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41. თურქული ანთროპონიმიის განვითარების ისტორიისათვის (მ. შონიას თანაავტორობით)  –   

კრებული ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო,V, თბილისი, 2008, გვ. 209-214. 

42. ხელობის აღმნიშვნელი თურქული ლექსემები ქართველურ ანთროპონიმიაში (ნ. გურგენიძის 

თანაავტორობით)  –   კრებულში: ნოდარ შენგელია –    75, თბილისი,  2008, გვ. 133-137. 

43. თურქული წარმომავლობის ხალხთა ანთროპონიმული სახელდების ტრადიციები და წეს-

ჩვეულებანი (მ. შონიას თანაავტორობით)  – კრებულში: აღმოსავლეთი და კავკასია, # 6, 

თბილისი, 2008, გვ. 205-208. 

44. თურქიზმები ქართველურ ანთროპონიმიაში, “სიტყვა”, თბილისი 2008, გვ. 3-208.  

45. “სწორედ  სათაურს შეაქვს ლექსში სინათლე...”  –  ლექსმცოდნეობა I. ეძღვნება ანა კალანდაძის 

ხსოვნას. ანა კალანდაძისადმი მიძღვნილი I სამეცნიერო სესია (მასალები), ლიტერატურის 

ინსტიტუტის გამომცემლობა.თბილისი, 2008, გვ. 39-49. 

46. თურქული ენები   –  ენციკლოპედია"ქართული ენა", თბილისი, 2008, გვ. 232-234. 

47. ერთი ტიპის ქვეწყობილი წინადადების შესახებ მეგრულში  –   კრებულში: ინფორმაციის 

სტრუქტურირება, თბილისი, 2009, გვ. 131-137. 

48. Kartvel onomastik alanında geçen Türk özel isimleri (თურქული საკუთარი სახელები ქართველურ 

ანთროპონიმულ სივრცეში)   –  VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildiriler (თურქული 

კულტურის VI საერთაშორისო კონგრესის მოხსენებები), Ankara, 2009, გვ. 117-122 (თ. აფხაზავას 

თანაავტორობით). 

49. ლადო ასათიანის ერთი თარგმანის შესახებ – ლექსმცოდნეობა II. ეძღვნება ლადო ასათიანის 

ხსოვნას. ლადო ასათიანისადმი მიძღვნილი III სამეცნიერო სესია (მასალები), ლიტერატურის 

ინსტიტუტის გამომცემლობ, თბილისი, 2009, გვ. 167-174.             

50. თურქული წარმომავლობის თხზული სახელები ქართულ ანთროპონიმიაში (ნ. გურგენიძის 

თანაავტორობით) – კრებულში: ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, VI, ეძღვნება აკადემიკოს 

სერგი ჯიქიას ხსოვნას), თბილისი, 2009, გვ. 16-21.  

51. ერთი ტიპის თხზულ სიტყვათა ინტერპრეტაციისათვის ქართულში – კრებულში: 

კავკასიოლოგიური  ძიებანი, თბილისი, 2009, გვ. 256-264. 

52. ეთერ სოსელია. სემანტიკური უნივერსალიები და ქართველური ენები: ფერთა კატეგორიზაციის 

მოდელები. გამომცემლობა ,,ნეკერი“, თბილისი 2009, 159 გვ., (რეცენზია) – ენათმეცნიერების 

საკითხები, I-II, (ეძღვნება ზურაბ სარჯველაძის ხსოვნას), თბილისი, 2009, გვ. 330-331.  

53. თურქული ზმნური ფორმები ქართველურ  ანთროპონიმიაში – კრებულში: გურამ კარტოზია – 

75, თბილისი, 2009, გვ. 391-397. 

54. ნიშან-თვისების აღმნიშვნელი თურქული ლექსემები ქართველურ ანთროპონიმიაში – 

აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სსიპ ახალციხის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, ახალციხე, 2009, გვ. 28-32.  
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55. თურქული წარმომავლობის წარმოქმნილი სახელები ქართველურ ანთროპონიმიაში (ნ. 

გურგენიძის თანაავტორობით) – კრებულში: ტიპოლოგიური ძიებანი, VI. თბილისი, 2010, გვ. 

128-137.   

56. თურქულ ანთროპონიმთა ქართველურ ენებში დამკვიდრების ფონეტიკურ-ფონოლოგიური 

კანონზომიერებანი – ენათმეცნიერების საკითხები, I-II. თბილისი, 2010, გვ. 62-70. 

57. ირინე მელიქიშვილი. ძირის სტრუქტურათა ტიპოლოგია და საერთო ქართველური ძირი. 

თბილისი 2009, 203 გვ., (რეცენზია) –  ენათმეცნიერების საკითხები, I-II, (ეძღვნება აკად. თამაზ 

გამყრელიძეს დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით), 2010, გვ. 289-292.   

58. იზაფეტის წესით დაკავშირებული თურქული სახელები ქართველურ    ანთროპონიმიაში (მ. 

შონიას თანაავტორობით) –  ქართველური ონომასტიკა, IV, თბილისი, 2010, გვ. 314-321.  

59. ნიგალის შესახებ, Nigali üzerine – რეცენზია ეთერ ბერიძის წიგნზე ‘ნიგალი’ (ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული და ლინგვისტურ-ტოპონიმიკური ასპექტები) – ჟურნალი „ფიროსმანი“, # 11, 

სტამბოლი - თბილისი, 2010, გვ. 52 -53. 

60. The “New” Type of Adjectives in the Ingilo Dialect of Georgian and Udi Languages  as a Result of Turkic 

(Azerbaijani) Interferences – Languages and Cultures in the  Caucasus. Papers from the International 

Conference“Current Advances in Caucasian Studies”(Macerata, January 21-23, 2010). Berlin/München: 

Sagner, 2011, გვ. 277-284.  

61. ქართული თურქოლოგიის ახალი ფურცელი – გიული ალასანია. ქართველები და ისლამამდელი 

თურქები. თბილისი, 2008, 215 გვ., (რეცენზია) – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, II, 

გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი, 2011, გვ. 470-473.   

62. თურქული წარმომავლობის ეთნონიმები ქართველურ ანთროპონიმიაში – 

ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, ტ. II. ბათუმი, 2011, გვ. 290-297. 

63. Türk Tabakası Gürcü Kişi Adları Hazinesinde (თურქული შრე ქართულ ანთროპონიმიაში) – Orhon 

Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl konulu III. Uluslararası Türkiyat 

Araştırmaları  Sempozyumu, Bildiriler  kitabı (ორჰონის წარწერების აღმოჩენიდან 120 წლის 

თურქოლოგია, თურქული სამყაროს შემსწავლელი III საერთაშორისო სიმპოზიუმი), Ankara, 

2011, გვ. 229-234. 

64. Turkish  with the Function of Communication Language in the Polyethnic Society Turkic and Ottoman 

Studies, VII, Yerevan, 2011, გვ. 148-155. 

65. Türk kişi adları Kartvellerin  özel isim alanında (თურქული პირის სახელები ქართველურ საკუთარ 

სახელებში) –  “Modernity and the  Locality in Art History” – Honour    of    Hon. Phil  habil. Dr. Mine 

Kadiroğlu, Ankara, 2011, გვ. 159-168. 

