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სამეცნიერო პუბლიკაციები
მონოგრაფიები:

1. მეგრულ-ლაზურის გრამატიკა. I. მორფოლოგია; მონოგრაფია; გამომცემლობა
„მერიდიანი“, თბილისი, 2015 (თანაავტორები: ჭ. ქირია, მ. ჩუხუა, ო. მემეშიში)
2. მეგრულ-ლაზურის გრამატიკის საკითხები; მონოგრაფია; გამომცემლობა
"მერიდიანი", თბილისი, 2010
3. ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში; მონოგრაფია; გამომცემლობა
"საიმედო", თბილისი, 2010 (თანაავტორები: კ.გაბუნია, ჭ. ქირია)
სტატიები:
4.

ო- ზმნისწინი მეგრულ-ლაზურში; სტატია; კრებული „ლაზურისა და მეგრულის
გრამატიკის საკითხები“, II, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2014

5. კონ-/კო- ელემენტისათვის ლაზურის რაოდენობის აღმნიშვნელ ნაცვალსახელებში;
სტატია; კრებული „ლაზურისა და მეგრულის გრამატიკის საკითხები“, I,
გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2013
6. მონოგრაფია „მეგრულის ლინგვისტური ანალიზი“ - გურამ კარტოზიას ბოლო სიტყვა;

სტატია; გურამ კარტოზიას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული,
თსუ გამომცემლობა, 2013
7. მესამე პირისა და ჩვენებითი ნაცვალსახელების მიმართებისათვის მეგრულლაზურში; სტატია; იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLI, თსუ გამომცემლობა,
თბილისი, 2013
8. გარდამავლობის საკითხისათვის მეგრულ-ლაზურში; სტატია; ქართველურ ენათა
სტრუქტურის საკითხები,XII, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2013
9. ქართული ენის მართლწერის შესამოწმებელი კომპიუტერული პროგრამის
კონცეპტუალური საკითხები ზმნის მოდელირების მიხედვით; სტატია; ქართველურ
ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, გამომცემლობა "მერიდიანი", თბილისი, 2011
10. რიცხვი; სტატია; მასწავლებლის ბიბლიოთეკა. ქართული ენა და ლიტერატურა.
ქართული ენა, 1-ლი წიგნი; ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის გამოცემა,
თბილისი, 2009
11. მუ- მესამე პირის ნაცვალსახელის მრავლობითის ფორმები მეგრულ-ლაზურში;

სტატია; კრებული: გურამ კარტოზია _ 75, ქართველოლოგიური ბიბლიოთეკა, 11.
გამომცემლობა "სეზანი", თბილისი, 2009
12. უღლების პარადიგმატული ტიპები მეგრულში; სტატია; ქართველურ ენათა
სტრუქტურის საკითხები, X, გამომცემლობა "უნივერსალი"; თბილისი, 2009
13. ზმნისწინი როგორც ტრანსლატივი ( მეგრული მასალის მიხედვით), სტატია;
ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, I, საერთაშორისო
კონფერენციის მასალები, გამომცემლობა "შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2009
14. ნორმით დაშვებულ პარალელურ ფორმათა საკითხისათვის ქართული
სალიტერატურო ენის კომპიუტერული მოდელირების პროცესში; სტატია; ქართული
სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა.
პირველიკრებული. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოცემა; თბილისი,
2007
15. S3-ის სუფიქსთა ალომორფები ზუგდიდურ-სამურზაყანულ კილოკავში; სტატია;
ქართველოლოგიური კრებული, II. გამომცემლობა „უნივერსალი“,თბილისი, 2003

