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1. 1 სიცოცხლის
ხანგრძლივობა და
მოკვდაობა საბჭოთა
საქართველოში

`ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების
დაჩქარების სტრატეგია,
თეორია და პრაქტიკა,~
ახალგაზრდა
საზოგადოებათმცოდნეთა II

რესპუბლიკური თათბირ-

სემინარის მოხსენებათა
თეზისები. იანვარი 1988,

თელავი.

90-92.

2 მოკვდაობის როლი
საქართველოს
მოსახლეობის
აღწარმოების ერთიან
სისტემაში

საქართველოს დემოგრაფიული
სიტუაცია და მათი
პერსპექტივები (რესპუბლიკური
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია `საქართველოს
დემოგრაფიული სიტუაცია და
მათი პერსპექტივები.~
მოხსენებათა თეზისები.
თბილისი, 1988.

67-70.

3 ერთი რუსული
დემოგრაფიული
ტერმინის ქართული
შესატყვისის შესახებ

ჟურნ. `მაცნე,~ ეკონომიკისა და
სამართლის სერია, 1989, #4.

113-115.

4 ჩვილთა მოკვდაობის
ბიომეტრიული ანალიზი

თანამედროვე ეთნოსოციალური
პროცესები ქ. თბილისში
(რესპუბლიკური სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენციის
მასალები. ნოემბერი, 1989), თბ.,
1989.

68-77.

5 ერთი დემოგრაფიული
მაჩვენებლის
დასაზუსტებლად

ჟურნ. `ეკონომისტი,~ 1990, #1. 90-91.

6 რამდენი ბავშვის ყოლაა
საჭირო რომ არ

ჟურნ. `საქართველოს
კომუნისტი,~ 1990, #7.

56-59. გ. წულაძე
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შემცირდეს ქართველი
ერი?

7 მიზეზი უნდა ვეძებოთ!

ანუ როგორ
შევამციროთ ჩვილთა
მოკვდაობა

გაზ. `ერისიონი,~ 1990, #4-5. 12.

8 მოსახლეობის
დაბერების
დემოგრაფიული
ასპექტები
საქართველოში

კრებ. დაბერებისა და
დღეგრძელობის მექანიზმები,
კონფერენციის მასალები
(სოხუმი, 1991 წლის 19-21

ივნისი).

23-25.

9 Смертность и
продолжительность жизни
в Грузии

В кн. Население в СССР в 80-е
годы. Издание Института
социологии АН СССР. М., 1991.

46-61.

10 მინუს 3805 ანუ
შობადობა დღეს
(ინტერვიუს ნაწილი)

გაზ. `ასავალ-დასავალი,~ 1992,

29 ივლისი.
2.

11 მოსახლეობა ციფრებში
//მოკლე სტატისტიკური
კრებული

თბ., საგამომცემლო ფირმა
`სიახლე,~ 1995.

რ. ასათიანი,
ი. არჩვაძე და
ზ. აბრამიძე

12 რა არის დემოგრაფია და
რაში გვჭირდება მისი
ცოდნა

გაზ. `ერისიონი,~ 1996, #1. 7.

13 სტატისტიკის
განვითარებისათვის

ჟურნ. `ეკონომიკა,~ 1996, #4-6. ბ. გაბიძაშვილი
და გ.
მაზიაშვილი

14 ერთი სტატისტიკური
ტერმინის დაზუსტების
შესახებ

ჟურნ. `ეკონომიკა,~ 1996, #12. 131-132.

15 აბსოლუტური და
შეფარდებითი
ჭარბმოსახლეობის
შესახებ

სტუდენტთა მეხუთე
სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები, თეზისები. 1998

წლის 1 მაისი, რუსთავი, 1998.

35-37.