66. რამდენიმე თურქული კალკი ლაზურსა და ქართულში – კრებულში:      ინფორმაციის 

სტრუქტურირება: ლაზური. თბილისი, 2011, „უნივერსალი“, გვ. 59-68. 

67. Gürcü Dilindeki Türkçe Kökenli Özel İsimler (ქართულ ენაში თურქული წარმომავლობის 

სახელები)  – Türkoloji Dergisi (თურქოლოგიური ჟურნალი), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Cografya  Fakültesi, 17, 2 (2010): Ankara Üniversitesi  Basımevi,Ankara, 2011, გვ. 115-129.  

68. Some Features  from Syntax   of Megrelian Language – 38. ICANAS (International Congress of Asian and 

North African Studies), Papers, Linguistics, Grammer and Language Teaching,Volum II, Ankara -2011, 

გვ. 819-828. 

69. ლექსის ინტონაცია და მუხრან მაჭავარიანის „ვითარცა  მტკვარი“ – ლექსმცოდნეობა, IV, ეძღვნება 

მუხრან მაჭავარიანის ხსოვნას. მუხრან მაჭავარიანისადმი მიძღვნილი მეხუთე  სამეცნიერო სესია 

(მასალები). ლიტერატურის  ინსტიტუტის  გამომცემლობა, თბილისი, 2011, გვ. 133-141. 

70. თურქული უსრული წინადადებები ქართველურ ანთროპონიმიაში (ნ. გურგენიძის 

თანაავტორობით) – ქართველური ონომასტიკა, V, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 

2011, გვ. 413-420. 
71. Türk onomastik bünyesinde bir arayış (თურქული ონომასტიკის ერთი წიაღისეული მოცემულობის 

კვალდაკვალ) – VI. uluslararası Türk dili kurultayı bildirileri (თურქული ენის VI საერთაშორისო 

კონგრესის (ყურულთაის) მოხსენებები), Ankara,  2012, გვ. 907-911 (ელექტრონული ვერსია). 
72. ლეილა გეგუჩაძე, ქართული სინტაქსის საკითხები. თბილისი-2011, 203 გვ. (რეცენზია)  – 

ენათმეცნიერების საკითხები, I (ეძღვნება პროფ. ჯემშიდ გიუნაშვილს დაბადების 80 

წლისთავთან დაკავშირებით), 2012, გვ. 289-292.  

73. ენობრივ ერთეულთა რაოდენობრივი შეზღუდვის ერთი კანონზომიერება – 

აღმოსავლეთმცოდნეობა, № 1, 2012, გვ. 129-138.  

74. Türkçe Kelimesinin Uzunluğu  Üzerine (თურქული სიტყვის სიგრძის თაობაზე) –  ჟურნ. Kara Deniz, 

2012,Yıl 4, Sayi 15, გვ. 11-19.      
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75. ჟურნალ „ცისფერი ყანწების“ პოეტურ თხზულებათა ანთროპონიმული სივრცე – 

ლექსმცოდნეობა, V, ეძღვნება  ცისფერყანწელების ხსოვნას. ცისფერყანწელებისადმი მიძღვნილი 

ლექსმცოდნეობის მეექვსე  სამეცნიერო სესია (მასალები), ლიტერატურის ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, თბილისი. 2012, გვ. 199–203.  

76. სამამულო ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი – ნუნუ ბეროზაშვილი, ქართულ-

არაბული დიპლომატიური ლექსიკონი, გამომც „უნივერსალი“, თბილისი,2005; ნუნუ  

ბეროზაშვილი, არაბულ - ქართული პოლიტიკურ - დიპლომატიური ლექსიკონი, გამომც. 

„უნივერსალი“, თბილისი, 2008 (რეცენზია) – აღმოსავლეთმცოდნეობა, № 2,  „უნივერსალი", 

თბილისი, 2013, გვ. 292-295.  

77. გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის ანთროპონიმია –  ახლო აღმოსავლეთი და 

საქართველო, VII. კრებული ეძღვნება გ. წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის დაარსების 50-ე წლისთავს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი 2013, გვ. 64-72.  

78. ფემინურ–მასკულინური კომპონენტების დისტრიბუცია თხზულ სახელებში (ქართველურ ენათა 

მაგალითზე) – ენათმეცნიერების საკითხები (ეძღვნება პროფ. ტოგო გუდავას დაბადების 90 

წლისთავს), თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013, გვ.319-325. 

79. აღმოსავლური წარმომავლობის რამდენიმე საკუთარი სახელისათვის ქართულში – ქართველური 

ონომასტიკა,  VII, გამომცემლობა “უნივერსალი“, თბილისი,2013, გვ. 346-351. 

80. იოსებ  გრიშაშვილის სასიტყვეთი –  ლექსმცოდნეობა, VI, ეძღვნება იოსებ გრიშაშვილის ხსოვნას. 

იოსებ გრიშაშვილისადმი მიძღვნილილექსმცოდნეობის მეშვიდე სამეცნიერო სესია (მასალები), 

ლიტერატურის ინსტიტუტის  გამომცემლობა, თბილისი, 2013, გვ. 197-206.  

81. Türk - Gürcü  ad verme  geleneklerin hakkında  bir  inceleme (დაკვირვება პირთა სახელდების ერთ 

ქართულ-თურქულ ჩვეულებაზე) – Kafkaslarda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri (თურქული ენისა 

და კულტურის გავლენა კავკასიაში), Ankara, 2013, გვ. 187-191.                                             (                                                                                                        

82. On Compounds in Georgian of the Type cxenip’aria ‘horce stealer’– Rules and Exceptions, Contemporrary 

Studies in Descriptive Linguistics, vol. 34, Peter Lang AG, Bern, 2014, გვ. 115 – 123. 

83. The Non-Suffixal Derivation of Intensive Forms in Turkish – Rules and Exceptions, Contemporrary 

Studies in Descriptive Linguistics, vol. 34 ,Peter Lang AG ,Bern, 2014, გვ. 161-173. 

84. თურქული მსაზღვრელ - საზღვრული ქართულ ანთროპონიმიაში – ელიზბარ ჯაველიძე – 75, 

ისტორიულ-ფილოლოგიური კრებული, საქართველოს მეცნიერებათა  ეროვნული აკადემიის 

სტამბა, თბილისი, 2014, გვ. 120-127.  

85. რამდენიმე სოციოლინგვისტური ფაქტის შესახებ გერმანულ ენაში – ტექსტზე ორიენტირებული 

კვლევები. კრებული  ეძღვნება პროფესორ ვიოლა ფურცელაძის 85 წლის იუბილეს. თბილისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014, გვ. 260–264. 

86. ხელობა-მოსაქმეობის არაბული ტერმინები ქართულ ანთროპონიმიაში –

აღმოსავლეთმცოდნეობა, #3, ეძღვნება გიორგი წერეთელს, დიდ ქართველ მეცნიერს.  თბილისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014, გვ.140-151. 

87. მაია ლომია, რუსუდან გერსამია, ხაზთაშორის მორფემული გლოსირება (მეგრული ტექსტების  

მორფოლოგიური ანალიზი). ნაწილი I, ილიას სახელმწიფო  უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 2012, 168 გვერდი (რეცენზია) _ ენათმეცნიერების საკითხები _ 2015 (კრებული 

ეძღვნება ირინე მელიქიშვილის ხსოვნას), გვ. 315-316.  

