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აბსტრაქტი 

 

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია ქართული გვარების კვლევა. მათი  

კლასიფიკაციისა  თემატურ ჯგუფებად და სტრუქტურის ჩვენების მიმართულებით. 

ქართული გვარები მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანია. მრავალფეროვნობა 

განპირობებულია გვარის მაწარმოებელი დაბოლოებისა და ფუძეებად გამოყენებული 

სიტყვების ლექსიკური ნაირგვარობით.  

კვლევისათვის გამოყენებულია სტრუქტურულ - აღწერითი მეთოდი. 

ნაშრომის ძირითადი ნაწილი შედგება სამი თავისგან: I. საქართველოში გვარის 

წარმოშობის ისტორია, II. ქართული გვარების დაბოლოებათა ანალიზი და III. გვარების 

ფუძეთა კლასიფიკაცია თემატური ჯგუფების მიხედვით. 

პირველ თავში მიმოხილულია ქართული გვარების მოკლე ისტორია და მათი 

წარმოშობის პირობები. განმარტებულია ტერმინი „გვარი“ და განხილულია სხვადასხვა 

მეცნიერის  მოსაზრება ტერმინთან დაკავშირებით. 

მეორე თავში დაწვრილებითაა განხილული ქართული გვარების ყველა 

მაწარმოებელი დაბოლოება. 

საქართველოში გავრცელებულ გვარები ნაირგვარი შედგენილობისაა. გვარების 

ფუძეებად გამოყენებულია საკუთარი სახელები, ხელობისა და თანამდებობის 

აღმნიშვნელი სიტყვები, ტოპონიმები, ეთნონიმები და სხვ.  

მესამე თავი წარმოდგენილია გვარების თემატური ჯგუფები. მასალა ძირითადად 

მოპოვებულია თბილისის ვრცელ სატელეფონო ცნობარში დაფიქსირებული ქართული 

გვარების სიის საფუძველზე. ისინი დაჯგუფებულია გვარების გავრცელების კლებადი 

სიხშირის მიხედვით. 
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Abstract 

 

 The present work is dedicaded to the problem of Georgian surnames especially, of 

Georgian surnanes’ their semantic and structural classification. 

 The main method of research of Georgian surbames is descriptive. 

 The fundamental part of this work consists of three chapters: I. The brief history of 

Georgian surnames, II. The structure of  Georgian surnames and III. Semantic groups of 

Georgian surnames. 

 The brief history of Georgian surnames is reviewed in the chapter. The term „Surname“ 

is explain and there is examined various scientist’s deliberation about the term. 

 The most productive endings of Georgian surnames are described in detail in the second 

chapter. 

 The surnames spread in Georgia, have different radical words: The Proper names, the 

trade’s and post’s defining words, toponyms, ethnonyms ect. The last third chapter is dedicated 

to semantic classification of Georgian surnames. 

 All the Georgian surnames are classified according to Tbilisi flats telephonic book. 

 The labour includes an interesting information for students and readers, who have an 

interest about the surnames. 

 The main source of collection of Georgian surnames’ is Tbilisi flats’ Telefonic book, and 

all the Georgian surnames’ are put in oder according to frequencies of their endings. 

 

 

 

 
 

 

 