16 მოსახლეობის
ასაკობრივი
სტრუქტურის
წონასწორობის კანონის
შესახებ

მოხსენებათა კრებული.
(ეკონომისტთა რესპუბლიკური
კონფერეცია). ივ. ჯავახიშვილის
სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოხუმის
ფილიალის მიერ
ორგანიზებული_80
წლისთავისადმი მიძღვნილი
ეკონომისტთა რესპუბლიკური
კონფერეციის მოხსენებათა
კრებული. თბ., 1998.

9-11.

17 მოსახლეობის
ასაკობრივი
სტრუქტურის

გარდამავალი პერიოდის
ეკონომიკური პრიორიტეტები.
ეკონომიკის ფაკულტეტის

100-102.
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წონასწორობის კანონის~
შესახებ

პროფესორ-მასწავლებელთა და
ასპირანტთა სამეცნიერო
კონფერენცია, მიძღვნილი
უნივერსიტეტის 80

წლისთავისადმი. 10 ივნისი,
თბ., 1998.

18 О типологии возрастной
структуры населения

კომპიუტერულ ჟურნალში, `
Georgian Economic Review,~ #03.
1998.

ი. მაისურაძე

19 სქესისა და ასაკის
აღრიცხვა მოსახლეობის
აღწერებში

გაზ. `მილიონთა ბიოგრაფია,~
1998, #6 (სექტემბერი).

3-4.

20 Дайджест международной
конференции

«Социально-экономические
проблемы занятости и перехода к
устойчивому развитию России» (К
200-летию выхода работы
Т.Мальтуса «Опыт о законе
народонаселения») г. Вольжский,
21-23 сентября 1998 года. –

თეზისები.

მ. გეჯუა

21 Об абсолютном и
относительном
перенаселении Волгоград,
1999,

//«Социально-экономические
проблемы народонаселения,
Занятости и перехода к
устойчивому развитию России (К
200-летию выхода работы
Т.Мальтуса «Опыт о законе
народонаселения»). Материалы
международной научно-
практической конференции г.
Вольжский 21-23 сентября 1998
года».

64-66 მ. გეჯუა

22 საქართველოს
`სტატისტიკური
ცივილიზაციის~ შესახებ

გაზ. `მილიონთა ბიოგრაფია,~
1998, #7 ოქტომბერი.

4-5.

23 მალთუსი_კაცობრიობის
მტერი თუ მოყვარე?

გაზ. `მილიონთა ბიოგრაფია,~
1998, #7 ოქტომბერი.

7.

24 სქესისა და ასაკის
აღრიცხვა მოსახლეობის
აღწერებში

საქართველოს მოსახლეობის
1999 წლის საყოველთაო აღწერა
და დემოგრაფიული
პრობლემები. სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენციის
მასალები. თბ., 1998.

14-15.

25 მალთუსი _

კაცობრიობის მტერი
თუ მოყვარე?

გაზ. `მილიონთა ბიოგრაფია,~
1998, #8 ნოემბერი.

7.

26 მოსახლეობის
სტატისტიკა
დემოგრაფიის
საფუძვლებით

თბ., `უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,~ 1998.

16 გვ.
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(პროგრამა
სტატისტიკის
სპეციალობის
სტუდენტებისათვის).

27 მალთუსი _ მოძღვრება
ხალხთმოსახლეობის
შესახებ

გაზ. `მილიონთა ბიოგრაფია,~
1999, #1 (9), მარტი.

7.

28 `სტატისტიკური
ცივილიზაცია~ _

ცხოვრებით ნაკარნახევი
აუცილებლობა

გაზ. `უნივერსიტეტი აჭარა,~
1999 წლის 26 მარტი, #2.

7.

29 წერილი რედაქციას!
სამედიცინო
ტერმინოლოგიის
სრულყოფისათვის

გაზ. `მედიცინა,~ 1999 წლის 15

აპრილი, #7(61).

11.

30 `ოჯახის დაგეგმვა~ გაზ. `მედიცინა,~ 1999 წლის 16

აგვისტო, #15(69).

13.

