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Abstract 

 

Epigraphic monuments existed in the Chkondidi cathedral are very interesting and 

important acquisitions for our language. Over the centuries, various scholars have studied 

the inscriptions in the cathedral, which are presented as printed edition. Now the epigraphic 

corpus has made it possible for everyone interested in studying these materials, see all the 

necessary information remotely. 

In the research process for the master’s thesis I was mainly guided by Valeri Silogavas’s book 

“Georgian Epigraphy of Samegrelo-Abkhazia", which I think contains the most complex 

information around my thesis.  The thesis aims to codify the graffiti of the Chkondidi 

cathedral for digital publication, for this I was guided by the guidelines of TEI and EpiDoc. 

To create digital documents, each caption was described in an XML file that is linked to 

EAGLE Europeana. 

As a result of the research, we can say that compiling the XML file by using modern 

standards and the perfect placement of metadata in it, allows anyone interested in this field 

to restore the original text using the Internet without leaving home. 

Keywords: Digital humanities, Guidelines of EpiDoc, TEI, XML, Digital epigraphy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


