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სტატიები:
2019 წელი
12. ნ. მგელაძე. შავი ზღვა და საზღვაო ტრადიციების ასახვა ქართულ ეროვნულ ცნობიერებაში.სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია): საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2019.
13. ნ. მგელაძე. სამცხური ტრადიციული საცხოვრებელი სახლის „დარბაზის” გეგმარება და
ფუნქციები.-საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია

„ჰუმანიტარული

მეცნიერებები

გლობალიზაციის ეპოქაში”, ქუთაისი, 2019 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
14. ნ. მგელაძე. კათოლიკეთა ისტორიისა და იდენტობის საკითხისათვის სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოში.-საქართველო და კათოლიკური სამყარო: ისტორიული და კულტურული
ასპექტები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო
კონფერენცია, მოხსენებათა ანოტაციები, ბათუმი, 2019 (თანაავტორი: მანუჩარ ლორია).
2018 წელი
15. ნ. მგელაძე. მკურნალობასთან დაკავშირებული მაგიური რიტუალები სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოს ტრადიციულ კულტურაში.-საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
აჭარის არ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის „შრომები”, III, ბათუმი, 2018.
16. ნ.

მგელაძე.

ლაზების

ეთნიკური

იდენტობისათვის.-წყაროთმცოდნეობითი

და

ისტორიოგრაფიული კვლევები, XIX/XX, თბილისი, 2018.
17. ნ. მგელაძე. ტაოური ტრადიციული ქორწინება და ოჯახი.-ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, XIII, ბათუმი, 2018.
18. N. Mgeladze. Goderdzi pass Old Settlements in the System of Connecting Rouds of Mtkvari (Curus) and
Choroxi Basins.-Symposium. Erzurum (Republic of Turkey), 2018 (თანაავტორი: გოდერძი
ნარიმანიშვილი).
19. ნ. მგელაძე. ტერმინ „აგარის’’ ძველქართული მნიშვნელობისათვის ტაოში.-საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III’’,
ბათუმი, 2018.
20. ნ.

მგელაძე.

ბეშუმის

ნამოსახლარების

ტერიტორიაზე

წარმოებული

არქეოლოგიური

სამუშაოების ანგარიში.-2018 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2018 (თანაავტორები: გოდერძი ნარიმანიშვილი, კახა
ქამადაძე, ნინო შანშაშვილი, თემურ ტუნაძე).
2017 წელი
21. ნ. მგელაძე. ანთროპოლოგიური ბიოგრაფიები: მარგარეტ მიდი.-ანთროპოლოგიური კვლევანი,
III, თბილისი.
22. ნ. მგელაძე. ყოროლისთავის წმიდა პანტელეიმონის სახელობის ეკლესია.-ჩვენი სულიერების
ბალავარი, IX, თბილისი, 2017 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
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23. ნ. მგელაძე. ახალშენის ფერისცვალების სახელობის ეკლესია.-სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო
(ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,
ბათუმი, 2017, (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
24. ნ. მგელაძე. ქართველური წარმომავლობის ეთნიკური ჯგუფების ისტორიისათვის: ზანთა
სატომო განშტოების - ლაზების ვინაობისათვის.-წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული
კვლევები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2017.
25. ნ. მგელაძე. ხატის (/ჯვარის) მიწები ტოპონიმიკაში და საეკლესიო მიწისმფლობელობის
საკითხები განვითარებული და გვიანი შუასაუკუნეების სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში.დიალექტოლოგიური კრებული, 37-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,
თბილისი, 2017 (თანაავტორი: ბექა მგელაძე).
26. ნ. მგელაძე. დასახლების ფორმათა თავისებურებანი ტაოში - პარხლის ხეობაში.-ბსუ-ს
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, XI, ბათუმი,
2017.
27. ნ. მგელაძე. „ბატონები” და ბატონებთან დაკავშირებული ტრადიციული რწმენა-წარმოდგენები
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში.-ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის „შრომები”,
XIV-XV, თბილისი, 2017.
28. ნ. მგელაძე. ქართველური წარმომავლობის ეთნიკური ჯგუფების ისტორიისათვის: ზანთა
სატომო განშტოების - ლაზების ვინაობისათვის.-წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული
კვლევები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2017.
2016 წელი
29. ნ. მგელაძე. კულტურული იდენტობისა და ქართულ-ბერძნული ურთიერთგავლენების
საკითხისათვის.-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2016.
30. ნ. მგელაძე. ზოომორფული სიმბოლიკა აჭარის მოსახლეობის რწმენა-წარმოდგენებსა და წესჩვეულებებში.-სამხრეთ-დასავლეთ

საქართველოს

ეთნოლოგიის

პრობლემები,

IV,

2016

(თანაავტორი: თამილა ლომთათიძე).
31. ნ. მგელაძე. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ლაზეთი (წყაროები, ისტორიოგრაფია და შესწავლის
პრობლემები).-ქართული წყაროთმცოდნეობა, თბილისი, 2016.
32. ნ. მგელაძე. ფორმალური მეთოდები და ნათესაობის ტერმინოლოგია - სემიოტიკურ ნიშანთა
სისტემა ანთროპოლოგიაში: ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა, სემიოტიკის VII საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2016.
33. ნ. მგელაძე. მაჭახლელ მუჰაჯირთა ყოფისა და კულტურის ზოგიერთი საკითხი.-მუჰაჯირები,
მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2016.
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34. ნ. მგელაძე. სამეურნეო ნაგებობების ისტორიიდან საქართველოში: კლარჯული „ნალია”.-ტაოკლარჯეთი, VI საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 2016.
35. ნ.

მგელაძე.

ამერიკული

ანთროპოლოგიური

ბიოგრაფიები

-

ჯორჯ

მერდოკი.-VIII

საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2016.
36. ნ. მგელაძე. ზედა კვირიკეს წმიდა კონსტანტინესა და ელენეს ეკლესია.-სულიერების ბალავარი,
VIII, ბათუმი, 2016 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
37. ნ. მგელაძე. იუნუს ბერიძის სახლი სოფელ ფურტიოში.-წიგნში: ე. ბერიძე. ლევან ბერიძე - 100,
ბათუმი, 2016 (თანაავტორები: თემურ ტუნაძე, ეთერ ბერიძე).
38. ნ.

მგელაძე.