16. მწკრივში ფორმათა რაოდენობისათვის მეგრულში; სტატია; ქართველურ ენათა
სტრუქტურის საკითხები, VIII. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2003
17. კოორდინაციის სისტემა ზანურში; სტატია; ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრის კრებული – II, ბათუმი, 2002
18. ჩვენებითი და მიმართებით ნაცვალსახელთა მრავლობითის ფორმებისთვის ზანურის
ათინურ კილოკავში; სტატია; საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII, თბილისი, 1999
19. მიცემით ბრუნვაში დასმული სახელის რიცხვის გამოხატვის პრინციპები ზანურში;
სტატია; ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VII, გამომცემლობა
„უნივერსალი“, თბილისი, 1998
20. გრამატიკული რიცხვი მეგრულში და მისი მორფოლოგიური ანალიზი; სტატია;
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI, გამომცემლობა „უნივერსალი“,
თბილისი, 1996

მოხსენების მასალები, თეზისები
21. “ჭანურის გრამატიკული ანალიზიდან” „ლაზურ-მეგრულის გრამატიკამდე“:
ლაზურისა და მეგრულის ურთიერთმიმართების ისტორიისათვის (თანაავტორები:
ჭაბული ქირია, მერაბ ჩუხუა); საერთაშორისო კონფერენციის „იდეოლოგია და
ლინგვისტური იდეები“ მასალები ; თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2015
22. ქართული ენა საზღვარგარეთ - ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში,
აზერბაიჯანსა და ირანში; მასალები; საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული
მეცნიერებები საინფორმაციო საზოგადოებაში - II“ მასალები; გამომცემლობა
„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014
23. პირველი სუბიექტური პირის ალომორფთა კილოკავური განაწილებისათვის
მეგრულ-ლაზურში; მასალები; რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესიის მასალები, XXXIII,თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2013
24. ზმნის სემანტიკური მოდელირება: პრობლემები და გადაწყვეტის გზები; მოხსენების
მასალები (თანაავტორები: თ. უთურგაიძე, მ. მანჯგალაძე, რ. სხირტლაძე);
საერთაშორისო კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - III”
მასალები; გამომცემლობა “მერიდიანი“, თბილისი, 2013
25. განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელები მეგრულ-ლაზურში; მასალები;
რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თსუ
გამომცემლობა, თბილისი, 2012
26. ზმნის სრული წამკითხველი კომპიუტერული მოდელი და კონცეპტუალური
საკითხები; მოხსენების მასალები (თანავტორი თ. უთურგაიძე); საერთაშორისო
კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - II” მასალები;
გამომცემლობა “მერიდიანი“, თბილისი, 2011
27. უთემისნიშნო ზმნათა პარადიგმები ქართული ენის მართლწერის შემმოწმებელი
კომპიუტერული პროგრამის მიხედვით; მოხსენების მასალები; ლინგვისტკავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები; თსუ გამომცემლობა,
თბილისი, 2011

28. ფრაზეოლოგიური ლექსიკის სოციოლინგვისტური და კულტუროლოგიური
სტატუსისათვის; მოხსენების მასალები; ბათუმის I საერთაშორისო სიმპოზიუმი
ლექსიკოგრაფიაში; მასალები; გამომცემლობა „მერიდიანი“, ბათუმი, 2010
29. ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა; მოხსენების მასალები
(თანავტორები: თ. უთურგაიძე, მ. მანჯგალაძე, რ. სხირტლაძე); საერთაშორისო
კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“; გამომცემლობა
„მერიდიანი“, თბილისი, 2009
30. ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა; მოხსენების მასალები;
სართაშორისო კონფერენცია Megaling-2009: ,,გამოყენებითი ლინგვისტიკისა და
ლინგვისტურ ტექნოლოგიათა პერსპექტივები“; კიევი, 2009
31. ერგატიული კონსტრუქცია, როგორც ინვერსიის გრამატიკალიზაციის საშუალება
ლაზურში; მოხსენების მასალები; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:
,,ერგატივი და ერგატიული კონსტრუქცია მსოფლიოს ენებში“; თსუ გამომცემლობა,
თბილისი, 2009
32. ზმნისინისა და კონექტურ კატეგორიათა მიმართებისათვის მეგრულში; მოხსენების
მასალები; ლინგვისტთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები; გამომცემლობა
„მერიდიანი“, თბილისი, 2008
33. ნასახელარი ზმნების წარმოება მეგრულში; მოხსენების მასალები; რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, XXVIII. გამომცემლობა "უნივერსალი",
თბილისი, 2008
34. თავისებურ ზმნათა კომპიუტერული აღწერისათვის; მოხსენების მასალები; არნ.
ჩიქობავას საკითხავები, XIX. გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2008
35. ზმნურ ფორმათა გენერაციის საკითხები; მოხსენების მასალები; ბუნებრივ ენათა
დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, VI კონფერენცია,
გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2008
36. ზმნურ ფუძეთა განაწილებისათვის უღლების მორფონოლოგიურ ტიპთა ფარგლებში;

