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პროფ. რამაზ ქურდაძის შრომების სია 

 

მონოგრაფიები: 

 

1.   “ხმოვანმონაცვლე ზმნები თანამედროვე ქართულში”, თბ., 2005, 239 გვ. (ქართულ 

ენაზე, რუსული რეზიუმეთი). 

2. “სვანური ენა, გრამატიკული მიმოხილვა, ტექსტები, ლექსიკონი”, ზ. 

ჭუმბურიძესთან და ლ. ნიჟარაძესთან თანაავტორობით, თბ., 2007, 388 გვ. 

(ქართულ ენაზე). 

3.  “თანამედროვე ქართული ენის სოციალურ-კულტურული ასპექტები”, თბ., 2012, 

150 გვ. 

4. “ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისური ლექსიკონი”, თბ., 2015, 244 გვ. 

(ქართული ინდექსის შემდგენელი).  

 

 

საერთაშორისო კონფერენციებზე წაკითხულ მოხსენებათა მასალები: 

 

1. “The Ablaut Grade Role in Classification of Georgian Vowel Alternating Verbs in the 

Computer Analysis of the Text”, Second Tbilisi Symposium on language, Logic and 

Computation”, Book of Abstracts, 1997, 1 p. 

2. “Problems of Gender and Language in Literary Georgian and Georgian Dialects”, 

Second International Gender and Language Association Conference,  April 12 – 14 2002, 

Lancaster University, Book of Abstracts, United Kingdom, 2002, 1 p. 

3.  “Гендерные термины, связанные с одним свадебним ритуалом, в грузинском 

языке”,  Материалы Третьей Международной Конференции “Гендер: Язык, Культура, 

Коммуникация”, 27 – 28 ноября 2003, Московский государственный лингвнстический 

университет, Москва, 2003, 2 стр. 

4. “საერთაშორისო სიტყვების როლი ელემენტური და სისტემური შესწავლის 

ფაზათა მიხედვით ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების დროს”, II 

საერთაშორისო სიმპოზიუმის იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: 
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მემკვიდრეობა და პერსპექტივები მასალები, მიძღვნილი აკადემიკოს არნოლდ 

ჩიქობავას დაბადების 110 წლისთავისადმი, თბ., 2008, გვ. 430-432.  

5.  “ერთი სახის დერივატთა წარმოების საერთო წესის შესახებ ქართულსა და 

ინგლისურში”, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სახელმწიფო ენის 

სწავლების საკითხები, პრობლემები და გამოწვევები, ბათუმი, ივლისი 14-15, 2011. 

6. “სახელური და ზმნური ფუძეები ქართულ-ინგლისურ სასწავლო ლექსიკონებში”, 

III საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, 

ისტორია, ფუნქციონერება, მიძღვნილი აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის 

დაბადების 100 წლისთავს, მასალები, თბ., 2011, გვ. 161-162. 

7. “კულტურულ-ეთნოგრაფიული ტრანსფერი ხალხური ზეპირსიტყვიერების თარგ-

მნის დროს”, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გივი გაჩეჩილაძის 

დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, მხატვრული თარგმანი – ერებისა და ლიტერატურების შეხვედრის 

ადგილი, 18 – 19 სექტემბერი, თბილისი, 2014. 

8. „ერთი უცხო სუფიქსის ხმარებისათვის ქართულ ჟარგონში“, თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი  პროფესორ ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილ, 19-20 ივნისი, 2014.  

9.  „ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისური ლექსიკონი და ქართველურ 

ენათა ლექსიკოლოგია ლექსიკოგრაფიის საკითხები“, თანაავტორები: მაია ლომია, 

ქეთევან მარგიანი-სუბარი, საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი I 

ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები,  11-13 ნოემბერი, 2015, თსუ. 