პონტოელ

ბერძენთა

გვარი

და

ნათესაობის

სისტემა

საქართველოს

შავიზღვისპირეთში.-XXXVI დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2016.
2015 წელი
39. ნ. მგელაძე. ხატილა’ს მნიშვნელობისა და ისტორიისათვის.-იაკობ გოგებაშვილისადმი
მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2015 (თანაავტორი: მამია
ფაღავა).
40. ნ. მგელაძე. ქართველი მუსლიმები: ცნობიერება, სახელმწიფო და ისტორიული თანაცხოვრება.ბათუმის საერთაშორისო ფორუმი: „რელიგია და მშვიდობა”, ბათუმი, 2015 (თანაავტორი თემურ
ტუნაძე).
41. ნ. მგელაძე. სარფის ეთნოგრაფიული მოზაიკა.-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2015.
42. ნ. მგელაძე. დევსქელი’ს სემანტიკისათვის.-XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური
სამეცნიერო სესიის მასალები (ბათუმი: 23-24 ოქტომბერი), თბილისი, 2015 (თანაავტორი: მამია
ფაღავა).
43. ნ. მგელაძე. კლარჯ მუჰაჯირთა ყოფისა და კულტურის საკითხები.-აჭარა (წარსული და
თამანედროვეობა), ბათუმი, 2015.
44. ნ.

მგელაძე.

კოლხური

(მეგრულ-ლაზური)

ნათესაობის

ტერმინთა

შედარებითი

ანალიზისათვის.-გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის
სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2015.
45. ნ.

მგელაძე.

ქართლის

ცხოვრების

ორი

ადგილის

განმარტებისათვის.-ქართული

წყაროთმცოდნეობა, XV-XVI, თბილისი, 2013/2014 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
46. ნ. მგელაძე. ტრადიციული კლარჯული ოჯახისა და საოჯახო ყოფის საკითხისათვის.-ბსუ-ს
ქართველოლოგიის ცენტრის XI სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2015.
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47. ნ. მგელაძე. ქართველი მუჰაჯირების დასახლების ფორმათა თავისებურებები და საგვარეულო
ნარატივები თურქეთში.-მუჰაჯირები, III (XIV) სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი,
2015.
2014 წელი
48. ნ.

მგელაძე.

სვანური

„ლამხუბ”

(სოციალური

ინტერპრეტაცია).-რესპუბლიკური

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2014.
49. ნ. მგელაძე. სოფელი თხილვანა (მოკლე ეთნოგრაფიული დახასიათება).-გამონათლევი, I,
სამეცნიერო და მხატვრულ-პუბლიცისტური წერილების კრებული, ბათუმი, 2014.
50. ნ. მგელაძე. ტრადიციული ქორწილი და საქორწინო რიტუალები კლარჯეთში (ნიგალის ხევი).ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, VIII,
ბათუმი, 2014.
51. ნ. მგელაძე. ედვარდ საპირი - ამერიკული ლინგვისტური ანთროპოლოგიის ფუძემდებელი.-VII
საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2014.
52. ნ. მგელაძე.
(ქართველი

ქართულ-ოსმალური
მუსლიმების

ურთიერთობის

საფლავის

შესწავლის

ქვები).-ისტორიული

მატერიალური

რეპრეზენტაცია:

წყაროები

თეორიული

მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე), თბილისი, 2014.
53. ნ. მგელაძე. სიახლეები ქართული ეკლესიის ისტორიაში (გოდერძის უღელტეხილის - ბეშუმის
ნაეკლესიარი).-ჩვენი სულიერების ბალავარი, VI, თბილისი, 2014 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
54. ნ. მგელაძე.

ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების ტრადიციული ოჯახი და საოჯახო

ყოფა თურქეთში. - კრებული, IX, ბათუმი, 2014.
55. ნ. მგელაძე.

ქლასქური’ს

ეტიმოლოგიისათვის.-საერთაშორისო

კონფერენცია

-

„ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II”, ბათუმი, 2014 (თანაავტორი:
მამია ფაღავა).
56. ნ. მგელაძე.

მუჰაჯირთა ეთნონიმიკა თურქეთში და ეთნონიმიკასთან დაკავშირებული

ცნობიერება.-იაკობ

გოგებაშვილისადმი

მიძღვნილი

მეორე

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია, თბილისი, 2014.
57. ნ. მგელაძე.

მეგრულ-ლაზური

ნათესაობის

ტერმინების

შედარებითი

ანალიზი.-იაკობ

გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები, გორი, 2014.
58. ნ. მგელაძე.

ქართლის

ცხოვრების

ორი

ადგილის

განმარტებისათვის.-ქართული

წყაროთმცოდნეობა, XV-XVI, თბილისი, 2013/2014 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
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59. ნ. მგელაძე. ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს
ეთნოლოგიის პრობლემები.-ქართული წყაროთმცოდნეობა, XV-XVI, თბილისი, 2013/2014
(თანაავტორები: ზაზა შაშიკაძე, თემურ ტუნაძე).
2013 წელი
60. ნ. მგელაძე. ტრადიციული ქორწილი და საქორწინო რიტუალები კლარჯეთში.-ბსუ-ს
ქართველოლოგიის ცენტრის X სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და მოხსენებათა თეზისები,
ბათუმი, 2013.
61. ნ. მგელაძე. აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის ექსპონანტი - სავარძელი.-ხარიტონ ახვლედიანის
სახელობის აჭარის მუზეუმის „მაცნე”, VI, ბათუმი, 2013 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
62. ნ. მგელაძე. ჩოლოქ-ნატანების აკვატორიაში აღმოჩენილი გვიანელინისტური ხანის ჩაძირული
გემის ნაშთები.-აჭარა (წარსული და თანამედროვეობა): 2012 წლის არქეოლოგიური გათხრების
შედეგები, ბათუმი, 2013 (თანაავტორი: ამირან კახიძე).
63. ნ. მგელაძე. კლარჯული კარტლა’ს (//ქართლა’ს) მნიშვნელობისათვის.-XXXIII რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, გორი, 2013.
64. ნ. მგელაძე. საერო და სასულიერო განათლების თანაარსებობის საკითხისათვის აჭარაში.ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: ისტორია და
თანამედროვეობა, კრებული I, თბილისი, 2013 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
65. ნ. მგელაძე. საქართველოს შავიზღვისპირეთის - ბათუმის პონტოელი ბერძნების ყოფა
(საქორწინო ტრადიციები).-ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა, III, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2013 (მარინა გიორგაძე).
66. ნ. მგელაძე. ზოტის ნაეკლესიარი - საყდრის გორა.-ჩვენი სულიერების ბალავარი, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, V, თბილისი, 2013 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
67. ნ. მგელაძე. ქორწინება და საქორწინო ტრადიციები თურქეთის შავიზღვისპირეთის ქართველ
მუჰაჯირებში (ორდუს ვილაეთი).-შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „კრებული”,
ბათუმი, 2013.
2012 წელი
68. ნ. მგელაძე. ანთროპოლოგიური ბიოგრაფიები: ამერიკული ანთროპოლოგიის სათავეებთან ლუის ჰენრი მორგანი.-VI საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2012
(თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
69. ნ.

