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2. განათლება
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება,
ფაკულტეტი

ჩარიცხვისა და
დამთავრების
წლები

თბილისის სახელმწიფო
1957-1962
უნივერსიტეტი,
ფილოლოგიის
ფაკულტეტი, კავკასიურ
ენეთა განყოფილება
საქ. მეცნიერებათა
1962-1965
აკადემიის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტუს ქართველურ
ენათა განყოფილება

კვალიფიკაცია

ქართული ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებელი, სპეციალობა –
კავკასიური ენები
(დიპლომი წარჩინებით Ц №687630)
ასპირანტი

3. სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო

დისერტაცია, PhD)
დისერტაციის დაცვის
თარიღი
დისერტაციის თემა

მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი
დისერტაციის დაცვის
თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი

25/IX-1969
ძველი სვანური ხალხური სიმღერების ენისა და
ცოცხალი მეტყველების შეპირისპირებითი
ანალიზი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
МФЛ №005187

14/XII-1990
სახელთა პარადიგმატული სისტემა სვანურში
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ДТ № 010373
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4. სამსახურეობრივი გამოცდილება
თარიღი
2017 წლიდან
დღემდე
2010-2013 წ. წ.
2007-2008 წ. წ.

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
A არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (უვადოდ)
ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი

2006-2010 წ. წ.

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის დირექტორის მრჩეველი
2006 წლიდან
თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო
დღემდე
პროფესორი
2005-2007 წ. წ.
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საერთაშორისო ქართველოლოგიური ცენტრის
ხელმძღვანელი
1995-2006 წ. წ.
თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის
სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, ქართული ენის
კათედრის პროფესორი
1967-2006
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა
განყოფილების ჯერ უმცროსი, მერე უფროსი, წამყვანი და
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
5. სხვა აქტივობები.
1. კერძო საშუალო სკოლის („კაი ყმა“) დამაარსებელი (1999 წ.);
2. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი (2010 წლიდან);
3. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობისა და თელავის იაკობ
გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტების ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტების სამეცნიერო საბჭოს კოლეგიის წევრი;
4. აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 12-ტომეულის სარედაქციო საბჭოს წევრი;
5. სამეცნიერო კრებულ „ეტიმოლოგიური ძიებანის“ სარედაქციო კოლეგიის
წევრი;
6. სამეცნიერო კრებულ „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხების“
სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
7. „ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანის“ ორი ტომის (2011 წ.) მთავარი
რედაქტორი.
8. „გამონათლევის“ (საქართველოს პატრიარქისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო-პოპულარული კრებული) რეცენზენტი (2014 წ.).
9. ვ. თოფურია, სვანური ენის სახელმძღვანელო (ავტორის დაუმთავრებელი
ხელნაწერის დასრულება და გამოცემა) – 2008 წ.
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10. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების („ქართველური ენათმეცნიერება“) ხელმძღვანელი;
11. ვ. თოფურიას და მ. ქალდანის „სვანური ლექსიკონის“ (2000 წ.) გამოცემაზე
მომუშავე ჯგუფის მეცნიერხელმძღვანელი;
12. მიქაელ მოდრეკილის რტო (სამეცნიერო-პოპულარული კრებული,
მიძღვნილი პროფესორ ლიანა კვირიკაშვილის ღვაწლისადმი) – მთავარი
რედაქტორი (2017 წ.).
13. თერთმეტი აკადემიური სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელი.
რედაქტორი ან რეცენზენტი მონოგრაფიებისა და კრებულებისა:
1. მერი ნიკოლაიშვილი, ქართველურ ენათა შესწავლისა და სწავლების
საკითხები (2009)
2. ბესარიონ ნიჟარაძე, ქართულ-სვანურ-რუსული ლექსიკონი (2007);
3. ვ. თოფურია, სვანური ენის სახელმძღვანელო, თბილისი, 2008, გვ. 1-240.
4. ქეთევან მარგიანი-სუბარი, ზემოსვანური დიალექტების მორფოსინტაქსური
ანალიზის ზოგი ასპექტი (2009);
5. რუსუდან იოსელიანი, სვანური სამშენებლო ტერმინოლოგია (2009);
6. ანა ბაბლუანი, სვანური ზღაპრის ენა (2009);
7. ანა მესხი, ქართველური და შუმერული ენობრივი მსგავსებანი (2009);
8. პროფესორ გურამ კარტოზიას 75-ე საიუბილეო წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კრებული (2010);
9. ქეთევან მარგიანი-სუბარი, ევიდენციალობის კატეგორია სვანურ ენაში (2012);
10. ბესარიონ ნიჟარაძე, მოკლე განხილვა სვანური გრამატიკისა, 2013;
11. შუშანა ფუტკარაძე, ჩვენებურების ქართული, ტ. II, ბათუმი, 2016;
6. პრემია, ჯილდო.
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პრემია (2017 წ.);
პრემია ვ. თოფურიას და მ. ქალდანის „სვანური ლექსიკონის“ სამეცნიეროსაგამომცემლო ჯგუფის ხელმძღვანელობისათვის (2000 წ.);
პრემია საკანდიდატო-სადისერტაციო ნაშრომის ვადაზე ადრე
წარმოდგენისათვის (1965 წ.);
რექტორის პრემია მოსკოვის მ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში სტუდენტ-ორიენტალისტთა I საერთაშორისო კონფერენციაზე
წაკითხული მოხსენებისათვის (ბერძნული ლექსიკა სულხან-საბა ორბელიანის
„სიტყვის კონაში“) – 1960 წ.
სტიპენდიები: ილია ჭავჭავაძის სახელობის სტიპენდია (1958-1962 წწ.);
ჯილდოები:
1. მედალი „შრომითი მამაცობისათვის“;
2. ორდუს (თურქეთი) და მაჩერატას (იტალია) სახელმწიფო უნივერსიტეტების
სერთიფიკატები
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მოძღვნილი კრებულები:
„ქალბატონი იზა“, პროფესორ იზა ჩანტლაძის საიუბილეო თარიღებისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო-პოპულარული კრებული, თბილისი, 2011.