10.  “Kartvelian Vocabulary as Intangible Cultural Heritage and Georgian-Megrelian-Laz-

Svan- English Dictionary”, Human and Environmental Resources in Multiethnic Societies, 

5-7 November, 2015 Tbilisi State University  

http://networkconference-giessen.tsu.ge/en/program  

11. „იდეოლოგიზირებული ცხოვრება, იდეოლოგიზირებული ლექსიკონები“, 

იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები, საერთაშორისო კონფერენცია, 4-6 

ოქტომბერი, 2015, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათეცნიერების ისტორრის 

საზოგადოება, თსუ.  

12.  “ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისურ  ლექსიკონში ქართველური ენების 

მონაცემთა სისტემატიზაციის თეორიული საფუძვლებისათვის”, თანაავტორები: 

მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი; მეცხრე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი,  24-

25 ივნისი 2015, თსუ.  

https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/2015.konf.saboloo.pdf 

13.  „ნაწილაკებითა და აფიქსებით ნაწარმოებ უარყოფით ფორმათა სემანტიკური 

http://networkconference-giessen.tsu.ge/en/program


 

3 რამაზ ქურდაძე, დანართი N1 

ანალიზი ქართველურ ენებში“, თანაავტორები: დარეჯან თვალთვაძე, მაია ლომია, 

სალომე ომიაძე, რუსუდან ზექალაშვილი, ქეთევან. მარგიანი; VII ქართველოლო-

გიური კონგრესი „საქართველო ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში“, 17-22 

ოქტომბერი,  2016, თსუ.  

14.  „Slang Lexical Borrowings in Georgian-Russian Cross-cultural Relations“, International 

Workshop“The South Caucasian Chalk Circle (SCCC)”: Philology meets Linguistics, 22-24 

Septmember, 2016, University of Chicago Center; Paris, France. 

http://paris2016.mariapolinsky.com/wp-content/uploads/2016/09/kurdadze_Slang-Lexical-

Borrowings.pdf  

15.  „Theoretical Aspects of Rendering Kartvelian Verb Stems in the Georgian-Megrelian-Laz-

Svan-English Dictionary“ (Cu-authors M. Lomia, K. Margiani), XVII EURALEX In-

ternational Congress Lexicography and Linguistic Diversity, 06-10 September, 2016, 

Tbilisi State University.  

https://euralex.org/publications/theoretical-aspects-of-rendering-kartvelian-verb-stems-

in-the-georgian-megrelian-laz-svan-english-dictionary/  

16.  „მაზალო სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის“, პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადე-

ბიდან 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 09. ივნისი, 

2016, თსუ. 

17.  „-ამ სუფიქსის მნიშვნელობისათვის ქართულ ტოპონიმებში“, აკადემიკოს მზექალა 

შანიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილესადმიმიძღვნილი სამეცნიერო კონფე-

რენცია, 14 აპრილი, თსუ. 

18. “Category of Evidentiality in the Kartvelian Languages: Probles, History of the Question 

Study, Prospects”, Co-authors: M. lomia, K. Margiani, Historical Linguistics of the 

Caucasus, April 12-14, 2017, Paris, at 4-14 rue Ferrus 75014 Paris.  

http://immocal.ifeaistanbul.net/conf2017-participants/  

19.  “On the Translation of Evidential Imperfect Forms in the Kartvelian Languages”. Co-

authors: M. lomia, K. Margiani, General and Specialist Translation / Interpretation: 

Theory, Methods, Practice, 10th International Conference April 7-8, 2017 Kyiv, 

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY  Department of English Philology and Translation  

(Ukraine) SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY  Department of Business Foreign Language 

(Russian Federation) UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE Institute of East Slavonic 

Philology (Republic of Poland), Kyiv Agrar Media Group  2017, p.p. 220-223.  

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/26414/1/Conference%20Proceedings%202017.p

df  

20.  „ევიდენციალობის კატეგორიის შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა 

ქართველურ ენებში“, (თანაავტორები: ქ. მარგიანი, მ. ლომია): თსუ-ის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა ფაკულტეტი, თეორიული და გამოყენებითი 

ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, გიორგი ახვლედიანის 

სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება, აკადემიკოს გიორგი 

ახვლედიანის დაბადებიდან 130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო 

კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, 5 აპრილი, გვ. 11-12, თბ., 2017.  