მგელაძე.

ჯემალ

ნოღაიდელი

სამხრეთ-დასავლეთ

საქართველოს

მოსახლეობის

კულტურული მემკვიდრეობის მკვლევარი.-მუზეუმის მაცნე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის
აჭარის მუზეუმი, V, ბათუმი, 2012.
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70. ნ. მგელაძე. ეპიზოდები მუჰაჯირთა ცხოვრებიდან.-მუზეუმის მაცნე, ხარიტონ ახვლედიანის
სახელობის აჭარის მუზეუმი, V, ბათუმი, 2012 (თანაავტორები: მამია ფაღავა, მალხაზ ჩოხარაძე,
ზაზა შაშიკაძე).
71. ნ. მგელაძე.

ქართულ-ოსმალური

ურთიერთობის

შესწავლის

მატერიალური

წყაროები

(მუსლიმთა საფლავის ქვები).-ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და
კონკრეტული კვლევები, თბილისი, 2012 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
72. ნ. მგელაძე. ქორის (სახლი, ოხორი) მნიშვნელობისათვის ჭოროხის ხეობის ქართულ
მოსახლეობაში.-ტაო-კლარჯეთი, II საერთაშორისო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები,
თბილისი, ბათუმი, 2012 (თანაავტორი მამია ფაღავა).
2011 წელი
73. В.

Мгеладзе.

Терминологическая

модель

мегрельско-лазского

(колхидского)

родства

в

причерноморье Грузии.-Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History,
Anthropology, Literature and Linguisties, II, Blagoevgrad-Batumi, 2011.
74. ნ. მგელაძე. საყურადღებო გამოკვლევა, რეცენზია ეთერ ბერიძის წიგნზე - „ნიგალი: ისტორიულეთნოგრაფიული და ლინგვისტურ-ტოპონიმიკური ასპექტები.-ისტორიის და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის „შრომები”, X, თბილისი, 2010-2011 (თანაავტორი: იზა ჩანტლაძე).
75. ნ. მგელაძე. დემონთა სამყარო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მითორელიგიაში (1. ლომპაპი
და კუდიანები).-ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის „შრომები”, X, თბილისი, 2010-2011.
76. ნ. მგელაძე. არგონავტების ვინაობა და კოლხთა მეფის აიეტის ასული მედეა.-მუზეუმის მაცნე
(ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი), IV, ბათუმი, 2011 (თანაავტორი: გოდერძი
ტოტოჩავა).
77. ნ. მგელაძე. აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის მაჰმადიანური საფლავის ქვების კოლექცია.მუზეუმის მაცნე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი), IV, ბათუმი, 2011
(თანაავტორები: თემურ ტუნაძე, ტარიელ ნაკაიძე).
78. ნ. მგელაძე. ვაჟა ფშაველა და საქართველოს ეთნოგრაფია.-მუზეუმის მაცნე, ხარიტონ
ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი, IV, ბათუმი, 2011.
79. ნ. მგელაძე. იზა ჩანტლაძე - სამხრული კილოების მკვლევარი.-პროფესორ იზა ჩანტლაძის 70
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, თბილისი, 2011 (თანაავტორები: მამია
ფაღავა, რამაზ ხალვაში).
80. ნ. მგელაძე. ხინოს ხეობის ტოპონიმია.-XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
სესიის მასალები, ეძღვნება ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავს, თბილისი, 2011
(თანაავტორი: მამია ფაღავა).
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81. Nugzar Mgeladze. Modern Problems of Legal Anthropology in Georgia (“Lynch Law’’).-Perceptions of
the State and Legal Practice in the Caucasus (Anthropological Perspectives on Law and Politics), Batumi,
2011.
82. ნ. მგელაძე. აჭარისწყლის ხეობა საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი საერთაშორისო გზების
სისტემაში.-ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია
ლინგვოკულტუროლოგიასა და ანთროპოლოგიაში, II, ბათუმი, 2011 (თანაავტორი: გოდერძი
ნარიმანიშვილი).
83. ნ. მგელაძე. ქართველი ხალხის ტრადიციული საზოგადოების სოციალური აგებულებისათვის
(განზოგადებული

კვლევის

ცდა).-ლინგვოკულტუროლოგიური

ძიებანი,

პირველი

საერთაშორისო კონფერენცია ლინგვოკულტუროლოგიასა და ანთროპოლოგიაში, II, ბათუმი,
2011.
2010 წელი
84. ნ. მგელაძე. ამერიკული ისტორიული სკოლა და კულტურული რელატივიზმი.-ლიტერატურა,
კულტურა, ხელოვნება, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, პოლიტიკა, ისტორია, ეკონომიკა,
განათლება და საზოგადოება, ქუთაისი, 2010 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
85. ნ. მგელაძე. სარწმუნოებრივი თანამშრომლობის გზაჯვარედინი და რეგიონული პოლიტიკის
პრობლემები სამხრეთ კავკასიაში (ისტორია თანამედროვეობა).-სამხრეთ კავკასია: რეგიონული
თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები, ბათუმი, 2010.
86. ნ. მგელაძე. გიორგი ჩიტაია და საქართველოს სოციოკულტურული ისტორიის პრობლემები.მუზეუმის მაცნე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი, III, ბათუმი, 2010.
87. ნ. მგელაძე. „ბეგების სასაფლაო”: ხიმშიაშვილთა ფეოდალური საგვარეულოს საძვალე დაბა
ხულოში.-ეთნოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2010 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
88. ნ. მგელაძე. ბათუმის თანამედროვე რელიგიური პორტრეტი (კათოლიკები, გრიგორიანელები,
მუსლიმები, იუდეველები, მართლმადიდებელი ბერძნები).-ბათუმი - წარსული და
თანამედროვეობა, I, ბათუმი, 2010 (თანაავტორი: მანუჩარ ლორია).
89. Н. В. Мгеладзе. Проблема этнической идентификации и иновационные процессы в традиционном
быту грузинских мусульман.-Международная научная конференция - Археология, этнология,
фольклористика Кавказа, Тбилиси-Гори-Батуми, 2010.
90. ნ. მგელაძე. მათემატიკური მოდელირების მეთოდოლოგიური პრობლემები ეთნოლოგიასა და
სოციოკულტურულ ანთროპოლოგიაში.-კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XII, თბილისი,
2010.
91. ნ. მგელაძე. ანთროპოლოგიური ბიოგრაფიები: 1. ფრანც ბოასი - თანამედროვე ამერიკული
ანთროპოლოგიის ფუძემდებელი - I (სალექციო ჩანაწერები).-ანთროპოლოგიური კვლევანი,
თბილისი, I, 2010.
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92. ნ.

