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                    სახელი, გვარი: მერაბ ბერიძე 

დაბადების თარიღი: 1949 წლის 27 სექტემბერი                                                              

ეროვნება: ქართველი    

მისამართი რეგისტრაციის მიხედვით: თბილისი, ნუცუბიძის III 

მიკრორაიონი, I კვარტალი, მე-12 კორპუსი, ბინა 9 

საცხოვრებელი მისამართი: ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 99, ბინა 

3  
 

                                

 

სამუშაო გამოცდილება:  

 

ორგანიზაციის დასახელება თანამდებობა  მუშაობის 

წლები 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი 

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში 2018 წლიდან 

დღემდე 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი 

რექტორი 2014 წლიდან 

2018 წლამდე  

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი   

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე 

2014 წლიდან  

დღემდე 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი  

რექტორი 2013 – 2014 წწ. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი 2012-2013 წწ 

ახალციხის ინსტიტუტი 

 

სამეცნიერი სამსახურის უფროსი, 

სამეცნიერო საქმიანობის მართვა 

2007-2010 წწ. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

პროფესორი,  

სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობა 

2009 წლიდან  

დღემდე 
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საქართველოს საპატრიარქოს წმ. 

ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი, სასწავლო-

სამეცნიერო საქმიანობა  

2009 -2015 წწ.  

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჯავახეთის 

ფილიალი   

   ფილიალის დირექტორის მოვალეობის 

შემსრულებელი, ფილიალის მართვა 

 

2002-2005 წწ. 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„პროგრესი“  

„პროგრესის“ ხელმძღვანელი, 

საგამომცემლო საქმიანობა 

1995-2005 წწ. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალი   

   ენათა კათედრის გამგე,  პროგრამების 

კოორდინაცია და მართვა 

 

1995-1999 წწ. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალი  

დირექტორი, ფილიალის მართვა 1990-2005 წწ. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალი 

ეთნოლინგვისტიკის სასწავლო-სამეცნიერო 

ცენტრის ხელმძღვანელი, ცენტრის მართვა 

1997-2005 წწ. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალი  

სამეცნიერო საბჭოს თავჯდომარე, 

სამეცნიერო საქმიანობის მართვა 

1990-2005 წწ. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

დიდი საბჭოს წევრი, მონაწილეობდა 

საბჭოს მუშაობაში 

1990-2004 წწ. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

ახალი ქართული ენის კათედრასთან 

არსებული ტოპონიმიკის ლაბორატორიის 

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, 

მონაწილეობდა ონომასტიკური მასალის 

შეგროვება, დამუშავება-კვლევაში 

1986-2000 წწ. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ახალი ქართული ენის კათედრასთან 

არსებული ტოპონიმიკის ლაბორატორიის 

მეცნიერ-თანამშრომელი, მონაწილეობდა 

ონომასტიკური მასალის შეგროვება, 

დამუშავება-კვლევაში 

1984-1986 წწ. 
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 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ახალი ქართული ენის კათედრასთან 

არსებული ტოპონიმიკის ლაბორატორიის 

უფროსი ლაბორანტი, მონაწილეობდა 

ონომასტიკური მასალის შეგროვება, 

დამუშავება-კვლევაში 

1978-1984 წწ. 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ახალი ქართული ენის კათედრასთან 

არსებული ტოპონიმიკის ლაბორატორიის 

ლაბორანტი, მონაწილეობდა 

ონომასტიკური მასალის დამუშავება-

კვლევაში 

1973-1978 წწ. 

 

 

 

 

აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (1986 წელი) შიფრი: 10.02.02 

(ქართული ენა); 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (2005წ.); შიფრი: 10.02.01 (ქართველური ენათმეცნიერება). 

განათლება 

 #  სასწავლებლის დასახელება  სწავლები

ს წლები 

 ფაკულტეტი  კვალიფიკაცია და დიპლომის # 

 1  ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 1967-1972 

წწ.  