31 სანამ დემოგრაფია
დემაგოგიად არ
გადაქცეულა ანუ ღია
წერილი ბატონ შალვა
ნათელაშვილს

ჟურნ. `პოლიტიკა,~ 1999, #2. 41-46.

32 მსოფლიოს მოსახლეობა
1999 წლის 16 ივნისს 6

მილიარდი გახდა

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 1999, #1. 85-92.

33 მოსახლეობის
ასაკობრივი
სტრუქტურის
ტიპოლოგიის შესახებ

ჟურნ. `ეკონომიკა,~ 1999, #8-9. 62-66. ი. მაისურაძე

34 აბსოლუტური და
შეფარდებითი
ჭარბმოსახლეობის
შესახებ, ანუ
ხალხთმოსახლეობის
შესახებ თეორიების
ხელახალი
გააზრებისათვის

კრებ. ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
შრომები, #329, ეკონომიკა, თბ.,
1999.

48-54.

35 არჩევნები და
მოსახლეობის აღწერა

გაზ. `საქართველოს
რესპუბლიკა,~ 2000 წლის 10

მარტი, #65(3466).

1-3.

36 თომას რობერტ
მალთუსი

გაზ. `უნივერსიტეტი აჭარა,~
2000, #4 მარტი-აპრილი.

3.

37 დეპოპულაცია და
დემოგრაფიული
პოლიტიკის ფორმირება

გაზ. `მედიცინა, შრომა,
დასაქმება, სოციალური დაცვა,~
2000 წლის 13 ივნისი, #10(88).

6.

38 საქართველოს
მოსახლეობის

წიგნში: დემოგრაფიისა და
სოციოლოგიის პრობლემები.

128-137.
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ასაკობრივი
სტრუქტურის
აკუმულაცია

შრომების კრებული I. თბ.,
`მეცნიერება,~ 2001.

39 დავიწყება არ ეგების ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2001,
#1(3).

125-132.

40 ააფრინე ალალიო, რაც
არ არი არ არიო ანუ
მოხდა თუ არა
დემოგრაფიული
კატასტროფა
საქართველოში

გაზ. `მედიცინა, შრომა,
დასაქმება, სოციალური დაცვა,~
2001 წლის 21 ივლისი, #14(115).

8-9.

41 შობადობა
მრავალმხრივი
პრობლემაა

გაზ. `მედიცინა, შრომა,
დასაქმება, სოციალური დაცვა,~
2002 წლის 29 მარტი, #6 (131).

10-11.

42 სტატისტიკა (სასწავლო
პროგრამა ეკონომიკური
სპეციალობის
ბაკალავრთა
მომზადებისათვის). ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
სოხუმის ფილიალი.

თბ., `თბ. სახ. უნივ.
გამომცემლობა,~ 2002.

22 გვ. გ. თოდუა, ტ.

სართანია, ზ.

ლიპარტია და
ე. ლანჩავა

43 დემოგრაფიული
ეტიუდები I.

თბ., `თბ. სახ. უნივ.
გამომცემლობა,~ 2002.

52 გვ.

44 სქესთა თანაფარდობის
დამახასიათებელ
მაჩვენებელთა შესახებ

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2002,
#1(5).

52-62.

45 Демографическое
образование в Грузии
(история и современность

В книге: Материалы
международной конференции
«Демографическое образование в
21 веке в странах СНГ, Балтии и
Восточной Европы», Посвящённой
80-летию  со дня рождения
профессора Д.И.Валентея и 35-
летию со дня основания кафедры
народонаселения МГУ им.
М.В.Ломоносова. 18-20 сентября
2002 г. Москва, Россия. М.,
«МАКС Пресс», 2002.

212-
215.

46 Особенности
демографической и
экономической
безопасности

ჟურნ. `ეკონომიკა,~ 2003, #3-4. 95-98. ვ. სპერანსკი და
დ.

ჯანგულაშვილი

47 დემოგრაფიული
ეტიუდები II

თბ., `თბ. უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,~ 2003.

124 გვ.