მგელაძე.

ოსმალური

გავლენები

სამხრეთ-დასავლეთ

საქართველოს

მემორიალურ

კულტურაში.-კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2010
(თთანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
93. ნ. მგელაძე. გიორგი ჩიტაია და საქართველოს სოციოკულტურული ისტორიის პრობლემები.მუზეუმის მაცნე , ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი, III, ბათუმი, 2010.
94. N. Mgeladze. Ottoman Influences on the memorial Culture of South-West georgia of the 19 th c.-Proceedings
of II International Congress of Caucasiologists», II, Tbilisi, 2010.
95. N. Mgeladze. Crossroad of Religius Cooperation and Regional Problems in South Caucasus (History and
Modernity).-South Caucasus: Problems and Prospects of Regional Cooperation, batumi, 2010.
96. N. Mgeladze. Anthropological Biograhhies: 1. Franc Boas – Founder of Modern American Anthropology, I
(Lecture Notes).-Anthropological Researh, I, Tbilisi, 2010.
2009 წელი
97. ნ. მგელაძე. ვეშაპის კულტი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში და ვეშაპოიდების შესწავლის
ისტორიისათვის (ნაწილი II).-სამუზეუმო მაცნე (ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის
მუზეუმი), II, ბათუმი, 2009 (თანაავტორი: გოდერძი ტოტოჩავა).
98. ნ. მგელაძე. ეთნოპოლიტიკური სიტუაცია აჭარაში XIX საუკუნის მეორე ნახევარსა და XX
საუკუნის

დასაწყისში.-სამხრეთ-დასავლეთ

საქართველო

მეზობელ

სახელმწიფოთა

გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში, ბათუმი, 2009 (თანაავტორები: ვახტანგ შამილაძე,
მანუჩარ ლორია).
99. ნ. მგელაძე. საზოგადოებრივი ყოფა.-სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები აჭარა (V საუკუნე-1877 წელი), ტ. II, ბათუმი, 2009.
100.

ნ. მგელაძე. არტურ ფონ ზუტნერის რომანი - „აჭარლები“ და XIX საუკუნის II ნახევრის

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის პრობლემები.-აჭარა უცხოელ
ავტორთა შრომებში (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), ბათუმი, 2009 (თანაავტორი: თემურ
ტუნაძე).
101.

Н. В. Мгеладзе. Процесс интеграции в области гуманитарных наук и предметная сфера

социокултурной

антропологии.-Кавказ-археология

и

етнология

(международная

научная

конференция), баку, 2009 (Соавторстве: В. М. Шамиладзе). 100.
102. ნ. მგელაძე. ოჯახი და საოჯახო ყოფა.-სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის
ნარკვევები - აჭარა (V საუკუნე-1877 წელი), ტ. II, ბათუმი, 2009.
103. ნ. მგელაძე. დასახლების ფორმები.-სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები
- აჭარა” (V საუკუნე-1877 წელი), ტ. II, ბათუმი, 2009.
104. ნ. მგელაძე. ლაზი ხელოსნების სამშენებლო ტრადიციები ჭოროხ-აჭარისწყლის ხეობებში.გურამ კარტოზია - 75, თბილისი, 2009 (თანაავტორები: ნოდარ შოშიტაშვილი, ჯემალ მიქელაძე,
თემურ ტუნაძე).
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105. ნ.

მგელაძე.

ტრადიციული

ოჯახის

ისტორიის

საკითხები

სამხრეთ-დასავლეთ

საქართველოში.-კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XII, თბილისი, 2009.
106. ნ. მგელაძე. აჭარისწყლის ხეობა საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი საერთაშორისო
სავაჭრო-სატრანზიტო გზების სისტემაში.-ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, I, ბათუმი, 2009
(თანაავტორი: გოდერძი ნარიმანიშვილი).
107. ნ. მგელაძე. ქართველი ხალხის ტრადიციული საზოგადოების სოციალური აგებულებისათვის
(განზოგადოებული კვლევის ცდა).-ლინგვოკულტურო-ლოგიური ძიებანი, I, ბათუმი, 2009.
2008 წელი
108. Н. В. Мгеладзе. Духовные аспекты очага (по этнографическим материалам Аджарии), Москва
2008

(ინტერნეტ-ჟურნალი:

Особенности

религиозного

сознания

Грузии),

Москва,

http://www.krotov.info/lib_sec/04_g/ruz/ia_13.htm#8 ( соавторстве: Т. Х. Тунадзе).
109. ნ. მგელაძე. ვეშაპის კულტი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში და ვეშაპოიდების შესწავლის
ისტორიისათვის (ნაწილი I).-სამუზეუმო მაცნე (ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის
მუზეუმი), I, ბათუმი, 2008 (თანაავტორი: გოდერძი ტოტოჩავა).
110.

ნ. მგელაძე. მოსახლეობის დინამიკა, ეთნოკონფესიური და სოციალური სტრუქტურა.-

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები

- აჭარა, III, ბათუმი, 2008

(თანაავტორი: თამაზ ფუტკარაძე).
111. ნ.
მგელაძე.
სოციოკულტურული
ანთროპოლოგიის
საგნობრივი
პრობლემები.ანთროპოლოგია - მომავლის მეცნიერება!?, სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული,
თბილისი, 2008 (თანაავტორი: ვახტანგ შამილაძე).
112. ნ. მგელაძე. ანდრია პირველწოდებული და პირველი სამოციქულო ეკლესიის მშენებლობის
ისტორია საქართველოში.-წმიდა ანდრია პირველწოდებულის გზით, სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები), თბილისი, 2008 (თანაავტორი: მიხეილ ქურდიანი).
113. ნ. მგელაძე. ლაზი ხელოსნების სამშენებლო ტრადიციები ჭოროხ-აჭარისწყლის ხეობებში.გურამ კარტოზია - 75, თბილისი, 2008 (თანაავტორები: ნოდარ შოშიტაშვილი, ჯემალ მიქელაძე,
თემურ ტუნაძე).
2007 წელი
114. ნ. მგელაძე. ალექსი რობაქიძის ცხოვრება და მოღვაწეობა.-კულტუროლოგიური და
ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი საქართველოში, II, ბათუმი, 2007.
115. Н. В. Мгеладзе. А. И. Робакидзе и грузинское кавказоведение (к 100-летию со дня рождение).Археология, этнология, фолклористика Кавказа, новейшие археологические и этнографические
исследования на Кавказе, Махачкала, 2007 (соавторстве: В. М. Шамиладзе).
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116. ნ. მგელაძე. საინტერესო აღმოჩენა გუბაზეულის ხეობაში (ზოტის კოლხური ცული).-ნიკო
ბერძენიშვილის ინსტიტუტის „შრომები”, V, ბათუმი, 2007 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
117.