88. ტერენტი გრანელის ენა – ლექსმცოდნეობა, VII,  ეძღვნება ტერენტი გრანელის ხსოვნას.  ტერენტი 

გრანელისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის მერვე სამეცნიერო სესია (მასალები), 

ლიტერატურის    ინსტიტუტის  გამომცემლობა, თბილისი, 2015, გვ. 251-262.          

89. რამდენიმე თურქული ნასესხობა ქართულ ანთროპონიმიაში – ქართველური ონომასტიკა VII, 

“უნივერსალი’“, თბილისი, 2015, გვ. 414 -420.  

90. თეონა აფხაზავა, ელისაბედ ბჟალავა, თურქული ენის სახელმძღვანელო (რეცენზია) –  
აღმოსავლეთმცოდნეობა, №4, ეძღვნება თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის   ამჟამად 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის – დაარსებიდან 70 წლისთავს, თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2015, გვ. 423 - 424.  

91. Общие тюркские лексемы в грузинском и осетинском языках – საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის: "ქართულ-ოსური ურთიერთობები თანამედროვე ჭრილში" მასალები,  

“უნივერსალი“, თბილისი, 2015, გვ. 139-144. 

92. წინადადება საკუთარ სახელად –  ონომასტიკური კრებული სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. რესპუბლიკურ კონფერენციაზე – ახალციხე - 2015 – წაკითხული მოხსენებები, 

ახალციხის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ახალციხე, 2015, გვ. 433-442. 
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93. ალექსანდრე  აბაშელის ერთი  ლექსი (ყაზალის ფორმისა) – ეძღვნება ალექსანდრე აბაშელის 

ხსოვნას. ალექსანდრე აბაშელისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის მეცხრე სამეცნიერო სესია 

(მასალები), ლიტერატურის ინსტიტუტის  გამომცემლობა, თბილისი, 2016, გვ. 174-180.   

94. კანონიკური მუხამბაზი  ქართულ  პოეზიაში  – გელათის მეცნიერებათა  აკადემიის ჟურნალი, 

5 - 6, “ინტელექტი“, თბილისი, 2016, გვ. 16 – 24.  

95. Тюркские имена собственные в осетинской антропоними – II საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია: „ქართულ-ოსურ  ურთიერთობათა  განვითარების პერსპექტივები: ნართების 

ეპოსის კვლევის თანამედროვე პრინციპები და მეთოდოლოგია“. შრომების კრებული, 

„უნივერსალი“, თბილისი, 2016, გვ. 297-303.  

96. უჩლამა ქართულ პოეზიაში – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 11-12, “ინტელექტი“, 

თბილისი, 2016, გვ. 33-47.  

97. თურქული  წარმომავლობის ნასესხობები ქართულში – მეშვიდე საერთაშორისო 

ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 2016, გვ.149-152. 

98. The Borrowing of Proper Names as a Reflection of Cultural Influence`, Proceedings of the 

1st International Conference on History, Art, Literature, Culture in the Black Sea Region and South 

Caucasus, IBSU Publications, Tbilisi/Georgia, pp. 44-52.  

99. Türkçe Çekim Ekleri Öğretiminde Bir Gözlem –  10.Dünyada  Türkçe Öğretimi, Bildiri Kitabı, 7-8 Aralık, 

2015, Ankara Ünıversitesi  Basımevi, Ankara, 2016, გვ. 153-157. 

100. სიტყვათთხზვა მირზა გელოვანის პოეტურ მეტყველებაში – მირზა გელოვანისადმი მიძღვნილი  

ლექსმცოდნეობის მეათე სამეცნიერო სესია (მასალები), ლიტერატურის ინსტიტუტის  

გამომცემლობა, თბილისი, 2017,   გვ. 203-209.  

101. თურქული წარმომავლობის ნათესაობის ტერმინები ქართულ ანთროპონიმიაში –  ქართველური 

ონომასტიკა,  VIII, კრებული ეძღვნება ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 

ხელმძღვანელს, პროფესორ პაატა ცხადაიას.“უნივერსალი“, თბილისი, 2017, გვ. 315-320 .  

 

განათლება  

1964-1969 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, სპეციალობა – თურქული ენა და 

ლიტერატურა,  ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

1966-1971 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების 

ფაკულტეტი, სპეციალობა – მუსიკათმცოდნე 

1969-1972 ასპირანტურის კურსი სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრაზე 

 

ტრენინგები 

 
12–25. 09.1994    ლოგიკური პროგრამირების LPAR ბიენუალური საერთაშორისო სკოლა–სემინარი   

   „ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“, თბილისი                                                                              

10.1996 – 06.1997 თურქული ენის სწავლების  სერტიფიცირებული კურსები – TÖMER,ანკარა           
11- 25.09.2000      სემინარი  – Language Engineering   for Lesser-studied Languages, ბილკენტი (თურქეთი)         

31.01- 06.02. 2000  Международный  семинар по лингвистической типологии и антропологии, 

     მოსკოვი                                                                                                                                                   

12-25.09.2002      ლოგიკური პროგრამირების LPAR ბიენუალური საერთაშორისო სკოლა-სემინარი

   „ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“, თბილისი                                                                                                   

08-22.03.2003      ვილემ  მათეზიუსის  ლექციათა მე-19 სესია, პრაღა                                                                                    

16–30.09.2004     ლოგიკური პროგრამირების LPAR ბიენუალური საერთაშორისო სკოლა-სემინარი

   „ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“, თბილისი                                                                                     

14-28.09.2005  ლოგიკური პროგრამირების LPAR ბიენუალური საერთაშორისო სკოლა-სემინარი

  „ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“, თბილისი                                                                                    

01-31.07.2006     კოგნიტიურ და კულტუროლოგიურ კვლევათა ნიუ–იორკის ინსტიტუტის  

  საზაფხულო სკოლა, სანკტ–პეტერბურგი                                                                              

03.07- 31.07.2007  Summer School  Department of German School of Modern Languages, University of 

                St.Andrews, Scotland/UK, სენტ-ენდრიუ, შოტლანდია                                                                                                         

06.05-08.05.2013 კავკასიის უნივერსიტეტების გაერთიანების (KÜNİB) თურქოლოგიის  

    განყოფილების გამგეთა  სემინარი, ესქიშეჰირი (თურქეთი)                                              

20.11.2013   თბილისის იუნუს ემრეს თურქული კულტურის ცენტრისა და თსუ–ს   
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  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სემინარი: „სტამბოლის მეხოტბე 

   სამი დიდი პოეტის ადგილი თურქულ ლიტერატურაში“, თბილისი                                       

03-07.02.2014      Ufuq-S-isa  და SIL  International-ის ერთობლივი სემინარი:“ უცხოურ საენათმეცნიერო

  ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად აკადემიურ ნაშრომთა ინგლისურ ენაზე მომზადება“,

  ბაქო 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში  

 
         1973 

1. ახალგაზრდა აღმოსავლეთმცოდნეთა საკავშირო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი   

Ранговая структура морфем в турецком языкe.  

1975 

2. თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის დაარსების 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი   

ახალგაზრდა აღმოსავლეთმცოდნეთა საკავშირო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი   

Об одном правиле метода упорядочения морфем. 

1976 

3. ახალგაზრდა აღმოსავლეთმცოდნეთა საკავშირო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი    

 Об одном понятии, характеризующем состав морфологических конструкций. 

