
სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა: 
1. I‐VI   საუკუნეების ქართლის სამეფოდ დასავლეთი ნაწილი (ეგრისი, სუანეთი, მარგვეთი, 

არგუეთი...) ლინგვო-კულტურული თვალსაზრისით (“ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით), 
საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: "ქუთაისური საუბრები", XII, ქუთაისი, 2009, 
13-14 ნოემბერი 

2. "ბატონი" სიტყვა-ფორმის ისტორიისა და სემანტიკური ნიუანსებისათვის, სოხუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია “ოთარ მიქიაშვილი - 70“, 2009 
წლის 3 აპრილი 

3. ქართველური დიალექტური ლექსიკა სულხან-საბას "სიტყვის კონაში", სულხან-საბა 
ორბელიანი დაბადებიდან 350 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო რესპუბლიკური 
კონფერენცია; თანაავტორები: ე. დადიანი, ლ. ხაჭაპურიძე; ქუთაისი, 2009 წლის 19-20 
მაისი 

4. თანამედროვე ქართველთა ენობრივ-ეთნიკური აღწერა "მსოფლიოს ენათა რეესტრის" 
(inguarium.iling‐ran.ru) მიხედვით და არსებული სინამდვილე, საქართველო და მსოფლიო 
(წარსული და თანამედროვეობა),  სამეცნიერო კონფერენცია: ”საქართველო და 
მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა)”, ბათუმი, 2008 წ. 14-15 ნოემბერი 

5. საქართველოს გეოპოლიტიკური სტრატეგიის რამდენიმე ასპექტი: ქართველოლოგიის 
პოლიტიზების საკითხისათვის; კრებული:  საქართველოში არსებული კონფლიქტი და 
მშვიდობის პერსპექტივები,  საქართველოს საპატრიარქოსა და კონრად ადენაუერის 
ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონფერენცია: ”საქართველოში არსებული კონფლიქტები 
და მშვიდობის პერსპექტივები”, თბილისი, 2008 წლის 2-3 დეკემბერი 

6. -ისა, -იშა; -იშე, -იშენ; -ისად, ისდა, -იზა, -იზან, -იზე... ფორმამაწარმოებელი 
ფორმანტების ისტორიული მიმართებისათვის (საერთოქართველურისა და ქართველური 
ქვესისტემების მიხედვით); სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკად. ქ. ლომთათიძის 
საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია,თბილისი, 2009, 23-24 თებერვალი  

7. ოლთისი: სახელის ეტიმოლოგიისა და ციხე-ქალაქის რეალური ისტორიისათვის; ილია 
ჭავჭავაძის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის I საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია, ქუთაისი, 2009 წლის 15-16 ოქტომბერი 

8. ქართველური დიალექტური ლექსიკა _ სამწიგნობრო ქართულის მასაზრდოებელი 
წყარო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (”დიდაჭარობა”) მასალები, სხალთის 
ეპარქია, 2009 

9. ბუნ-თურქნი: პალეოგრაფიული შეცდომა, თურქულენოვანი ხალხის აღმნიშვნელი ერთ-

ერთი უძველესი ეთნონიმი, კომპაქტურად დასახლებული ლტოლვილი "თურქები" თუ 
"სასტიკ წარმართთა" აღმნიშვნელი მეტაფორა? I საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ქართული 
ხელნაწერი", თბ., 2009 წლის 19-25 ოქტომბერი 

10. ისტორიული უმცირესობის ენის ცნება "ევროპული ქარტიის" მიხედვით და 
საქართველოში არსებული ენების კვალიფიკაციის საკითხი, საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია "ენა როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი", ქუთაისი, 2009 წლის 28 
მაისი 

11. იანეთელი მესხები (ლინგვო-კულტურული ასპექტები), აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 
110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2009 წლის 26-27 
ივნისი.  

12. პალატალიზებული ხმოვნები ქართველურ ენა-კილოებში და საქართველოს ისტორიის 
ზოგი საკითხი;  საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, 15 აპრილი, თბ, 2009, გვ. 41-43;  



13. გეოპოლიტიკური  ინტერესების  შეჯახება  ამიერკავკასიაში:  ბათუმი  1878,  1920,  1991,  2008; 
კრებული: "სამხრეთ‐დასავლეთ  საქართველო  მეზობელ  სახელმწიფოთა  გეოპოლიტიკური 
ინტერესების  კონტექსტში";  აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების  130  წლისთავისადმი 
მიძღვნილი  საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენციის  მასალები;  ბათუმი,  2009, 11-12 
ივნისი  

14. მოთხრობითი ბრუნვის ნიშნის ვარიანტთა ისტორიისათვის ქართული სამწიგნობრო 
ენისა და ქართველური დიალექტების მონცემთა მიხედვით, თბილისის ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აკად. ქეთევან ლომთათიძის 
სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური 
სამეცნიერო კონფერენცია, 2007, 12-13 თებერვალი. 