ნ. მგელაძე. რაჭის 2007 წლის საველე-ეთნოგრაფიული ექსპედიციის შედეგები (სოფელი

მოტყიარი).-სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, I, ბათუმი, 2007
(თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
118. Н. В. Мгеладзе. Каменный гроб из села Вашловани (Алме).-Археология, этнология,
фолклористика Кавказа, Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси, 2007 (соавторстве: Т.
Тунадзе).
119. ნ. მგელაძე. საჭრეთელი.-ეთნოლოგიური ძიებანი, III, თბილისი, 2007 (თანაავტორი: თემურ
ტუნაძე).
120. ნ. მგელაძე. აჭარისწყლის ხეობაზე გამავალი სავაჭრო-სატრანზიტო გზების შესახებ.-იბერიაკოლხეთი, საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქეოლოგიურისტორიული კვლევანი, 3, თბილისი, 2007 (თანაავტორი: გოდერძი ნარიმანიშვილი).
121. ნ. მგელაძე.

საზოგადოებრივი ყოფის საკითხები აჭარაში.-კავკასიის ეთნოლოგიური

კრებული, X, თბილისი, 2007 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
122. ნ. მგელაძე. სულიერი სამყარო.-სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები აჭარა, ტ. I, უძველესი დროიდან ახ. წ. V საუკუნემდე, ბათუმი, 2007.
123. ნ. მგელაძე. კულტურული პლურალიზმი თანამედროვე ამერიკის ეროვნულ პოლიტიკაში.-ივ.
ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ცენტრის საქართველოს
ასოციაციის ამერიკათმცოდნეობის IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია - ამერიკულქართული ურთიერთობები: ისტორია და თანამედროვეობა, თბილისი, 2007 (თანაავტორი:
ვახტანგ შამილაძე).
2006 წელი
124. ნ. მგელაძე. აჭარული სახლის შიდა საკომუნიკაციო სისტემა.-ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
შტუდიები, X, თბილისი, 2006 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
2005 წელი
125. ნ. მგელაძე. ლაზური ოფუტე.-ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტის „შრომები’’, IV, ბათუმი, 2005.
126. Н. В. Мгеладзе. О некоторых теоретических и методологических проблемах современной
этнологии.-Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа, сборник кратких содержаний
докладов, Баку, 2005 (соавторстве: В. М. Шамиладзе).
127. ნ. მგელაძე. რიტუალური პურის საცხობი ყალიბი ოლადაურის თემიდან.-კავკასიის
ეთნოლოგიური კრებული, IX, თბილისი, 2005 (თანაავტორები: ლერი ლევიძე, თემურ ტუნაძე).
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128. ნ. მგელაძე. ჰემშინთა ისტორიისათვის აღმოსავლეთ თურქეთსა და სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოში.-საისტორიო მაცნე, XV, ბათუმი, 2005 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
129. ნ. მგელაძე. აჭარა, მაჭახელი, ჭოროხი - ეტიმოლოგიის ცდა.-შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის „შრომები’’, VII, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, ბათუმი 2005 (თანაავტორი:
მამია ფაღავა).
130. ნ. მგელაძე. აჭარის მატერიალური კულტურის ძეგლებში ასახული უძველესი რელიგიური
წარმოდგენები.-საისტორიო მაცნე, XIV, ბათუმი, 2005 (თანაავტორი: ნანა ხახუტაიშვილი).
131. Н. В. Мгеладзе. О некоторых теоретических и методологических проблемах современной
этнологии.-Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа, Сборник кратких содержаний
докладов, Баку, 2005 (соавторстве: В. М. Шамиладзе).
2004 წელი
132. ნ. მგელაძე. მაჰმადიანური საკულტო ნაგებობების მშენებლობის ისტორიიდან აჭარაში
(ხულოს მეჩეთი).-კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, VIII, თბილისი, 2003.
2003 წელი
133. Н. В. Мгеладзе. Железный колхидский топор из с. Зоти.-Археология, Этнология и
Фольклористика Кавказа, Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси, 2004 (соавторстве: Т.
Тунадзе).
134. Н. В. Мгеладзе. Этническое самосознания и язык среди азербайджанского населения в Квемо
Картли.-Azerbaijan arxeologiyasi vэ etnografyasi, baki, 2003 (соавторстве Т. Путкарадзе).
135. Н. В. Мгеладзе. Из истории хемшинов Восточной Турции и Юго-западной Грузии.-Археология,
Этнология и Фольклористика Кавказа, Ереван, 2003 (соавторстве: Т. Тунадзе).
136. ნ. მგელაძე. საზოგადოებრივი განვითარების ფორმაციული კლასიფიკაციის სწავლების
პრობლემები საქართველოს ისტორიაში.-ისტორია - ერის მეხსიერება და ქვეყნის ძლიერების
ბალავარი, ბათუმი, 2003.
2002 წელი
137. ნ. მგელაძე. ეგზოგამიის ზოგიერთი თავისებურება ქართველი ხალხის ტრადიციულ
საზოგადოებაში.-ოჩხარი, ჯულიეტა რუხაძისადმი მიძღვნილი ეთნოლოგიური, ისტორიული და
ფილოლოგიური ძიებანი, თბილისი, 2002.
138. ნ. მგელაძე. მიცვალებულის კულტი და სამგლოვიარო რიტუალი აჭარაში.-ბათუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, IV, ბათუმი, 2002.
139. Н. В. Мгеладзе. К вопросу истории мусульманских культовых сооружении в Аджарии
(Хулойская мечет).-Археология (IV) и Этнология (III) Кавказа, Сборник кратких содержаний
докладов, Тбилиси, 2002 (соавторстве: Т. Тунадзе).
140. ნ. მგელაძე. ქართული გვარი: სოციალური ფუნქცია, ტერმინის წარმომავლობა და
გავრცელების ეთნოლინგვისტური არეალი.-ქართველური მემკვიდრეობა, VI, ქუთაისი, 2002.
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141. ნ.

