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კერძოდ კი  წმინდა მიწაზე. 

ნაშრომი ეყრდნობა ქართულ საისტორიო ნარატიულ წყაროებს. 
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                                                 Abstract 

Master's work “Georgian Literate Women in the Holy Land (a nun Ruth Kopasdze) is an 

attempt to reconstruct the literacy activity of a medieval literate-calligrapher Ruth Kopasdze, 

to study and analyze existing biographical information about Ruth Kopasdze, as well as her 

literacy activity not only within Georgia, but also abroad, specifically in the Holy Land. 

The work is based on Georgian historical narrative sources. 

The following major issues are studied in this work: “The initiation of Georgian Women's 

Literacy activity in the Holy Land, information about Ruth Kopasdze, issue about her origin 

and estimated period of her activity, as well as Manuscripts rewritten by a nun Ruth and her 

role and attitude towards the Royal Authority. 

In my point of view, the work contains interesting information for those who are interested 

in the topics about medieval Georgian literate women.  

Key words: literate women, Holy Land, Ruth Kopasdze, Manuscript, Will-inscriptions, 

Pilgrimage. 

 

 

 


