
Curriculum Vitae 

ავთანდილ სულაბერიძე 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
საკონტაქტო ინფორმაცია:  
მისამართი: ი. პეტრიწის ქუჩა №13ა, ბ. 12, თბილისი, 0131, საქართველო 
ტელ:(+995) 599 965 373 
ელ-ფოსტა:sulaberidzeavtandil@gmail.com     avtandil.sulaberidze@iliauni.edu.ge 

პირადი ინფორმაცია 

დაბადების თარიღი: 31/07/ 1952 
ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული 
ორი შვილი: ვაჟი - ვლადიმერი (1975 წ.), ქალიშვილი - მაია (1978 წ.). ორი შვილიშვილი. 
ეროვნება: ქართველი 

ენები 
ქართული (მშობლიური); რუსული (სრულყოფილი); ინგლისური 
(დამაკმაყოფილებელი) 

განათლება 

1982 -1984 წწ. საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის სოციოლოგიის 
ინსტიტუტი, სტაჟიორი.  მოსკოვი, რუსეთი 

1978 -1982 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის   
ინსტიტუტის ასპირანტურა. თბილისი, საქართველო 

1969-1974  წ.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფაკულტეტი, შრომის ეკონომიკის 
სპეციალობა. თბილისი, საქართველო 

სამეცნიერო ხარისხები 

2003 წ. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველო მეცნიერებათა 
აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი. 
თბილისი, საქართველო 

1984 წ. ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, საბჭოთა კავშირის 
მეცნიერებათა აკადემიის სოციოლოგიის ინსტიტუტი. მოსკოვი, 
რუსეთი 
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მეცნიერული მოღვაწეობის სფერო 

დემოგრაფია, დემოგრაფიკსი, ოჯახის სოციოლოგია, სოციალურ-დემოგრაფიული და 
საოჯახო პოლიტიკა, მიგრაცია.  

შრომითი საქმიანობა 

2010 წ. - დღემდე  ილიას სახელმწიფო უნივესიტეტის დემოგრაფიისა და 
სოციოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი. 

2006-2010 წწ.   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი. 

1991-2006 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და      
სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე 
მეცნიერული მუშაობის დარგში. 

2003 წ. IX-X  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი. 

1991-2006 წწ.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და 
სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე 
მეცნიერული მუშაობის დარგში. 

1990-1991 წწ.   საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და 
სამართლის ინსტიტუტთან არსებულ სოციოლოგიისა და 
დემოგრაფიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორის 
მოადგილე მეცნიერული მუშაობის დარგში. 

1986-1990 წწ.   საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და 
სამართლის ინსტიტუტის სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის 
განყოფილების გამგე. 

1978-1986 წწ.   საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და 
სამართლის ინსტიტუტის სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის 
განყოფილების. უმცროსი, შემდეგ უფროს მეცნიერ-მუშაკი. 

1976-1978 წწ.   საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან არსებული 
სახალხო მეურნეობის ეკონომიკის, დაგეგმვისა და მართვის 
სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტი. უმცროს მეცნიერ-მუშაკი. 

1974-1976 წწ.   თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამნაშავეობის სოციოლოგიის 
ლაბორატორია. ლაბორანტი. 
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სხვა საქმიანობა 

1993-2003 წწ. დემოგრაფიის სპეციალობით, საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო ხარისხების მიმნიჭებელი სამეცნიერო-
საბჭოს სწავლული მდივანი. 

2004_2006 ww. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სადისერტაციო საბჭოს (ც 08.07 #3) წევრი. 

 ჩემი ხელმძღვანელობით საკანდიდატო დისერტაცია დაიცვა ექვსმა 
ასპირანტმა, მათგან სამმა მოსკოვში. P 

1993-1994 წწ. აფხაზეთში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ბრძოლის 
მონაწილე. 