მოხსენების მასალები; არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVIII, გამომცემლობა
"უნივერსალი", თბილისი, 2007
37. ქართული ენის ზმნათა ფორმების ელექტრონული ვერსია; მოხსენების მასალები; IV
საერთაშორისო კონფერენცია: ,,ენა, კულტურა, საზოგადოება‘‘; მოსკოვი, 2007
38. უღლების პარადიგმატული ტიპები მეგრულში; მოხსენების მასალები;
კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო კონგრესის მასალები; თსუ გამომცემლობა,
თბილისი, 2007
39. სამპირიან ზმნათა ორი ჯგუფი ორთოგრაფიულ ლექსიკონში; მოხსენების მასალები;
ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, V ,
კონფერენცია, გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2007 (თანაავტორი თ.
უთურგაიძე)
40. ქართული ენის ზმნათა ფორმების ელექტრონული ვერსია; მოხსენების მასალები;
ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერულიტექნოლოგიები, IV
კონფერენცია, გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2006
41. ობიექტურ პირთა ნიშნები ლაზრუში; თეზისები; არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVI.
გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2005

42. ტრანსლაციური ბანკისა და დისტრიბუციული აპარატისათვის (თანაავტორები: თ.
უთურგაიძე, მ. მანჯგალაძე); მასალები; ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა
და კომპიუტერულიტექნოლოგიები, III კონფერენციის მასალები; გამომცემლობა
„უნივერსალი“, თბილისი, 2005
43. ერთი და იგივე აქტანტი ორპირიან აქტივში (თანაავტორები: თ. უთურგაიძე, მ.
მანჯგალაძე); მასალები; ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და
კომპიუტერული ტექნოლოგიები, II, კონფერენციის მასალები; გამომცემლობა
„უნივერსალი“, თბილისი, 2004
44. მრავლობითი რიცხვის ნულოვანი ალომორფები; მასალები; ბუნებრივ ენათა
დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, I, კონფერენციის
მასალები. გამომცემლობა „უნივერსალი“თბილისი, 2003
45. პირველი სუბიექტური პირის ალომორფები ლაზურში; თეზისები; არნ. ჩიქობავას
საკითხავები, XV. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2004
46. ცალკე მდგომ თანდებულიან ფორმათა სინტაქსური კვალიფიკაციისათვის; მასალები;
XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, გამომც.
„უნივერსალი“, თბილისი, 2004 (თანაავტორები)
47. სახელთა მრავლობითი რიცხვის -ლეფე ალომორფის შესახებ ლაზურში; მასალები;
XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, გამომც.
„უნივერსალი“, თბილისი, 2004
48. შერწყმულთანდებულიან სახელთა ფუნქციური განაწილების პრინციპები ქართულსა
და მის დიალექტებში(უბრალო დამატებისა და გარემოების გამიჯვნისათვის);
მასალები; XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები.
გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2003 (თანაავტორები: კ.კაკიტაძე, მ. მანჯგალაძე, თ.
ვაშაკიძე)
49. -ქ სუფიქსის ფუნქციისათვის მეგრულ ზმნაში; მასალები; XXIII რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. გამომცემლობა „უნივერსალი“,
თბილისი, 2003
50. მესამე სუბიექტური პირის ნიშნები ზანურში; მასალები; არნ. ჩიქობავას საკითხავები,
XIII. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2002
51. კოორდინაციის სისტემა ზანურში; მასალები; XXI რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, გამომცემლობა „უნივერსალი“,
თბილისი, 2001
52. საობიექტო ქცევის სემანტიკა რელატიურ-სტატიკურ ზმნათა მიხედვით ზანურში;
მასალები; XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,
გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2000
53. ატრიბუტულ სახელთა მრავლობითის ფორმებისათვის ზანურში; მასალები;
საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის “ქუთაისური საუბრები – VI”
მასალები, თბილისი, 1999
54. მუნეფე, მუთეფე ფორმებისათვის ზანურში; მასალები; არნ. ჩიქობავას საკითხავები,
X, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 1999
55. გრამატიკული რიცხვის გამოხატვის სისტემა ზანურში; ავტორეფერატი;
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად
წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომისა; თბილისი, 1999