48 დემოგრაფია
უნივერსიტეტში

გაზ. `თბილისის
უნივერსიტეტი,~ 2003 წლის 28

11.
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ნოემბერი, #40-41 (1951).

49 საქართველოს
დემოგრაფიული და
ეკონომიკური
უსაფრთხოების
თავისებურებანი

ჟურნ. `საქართველოს
კომუნისტი,~ 2003, #1,

დეკემბერი.

74-80.

50 იმიგრაციისა და
ორმაგი მოქალაქეობის
შესახებ

გაზ. `საქართველოს
რესპუბლიკა,~ 2004 წლის 10

იანვარი, #7 (4736), გვ. 1 და 3;

გაგრძელება: 11 იანვარი, #8

(4737), გვ. 3 და 13 იანვარი, #9

(4738), გვ. 8.
51 საქართველოში

შობადობისა და
სიკვდილიანობის
მაჩვენებლები
გათანაბრდა

ინტერვიუ გაზ. `რეზონანსი,~
2004 წლის 19 თებერვალი,
#044 (4136).

4.

52 დემოგრაფიული
მეცნიერების
სათავეებთან (ჯონ
გრაუნტის
გარდაცვალების 330

წლისთავის გამო)

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2004,
#1(6).

51-60.

53 იმიგრაციისა და
ორმაგი მოქალაქეობის
შესახებ

ჟურნ. `საქართველოს
კომუნისტი,~ 2004, #2.

63-71.

54 ადამიანის წარმოება?!
ქართული
დემოგრაფიული
ტერმინოლოგიის
სრულყოფისათვის

გაზ. `საქართველოს
რესპუბლიკა,~ 2004 წლის 11

აგვისტო, #185(4914), გვ. 1 და
4. გაგრძელება 12 აგვისტო,

#186(4915), გვ. 4. და 13

აგვისტო, #187(4916), გვ. 6.

ვ.
ლორთქიფანიძე
და ა. თოთაძე

55 ჯანმრთელობაზე
ზრუნვა ცალკეული
სოციალურ-

დემოგრაფიული
ნიშნების მიხედვით

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2004,
#3(8).

64-71.

56 ქართული
დემოგრაფიული
ტერმინოლოგიის
სრულყოფისათვის

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2004,
#3(8),

115-122. ვ.
ლორთქიფანიძე
და ა. თოთაძე

57 დემოგრაფიული
განათლება
საქართველოში
(ისტორია და
თანამედროვეობა)

კრებ: დემოგრაფიისა და
სოციოლოგიის პრობლემები.
შრომების კრებული II, თბ.,
`უნივერსალი,~ 2004.

91-96.

58 სიღარიბის სოციალურ- კრებ: დემოგრაფიისა და 205-219.
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დემოგრაფიული
შედეგები

სოციოლოგიის პრობლემები.
შრომების კრებული II, თბ.,
`უნივერსალი,~ 2004.

59 სტალინი და
დემოგრაფიული
პოლიტიკა საბჭოთა
კავშირში

ჟურნ. `საქართველოს
კომუნისტი,~ 2004, #2(3-4).

101-113.

60 დემოგრაფია, ემიგრაცია
და რეპატრიაცია
საქართველოში

ჟურნ. `საქართველოს
კომუნისტი,~ 2004, #2(3-4).

114-115.

61 მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
ფაქტორული ანალიზი

ჟურნ. `სოციალური
ეკონომიკა,~ 2005, #1.

27-33. ლ. თაკალანძე

62 ბინების ფასი და
დემოგრაფია

გაზ. `ლიტერატურული
საქართველო,~ 2005 წლის 4

მარტი,  #8(3528).

3-4.

63 ბინების ფასი და
დემოგრაფია

ჟურნ. `საქართველოს
კომუნისტი,~ 2005, #1(5-6).

146-153.

64 მართლა ასე გაიზარდა
შობადობა?

გაზ. `საქართველოს
რესპუბლიკა,~ 2005 წლის 19

ივნისი, #144(5177).