მგელაძე.

გოდერძის

უღელტეხილის

ნამოსახლარები.-ჯავახეთი

(ისტორია

და

თანამედროვეობა), I, ახალციხე, 2002 (თანაავტორი: გოდერძი ნარიმანიშვილი).
2001 წელი
142. ნ. მგელაძე. დაცემული ანგელოსები ხალხურ დემონოლოგიაში - ალი.-საისტორიო მაცნე, №10,
ბათუმი, 2001.
143. Н. В. Мгеладзе. Скрытые христианские символы в мечетях верхней Аджарии.-Конгресс
ассоциации этнографов и антропологов России, Нальчик, 2001 (соавторстве: Т. Тунадзе).
144. ნ. მგელაძე. ფარული ქრისტიანული სიმბოლოები მარეთის ხეობის მუსლიმანური საკულტო
ნაგებობების ორნამენტში.-ქართველური მემკვიდრეობა, V, ქუთაისი, 2001.
145. ნ. მგელაძე. პატრონიმიული ორგანიზაცია: გენეზისის, სტრუქტურისა და ტიპოლოგიის
პრობლემები.-ისტორიის ინსტიტი 60 წლისაა, მოხსენებების მოკლე შინაარსი, თბილისი, 2001.
146. ნ. მგელაძე. ლექსემა „გვარის’’ ისტორიის ზოგიერთი საკითხი ევრაზიულ ეთნოლინგვისტურ
სივრცეში.-ქუთაისური საუბრები, VIII, ქუთაისი, 2001.
2000 წელი
147. ნ. მგელაძე. ოძრხეს საერისთავოს მოქცევა და ქრისტიანობის გავრცელება აჭარაში.საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, ქრისტიანობა:
წარსული, აწყმო, მომავალი, თბილისი, 2000.
148. ნ. მგელაძე. ეთნოკულტურული პროცესები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში: წარსული და
თანამედროვეობა - წერილი I.-ჟურნ. „ლიტერატურული აჭარა’’, №4, ბათუმი, 2000.
149. ნ. მგელაძე. ტოპონიმი ჯვართანა და ჯვართნის ნაეკლესიარი ზემო აჭარაში.-ჟურნ.
„ლიტერატურული აჭარა’’, №5, ბათუმი, 2000.
150. ნ. მგელაძე. ქრისტიანული სიმბოლოები ზემო აჭარის მუსლიმანური საკულტო ნაგებობების
ორნამენტში (მარეთის ხეობა).-ქუთაისური საუბრები, სიმპოზიუმის მასალები, VII, ქუთაისი,
2000 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
151. Н. В. Мгеладзе. К вопросу о соотношении семьи, неразделенной группы семей и домохозяйства
(в связи с критическим обзором дефиниции «семейной общины» и «большой семьи»).Международная научная конференция - Археология, Этнография Кавказа, Краткое содержание
докладов, Баку, 2000.
152. ნ. მგელაძე. სამცხური წარმომავლობის გენეალოგიური (ნათესაური) ჯგუფების ისტორიის
ზოგიერთი საკითხი აჭარაში.-მესხეთი: ისტორია და თანამედროვეობა, ახალციხე, 2000.
153. ნ. მგელაძე. ტოპონიმისა და საკუთარი სახელის - „გოდერძის’’ მნიშვნელობისათვის.-XX
რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აკად. ს. ჯანაშიას
დაბადების 100 წლისთავისადმი, ზუგდიდი, 2000 წლის 20-21 ოქტომბერი, თბილისი, 2000.
154. ნ. მგელაძე. სიმონ ჯანაშია და ქართველი ხალხის სოციალური ორგანიზაციის ადრეული
ფორმების ისტორიის ზოგიერთი საკითხი - „სახლი’’. - აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას დაბადების
100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, თბილისი,
2000.

13

155. ნ. მგელაძე. ხალხური დემონოლოგიური აზროვნების ისტორიიდან აჭარაში (ფერი//ფერები).საისტორიო მაცნე, №9, ბათუმი, 2000.
156. ნ. მგელაძე. ეთნიკური კონფლიქტები პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში (რეცენზია).-ჟურნ.
„ლიტერატურული აჭარა’’, №4, ბათუმი, 2000 (თანაავტორი: თამაზ ფუტკარაძე).
1999 წელი
157. ნ. მგელაძე. ანდრია პირველწოდებული სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში და
კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები აჭარაში.-ჟურნ. „ლიტერატურული აჭარა’’, №3,
ბათუმი, 1999 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
158. ნ. მგელაძე. მეგრული სამოხიო: ეტიმოლოგია და სოციალური მნიშვნელობა.-ქუთაისური
საუბრები, VI, სიმპოზიუმის მასალები, თბილისი, 1999 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
159. Н. В. Мгеладзе. Патронимическая организация (интерпретация проблемы).-Вопроси этнологии
Кавказа, Краткое содержание докладов, Эреван, 1999.
160. ნ. მგელაძე.

ქვა-ჯვარი გოდერძის უღელტეხილიდან.-ბათუმის შოთა რუსთაველის

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „შრომები’’, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, III,
ბათუმი, 1999.
161. ნ. მგელაძე. სამხრულ-დასავლური ქართული ტომობრივი გაერთიანებების ადრეული ეთნოპოლიტიკური და სოციო-კულტურული ისტორიის ზოგიერთი საკითხი - 1. ბიძერთა ვინაობა,
ეთნიკური ტერიტორია და ტერმინის ეტიმოლოგია.-დავით ხახუტაიშვილის დაბადების 75
წლისთავისადმი მიძღვნილი გაერთიანებული რესპუბლიკური სამეცნიერო სესიის მასალები,
ბათუმი, 1999.
1998 წელი
162. ნ. მგელაძე. ჯვრის გამოსახულებიანი ქვის სტელა გოდერძის უღელტეხილიდან.-ჟურნ.
„ჯვარი ვაზისა’’, თბილისი, 1998.
163. ნ. მგელაძე.

ფხე//ხეს ისტორიისა და ეტიმოლოგიის საკითხები.-ბათუმის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის „შრომები’’, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, II, ბათუმი, 1998.
1997 წელი
164. ნ. მგელაძე.