56. სამურზაყანული კილოს ერთი თავისებურებისათვის; მასალები; ქუთაისური
საუბრები – III, სიმპოზიუმის მასალები. ქუთაისი, 1996,
57. მრავლობითი რიცხვის სინტაქსური ძალისათვის მეგრულში; თეზისები; XV
რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და
მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1995
58. გრამატიკული რიცხვის მორფოლოგიური ანალიზი მეგრულში; თეზისები;
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და
მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1995

პუბლიკაციები:

59. „ჭეშმარიტებას არც მაქებარი სჭირდება, არც მაძაგებელი“ (არნოლდ ჩიქობავას ერთი
კერძო წერილი); ჟურნალი „ჩვენი მწერლობა“, მთ. რედ. როსტომ ჩხეიძე; #10 (114),
2010
60. ენები, ეკოსისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები; ჟურნალი „ჩვენი მწერლობა“,
მთ. რედ. როსტომ ჩხეიძე; #22(126), 210

სამეცნიერო პროექტები:
1. ლაზურ-ქართული გრამატიკა. I. მორფოლოგია საერთო ძირ-ფუძეთა
ლექსიკონითურთ, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ძირითადი
პერსონალი, მკვლევარი, 2012-2015
2. ქართული ენა საზღვარგარეთ - ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში,
ირანსა და აზერბაიჯანში , რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. პროექტის
ხელმძღვანელი, 2011-2014
3. ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული ვერსია, რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი. ლინგვისტი ექსპერტი, 2007-2008
4. სოციოლინგვისტური სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში, ფოლკსვაგენშტიფტუნგის (Volkswagen-Stiftung) ფონდი. ლინგვისტი-ექსპერტი; 2006-2008
5. ქართული ენის მართლწერის შესამოწმებელი კომუპიუტერული პროგრამა, ფონდი
“ღია საზოგადოება-საქართველო”. ლინგვისტი-ექსპერტი; 2006-2007
6.

ქართული ენის ელექტრონული გრამატიკა, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი; ლინგვისტი-ექსპერტი, 2006-2008

7. ქართული ენის შერწყმული და თანწყობილი წინადადების კომპიუტერული
მოდელები, საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი; შემსრულებელი; 2004-2005
8. მარტივი წინადადების ტრანსფორმაციული მოდელი, საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი;
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კომპიუტერული სისტემა, საქ. მეცნ. აკადემიის გრანტი; შემსრულებელი; 2000-2001
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2013
4. ი. ასათიანი, ჭანური ტექსტები, ვიწურ-ათინური კილო-კავი. რედაქტორი,
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1. საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე: საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული
ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები III“; თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების
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უნივერსიტეტი; ბათუმი, 2010
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II. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბათუმი, 2012
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