3.

65 ზოგიერთი
`დაუზუსტებელი~
დემოგრაფიული
ტერმინის
დაზუსტებისათვის

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2005, #1-
2(9-10).

49-58.

66 Оссобенности
демографической
политики
многонационального
государства

Политика народонаселения:
настоящее и будущее. Четвертые
Валентеевские чтения. Материалы
Международной конференции. (7-
9 апрелья 2005 г., Москва, Россия).
М., «МАКС Пресс», 2005.

41-45.

67 საქართველოს
დემოგრაფიული
რეალობა

გაზ. `საქართველოს ცხოვრება,~
2005, #3.

14.

68 ერთი დემოგრაფიულ-

სტატისტიკური
საკითხი საქართველო-

რუსეთის
დიპლომატიურ
ურთიერთობათა
ისტორიიდან

კრებ.: `ქართული
დიპლომატია,~ წელიწდეული
#12, თბ., 2005.

52-61.

69 დემოგრაფიული
პოლიტიკა როგორც
სოციალურ-

ეკონომიკური
პოლიტიკის
სპეციფიკური

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2005,
#3(11).

11-21.
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მიმართულება
70 მრავალენოვანი

სახელმწიფოს
დემოგრაფიული
პოლიტიკის
თავისებურებანი

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2005,
#3(11).

30-35.

71 გაუფრთხილდით
ქალებს!

გაზ. `რეზონანსი,~ 2007, 4

ივლისი,  #175(5334).

6.

72 Роль миграции в
социально-экономическом
и демографическом
развитии Грузии

«Миграция и развитие», т. I,
Посвящённой 85-летию  со дня
рождения профессора
Д.И.Валентея и 40-летию со дня
основания кафедры
народонаселения МГУ им.
М.В.Ломоносова. 13-15 сентября
2007 г. Москва, Россия. М.,
«МАКС Пресс», 2007.

217-
220.

73 არ დაუჯეროთ
ნიუტონს!

გაზ. `ცნობის ფურცელი,~ 2007,
#4.

19.

74 მსოფლიოში
მოსახლეობის ზრდის
ძირითადი
ტენდენციები

გაზ. `ცნობის ფურცელი,~ 2007,
#10.

7.

75 რას მოგვიტანს
დემოგრაფიული
ფონდი?

გაზ. `საქართველოს
რესპუბლიკა,~ 2007 წლის 5

დეკემბერი, #238(5839).

4-5.

76 იმიგრაციული
პოლიტიკის
სამართლებრივი
საფუძვლები
საქართველოში
რუსეთთან შეერთების
შემდეგ

კრებულში: ახალი და უახლესი
ისტორიის საკითხები II

(კრებული ეძღვნება ილია
ჭავჭავაძის დაბადების 170-ე და
გარდაცვალებიდან მე-100
წლისთავს), თბ., `უნივერსალი,~
2007.

327-340.

77 საქართველოდან
სამუდამოდ
ყოველწლიურად 20-27

ათასი ადამიანი მიდის
(მსოფლიო ბანკის
პროგნოზით, 17

წელიწადში
საქართველოს
მოსახლეობა 800

ათასით შემცირდება)
(ინტერვიუ)

გაზ. `რეზონანსი,~ 2008 წლის 7

თებერვალი, #033(5546).

1 და
4.

78 მიგრაციის როლი
საქართველოს
მოსახლეობის
სოციალურ-ეკონომიკურ

შოთა რუსთაველის სახელობის
რუსთავის საერო
უნივერსიტეტის დაარსებიდან
15 წლისთავისადმი მიძღვნილი

28-29.
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და დემოგრაფიულ
განვითარებაში

სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები (რუსთავი 2008 წლის
30 მაისი). რუსთავი, 2008.

79 თბილისის
მოსახლეობის
თვითშენახვითი ქცევის
პრობლემები

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2008,
#1(12).

26-35.

