
სტატიები: 

1. ხმოვანი პრეფიქსების ფუნქციისათვის ქართულ (ქართველურ) ზმნაში, ლინგვისტური 
ქართველოლოგიიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ. II, თბ., 2010. 

2. ქართველური დიალექტების კლასიფიკაციის კრიტერიუმისათვის, კრებული: ქართველურ 
ენა-კილოთა განდასების საკითხები, ქუთაისი, 2009, გვ. 14-43; 

3. I‐VI   საუკუნეების ქართლის სამეფოდ დასავლეთი ნაწილი (ეგრისი, სუანეთი, მარგვეთი, 
არგუეთი...) ლინგვო-კულტურული თვალსაზრისით (“ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით), 
ქართველური მემკვიდრეობა, XIII, 2009, გვ.244-267;  

4. იუსუფელის (ისტორიული ტაოს) ქართულენოვან სოფელთა ეთნო-ლინგვისტური მიმოხილვა 
- I: ჴევა~ (biçakçilar); ქართველური მემკვიდრეობა, XIII, 2009, გვ. 65-78 (თანაავტორი - რ. 
გუჯეჯიანი); 

5. "ბატონი" სიტყვაფორმის ისტორიისა და სემანტიკური ნიუანსებისათვის, სოხუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული კრებული: “ოთარ მიქიაშვილი - 70“, თბ., 
2009, გვ. 111-118; 

6. ქართველური დიალექტური ლექსიკა სულხან-საბას "სოტყვის კონაში", ლიტერატურული 
დიალოგები, სულხან-საბა ორბელიანი-350, ტ.IV, ქუთ., 2009, გვ. 39-46; თანავტორი: ე. 
დადიანი, ლ. ხაჭაპურიძე; ქუთაისი, 2009  

7. თანამედროვე ქართველთა ენობრივ-ეთნიკური აღწერა "მსოფლიოს ენათა რეესტრის" 
(inguarium.iling‐ran.ru) მიხედვით და არსებული სინამდვილე, საქართველო და მსოფლიო 
(წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2009;  

8. საქართველოს გეოპოლიტიკური სტრატეგიის რამდენიმე ასპექტი: ქართველოლოგიის 
პოლიტიზების საკითხისათვის; კრებული:  საქართველოში არსებული კონფლიქტი და 
მშვიდობის პერსპექტივები, საქართველოს საპატრიარქო, კონრად ადენაუერის ფონდი, თბ., 
2009, გვ. 221-234;  

9. სახელის ფორმათმაწარმოებელი აფიქსების ისტორიული მიმართებისათვის ქართველური 
ქვესისტემების მონაცემების მიხედვით, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და 
აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ. I, თბ., 2009.  

10. სახელის ფორმამაწარმოებელი აფიქსების ისტორიული მიმართებისათვის ქართველური 
ქვესისტემების მონაცემთა მიხედვით,ლინგვისტური ქართველოლოგიიისა და 
აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ. I, თბ., 2009. 

11. ოლთისი: სახელის ეტიმოლოგიისა და ციხე-ქალაქის რეალური ისტორიისათვის; ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, ტ. I, ქუთაისი, 
2009;   

12. ქართველური დიალექტური ლექსიკა _ სამწიგნობრო ქართულის მასაზრდოებელი 
წყარო, კრებ. ”დიდაჭარობა”, სხალთის ეპარქია, 2009, გვ. 301-307. 

13. "რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ ევროპული ქარტია" და ქართული ენა 
თურქეთის რესპუბლიკაში, ქართულ-თურქული პარალელები, I, თბ., 2009, გვ. 90-102; 

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

ერთი უძველესი ეთნონიმი, კომპაქტურად დასახლებული ლტოლვილი "თურქები" თუ 
"სასტიკ წარმართთა" აღმნიშვნელი მეტაფორა? "ქართული ხელნაწერი", თბ., 2009;  

15. ისტორიული უმცირესობის ენის ცნება "ევროპული ქარტიის" მიხედვით და 
საქართველოში არსებული ენების კვალიფიკაციის საკითხი, "ენა როგორც 
კულტურათაშორისი მედიატორი", ქუთაისი, 2009  

16. იანეთელი მესხები (ლინგვო-კულტურული ასპექტები), აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 
110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2009  



17. საქართველოს "ორგვარი" ლინგვისტურ-ეთნიკურ-პოლიტიკური ისტორია და 
ადეკვატური რუკების პრობლემა, ჟურნ. "სვეტიცხოველი", 2009, #2, 6-6.  