2000-2003 წწ.        ცხოვრების ჯანსაღი  წესი და ჯანმრთელობა, COPERNICUS-2. 
ექსპერტი; 

2001 წ. საქართველოს მოსახლეობის პერსპექტივები. DFID, ექსპერტი; 
2000-2001 წწ. დედათა ჯანმრთელობის დაცვა. USAID, ექსპერტი; 
2001 წ. ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა. საქართველო, 

1999-2000 წწ. საბოლოო ანგარიშის კონსულტანტი; 
2000 წ. მოკვდაობა საქართველოში. INTAS, კონსულტანტ-ექსპერტი; 
1998 წ. მსოფლიო ბანკის პროექტი – მუნიციპალური განვითარების 

შესახებ. ექსპერტი; 
1996-1997 წწ. ოჯახის დაგეგმვა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა 

საქართველოში. UNDP, კონსულტანტი; 
1996-1997 წწ. `სიღარიბე ტრანსფორმაციაში და ტრანსფორმაცია სიღარიბეში~. 

UNESCO,  პროექტის ხელმძღვანელი; 
1996 წ. `საქართველოს სახელმწიფო საწარმოთა ტრანსფორმაცია~ ვარშავის 

სოციალური და ეკონომიკური კვლევის ცენტრი (CASE – ცენტრის 
ხელმძღვანელი ბალცეროვიჩი), პროექტის თანახელმძღვანელი. 

 

ჯილდოები 
2002 წელი  ღირსების ორდენი. 

პროფესიული წევრობა 

2016 წ. ამერიკის ჰოვარდის ცენტრის და ოჯახთა მსოფლიო კონგრესის                   
საერთაშორისო კვლევების ჟურნალის „The Natural Family: An 
International Journal of Researcher and Policy“ (ყოფილი ჟურნალი 
„The  Family in America) რედკოლეგიის წევრი 

2012 წ. ევროპის მოსახლეობის შესწავლის საერთაშორისო  ასოციაცია  ( 
EAPS) წევრი 

2010 წ. მოსახლეობის მეცნიერული კვლევის საერთაშორისო კავშირი 
(IUSSP). წევრი 

2007 წ.  საქართველოს საპატრიარქოს ფონდთან  არსებული დემოგრაფიის 
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კომისიის წევრი 
2004 წლიდან საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის 

აკადემიკოსი; 
1999 წლიდან საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის 

აკადემიკოსი; 
1999-2010 წწ. საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოების პრეზიდენტი; 
1991-1999 წწ. საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოების ვიცე-

პრეზიდენტი; 
 

პროფესიული ტრენინგები 

2017 წ.  
17-21 ივნისი  

NTA. UNFPA 

2017 წ. 12-19  
სექტემბერი 

გაერთიანებული ერების მოსახლეობის ფონდი, უმაღლესი 
ეკონომიკური სკოლა. UNFPA, EECARO, NRU HSE. „მოსახლეობა და 
განვითარება“  

სამეცნიერო გრანტები 

2008-2010 წწ. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების სოციალურ-

დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკა. რუსთაველის ფონდის 
გრანტი (გრანტი № 07-391-2-270); 

2004-2005 წწ. მოსახლეობის აღწარმოების ტენდენციები გარდამავალ პერიოდში და 
სახელმწიფო სოციალურ-დემოგრაფიული ფორმირების პრობლემები 
საქართველოში. (პროექტის ხელმძღვანელი). საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი; 

2000-2001 წწ. სოციალურ-დემოგრაფიული პოლიტიკის პრობლემები 
საქართველოში (პროექტის ხელმძღვანელი); საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი; 

1998-1999 წწ. ნავთობსადენის მოსალოდნელი სოციალურ-დემოგრაფიული 
შედეგები საქართველოში (პროექტის ხელმძღვანელი). საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი; 

2000-2003 წწ. ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ჯანმრთელობა, COPERNICUS-2. 
ექსპერტი; 

2001 w. ფრიდრიხ ებერტის ფონდი – ადგილობრივი (რეგიონული)     
ეკონომიკის განვითარების და მართვის პრობლემები, ექსპერტი; 

2000-2001 წწ. დედათა ჯანმრთელობის დაცვა. USAID, ექსპერტი; 
2001 წ. ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა. საქართველო, 

1999-2000 წწ.საბოლოო ანგარიშის კონსულტანტი; 
  
2000 წ. მოკვდაობა საქართველოში. INTAS, კონსულტანტ-ექსპერტი; 
1998 წ. მსოფლიო ბანკის პროექტი – მუნიციპალური განვითარების შესახებ. 