იზოლდა (იზა) ჩანტლაძის
ძირითადი სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი
ა) წიგნები:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

ქართველოლოგიური ძიებანი, I, თბილისი, 1998, გვ. 1-256;
Tscholurswanisch-Deutsches Verbenverzeichnis (პროფესორ ჰაინც ფენრიხის თანაავტორობით), Iena, 2003, გვ. 1-96;
კოდორული ქრონიკები, ტ. I (დისერტანტების თანაავტორობით), თბილისი,
2007-2010, გვ. 1-836;
ქალბატონი იზა (პროფესორ იზა ჩანტლაძის საიუბილეო თარიღებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პოპულარული კრებული), თბილისი, 2010, გვ. 1-378;
ქართველური ლექსიკის ისტორიიდან, I, თბილისი-ბათუმი-ახალციხე, 2012, გვ.
1-327;
სვანეთის ფლორა, I (ნინო ნაკანის თანაავტორობით), თბილისი-მესტია-ბათუმი,
2014, გვ. 1-262;
მარტო ამისთვის ღირდა სიცოცხლე! (მონოგრაფია ეძღვნება მაღალმთიანი აჭარის სოფელ ოლადაურის ასწლოვანი სკოლის ისტორიას და მისი დამაარსებლის
ნური ბერიძის ღვაწლს), თბილისი-ბათუმი, 2015-2016, გვ. 1-340;
სვანური ენის შესწავლის ისტორია (სახელთა პარადიგმატიკა) – მაგისტრანტთა
და დოქტორანტთა სახელმძღვანელო, თბილისი, 2016, გვ. 1-293;
ქართველურ ენათა სიტყვარი (ალ. ღლონტთან, ო. ქაჯაიასთან და ო. მემიშიშთან
თანაავტორობით), თბილისი, 2001-2006, გვ. 1-304 (კომპიუტერული ვარიანტი);
ზემოსვანური მორფემული ლექსიკონი (საცდელი მონაკვეთი პროფესორ იოსტ
გიპერტისა და ყოფილი დისერტანტების თანაავტორობით), თბილისი, 2016, გვ.
1-607 (მზადაა დასაბეჭდად).

