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გიორგი მაღალაშვილის გამოქვეყნებული
სამეცნიერო შრომების სია

Giorgi Magalashvili
list of scientific publications (in the original languages)
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1 2 3 4 5 6
1. Применение геолого-эманационной съёмки

для выявления контактов пород и зон
тектонических нарушений на одном из
ртутных рудопроявлений Южной Осетии
(Груз.ССР)

печатн. Изв. ВУЗ, сер.
"Цветная металлур-
гия" №5, 1959

с.12-18 -

2. Изобретение: Способ электроразведки
методом сопротивлений с использованием
скважин в качестве питающих электродов

печатн. Авторское свиде-
тельство № 151407,
1962

2 с. -

3. Электропрофилирование с питающими
электродами в скважинах

печатн. Бюллетень НТИ
№9(43), 1963

с. 77-78 -

4. Электропрофилирование с питающими
электродами в скважинах

печатн. "Разведка и охрана
недр" №3, 1963

с. 50-52 -

5. Особенности инструзивных пород на
месторождениях цветного мрамора Грузии

печатн. Известия ВУЗ, сер.
"Геология и развед-
ка" №11, 1963

с.105-108 -

6. Контактово-метаморфические
месторождения цветного мрамора Грузии

печатн. "Советская геология"
№3, 1964

с.113-116 -

7. Гранит-порфировая интрузия на Молитском
месторождении мраморизованных
известняков (Груз.ССР)

печатн. Известия ВУЗ, сер.
"Геология и развед-
ка" №2, 1968

с.137-139 -

8. Перспективная оценка сырьевых ресурсов
Армянской ССР для цементного
производства

печатн. Труды науч.сессии
КИМС, 1968

с. 16-19 -

9. Сырьевая база и перспективы развития
промышленных инертных материалов
Грузии

печатн. Техн. Информ., сер.
Геология. №4, 1969

10 с. Чихладзе Д.Н.

10. Текстурно-структурные особенности
цветных декоративных мраморов
Дзирульских  месторождений

печатн. Труды КИМС
вып.VIII (10), 1969

с.273-278 -

11. Закономерности размещения и пути
расширения сырьевой базы облицовочных
мраморов Грузии

печатн. Труды КИМС,
вып.IX (11), 1971

с.209-227 -

12. Блочность как один из основных критериев
оценки месторождений облицовочных
камней

печатн. Труды КИМС, вып.X
(12), 1972

с.247-251 -

13. Сырьевая база облицовочного мрамора
Грузинской ССР и перспективы её
расширения

печатн. Тезисы доклада
совещ. в Ереване.
ВИЭМС, 1972

с.31-33 -
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14. Геохомические особенности мраморов

Грузинской ССР
печатн. Тезисы конф. "Гео-

химия нефтегазовых
областей". Баку, 1974

с.86-87 -

15. Сырьевая база облицовочного мрамора
Груз.ССР и перспективы её расширения

печатн. В кн.: "Облицовоч-
ные камни", изд.
"Наука", М. 1974

с.62-71 -

16. Геология и промышленная оценка
цементного сырья Кавказа

печатн.
(моногр)

Изд. "Мецниереба"
АН ГССР, 1975

241 с. Роква М.Л.,
Канчели Б.А.

17. Месторождения цветного мрамора
Грузинской ССР

печатн.
(моногр)

Изд. "Мецниереба"
АН ГССР, 1975

47 с. -

18. Перспективы выявления месторождений
фарфорового камня в  Грузинской ССР

печатн. Проблемы геологии
и металогении Кав-
каза. Изд. "Мецние-
реба" АН ГССР, 1976

с.248-255 -

19. К вопросу о природе и условиях образова-
ния белых оторочек вокруг агатовых и
халцедоновых отложений

печатн. Записки Всес.
Минер. Об-ва, вторая
сер., часть 105,
вып.1, 1976

с.93-95 Урушадзе В.В.

20. О находке бентонитовых глин в сарматских
отложениях Хобского района и перспективы
использования их в качестве адсорбентов

печатн. Сообщ. АН ГССР,
81, №1, 1976

с.137-139 Перадзе Р.В.

21. К вопросу геологии и перспективности
бентонитов полосы Асурети-Энагети-
Цинцкаро

печатн. Сообщ. АН ГССР,
90, №1, 1978

с.101-104 Перадзе Р.В.