18. პალატალიზებული ხმოვნები ქართველურ ენა-კილოებში და საქართველოს ისტორიის 
ზოგი საკითხი;  საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კრებული ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში,  თბ, 2009, გვ. 41-43;  
19. ისტორიული კოლხეთი და სამწიგნობრო ენა, "ჯვარი ვაზისა", თბ., 2009, 3-4  
20. 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 კონფ.მასალები; ბათუმი, 2009. გვ., 111‐136.  

21. Linguistic Situation  in Conflict Regions  ‐ The Abkhazia Border within Russia   according to 1989 Census 
Data and Politicized Linguistig Mars; SKASE  Journal of Theoretical Linguistics, volume 5 – 2008, #1. The 
Slovak Association for the Study of English & University Library of Presov University;  

22. მოთხრობითი ბრუნვის ნიშნის ვარიანტთა ისტორიისათვის ქართული სამწიგნობრო 
ენისა და ქართველური დიალექტების მონცემთა მიხედვით, კრებული: "აკადემიკოს 
ქეთევან ლომთათიძეს", თბ., 2008, გვ. 112-127. გამომცემლობა: "უნივერსალი";  

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

ტურის სავანე", ეძღვნება საქართველოს კათოლოკოს-პარტიარქის უწმინდესისა და 
უნეტარესის ილია მეორის დაბადებიდან 75-ე და აღსაყდრებიდან 30-ე წლისთავს; თბ., 2008, 
გვ.141-152, გამომცემლობა „ხვამლი“ ;  

24. კვლავ ქართული წყვილბაგისმიერი სპირანტის შესახებ (იმერხეული მასალის მიხედვით), 
ქართველური მემკვიდრეობა, XII, ქუთაისი, 2008, გვ. 316-321; "ქუთაისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; თანაავტორი: მ. მიქაუტაძე; 

25. ეთნოგრაფიული ზედა მაჭახელი; ქართველური მემკვიდრეობა, XII, ქუთაისი, 2008, გვ., 
73-87; "ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; თანაავტორები: 
რ.გუჯეჯიანი,  რ.თოფჩიშვილი, ნ.შოშიტაშვილი, გ.ჭეიშვილი; 

25.  ასომთავრული ანბანისა და ქართული სამწიგნობრო ენის სათავე - ძვ.წ. II-I ათას-
წლეულებში არსებული საერთოქართველური ენა, საიუბილეო კრებული: თეოლოგიის 
კათედრა 5 წლისაა; თბილისი, 2007. 

26. პავლე, სიმონ და პოლ (პავლე) ზაზაძეების როლისათვის სტამბოლის ქართული სა-ვანის 
დაცვისა და შენარჩუნების საქმეში, ქართველური მემკვიდრეობა, XI, ქუთაისი, 2007, გვ. 52-
74; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

27. ქართველური ლექსიკის ისტორიიდან, I; მემკვიდრეობა, XI, ქუთაისი, 2007, გვ. 95-98; 
"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; თანაავტორი ნ. ბართაია; 

26. ქართველური ენობრივი სივრცე ‐  I (ენობრივი სიტუაცია აფხაზეთში, სამეგრელოსა და 
სვანეთში), ქართველური მემკვიდრეობა XI, ქუთაისი, 2007, გვ. 341-368; "ქუთაისის 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; თანაავტორი ე.დადიანი;  

27. ქართული სამწიგნობრო ენის საყრდენი ენობრივი ერთეულის საკითხისათვის, 
”ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და თანამედროვეობა”, პირველი 
კრებული თბ., 2007.  