ექსპერტი; 
1996-1997 წწ. ოჯახის დაგეგმვა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა 
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საქართველოში. UNDP, კონსულტანტი; 
1996-1997 წწ. `სიღარიბე ტრანსფორმაციაში და ტრანსფორმაცია სიღარიბეში~. 

UNESCO,  პროექტისხელმძღვანელი; 
1996 წ. `საქართველოს სახელმწიფო საწარმოთა ტრანსფორმაცია~ ვარშავის 

სოციალური და ეკონომიკური კვლევის ცენტრი (CASE – ცენტრის 
ხელმძღვანელი ბალცეროვიჩი), პროექტის თანახელმძღვანელი. 

 

პუბლიკაცია 

გამოქვეყნებული მაქვს 110-ზე მეტი  სამეცნიერო  
სტატია, რომელთაგან გამოვყოფთ: 

1. * The Migration and Potential of Georgian Population from the period of Gaing 
Independence until Today. ჟურნალი "ეკონომისტი" №3. 2018.  

2. * The process of feminization of export of workforce in Georgia. International Journal of 
Art and Sciences 2018. coauthors: M. Shelia, A. Tukhashvili 

3. ოჯახის სოციოლოგიის საფუძვლები. სახელმძღვანელო. შემდგენლები: ა. 
სულაბერიძე (ხელმძღვანელი), გ. წულაძე, ც. გვრიტიშვილი, ნ. გომელაური. 2018 წ. 
240 გვ. 

4. * საქართველოს სტუდენტთა მიგრაციული ქცევის მოტივაცია და მისი 
მოსალოდნელი შედეგები. პროფ. გ. პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთშორისო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 2018 
წ. გვ. 93 

5. * Historical Periodization of Georgia’s Demographic Development. J. “Globalization and 
Business”.  2018, p. 59-64. 

6. ამერიკული ოჯახი - გუშინ, დღეს, ხვალ. ალტრნატიული სოციოლოგიის 
ამერიკული სკოლა. შემდგენლები: ა. სულაბერიძე (ხელმძღვანელი), ც. 
გვრიტიშვილი, ვ. სულაბერიძე, ნ. გომელაური. 2017 წ. 165 გვ. 

7. * Особенности демографического старения в Грузии. Демографическое развитие 
постсоветского пространства. Выпуск 27. № 771-772. 2018. С. 258-274 (соавтор И. 
Арчвадзе) 

8. * Проблемы статистического учета демографических событий в Грузии ( В. А. 
Сулаберидзе, В. З. Шуштакашвили, Г. Е. Цуладзе) Демоскоп- Weekly № 725-726. 17-
30. 04. 2017  

9. * მეორე დემოგრაფიული დივიდენდის ფორმირების თავისებურებანი 
საქართველოში ევროკავშირისა და პოსტკომუნისტური ქვეყნების ფონზე 
საქართველოში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პ. 
გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
„ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული და ინოვაციური პრობლემები“ 
მასალების კრებული. 2017 წ. გვ. 86. 
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10. მონოგრაფია "საქართველოს რეგიონების დემოგრაფიული თავისებურებანი" გ. 
წულაძის თანაავტორობით. თბილისი, 2016 წ. 90 გვ. 

11. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების ზოგადი ტენდენციები. 
კოლექტიური მონოგრაფია "საქართველოს მართლმადიდებელ მორწმუნეთა 
დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის 
პრობლემებისადმი". თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის 
გამომცემლობა. 2016 წ. გვ. 14-24. 

12. დემოგრაფიული პოლიტიკის თავისებურებანი ქრისტიანულ და მუსულმანურ 
ქვეყნებში. თანაავტ. ვ. სულაბერიძე. კოლექტიური მონოგრაფია "საქართველოს 
მართლმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული 
ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი". თბილისის სასულიერო აკადემიისა და 
სემინარიის გამომცემლობა. 2016 წ. გვ. 41-51 

13. * Poverty, domestic conflict and violence: Georgia’s case. (coauthor M. Shelia) Austrian 
Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific journal. № 5–6 2016 (May–June). 
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH.Vienna. 2016. 
pp. 25-31. Google Scholar 

