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I. პირადი ინფორმაცია

გვარი გოგოლაშვილი
სახელი გიორგი
მამის სახელი ბიძინას ძე
დაბადების თარიღი 24 ივლისი 1948 წ.
მისამართი თბილისი, ე. მანჯგალაძის ქ. #56
ტელ. ელ.ფოსტა 5 99 51 84 93 . გიორგიგოგოლასჰვილი@რამბლერ.რუ
ბოლო
სამსახურებრივი
პოზიცია

ძირითადი: ენათმეცნიერების ინსტ. განყოფილების ხელ-ლი
შეთავსებითი:1. თსუ მრჩველთა საბჭოს წევრი
2. გორის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი

II. განათლება
უმაღლესი

საგანმანათლებლო
დაწესებულება,

ფაკულტეტი

ჩარიცხვისა და
დამთავრების

წლები

კვალიფიკაცია

თბილისის სახემწიფო
უნივერსიტეტი

1966-1971 წ.წ. ფილოლოგ-კავკასიოლოგი და
ქართული ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებელი

III. სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო
დისერტაცია, PhD)

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1982 წ. 27 ოქტომბერი
დისერტაციის თემა დრო-კილოთა მეორე სერიის ფორმები ახალ ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-
რებელი  დოკუმენტის ნომერი

Фл № 005799

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1992 წ. 15 იანვარი
დისერტაციის თემა ქართული  ზმნის უღვლიების სისტემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-
რებელი  დოკუმენტის ნომერი

№ 000159

IV. სამუშაო გამოცდილება

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1974 -1977 წწ თსუ, მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურებით
1978.12.01 -1982.01.11 ენათმეცნ. ინსტიტუტი; უმცრ. მეცნ თანამშრომელი
1982.01.11 -1985.16.02 „-----------------“ , სწავლული მდივანი
1985.16.02 -1989.01.02 „-----------------“, უფროსი მეცნ. თანამშრ.
1989.01.02 -1994.01.11 „----------------“ დირექტ. მოადგილე სამეცნ. დარგში
1994. 01.11 - 1995 „----------------“ განყოფილების ხელმძღვ.



1995 -1999 „---------------“ წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი
1991.23.10–1993.30.09 თსუ ახ. ქართ. ენის კათედრის დოცენტი (0.5 განაკვეთი)
1993.30.09-1994. 08.09 „—“ ძვ. ქართ. ენის კათედრის დოცენტი (0.5 განაკვეთი)
1994.08.09-1998.06.05 „—“ ძვ. ქართ. ენის კათედრის პროფესორი (სრული)
1998.06.05-1999.15.08 „—“ ახ. ქართ. ენის კათედრის პროფესორი (სრული)
1999.15.08-2003.22.04 „—“ ახ. ქართ. ენის კათედრის გამგის მოადგილე
2003.22.04-2006.01.09 „—“ ძვ. ქართ. ენის კათედრის გამგე
2005.19.11-2006. 26.04 „---“ ქართული ენის ინსტიტუტის დირექტორი
2006. 6.11 -2009. 01.11 ენათმეცნიერების ინსტ. უფრ. მეცნ. თანამშრ.
2009. 01.11-დან „----------“ ქართვ. ენათა განყოფილების ხელმძღვანელი
2013. 01.11-დან თსუ რექტორის მრჩეველთა საბჭოს წევრი

V. სამეცნიერო შრომები

იხ. დანართი

VI. საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში  მონაწილეობა

VII. სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა

გრანტის /პროექტის დასახელება ენობრივი სიტუაცია საქართველოში

დონორი ორგანიზაცია ფოლკსვაგენი (გერმანია)

თარიღი/ვადები 10. 04. 2006 _ 31. 03. 2009

თქვენი როლი/თანამდებობა ჯგუფის ხელმძღვანელი

გრანტის საერთო თანხა

გრანტის /პროექტის დასახელება თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია. I.
სალიტერატურო ენა

დონორი ორგანიზაცია რუსთაველის ფონდი

თარიღი/ვადები 2009 _ 2011 წლები

თქვენი როლი/თანამდებობა ხელმძღვანელი

გრანტის საერთო თანხა 150 000 ლარი

გრანტის /პროექტის დასახელება თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია. II. ქართული
დიალექტების მორფოლოგია