80 ივ. ჯავახიშვილის
ერთი მივიწყებული
დემოგრაფიული
ნაშრომის შესახებ

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2008,
#1(12).

68-81.

81 ადამ სმიტის
დემოგრაფიული
შეხედულებები

კრებ. სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომები ტ. III,

(ეკონომიკურ მეცნიერებათა
სერია). თბ., 2008.

265-
290.

82 დავით რიკარდოს
დემოგრაფიული
შეხედულებები.

თბ., `უნივერსალი,~ 2009. 94 გვ. მ. გეჯუა

83 სოფლების
ეკონომიკური
გამოცოცხლება თუ
`პოტიომკინის ახალი
სოფლები~?

გაზ. `რეზონანსი,~ 2009 წლის
25 თებერვალი, #048(5915).

10.

84 ქვეყნის
დემოგრაფიული
განვითარების
ეკონომიკური
საფუძვლები

გაზ. `რეზონანსი,~ 2009 წლის 3

სექტემბერი, #236(6108).

10.

85 დემოგრაფიული დაცემა
გრძელდება! მიზნის
რეფლექსი და ქვეყნის
დემოგრაფიული
განვითარების
პერსპექტივები

გაზ. `საქართველოს
რესპუბლიკა,~ 2009 წლის 4

სექტემბერი, #175(6275),

1, 5,

და 7.

86 ქვეყნის
დემოგრაფიული
განვითარების
ეკონომიკური
საფუძვლები

გაზ. `რეზონანსი,~ 2009 წლის
14 ოქტომბერი, #277(6149).

10.

87 საპენსიო რეფორმისა
და დემოგრაფიული
პოლიტიკის
ურთიერთმიმართებისა
და სინქრონიზაციის
შესახებ

გაზ. `რეზონანსი,~ 2009 წლის
16 ოქტომბერი, #279(6150).

8.

88 შობადობის დონის
ზრდის შუქჩრდილები

გაზ. `რეზონანსი,~ 2009 წლის
16 დეკემბერი, #340(6211).

10.
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89 Демографические
воззрения А. Смита, Д.
Рикардо и С. Де-
Сисмонди на фоне
современного
демографического
развития

В книге: «Проблемы
народонаселения в зеркале
истории», Шестые Валентеевские
чтения. Сборник материалов
международной конференции (22-
24 апреля 2010 г. Москва, Россия).
Сборник докладов. Под редакцией
В.В.Елизарова, И.А.Троицкой. М.,
«МАКС Пресс» 2010.

90 რა, აღარ აღვწეროთ
მოსახლეობა?!

გაზ. `საქართველოს
რესპუბლიკა,~ 2010 წლის 4

აგვისტო, #144(6510).

91 დემოგრაფიული
გაფურჩქვნა თუ
ციფრული
აფერისტობა?!
(ინტერვიუს ნაწილი)

გაზ. `კვირის პალიტრა,~ 2011

წლის 21-27 მარტი, #12(868).

1 და
7.

92 ბიჭი თუ გოგო? გაზ. `საქართველოს
რესპუბლიკა,~ 2011 წლის 4

აგვისტო, #144(6755).

1 და
9.

93 კიდევ ერთხელ
დემოგრაფიული
სტატისტიკის შესახებ

გაზ. `საქართველოს
რესპუბლიკა,~ 2012 წლის 14

მარტი, #49(6926).

1, 5

და 7.

94 `რატომ ვერ
მრავლდებიან
ქართველები
საქართველოში?~
(ინტერვიუ

გაზ. `ყველა სიახლე,~ 2013 წლის
16_22 იანვარი, #3 (349),
(ჟურნალისტი _ ხათუნა
ჩიგოგიძე).

1 და
11.

95 `მიგრაცია
შემაშფოთებელია,
ჩინელები არ კვდებიან~
(ინტერვიუს ნაწილი)

ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე
2013 წლის 1 თებერვალი
(ჟურნალისტი _ მარიამ
ლოლაშვილი).

