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1 ქართველოლოგია 

1-999 სხვა 

მიმართულება 3  

 

ქვემიმართულება 3 

1 ქართველოლოგია 

1-999 სხვა 

საკვანძო სიტყვები 
ქართულად: 

წყაროთმცოდნეობა, კოდიკოლოგია 

ინგლისურად: 

Source Studies, Codycology 

4 განათლება 
რედაქტირება 

    უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება სპეციალობა აკადემიური ხარისხი წლები   

1 
GEO ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართველური ენები ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 

2005   
ENG Ivane Djavaxishvili Tbilisi State University; Georgian languages Doctor of Philological Sciences 

2 
GEO 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასპირანტურა 
ძველი ქართული ენა ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

1989-1992   

ENG Aspiranture of Ivane Djavaxishvili Tbilisi State University; Old Georgian language PhD 

3 
GEO იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 1985-1989   

ENG Iakob Gogebashvili Telavi State Pedagogical Unstitute Georgian language and literature Teacher of Georgian language and literature 

5 ტრეინინგები 
რედაქტირება 

    კურსის დასახელება ტრეინინგის ჩატარების ადგილი და ორგანიზაცია წლები   

1 
GEO კვლევითი პროექტის შეფასება 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 2009   

ENG Evaluation of research project Telavi State University 

2 
GEO 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრატეგიული 

გეგმა 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 2009   

ENG Strategy Plan of Telavi State University QA Telavi State University 

3 
GEO უმაღლესი განათლების ხარისხის თიუნინგის მიდგომები ჰოლანდია, ჰანის უნივერსიტეტი 

2008   
ENG The Tuning Approach to the Quality of Higher Education HAN (Netherlands) University 

6 სამუშაო გამოცდილება 
რედაქტირება 

    ორგანიზაციის დასახელება სტრუქტურული ერთეულის დასახელება თანამდებობა წლები   

1 
GEO ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის განყოფილება უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

2011   
ENG Tskhum-Abkhazia Scientific Academy Department of Language, Literature and History Senior Scientific-worker 

2 
GEO იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტი უფროსი 

2007   
ENG Iakob Gogebashvili Telavi State University Scientific-research Department Head 

3 
GEO .იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართული ფილოლოგიის კათედრა სრული პროფესორი 

2005   
ENG Iakob Gogebashvili Telavi State University Georgian Philology Department Full Professor 

4 
GEO იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართული ენის კათედრა დოცენტი 

1994-2005   
ENG Iakob Gogebashvili Telavi State University Department of Georgian Language Docent 

5 
GEO იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი ქართული ენის კათედრა მასწავლებელი 

1992-1994   
ENG Iakob Gogebashvili Telavi State Pedagogical Institute Department of Georgian Language Teacher 

7 პუბლიკაციები 
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რედაქტირება 

სულ პუბლიკაციების რაოდენობა: 
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ციტირების ინდექსი: 

პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან / მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში, მონოგრაფიები: 

    ავტორ(ებ)ი პუბლიკაციის სათაური 
ჟურნალის/გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, გვერდები, პუბლიკაციის ელექტრონული 

მისამართი. 
წლები   

1 
GEO ქეთევან გიგაშვილი ენობრივი პროცესები _ ენის ცვლილება, ენის სიკვდილი საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXII, თბილისი, 263-268. 

2011   
ENG Ketevan Gigashvili Language processes _ language change, language death Linguistic Papers, XXXII, Tbilisi, 263-268. 

2 

GEO 

მაყვალა მიქელაძე, არსენ 

ბერთლანი, ქეთევან 

გიგაშვილი, მარიამ 

ცისკარიშვილი 

წოვათუშური ტექსტები, ნაწილი I (საისტორიო-საგმირო, 

საყოფაცხოვრებო, სატრფიალო, საწუთისოფლო) 

გამომცემლობა "უნივერსალი", universal@internet.ge 

276 გვერდი. 

2011   

ENG 

Makvala Mikeladze, Arsen 

Bertlani, Ketevan Gigashvili, 

Mariam Tsiskarishvili 

Tsovatush Texts, Part I (Historical-Herotic, Life, Loving,~To 

be, or not to be") 

Publishing House,universal@internet.ge 

276 p. 