1977 

4. III საერთაშორისო სიმპოზიუმი “Теоретические проблемы восточного языкознания,” მოსკოვი 

Ранговая грамматика и структура словоформ турецкого языка. 

1978 

5. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია.  

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

რამდენიმე თურქული აფიქსის თავისებურებათა შესახებ 

1987 

6. საკავშირო კონფერენცია Актуальные вопросы таджикской диалектологии, დუშანბე 

Проблемы восточной поэтики. 

1988 

7. კონფერენცია “Императив в разноструктурных языках,” ლენინგრადი 

Временныe формы повелительного наклонения в турецком языке. 

8. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

თხრობითი და ბრძანებითი კილოების მიმართებისათვის თურქულში 

9. International Conference –  Speech Research, ბუდაპეშტი 

Morphemes of CV and VC  Structures in Armenian, Georgian, Hungarian and Turkish Languages    

(Typological analysis)  (თანამომხსენებელი - ნ. საგანელიძე) 

1990 

10. საკავშირო სამეცნიერო კონფერენცია “Закономерности  языковой  эволюции”, რიგა 

К вопросу о передаче некоторых грузинских имен и фамилий в ряде языков. 

11. საერთაშორისო სიმპოზიუმი  “ Theoretical problems of Asian and African Languages”, ლიბლიცე 

(ჩეხოსლოვაკია) 

О морфонологической парадигме падежных окончаний в турецком языке. 

12. საკავშირო კონფერენცია ლინგვისტურ ტიპოლოგიაში, მოსკოვი    

Универсальное проявление обьема оперативной памяти на разных языковых 

уровнях.        

1991 

13. აღმოსავლეთმცოდნეთა IV საკავშირო კონფერენცია, მაჰაჩყალა     

Тюркские антропонимы в картвельском ономастиконе. 

14. საკავშირო კონფერენცია  “Сoвершенствование  преподавания  иностранных  языков в  высшей и 

средней школе”, დუშანბე  

Применение морфонологической записи падежных окончаний при обучении турецкому языку.   

1994 

15. გ. ახვლედიანის სახ. ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების II სამეცნიერო  სესია, 

მიძღვნილი აკად. ს. ჯიქიას ხსოვნისადმი, ს.-ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

პედაგოგიური უნივერსიტეტი  
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თურქული წარმომავლობის ანთროპონიმები ქართველურ ონომასტიკონში 

16. აკად. გ. წერეთლის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო სესია, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

არაბული nomina agentis-ი ქართულში 

1996 

17. ლექსმცოდნეობის პირველი რესპუბლიკური კონფერენცია (“ჭაშნიკი”–265) შოთა რუსთაველის 

სახ. ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 

სათაურთა სემანტიკური ველები და მათი მიმართება ლექსებთან (შოთა ნიშნიანიძის პოეზიის 

მაგალითზე) 

18. Международный конгресc – 100 лет Р. О. Якобсону, მოსკოვი 

О некоторых особенностях универсалий в антропонимических системах. 

19. ანტონ პირველის (ბაგრატიონის) დაბადებიდან 275-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

სესია, ს.-ს. ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

ფირ-ის შემცველი საკუთარი სახელები ქართულ ონიმიაში (ფირყულა, ფირველი, ფიროსმანი 

და სხვ.)  

1997 

20. ლინგვისტთა XVI საერთაშორისო კონგრესი, პარიზი 

Universal manifestation of immediate memory volume at all linguistic levels. 

21. გივი მაჭავარიანის დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თსუ 

მიმღეობის ფუნქციის მქონე  -ია-ზე დაბოლოებული ფორმები ქართულ ანთროპონიმიაში 

(“მწვადიჭამიას” ტიპისა) 

22. Ahmet Yesevi’den Hasan Dede’ye Gönül Erleri (აჰმედ იესევიდან ჰასან  დედესკენ – გულადი 

ვაჟები) Uluslararası  Etkinlikleri (საერთაშორისო კონფერენცია),Kirikkale (თურქეთი) 

Gürcü Dilinde  Türk Klasik Şairleri (თურქი კლასიკოსი პოეტები ქართულად) 

  1998 

23. აღმოსავლეთმცოდნეთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, ქუთაისი  

პირიან ზმნურ ფორმათა სტრუქტურა თანამედროვე თურქულ ენაში 

24. აკად. არნ. ჩიქობავას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი XVIII რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი 

ჩხიკვთელთა მეტყველების ლექსიკური თავისებურებანი 

25. ვენერა ჯანგიძის დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. 

დადალოღლუს ერთი ყოშმის შესახებ 

26. გ. ახვლედიანის სახ. ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების VI სესია, სულხან-საბა 

ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

-ია ბოლოსართიანი კომპოზიტები (ცხენიპარიას ტიპისა). 

27. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თსუ  

გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის ანთროპონიმიკონი 

1999 

28. თურქეთის საისტორიო საზოგადოების XIII კონგრესი, ანკარა  

Gürcistan Vilayeti’nin  Mufassal Defterinde  (1595 y.)  Kullanılan  Öz  Türkçe  Adlar 

29. აკად. თინათინ ყაუხჩიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, საქ. მეცნ. აკად. ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 

ქართული ანთროპონიმები გურჯისტანის ვილაიეთის დიდ დავთარში 

30. თსუ ახალი ქართული ენის კათედრასთან არსებული ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი 

ლაბორატორიის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი ონომატოლოგთა სამეცნიერო 

სესია     

ანთროპონიმული უნივერსალიების შესახებ 

31. ვლადიმერ ახვლედიანის დაბადების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

“სეფა” სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის 

32. აკად. გ. წერეთლის დაბადების 95 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

ანბანურ ასო-ნიშანთა სახელდების ზოგიერთი პრინციპის შესახებ (თანამომხსენებელი  ნ. 

საგანელიძე) 

33. ქუთაისური საუბრები - VI , ქუთაისი 

თურქულ ანთროპონიმთა გავრცელების ისტორიული დინამიკა 
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2000 

34. პროფესორ ალექსი ლეკიაშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, თსუ 

არაბიზმები თურქულში 

35. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტ მზია ანდრონიკაშვილისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

ქართულ-რუსულ-თურქული იდენტური ფრაზეოლოგიზმები 

36. ქუთაისური საუბრები – VII, ქუთაისი 

ბიბლიური გამონათქვამები ქართულ ფრაზეოლოგიზმებში 

37. Международный  семинар по лингвистической типологии и антропологии, მოსკოვი 

Типологическая реинтерпретация частичной редупликации в тюркских языках.  

38. თურქული ენის მეოთხე საერთაშორისო კონგრესი, იზმირი (თურქეთი) 

Yine Pekiştirilmiş Kelimeler Hakkında (ისევ ინტენსივის ფორმების შესახებ)                                                                                                                                                                              

2001 

39. Международная   конференция – Язык и общество на пороге нового тысячелетия (итоги и 

перспективы), მოსკოვი 

Тюркизмы в картвельском антропонимиконе на пороге третьего тысячелетия 

2002 

40. Международная  школа по лингвистической типологии  и антропологии, მოსკოვი 

О грузино-русско-турецких фразеологических  параллелях. 

41. ედჰიამ ტენიშევის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი  

ედჰიამ ტენიშევის ცხოვრება და მოღვაწეობა 

2003 

42. ფარნაოზ ერთელიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი მესამე 

რესპუბლიკური ონომასტიკური სამეცნიერო სესია, თსუ. 

გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის ანთროპონიმია ენობრივ- რელიგიური 

თვალსაზრისით 

43. აღმოსავლეთმცოდნეთა მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, ქუთაისი 

თურქული წარმომავლობის ანთროპონიმები ქართველურ არეალში 

2004 

44.  TİKA I.  Uluslararası Türkoloji Sempozyumu (TİKA-ს I საერთაშორისო თურქოლოგიური  

სიმპოზიუმი), სიმფეროპოლი. 

Türk Dılınde Pekiştirilmiş Kelimeler (ინტენსივის აღმნიშვნელი სიტყვები თურქულში)  

45. The 24th Annual Conference of the Poetics and the Linguistics Association (PALA), ნიუ იორკი 

Immediate memory volume at all linguistic levels and the structure of verse lines. 

46. აღმოსავლეთმცოდნეთა 37-ე საერთაშორისო კონგრესი (ICANAS-37), მოსკოვი 

Несуффиксальный интенсив в тюркских языках. 

47. თურქული ენის მეხუთე საერთაშორისო კონგრესი, ანკარა 

Türk asıllı isimler yapıları Gürcü özel ad hazinesinde (ქართულ საკუთარ სახელთა სივრცეში 

არსებული თურქული წარმომავლობის სახელთა სტრუქტურა)  

2005 

48. ვლადიმერ ახვლედიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

ვლადიმერ ახვლედიანის ცხოვრება და მოღვაწეობა 

49. Международная школа по лингвистической типологии и антропологии,Ереван 

Дискурсивный анализ турецкого (османского) как межэтнического языка. 

50. ალექსანდრე ფოცხიშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია,  

  ს.-ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

თურქული როგორც ლინგვა ფრანკა აფხაზეთის სამ სოფელში. 

51. აკად. ს. ჯიქიას საკითხავები, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

თურქული საურთიერთო ენის ფუნქციით პოლიეთნიკურ გარემოში 

52. 6th  International Congress on Turkish Culture, ანკარა 

Kartvel onomastik alanında geçen Türk özel isimleri (ქართველთა ონომასტურ სივრცეში 

შემოჭრილი თურქული საკუთარი სახელები) 

53. თსუ საიუბილეო სესია   ნოდარ ჯანაშია 80 წლის,  

ნოდარ ჯანაშიას ცხოვრება და მოღვაწეობა 
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54. IV  რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია ქართველურ ონომასტიკაში, თსუ ონომასტიკის ს /კ 

ლაბორატორია 

სოციალური და წოდება-თანამდებობის თურქული ტერმინები ქართველურ ანთროპონიმიაში   

55. First International Turkish World Culture Congress, იზმირი 

Türk özel  isimleri  şairanesi ( თორქულ საკუთარ სახელთა პოეტურობა) 

56. მერი დამენიას დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

მერი დამენიას ცხოვრება და მოღვაწეობა 

57. ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის 

საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი, ბათუმი 

თურქული ეთნონიმები ქართველთა ანთროპონიმიაში 

58. XV. Türk  Tarih  Kongresi, ანკარა 

Tarih  Gerçeğinin  Bir  Tahrif  Hakkında  Eleştiri ( ისტორიული სინამდვილის ერთი გაყალბების 

კრიტიკა) 

59. Büyük  Türk  Dili  Kurultayı,  ბილკენტი (თურქეთი) 

Türk  Kelimesinin  Uzunluğu  Üzerine  (თურქული სიტყვის სიგრძის თაობაზე) 

60. LENCA III ლინგვისტური კონფერენცია  – Паратаксис и гипотаксис, ტომსკი 

Причастные  и деепричастные конструкции, передаваемые русскими придаточными  

предложениями                                                                                                                                                                                  

61. ლექსმცოდნეობის პირველი სამეცნიერო სესია, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული   

ლიტერატურის ინსტიტუტი                      

ლექსის ინტონაცია (ნიკოლოზ ბარათაშვილის “ჩემს ვარსკვლავს” და მუხრან მაჭავარიანის 

„ვითარცა მტკვარი“) 

62. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 

აკად. აკაკი შანიძის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი                                                           

მაგიური 7±2-ის გამოვლინება ენის სხვადასხვა დონეზე 

63. Department of German  School of Modern Languages, University of St.Andrews,  Scotland/UK, 

Summer School  and Conference on the Method of Lexical Exeptions                         .                                                                                                           

The Non-Suffixal  Derivation  of  Intensive Forms in Turkish.                                                                       

64. International Congress  of Asien and North African  Studies  ICANAS-38, Ankara 

Some Verbal  Fillers  in Megrelian.                                                                                                   

65. VII ბიენუალური საერთაშორისო სიმპოზიუმი -- ენა, ლოგიკა, გამოთვლები _ TbiLLC’07, 

თბილისი 

Maximal  Components of  Different  Lingual  Units. 

66. kavkasiologTa pirveli saerTaSoriso kongresi, kavkasiuri civilizacia maxlobeli aRmosavleTis 

lingvokulturul konteqstSi, Tbilisi                                                 

One Type of Compound Words (“tskheniparia” ‘horse-thief’) as Compressed Sentences in  Georgian.                                                                                         

67. Caucasus Conference, Institute for Evolutionary Anthropology, Department of  Linguistics, leipcigi 

Турецкий язык в качестве  лингва франка   в некоторых селах Абхазии. 

2008 

68. თურქული ენის VI საერთაშორისო კონგრესი, ანკარა 

Türk Onomastiğin Bünyesinden Bir Arayış (თურქული  ონომასტიკის ერთი წიაღისეული 

მოცემულობის კვალდაკვალ) 

69. International Conference “The Middle East and the Caucasus: History, Realities,  Perspectives”, 

Yerevan 

Ottoman with a Function of an Interethnic Language 

70. ლექსმცოდნეობის მეორე სამეცნიერო სესია – შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი  

„სწორედ სათაურს შეაქვს ლექსში სინათლე...“ 

71. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 

დაბადების 110 წლისთავისადმი 

სიტყვათმცვლელ  აფიქსთა რაოდენობა თურქულ სიტყვაფორმაში 

72. II международная научная конференция – Восточные языки и культуры, მოსკოვი 

The Turkic proper names in the light of ethnic traditions and rites 

2009 
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73. International Conference  The Influence of Turkish Language and Culture in Caucasus,   Ardahan, 

Turkey                 

Türk - Gürcü  ad verme  geleneklerinin hakkında  bir  inceleme (დაკვირვება პირთა სახელდების 

ერთ ქართულ-თურქულ ჩვეულებაზე) 

74. ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ’’რუსთაველის ფონდის’’ 

კონფერენცია  – ინფორმაციის სტრუქტურირების ძირითადი მოდელები ქართველურ ენებში 

ზმნურ დესემანტიზირებულ სეგმენტთა ინტერპრეტაციისათვის მეგრულში  

75. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტთან არსებული 

ქართველური ონომასტიკის ს/კ ცენტრი –  V რესპუბლიკური ონომატოლოგიური სამეცნიერო 

სესია. ეძღვნება ტოპონიმიკის ლაბორატორიის დაარსების 40 წლისთავს    

ერთი სემანტიკური ველის თურქული წარმომავლობის ანთროპონიმები ქართულში 

76. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ   

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე “ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”  

ნიშან-თვისებათა აღმნიშვნელი თურქული სიტყვები ქართულ ონიმიაში  

77. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს სერგი 

ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი  

გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის ანთროპონიმია 

78. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ლადო ასათიანისადმი 

მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის III  სამეცნიერო სესია 

ლადო ასათიანის ლექსიკა 

79. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " Сюжет Гёроглы и литература Востока", აშხაბადი 

Об  антропонимах эпоса  Гёроглы.      