14. * Georgian Migration Data Harmonization with Europin. “Statistics and Demography: the 
legasi of Corrado Gini”. Italy, Venice. Co-authors Sh. Tsiklauri, N. Gomelauri.  
http://meetings.sisstatistica.org/index.php/ginilegacy/SIS2015/search/authors/view 2015 

15. *  Urban and rural population piramids in Georgia since 1950’s. (Co-authors Sh. Tsiklauri, 
N. Gomelauri. http://meetings.sis-statistica.org/index.php /ginilegacy/SIS2015/ 
paper/view/3378 2015  

16. * Проблемы формирования социальной структуры населения Грузии в переходный 
период. соавтор Сулаберидзе В. А. Демографические исследования. Выпуск 23. МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет. Центр по изучению проблем 
народонаселения. Москва, 2014. с. 347.  

17. * Учитель и друг грузинских демографов. Сборник «Развитие населения и 
демографическая политика. Памяти А. Я. Кваши». Демографические исследования. 
Выпуск 23. МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет. Центр по 
изучению проблем народонаселения. Москва., 2014 г. с. 61. 

18. * Economic transformation of the family at the transitional stage in Georgia. co-autors: 
Shinjiashvili T., Gomelauri N. Materials of Conference then Transitions: Opportunities and 
Threats. Budapesht, Hungary. EAPS 2014.  

19. * Особенности демографического перехода в Грузии на фоне посткоммунистических 
стран. XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития 
экономики и общества. т. 2. 11. M. 2014. с. 758-767. 

20. * „Qualitative and methodological aspects of population projections in Georgia. Georgian 
Population Prospects: 1950-2050”. Eurostat Unece Istat demographic projections   
http://www.istat.it/archivio/137411 2013. 

21. * Особенности межтипового демографического перехода в Грузии на фоне 
посткоммунистических стран. პროფ. გ. პაპავას დაბადებიდან 90-ეწლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების 
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კრებული: "პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები 
თანამედროვე ეტაპზე". თბილისი, 2013 წ., გვ. 70-74. 

22. * Pacularities of divorce in Georgia in 1960-2009. Coautors: Shushtakashvili V., Shinjiashvili 
T., Sulaberidze V. Conference then Gender, Policies and Population. EAPS Stockholm. 2012, 
Princeton. edu.  

23. * ოჯახის ტრანსფორმაციის პრობლემები საქართველოში. პროფ. გ. წერეთლის 
დაბადებიდან 60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 
კონფერენციის მასალების კრებული "ეროვნული ეკონომიკა და გლობალიზაცია" 
2012 წ. ტ. I. გვ. 113.  

24. დემოგრაფია. სახელმძღვანელო. მე-2 გამოცემა. გადამუშავებული. შემდგენლები: 
თანაავტორობით. გ. წულაძე, ნ. მაღლაფერიძე. თბილისი, 2009 წ., 391 გვ.  

25. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების სოციალურ-დემოგრაფიული და 
საოჯახო პოლიტიკა. რუსთაველის ფონდის საბოლოო სამეცნიერო ანგარიში. 
თბილისი, 2010 წ. 

26. * The Tendencies of Fertility in Georgia in the post Communist period. Co-authors. 
Europian Populayion Conference. 2010. Vienna, Austria. 1-4 September. EAPS 
http:/epc2014.priceton.edu/abstracts/60-4. 

27. * Distorted Migration Temps: Cui Bono? The Caucasus and Globalizacion. Journal of Social, 
Political and Economic Studies. Volume 2. Issue 1 2008. p. 82. 

28. დემოგრაფია. სახელმძღვანელო. თანაავტორობით. გ. წულაძე, ნ. მაღლაფერიძე. 
თბილისი, 2007 წ. 354 გვ. 

29. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება: გუშინ, დღეს, ხვალ. თანაავტ. გ. 
წულაძე, ნ. მაღლაფერიძე, გ. მამარდაშვილი. მონოგრაფია, 2007 წ., 183 გვ. 

30. ფიქრები ქართულ ოჯახსა და დემოგრაფიაზე. მონოგრაფია. 2007 წ., 490 გვ. 