ბ) სტატიები:
1. ზმნისართთა მიერ სახელის ბრუნვაში მართვა (ილია ჭავჭავაძის მხატვრული
პროზის მიხედვით), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1966, გვ. 14-15;
2. ძველი სვანური ხალხური სიმღერების ენისა და ცოცხალი მეტყველების შეპირისპირებითი ანალიზი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერმუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 1967, გვ. 10-12;
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3. შტო-გვარის აღმნიშვნელ სახელთა წარმოება და ბრუნება სვანურში, „მაცნე“ – ენისა და ლიტერატურის სერია, №6, თბილისი, 1967, გვ. 265-304;
4. Сопоставительный анализ языка древних сванских народных песен и современной
живой речи, Автореферат кандидатской диссертации, Тбилиси, 1969, გვ. 1-24;
5. კვლავ მ რე (კაცი) ტიპის სახელების გამო სვანურში, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერმუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 1970, გვ. 13-15;
6. „საკუთრივ სვანური“ ბრუნება, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1971, გვ. 15-17;
7. საზოგადო და გეოგრაფიულ სახელთაგან მომდინარე ადგილის ზმნისართები სვანურში, „მაცნე“ – ენისა და ლიტერატურის სერია, № 3, თბილისი, 1971, გვ. 129-144;
8. ნა- / -ი აფიქსიან სახელთა ბრუნება სვანურში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1972,
გვ. 15-16;
9. სახელობითის -ე ფორმანტის შესახებ სვანურში, „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, XVIII, თბილისი, 1973, გვ. 267-272;
10. -ი ხმოვანზე დაბოლოებულ სახელთა ბრუნება სვანურში, „ქართველურ ენათა
სტრუქტურის საკითხები“, IV, თბილისი, 1974, გვ. 166-184;
11. ლაბიალიზაციის ისტორიიდან სვანურში, „მაცნე“ – ენისა და ლიტერატურის სერია, № 2, თბილისი, 1974, გვ. 95-108;
12. ლოკალურ მიმართებათა გრამატიკული გამოსახვისათვის სვანურში, თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, B 6-7, თბილისი, 1974, გვ. 97-109;
13. ბრუნვაში მართვის ერთი საკითხისათვის სვანურში, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, თბილისი,
1974, გვ. 16;
14. თანხმოვანფუძიან არსებით სახელთა ბრუნება ქვემოსვანურში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია,
თბილისი, 1976, გვ. 26-28;
15. Некоторые явления лабиализации в сванских диалектах и говорах,
"Лингвистическая география, диалектология и история языка", Эреван, 1977, გვ.
441-449;
16. ორფუძიანობის საკითხისათვის ქვემოსვანურში, „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, XXI, თბილისი, 1979, გვ. 115-129;
17. ატრიბუტული მსაზღვრელის რიცხვში შეთანხმების საკითხისათვის ქართველურ
ენებში, „ნარკვევები იბერიულ-კავკასიურ ენათა მორფოლოგიიდან“, თბილისი,
1980, გვ. 110-118;
18. ორმაგი აფიქსაციისათვის სვანურში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1981, გვ. 23-25;
19. ასპექტის კატეგორიის ისტორიიდან სვანურში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1983;
20. Из опыта составления словаря сванского языка, X региональная научная сессия по
историко-сравнительного изучения иберийско-кавказских языков, Грозный, 1983,
გვ. 9-10;
21. უნიფორმაციის ტენდენცია და მისი როლი ქართველურ ენათა ბრუნება-უღვლი-
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ლების სისტემაში, საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ქართული ენის კათედრათა X რესპუბლიკური კონფერენცია, თბილისი, 1984, გვ. 9-10;
22. ბრუნების ძველი სისტემიდან ახალ წარმოებაზე გადასვლის პროცესი სვანურში
(ბალსზემოური და ლაშხური დიალექტების მონაცემთა მიხედვით), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო
სესია, თბილისი, 1984, გვ. 44-45;
23. სვანურ სახელთა ბრუნება და ზმნისართული თანდებულები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია,
თბილისი, 1985, გვ. 42-44;
24. სამფუძიანობის საკითხისათვის სვანურ სახელთა ბრუნებაში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია,
თბილისი, 1986, გვ. 30-31;
25. დესტინატივის ფუნქცია და მისი მიმართება ორმაგი ბრუნების სისტემასთან სვანურში, პუშკინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1986, გვ. 15-16;
26. ერგატივის -დ/-ემ ფორმანტთა განაწილების ფონეტიკური საფუძვლისათვის სვანურში, პუშკინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1987, გვ. 13-14;
27. ნათესაობითი ბრუნვა და ეკონომიურობის პრინციპი ქართველურ ენებში, „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული“, XV, თბილისი, 1988, გვ. 110115;
28. სახელთა ბრუნება ქართველურ ენებში, „იბერიულ-კავკასიური ენები ზოგადი და
ტიპოლოგიური თვალსაზრისით“, თბილისი, 1989, გვ. 39-40, 56-57;
29. Парадигматическая система имен в сванском языке, Автореферат докторской
диссертации, Тбилиси, 1990, გვ. 1-64;
30. ღლიღვი თუ ღილღვი?, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1992;
31. ბად/ბედ- ძირთა მიმართებისათვის ქართველურ ენებში, უნივერსიტეტ „გეორგიას“ პროფესორ-მასწავლებელთა I სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1992;
32. მოქმედებითი და ვითარებითი ბრუნვების ფორმათა მონაცვლეობისათვის ქართველურ ენებში, უნივერსიტეტ „გეორგიას“ პროფესორ-მასწავლებელთა II სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1993, გვ. 12;
33. აკაკი დავითიანის ღვაწლი სვანური ანდაზების გამოცემის საქმეში, თბილისის
სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის
სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1994, გვ. 5-6;
34. სვანურ-ქართულ ზმნათა მორფოლოგიური შეხვედრები, ბესარიონ ჯორბენაძის
საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 1994;
35. კავშირ-ენკლიტიკის, ნაწევართა და პროსოდიულ ხმოვანთა ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ ენებში, „საენათმეცნიერო ძიებანი“, IV, თბილისი, 1995, გვ.
81-86;
36. ხმოვანფუძიანი სახელების თანხმოვანფუძიანთა კლასში გადანაცვლებისათვის
სვანური ენის ბალსქვემოურ დიალექტში, XV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ბათუმი-თბილისი, 1995, გვ. 34-36;
37. კვლავ ლიზ („არის“) ზმნის შესახებ სვანურში, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოე-
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ბის II სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 1995, გვ. 31-34;
38. ნამოქმედებითარი ფორმები სვანური ენის ბრუნვათა სისტემაში, უნივერსიტეტ
„გეორგიას“ პროფესორ-მასწავლებელთა IV სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1995, გვ.
8-9;
39. საობიექტო ვერსია ქართველურ ენებში, „ქუთაისური საუბრები“, III, ქუთაისი,
1996;
40. ზესხო ს ეტიმოლოგიისათვის, „საენათმეცნიერო ძიებანი“, V, თბილისი, 1996, გვ.
186-191;
41. ლექსემა საკარცხული ქართველურ ენებში, თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1996 (იხ. აგრეთვე,
გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, ქუთაისი, 1998);
42. აბსტრაქტულ და მასდარულ ფორმათა ჩანაცვლება და აუსლაუტის პრობლემა სვანურში, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი,
1996, გვ. 45-46;
43. ქართული კაც- ძირი სვანურ ენაში, უნივერსიტეტ „გეორგიას“ პროფესორ-მასწავლებელთა V სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1996, გვ. 7;
44. ქართველური ანდაზები, „ქართველური მემკვიდრეობა“, I, ქუთაისი, 1996-1997,
გვ. 282-286;
45. საერთოქართველური *მ-შუ-ე ფორმის რეფლექსები სვანურში, თსუ შრომების
კრებული, მიძღვნილი პროფ. ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადების 70 წლისთავისადმი,
თბილისი, 1997, გვ. 159-166;
46. ნეგატიურობის მორფემის ადგილისათვის ქართველურ ენებში, თსუ ზოგადი
ენათმეცნიერების კათედრისა და ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1997, გვ. 27-28;
47. მოსე ჯანაშვილის ქართველოლოგიური ხელნაწერები, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 1997, გვ. 40-41;
48. პოეტური კოინე სვანეთში, „ქუთაისური საუბრები“, IV, ქუთაისი, 1997, გვ. 110112;
49. გასვანურებული ქართული ძირები, „ქართველური მემკვიდრეობა“, II, ქუთაისი,
1998, გვ. 283-285;
50. ახალი კულტუროლოგიური კრებული ენათმეცნიერის თვალით, „ქართველური
ონომასტიკა“, I, თბილისი, 1998;
51. კვლავ შუასიბილანტური აფრიკატის რეფლექსებისათვის ქართველურ ენებში, არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
სიმპოზიუმი, თბილისი, 1998, გვ. 99-101;
52. აქტივ-პასივის ფუძეთა აბლაუტური დაპირისპირების მოშლის ტენდენცია სვანური ენის ფუძედრეკად ზმნათა მასდარებში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 57-ე
სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1998, გვ. 66-67;
53. ქალდან და ქალდარ ფუძეთა ურთიერთმიმართებისათვის სვანურ ენაში, თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1998;
54. სამეტყველო კოდების შერევა სვანურში, „ქუთაისური საუბრები“, V, ქუთაისი,
1998, გვ. 71-74;
55. დინა ტიპის სახელთა აუსლაუტისათვის სვანურში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხა-