3 

GEO კრებული 

XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური 

მემკვიდრეობა, ტომი I,ალექსანდრე ჭავჭავაძე,სოლომონ 

დოდაშვილი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი 

გამომცემლობა "უნივერსალი", universal@internet.ge, 

384 გვერდი 

2011   

ENG Miscellany 

Volume Series of XIX-XXcc. Georgian Writer's Epistolary 

Legacy, Volume 1, Aleksandre Chavchavadze, Solomon 

Dodashvili, Nikoloz BaraTaSvili 

Publishing House "Universal", universal@internet.ge. 

384 p. 

4 

GEO ქეთევან გიგაშვილი წოვათუშური ენის საფრთხის დონე 

III საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენები:სტრუქტურა, ისტორია, 

ფუნქციონირება, ეძღვნება აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავს,თბილისი, 

გვ.57-60. 2011   

ENG Ketevan Gigashvili Danger level for TsovaTush Language 
III international Symposium, Iberian-Caucasian Languages: Structure, History, Functioning, dedicated to 

academician Ketevan Lomtatidze 100th Anniversary, Tbilisi, pp.57-60. 

5 

GEO ქეთევან გიგაშვილი ენის გადართვა 
ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, I, ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემიის დაარსების 70 წლისთავს, გამომცემლობა "მერიდიანი", თბილისი, გვ. 104-113. 
2011   

ENG Ketevan Gigashvili Language Shift 
Proceedings of Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences, I, Dedicated to the 70th Anniversary of Georgian 

National Academy of Sciences, Tbilisi, p. 104-113. 

6 

GEO 

ქეთევან გიგაშვილი, მაყვალა 

მიქელაძე, არსენ ბერთლანი, 

მარიამ ცისკარიშვილი 

წოვათუშურ-ქართულ-რუსულ-ინგლისური ლექსიკონი გამომცემლობა "უნივერსალი",თბილისი, universal@internet.ge 

2011   

ENG 

Ketevan Gigashvili, Makvala 

Miqeladze, Arsen Bertlan, 

Mariam Ciskarishvili 

TsovaTush-Georgian-Rassian-English Dictionary Publishing House, Tbilisi, "Universal",universal@internet.ge 

7 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
ალექსანდრე ჭავჭავაძის ეპისტოლური მემკვიდრეობის 

ენობრივი თავისებურებების შესახებ 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ბიულეტენი, #1,გამომცემლობა "უნივერსალი", 

გვ.7-15 
2010   

ENG Ketevan Gigashvili 
About Language peculiarities of Aleksandre Chavchavadze 

Epistolary Legacy 
Telavi State University, project Bulletin, #1, Publishing House "Universal", pp. 7-15 

8 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 

საფრთხეში მყოფი ენები _ ლინგვისტთა საყოველთაო 

ზრუნვის საგანი, მცირე ენების ბედი გლობალიზაციის 

პირობებში 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ბიულეტენი, #1, გამომცემლობა "უნივერსალი", 26-

45. 

2010   

ENG Ketevan Gigashvili 

Endangered languages _ the object of general care of the 

linguists, the chances of minority languages in the conditions 

of globalization 

Telavi State University, project Bulletin, Publishing House "Universal", 26-45. 

9 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
თანამედროვე მსოფლიოს ლინგვისტური რუკა და 

საფრთხეში მყოფი ენების პრობლემები (წიგნი) 
გამომცემლობა უნივერსალი,თბილისი, ISBN, 978-9941-17-223-6, 255 გვ. 

2010   

ENG Ketevan Gigashvili 
Linguistic Map of Modern World and Problems of Endangered 

Languages 
Publishing House UniversalISBN, 978-9941-17-223-6, 255 p. 
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10 
GEO ქეთევან გიგაშვილი I და II ბრძანებითის მწკრივები საშუალ ქართულში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, თბილისი, 63-74, universal@internet.ge 

2009   
ENG Keteavn Gigashvili I and II Imperative Rows in Mid-Georgian language Questions of the Structure of Kartvelian Languages, X, Tbilisi, 63-74, universal@internet.ge 

11 
GEO ქეთევან გიგაშვილი მარი ბროსეს მეცნიერული პროფილი 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული აკადემიკოს მარი ბროსეს საზოგადიება, 

ჟურნალი ალმანახი "კახიონი", #2, 23-30. 2008   

ENG Ketevan Gigashvili The scientific profile of Mari Brose Mari Brose Society, existed with Telavi State University, Journal Almanaxi "Kaxioni", #2, 23-30. 