21.  „სხვათა სიტყვის (-მეთქი, -თქო, ო) ნაწილაკების შემცველი მეტყველების აქტი ევი-

დენციალობის თვალსაზრისით“, თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა 

ფაკულტეტი, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი,  აკადემიკოს 

აკაკი შანიძის დაბადებიდან 130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო 

http://paris2016.mariapolinsky.com/wp-content/uploads/2016/09/kurdadze_Slang-Lexical-Borrowings.pdf
http://paris2016.mariapolinsky.com/wp-content/uploads/2016/09/kurdadze_Slang-Lexical-Borrowings.pdf
https://euralex.org/publications/theoretical-aspects-of-rendering-kartvelian-verb-stems-in-the-georgian-megrelian-laz-svan-english-dictionary/
https://euralex.org/publications/theoretical-aspects-of-rendering-kartvelian-verb-stems-in-the-georgian-megrelian-laz-svan-english-dictionary/
http://immocal.ifeaistanbul.net/conf2017-participants/
http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/26414/1/Conference%20Proceedings%202017.pdf
http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/26414/1/Conference%20Proceedings%202017.pdf
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კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, 27-28 თებერვალი, გვ. 30-31, თბ., 2017.  

https://www.tsu.ge/data/file_db/PR/PROGRAMA%20(2).pdf  

 

სტატიები: 

 

1. “ვ/მ/ნ ბგერათა მონაცვლეობა ლიახვისა და ფრონის ხეობათა მეტყველების 

მიხედვით”, თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო, შრომები, ტ. XII, თბ., 1986, 6 

გვ.   

2. “მესამე სუბიექტური პირის ნიშნები -ენ, -ნენ ლიახვისა და ფრონის ხეობათა 

ქართლურში”, საქართველოს მეცნირებათა აკადემიის მოამბე, 125, # 3, 1987, 4 გვ.   

3.  “ზოგი ქართლ-კახური სიტყვის შესახებ სულხან-საბა ორბელიანის “ქართულ 

ლექსიკონში””, თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო, ტ. XVI, თბ., 1988, 6 გვ.  

4. “ზოგი დიალექტური სიტყვის წარმომავლობისათვის”, თსუ ახალგაზრდა 

მეცნიერთა საბჭო, შრომები, თბ., 1989, 4 გვ.  

5.  “-ევ/-ივ, -ენ/-ინ სუფიქსები ხმოვანმონაცვლე ზმნებსა და კაუზატივში”, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, თბ., 1995, 7 გვ.  

6.  “ხმოვანმონაცვლე ზმნათა პირველი სერიისა და სახელზმნის წარმოების 

შესახებ”, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XXXIII, თბ., 1995, 11 გვ.  

7. “-ებ თემის ნიშანი ხმოვანმონაცვლე ზმნებში”, ქართველურ ენათა სტრუქტურის 

საკითხები, ტ. VI, თბ., 1996, 5 გვ.  

8.  “ხმოვანმონაცვლე ზმნათა ვნებითი გვარის პარალელურ ფორმათა შესახებ 

მესემე სერიაში”, “ზ. ჭუმბურიძეს”, პროფ. ზ. ჭუმბურიძის დაბადების 70 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სტატიების კრებული, თბ., 1997, 4 გვ.  

9.  “ერთი ტიპის მიმღეობის წარმოებისათვის ქართულსა და ინგლისურ  ენებში”, 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 156, # 2, თბ., 1997, 4 გვ.  

10.  “აბლაუტი როგორც ზმნათა სერიებად და მწკრივებად დაყოფის 

მორფონოლოგიური საფუძველი”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
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რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბ., 

1989, 2 გვ. 

8. “ფუძედრეკადი ზმნები ალ. ყაზბეგის ენაში”, სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედინსტიტუტის 56-ე რესპუბლიკური 

სამეცნიერო სესია, მასალები, თბ., 1990, 1 გვ.  