დონორი ორგანიზაცია რუსთაველის ფონდი

თარიღი/ვადები 2013-2015 წლები

თქვენი როლი/თანამდებობა ხელმძღვანელი

გრანტის საერთო თანხა 150 000 ლარი

გრანტის /პროექტის დასახელება ქართული ენის გრამატიკა ნორმასა ადა ვარიაციებს შორის

დონორი ორგანიზაცია რუსთაველის ფონდი

თარიღი/ვადები 2018-2020 წლები

თქვენი როლი/თანამდებობა ხელმძღვანელი

გრანტის საერთო თანხა 150 000 ლარი



VIII. სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ.).

ბ. ჯორბენაის საზოგადოების დამფუძნებელი და თავმჯდომარე;

ი. გოგებაშვილის საზოგადოების დამფუძნებელი და თანათავმჯდომარე;

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე

(2013-2018)

„ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხებისა“ და „საენათმეცნიერო ძიებანის“ მთავარი

რედაქტორი;

არნ. ჩიქობავას მრავალტომეულის სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარე;

ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის სახ. უნივერსიტეტის ერთობლივი

სამეცნიერო კონფერენციების „კლასიკოსთა გაკვეთილების“ ორგანიზატორი (1994 წლიდან);

„იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების“, „ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“,

„ტერმინოლოგიის საკითხების“, ჟურნალ „სამი საუნჯის“ რედკოლეგიების წევრი;

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „კულტურათშორისი დიალოგების“ (თელავი)

საორგანიზაციო კომიტეტისა და შრომების რედკოლეგიის წევრი;

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ენა და კულტურა“ (ქუთაისი)

ორგკომიტეტისა და შრომათა კრებულის რედკოლეგიის წევრი

იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (გორი)

პროგრამული კომიტეტისა და შრომათა რეკოლეგიის წევრი.

IX. პრემია, ჯილდო.

იაკობ გოგებაშვილის  მედალი (პედაგოგიურ საქმიანობაში განსაკუთრებული

დამსახურებისათვის). 2005 წ.;

ილია ჭავჭავაძის სახელობის პრემია „საგურამო“ (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში).

2012 წ.;

არნოლდ  ჩიქობავას სახელობის სამეცნიერო პრემია (წიგნებისათვის: „ქართული ზმნა“,

„თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, I“; „ქართული სალიტერატურო ენა −ისტორია

და თანამედროვეობა“). 2013 წ.;

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სამეცნიერო პრემია (წიგნებისათვის: „სიბრძნე

იაკობისა“, „ქართული საიტერატურო ენა − ნარკვევები“, „ქართული − ხმათა ხვერდების და

ღმერთების ენა“). 2015 წ.

ხელმოწერა:



1

გიორგი გოგოლაშვილი

ძ ი რ ი თ ა დ ი სამეცნიერო შრომები

წ ი გ ნ ე ბ ი

1. დრო-კილოთა მეორე სერიის ფორმები ახალ ქართულში, თსუ გამომცემლობა, თბილისი,

1984, 120 გვ.

2. ქართული ზმნის უღვლილების სისტემა, „მეცნიერება“, თბილისი, 1988, 176 გვ.

3. ქართული ენის ზმნური ფუძეების ლექსიკონი, (თანაავტორი), „მეცნიერება“ თბილისი,

1989 340 გვ.

4. ქართული ენის სახელზმნური ფუძეების ლექსიკონი,(თანაავტორი), „მეცნიერება“,

თბილისი, 1991, 408 გვ.

5. ქართული – ენაი შემკული და კურთხეული, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოება, თბილისი,

2004,  380 გვ.

6. ქართული სალიტერატურო ენა (ისტორია და თანამედროვეობა), „მერიდიანი“, თბილისი,

2009, 170 გვ.

7. ქართული ზმნა (ფორმაწარმოების საკითხები), „მერიდიანი“, თბილისი, 2010, 520 გვ.

8. „დედაენა“ - ძეგლი სამარადისო, „დედაენა“, თბილისი, 2011, 240 გვ.

9. თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია (სალიტერატურო ენა), (თანაავტორი),

თბილისი, „მერიდიანი“, თბილისი, 2011, 832 გვ.