12 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
ზმნასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი სულხან-

საბა ორბელიანის შემოქმედების მიხედვით 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, სულხან-საბა 

ორბელიანისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 7-8 ივნისი, თბილისი, 13-15. 
2008   

ENG Ketevan Gigashvili 
Some issues connected with verb formation according to 

Sulxan-Saba Orbeliani creative work 

Telavi State University, Besarion Djorbenazde Society, the conference materials, dedicated to Sulxan-Saba 

Orbeliani, 7-8 June, Tbilisi, 13-15. 

13 

GEO ქეთევან გიგაშვილი ყვავილი ანა კალანდაძის პოეზიაში 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობიოს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

არნოლდ ჩიქობავას ქართული ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ანა კალანდაძის შემოქმედებისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, თელავი, 54-60. 
2008   

ENG Ketevan Gigashvili The flower in the creative work of Ana Kalandadze 

Iakob Gogebashvili telavi State University 

Arnold Chiqobava Institute of Georgian Linguistics 

ShoTa Rustaveli Institute of Georgian Literature, Scientific collection dedicated to Ana Kalandazde creative 

work, Telavi, 54-60. 

14 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
კომპოზიცია აბუსერისძე ტბელის თხზულებათა ენის 

მიხედვით 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ტბელობა",საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ტბელ 

აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, 411-413. 
2008   

ENG Ketevan Gigashvili 
Composition according to the language of Abuserisdze Tbels 

works 

International Scientific Conference "Tbeloba",Georgian Patriarchal St. Tbel Abuserisdze University, SxalT 

Eparchy, 411-413. 

15 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 

ზმნასთან დაკავშირებული მორფოლოგიური ომონიმიის 

შემთხვევები ქართულში; XII-XVIII საუკუნეების ძეგლთა 

ენის მიხედვით 

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და 

პერსპექტივები, ეძღვნება აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 110 წლისთავს,ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 126-131. 
2008   

ENG Ketevan Gigashvili 

Cases of morphological homonymy connected to the verb in 

Georgian according to the language of works of XII-XVIII 

centuries 

II international Symposium, Iberian-Caucasian Linguistics: Legacy and perspectives dedicated to academician 

Arnold Chikobava 110th Anniversary,Tbilisi, Ivane Djavaxishvili Tbilisi State University, 126-131. 

16 

GEO 
ქეთევან გიგაშვილი, მანანა 

ღარიბაშვილი 

სი-ე მაწარმოებლიან ქართულ აბსტრაქტულ სახელთა 

ინგლისური შესატყვისები 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, #1 (23), თელავი, 242-245. 

2008   

ENG 
Ketevan Gigashvili, Manana 

Garibashvili 

English Equivalents of Georgian Abstract Nouns with სი-ე (si-

e) Affixes 
Telavi State University Transactions, #1 (23), 242-245. 

17 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
III კავშირებითი XII-XVIII საუკუნეების ძეგლთა ენის 

მიხედვით 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, X სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, თბილისი, 14-15. 
2008   

ENG Ketevan Gigashvili 
III condition according to XII-XVIII cc. manusc_ripts 

Language 
Telavi State University, Besarion Djorbenadze Society, X scientific conference materials, Tbilisi, 14-15. 

18 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
ქცევის კატეგორიის წარმოების ზოგიერთი საკითხი 

საშუალ ქართულში 
იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVI, თბილისი, 83-90. 

2008   

ENG Ketevan Gigashvili 
Some questions of Version category Formation in the middle 

Georgian 
Ibero-Caucasian Linguistics, XXXVI, Tbilisi, 83-90. 

19 
GEO ქეთევან გიგაშვილი 

„და ... ახვევია ჩემს არსებას ეს საწუთრო, ნისლივით 

მღვრიე“ 
გოდერძი ჩოხელის დღეები თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 49-57 

2008   

ENG Ketevan Gigashvili “And… this universe muddy as fog is spread around my bod" The Days of Goderdzi Choxeli in Telavi State University, 49-57 

20 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
აწმყოს ხოლმეობითის ფუნქციები XII-XVIII საუკუნეების 

ძეგლთა ენის მიხედვით 
საენათმეცნიერო ძიებანი, XXVII, თბილისი; 41-50 

2008   

ENG Ketevan Gigashvili 
Atsmko Kholmeobiti functions according the language of XII-

