური 

ფუძის შესახებ, XXVI 

რესპუბლიკური სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბილისი, 

გვ. 40-42 20
06

 

8 

163. მედეა საღლიანი ტექსტები 

ქართველური (სვანური) 

ტექსტები, 

ქართველოლოგიური 

კრებული, V, თბილისი, გვ. 

102-108 20
06

 

 

164. მედეა საღლიანი პროგრამა 

საღლიანთა დიდი სახლეულის 

ეთნოლინგვისტური ანალიზი, 

ქართველი ხალხის 

სოციოკულტურული 

ანთროპოლოგიისა და 

ეთნოლინგვისტური კვლევის 

საერთაშორისო ცენტრის 

სიმპოზიუმის პროგრამა, 

ბათუმი 20
06

 

 

165. მედეა საღლიანი მასალები 

სვანური გვარ-წარმოება 

ზოგადქართული 

თვალსაზრისით, სამეცნიერო 

კონფერენცია, „სვანეთი“ _ 

ქართული კულტურის სავანე“, 

ლენტეხი-მესტია-თბილისი  20
06

 

 

166. მედეა საღლიანი ტექსტები 

ქართველური (სვანური) 

ტექსტები, 

ქართველოლოგიური 

კრებული, IV, თბილისი, გვ. 

118-125 20
05

 

 

167. მედეა საღლიანი ტექსტები 

ქართველური (სვანური) 

ტექსტები ქართული 

თარგმანითურთ, 

ქართველოლოგიური 

კრებული, III, თბილისი, გვ. 

121-124 20
04

 

 

168. მედეა საღლიანი მასალები 

სვანური ლ ხ რ „ნიჩაბი“ 

სიტყვის ისტორიისათვის, 

XXIV რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, გვ. 55-56 20
04

 

2 



169. მედეა საღლიანი მასალები 

ზოგი სვანური რელიგიური 

დღესასწაულის 

სახელწოდებათა 

წარმომავლობისათვის, არნ. 

ჩიქობავას საკითხავები, XV, 

თბილისი, გვ. 58-60 20
04

 

4 

170. მედეა საღლიანი მასალები 

წმინდანთა აღმნიშვნელი 

ტერმინები სვანურში, არნ. 

ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 62-ე  სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბილისი, 

გვ. 33-34 20
03

 

2 

171. 

მედეა საღლიანი 

(თანაავტორები: ი. 

ჩანტლაძე, რ. 

იოსელიანი, მ. 

საღლიანი) 

მასალები 

დეფექტურ ზმნათა 

თავისებურებანი კოდორის 

ხეობის სვანურში, 61-ე 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, გვ. 29-31 

20
02

 

7 

172. მედეა საღლიანი მასალები 

ქართველური (სვანური) 

ტექსტები (თანაავტორები: ი. 

ჩანტლაძე, ქ. მარგიანი, რ. 

იოსელიანი, მ. საღლიანი), 

ქართველოლოგიური 

კრებული, I, თბილისი, გვ. 121-

128 20
02

 

 
173. მედეა საღლიანი მასალები 

საკულტო და ანთროპონიმულ 

ცნებათა აღმნიშვნელი 

ტოპონიმები სვანურ ენაში 

(ბალსქვემოური დიალექტის 

მონაცემთა მიხედვით), XXII 

რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, გვ. 59 20
02

 

2 

174. მედეა საღლიანი მასალები 

სულის ხსენების გამოხატვა 

ქართველურ ენებში, მე-60 

სამეცნიერო სესიის მასალები, 

თბილისი, გვ. 40-41 

20
01

 

5 



175. მედეა საღლიანი მასალები 

ზოგი რელიგიური ლექსემის 

ისტორიისათვის სვანურში, 

ქუთაისური საუბრები, VII, 

ქუთაისი, , გვ. 104-106 

20
00

 

2 

 

 

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  
 
 

  

N 
პროექტის დასახელება 

 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის № 
წლები როლი პროექტში 

1. 

სვანური ტოპონიმიკა 

(ფუნდამენტურ-გამოყენ-

ებითი გამოკვლევა ტოპ-

ონიმური ლექსიკონით-

ურთ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

 

2016-

დან 
ლინგვისტ-ექსპერტი 

2. 

ელიზია სვანურში 

(ფუნდამენტურ-გამოყენ-

ებითი გამოკვლევა 

სიმფონია-ლექსიკონით-

ურთ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

 

2015-

2018 

პროექტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

3. 

სვანური ენის ჩოლურ-

ული მეტყველების 

თავისებურებანი 

(ფუნდამენტურ-გამოყენ-

ებითი გამოკვლევა 

ტექსტებითურთ) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

 

2015-

2018 

ლინგვისტ-ასისტენტი 

4. 
დრო და სივრცე ქართ-

ველურ ენებში 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

 

2013-

2015 
ლინგვისტ-ექსპერტი 



5. 

ფონოსემანტიკური 

ლექსიკა ქართველურ 

ენებში (სტრუქტურა, 

სემანტიკა, პრაგმატიკა) 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

 

2013-

2015 
მოწვეული სპეციალისტი 

6. 

სვანური 

ფრაზეოლოგიზმების 

სემანტიკური და 

მორფოსინტაქსური 

ანალიზი 

შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

 

2010-

2012 

პროექტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

7. სვანური ენის გრამატიკა 

საქართველოს 

რუსთაველის ფონდი 
2009-

2011 
მენეჯერი 

8. 

ჩოლურის ხეობის 

სვანურის მეტყველების 

ნიმუშები 

საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 
2007 ლინგვისტ-ასისტენტი 

9. 

კოდორის ხეობის 

მოსახლეობის მეტყველება 

და მისი მიმართება 

ზემოსვანურ 

დიალექტებთან 

საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი 

2006-

2009 
ლინგვისტ-ექსპერტი 

 
  

 

 

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვა) 
 
 

1. რეცენზენტი ნინო კვანჭიანის სამაგისტრო ნაშრომის „თიბვასთან დაკავშირებული ლექსიკა 

ქართველურ იდიომებში სვანური მასალის მიხედვით“, თბილისი, 2014 

2. ქართველური სახელები, პრაქტიკუმი (რეცენზენტი), მ. ნაჭყებია, თ. ზვიადაძე, ქ. მარგიანი, 

ნ. ქეცბაია, თბილისი, 2012 

3. ქეთევან მარგიანი-სუბარის მონოგრაფიის „ზემოსვანურ დიალექტთა მორფო-სინტაქსური 

ანალიზის ზოგი ასპექტი“-ს რეცენზენტი, თბილისი, 2008 



4. ქეთევან მარგიანი-სუბარის სადისერტაციო ნაშრომის „ზემოსვანურ დიალექტთა 

მორფოსინტაქსური ანალიზის ზოგი ასპექტი“ (ენგურისა და კოდორის ხეობათა მოსახლეობის 

მეტყველების მიხედვით)“ რეცენზენტი, თბილისი, 2008 

5. მ. ლაბარტყავას სადისერტაციო ნაშრომის „საზოგადო გეოგრაფიულ სახელთა ლექსიკა 

ქართულში“ რეცენზენტი, თბილისი, 2007 

6. ე. გვენეტაძე, ა. სიჭინავას კრებულის „სულორის ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიის“ 

რედაქტორი, თბილისი, 2007 

7. ბ. ნანობაშვილის მონოგრაფიის „საქართველო-ჩრდილო კავკასიის კულტურულ-

ისტორიული ურთიერთობანის“ რეცენზენტი, თბილისი, 2006. 

 

 

უცხო ენების ცოდნა 

 

გერმანული, რუსული 


