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1. ქეთევან გაფრინდაშვილი, ეთერ ქავთარაძე, უკვდავი მეგობრობა (ეძღვნება აკაკი 

წერეთლის გარდაცვალებიდან 100 და ივანე ელიაშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავს). 

თბილისი, 2015, თსუ გამ-ბა. 

 

2. გრიგოლ რობაქიძე. ავტომედალიონი. ლექსთა კრებული.  გამოსაცემად მოამზადა და 

შესავალი წერილი დაურთო ეთერ ქავთარაძემ. თბილისი, 2013წ. გამ-ბა "ინტელექტი" 

 

3. ჩანაწერები. იოსებ ყიფშიძე, ევგენია ეგაძე-ყიფშიძისა, დავით ყიფშიძე. გამოსაცემად 

მოამზადა, შესავალი წერილი და საძიებლები დაურთო ეთერ ქავთარაძემ. თბილისი, 2013, 

გამ-ბა "ინტელექტი". 

 

4. გრიგოლ რობაქიძე. მიმოწერა. შეადგინა, წინასიტყვაობა, კომენტარები და საძიებლები 

დაურთო ეთერ ქავთარაძემ, თბილისი, 2012, გამ-ბა "არტანუჯი". 

 

5. ელენე მეტრეველის პირადი არქივის აღწერილობა. შეადგინეს და გამოსაცემად მოამზადეს 

ეთერ ქავთარაძემ და მაია მამაცაშვილმა, თბილისი, 2008. 

 

6. დავით ყიფშიძე (ცხოვრება და მოღვაწეობა) მონოგრაფია. თბილისი. 1992, თსუ-ს 

გამომცემლობა. 

 

 

პუბლიკაციები: 

 

1. საარქივო მასალები ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის შესახებ 

ჩვენი სულიერების ბალავარი. VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

თბილისი, გამ-ბა „უნივერსალი“, 2015 გვ. 331-337. 

 

2. წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი ქართულ ფოლკლორში 

წმინდა მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო საღვთისმეტყველო 

კონფერენციის მასალები, I, 2015, გამ-ბა „აღმსარებელი“, გვ. 291-297. 

 

3. რაფიელ ერისთავის არქეოგრაფიული მოღვაწეობიდან 

IIIსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათშორისი დიალოგები“. შრომები, 

თელავი, 2015, გვ. 488-491. 

 



4. „მაქსიმე აღმსარებლის ცხოვრების“ ქართული რედაქციის გამოცემასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი საარქივო მასალა 

ჩვენი სულიერების ბალავარი, VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

თბილისი, გამ-ბა „უნივერსალი“, 2014, გვ. 239-242. 

 

5. წერილები XX ს. ათიანი წლების ბათუმიდან 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა", 

მასალები, ბათუმი, 2014. გვ. 142-147. 

 

6. აკაკი წერეთლის უცნობი წერილები 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება“ მასალები, ქუთაისი, 2013, გვ. 165-168. 

 

7. XX  საუკუნის ათიანი წლების ბათუმი დავით ყიფშიძის დღიურების მიხედვით 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა"  

მასალები, ბათუმი, 2013, გვ. 64-69 (ესმა მანიასთან თანაავტორობით). 

 

8. ვაჟა-ფშაველას არქივი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 

ვაჟა-ფშაველა 150. საიუბილეო კრებული, თბილისი, 2011, გვ.207-213 

 

9. ტაო-კლარჯეთის კვლევის ისტორიიდან (მასალები მარი ბროსეს არქივიდან) 

 საერთაშორისო კონფერენციის "ტაო-კლარჯეთი" მასალები, თბილისი, 2010, გვ. 306-311 

 

10. დიმიტრი მეღვინეთუხუცესის ერთი საველე დღიურის შესახებ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "დიდაჭარობა" მასალები, 2010. გვ.284. 

 

11. ერთი სკოლის ისტორიიდან 

Pirosmani, N10,სტამბოლი, 2010, გვ. 54-57. 

 

12. მარი ბროსეს ქართველოლოგიური მოღვაწეობიდან 

კავკასიოლოგიური ძიებანი, ტ. 2, 2010, თბილისი, გვ. 269-274 

 

13. David Qipshidze and His Research on the life and works of maximus the Confessor 

Maximus the Confessor and Georgia. Iberica Caucasica, vol.3, London, 2009, pp. 151-164 

 

14. ბესარიონ ნიჟარაძის წერილები 

სვანეთი. ქართული კულტურის სავანე, თბილისი, 2008, გამ-ბა „ხვამლი“, გვ. 102-107 

 

15. ქართველოლოგიის სათავეებთან 

გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2003, N7, გვ. 46-52 



 

16. რაფიელ ერისთავისა და მარი ბროსეს მეცნიერული ურთიერთობიდან 

გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2003, N12, გვ.  

 

 

17. მარი ბროსეს ეპისტოლური მემკვიდრეობიდან 

მრავალთავი. ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, ტ. XX, თბილისი, 2003, გვ. 331-337 

 

18. ივანე ელიაშვილის მემუარები 

მრავალთავი. ფილოლოგიური და ისტორიული ძიებანი, ტ. XVIII, თბილისი, 1999, გვ. 498-

506 

 

19. დიმიტრი მეღვინეთუხუცესის არქეოგრაფიული მოღვაწეობიდან 

ისტორიულ-ფილოლოგიური კრებული, თბილისი, გამ-ბა „მეცნიერება“, 1997, გვ. 125-129 

 

20. დუტუ მეგრელის საზოგადოებრივი და პუბლიცისტური მოღვაწეობის ამსახველი 

მასალები 

საისტორიო მოამბე. N55-56, თბილისი, 1987, „მეცნიერება“, გვ. 280-349 

 

 

21. აკაკი შანიძის წერილი დავით ყიფშიძისადმი 

მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, ტ. XIV, გვ. 

 

22. იროდიონ სონღულაშვილის არქივიდან 

მრავალთავი. ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, ტ. XIII, 1986, თბილისი, „მეცნიერება“, 

გვ. 86-95 

 

 

 

 

 

 

 