80. ქალთა მსოფლიო კონგრესი, იზმირი  

About Some Socio-linguistic Facts in German Language  

2010 

81. Current advances in Caucasian Studies. Macerata, Italy. 

The “New” Type of Adjectives in the Ingilo Dialect of Georgian and Udian Language  as Result of  

Turkic (Azerbaijani)  Interference.  

82. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი 

ქართულ-თურქული ლექსიკონის შედგენის ლინგვისტური სირთულეები  (ე. მამულიას 

თანაავტორობით)  

83. Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl konulu III. 

 Uluslararası  Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 

84. Türk tabakası  Gürcü  kişi adlar hazinesinde   (თურქული შრე ქართულ პირის სახელებში)  

2011 

85. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მუხრან მაჭავარიანისადმი 

მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის V სამეცნიერო სესია  

მუხრან მაჭავარიანის ერთი ლექსის ანალიზი (,,*** ვითარცა მტკვარი~) 

86. ინფორმაციის სტრუქტურირების ძირითადი მოდელები ლაზურში.  

თურქული ლექსიკური კალკები ლაზურში 

87. ილიას უნივერსიტეტის აკად.გ.წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

ვალერიან გაბაშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სესია 

თურქული კალკები ლაზურსა და ქართულში 

2012 

88. III международная  научная конференция – Кавказские языки: генетико-ареальные   связи  и 

типологические общности, მაჰაჩყალა 

Thesaurus of the Georgian language  (ა. არაბულის, რ. ასათიანის, მ. ივანიშვილის, ე. სოსელიასა 

და გ. შერვაშიძის თანამომხსენებელი) 

89.  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 

ცისფერყანწელებისადმი  მიძღვნილი  ლექსმცოდნეობის VI სამეცნიერო  სესია 

ანთროპონიმები ჟურნალ „ცისფერი ყანწების“ პოეტურ ტექსტებში 

90. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი /გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის რეგიონული 

სამეცნიერო კონფერენცია –  „ენა. ლიტერატურა. კულტურა. ისტორია. ფილოსოფია (ტექსტზე 

ორიენტირებული კვლევები)“ – ეძღვნება პროფ. ვიოლა  ფურცელაძის 85 წლის საიუბილეო 

თარიღს (3-4.04)  
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რამდენიმე სოციოლინგვისტური ფაქტის შესახებ გერმანულ ენაში 

91. საერთაშორისო სიმპოზიუმი `კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი და ლინგვოკულტუროლოგია“  

ფემინურ-მასკულინური კომპონენტების დისტრიბუცია ქართულ  თხზულ სახელებში   

92. ილიას უნივერსიტეტის აკად.გ.წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის  

ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია   

ქართველურ  ენებში  სიტყვათა  თხზვის  ერთი  თავისებურების  შესახებ  

2013 

93. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  

მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი და მასთან 

არსებული  ქართველური ონომასტიკის სამეცნიერო-სასწავლო   ცენტრის  საჯარო სხდომა, 

მიძღვნილი  პროფესორ ალექსანდრე  ღლონტის  დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი  

თურქული წარმომავლობის რამდენიმე საკუთარი სახელისათვის ქართულში 

94. კავკასიის უნივერსიტეტთა ასოციაციის (KÜNİB) თურქოლოგიის განყოფილების გამგეთა  

სემინარი, ესქიშეჰირი (თურქეთი) 

თურქოლოგია საქართველოში 

95. შოთა რუსთაველის ქართული  ლიტერატურის ინსტიტუტი, იოსებ გრიშაშვილის 

ბიბლიოთეკა-მუზეუმი, იოსებ გრიშაშვილისადმი მიძღვნილი  ლექსმცოდნეობის  VII 

სამეცნიერო სესია, 15-16 მაისი 

თურქული  ლექსიკა  იოსებ  გრიშაშვილის  პოეზიაში 

96. კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი. მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა 

კავკასიაში. ეძღვნება კავკასიურ ენათა კათედრის  დაარსების  80 წლისთავს – 23-26.10 

ანთროპონიმული    უნივერსალიები                                  

97. ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტთან არსებული ქართველური 

ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის VI რესპუბლიკური ონომატოლოგიური სესია – 

29-30.11  

წინადადება თურქულ ანთროპონიმიაში 

98. ილიას უნივერსიტეტის აკად.  გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის 

ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია                                

თურქული  წინადადებები  ქართულ ანთროპონიმიაში                                                                                                                                       

99.  VI Международная научная конференция Российской ассоциацией исследователей женской 

истории (РАИЖИ), ნალჩიკი, 3–6  ოქტომბერი 

АГЕНТИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   НОМИНАНТЫ В СВЕТЕ ГЕНДЕРНОЙ    

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

2014 

100.  ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, შოთა 

რუსთაველის ქართული  ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი  

ცნობილი  მეცნიერის,  ლექსმცოდნის  აკაკი ხინთიბიძის 90 წლისთავისადმი, 27-28 მაისი  

აკაკი ხინთიბიძე  და  ლექსმცოდნეობის სემინარი 

101.  ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, შოთა 

რუსთაველის ქართული  ლიტერატურის ინსტიტუტის ტერენტი გრანელისადმი მიძღვნილი 

ლექსმცოდნეობის VIII სამეცნიერო სესია, 25- 26 ივნისი 

ტერენტი გრანელის პოეტური ლექსიკა 

102.  სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო   

კონფერენცია ონომასტიკაში. ეძღვნება პროფესორების – ვალერი სილოგავასა და სერგო 

მელიქიძის – ხსოვნას. 11-12 ივლისი 

ხელობა–მოსაქმეობის არაბული ტერმინები ქართულ გვარ–სახელებში 

103.  International workshop – Visible and invisible borders: Language use expressing group belonging and 

change in the Georgian Greek community   Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). 1- 3 

სექტემბერი. თანამომხსენებელი ნუცა წერეთელი 

Morphological integration of transfers  from foreign languages in Caucasian Urum  

104.  წმიდა თამარ მეფის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია– თურქეთში 

მცხოვრები ქართველები: სულიერი და მატერიალური კულტურა; საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა, 25-26 ნოემბერი 

ქართულ-თურქული ენობრივი ურთიერთობიდან 

2015 
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105.  თურქული კულტურის ცენტრის სემინარი – თურქულის, როგორც უცხო ენის, სწავლება – 

იუნუს ემრეს ინსტიტუტი (თსუ), 16 – 18. 02. 2015 

Türkçe öğretiminde bir gözlem (ერთი დაკვირვების  შესახებ  თურქულის  სწავლებისას) 

106.  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბილეფელდის 

(გერმანია) უნივერსიტეტის   ვორკშოპი –კონტაქტი და ცვლილება – თსუ, 19.02. 2015 

Morphonology of the Third Person Singular Possessive Affix in Turkish (მესამე პირის 