28. იმერხევის მიკროტოპონიმია, ქართველური მემკვიდრეობა, XI, ქუთაისი, 2007; 
"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";თანაავტორი მ.მიქაუტაძე; 

29. ქართული ენის სამეტყველო ბგერები და სატრანსლიტერაციო სქემის საკითხი, ქსუ 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, IX, ქუთაისი, 2007;  



30. უფლისადმი ლოცვა `გლოვის ღელეში" (კიდევ ერთხელ ილია ჭავჭავაძის "განდეგილის" 
დედაზრის შესახებ): ლიტერატურული დიალოგები, III, ქუთაისი, 2007, გვ. 212-218.  

33.  ქართული ზმნის ლოგიკური პარადიგმის საკითხისათვის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის შრომები (ენათმეცნიერული სერია), VIII (I), 
2006. გვ. 88-96;  

34. იმნიეთის (შავშეთის) მიკროტოპონიმია; ქართველური მემკვიდრეობა, X, 2006, გვ. 190-
196; თანაავტორი მ.მიქაუტაძე; 

35. ნა-/ნო- პრეფიქსიან ზმნურ ფორმათა წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართველურ 
ქვესისტემებში, ქართველოლოგიური კრებული IV, თბილისი, 2005; "ქართული ენა"; 

36. სხვადასხვაენოვანი ქორონიმები და სხვადასხვა ისტორიული ეპოქა (მეთოდოლოგიური 
შენიშვნები კოლხეთ-ლაზიკა-ეგრისის მიმართების მიხედვით), ქართველოლოგიური 
კრებული IV, თბილისი, 2005; "ქართული ენა";' 

37. ქართული ქრისტიანული ტერმინოლოგიის ისტორიისათვის (კურთხევა/კუერთხი), II 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები: ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო, 
მომავალი, თბილისი, 2005, თანაავტორი ლ. ხაჭაპურიძე; 

38. თანდებულიან ბრუნვათა საკითხისათვის თანამედროვე ზანურ დიალექტებში; 
თანაავტორი ე.დადიანი, ქართველური მემკვიდრეობა, VIII, ქუთაისი, 2004;  

39. ქართული წყაროების ბუნთურქები და ამიერკავკასიის უძველესი მოსახლეობის საკითხი 
ქართველური მემკვიდრეობა, VIII, ქუთაისი, 2004;  

40. ენისა და კილოს გამიჯვნის სამეცნიერო პრობლემის განხილვა თუ? ენათმეცნიერების 
საკითხები, I, თბილისი, 2004; გამომცემლობა "უნივერსალი";  

41. პირველი  პირის  ვ/უ/Í  ნიშნის  მეტათეზისისათვის  ქართველურ  დიალექტებში, 
ქართველოლოგიური კრებული III, თბ., 2004; თანაავტორი ე.დადიანი;  

42. ქართველების შესახებ ინტერნეტში არსებული თურქულენოვანი ინფორმაციები, 
ქართველური მემკვიდრეობა, ტ. VIII, ქუთაისი, 2004, გვ. 226-242; თანაავტორები: გ. ქა-
მუშაძე, ე. ჭანტურიძე; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

43. მარგვეთი: ლიხიდან "ვიდრე ზღუადმდე" თუ ლიხიდან "ვიდრე ზღურადმდე ეგრისისა"; 
ქართველური ონომასტიკა, II, თბ., 2004; გამომცემლობა "უნივერსალი";  

44. აიეტის ქვეყნის შესაძლო საზღვრებისა და საერთოქართველური ენობრივი კოინეს 
საკითხისათვის, გელათის მეცნიერებათა აკადემის ჟურნალი, #7, 2003;  

45. ქართველთა  ისტორიის  კონცეპტუალური  ქარგა და  ქართველურ  სამეტყველო  ერთეულთა 
რაოდენობის საკითხი, ენათმეცნიერების საკითხები, თბილისი, 2003;  

46. ქართველთა  აღმნიშვნელი  ძველი  და  ახალი  სახელები  (კოლხები,  კორაქსები,  კოლები, 
ქართველოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2003; "ქართული ენა"; 