ლინჩის სასამართლო საქართველოში.-გაერთიანებული სამეცნიერო სესიის

მასალები, II, ბათუმი, 1997 (თანაავტორი: მიხეილ ქამადაძე).
1996 წელი
165. ნ. მგელაძე. ღვთაება „დალის’’ თავდაპირველი ფუნქციისათვის.-პროფესორ-მასწავლებელთა
კონფერენცია, მე-4 (50), მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 1996 (თანაავტორი: ხათუნა
თავდგირიძე).
166. ნ. მგელაძე. გოდერძის უღელტეხილის ტყიანი ზოლის ძველი ნამოსახლარები.- პროფესორმასწავლებელთა კონფერენცია, მე-4 (50), მოხსენებათა თეზისები, 1996.
167. ნ. მგელაძე. სოციალურ ორგანიზაციათა ტიპოლოგიისა და მოდელირების თეორიული და
მეთოდოლოგიური

პრობლემები.-კულტუროლოგიური

და

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული

ძიებანი საქართველოში, ბათუმი, 1996 (თანაავტორი: ნურბულატ მასანოვი)..
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168. ნ. მგელაძე. მასალები საცხოვრებელ კომპლექსსა და სოციალურ ურთიერთობათა საკითხებზე
ბალსზემო

სვანეთში.-კულტუროლოგიური

და

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული

ძიებანი

საქართველოში, ბათუმი, 1996 (თანაავტორი: ჯემალ მიქელაძე).
169. ნ. მგელაძე. ეშმაკი.-საისტორიო მაცნე, №3, ბათუმი, 1996.
170. ნ. მგელაძე. ივანე ჯავახიშვილი და ქართველი ხალხის სოციალური ისტორიის საკითხები
(სახლი’ს//სახლეული’ს მნიშვნელობისათვის).-კოლხეთის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის I
ერთობლივი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 1996.
1995 წელი
171. ნ. მგელაძე. კავკასიის ხალხთა ეთნოლინგვისტური ურთიერთობის ისტორიიდან - 1. ხე//ფხე
სუფიქსი.-XV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მუშაობის გეგმა და
მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1995 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
172. ნ. მგელაძე.

ქართული გვარი: ეტიმოლოგია და სემანტიკა-ბათუმის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, I, ბათუმი, 1995.
173. ნ. მგელაძე. გვარშიდა ქორწინების აკრძალვები საქართველოში.-ბათუმის დამოუკიდებელი
უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა II სამეცნიერო კონფერენციის
მოხსენებათა გეგმა და თეზისები, ბათუმი, 1995.
1994 წელი
174. N. Mgeladze Ajarians.-Encyclopedia of World Cultures, Vol.VI. Russia and Eurasia/China. Boston,
Massachusetts, 1994.
175. N. Mgeladze. Ingilos.-Encyclopedia of World Cultures, Vol. VI. Rassia and Eurasia/China. Boston,
Massachusetts, 1994.
176. ნ. მგელაძე. ადამიანის უნივერსალური ბიოსოციალური ნიშნები ანთროპოგენეზის შუქზე და
ევოლუციის

პრობლემები.-ბათუმის

დამოუკიდებელი

უნივერსიტეტის

პროფესორ-

მასწავლებელთა და სტუდენტთა I სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა გეგმა და მასალები,
ბათუმი, 1994.
1993 წელი
177. ნ. მგელაძე.

სოციალურ ორგანიზაციათა ტიპოლოგიის თეორიული საფუძვლები.-XXI

რესპუბლიკური სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 1993.
1992 წელი
178. Н. В. Мгеладзе. Аджарцы и ингилойцы: историко-этнографические группы грузинского народа.Расы и народы, XII, Москва, 1992.
179. Н. В. Мгеладзе. Формы социальной организации и система терминов родства в традиционной
культуре грузинского народа (этнокультурные аспекты, историческая и локально-региональная
специфика).-Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук,
Москва, 1992.
180. Н. В. Мгеладзе. Рецензия на книгу - И. Д. Анчабадзе, Н. Д. Волкова. Старый Тбилиси (город и
горожане в XIX веке), М., 1990.-СЭ, Москва, 1992.
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1991 წელი
181. ნ. მგელაძე.

ოხოლიასქირის//ოხორასქირის ნათესაური ბუნებისათვის მეგრულსა და

ლაზურში.-ძიებანი საქართველოს ეთნოგრაფიაში, ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა კრებული,
თბილისი, 1991.
1990 წელი
182. Н. В. Мгеладзе. Рецензия на книгу М. А . Меретуков. Семья и брак у адыгских народов (XIX -70
- е годы XX в).-СЭ, Москва, 1990 (соавторстве: В. М. Шамиладзе).
183. Н. В. Мгеладзе. Рецензия на книгу - T. dragadze. Rural families in Soviet Georgia (a case study in
Ratcha), London, New York, 1981.-СЭ, Москва, 1990.
184. ნ. მგელაძე. ქართულ გვარეულობათა კვალდაკვალ.-ჟურნ. „ჭოროხი’’, №1, ბათუმი, 1990.
185. ნ. მგელაძე.

სისხლით ნათესაობის ტერმინთა სისტემის სტრუქტურულ-ტიპოლოგიური

ანალიზი აჭარაში.-აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, VII, თბილისი, 1990.
186. ნ. მგელაძე. რეცენზია თამარ დრაგაძის წიგნზე - „სოფლის ოჯახი საბჭოთა საქართველოში’’,
ლონდონი, ნიუ-იორკი, 1988.-მაცნე, ისტორიის სერია, 2, თბილისი, 1990 (თანაავტორი: სერგო
არუთინოვი).
1989 წელი
187. ნ. მგელაძე. შრომითი ურთიერთდახმარების ტრადიციული ფორმები აჭარაში.-ჟურნ. „მაცნე”,
ისტორიის სერია, 2, თბილისი, 1989.
188. ნ. მგელაძე.

მამამძუძეობა დასავლეთ საქართველოში.-სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს

ყოფა და კულტურა, თბილისი, 1989.
1988 წელი
189. ნ. მგელაძე. აფხაზი ხალხის სოციალური ურთიერთობის ისტორიიდან - აბიფარა (რეცენზია
ს. ბახიას წიგნზე - აფხაზური „აბიფარა”-პატრონიმია.-ჟურნ. „მნათობი”, თბილისი, 1988.
190. ნ. მგელაძე. -ხე (ფხე) სუფიქსის სემანტიკისათვის.-საენათმეცნიერო სესია მიძღვნილი აჭარის
დედა-სამშობლოსთან შემოერთების 110 წლისთავისადმი (მაშაობის გეგმა და მოხსენებათა
თეზისები), თბილისი, 1988.
191. ნ.