15. რატომ დაერქვა აჭარის ერთ-ერთ სოფელს დიდაჭარა? საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია: "წმიდა ანდრია პირველწოდებულის გზით", მასალები, სხალთის ეპარქია, 
2008, 2-3 მისი 

16. 1991 წლის 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, პუტინ-დუგინის 
გეოპოლიტიკური გეგმები და რუსული ოკუპაციის დასასრულის დასაწყისი;  
საქართველოს პარლამენტის ანტიკრიზისული საბჭოს ფორმატით გამართული 
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის 
აღდგენის პერსპექტივები”, 2008 წლის 13 ოქტომბერი 

17. ტერმინოლოგიური პრობლემები: ქართველური/ქართული ზეპირსიტყვიერება, 
ქართველური მწერლობა, ქართველური სამწიგნობრო ენა  და ქართველური 
დიალექტები; გელათის სასულიერო აკადემიის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის, საქართველოს ეკოლო-გიურ მეცნიერებათა აკადემიის იმერეთის 
რეგიონალური განყოფილების და მეცნიერების ისტო-რიის საქართველოს საზოგადოების 
ქუთაისის განყოფილების ერთობლივი I  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 
“რელიგიისა და მეცნიერების ურთიერთობის საკითხები”; ქუთაისი, 2008,  22-23 ნოემბერი  

18. ქართველთა სამწიგნობრო კულტურა (სწავლების პრინციპებისათვის); საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის “(”ტბელობა”) მასალები, ხულო, 2008, 2-3 ნოემბერი 

19. სვანები: საცხოვრისი, დედაენა, დიალექტები; კრებული "სვანეთი _ ქართული კულ-

ტურის სავანე", სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს კათოლოკოს-
პარტიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის დაბადებიდან 75-ე და 
აღსაყდრებიდან 30-ე წლისთავისადმი; თბ., 2006, ივნისი  

20. ასომთავრული ანბანისა და ქართული სამწიგნობრო ენის სათავე - ძვ.წ. II-I ათას-
წლეულებში არსებული საერთოქართველური ენა, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის თეოლოგიის კათედრის 5 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენცია, თბილისი, 2007, 14 თებერვალი 

21. პავლე, სიმონ და პოლ (პავლე) ზაზაძეების როლისათვის სტამბოლის ქართული სა-
ვანის დაცვისა და შენარჩუნების საქმეში, საერთაშორისო სიმპოზიუმი, "ქუთაისური 
საუბრები" XI, 2007, 22-23 ოქტომბერი  

22. ქართველური ლექსიკის ისტორიიდან, საერთასორისო სიმპოზიუმი, "ქუთაისური 
საუბრები" XI, 2007, 22-23 ოქტომბერი,  თანაავტორი ნ. ბართაია; 

23. ქართველური ზმნის ფორმათწარმოებითი შესაძლებლობები და ლოგიკური პარადიგმის 
საკითხი, კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო კონგრესის მასალები,  თბ.,  2007, 22-26 
ოქტომბერი  

24. ქართული სამწიგნობრო ენის საყრდენი ენობრივი ერთეულის საკითხისათვის, 
”ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და თანამედროვეობა”, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული 



სამეცნიერო კონფერენცია: ”ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები (ისტორია და 
თანამედროვეობა)”, თბ., 14, 16-17 აპრილი, 2007 

25. უფლისადმი ლოცვა `გლოვის ღელეში" (კიდევ ერთხელ ილია ჭავჭავაძის "განდეგილის" 
დედაზრის შესახებ), აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ჭავჭავაძის 
დაბადებიდან 170-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო 
კონფერენცია, 2007, 21-23 ნოემბერი 

26. ივეთი (იმერხევის სოფელი), წმინდა მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (ორგანიზებული საქართველოს საპატრიარქოს 
მიერ), თბილისი-ცაგერი, აგვისტო, 2006 

27. ტერმინოლოგიური შეფასება, განათლების დაგეგმვა და საზოგადოებრივი თვითაღქმა, 
ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური 
კვლევის საერთაშორისო ცენტის სიმპოზიუმი, ბათუმი, 22-24 სექტემბერი, 2006 