9.  “ხმოვანმონაცვლე ზმნათა ფუძეებისაგან ნაწარმოები სახელები ქართულში”, 

XII  რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბ., 

1991, 2 გვ. 

10. “ალ. ყაზბეგის ლექსიკიდან”, XIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბ., 1992, 2 გვ. 

11.  “-ავ თემის ნიშნის ხმარების შესახებ ხმოვანმონაცვლე ზმნებში”, არნ. ჩიქობავას 

სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 51-ე სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, 

თბ., 1993, 2 გვ.  

12. “ხმოვანმონაცვლე ზმნათა პირველი სერიის ფუძის შესახებ”, ბ. ჯორბენაძის 

საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1994, 2 გვ.  

13. “ხმოვნიანი სუფიქსი როგორც აბლაუტის მოშლისა და აღდგენის პირობა”, არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 53-ე სამეცნიერო სესია, 

თეზისები, თბ., 1994, 1 გვ. 

14. “ხმოვანმონაცვლე ზმნათა III სერიის პარალელურ ფორმათა შესახებ”, თსუ 

ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბ., 1995, 1 გვ.   

15. “ხმოვანმონაცვლეობის მოშლის შემთხვევები კაუზატივის ფორმებში”, არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო სესია, 

თეზისები, თბ., 1995, 1 გვ. 

16. “ზმნის გვარის ფორმათა წარმოება და ხმოვანთა ფუნქციური მონაცვლეობა”, ბ. 

ჯორბენაძის საზოგადოების II სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1995, 

2 გვ. 

17. “შუალობითი კონტაქტის ფორმათა წარმოებისათვის”, თსუ ფილოლოგიის 
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ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბ., 1996, 1 გვ.   

18. “ცალმორფემიან ხმოვანმონაცვლე ზმნათა ზმნურ ფუძეთა საერთო-

ქართველური სისტემისათვის”, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 

ინსტიტუტის 55-ე სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბ., 1996, 1 გვ. 

19. “ა. ჰარისი ქართული და ქართველური აბლაუტის შესახებ”, ბ. ჯორბენაძის 

საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1996, 1 გვ. 

20. “ერთი ტიპის მიმღეობის წარმოებისათვის ქართულსა და ინგლისურში”, თსუ 

ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბ., 1997, 2 გვ.   

21. “ე-ი და 0-ა ტიპის ხმოვანმონაცვლე ზმნურ ფორმათა წარმოებისათვის”, არნ. 

ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 56-ე სამეცნიერო სესია, 

თეზისები, თბ., 1997, 1 გვ. 

22. “წყვეტილის როლი ზმნის მთავარ ფორმათა გარჩევისას”, ბ. ჯორბენაძის 

საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1997, 1 გვ. 

23. “კვლავ ცალმორფემიან ხმოვანმონაცვლე ზმნურ ფუძეთა საერთო-

ქართველური სისტემისათვის”, ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული 

მოდელები, მასალები, თბ., 1997, 1 გვ.  

24.  “აბლაუტის საფეხურები უღლების კატეგორიათა მიხედვით და ზმნის 

ფორმათა დაჯგუფების საფუძვლები”, პროფ. გ. მაჭავარიანის დაბადების 70 

წლისთავისადმი მიძღვნილი თსუ ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრისა და 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნი-

ერების ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბ., 1997, 1 

გვ.   

25. “ხმოვანმონაცვლე ზმნათა თავისებურებანი ქართული ენის მოხეურ, ინგილო-

ურ და ფერეიდნულ დიალექტებში”, თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და 

თსუ ფილიალების I სამეცნიერო სესია, მასალები, თბ., 1998, 2 გვ.  

26. “ზმნურ ფორმათა წარმოების ზოგი საერთო ტენდენციისათვის, ქართულ, 

ინგლისურ და გერმანულ ენებში”, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების V 

სამეცნიერო კონფერენცია, მასალები, თბ., 1998, 4 გვ. 