47. ქართლის  საზღვრების  საკითხისათვის  "გიორგი  მერჩულეს"  მიხედვით,  ქართველ‐
ოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2003; "ქართული ენა";  

48. მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალიფიკაციის საკითხისათვის თანამედროვე მეც-
ნიერებაში (ენა და კილო), ქართველური მემკვიდრეობა, VII, ქუთაისი, 2003, გვ. 206-227; 
ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

49. მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალიფიკაციის პრობლემა და ქართველთა 
დიალექტების დაჯგუფების საკითხი, ენათმეცნიერების საკითხები, #1, 2003; 

50. ქართველები, ზოგადქართული სამწიგნობრო ენა და ქართველთა დიალექტები 
(ისტორიული მიმოხილვა), ქართველური მემკვიდრეობა VI, ქუთაისი, 2002, გვ. 187-200; 
ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  



51. ქართველთა დიალექტები (ისტორიული ასპექტები), კრებული `ქართველი ხალხის 
ეთნოგენეზი", თბილისი, 2002, გვ.112-135; 

52. Georgians  (Kartvelians),  Common  Kartvelian  literary  language  and  dialects  of  georgians  (kartvelians) 
(Historical  aspects), "Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста и речи". В 3 
томах, том 3, Соликамск, 2002, стр.: 153-156. 

53. ქუთაისის ისტორია, მისი სახელის ვარიანტები (კუტაია, კუთაისი, კვიტაიონი, კოტაისი, 
კოტა, ქუთათი, ქუთეისი, ქუთეში, ქუთაშ, ქუთათისი...) და ქართველურ დიალექტთა 
ჩამოყალიბების დათარიღების საკითხი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი 
ცენტრის II კრებული, ბათუმი, 2002, გვ. 173-185;  

54. რომელი ენობრივი ერთეული (კილო, კოინე, ენა) უდევს საფუძვლად ქართველთა 
სამწიგნობრო ენას? ქართველოლოგიური კრებული, I, გვ. 75-84, თბილისი, 2002; 

"ქართული ენა";  
55. მესხურ და ჰერულ დიალექტთა ადგილისათვის ქართველურ სამეტყველო კოდთა 
სისტემაში, კრებული `ჯავახეთი" (ისტორია და თანამედროვეობა), ახალციხე, 2001, 

თანაავტორი: ვ.კუზიბაბაშვილი; გამომცმლობა: "მეცნიერება";  
56. ღვთისმსახურების ენა `ყოველთა ქართველთა" ერთიანობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი 
მთავარი ფაქტორი (სამწიგნობრო ენისა და დიალექტთა მიმართების საკითხისათვის), 
ქართველური მემკვიდრეობა V, 2001; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  შემოკლ. 
ვარიანტი გამოქვეყნდა პარიზში: კრებული ივერია, IV-V, 2000;  

57. შელოცვების ენა ქართველური დიალექტების მიხედვით, ქართველური მემკვიდრეობა, 
V, ქუთაისი, 2001; თანაავტორები: ე.დადიანი, ნ.ნაკანი და რ.ხაჭაპურიძე; ქუთაისის 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

58. ფუტკარ- ფუძის ისტორიისათვის, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXIV, 

თბილისი, 2000; "ქართული ენა";  
59. საქართველოს ენობრივ-ეთნიკური სიტუაციის ისტორიული დინამიკისათვის, 
ქართველური მემკვიდრეობა IV, 2000; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

60. პალატალიზებული ხმოვნების ისტორიისათვის ქართული ენის სამცხურ-ჯავახურ 
დიალექტში, კრებული `მესხეთი" (ისტორია და თანამედროვეობა),  ახალციხე, 2000; 
გამომცემლობა 'პროგრესი";  

61. სონანტების ალოფონთა ასახვისათვის ასომთავრულში (სამეტყველო კოდების შერევის 
ერთი ნიმუში), ქართველური მემკვიდრეობა III, 1999; ქუთაისის უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა";  

62. j და i ბგერათა მიმართებისათვის ქართველურ ენებში, ქართველური მემკვიდრეობა III; 
თანაავტორები: ე.დადიანი, ნ.ნაკანი; 1999; ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