8

ვები“, IX, თბილისი, 1998, გვ. 38-39;
56. საობიექტო ვერსია ქართველურ ენებში და მისი -უ- ალომორფი სვანურში, „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები“, VII, თბილისი, 1999, გვ. 276-281;
57. Материалы по распространению сванского языка и его диалектов (фрагмент
кавказской компьютерной энциклопедии), "Дагестанский лингвистический
сборник", выпуск 7, Москва, 1999, გვ. 41-48;
58. დიდებული მამულიშვილი, პროფესორ გრიგოლ კიკნაძის ხსოვნის წიგნი, თბილისი, 1999, გვ. 173-175;
59. ნათესაობითი ბრუნვა, როგორც სახელთა პარადიგმატული სისტემის საკლასიფიკაციო ერთეული სვანურ ენაში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, X, თბილისი,
1999, გვ. 41-42;
60. მეტყველების ეკონომიის პრინციპის ერთი გამოვლენისათვის ქართველურ ენებში,
„ქუთაისური საუბრები“, VI, ქუთაისი, 1999;
61. წულ->წ ილ- და ჭ შ/>ჭ შ ძირთა ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ ენებში, „ქუთაისური საუბრები“, VI, ქუთაისი, 1999, გვ. 181-185;
62. წინასიტყვაობა ვარლამ თოფურიას და მაქსიმე ქალდანის „სვანური ლექსიკონისა“, თბილისი, 2000, გვ. 5-11;
63. სიტყვა-სტატიის აგებულება და ლექსიკონით სარგებლობის წესები, ვარლამ თოფურიას და მაქსიმე ქალდანის „სვანური ლექსიკონი“, თბილისი, 2000, გვ. 12-14;
64. სვანური ენის ზოგადი დახასიათება, „კავკასიის მაცნე“, I, თბილისი, 2000, გვ. 109115;
65. სვანური ტექსტის ორთოგრაფია და მისი კომპიუტერული ასახვა, „კავკასიის მაცნე“, II, თბილისი, 2000, გვ. 202-204;
66. Некоторые вопросы диалектологического деления сванского языка, "Ежегодные
международные чтения памяти кн. Н. С. Трубецкого", Москва, 2000, გვ. 83;
67. მაჩ ბ (მაჩ იბ)/ მ ჟ ბ ლექსემათა სტრუქტურა, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“,
XI, თბილისი, 2000, გვ. 58;
68. უზენაესის სახელწოდება და მისი მიმართება ორფუძიანი ბრუნების სისტემასთან
სვანურში, „ქუთაისური საუბრები“, VII, ქუთაისი, 2000, გვ. 137;
69. „სვანური ლექსიკონის“ ინვერსიული ინდექსი, „კავკასიის მაცნე“, III, თბილისი,
2001, გვ. 221-223;
70. ქართული ენათმეცნიერება პარიზულ „ივერიაში“, „კავკასიის მაცნე“, V, თბილისი,
2001, გვ. 29-31;
71. ფონემურ შესატყვისობათა დამატებითი საილუსტრაციო მონაცემები ქართველურ
ენებში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XIII, თბილისი, 2002, გვ. 93-94;
72. დეფექტურ ზმნათა თავისებურებანი კოდორის ხეობის სვანურში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 61-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2002, გვ. 29-31;
73. სვანური ტექსტები, „ქართველოლოგიური კრებული“, I, თბილისი, 2002;
74. სვანური ტექსტის სიმფონია-ლექსიკონი და სვანურ პუბლიკაციათა კომპიუტერულ ასახვასთან დაკავშირებული პრობლემები, საქართველოს პრეზიდენტთან
არსებული სახელმწიფო ენის მუდმივი სახელმწიფო კომისიისა და ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კონფერენცია „ბუნებრივ ენათა დამუშავება“, თბილისი, 2003;
75. დეიქსისის პრობლემა და ახალ გრაფემათა შემოღების საკითხი სვანური ტექსტებისათვის, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XIV, თბილისი, 2003, გვ. 75-77;
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76. ქართველური თუ ქართული?, „ქუთაისური საუბრები“, ქუთაისი, 2003;
77. ახალი ქართველური ეტიმოლოგიები და ქართულ-ზანური ერთიანობის ეპოქის
მონაცემთა პრობლემა, თსუ ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, XXXI,
თბილისი, 2004, გვ. 71-76;
78. თანხმოვანთა ჰარმონიული კომპლექსის ამოსავალი ვითარებისთვის ქართველურ
ენებში, XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი,
2004, გვ. 75-76;
79. მეორეულ ჰიპოთეტურ ფონემათშესატყვისობათა პრობლემა ქართველურ ენებში,
„არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XV, თბილისი, 2004, გვ. 68-72;
80. პრექართველური ენის დიფერენციაციის შემდგომდროინდელი პრობლემები,
„კავკასიოლოგიური კრებული“, I, თბილისი, 2004, გვ. 104-110;
81. სვანური პოეზიის ენა, თბილისი, 1991-2005 (ელექტრონული ვერსია), გვ. 1-457;
82. პირველად და მეორეულ ფონემათშესატყვისობათა ურთიერთმიმართებისათვის
ქართველურ ენებში, „ივერია“, XII-XIII, პარიზი, 2004-2005, გვ. 186-192;
83. პროფ. ალექსანდრე ფოცხიშვილი როგორც ქართული ენათმეცნიერული აზრის
ისტორიის წარმომჩენი საერთაშორისო დონეზე, „საენათმეცნიერო კრებული“,
თბილისი, 2005, გვ. 139-141;
84. ბე{ნ}დ-/ბე{ლ}დ- ძირი ქართველურ ენებში, „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები“, IX, თბილისი, 2005, გვ. 306-309;
85. კვლავ მეორეულ ფონემათშესატყვისობათა შესახებ ქართველურ ენებში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XVI, თბილისი, 2005, გვ. 91-94;
86. ქართულ-სვანური შედარებითი ლექსიკონი, ორტომეული (კომპიუტერული ვერსია ელისაბედ გაზდელიანის, მედეა საღლიანისა და რუსუდან იოსელიანის თანაავტორობით), თბილისი, 2001-2005, გვ. 1-556;
87. წყ-ალ-, წყ-არ-, წყ-ერ-, წყ-ურ- და ლიც/ნიც ფუძეთა ურთიერთმიმართებისათვის