31. * მოსახლეობის აღწარმოების ტიპთაშორისი პერიოდი საქართველოში. თანავტ. მ. 
დემეტრაშვილი, ვ. შუშტაკაშვილი. ჟურ. `მაცნე~, #4 2005 წ., გვ. 70-84.  

32. * О некоторых факторах, современной трансформации общества и семьи в Грузии. Ж. 
«Общество и экономика», № 3-4, 2002. С.230-237. 

33. * Демографические тенденции и перспективы семейной политики в Грузии 
переходном периде. В соавт. М.И Мирианашвили, А.Б.Синельников, В.А. 
Сулаберидзе. Ж. "Вестник МГУ"; М; 2002; ст. 57-68.  

34. * Formation of Macro Socio-Demographic Environment in Georgia at the Transitional 
Stage, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Volume 166, N 2, September-October 
2002, P.394 

35. * Importance of the Family Planning and Reproductive Behaviour Issues in the Transition 
Period. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Volume 165, N 2, March-April 2002, 
P.436 

36. * Политико-демографические аспекты насильственной миграции. Ж. «Мацне».Т.9 № 4 
2001. С.260-271. 
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37. * Проблемы социально-демографической политики в Грузии. Ж. «Общество и 
экономика», № 3-4, 2001.с.162-169. 

38. * Депопуляция в странах с переходной экономикой. Ж. «Социологические 
исследования».  №11-01, 2001. с. 114-117 

39. სოციალურ-დემოგრაფიული პოლიტიკის ახლებური გააზრებისათვის, ჟ. "მაკრო 
მიკრო ეკონომიკა". 2001 წ., გვ. 36-40. 

40. სოციალურ-დემოგრაფიული პოლიტიკის მეთოდოლოგიური საკითხები 
გარდამავალ ეტაპზე. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები, 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური 
კვლევის ინსტიტუტის შრომების კრებული, 2001 წ. ტ. 1, გვ. 20-30.  

41. საქართველოს დემოგრაფიული დაბერების სტრუქტურული თავისებურებანი 
სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების დემოგრაფიული დაბერების ფონზე. კრებული 
"მოსახლეობის დაბერების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები", თბილისი, 2000 
წ., გვ. 95 

42. * Депопулация в аспекте взглядов неомальтусианцев о перенаселении. Ж. «Мацне». 
2000. Т.10. № 1-2 с.51-64  

43. * Toward Poverty Eradication in Georgia. Poverty in Transition and Transition in Poverty. 
Published in Association with UNESCO. 1999. p. 147- 195 

44. * Особенности ценностных ориентации руководителей предприятии Грузии в условях 
экономической реформы. Ж. «Общество и экономика», № 6. 1998. С. 117-130.  

45. * Die social-ekonomischen und demographischen Aspekte der Erdolleitung in Georgien, H. 
Best, U. Becker, Sozialwissens chaften im neuen Osteuropa. coauthors. T. Zubiashvili, G. 
Grigolashvili. 3, Vol. 5, Berlin 1997, p. 79. 

46. * მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების სოციალურ-დემოგრაფიული პოლიტიკა. 
სოციალურ-ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გარდამავალ 
პერიოდში. თანაავტ. მ. მირიანაშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის 
მასალები, #13-14, უკრაინა, ქ. კიევი, 2000. წ., გვ. 93-96. 

47. თაობა და საქართველოს ახალგაზრდობის დემოგრაფიული პორტრეტი 
ამიერკავკასიის ქვეყნების ახალგაზრდობის ფონზე. "მეცნიერება". თბილისი, 1996 
წ., 32 გვ. (პრეპრინტი) 

48. ამიერკავკასიისა და საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება (მოკლე 
ანალიზი). "მეცნიერება". თბილისი, 1996 წ., 21 გვ. (პრეპრინტი) 

49. საქართველოს სსრ მთიანეთის დემოგრაფიული განვითარება. მონოგრაფია. 
"მეცნიერება". თბილისი, 1986 წ. 

50. საქართველოს სსრ ახალგაზრდობის სოციალურ-დემოგრაფიული პორტრეტი. 
თანაავტ. მ. ხმალაძე. საქ. ალკკ. ცკ. ქ. ბორის ძნელაძე 1980 წ. (პრეპრინტი) 

ვარსკვლავებით აღნიშნულია საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო 
ნაშრომები. 
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