XVIII century works 
Linguistics Papers, XXVII, Tbilisi; 41-50 

21 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
II ხოლმეობითი საშუალი საუკუნეების ძეგლთა ენის 

მიხედვით 
ენათმეცნიერების საკითხები, II, თბილისი, 93-99 

2008   

ENG Ketevan Gigashvili 
The second 'XolmeobiTi" according to the language of the 

medieval texts 
Issues of linguistics, II, Tbilisi, 93-99 



22 
GEO ქეთევან გიგაშვილი 

ეფთვიმე ათონელისეული ურბნისის ოთხთავის 

ზოგიერთი ფონეტიკური თავისებურების შესახებ 

პროფესორ-მასწავლებელთა VIII (64-ე) სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 17-18 მაისი, თელავი, 

11-12 2007   

ENG Ketevan Gigashvili On some Phonetic features of Eftvime Atoneli Ruisi Bible VIII (64th) scientific conference materials of professors, 17-18 May,Telavi, 11-12 

23 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
"მათეს სახარების" ორი ბოლო რედაქციის ტექსტის 

ბერძნიზმები 

XXVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, 9-10 ნოემბერი, ეძღვნება 

პროფ თედო უთურგაიძის დაბადების 80 წლისთავს, თბილისი, 38-40. 
2007   

ENG Ketevan Gigashvili Grecian constructions of last two redaction of "Mathe Bible" 
XXVII Republic Dialectological scientific conference materials, dedicated to prof. Tedo Uturgaidze 80 

Anniversary, 9-10 November, Tbilisi, 38040. 

24 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
უარყოფითი ენერგიის სემანტიკური ველი ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის შემოქმედებაში 

ნიკოლოზ ბარათაშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, თბილისი, 14-16. 
2007   

ENG Ketevan Gigashvili 
Semantic field of negative energy according to Nikoloz 

Baratashvili creative work 

Scientific conference materials, dedicated to Nikoloz Baratashvili creative work, Telavi State University, 

Besarion Djorbenazde Society, Tbilisi, 14-16. 

25 
GEO ქეთევან გიგაშვილი სიცოცხლის განცდა ილია ჭავჭავაძის პოეზიის მიხედვით ლიტერატურული დიალოგები, III, ილია ჭავჭავაძე _ 170, ქუთაისი; სტატია, 31-35 

2007   
ENG Ketevan GigaShvili Feeling of life according to Ilia Chavchavadze Poetry Literary Dialogs, III, Ilia Chavchavadze _170, Kutaisi; Article, 31-35. 

26 
GEO ქეთევან გიგაშვილი 

საობიექტო ვერსიის გამოხატვისათვის საშუალ 

ქართულში 

ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა, პირველი 

კრებული, თბილისი, 143-152 2007   

ENG Ketevan Gigashvili For Expressing Objective Version in the Middle Georgian The issues of Georgian literary Language: History and contemporary situation, volume one, Tbilisi, 143-152 

27 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
მიმღეობათა წარმოება დავით გურამიშვილის 

შემოქმედების მიხედვით 

დავით გურამიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, თბილისი, 23-24. 
2006   

ENG Ketevan Gigashvili 
Formation of Participants according to Davit Guramishvili 

creative work 

Scientific conference materials, dedicated to Davit Guramishvili creative work, Telavi State University, 

Besarion Djorbenadze Society, Tbilisi, 23-24. 

28 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
წინადადებისა და მის შემადგენელ კომპონენტთა არსი 

დოდაშვილის "ლოგიკის" მიხედვით 

სოლომონ დოდაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 29-30 ნოემბერი,14-15. 
2005   

ENG Ketevan Gigashvili 
The essence of the sentence and its components according to 

Solomon Dodashvili "Logic". 

The scientific conference materials, dedicated to 200 anniversary of Solomon Dodashvili, Telavi State 

University, 29-30 November, 14-15. 

29 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
თემატურ სუფიქსთა ხმარების დიალექტური 

შემთხვევები საშუალ ქართულში 

XXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ეძღვნება პროფ. ა. 

ჭინჭარაულის დაბადების 70 წლისთავს, თბილისი, 20-21. 
2005   

ENG Ketevan Gigashvili 
Dialectological Events of Using Thematic Markers in Middle 

Georgian 

XXV Republic Dialectological scientific conference materials, dedicated to prof. A. Chincharauli 80 

Anniversary, Tbilisi,20-21. 