ქართველურ ენებში, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2006, გვ. 52-54;
88. ფონემათშესატყვისობათა ორი ტიპი ქართველურ ენებში, თბილისის სულხან-საბა
ორბელიანის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის შრომები, VI, თბილისი, 2006, გვ. 61-75;
89. დეგ->-დგ->-გ- ძირის პოლისემიურობისათვის საერთოქართველურ ენაში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XVII, თბილისი, 2006, გვ. 67-68;
90. ძირის სემანტიკური ვარიაციები ქართველურ ენებში, „ენათმეცნიერების საკითხები“, 1-2, თბილისი, 2006, გვ. 69-72;
91. სვანური ენის ყველა დიალექტის ტექსტები და მათი მორფონოლოგიური ანალიზი (ფრანკფურტის ვ. გოეთეს უნივერსიტეტთან არსებული შედარებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პროფესორებთან თანამშრომლობით – საერთაშორისო
პროექტი ECLinG), თბილისი-ფრანკფურტი, 2002-2006 (ელექტრონული ვერსია);
92. ხმოვანთა სიგრძე როგორც ინტერფერენციული მოვლენა კოდორის (resp. დალის)
ხეობაში ჩასახლებულ ბალსქვემოელთა მეტყველებაში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XVIII, თბილისი, 2007, გვ. 94-96;
93. ლექსემა ხარჯ-ის სემანტიკისათვის ქართველურ ენებში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XVIII, თბილისი, 2007, გვ. 96-97;
94. ინტერფერენციული მოვლენები კოდორის (resp. დალის) ხეობის მოსახლეობის მე-
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ტყველებაში, „ენათმეცნიერების საკითხები“, I-II, თბილისი, 2007;
95. * Интерференции в сванской речи населения Кодорского (resp. Дальского) ущелья,
"Язык, культура, общество", Москва, 2007, გვ. 86-87;
96. სვანური ანთროპონიმიკა დიაქრონიულ ჭრილში, კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო კონგრესი, თბილისი, 2007;
97. ას წელს გადაცილებულ კოდორელ სვანთა მეტყველების ლინგვოკულტუროლოგიური შესწავლის შედეგები და მათი მიმართება ენგურის ხეობის მოსახლეობის
მეტყველებასთან, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2007;
98. სვანურ დეკლინაციურ მოდელთა განაწილება კოდორის (resp. დალის) ხეობის მოსახლეობის სხვადასხვა თაობის მეტყველებაში, „კავკასიოლოგიური კრებული“, II,
თბილისი, 2007, გვ. 143-149;
99. შესანიშნავი კავკასიოლოგი და უმწიკვლო პიროვნება, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის გურამ თოფურიას ხსოვნის წიგნი, თბილისი, 2007;
100. * Interferences in Svan speech of Kodori (resp. Dali) gorge populacion, "Caucasus
conferece", Leipzig, 2007;
101. * Долгота гласных как явление интерференции в речи жителей Кодорского
(resp. Дальского) ущелья, "Язык, культура, общество", Москва, 2008;
102. ჟურ-/ჟირ-/ჟ რ ძირთა ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ ენებში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XIX, თბილისი, 2008, გვ. 83-86;
103. *
Специфика речи старейшего поколения населения Кодорского (resp.
Дальского) ущелья, "Русскоязычие и би(поли)лингвизм в межкультурной
коммуникации XXI века: когнитивно-концептуальные аспекты", Пятигорск, 2008;
104. ინტერფერენცირებულ დიალექტ-კილოკავთა საკითხისათვის სვანურ ენაში,
„იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები“, თბილისი, 2008, 456-461;
105. კიდევ ერთხელ -ფხე > -ხე, -ფხე > -ფხ სუფიქსისათვის ქართველურ ონომასტიკონში, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2008;
106. ძირ-ფუძეთა ანლაუტში ცვეთის ტენდენციები ქართველურ ენებში, ბესარიონ
ჯორბენაძის საენათმეცნიერო საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია, X, თბილისი, 2008, გვ. 12-13;
107. წულ/ჭუშ- ძირთა ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ ენებში, „ენათმეცნიერების საკითხები“, I, თბილისი, 2008, გვ. 170-175;
108. ჩემი მოძღვართმოძღვარი, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XIX, თბილისი,
2008, გვ. 87-92;
109. წინასიტყვაობა ვარლამ თოფურიას წიგნისა „სვანური ენის სახელმძღვანელო“,
თბილისი, 2008, გვ. 7-8;
110. Сванская речь населения Кодорского (Дальского) ущелья, Международная
Конференция "Кавказские языки: Генетические, типологические и ареальные
связи", Махачкала, 2008, გვ. 422-429;
111. უმლაუტი სვანურ ენაში, „ქართული ენა (ენციკლოპედია)“, თბილისი, 2008, გვ.
467-468;
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112. ლაზურ ტოპონიმთა სისტემა „დიდი ნენაფონას“ მიხედვით (გუბაზ ვანილიშის
თანაავტორობით), „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XX, თბილისი, 2009, გვ. 8487 (იხ. აგრეთვე „ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი“, II, ბათუმი, 2011, გვ. 219222);
113. ენგურის, ცხენისწყლისა და კოდორის (resp. დალის) ხეობათა მოსახლეობის
სვანური მეტყველება და მისი შესწავლის თანამედროვე ვითარება, „სვანეთი –
ქართული კულტურის კერა“, თბილისი, 2009;
114. კოდორის (resp. დალის) ხეობის მოსახლეობის სვანური მეტყველების სპეციფიკა, პროფესორ გურამ კარტოზიას 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული,