 ფილოლოგიის 

ფაკულტეტი 

 ფილოლოგი, დიპლომი  N 170820 

          

 2  ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი   

 1986 წ.  თსუ  

ასპირანტურა 

 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი (ქართული ენა), 

დიპლომი  N 009739 

 3  ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი   

 2005 წ.      ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი (ქართველური 

ენათმეცნიერება),  

 დიპლომი  N 001545 
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პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:   

TariRi dasaxeleba/Tema  

1998-1999წწ.   

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთში, 

ევრაზიის ფონდი 

 

პროექტის 

დირექტორი 

2003-2004წწ. 

ქართული ენის ხელშეწყობა ჯავახეთში, დიდი ბრიტანეთის 

საელჩოს გრანტი  

პროექტის 

დირექტორი 

2003-2004წწ. ქართული ენის სწავლება არაქართულსკოლადამთავრებულ 

პირველკურსელთათვის, ეუთოს გრანტი 

პროექტის 

დირექტორი 

2004-2005წწ. ქართული ენის სწავლება რაქართულსკოლადამთავრებულ 

პირველ და მეორე კურსელთათვის, ეუთოს გრანტი 

პროექტის 

დირექტორი 

2009-2012წწ. ქართველოლოგიის ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერების ფონდი (რუსთაველის ფონდი) პროექტი # A 3309. 

„ჯავახეთის ეპიგრაფიკული კორპუსი“.  

ძირითადი 

პერსონალი. 

(ვალერი სილოგავა, 

მერაბ ბერიძე, 

ნესტან სულავა, 

როინ 

ყავრელიშვილი). 

2012წწ. 

ქართველოლოგიის ჰუმანიტარული და სოციალური 

მეცნიერების ფონდია (რუსთაველის ფონდი) პროექტი # 07508-

1030 ქართველური ტოპონიმიკა (ქართველურ ენათა 

გეოგრაფიულ სახელების კომპიუტერიზაცია, 

ლინგვისტურ_ექსტრალინგვისტური ანალიზი და 

ეტიმოლოგიური ძიებანი).  

ძირითადი 

პერსონალი,A2009- 

(სერგო მელიქიძე, 

მერაბ ბერიძე). 

 

უცხო ენა: 
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ena Tavisuflad kargad saSualod 

inglisuri   V 

rusuli V   

somxuri  V  

დამატებითი ინფორმაცია:       

 

 

 

 

სამეცნიერო შრომები, მონოგრაფიები: 

 

2009 წელი 

1. ორჭოშანი, ლიტერატურული მესხეთი #2 (122), 2009 წ, გვ. 9. 

2. ორი ღართა ჯავახეთში, ლიტერატურული მესხეთი #3 (1230, 2009 წ. მარტი, გვ.5.) 

3. ჩითახევი - მესხეთის უძველესი ტოპონიმი, ლიტერატურული მესხეთი #4(124), აპრილი, 

2009 წ., გვ.#5. 

4. მაჰმადიან მესხთა გვარები, საინფორმაციო ბიულეტინი. მესხი რეპატრიანტებისათვის, 

თბილისი 2009 წ, #1, გვ.23-28. გადმობეჭდილია წიგნიდან  „ქართველთა გამუსლიმება და 

გვარის შეცვლა მესხეთში“. 

5. მაჰმადიანები... ტომით ქართველნი, საინფორმაციო ბიულეტინი მესხი 

რეპატრიანტებისათვის, თბილისი 2009 წ, #1, გვ..28-37. გადმობეჭდილია წიგნიდან „ტოპონიმები 

და გვარები მეტყველებენ“ 

6. фамилии месхов-мусулман, საინფორმაციო ბიულეტინი მესხი რეპატრიანტებისათვის, 

თბილისი 2009 წ, #1, გვ. 55-59,  თარგმნილია წიგნიდან „ქართველთა გამუსლიმება და გვარის 

შეცვლა მესხეთში“. 

7. Мусульмане...по насиональности грузины, საინფორმაციო ბიულეტინი მესხი 

რეპატრიანტებისათვის, თბილისი 2009 წ, #1, გვ. 60-67. 

8. თურქეთში შემორჩენილი ქართული ტოპონიმები (ქართულ-თურქულ ენებზე) 81 გვ. 2009წ. 

გამოშვება „ნეკერი“.   
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9. ბოგა და ბოგთა, „ლიტერატურული მესხეთი“ #6 (126), 2009 წ. ივნისი, გვ. 5. 

