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Volksmärchen. In: Märchenspiegel. Zeitschrift für internationale Märchenforschung und 

Märchenpflege. 1/2001. S. 26-27. 
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4. მითო-ეპიკური სიუჟეტის ერთი ჟანრობრივი თავისებურება, _ ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული შტუდიები. V. თბილისი „მემატიანე“ 2002. გვ. 232-237 (ინგლ. 
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5. პერსონაჟის გარდასახვის ფორმები და მათი მითოსური სიმბოლიკა ერთ 

ჯადოსნურ ზღაპარში, _ “პირველი სხივი” 29, თბ. 2002. გვ. 175-180. 
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6. „ქრისტიანული“ პერსონაჟები ქართულ ხალხურ ზღაპრებში, _ ლოგოსი, 2004, #2. 

გვ. 119-123. 

7. მითოსი და ზღაპარი აღმოსავლეთ საქართველოს მთისა და ბარის რეგიონებში, _ 

ქართველური მემკვიდრეობა, VIII. ქუთაისი: „ქუთაისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი“, 2004. გვ. 80-85. 

8. ბიბლიური იოსები და ზღაპრის უმცროსი ძმა, _ თსუ ფილოლოგიის 

ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები. VIII. თბ.: თსუ გამომცემლობა, 

2004. გვ. 193-199. 

9. ქართული ზღაპრები ახალ საერთაშორისო კატალოგში, _ ქართული ფოლკლორი 

3 (XIX). თბილისი: „ზეკარი“, 2006, გვ. 112-119. 

10. ირმის სიმბოლიკა წმ. იოანე სინელის „კლემაქსის“ გარეჯული ნუსხისა (H-1669) 

და ქართული ზღაპრების მიხედვით, _ ქართველური მემკვიდრეობა X, ქუთაისი, 

ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2006. გვ. 52-58. 

11. თხრობის ფუნქცია ეთნოკულტურულ კონტექსტში (ქართველ ებრაელთა 

ზღაპრები), - სჯანი, ლიტერატურულ-თეორიული ჟურნალი, 8. თბილისი, 

„ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა“, 2007. გვ. 144-156. 

12. ქართული ფოლკლორი ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის 

იდეოლოგიურ სამსახურში, _ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ილია 

ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა”. მასალები. შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინტიტუტი. თბილისი 2008, გვ. 81-87. 

13. ფოლკლორისტიკის მეთოდების მნიშვნელობისათვის ინტერდისციპლინური 

კვლევების სფეროში, _ ანთროპოლოგია მომავლის მეცნიერება?! სამეცნიერო 

კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. თბილისი, „უნივერსალი“, 2008. გვ. 155-

161. 

14. ქართული მითოსურ-ზღაპრული მოტივების პარალელები ძველეგვიპტურ „ორი 

ძმის ზღაპარში“, _ ლიტერატურული ძიებანი XXIX, 2008. გვ. 220-230. 
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15. მოვალეობა და პასუხისმგებლობა: ადამიანი და გარესამყარო ქართულ 

ფოლკლორში, _ კრებულში “პასუხისმგებლობის ახალი განზომილება”. 

თბილისი 2008. გვ. 116-126. 

16.  „შორეული ქვეყნის მმართველის შეფასება მე-18 საუკუნის გერმანულ 

სამოგზაურო ლიტერატურაში: ერეკლე II, _ მესხეთი (საისტორიო კრებული), X. 

თბილისი-ახალციხე, 2008. გვ. 11-18. 

17. ფრინველისა და გველის ბრძოლის მითოლოგემა უძველეს გრაფიკულ 

გამოსახულებასა და ზეპირსიტყვიერებაში, - სჯანი, ლიტერატურულ-

თეორიული ჟურნალი, 8. თბილისი, „ლიტერატურის ინსტიტუტის 

გამომცემლობა“, 2009. გვ. 146-156. 

18. კავკასიელი ქალის სტერეოტიპი XVII-XIX საუკუნეების ევროპულ სამოგზაურო 

ლიტერატურაში, - კავკასიოლოგიური ძიებანი, I. თბილისი 2009. გვ. 621-633 

(ქართულ და ინგლისურ ენებზე რუსული რეზიუმეთურთ). 

19. თევზის ქრისტიანული სიმბოლიკის ფოლკლორული ინტერპრეტაცია, - ივ. 

ჯავახიშვილის დაბადების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები 2006. თბილისი: „თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა“, 2010. გვ. 28-31. 

20. სააღდგომო მილოცვის ხალხური ტრადიცია („ჭონა“), - „რელიგია“, 2010, #1. გვ. 

82-86.  

21. ხალხური ზღაპრის ალეგორიული განმარტებები ქრისტიანული რელიგიის 

კონტექსტში, - საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ლიტერატურათმცოდნეობის 

თანამედროვე პრობლემები III”. მასალები. თბილისი 2010, გვ. 82-90. 

22. ფოლკლორი და საბჭოთა იდეოლოგია: “ხალხური შემოქმედების სახლი” 1930-90-

იან წლებში, - ეთნოლოგიური კრებული II. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2010, გვ. 13-24. 



ელენე გოგიაშვილი 6 

 

23. დემონური არსების (“ვაც-კაცი”) გამოსახულება XII საუკუნის ერთ ქართულ 

ხელნაწერში, - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის შრომები, I. თბილისი: “მერიდიანი”, 2011, გვ. 110-117. 

24. Volksdichtung und Ideologie: Politisierung der Erzählforschung in Georgien in der zweiten 

Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Ivane Javakhishvili Tbilisi 

State University, Faculty of Humanities, Institute of Georgian History, Proceedings. Tbilisi: 

Meridiani Publishers, 2011, S. 305-311. 

25. Georgien in der abendländischen Reiseliteratur des 17.-19. Jahrhunderts. Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State University, Faculty of Humanities, Institute of Georgian History, Proceedings. 

Vol. 2. Tbilisi: Meridiani Publishers, 2011, S. 407-423. 

26. ზებუნებრივ არსებასთან ქორწინების უძველესი მოტივი ზღაპარში, - სჯანი. 

ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით 

ლიტერატურათმცოდნეობაში. 2011/12, გვ. 209-217. 

27. “მითოლოგიური თეორიიდან” ზღაპართა შედარებითი შესწავლისკენ: 

არაინდოევროპელ ხალხთა ზღაპრების კვლევა მე-19 საუკუნეში, - IV 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი  “ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე 

პრობლემები”. ეძღვნება აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 170 წლისთავს. მასალები. 

თბილისი 2011, გვ. 89-96. 

28. კოლექტიური რწმენა-წარმოდგენების ინტერპრეტაცია ხალხურ ზღაპრებში 

(ზღაპარმცოდნეობა და ფსიქოანალიზი), - V საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

“ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. მითოსური 

აზროვნება, ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი. ევროპული და 

კავკასიური გამოცდილება”. ეძღვნება ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150-ე 

წლისთავს. მასალები. ნაწილი I. თბილისი: ლიტერატურის ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, 2011, გვ. 180-188. 

29. გველეშაპი და მისი ილუსტრაციები წმ. იოანე სინელის „კლემაქსის“ XII 

საუკუნის გარეჯულ ხელნაწერში (The Dragon and its Illustrations in the Saint John 
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Climacus’ Manuscript of the 12
th

 Century from Gareji), - ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
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