კუთვნილებითი აფიქსის მორფონოლოგია თურქულში) 

107.  ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტთან არსებული ქართველური 

ონომასტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის VII რესპუბლიკური სამეცნიერო  სესია 

ონომასტიკაში – თსუ, 23-24. 04.2015 

თურქული  ტოპონიმები  ქართულ ანთროპონიმიაში  

108.   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა  და შოთა 

რუსთაველის სახელობის ქართული  ლიტერატურის ინსტიტუტის ალექსანდრე 

აბაშელისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის IX სამეცნიერო სესია,  10 -11 ივნისი 

აღმოსავლური სალექსო ფორმა  – ყაზალი – ალექსანდრე აბაშელის ლირიკაში 

109.   რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში ,, ახალციხე  2015“, 10-11 ივლისი                    

წინადადება საკუთარ სახელად  

110. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა  და       

ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო

  კონფერენცია „ქართულ-ოსური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები  

თანამედროვე ჭრილში“, თსუ,13-15 ოქტომბერი 

Общие тюркизмы в грузинском и осетинском языках 

111. 10. Dünyada Türkçe   Öğretimi Bilgi Şöleni  (TÖMER-ის (Türk Öğretim MERkezi) თურქულის 

სწავლების ცენტრის) მე-10   სამეცნიერო სესია), ანკარის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 7-8 

დეკემბერი 

İsim Çekim Ekleri  öğretiminde bir gözlem (ბრუნვის  ნიშანთა სწავლების ერთი  საკითხი) 

     

2016 

112. The international conference “The Impact of Socio-Political Transformations on Language and 

Identity” (ISPT 2016), 18-19. 02 2016, თსუ.  

Number in Turkish and Urum 

113. პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილესადმი          

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია,09.06.2016, თსუ. 

თურქიზმების გავრცელების დინამიკა ქართველურ ანთროპონიმიაში 

114. 122.  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა  და შოთა 

რუსთაველის სახელობის ქართული  ლიტერატურის ინსტიტუტის მირზა გელოვანისადმი 

მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის Xსამეცნიერო სესია,15-16 ივნისი  

სიტყვათთხზვა  მირზა  გელოვანის  პოეტურ  მეტყველებაში    

115. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და 

კულტურა სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში“ (HALC-2016), შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი,20-21 სექტემბერი   

The  Borrowing of Proper Names as a Reflection  of Cultural Influence 

116.  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა  და ქართულ-ოსურ 

ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

ქართულ-ოსური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები: „ნართების ეპოსის კვლევის 

თანამედროვე პრინციპები და მეთოდოლოგია“, თსუ,13-15 ოქტომბერი 

Тюркские имена собственные в осетинской антропонимии 

117. VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, თბილისი, თსუ, 17-22 ოქტომბერი 

 თურქული წარმომავლობის  ნასესხობები ქართულში                    

118.  Türk Dil  Bilgisi Toplantıları –V (კონფერენციები თურქული გრამატიკის საკითხებზე–V), Türk 

Dilinde Eklerin Sınıflandırması Sempozyumu, სტამბოლი, 24-25 ნოემბერი 

Türkçede Çekim Ekler zincirlerinin Dört Yapı Çeşidi (სიტყვათმცვლელ აფიქსთა 

თანმიმდევრობების ოთხი სახესხვაობა) 

2017 

119.  აკად. აკაკი შანიძის დაბადებიდან 130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, თსუ 27-28 თებერვალი  
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თებერვლის 26-ს   ქართველებმა ვამჯობინეთ 26 თებერვალი  

120. VIII.Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara,  22-26 Mayıs (თურქული ენის  VIII საერთაშორისო 

კონგრესი (ყურულთაი),ანკარა,22-26 მაისი   

 EKSİLTİLİ   TÜMCELER  ÖZEL  İSİM  FONKSİYONU  İLE 

(უსრული წინადადებები საკუთარი სახელის ფუნქციით)         

          

 
          სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 
1. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საგრანტე პროექტები: 

1997-1998  “კავკასიურ-აღმოსავლურ ენათა კავშირის ტიპოლოგიური ანალიზი” (№ 212) 

1999 -     “კავკასიურ-აღმოსავლურ ენათა კავშირის ტიპოლოგიური ანალიზი (მონაცემთა 

კომპიუტერული ბაზის ფორმირება)” (№ 21.16).                                      

2000-2001   “სამხრეთ კავკასიის ენობრივი არეალი ფონოლოგიური ტიპოლოგიის 

        თვალსაზრისით”  (№ 21.13).                                                                                                            

2002-2003  “ქცევის კატეგორია და ბენეფაქტიურ- პოსესიური სემანტიკის გამოხატვა 

             კავკასიის ენობრივ არეალში” (№ 21.12.02).            

2004-2005   “პირის კატეგორიის ტიპოლოგია კავკასიურ- აღმოსავლურ ენობრივ არეალში”

             (№ 21.10.04)   –  ძირითადი შემსრულებელი 

2.  1998-2001   ბილატერალური INTASS-საქართველოს პროექტის    (№ 1921) საქართველოს 

         მეცნიერებათა აკადემიის სისტემის ჯგუფის ხელმძღვანელი,  

Georian-Russian-English-German Valency Lexicon For Natural Language Processing;  

 3.  2006-2009   სესფ-ის 06/4056 საგრანტე პროექტის - ინფორმაციის სტრუქტურირების ძირითად

  მოდელები ქართველურ ენებში - ძირითადი შემსრულებელი  

4.  2010-2011 სესფ-ის №: 024-სრგ-09 საგრანტე პროექტის –  ინფორმაციის სტრუქტურირების

  მოდელები ლაზურში  – ძირითადი შემსრულებელი 

5.   05.2015-04.2017 სსიპ-ის  №: FR/496/2-110/14 საგრანტე პროექტის – ევროპული და 

აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები ქართულ პოეზიაში – ძირითადი შემსრულებელი 

6.  2017-2019 სესფ-ის №: 216682 საგრანტე პროექტის  – ინფორმაციის სტრუქტურირების 

ძირითადი მოდელები ქართულის დიალექტებში: გურული, რაჭული, ხევსურული, ქიზიყური   

–  ძირითადი შემსრულებელი        

                  

 
 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო 

კოლეგიების და ა.შ. წევრობა  

 

1985 -1995  Türkologischer Anzeiger- ის (ვენა) კოორდინატორი 

                საქართველოში 

1991-2004    Комитет  тюркологов. კომიტეტის წევრი 

1996-2011  აკად. გ. წერეთლის სახ. აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის   

        სამეცნიერო საბჭოს წევრი  

1996-2006 აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტთან არსებული 

              სადისერტაციო საბჭოს (P10.06C#8 და P10.06C#9) წევრი 

2004   საერთაშორისო ფორუმის _ გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა 

                დიალოგი - აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი               

2006-2011 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

             უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

                 სამეცნიერო საბჭოს წევრი 

2006 წლიდან ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო    

   უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

                სადისერტაციო საბჭოს წევრი 

 

რედაქტორობა  
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2000   ტიპოლოგიური ძიებანი, IV. რედაქტორი 

2003  ოლეგ კაპანაძე, კომპიუტერული ლინგვისტიკის კურსი. რედაქტორი       

2005 ტიპოლოგიური ძიებანი, V. რედაქტორი 

2005 ოლეგ კაპანაძე, კომპიუტერული ლინგვისტიკის სახელმძღვანელო.  რედაქტორი 

2008 ალ. ფოცხიშვილი, წერილები. რედაქტორი 

2008 ა. ფრანგიშვილი, მ. ქურდაძე, ზ. გასიტაშვილი, ნ. ფაილოძე, კომპიუტერული ქსელების 

ინჟინირინგის საფუძვლები. რედაქტორი 

2009 აკაკი ხინთიბიძე, ქართული ლექსის ისტორია და თეორია. რედაქტორი 

2009 XVI-XVIII საუკუნეების ოთხი ქართული სამედიცინო ხელნაწერი. ტექსტი გამოსაცემად 

მოამზადა, კომენტარები, ლექსიკონი და საძიებელი დაურთო ნანი ხელაიამ. რედაქტორი 

2010 ტიპოლოგიური ძიებანი, VI. ,,უნივერსალი“. რედაქტორი. 