10. ღვაწლი და წუთისოფელი იაკობ გოგებაშვილისა, თბილისი, გამომ. „ინტელექტი“, 2012,

100გვ

11. ქართული – ხმათა ხავერდების და ღმერთების ენა, თბილისი, გამომ. „მერიდიანი“, 2013,

108 გვ.

12. ქართული სალიტერატურო ენა (ნარკვევები), თსუ გამომცემლობა, 2013, 316 გვ.

13. სიბრძნე იაკობისა, თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2015, 406 გვ.

14. საცნობლად თავისადაო, თბილისი, „მერიდიანი“, 2015,  284 გვ.

15. თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, II, დიალექტები, (თანაავტორი), თბილისი,

გამომ. „პოლიგრაფი“, თბილისი, 2016, 918 გვ.
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16. ახალი ქართული ენა. I. სალიტერატურო ენის მორფოლოგია (ზოგადი, სახელი),

(თანაავტორი), თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2016, 404 გვ.

17. ახალი ქართული ენა. II. სალიტერატურო ენის მორფოლოგია (ზმნა),(თანაავტორი),

თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2016, 502 გვ.

18. ახალი ქართული ენა. III. დიალექტების მორფოლოგია (კრებსითი ანალიზი),

(თანაავტორი), თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2017, 480 გვ.

19. ახალი ქართული ენა. IV. დიალექტების მორფოლოგია (პარადიგმები), (თანაავტორი),

თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2017, 512 გვ.

20. „დედაენა“ - კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლი, (თანაავტორი), თბილისი,

გამ. „დედაენა“, 2018, 80 გვ.

ს ტ ა ტ ი ე ბ ი, მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ა თ ა მ ა ს ა ლ ე ბ ი

21. ზმნისწინისეულ ხმოვანთა ცვლასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი დიალექტებში:

სმამ, 1974, ტ. 75 №3

22. სახელთა პრეფიქსული წარმოება ქართულში: ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში, 1975, №3

23. სახელთა ფუძისეული ხმოვნის რედუქციასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი

ქართულში: ფილოლოგია I, სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა

თეზისები, თბილისი, 1975.

24. III სუბიექტური პირის მრავლობითობის ნარიან მაწარმოებელთა ურთიერთმიმართების

საკითხისათვის: სმამ, 1977, ტ. 86, №1

25. ვინის საკითხისათვის ევ სუფიქსიან ზმნათა ფორმებში: სმამ, 1977, ტ. 88, №2

26. ვნებითი გვარის ნასახელარ ზმნათა საყრდენი ფუძის შესახებ: თსუ შრომები, თბილისი,

1977, ტ. 187

27. -ე სუფიქსიანი ნამყო ძირითადი ქართულში: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობის გეგმა და

მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1978
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28. -ი სუფიქსიანი ნამყო ძირითადი ქართულში: ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები,

ქუთაისი, თბილისი, 1978

29. შერეული პარადიგმები ნამყო ძირითადის წარმოებაში: ზოგადი და იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერების საკითხები, თბილისი, 1978

30. სუბიექტური მესამე პირის ნიშანთა განაწილებისათვის ქართულში: ახალგაზრდა

მეცნიერთა და ასპირანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, IV (მიძღვნილი კ.

კეკელიძის დაბადების 100 წლისთავისადმი), მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა

თეზისები, თბილისი, 1979

31. -ავ ელემენტიან მედიოაქტიურ ზმნათა შესახებ ქართულში: ნარკვევები იბერიულ-

კავკასიურ ენათა მორფოლოგიიდან, თბილისი, 1980

32. ნამყო ძირითადის წარმოება ახალ ქართულში: მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია,

1980, №3

33. ხმოვანთა ასიმილაცია ხუნძურ ენაში: იკეწ, №VII, თბილისი, 1980

34. ლაპარაკობს კლდიაშვილის პერსონაჟი: ქართ. ენა და ლიტ-რა სკოლაში, 1981, №1

35. ფუძეში ე ხმოვნის შემცველ ერთი ტიპის ზმნათა შესახებ: თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა

შრომები, თბილისი, 1981, №7-8

36. სახელთა ფუძისეული ხმოვნის რედუქციასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი

დიალექტებში : ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, 1981, ტ. V

37. სუბიექტური მესამე პირის -ო სუფიქსის შესახებ ქართულში: ქართული სიტყვის

კულტურის საკითხები, თბილისი, 1981, ტ. IV

38. ფორმისა და შინაარსის ურთიერთმიმართებისათვის ერთპირიან ნასახელარ ზმნებში:

თსუ შრომები, „ენათმეცნიერება“, თბილისი, 1981. ტ. 217

39. დრო-კილოთა მეორე სერიის ნაკვთეულთა წარმოების ზოგი საკითხი დიალექტებში: III

რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ქართული ენის

დიალექტოლოგიური ატლასის შედგენის პრინციპებისა და ენის ისტორიის ზოგადი

საკითხებისადმი, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თელავი, 1981
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40. ნამყოს სახეობათა წარმოების ერთგვაროვანი პრინციპისათვის ძველ ქართულში:

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და

მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1981

41. სუბიექტური მესამე პირის -ს, -ა, -ო სუფიქსთა განაწილებისათვის ქართულში:

საენათმეცნიერო ძიებანი, თბილისი, 1983

42. -ე და -ა სუფიქსიანი მეორე კავშირებითის შესახებ ახალ ქართულში: ქართული სიტყვის

კულტურის საკითხები, თბილისი, 1983, ტ. IV

43. II კავშირებითის ფორმათა წარმოების საკითხი: ქართული სიტყვის კულტურის

საკითხები, თბილისი, 1984, ტ. VI

44. დრო-კილოთა სისტემა ქართულში: ქართული ზმნის ფორმობრივი და ფუნქციური

ანალიზის პრინციპები, თბილისი, 1984

45. მჟღერთა პოზიციური დაყრუებისათვის ქართული ენის დიალექტებში: V

რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა

თეზისები, თბილისი, 1983

46. ერთი ზმნური ძირის აგებულებისათვის ქართულში: ახალგაზრდა მეცნიერთა IV

რესპუბლიკური კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი,

1983

47. ევ/ივ სუფიქსიანი ვნებითი გვარის ფორმათა შესახებ ქართულში: „საენათმეცნიერო

საუბრების“ საჯარო სხდომა, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1984

48. სინონიმურ აფიქსთა განაწილების ერთი პრინციპისათვის ქართულში: ახალგაზრდა

მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია, ერევანი, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თე-

ზისები, 1984

49. ნასახელარ ზმნათა ფუძის საკითხისათვის ქართულში: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

XLI სამეცნიერო კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი,

1985

50. ქვემოიმერული დიალექტის ჩვენების მნიშვნელობა სუბიექტური მესამე პირის ნიშანთა

სისტემაში მომხდარი ცვლილებების ისტორიისათვის: VII რესპუბლიკური დიალექტო-

ლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი,

1985
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51. ნამყოს სახეობათა წარმოების ერთგვაროვანი პრინციპისათვის ძველ ქართულში: მაცნე,

ენისა და ლიტერატურის სერია,  1985, №N1

52. ერთი ზმნური ძირის შედგენილობისათვის ქართულში: მაცნე, ენისა და ლიტერატურის

სერია, 1985, №1

53. სუპლეტივიზმი ნაკვთთა წარმოებაში: VII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური

სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1986

54. -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა ვნებითი გვარის ფორმათა შესახებ ახალ ქართულში:

მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1987, №2

55. მორფემათა მიჯნაზე წარმოქმნილ ხმოვანკომპლექსთა შესახებ თანამედროვე

სალიტერატურო ქართულში: იკე, ტ. XXVI, თბილისი, 1987

56. ზმნისწინისეული ხმოვნის შემცველ კომპლექსთა ცვლის ერთი თავისებურება აჭარულ

დიალექტში: სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აჭარის შემოერთების 110 წლისთავისადმი,

ბათუმი, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1985

57. ხმოვანკომპლექსის ცვლილების ერთი თავისებურება ფერეიდნულში და მასთან

დაკავშირებული ზოგი საკითხი: XII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია,

მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1991

58. მჟღერთა პოზიციური დაყრუებისათვის ქართული ენის დიალექტებში,

დიალექტოლოგიური კრებული, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1991 №3

59. აკაკი და ვაჟა: მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1991 №3

60. კვლავ დიალექტიზმების საკითხისათვის ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში: ვაჟა-

ფშაველასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მასალები, თელავი, 1993.