თბილისი, 2009, გვ. 369-372;
115. დიდი მეცნიერი და ღირსეული მამულიშვილი, საიუბილეო კრებული „გურამ
კარტოზია-75“, თბილისი, 2009, გვ. 35-37 (იხ. აგრეთვე, სამეცნიერო ჟურნალი
„ქართველოლოგია“, №4, თბილისი, 2014, გვ. 35-39);
116. ზურაბ სარჯველაძის ეტიმოლოგიათა მნიშვნელობა ქართველოლოგიაში,
„ენათმეცნიერების საკითხები“, I, თბილისი, 2009, გვ. 11-18;
117. სვანეთი და დიდი გალაკტიონი, „ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადეობაში“, ბათუმი, 2009, გვ. 40-44;
118. ქართულ-სვანურ-ფრანგული ლექსიკონი (ყოფილი ასპირანტებისა და ჯანრი
კაშიას თანაავტორობით), თბილისი, 2004-2009, გვ. 1-756 (ელექტრონული ვერსია);
119. იყო თუ არა ერგატივის ფორმაზე დამყარებული ორფუძიანი ბრუნება სვანურ
სახელთა მრავლობით რიცხვში?, საერთაშორისო საენათმეცნიერო კონფერენცია
„ერგატივი და ერგატიული კონსტრუქცია მსოფლიოს ენებში“, თბილისი, 2009, გვ.
30-32;
120. ლაბიალიზაცია-დელაბიალიზაციის ურთიერთმიმართებისათვის კოდორულ
ტოპონიმიაში, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 68ე სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის დაბადების 80
წლისთავისადმი, თბილისი, 2009;
121. აფხაზური და სვანური ენების ურთიერთმიმართებისათვის კოდორის (resp.
დალის) ხეობაში, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების XI სამეცნიერო კონფერენცია,
თბილისი, 2009, გვ. 14-15;
122. *
Языковые и диалектные интерференции в речи жителей Кодорского
(Дальского) ущелья, "Культура народов причерноморья", Ялта, 2009.
123. *
Сопоставительный анализ верхнесванских диалектов, "Язык, культура,
общество", Москва, 2009, გვ. 56-58.
124. კოდორის (resp. დალის) ხეობის მოსახლეობის მეტყველება და მისი მიმართება
ზემოსვანურ დიალექტებთან (ყოფილ ასპირანტებთან თანაავტორობით), თბილისი, 2006-2009, გვ. 1-515 (ელექტრონული ვერსია);
125. დიგლოსიისა და ბილინგვიზმის პრობლემა კოდორის ხეობის (resp. დალის)
მოსახლეობის მეტყველებაში, „ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები“, II, თბილისი, 2010, გვ. 337-355;
126. კვლავ კოდორ-ის ეტიმოლოგიისათვის, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“,
XXI, თბილისი, 2010, გვ. 82-83;
127. დიგლოსიის პრობლემა კოდორის (resp. დალის) მოსახლეობის მეტყველებაში,
ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე,
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2010, გვ. 28-29;
128. განუსაზღვრელობით და უარყოფით ნაცვალსახელთა ფუნქციურ-ფორმობრივი მიმართებისათვის ქართული ენის დასავლურ დიალექტებში, XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ბათუმი, 2010, გვ. 66-67;
129. „ზემოსვანური მორფემული სიმფონია-ლექსიკონის“ შედგენის პრინციპები, I
საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010, გვ. 138-139;
130. Проблема диглоссии в речи населения верхнего пояса Кодорского ущелья,
Материалы II иеждународного конгресса кавказоведов, Тбилиси, 2010, გვ. 203, 514-515;
131. * უმლაუტი როგორც ფონოლოგიური მოვლენა ინდოევროპულ, თურქულ და
ქართველურ ენებში, „Cüney Kafkasya Halklari Dil-Tarih-Kültür Ilişkileri Uluslar Arasi
Bilci Şöleni“ (სამხრეთ კავკასიის ხალხთა ენობრივი და ისტორიულ-კულტურული
ურთიერთობანი), ორდუ (თურქეთი), 2011, გვ. 347-350;
132. * Проблема диглоссии и билингвизма в речи населения верхнего пояса
Кодорского ущелья, მაჩერატას (იტალია) სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები "Languages and Sultures in the
Caucasus", München-Berlin, 2011, გვ. 649-664;
133. ნანატრი მეგობარი, პროფესორ ვალერი სილოგავას ხსოვნისადმი მიძღვნილი
კრებული, თბილისი, 2011, გვ. 39-41;
134. სისინა და შიშინა სიბილანტთა პრობლემა ქართველურ ენებში, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სესია, თბილისი,
2011, 49-51;
135. ქართული ენის სამხრულ დიალექტთა მონაცემები კომპარატივისტული
თვალსაზრისით, „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, ტ. XXXVIII, მიძღვნილი აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის 100 წლისთავისადმი, თბილისი, 2011;
136. გემინაციის პროცესი ქართული ენის სამხრულ დიალექტებში, „გულანი“
(ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული),
ახალციხე, 2011, გვ. 76-90;
137. სვანური ენის დიალექტური დიფერენცირებისათვის, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XXII, თბილისი – სენაკი, 2011, გვ. 88-90;
138. შესანიშნავი მკვლევარი და უანგარო მოღვაწე (პროფესორ მიხეილ ქურდიანის
ხსოვნას), უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთა ჟურნალი „ფუძე“, თბილისი №1(23),
2011, გვ. 7-9;
139. სვანური (ბალსზემოური) პროზაული ტექსტების, სვანური ენის ქრესტომათიისა და კოდორის ხეობის მასალების ელექტრონული რესურსები (http:
//titus.fkidge.wni–frankfurt.de/ecling.htm), „Folia Caucasica“ (პროფესორ იოსტ გიპერტისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული), Frankfurt an Main-თბილისი, 2011,
გვ. XXV, XLVII;