მგელაძე.

ნათესაობის

სისტემის

შესწავლის

კომპონენტური

მეთოდი

საბჭოთა

ეთნოგრაფიაში.-ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა „შრომები”, თბილისი, 1988 (თანაავტორი:
ნანული ჯავახაძე).
192. ნ.

მგელაძე.

ხელოვნური

დანათესავების

ზოგიერთი

საკითხი

აჭარაში.-ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული შტუდიები, 3, თბილისი, 1988.
193. ნ.

მგელაძე.

საქართველოში

მატერიალური
-

სამოხიო

ურთიერთდახმარების

და

ზოგიერთი

საკითხი

ერისთაობა-შემწეობა.-საქართველოს

დასავლეთ

ეთნოგრაფთა

XI

რესპუბლიკური სესია, გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1988.
194. ნ. მგელაძე. აჭარაში მესხთა მიგრაციის საკითხისათვის.-ეთნოგრაფიული გამოკვლევები,
თბილისი, 1988.
195. ნ. მგელაძე. ნათესაობის სისტემის შესწავლის ფორმალური მეთოდის საკითხისათვის.სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „აჭარის ახალგაზრდა მეცნიერები და სპეციალისტები
სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სამსახურში’’, მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 1988.
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196. ნ. მგელაძე. აჭარის მთის მოსახლეობის მიგრაციის ზოგიერთი საკითხი.- XX რესპუბლიკური
სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 1988.
197. ნ. მგელაძე. დასახლების ფორმათა სტრატიგრაფიული მეთოდით შესწავლის საკითხისათვის.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტის XIX რესპუბლიკური სესიის მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი. 1988.
198. Н. В. Мгеладзе. Население аджарского высокогорья.-Комунист Грузии, №10, Тбилиси, 1988.
199. ნ. მგელაძე. აჭარის მთის მოსახლეობის მიგრაციის თანამედროვე პრობლემები.-ჟურნ.
„საქართველოს კომუნისტი’’, №10, თბილისი, 1988.
200. ნ. მგელაძე. ოხოლიასქირის//ოხორასქირის ნათესაური ბუნებისათვის მეგრულსა და
ლაზურში.-ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები,
თბილისი, 1988.
1987 წელი
201. ნ. მგელაძე. სამცხე-ჯავახეთიდან მოსახლეობის აჭარაში მიგრაციის საკითხისათვის.საქართველოს ეთნოგრაფთა IX რესპუბლიკური სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბილისი, 1987.
202. ნ. მგელაძე. შრომითი ურთიეთდახმარების ფორმები აჭარაში.-ილია ჭავჭავაძის დაბადების
150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XXII სამეცნიერო სესიის
მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1987.
203. Н. В. Мгеладзе. Историко-типологическая характеристика системы кровного родства в
Аджарии.-Проблемы референции в языке и литературе, Тбилиси, 1987.
204. Н. В. Мгеладзе. К вопросу истории аталычества в Грузии.-Грузино-абхазские параллелы,
материалы VII республиканскщй научной сессии этнографов Грузии, Тбилиси, 1987.
205. ნ. მგელაძე. ნოგროს წევრთა ქონებრივ-უფლებრივი ნორმები აჭარაში.-სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოს ყოფა და კულტურა, XIV, თბილისი, 1987.
1986 წელი
206. Н. В. Мгеладзе. Система кровного родства в Аджарии.-Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук, Ереван, 1986.
207. ნ.

მგელაძე.

ბუნობის

მნიშვნელობისათვის

გურიის

მთიანეთში

(სურების

ხეობის

ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით).-სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ყოფა და კულტურა,
XIII, თბილისი, 1986.
1985 წელი
208. ნ.

მგელაძე.

ნოგროს

სამეურნეო

ერთიანობის

ნიშნები

აჭარაში.-სამხრეთ-დასავლეთ

საქართველოს ყოფა და კულტურა, XII, თბილისი, 1985.
209. ნ. მგელაძე. მასალები სათემო მიწათმფლობელობის საკითხისათვის აჭარაში.-სამხრეთდასავლეთ საქართველოს ყოფა და კულტურა, XI, თბილისი, 1985.
1984 წელი
210. ნ. მგელაძე. ნათესაურ ურთიერთობათა ზოგიერთი საკითხი აჭარაში კომპოზიციის სისტემის
შუქზე.-საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ნ. ბერძნიშვილის სახელობის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის XVII რესპუბლიკური სესიის მოხსენებათა თეზისები,
ბათუმი, 1984.
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211. ნ. მგელაძე. ერთი წარმართული რიტუალის შესახებ ღორჯომის ხეობაში.-სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოს ზეპირსიტყვიერება, VII, თბილისი, 1984.
212. ნ. მგელაძე. დიდაჭარის სოფლების წარმოშობის ისტორიისათვის.-ჟურნ. „ჭოროხი’’, №4,
ბათუმი, 1984.
213. ნ. მგელაძე. ნათესაური ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი აჭარაში ადათობრივი ნორმების
შუქზე.-ჟურნ. „მაცნე”, ისტორიის სერია, №3, თბილისი, 1984.
1983 წელი
214. ნ. მგელაძე. ნოგროს ნათესაური სტრუქტურისათვის (ღორჯომის ეთნოგრაფიული მასალების
მიხედვით).-სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ყოფა და კულტურა, X, თბილისი, 1983.
1982 წელი
215. Н. В. Мгеладзе. Из истории общественных отношении в Верхней Аджарии.-Очерки этнографии
Аджарии, Тбилиси, 1982.
216. ნ. მგელაძე. ზემოაჭარული სოფლის გენეზისის საკითხისათვის (სოფ. აგარა).-ჟურნ. „ჭოროხი”,
№2, ბათუმი, 1982.
217. ნ. მგელაძე. აჭარული ნოგროს ნათესაური სტრუქტურისათვის.-ამიერკავკასიის ახალგაზრდა
მეცნიერთა კონფერენციის „საბჭოთა ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის
აქტუალური პრობლემები” მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1982.
1980 წელი
218. ნ. მგელაძე. საზოგადოებრივი ყოფის ისტორიიდან აჭარაში.-ჟურნ. „ჭოროხი’’, №2, ბათუმი,
1980.
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