2010 ალექსანდრე ფოცხიშვილი – 85. რედაქტორი 

2011 ინფორმაციის სტრუქტურირება: ლაზური. გამომცემლობა ,,უნივერსალი~, რედაქტორი 

2011 თეა შურღაია, ფერადი ფურცლები. გამომცემლობა “სიტყვა”. რედაქტორი  

2012  თამარ მახარობლიძე, ქართული ჟესტური ენა. გამომცემლობა “პეტიტი”. რედაქტორი 

2013 ლუიზა რუხაძე, თურქული ნასესხობები ქართულ სალიტერატურო ენაში, გამომცემლობა 

„ქრონოგრაფი“, თბილისი. რედაქტორი                                                            

2014 ელიზბარ  ჯაველიძე – 75, ისტორიულ–ფილოლოგიური კრებული, საქართველოს 

მეცნიერებათა  ეროვნული აკადემიის სტამბა, თბილისი.  რედაქტორი                    

 2015 – ნათელი ხსოვნა. ალექსანდრე ფოცხიშვილის დაბადებიდან  90 წელი. რედაქტორი 

2015 ტიპოლოგიური ძიებანი, VII. გამომცემლობა ,,არტლაინი~, ქართული აკადემიური წიგნი 

რედაქტორი. 

2016 გიგა ქამუშაძე, ქართულ-თურქული იურიდიული ლექსიკონი, აკაკი  წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, რედაქტორი. 

2016 თურქული ლიტერატურის ქრესტომათია 3 ტომად (I ტომი – 218 გვ., II ტომი – 260 გვ., III ტომი 

– 288 გვ.), შემდგენელი თამარ ალფენიძე, ქართული აკადემიური წიგნი, თბილისი, 

რედაქტორი. 

2016 ნუნუ გურგენიძე, დიალექტოლოგიური ძიებანი. 192გვ. გამომცემლობა ,,არტლაინი~, 

ქართული აკადემიური წიგნი. თბილისი, რედაქტორი. 

2017 ქეთევან გოდერძიშვილი, მოგონებებში გაცოცხლებული _ალექსანდრე ღლონტი და ომარ 

ღლონტი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი~, 585 გვ., თბილისი, რედაქტორი. 

 

რედკოლეგიის წევრობა 
 

2003 -2009 Кавказский реферативный журнал (общественные и гуманитарные 

                                науки). სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

2004 – 2013 საერთაშორისო ჟურნალი “ახალი ხიდი’’ (Yeni Köprü). სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

2006 წლიდან ენათმეცნიერების საკითხები. სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

2008 წლიდან  Black Sea. Quarterly Social Education Journal Subject to International Peer Review. 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი, კონსულტანტი, საქართველოს წარმომადგენელი 

2008 საიუბილეო კრებულის - დავით კობიძე 100 –  სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

2010 პ. ცხადაია, სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი, V, მარტვილის რაიონი 

(სამხრეთი ნაწილი). სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

2012 აღმოსავლეთმცოდნეობა, #1. გამომცემლობა “სამი”. სარედაქციო  საბჭოს  წევრი         

2013 აღმოსავლეთმცოდნეობა, #2–. გამომცემლობა “უნივერსალი”. სარედაქციო                                                                                                                                

საბჭოს წევრი       

2013 ლექსმცოდნეობა,VI, იოსებ  გრიშაშვილისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის 

მეშვიდე სამეცნიერო  სესიის მასალები, თბილისი, ლიტერატურის  ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, სარედაქციო საბჭოს წევრი  

2014 აღმოსავლეთმცოდნეობა, #3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა. სარედაქციო საბჭოს წევრი  

2014 ენათმეცნიერების საკითხები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თბილისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა. სარედაქციო კოლეგიის წევრი     
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2015 ლექსმცოდნეობა, VII, ტერენტი გრანელისადმი მიძღვნილი  ლექსმცოდნეობის 

მერვე  სამეცნიერო სესია (მასალები), ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 

სარედაქციო საბჭოს წევრი 

2015 აღმოსავლეთმცოდნეობა, #4. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა. სარედაქციო საბჭოს წევრი     

2015 ენათმეცნიერების საკითხები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თბილისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა. სარედაქციო კოლეგიის წევრი   

2015-2016 იზა ჩანტლაძე, მარტო ამისთვის ღირდა სიცოცხლე!..გამომცემლობა ,,სვეტი + “, 

თბილისი-ბათუმი, სარედაქციო საბჭოს  წევრი        

2016 ლექსმცოდნეობა, VIII, ალექსანდრე აბაშელისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის 

მეცხრე სამეცნიერო სესია (მასალები), ლიტერატურის ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, სარედაქციო საბჭოს  წევრი 

2017 ლექსმცოდნეობა, IX, მირზა გელოვანისადმი მიძღვნილი  ლექსმცოდნეობის მეათე 

სამეცნიერო სესია (მასალები), ლიტერატურის ინსტიტუტის  გამომცემლობა, 

სარედაქციო საბჭოს  წევრი 

 

 

რეცენზენტობა 
 

2003 თ. გამყრელიძე, ზ. კიკნაძე, ი. შადური, ნ. შენგელაია, თეორიული ენათმეცნიერების 

კურსი (2008 წელს - მეორე გამოცემა). რეცენზენტი 

2004 კულტურის პოლიტიკა, ევროპული და სამამულო გამოცდილება, კრებული შეადგინა 

გამოსაცემად მოამზადა მამუკა ჩხაიძემ. რეცენზენტი 

2012 ქეთევან გოდერძიშვილი, ქართველური ანთროპონიმიკის ძირითადი საკითხები. 

გამომცემლობა “უნივერსალი”. რეცენზენტი 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

 
             ჯილდო:             1998      თურქი მწერლებისა და ხელოვანთა ასოციაციის   ჯილდო თურქული სამყაროს 

კვლევაში განსაკუთრებული დამსახურებისათვის 

       სტიპენდიები:       01-02. 1999    გრაფინია მ. დოენჰოფის (გერმანია) სტიპენდიატი  

    

                                          01-12. 2009    შოთა რუსთაველის სახელობის სტიპენდიატი       

 

 

 

 

 
ხელმოწერა                                                                                                თარიღი:  31.05.2017 

 

                                   

 
 

 

 