10. მე-16 საუკუნის უდელები, კრებული „ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და 

აფხაზოლოგიის პრობლემები“, ტ. I, 2009 წ. გვ. 23-35. 

11.  მ. ბერიძე, მ. ბალასანიანი, სათხე, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2009 წლის 26-27 ივნისი 

(თეზისები). 

12. აღდგენილი სოფელი საირმე და მისი შემოგარენი, გულანი, 2009წ. #1 გვ. 14-23 

13. ჯავახეთის მტკვარი თუ ფარავანი?! „ლიტერატურული მესხეთი“ #5. (125), 2009 წ. მაისი, გვ. 

5 

14. წირის ეტიმოლოგიისათვის, V რესპუბლიკური ონომატოლოგიური სამეცნიერო სესია, 

თბილისი, 2009 წლის 18-19 ივნისი, პროგრამა, გვ. 6 

15. წითელი საყდარი მესხეთის ტოპონიმიაში (კიზილ ქილისა), „ლიტერატურული მესხეთი“ 

#7, (127), 2009 წ., ივლისი, გვ. 7-9. 

16. მაჰმადიანი მესხების ფესვები და თანამედროვეობა, „ნეკერი“, 2009 წ, გვ.216.  

17. მერაბ ბერიძე, მაია ქუქჩიშვილი, ბერძნული წარმომავლობის ლექსიკა მესხურ დიალექტში, 

საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტიოლოგია საქართველოში“, 2009 წლის 25-30  სექტმბერი, 

თბილისი-ახალციხე-ტაო-კლარჯეტი, პროგრამა, გვ 12. 

18. საძელი, „გულანი“ #3(7), 2009 წ. გვ. 17-21 გამომცემლობა „ნეკერი“. 

19. ჭობარეთის ტოპონიმთა ლექსიკონი „გულანი“ #2 (6), 2009წ. გვ. 32-69. გამომცემლობა 

„ნეკერი“. 

20. ერთი საკუთარი სახელის შესახებ „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“, ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, 2009 წლის 25 დეკემბერი, 

პროგრამა, მასალები, გვ.14-16. 

21. კორ-ფუძიანი საკუთარი სახელები, ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო 

ბიბლიოთეკის წელიწდეული, 1, 2009, გვ.27-32.  

 

 

2010 წელი 

1. ჭულევი „ლიტერატურული მესხეთი“ #1 (133), 2010წ. იანვარი, გვ.10 

2. ძველი და ახალი ჭობარეთი, „ლიტერატურული მესხეთი“ #2 (134), 2010წ. თებერვალი, გვ. 7 

3. მე-16 საუკუნის ჭობარლები,  „ლიტერატურული მესხეთი“ #3 (135), 2010წ. მარტი, გვ.5 
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4. ჭობარეთელი თუ ჭობარელი, „ლიტერატურული მესხეთი“ #3 (135), 2010წ. მარტი, გვ. 5 

5. საყევარი, „ლიტერატურული მესხეთი“ #3 (135), 2010წ. მარტი, გვ. 5 

6. ერკოტა და მისი შემოგარენი, „ლიტერატურული მესხეთი“ #4 (136), 2010წ. აპრილიი, გვ. 6-

7.,  `ლიტერატურული მესხეთი~ #5 (137), 2010წ. მაისი, გვ. 6. 

7. საროს ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის, „ლიტერატურული მესხეთი“ #6 (138), 2010წ. მაისი. 

გვ. 6-10. 

8. ტაძრები და სახელები, 2010 წ. გამომცემლობა უნივერსალი, გვ. 307. 

9. ქართულ-თურქულ-რუსული სასაუბრო, თანაშემდგენელი, 2010 წ. 69 გვერდი. 

10. ქართულ-თურქულ-რუსული სასაუბროს წინასიტყვაობა, 2010 წ. გვ. 3-7 (ქართულ, 

თურქულ და რუსულ ენებზე). 

11. მატოი  „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და მასალები, 2010 წლის 11 ივნისი, გვ., 13-

15.  