61. I ხოლმეობითი და ქართული ენის დიალექტთა უღვლილების სისტემა: იბერიულ-

კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XXXIII, თბილისი, 1995.

62. ერთი ტენდენციისათვის თემის ნიშანთა განაწილებაში: ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების II

სამეცნიერო კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1995.

63. ხმოვანკომპლექსთა ცვლილების თავისებურებანი ფერეიდნულში და მისი ახსნის ცდა:

საენათმეცნიერო ძიებანი, V, თბილისი, 1996.

64. ხმოვანთა ცვლის ერთი თავისებური შემთხვევა აჭარულში: ბ. ჯორბენაძის

საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1996.
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65. ნამყო უსრული ანტონ პირველის „ქართულ ღრამმატიკაში“: თსუ ფილოლოგიის

ფაკულტეტის სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1996.

66. ფუძედრეკად ზმნათა I სერიის ფორმათა შესახებ: პროფ. გ. როგავას დაბადების 90

წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1996.

67. -ი თემისნიშნიან ზმნათა I სერიის ფორმათა წარმოების საკითხისათვის: თსუ

ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1997.

68. დიალექტთა თვითგამიჯვნის ტენდენციის გამოვლენის ერთი შემთხვევისათვის

ქართულში: ქუთაისური საუბრები IV, ქუთაისი,  1997.

69. ზმნის სალექსიკონო ერთეული ქეგლ-ში და დრო-კილოთა სისტემა: ბ. ჯორბენაძის

საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1997.

70. თემის ნიშანი და გვარის კატეგორია: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და თსუ

ფილიალების I სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1998.

71. ხმოვანთა რედუქცია ხუნძურ ენაში არსებითი სახელის მაგალითზე: საენათმეცნიერო

ძიებანი,VII, თბილისი, 1998.

72. ხმოვანთა რედუქცია ხუნძურში და მახვილის ისტორიისათვის ქართველურ ენებში: არნ.

ჩიქობავას საკითხავები, IX, თბილისი, 1998.

73. ზმნის დრო - გრამატიკული თუ სემანტიკური კატეგორია ქართულში: არნ. ჩიქობავას

დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები,

თბილისი, 1998.

74. ქართული ენის ზმნური ფუძეების ელექტრონული ლექსიკონი (თანაავტორები ც.

კვანტალიანი და ლ. ჩხაიძე): ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები, III,

თბილისი, 1998.

75. ელექტრონული ლექსიკონი ქართული ენის ზმნური ფუძეებისა (თანაავტორები ც.

კვანტალიანი, ლ. ჩხაიძე): კავკასიოლოგთა ევროპის საზოგადოების IX საერთაშორისო

კოლოკვიუმის მასალები, მახაჩყალა, თბილისი, 1998. (რუსულ ენაზე).

76. სუბიექტური მესამე პირის გამოხატვის თაობაზე ზოგ ქართულ დიალექტში: XVIII

რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი არნ. ჩიქობავას 100

წლისადმი, მუშაობის გეგმა და თეზისები, თბილისი, 1998.
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77. მო- და შე- ზმნისწინთა ა ხმოვნიანი ვარიანტების თაობაზე ქართულში: ბ. ჯორბენაძის

საზოგადოების V სამეცნ. კონფერ. მასალები, თბილისი, 1998.

78. ია დაბოლოებისა და ა კომპონენტის თაობაზე აწმყოსა და I თურმეობითში: თსუ

ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1998.

79. ე ხმოვნიანი ზმნების ა ხმოვნიანი ვარიანტების შესახებ ქართულში: XIX რესპუბლიკური

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ახალციხე, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა

თეზისები, თბილისი, 1999.

80. ისტორიული დიალექტოლოგიის საკითხები. 1. მა- და შა- ზმნისწინთა შესახებ

ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, X, თბილისი, 2000.

81. სუბიექტური III პირის -ო სუფიქსის გამოხატვის თაობაზე ზოგ ქართულ დიალექტში:

ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გორი, 1999.

82. ორი ზმნური ფორმის (ვიმთე და ვიბარე) თაობაზე ალ. ჭავჭავაძის პოეზიაში: ალ.

ჭავჭავაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მასალები, თელავი, 1999.

83. მესამე სერიის მწკრივთა წარმოებაში მომხდარი ცვლილებებისათვის; ბ. ჯორბენაძის

საზოგადოების VII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2000

84. კვლავ -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა I თურმეობითის ფორმათა შესახებ: თსუ

ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2000.

85. ხოლმეობითის მწკრივთა პარადიგმები მთის დიალექტებში და მათთან დაკავშირებული

პრობლემები: XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის

გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 2000.

86. მეორე კავშირებითის წარმოება ხევსურულში და მასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი:

XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები თბილისი, 2000.

87. პრეფიქსიანი ვნებითის მეორე კავშირებითის პარალელური ფორმები და ნორმა: არნ.

ჩიქობავას საკითხები, XI. თბილისი, 2000.

88. დრო-კილოთა III სერიაში მომხდარ ფორმობრივ ცვლილებათა შესახებ: ვ. თოფურია _

100, თბილისი, 2001.

89. ენა და ნორმა. 3. ამქვეყნად და იმ ქვეყნად: არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XII, თბილისი,

2001.
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90. ენა და ნორმა: 4. ციტატა და სხვათა სიტყვის ნაწილაკები: ენათმეცნიერების ინსტიტუტეს

მე-60 სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხენებათა თეზისები თბილისი, 2001.

91. -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა პარადიგმა ძველ ქართულში ვ. თოფურიას

თვალთახედვით: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ენათმეცნიერების

ინსტიტუტეს სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვ. თოფურიას 100 წლისთავისადმი,

მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2001.

92. დიალექტიზმის საკითხისთვის ალ. ყაზბეგის შემოქმედებაში: ალ. ყაზბეგისადმი

მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მასალები, თელავი, 2001.

93. ენობრივი ნორმა - მუდმივი თუ ცვალებადი: ბურჯი ეროვნებისა №5-6, თბილისი, 2003.

94. ისტორიული დიალექტლოგიის საკითხები: XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიურის

სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2003.

95. ხოლმეობითის ორგანული და აღწერითი წარმოების ურთიერთმიმართებისათვის ძველ

ქართულში: ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, 31, თბილისი, 2004

96. ქართული ენის პერიოდიზაციის საკითხისათვის: ენათმეცნიერების საკითხები, 1,

თბილისი, 2004

97. სვანური ენის დიალექტური დაყოფისათვის: საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, თბილისი,

2004

98. ქართული ენის დიალექტური დანაწევრებისა და დიალექტთა განდასების

საკითხისათვის: ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX, თბილისი, 2005.

99. უქონლობის სახელების მართლწერასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი:

საენათმეცნიერო ძიებანი, XVIII, თბილისი, 2005 (თანაავტორი ვ. იმნაიშვილი)

100. სტატიკურ ზმნათა მეშველზმნიანი ფორმების თაობაზე: ენათმეცნიერების საკითხები,

თბილისი, 2005, 1-2

101. თემის ნიშანთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი საშუალო გვარის ზმნებში:

საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, თბილისი, 2005.

102. ენობრივი ფაქტი და მისი კვალიფიკაცია აკაკი შანიძის ნააზრევში: აკაკი შანიძის

ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2006.
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103. ზმნისწინთა დიალექტური ფორმის მხატვრული ფუნქციისთვის „დავითიანში“:

დავით გურამიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა

მასალები, თელავი, 2006.

104. თემის ნიშანთა განაწილებისათვის ქართულში: მეხუთე საერთაშორისო

ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, მოხსენებათა რეზიუმეები, თბილისი, 2006.

105. სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებათა დასახელების თაობაზე:

გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 12, 2007

106. დაუმალავს თუ დაუმალია, ანუ ორპირიან -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა I

თურმეობათის ფორმათა შესახებ: გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 3,

2007

107. ქართველური ენები თუ დიალექტები: კრებული „ქართველური ენები და

დიალექტები (ერთი სამეცნიერო პოლემიკის გამო)“, თბილისი, 2007

108. ნაშრომი ქართული ენის სამხრული კილოების ფონემატური სტრუქტურის შესახებ:

საენათმეცნიერო ძიებანი, XXV, თბილისი, 2007

109. უცხოური წარმოშობის მრავალსიტყვიან სახელწოდებათა ქართულად დაწერილობის

ნიკოლოზ ბარათაშვილისეული პრინციპი: ნ. ბარათაშვილისადმი მიძღვნილი

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2007

110. -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა I თურმეობითის ფორმათა მართლწერისათვის: არნ.