30 
GEO ქეთევან გიგაშვილი ზმნის უღლების სისტემა საშუალ ქართულში 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი 

დისერტაციის ავტორეფერატი 2005   

ENG Ketevan Gigashvili Verb Conjugation System in the Middle Georgian Abstract of presented thesis for gaining the doctor's scientific degree of philology 

31 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
-ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა უღლებისათვის საშუალ 

ქართულში 
ენათმეცნიერების საკითხები, 2, თბილისი, 62-71. 

2004   

ENG Ketevan Gigashvili 
Towards the Conjugation of verbs with -ავ (-av) and -ამ (-am) 

Theme Markers in Middle Georgian 
Questions of Linguistics, 2, Tbilisi, 62-71. 

32 
GEO ქეთევან გიგაშვილი დროის კატეგორიის წარმოქმნისათვის კავკასიის მაცნე, #10, თბილისი, 152-154. 

2004   
ENG Ketevan Gigashvili Towards to the Formation of the tense category Caucasian Messenger, #10, Tbilisi, 152-154. 

33 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
არაცოცხალი სახელებისათვის განკუთვნილ ზმნურ 

ფუძეთა სემანტიკისათვის საშუალ ქართულში 
კავკასიის მაცნე, #10, თბილისი, 155-158. 

2004   

ENG Ketevan Gigashvili 
Towards to the Semantics of Verbs Basis, Belonging to the 

Inanimate Nouns in Middle Georgian 
Caucasian Messenger, #10, Tbilisi, 155-158. 

34 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
თხრობითი კილოს მომავალი დროის გამოხატვისათვის 

საშუალ ქართულში 
კავკაზოვედენიე, #6, მოსკოვი, 181-186. 

2004   

ENG Ketevan Gigashvili 
Towards to expression of indicative mood of future tense in 

middle Georgian 
Caucasology, #6, Moscow, 181-186. 

35 
GEO ქეთევან გიგაშვილი 

ყოფს და იქმს მეშველზმნიან ფორმათა სემანტიკისათვის 

საშუალ ქართულში 
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" #3 (20), თბილისი, 54-55. 

2004   

ENG Ketevan Gigashvili For the semantics of the auxiliary verb Forms _ makes, does Periodical scientific journal "Intellect" #3 (20), Tbilisi, 54-55. 



(ყოფს, იქმს) in the middle Georgian 

36 
GEO ქეთევან გიგაშვილი 

II კავშირებითის ერთი ფუნქციის შესახებ საშუალ 

ქართულში 
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", #3 (20), თბილისი, 56-57. 

2004   

ENG Ketevan Gigashvili About one function of II condition in the middle Georgian Periodic scientific journal "Intelect", #3 (20), Tbilisi, 56-57. 

37 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
თემის ნიშანთა და ზმნისწინთა ისტორიული 

ურთიერთმიმართებისათვის ქართულში 
საენათმეცნიერო ძიებანი, XVII,თბილისი, 59-71 

2004   

ENG Ketevan Gigashvili 
On the Historical Relationship between Thematic Markers 

and Preverbs in Georgian 
Linguistic Papers, XVII, Tbilisi,59-71 

38 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
ასპექტის გამოხატვასთან დაკავშირებული საკითხები 

საშუალ ქართულში 
საენათმეცნიერო ძიებანი, XVII, თბილისი, 60-72 

2004   

ENG Ketevan Gigashvili 
Some Problems Connected with the Expression of Aspect in 

Medieval Georgian 
Linguistic Papers, XVII, Tbilisi, 60-72 

39 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
აქტივ-პასივთა ისტორიული 

ურთიერთმიმართებისათვის ქართულში 
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "პრომეთე", თბილისი, 4(16), 133-137 

2004   

ENG Ketevan Gigashvili 
The Historical Inter-Orientation of Active and Passive Forms 

in Georgian 
Periodical Scientific Journal, Tbilisi, 4(16), 133-137 

40 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 

სტატიკურ ზმნათა აწმყოს წარმოებასთან 

დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი საშუალ 

ქართულში 

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "პრომეთე, თბილისი, 4(16),138-142 

2004   

ENG Ketevan Gigashvili 
Some Issues Related to the Formation of the Present tense of 

the Static Verbs in Middle Georgian 
Periodic Scientific Journal "Prometheus", Tbilisi, 4(16), 138-142 