63. v, wEდა u ბგერათა განაწილებისათვის ქართული ენის დიალექტებში, ქართველური 
მემკვიდრეობა, III; თანაავტორები: ლ.ლომთაძე, ლ, ხაჭაპურიძე, 1999; "ქუთაისის უნივერ-
სიტეტის გამომცემლობა";  

64. Locativus exterior- ისა და Locativus- ის გამოხატვისათვის ზემოაჭარულში, ონომასტიკა II, 
თბილისი, 1999; "უნივერსალი"; 

65. ხმოვანთკოპლექსთა ტრანსფორმაციისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII, 
თბილისი, 1999; "ქართული ენა";  

66. ქართველურ ენებში ე.წ. `საფეხურებრივი" უმლაუტისა და რელატიური ქრონოლოგიის 
ზოგი საკითხისათვის, ქართველური მემკვიდრეობა, II, ქუთაისი, 1998, გვ. 255-262; 
"ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  რეზიუმე ინგლისურ ენაზე; 



67. ხმოვანთკომპლექსის ადაპტაციისათვის ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის 
საკითხები, VII, თბ., 1998; რეზიუმე ინგლისურ ენაზე; „ქართული ენა"; 

68. ლაბიოველარიზაციისა და პალატალიზაციის მიმართებისათვის, მაცნე, ენისა და 
ლიტერატურის სერია, თბ., 1998 "მეცნიერება";  

69. სონანტების ალოფონთა ასახვისათვის ასომთავრულში, "ქუთაისური საუბრები" V, 

სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 1998, გვ. 63-64; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემ-
ლობა";  

70. ლოკალური ბრუნვების შესახებ გეოგრაფიული სახელებთან (ზემო აჭარულის 
მიხედვით), ქართველური ონომასტიკა, I, თბილისი, 1998, გვ. 27-34; "უნივერსალი"; 

71. პალატალიზებული ხმოვნები ქართველურ ენებში, როგორც სუპერსტრატული 
გავლენების შედეგი, `საენათმეცნიერო ძიებანი", VI, 1998; "მეცნიერება"; 

72. ზოგი ტერმინის დაზუსტებისათვის, მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1997;   
73. პალატალიზებული ხმოვნები ქართველურ ენებში, როგორც სუპერსტრატული 
გავლენების შედეგი, საენათმეცნიერო ძიებანი, VI, თბილისი, 1997, გვ. 35-37; "მეცნიერება";  

74. ბრუნება როგორც სახელის ფორმაწარმოების ერთ-ერთი ასპექტი, გიორგი როგავას, 
საიუბილეო კრებული, თბილისი, 1997, გვ. 157-170;  

75. კვიც-//კიცვ- ფუძეთა მიმართებისათვის, ქუთაისის უნივერსიტეტის მოამბე, I, 1997, გვ. 7-
9; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

76. მეფუტკრეობის ლექსიკა ქართველურ ენებში, ქართველური მემკვიდრეობა, I, ქუთაისი, 
1996, გვ. 167-172; თანაავტორი ლ. ლომთაძე; " ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

77. სუპერსტრატისა და ენობრივი თვითიმუნიზაციის საკითხისათვის, ქუთაისის 
უნივერსიტეტის მოამბე, I, 1996, გვ. 21-25; " ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

78. მოტივაცია, როგორც ენათა ნათესაობის ერთ-ერთი ასპექტი, ქართველური მემკვიდრეობა,  
I, ქუთაისი, 1996, გვ. 246-252; "ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა";  

79. ხვლიკ-, სლიკვ- ფუძეთა ისტორიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, V, თბილისი, 1996, 
გვ. 267-271; "მეცნიერება"; 

80. ტოპონიმთა კლასიფიკაცია მოტივაციის მიხედვით (ოკრიბის მასალები), ქართველური 
მემკვიდრეობა, I, ქუთაისი, 1996, გვ. 16-25. თანაავტორი დ.ბაკურაძე;  "ქუთაისის 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა"; 

81. ენობრივი პოტენცია და რედუქციის საკითხები ქართულში, ქართველურ ენათა 
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