27. “ქართული ლექსიკოლოგიის ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე ეტაპზე 

(პოლიტიზირებულ ტერმინთა განმარტების დაზუსტებისათვის)”, თსუ ფილო-
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ლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა მა-

სალები, თბ., 2001, 2 გვ. 

28.  “მოძრაობის აღმნიშვნელი ზმნების სემანტიკისათვის ქართულ სალიტერატუ-

რო ენასა და დიალექტებში”, XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეც-

ნიერო სესიის მასალები, თბ., 2001, 2 გვ. 

29. “წარსული დროის ზმნის ფორმათა სწავლებისათვის”, თსუ ფილოლოგიის 

ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის 

დაბადებიდან 140-ე წლისთავისადმი, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა 

მასალები, თბ., 2003, 1 გვ. 

30. “ქართული დიალექტური ტერმინოლოგია გენდერული თვალსაზრისით”, 

XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 

2003, 2 გვ. 

31. “მასკულინური და ფემინური კონსტრუქციები გენდერულად ნეიტრალური 

მეტაფორებით “ვეფხისტყაოსანში””, აკადემიკოს აკაკი შანიძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2004, 1 გვ.  

32. “პიროვნულ სახელთა გენდერული ასპექტებისათვის ქართულსა და 

ინგლისურში”, კადემიკოს აკაკი შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბ., 2005, 3 გვ. (მ. რუსეიშვილთან თანაავტორობით) 

33. “გენდერული ასიმეტრია ქართულ ჟარგონში”, აკადემიკოს აკაკი შანიძის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2006, 6 გვ. 

34. “ერთი ტიპის მსაზღვრელის შესახებ ქართულის როგორც მეორე ენის 

შესწავლის დროს”, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, IX სამეცნიერო 

კონფერენცია, მიძღვნილი იოსებ ყიფშიძის ხსოვნისადმი, თბ., 2007, 2 გვ. 

35.  “ზოგი სიტყვის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები 

ქართულის როგორც მეორე ენის სწავლების დროს”, ივ. ჯავახიშვილის სახე-

ლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები მიძღვნილი 

აკადემიკოს აკაკი შანიძის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი, თბ., 2007, 2 გვ. 

36. “კონტრასტული ანალიზისა და შეცდომათა ანალიზის ჰიპოთეზების მნიშვნე-

ლობა ქართულის როგორც უცხო ენის სწავლებისათვის”, ბესარიონ ჯორ-
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ბენაძის საზოგადოების X სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2008, 2 გვ. 

37. „ერთი უცხო სუფიქსის ხმარებისათვის ქართულ ჟარგონში“, თსუ ჰუმანი-

ტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი  პროფესორ ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილ, 19-20 ივნისი, 2014.  

38.  “ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისურ  ლექსიკონში ქართველური 

ენების მონაცემთა სისტემატიზაციის თეორიული საფუძვლებისათვის”, 

თანაავტორები: მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი; მეცხრე საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას 

დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი,  24-25 ივნისი 2015, თსუ.  

https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/2015.konf.saboloo.pdf 

39.  „მაზალო სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის“, პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დაბა-

დებიდან 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 09. 

ივნისი, 2016, თსუ. 

40.  „-ამ სუფიქსის მნიშვნელობისათვის ქართულ ტოპონიმებში“, აკადემიკოს 

მზექალა შანიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილესადმიმიძღვნილი სამეცნიე-

რო კონფერენცია, 14 აპრილი, თსუ. 

41.  „ევიდენციალობის კატეგორიის შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა 

ქართველურ ენებში“, (თანაავტორები: ქ. მარგიანი, მ. ლომია): თსუ-ის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა ფაკულტეტი, თეორიული და გამოყენებითი 

ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, გიორგი ახვლედიანის 

სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება, აკადემიკოს გიორგი 

ახვლედიანის დაბადებიდან 130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო 

კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, 5 აპრილი, გვ. 11-12, თბ., 2017.  

42.  „სხვათა სიტყვის (-მეთქი, -თქო, ო) ნაწილაკების შემცველი მეტყველების აქტი 
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