41 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 

კახური დიალექტის სალექსიკონო მასალისათვის 

(თელავის რაიონის სოფ სანიორეში ჩაწერილი ტექსტების 

მიხედვით) 

XXII რესპუბლიკური დიელექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ეძღვნება საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფ. ბ. ჯორბენაძის დაბადების 60 წლისთავს, 5-6 

ნოემბერი, თბილისი, 34-35 2002   

ENG Ketevan Gigashvili 
On Lexical Materials of Kakheti Dialect (according to the texts 

recorded in village Saniore, Telavi region)) 

XXII Republic Dialectological conference materials, dedicated to 60 anniversary of B. Djorbenadze, member-

correspondent of Georgia Academy of Sciences, 5-6 November, Tbilisi, 34-35 

42 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
პრეფიქსიანი ვნებითების წარმოებაში მომხდარი 

ზოგიერთი ცვლილების დათარიღებისათვის 

საქართველოს რესპუბლიკის თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო 

ინსტიტუტი, პროფესორ-მასწავლებელთა მე-60 საინსტიტუტთაშორისო სამეცნიერო სესიის 

მასალები 1994   

ENG Ketevan Gigashvili 
For Dating same changes in the Formation of the passives with 

prefix 

Ministry of Education of Georgia Republic, Tbilisi Sulxan-Saba Orbeliani State Pedagogical Institute, Session 

Materials of Professors 60th conference 

43 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
ე- პრეფიქსიანი ვნებითების III სერიის მწკრივთა 

წარმოებისათვის საშუალ ქართულში 

საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო; თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, პროფესორ-მასწავლებელთა 59-ე 

საინსტიტუტთაშორისო სამეცნიერო სესიის მასალები, ეძღვნება თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დაარსების 75-ე წლისთავს, თბილისი, 22-23. 1993   

ENG Ketevan Gigashvili 
On Formation of III series Passive Rows with prefix e- in The 

Mid-Georgian Language 

Ministry education of Georgia Republic, Tbilisi Sulxan-Saba Orbeliani State pedagogical Institute, scientific 

session materials, dedicated 75th anniversary of Tbilisi State University, Tbilisi, 22-23. 

44 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
ე- პრეფიქსიანი ვნებითების მწკრივთა წარმოებისათვის 

საშუალ ქართულში 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი 

დისერტაციის ავტორეფერატი 
1993   

ENG Ketevan Gigashvili 
Towards Formation of Passive Series with Prefix -e (-ე) in the 

Middle Georgian 
Abstract of presented thesis for gaining the candidate's scientific degree of philology 

45 

GEO ქეთევან გიგაშვილი 
ე- პრეფიქსიან ვნებითთა დიალექტური ბუნებისათვის 

საშუალ ქართულში 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქართული ენის მეცნიერული შესწავლის საბჭო, არნ. 

ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, XIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის 

მასალები, ქუთაისი, 13. 1992   

ENG Ketevan Gigashvili 
On dialect nature of passives with prefix ე- (e-) in middle 

Georgian 

The council of Georgian language scientific studies of Georgian Academy of Sciences,Institute of Arnold 

Chiqobava Georgian linguistics, Kutaisi Akaki Tsereteli State University, XIII Republic dielectological 

scientific conference materials, Kutaisi, 13. 

46 
GEO ქეთევან გიგაშვილი 

ე-პრეფიქსიანი ვნებითების I სერიის მწკრივთა 

წარმოებისათვის საშუალ ქართულში 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, თბილისი, 3, 127-137 

1992 1992   

ENG Ketevan Gigashvili On Formation of I series Passive Rows with prefix e- in The Messenger of Georgian Academy of Sciences, Series of Language and Literature, Tbilisi, 3, 127-137 



Mid-Georgian Language 

8 პატენტები (გამოგონებები ) 
რედაქტირება 

  პატენტის დასახელება პატენტის გამცემი ორგანიზაცია 

პატენტის 

სარეგისტრაციო 

ნომერი 

პატენტის გაცემის 

წელი 
  

9 სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 
რედაქტირება 

    დამფინანსებელი ორგანიზაცია პროექტის დასახელება როლი პროექტში წლები   

1 

GEO 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აულის ენები _ კაცობრიობის არსებობის გონითი ფორმები _ გლობალიზაციის პირობებში 