140. კოდორის (resp. დალის) ხეობის მოსახლეობის მეტყველების ინტერდისციპლინური კვლევის შედეგები (პროფესორ იოსტ გიპერტთან თანაავტორობით – საერთაშორისო პროექტი ECLinG), „ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი“, II, ბათუმი,
2007-2011, გვ. 203-218;
141. წინასიტყვაობა „ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანისა“ (ჯანრი კაშიას და
ნუგზარ მგელაძის თანაავტორობით), I, ბათუმი, 2007-2011, გვ. 5-7;
142. ვარლამ თოფურიას „სვანური ენის სახელმძღვანელოს“ მნიშვნელობა ქართველოლოგიისათვის, „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები“, XII, თბილისი,
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2011, გვ. 286-298;
143. უდიდესი ქართველოლოგი და განუმეორებელი პედაგოგი, აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბილისი, 2011, გვ. 209-212;
144. The Question of the dialectal Differentiation of Svan, Works of Ohaio State University (USA) , Ohaio, 2011;
145. სვანური ერგატივის მორფემის ნასესხობასთან დაკავშირებული თეორიები, XV
საერთაშორისო სემინარი „ნასესხები მორფოლოგია: ფორმა და მნიშვნელობა“, ვენის ბიზნესისა და ეკონომიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვენა, 2011;
146. პირველადი და მეორეული წარმომავლობის ხმოვანი ქართველურ ენათა დიალექტებში, XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თელავი, 2011, გვ. 43-44;
147. უშგული – ხალდე – კალა – ჰადიში (ინტერდისციპლინური გამოკვლევა),
თბილისი, 2011 (ელექტრონული ვერსია);
148. გურულ-აჭარული მატ-ატ-ი/მატ-ატ-ა და ქართველური ანთროპონიმია, „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, ტ. XL, თბილისი, 2012, გვ. 230-235;
149. ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიურ ლექსიკონებში გამორჩენილ ფუძეთა ფონოლოგიურ-სემანტიკური ანალიზი, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XXIII,
თბილისი, 2012, გვ. 83-84;
150. Первое этимологическое исследование чолурской (сванской) лексики, III
международная научная конференция "Кавказские языки", Махачкала, 2012;
151. * პროფესორი ვინფრიდ ბოედერი 75 წლისაა, „კადმოსი“ (ჰუმანიტარულ კვლევათა რეფერირებადი ჟურნალი), №4, თბილისი, 2012, გვ. 249-254;
152. ორმაგსუფიქსიანი ტოპონიმები ნიგალის ხეობაში, II საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, თბილისი-ბათუმი, 2012, გვ. 157-159;
153. Структурно-семантический
анализ
некоторых
терминов
грузинской
натурмедицины, Международная конференция "Научное наследие и развитие идей
Ю. С. Маслова", Петербург, 2012;
154. სამედიცინო ლექსიკა ქართველურ ანთროპოლოგიაში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XXIV, თბილისი, 2013, გვ. 66-69;
155. ქართული ტრადიციული მედიცინის ტერმინოლოგიურ კვლევასთან დაკავშირებული პრობლემები, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2013, გვ. 51-59;
156. ქართული გვარ-სახელების მორფემათა პარალელიზმი ისტორიულ დოკუმენტებში, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში, ახალციხე, 2013,
გვ. 12;
157. ემპირიულ მონაცემთა და არქიფორმათა ურთიერთმიმართებისათვის კომპარატივისტულ ქართველოლოგიაში, „ქართველური მემკვიდრეობა“, XVII, 2013, ქუთაისი, გვ. 362-373;
158. * პროფესორ შ. ფუტკარაძის ღვაწლი ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ლინგვოკულტუროლოგიური შესწავლის საქმეში „კადმოსი“, №5, თბილისი, 2013, გვ. 13-21;
159. უმჩა-უდგარა (ჯანრი კაშიას ღვაწლისადმი მიძღვნილი სტატია), „ქართველოლოგია“ (სამეცნიერო ჟურნალი), თბილისი, 2013;
160. ზეცისა კაცი და ქუეყანისა ანგელოზი (უწმიდესი და უნეტარესი პატრიარქის
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ილია II-სადმი მიძღვნილი სტატია), თბილისი, 2013 (ხელნაწერი);
161. შესანიშნავი კავკასიოლოგი და გულითადი მეგობარი, პროფესორ გენადი ბურჭულაძისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, გორი, 2013;
162. ერთი სურნელოვანი ბოსტნეულის სახელწოდებათა ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XXVI, თბილისი, 2014, გვ. 107108;
163. რამდენიმე დაავადების აღმნიშვნელი ერთი ტერმინის სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი ქართულ ნატურმედიცინაში, XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი-მესტია, 2014, გვ. 77-80;
164. „ზემოსვანური მორფემული ლექსიკონის“ შექმნასთან დაკავშირებული პრობლემები, XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი-მესტია, 2014, გვ. 74-77;
165. ნატურმედიცინის ტერმინოლოგიის კვლევასთან დაკავშირებული პრობლემები თანამედროვე და ისტორიულ დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს პატრიარქის ილია II-სადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პოპულარული კრებული „გამონათლევი“, ტ. I, თბილისი, 2014, გვ. 382-393;
166. დიდი ენათმეცნიერი და ღირსეული პიროვნება (პროფესორ გურამ კარტოზიას
80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სტატია), „ქართველოლოგია“, თბილისი, 2014,