ჩიქობავას საკითხავები, XVIII, თბილისი, 2007

111. აკაკი შანიძე და ქართული სამეცნიერო ტემინოლოგია: არნ. ჩიქობავას

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 66-ე სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობის გეგმა და

მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2007

112. დიალექტური კონტაქტი, როგორც ცვლილებათა შემაფერხებელი ფაქტორი: XXVII

რესპუბლიკური დიალექტური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2007

113. გოდერძი ჩოხელის ენა - სადისერტაციო ნაშრომის თემა: საენათმეცნიერო ძიებანი,

XXVI, თბილისი, 2007.

114. კიდევ ერთხელ -ია დაბოლოების თაობაზე -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა I

თურმეობითში: არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XIX, თბილისი, 2008

115. „ჯაყო გმინვაა ჩემი სულის“: ჟურნალი `ჩვენი მწერლობა~, № 18, 2008
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116. Происхождение, язык и письменность грузин: Все о Грузии. თბილისი, 2008

117. ვნებითი გვარის ზმნათა კავშირებითის პარალელურ ფორმათა შესახებ (იქნეს თუ

იქნას): გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 2, 2008

118. ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები. I. სამეცნიერო ლიტერატურის ენა: იკე

XXXVI, თბილისი, 2008.

119. ვნებითი გვარის ზმნათა II კავშირებითის პარალელურ ფორმათა შესახებ (იქნეს თუ

იქნას): გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 2, 2008

120. კვლავ -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა I თურმეობითის ფორმათა შესახებ

ქართულში: გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 3, 2008

121. „დედა ენა“ იაკობის სიტყვათშემოქმედების ნაყოფი: იაკობ გოგებაშვილის

საზოგადოების პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 27 ოქტომბერი,

თბილისი, 2008.

122. შენიშვნები თანამედროვე „დედაენების“ საანბანე ნაწილის შესახებ: იაკობ

გოგებაშვილის საზოგადოების პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 27

ოქტომბერი, თბილისი, 2008

123. ახალი ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები. III. ახალი ქართული

სალიტერატურო ენის ნორმირების ისტორია და პერსპექტივა: საენათმეცნიერო ძიებანი,

XXVII, თბილისი, 2008

124. ამქვეყნად და იმ ქვეყნად, თუ... : გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 6,

2008

125. იაკობ გოგებაშვილი და ქართული სალიტერატურო ენა: გელათის მეცნიერებათა

აკადემიის ჟურნალი, № 7, 2008

126. შენიშვნები ქართული ენის დიალექტთა დაჯგუფების ახალ ვარიანტზე, არნ.

ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობის

გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2008

127. ქართველური ენობრივი სივრცე იაკობ გოგებაშვილის თვალთახედვით: ზოგადი

ეათმეცნიერების ბერმუხა (I რესპუბლიკური კონფერენციის ნაშრომები, ეძღვნება

აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანის ხსოვნას),წყალტუბო, 2008
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128. სამხრეთი კავკასია თუ სამხრეთ კავკასია: გელათის მეცნიერებათა აკადემიის

ჟურნალი, № 8-12, 2008

129. ზმნისწინი და დრო-კილოთა სისტემა (რამდენიმე ფაქტი და რამდენიმე კითხვა): არნ.

ჩიქობავას საკითხავები, XX, თბილისი, 2009

130. ახალი ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები. II. საენათმეცნიერო ტერმინების

წარმოქმნა-ჩამოყალიბება: ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, თბილისი,

2009

131. გაუფორმებელი ფუძე თუ კონკრეტული ბრუნვა?: ბესარიონ ჯორბენაძის

საზოგადოების XI სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2009

132. სტატიკურ ზმნათა აწმყოს I-II პირის მეშველზმნიან ფორმათა შესახებ: გელათის

მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 1, თბილისი, 2009

133. ლინგვისტური შენიშვნები: 1. ხმოვანთა პროგრესული ასიმილაციის თაობაზე:

საენათმეცნიერო ძიებანი, 33-ე, თბილისი, 2010

134. თემის საკითხისათვის III სერიის ფორმებში: იკე XXIX, თბილისი, 2011

135. ისტორიული დიალექტოლოგიის საკითხები. 3. ძველ ქართული ენის დიალექტური

დაყოფისათვის: ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, თბილისი, 2011

136. ნასახელარ ზმნათა ფუძის საკითხისათვის (საკითხის დასმის წესით): პროფ. გ.

ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გორი,

2012

137. კლასოვანი უღლების ნაშთი ძველ ქართულში: იკე. ტ. მე-40, 2012

138. ოთარ ჩხეიძის ენობრივი სამყარო: მიეძღვნა ოთარ ჩხეიძეს, თელავის სამეცნიერო

კონფერენციის მასალები, 2013

139. პირის ნიშანთა სისტემის ზოგადი საკითხები: არნ ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, 2013

140. ბესარიონ ჯორბენაძე და ქართული დიალექტოლოგიის საკითხები: საენათმეცნიერო

ძიებანი, XXXV, 2013

141. ზმნურ სისტემაში მომხდარი ფორმობრივი ცვლილებები და გვარის კატეგორია

(საკითხისათვის: გვარი როგორც მორფოლოგიური კატეგორია): საერთაშორისო

სამეცნიერო კონფერენცია `ენა და კულტურა~, II, ქუთაისი, 2013
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142. იოსებ ყიფშიძე იაკობ გოგებაშვილის შესახებ: იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი II

საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გორი. 2014

143. თემის ნიშანთა განაწილების პრინციპისათვის ახალ ქართულში: ბათუმის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის _`ჰუმანიტარული

მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში _ II~ _ მასალები, ბათუმი, 2014

144. ე-ხმოვნიანი ზმნური ფუძეები ქართულში : იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ.

42, 2014

145. დავით კლდიაშვილი და ქართული ენა: ჟურნალი „სამი საუნჯე“, № 1 (15), 2015

146. მრავალგზისობის გამოხატვა კახურში: საქართვეოს საპატრიარქო სწმ. ანდრია

პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და

სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტ. III (თანაავტორი ხ. ყანდაშვილი), 2015

147. რატომ ჰქვია პლატონ სამანიშვილს პლატონ სამანიშვილი: კულტურათშორისი

დიალოგები, III, თელავის საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, 2015

148. -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა ზოგი თავისებურება ქართული ენის დიალექტებში

(თემის ნიშანთა მონაცვლეობა): იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 43-ე, 2015

149. -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა უწყვეტლის პარადიგმის ტრანსფორმაციისათვის:

ქართველურ ენათა სტრუქტური საკითხები, ტ. XIII, 2015

150. დავით კლდიაშვილი - „ქართული ენა შვენებით სავსეა“: ენა და კულტურა, ქუთაისის

III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები , 2015

151. ერთთემიან ზმნათა პირველი სერიის ფორმათა წარმოების თავისებურებანი

დიალექტებში: დიალექტოლოგიური კრებული, თბ., 2017

152. აკაკი შანიძე - ქართული მეცნიერების რაინდი (დაბადებიდან 130 წლისთავის გამო):

„კულტურათშორისი დიალოგები“, შრომები, IV, თელავი, 2017

153. ზმნისწინთა მონაცვლეობის საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში: IV

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, მასალები, ქუთაისი, 2017

154. პრეფიქსიანი ვნებიის II სერიის არქაული ფორმები ქართულ დიალექტებში: ი.

გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,

გორი, 2017
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155. შოთა რუსთაველი - ქართული სალიტერატურო ენის რეფორმატორი: შ.

რუსთაველისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „რუსთაველი და

საქართველო“, მასალები, ხაშური, 2017

156. ხმა, სიტყვა, წერტილი, დატეხილი სტრიქონი (მ. მაჭავარიანის პოეზიის გამო):

ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. XIV, თბილისი, 2018

157. ქართული ენის სამხრული დიალექტების შესწავლა თანამედროვე ეტაპზე:

ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. XIV, თბილისი, 2018

158. ისტორიულ ერთთემიან ზმნათა ფორმაწარმოების თავისებურებათა შესახებ:

საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XL, თბილისი, 2018
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