96 ჩაკლული სიცოცხლის
საზარელი სტატისტიკა
(ყოველი მეორე
ორსულობა აბორტით
მთავრდება)
(ინტერვიუ)

გაზ. `ყველა სიახლე,~ 2013

წლის 17_23 აპრილი, #16 (362),

(ჟურნალისტი _ ხათუნა
ჩიგოგიძე).

1 და
13.

97 ჯვრისწერას, შესაძლოა,
იურიდიული ძალა
მიეცეს (ინტერვიუს
ნაწილი)

ინტერნეტ გამოცემა For.ge 2013

წლის 24 აპრილი (ჟურნალისტი
_ მანანა ნოზაძე).

98 Демографическая
статистика, как орудие
политической борьбы в
постсоветской Грузии

В книге: Материалы
международной конференции
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ: ВЫЗОВЫ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ Седьмые
Валентеевские чтения
посвященной 90-летию со дня

614-
617.
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рождения профессора Д.И.
Валентея и 45-летию со дня
основания кафедры
народонаселения МГУ имени
М.В. Ломоносова 15–17 ноября
2012 г., Москва, Россия. М.,
«МАКС Пресс», 2012.

99 სოფელი `იმედი~ _

ვისთვის?
გაზ. `საქართველოს
რესპუბლიკა,~ 2013 წლის 2

ივლისი, #122(7249).

5.

100 საქართველო
ეგვიპტელი კოპტების
თავშესაფრად იქცა
(ინტერვიუს ნაწილი)

ინტერნეტ გამოცემა For.ge 2013

წლის 3 აგვისტო (ჟურნალისტი
_ მანანა ნოზაძე).

101 `პატიმრები ბეტონის
გალიაში არ უნდა
ლპებოდნენ~
(ინტერვიუს ნაწილი)

ინტერნეტ გამოცემა For.ge 2013

წლის 20 დეკემბერი
(ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე).

102 `6 რეგიონში ყოველ
მესამე ბავშვზე
ყოველთვიური 150-200

ლარიანი დახმარება
შემოდის~
(ინტერვიუს ნაწილი)

გაზ. `რეზონანსი,~ 2014 წლის
12 მარტი, #064(7706).

5.

103 ქვრივები
საქართველოში
(სტატისტიკურ-

დემოგრაფიული
გამოკვლევა)

თბ., `უნივერსალი,~ 2014. 143 გვ.

104 უილიამ პეტი და მისი
`პოლიტიკური
არითმეტიკა~

თბ., `უნივერსალი,~ 2014. 143 გვ.

105 ადამიანური რესურსები საქართველოს ბუნებრივი

რესურსები. ტ. II, თბ., 2015.

1065-

1168.

ლ. ჩიქავა,
ვ.
ლორთქიფანიძე

1

თარგმანები:
მ.ვ. ლომონოსოვი _

რუსეთის მოსახლეობის
შენარჩუნებისა და
გამრავლების შესახებ.
თარგმანი რუსულიდან

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2001,
#1(3).

133-143.

2 ლ.ნ. ტოლსტოი _

მოსკოვის აღწერის
შესახებ. თარგმანი
რუსულიდან

ჟურნ. `დემოგრაფია,~ 2001,
#2(4).

20-26.

3 ვ.ა. ბორისოვი _

დემოგრაფია,
თბ., 2001. 484 გვ.
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სახელმძღვანელო
უმაღლესი
სასწავლებლებისათვის.
თარგმანი რუსულიდან

4 თ.რ. მალთუსი,
გამოცდილება
ხალხთმოსახლეობის
კანონის შესახებ, ტ. 1,

თარგმანი რუსულიდან

თბ., `თბილისის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა~, 2004.

466 გვ.

5 თ.რ. მალთუსი,
გამოცდილება
ხალხთმოსახლეობის
კანონის შესახებ, ტ. 1I,

თარგმანი რუსულიდან

თბ., `თბილისის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა~, 2005.

540 გვ.