(წოვათუშურ-ქართული ორენოვნების მასალების მიხედვით) 

მენეჯერი და 

შემსრულებელი 
2010-2011   

ENG 
Ministry of Education and Sciences, Iakob Gogebashvili Telavi State 

University 

Minority Languages _ Mental Forms Of Mankind Existence in the Conditions of Globalization 

(according to the TscovaTush-Georgian Language materials) 

Manager and 

Investigator 

2 

GEO 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის 

მრავალტომეულის აკადემიური გამოცემა (I-II ტომები) 

მენეჯერი და 

შემსრულებელი 
2010-2011   

ENG 
Ministry of Education and Sciences, Iakob Gogebashvili Telavi State 

University 
Academic Edition of Volume Series of XIX-XXcc. Georgian Writer's Epistolary Legacy 

Manager and 

Investigator 

10 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა 
რედაქტირება 

    ღონისძიების დასახელება მოხსენების სათაური ღონისძიების ჩატარების ადგილი წლები   

1 

GEO 

III საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენები:სტრუქტურა, 

ისტორია, ფუნქციონირება, ეძღვნება აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის 

დაბადების 100 წლისთავს 

წოვათუშური ენის საფრთხის დონე თბილისი 

2011   

ENG 
III international Symposium, Iberian-Caucasian Languages: Structure, History, 

Functioning, dedicated to academician Ketevan Lomtatidze 100th Anniversary 
Danger level for TsovaTush Language Tbilisi 

2 

GEO 

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: 

მემკვიდრეობა და პერსპექტივები, ეძღვნება აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას 

დაბადების 110 წლისთავს 

ზმნასთან დაკავშირებული მორფოლოგიური ომონიმიის 

შემთხვევები ქართულში; XII-XVIII საუკუნეების ძეგლთა 

ენის მიხედვით 

.ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2008   

ENG 
II international Symposium, Iberian-Caucasian Linguistics: Legacy and perspectives 

dedicated to academician Arnold Chikobava 110th Anniversary, Tbilisi 

Cases of morphological homonymy connected to the verb in 

Georgian according to the language of works of XII-XVIII 

centuries 

Ivane Djavaxishvili Tbilisi State University 

3 

GEO საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ტბელობა" 
კომპოზიცია აბუსერისძე ტბელის თხზულებათა ენის 

მიხედვით; 

საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ტბელ 

აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, 

სხალთის ეპარქია 2008   

ENG International Scientific Conference "Tbeloba" 
Composition according to the language of Abuserisdze Tbels 

works 

Georgian Patriarchal St. Tbel Abuserisdze 

University, SxalT Eparchy 

11 დამატებითი ინფორმაცია 
რედაქტირება 

უცხო ენების ცოდნა 

  ენის დასახელება: 
უცხო ენების ცოდნის 

დონე 
წაშლა 

1 რუსული თავისუფლად 
 

2 ინგლისური თავისუფლად 
 

12 დამატებითი ინფორმაცია 
რედაქტირება 

სამეცნიერო ორგანიზაციების,საბჭოებისა და სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიების წევრობა: 

    ორგანიზაციის დასახელება სტატუსი წლები   

1 
GEO რუსთაველის ფონდი სამეცნიერო საბჭოს წევრი 

2008-2010   
ENG Rustaveli Foundation the member of scientific board 

2 GEO თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო შრომების კრებულის რედაქტორი 2007-   

http://rustaveli.org.ge/index.php?module=form_builder&proj_id=2&step=8&edit_id=4070
http://rustaveli.org.ge/index.php?module=form_builder&proj_id=2&step=9&edit_id=4070
http://rustaveli.org.ge/index.php?module=form_builder&proj_id=2&step=10&edit_id=4070
http://rustaveli.org.ge/index.php?module=form_builder&proj_id=2&step=11&edit_id=4070
http://rustaveli.org.ge/index.php?module=form_builder&proj_id=2&step=12&edit_id=4070


ENG Telavi State University Editor of Transaction 

13 დამატებითი ინფორმაცია 
რედაქტირება 

სტიპენდიები ქართულად: 

სტიპენდიები ინგლისურად: 

ჯილდოები ქართულად: 

ჯილდოები ინგლისურად: 
 

 

http://rustaveli.org.ge/index.php?module=form_builder&proj_id=2&step=13&edit_id=4070