გვ. 73-75;
167. სისვ-წიწვ-/სისნ- ფუძეთა ურთიერთმიმართებისათვის მცენარეთა ნომინაციებში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XXV, თბილისი, 2014;
168. პროფესორ მაქსიმე ქალდანის ღვაწლი ქართველოლოგიაში, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი,
2014, გვ. 7-14;
169. სვანური მერჩილ („ცელი“)’ის ეტიმოლოგიისათვის, პროფესორ იოსებ ყიფშიძის გარდაცვალებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „ქართველურ ენათა კვლევის საკვანძო საკითხები და პერსპექტივები“, თსუ,
თბილისი, 2014;
170. უკანასკნელი შეხვედრა, პროფესორ მიხეილ ქურდიანისადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი, 2014, გვ. 29-31;
171. Об одном термине (и его синонимах) грузинской натурмедицины, IV
Международная научная конференция "Кавказские языки: генетико-ареальные
связи и типологические общности", посвященная 90 летию со дня основания
Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦРАН, Махачкала, 2014;
172. ზემოსვანური ტექსტების მორფონოლოგიური სეგმენტაცია (გამოკვლევა და
სიმფონია-ლექსიკონი), თბილისი, 2013-2015 (ელექტრონული ვერსია);
173. * მარგიმუშკი და მარგიმუშ > მარგიმიშუ თუ მარგი? (ე ტ ი მ ო ლ ო გ ი უ რ ი
მ ი რ ა ჟ ე ბ ი თ გ ა ტ ა ც ე ბ უ ლ თ ა ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!), „კადმოსი“, №7, თბილისი, 2015;
174. ენგურისა და კოდორის ხეობებში ფიქსირებული სვანური ტექსტების მორფონოლოგიური სეგმენტაციის საფუძვლები, „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები“, XIII, თბილისი, 2015, გვ. 225-236;
175. ზემოსვანური მორფემული ლექსიკონი, „ტიპოლოგიური ძიებანი“, VII, თბილისი, 2015, გვ. 530-545;
176. ბერ- ძირის ვარიაციები ისტორიულ ონომასტიკონში, „ონომასტიკური კრებუ-
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ლი“, ახალციხე, 2015;
177. * სიახლეები კომპარატივისტულ ქართველოლოგიაში, პროფესორ ჰაინც ფენრიხის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული "Kaukasiologie heute“, Iena, 2015, გვ.
435-453;
178. კოდორული მეტყველების ასახვისათვის „ზემოსვანურ მორფემულ ლექსიკონში“, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2015, გვ. 40-42;
179. საბრ{ი} („ალოე“/უფოთლო ანასხეპი წვრილი ტოტი თუ „მცენარის მწარე წვენი“?) ქართველურ ენებში, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, თბილისი,
2015, გვ. 106;
180. ერთი ისტორიული გვარი საქართველოში, XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ბათუმი, 2015, გვ. 78-80;
181. კვლავ ძელი/ჯა („ხე“) ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ
ენებში, ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი,
2015, გვ. 79-82;
182. ბერ- ძირი ქართულ (სვანურ) გვარებში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასიური ცივილიზაცია: ინტერდისციპლინური კვლევები“, თბილისი-მესტია, 2015;
183. * სიყვარული გზად და ხიდად (მიძღვნილი პროფესორ ჰაინც ფენრიხის 75-ე
წლისთავისადმი), „კადმოსი“, №8, თბილისი, 2016;
184. პროფ. გენადი ბურჭულაძის ღვაწლი კომპარატივისტულ კავკასიოლოგიაში,
გორის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული, მიძღვნილი იაკობ გოგებაშვილისადმი, გორი, 2016;
185. არქაული და მეორეული დეზაფრიკატიზაცია ქართველურ ენებში, (სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების საიუბილეო კრებული), ახალციხე, 2016;
186. კვლავ სახელთა აუსლაუტის პრობლემისათვის სვანურ ენაში, აკადემიკოს მზ.
შანიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2016;
187. წრფელობით და სახელობით ბრუნვათა ურთიერთმიმართების პრობლემისათვის სვანურ ენაში, „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, XLIV, თბილისი,
2016;
188. „დიგიტალური ქართველოლოგია“ (?!) და სვანურ სახელთა ბრუნების სისტემა,
„არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XXVII, თბილისი, 2016, გვ. 67-71.
189. იყო თუ არა წრფელობითი ბრუნვა სვანურ სახელთა პარადიგმატულ სისტემაში?, „ქართველური მემკვიდრეობა“, ტ. 20, ქუთაისი 2016;
190. პეტრე უსლარის „Лушну Анбан“-იდან ვარლამ თოფურიას მიერ შემუშავებულ
ტრანსკრიფციამდე, კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო კონგრესი, თბილისი,
2016;
191. სვანური ენის შესწავლის სათავეებთან, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2016.
192. კოდორული სვანური მეტყველების კვალიფიკაციისათვის, „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, ტ. XLV, თბილისი, 2017;
193. * Towards the qualification of the Kodorian Svan speech, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, №2, თბილისი, 2018, გვ. 165-169.

16

194. სვანეთის მივიწყებული მკვლევარი, „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“,
ტ. XLVI, თბილისი, 2018.
აკადემიკოს ნიკო მარის ხელნაწერი შრომები სვანეთისა და სვანური ენის შესახებ, ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავისადმი, 2018.
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