12. ნაისა, ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მე-2 საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წლის 15-16 ოქტომბერი. პროგრამა.  

13. აწყურის ეტიმოლოგია მეზობელი ქვეყნების მეცნიერთა ინტერპრეტაციით, საქართველოს 

საპატრიარქოს, ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კონფერენცია, 13 ოქტომბერი.  

14. აგარის დედათა მონასტრის და სხვა აგარათა ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის, „გულანი“, #9, 

2010წ., გვ. 21-35. 

15. საროს ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და 

აფხაზოლოგიის პრობლემები, თბილისი, 2010 წ. გვ. 28-39. 

16. ნაისა, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული, 

ქუთაისი, 2010, გვ. 28-32.  

 

 

2011 წელი 

1. დიდი ოჯახები და -უბან კომპონენტიანი ანთროპოოიკონიმები („გურჯისტანის ვილაიეთის 

დიდი დავთრის“ მიხედვით), ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, ბათუმი, 2011 წ. გვ.61-68. 

2. თამარაშვილის გვარის შესახებ, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კონფერენცია, 2011 წლის 12 ოქტომბერი. 
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3. ჯავახეთი ზოგიერთი სომხური წყაროს მიხედვით, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2011 წლის 15-16 

ოქტომბერი. 

4. სოფლები და ნასოფლარები მოგვითხრობენ, ,,უნივერსალი”, 2011, 233 გვ. 

5. ჯავახეთის სოფელი აზმანა, ,,გულანი“, #10, 2011წ. გვ. 25-32. 

6. ცხეკნელა, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, 

,,უნივერსალი“, 2011, გვ. 29-36. 

7. მიხეილ თამარაშვილის გვარის შესახებ, ,,გულანი“, 2011, #11, გვ. 58-66. 

8. ქართული აფიქსით ნაწარმოები თურქულფუძიანი ტოპონიმები, სამხრეთ კავკასიის 

ხალხების ენის – ისტორიისა და კულტურის საერთაშორისო კვლევის კრებული, ორდუ 

(თურქეთის რესპუბლიკა), 2011. 

 

2012 წელი 

1. ზველი და მისი შემოგარენი, ერთი სოფლის ტოპონიმია, ,,გულანი”, I, 2012, 163 გვერდი. 

2. ზველი, ,,გულანი”, 2012, #12, გვ.14-35. 

3. ჯავახეთის ისტორიული საზღვრები, ჯავახეთის ეპიგრაფიკული კორპუსი, 2012 წ.გვ. 11-17. 

4. ძიებანი ჯავახეთის ტოპონიმიიდან, ჯავახეთის ეპიგრაფიკული კორპუსი, 2012 წ.გვ. 263-

346. 

 

2013 წელი 

1. მაჰმადიანი მესხების ფესვები და დღევანდელობა (მეორე გამოცემა), გამომცემლობა 

„ახალციხის უნივერსიტეტი“, 2013. 

2. ნასოფლარი ერკოტა, გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“, 2013. 

3. `Kთჭ –ს და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის  მემორანდუმი -

ჟურნალი „კახური ტრადიციული მეღვვინეობა“; 2013. 

 

2014 წელი 

1. სიყვარულის უნივერსიტეტი, 2014 წ. 303 გვ. 

2. ქართული ზმნის გარდამავლობა-გარდაუვალობის სწავლება სომხურენოვანი 

სტუდენტებისთვის. 

3. „KTW- ს ჟურნალი ,,კახური ტრადიციული მეღვინეობის“ უხუცესთა საბჭოს წევრი 2014წ. 
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4. Merab Beridze, Güney Gürcistan’dan Sürgüne Maruz Kalar Toplulukların Kimlik Analizi, Uluslararası Ahıskalı 

Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu, Giresun Üniversitesi, 14-15 Nisan 2014, s. 101-106. 

 

 

2015 წელი 

 

1. მომავლის უნივერსიტეტი,  2015 წ. 440 გვ. 

2. უნივერსიტეტის ოცდახუთწლოვანი იუბილე, ეძღვნება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 25-ე წლისთავს, „გულანი“, 18, ახალციხე, 2015, გვ. 5-19 

3. დავით გურამიშვილის „დავითიანის“ ერთი ადგილის განმარტებისათვის სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, ახალციხე, 26 მარტი, 2015 წელი.  