28. ”არის” მეშველი ზმნის ფონეტიკურ-სემანტიკური ტრანსფორმაციისათვის ქართვე-ლურ 
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თანაავტორები: ე.დადიანი, ნ.ნაკანი; "ქუთაისური საუბრები", V   ქუთაისი, 1998, გვ. 65-
67);  

66. v, wEდა  u ბგერათა განაწილებისათვის ქართული ენის დიალექტებში, ლ.ლომთაძე, ლ, 

ხაჭაპურიძე, 1999;  
67. ეი → იი → ი პროცესისთვის თუშურში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები X, თბ., 1999;  
68. ი ხმოვნის კუმშვისათვის ერთი ტიპის ზმნურ ყალიბებში, ბესარიონ ჯორბენაძის 

საზოგადოების V სამეცნიერო კონფ. მასალები, თბილისი, 1999, 21-22 იანვარი;  
69. ~ქებაÁს" ტექსტოლოგიურ-სემანტიკური ანალიზის საკითხები, ალ.ორბელიანის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი III კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1999;  
70. სონანტების ალოფონთა ასახვისათვის ასომთავრულში, "ქუთაისური საუბრები" V, 

სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 1998,  
71. ბრუნვათა რაოდენობის საკითხისათვის ქართულში, ქუთაისის უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო სესიის მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1998 
72. ი ხმოვნის კუმშვისათვის ერთი ტიპის ზმნურ ყალიბებში, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების V 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1998 
73. დედაენა - სამყაროს ხედვა-აღქმის სისტემა - ალ. ორბელიანის ხსოვნისადმი მიძღ-ვნილი II 

კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1998; 



74. ეროვნული სოციოლინგვისტური პროფილის ფორმულის კომპონენტებისათვის 
საქართველოში, ქუთაისური საუბრები IV, სიმპოზომის მასალები, ქუთაისი, 1997 

75. უმლაუტის სახეები ქართულში, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო 
კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 199 

76. უ სონანტი, ვ სპირანტი  თუ ვ|უE– სონორი?, მე-17 რესპუბლიკური 
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თელავი, 1997, გვ. 27-28;  

77. ხმოვანთკომპლექსის ტრანსფორმაციისათვის ქართულში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 
56-ე სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 4-7 ნოემბერი, 
თბილისი, 1997 

78. ორბელიანები და საქართველოს კავკასიური პოლიტიკა, ალექსანდრე ორბელიანის 
ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი სამეცნ.კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1997 

79. სახელის ფორმაწარმოების მოდელირების პრინციპებისათვიხ ქართულში; საერთაშორისო 
კონფერენცია: "ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები", თბილისი, 1997, 
1-3 ივლისი;  

80. თანამედროვე ქართული ენის სამეტყველო ბგერათა სპექტრული ანალიზისათვის - I, 
არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, IX, თბილისი, 1997;  

81. სიბილანტთა რამდენი რიგი უნდა აღდგეს საერთოქართველურში? პროფესორ გიორგი 
როგავას დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო სესია, 
მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1996, გვ. 23-24;  

82. ლაბიალიზაციისა და უმლაუტიზაციის მიმართებისათვის (ხევსურულის, მოხეურისა და 
ინგილოურის მასალების მიხედვით), არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, VII, თბილისი, 
1996 

83. ერის სოციოლინგვისტური პროფილის ფორმულის აგებისათვის, რესპუბლიკური 
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და თეზისები, 1996, 24-25 
ოქტომბერი; თანაავტორი ზ.კიკვიძე;  

84. ივ.ჯავახიშვილი და ქართველური დიალექტოლოგიის საკითხები, ქუთაისის აკაკი 
წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტთაშორისო სამეც-
ნიერო სესია, 24-25 სექტემბერი, 1996 წ., ეძღვნება აკად. ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 
120 წლისთავს, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები; თანაავტორი მ.ქაცარავა, 
თბილისი, 1996  

85. "უმლაუტიანი ხმოვნების" ფორმირებისათვის ქართული ენის დიალექტებში, ქუთაისის 
აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IV საენათმეცნიერო 
კონფერენცია, ქუთაისი, 1996, გვ. 123;  

86. ერთი ტერმინის საჭიროების შესახებ; არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტის 55-ე სამეცნიერო სესიის მუშაობის გეგმა და თეზისები,  ეძღვნება აკად. 

ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 120 წლისთავს, 1986, 12-15 ნოემბერი;  
87. უმლაუტის არტიკულაციური და პერცეფციული ბაზისის საკითხისათვის ქართულ 

ენაში, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო 
სესიის მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1995,  

88. ამირანი - გმირი თუ ღვთაება? საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და 
ლიტერატურის განყოფილებასთან არსებული ფოლკლორის საკოორდინაციო საბჭოს 
მიერ ორგანიზებული 34-ე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 1995, 
17-19 მაისი;  

89. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიალექტოლოგიის 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 1994-1995 წლებში ჩატარებული მუშაობის 
შედეგები, XV რესპ. სამეცნიერო სესია, თბილისი, 1995;  



90. Á/ი, ვ/E, Oუ/უÁ/უი, ო/უე... ბგერითი სეგმენტების მიმართებისა და გამოსაქვეყნებელ 

დიალექტურ ტექსტებში მათი დაფიქსირების პრობლემა, რესპუბლიკური სამეცნიერო 
სემინარი, `ქუთაისური საუბრები", II, ქუთაისი, 1995, 9-12 მაისი; თანაავტორები: რ. 
შეროზია, ნ. ნაკანი, ე. დადიანი;  

91. დიალექტური ტექსტების დანართის _ დღესასწაულთა კალენდრის, კომენტარების, 
ლექსიკონის, საძიებლების _ შედგენის პრინციპები, რესპუბლიკური სამეცნიერო 
სემინარი, "ქუთაისური საუბრები", II, ქუთაისი, 1995, 9-12 მაისი; თანაავტორები: ლ. 

ხაჭაპურიძე, ლ. ლომთაძე;  
92. ზანურ-სვანური დიალექტური ტექსტების სამწიგნობრო ენაზე თარგმანების პრინციპები, 

რესპუბლიკური სამეცნიერო სემინარი "ქუთაისური საუბრები", I, მუშაობის გეგმა და 
მოხსენების ძირითადი პროსპექტი, ქუთაისი, 1994, 13-14 მაისი; თანაავტორები: ე. 
დადიანი, ნ. ნაკანი;  

93. დიალექტური (რესპ. ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული) მასალების გამოცემის 
პრინციპები, რესპუბლიკური სამეცნიერო სემინარი `ქუთაისური საუბრები", I, მუშაობის 
გეგმა და მოხსენების ძირითადი პროსპექტი, ქუთაისი, 1994, 13-14 მაისი; თანაავტორები: 
ლ. ლომთაძე, ლ. ხაჭაპურიძე;  

94. ქართული სალიტერატურო ენის განვითარებაში ეტაპების გამოყოფის 
მიზან¬შეწონილობის შესახებ, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 60 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობის გეგმა და 
მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1993, გვ. 38-41;  

95. СVС||СС სტრუქტურის სახელურ ფუძეთა და MVС//С ტიპის სუფიქსთა 
ურთიერთმიმართების შესახებ, მე-14 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 
სესია, მუშაობის გეგმა და თეზისები, ქუთაისი, 1992; 

96. -კენ თან¬დებულის ისტორიისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და 
ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა კონფერენცია, თბილისი, 1987. 

97. ასიმილაციის ერთი სახეობა ქართულში (სამპყრობილე, ტუნჩი, სტუმბრები, კამბეჩი, 
საგზალი-საგძალი, საბზელი, საბძელი, რისკი-რიცკი, წისქვილი-წიცქვილი, პენსიე-
პენციე); არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახ-
ალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფ. თეზისები, 1988, 27-30 ივნისი. 

98. ჭორ-//ჭოლ- ძირის შემცველი ფუძეები ქართულსა და ზანურში, მე-19 რესპუბლიკური 
დიალექტოლოგიური სამეცნ. სესიის მუშაობის გეგმა და თეზისები, თბილისი, 1988 

99. სპირანტთა აფრიკატიზაციის შესახებ ქართული ენის სამხრეთ-დასავლურ კილოებში 
გურულის მონაცემთა მიხედვით; მე-9 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, 
მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1987; 

100. მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნებისათვის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 
დიალექტებში (აჭარულში, გურულში, მესხურ-ჯავახურში, იმერხეულში), 
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა 
სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 1985  

101. სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 
დიალექტთა (აჭარულის, გურულის, მესხურ-ჯავახურის, იმერხეულის) მიხედვით; მაცნე, 
ენისა და ლიტერატურის სესია, 1986, #3, მე-7 რესპუბლიკური დიალექტ. სესია, 
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