4. ვალის ეტიმოლოგიისათვის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში- „ახალციხე -2015“, ქ. ახალციხე 10-11 

ივლისი 

 

2016 წელი 

1. სამცხე-ჯავახეთის სამზარეულო, ახალციხე-არდაჰანი, 2016 წელი, 313 გვ. (თანაავტორთან 

ერთად) 

 

 

2017 წელი 

 

  1. ისტორიკოსთა საერთაშორისო სემინარი ახალციხეში, თურქულ-ქართული ურთიერთობები – 

ისტორია და თანამედროვეობა,  2017 წ. გვ. 10-13. 

  2.   სოფელ უდის მოსახლეობა XVI საუკუნეში და ისტორიული წარწერა სოფელ უდიდან, 

თურქულ-ქართული ურთიერთობები – ისტორია და თანამედროვეობა,  2017 წ. გვ. 17-42. 

3. „არტაანის“  ისტორიისა და ეტიმოლოგიისათვის, გერმანულ-ქართული ურთიერთობები მე-20 

საუკუნის ლიტერატურასა და კულტურაში, ჰუმბოლდტისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია თბილისი…(ჩასამატებელია ნინოსგან), აბსტრაქტების წიგნი, გვ. 17. 
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4. შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის ოსმან თურანის სახელობის კონგრესიის და კულტურის 

ცენტრი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართულ-თურქული ურთიერთობები. წყაროები ქართულ-

თურქული ურთიერთონენის შესახებ. 23-24 ნოემბერი, 2017 წელი.  

5. ივანე გვარამაძის ცნობები მე-19 საუკუნის შუა წლების სტამბოლისა და გალათას შესახებ.  

საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი-ქართულ-თურქული ურთიერთობები: წყაროები 

ქართულ-თურქული ურთიერთობების შესახებ, ტრაპიზონი, 23-24 ნოემბერი, 2017 წელი. 

სიმპოზიუმზე წაკითხული მოხსენება დაიბეჭდა კრებულში „წყაროები ქართულ-თურქული 

ურთიერთობების შესახებ“  ქართულ და თურქულ ენებზე. 21-35გვ. ტრაპიზონი 

 

2018 წელი 

 

1. წყისის ეტიმოლოგიისათვის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესსორ- 

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღდგენისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსების 100 წლისთავს, 25 აპრილი, 2018 წელი. 

2. სამცხე-ჯავახეთის ონომასტიკური პრობლემები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია - „სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკა 

და სამცხე-ჯავახეთის ონომასტიკა“. კონფერენცია ჩატარდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისა და სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო 

ადმინისტრაციის მონაწილეობით მეცნიერებისა და ინოვაციიების ფესტივალის ფარგლებში,  

ახალციხე, 22-23 სექტემბერი, 2018 წელი.  

3. ნიკოლოზ ბარათაშვილის ენის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ზუგდიდი 2018 წ. 8-9 

ნოემბერი. 

4. ჯავახური დიალექტის ლექსიკური გააქტიურება პოეტის შემოქმედებაში XXXVII 

რესპუბლიკური დიალექტური სამეცნიერო სესია, ბათუმი 2018 წლის 9-10 ნოემბერი, მასალები, 16-

17გვ.  

5. ძველი სურათები, 1, ახალციხე 2018წ. 20გვ. 

 

2019 წელი 

mailto:merab.beridzee@gmail.com


 
CV 

მერაბ იოკიმეს ძე ბერიძე 

 
ქ. ახალციხე  

599 06 33 66  

merab.beridzee@gmail.com 

11 

1. ასპინძა და ასპინძელობა ახალციხე 2019წ. 248გვ. 

2. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქრონიკები _ 1990), „არავი“, 2019 წ. №21 გვ. 3 _ 

51.  

3. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქრონიკები _ 1990), „არავი“,  2019 წ. №22 გვ. 3 _ 

22. 

4. ფოცხიშვილის გვარის ეტიმოლოგიისათვის, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2019 წ. 16 მაისი, პროგრამა.  
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