22. Минерагеническое районирование Грузии
(по бентонитам)

печатн. Сообщ. АН ГССР,
90, №2, 1978

с.409-412 Роква М.Л.,
Перадзе Р.В.

23. Сравнительное изучение контактных и
регионально-метаморфических месторож-
дений мраморов Грузинской ССР и некото-
рые вопросы их геохимического различия

печатн. Материалы по по-
лезным ископаемым
Кавказа. Сб.трудов
КИМС. "Ганатлеба",
1979

с.224-228 -

24. Основные черты минерагении Грузии печатн. Вопросы геологии и
технологии полезных
ископаемых Кавказа.
Юб. сб. КИМС, 1979

с.169-171 Перадзе Р.В.

25. ფაიფურის ნედლეულის ახალი სახეობა ბეჭდვ. „მეცნიერება და
ტექნიკა” №7, 1980

გვ.47-48 -

26. Перспективы использования формационных
типов глин метасоматитов Малокавказской
металлогенической провинции в тонкой
керамике

печатн. Тезисы докладов V
Всесоюз. вулканолог.
совещ. 1 симпозиум,
1980

с.235-236 Гогишвили Т.Ш.,
Кофман Р.Г.,
Ратман И.П.,
Мегрелишвили
Ж.Ш.

27. Местные агрономические руды Грузии печатн.
(моногр)

Изд. "Мецниереба"
АН ГССР, 1981

182 с. Роква И.Т.,
Гварджаладзе Р.А.
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28. Перспективы бокситоносности кор

выветривания на Кавказе
печатн. Тезисы докл. Всес.

совещ. "Коры вы-
ветривания и бокси-
ты" АН СССР, Алма-
Ата, 1981

с.18-20 -

29. Легенда к карте экзогенной минерагении
СССР масштаба 1:5 000 000

печатн. ВСЕГЕИ, Ленинград,
1981

21 с. Михайлов Б.М.,
Басков Е.А. и др.

30. Состояние и перспективы развития
сырьевой базы нерудных полезных
ископаемых Юго-Осетинской АО

печатн. Материалы выезд-
ного расширен.
засед. Президиума
АН ГССР,
"Мецниереба", 1981

с.23-29 Квирикадзе Г.А.

31. Перспективы территории Грузии на
природную соду и давсонит

печатн. "Советская геология"
№2, 1982

с.56-58 Мегрелишвили
Ж.Ш.

32. Минерагения и продуктивные нерудные
формации Грузии

печатн. Геология и техноло-
гия минер. сырья
Кавказа. "Мецние-
реба", 1982

с.46-52 Перадзе Р.В.,
Сумина Е.В.

33. Метасоматиты Малокавказской металлоге-
нической провинции и перспективы
использования некоторых их разностей в
промышленности

печатн. Тезисы докл. IV
Регион. петрогр.
совещ.по кавказу,
Крыму и Карпатам.
"Мецниереба", 1983

с.74-75 Гогишвили Т.Ш.,
Ратман И.П.,
Кофман Р.Г.

34. Минерагенические эпохи Грузии печатн. Тезисы сообщ.Х
Всес. металлоген.
совещ., IIIт. "Наука"
АН Каз.ССР, Алма-
Ата, 1983

с.158-160 -

35. Porcelain stones of the provide pronising raw
materials for fine ceramics ware

печатн. Simposium New
Mineral Raw material.
Abstracts. Karlovy
Vary, Czechoslovakia,
1983

1 p. -

36. Неметаллические полезные ископаемые
Грузии

печатн. Прутеводитель эк-
скурсии 017 XXVII
Междунар. Геол.
Конгресса. Изд.
"Хеловнеба", 1984

с.234-260 Магулария Т.А.

37. Эффективность геофизичских методов
поиска месторрождений бентонитов
Западной Грузии

печатн. ИЛ, серия "Геоло-
гия", №4,
ГрузНИИНТИ, 1984

3 с. Пирцхалава М.,
Гахария Т.Т.,
Месхия А.В.

38. Новое месторождение бентонитовых глин в
Цхалтубском районе

печатн. Сообщ. АН ГССР,
113, №1, 1984

с.81-84 Перадзе Р.В.,
Джанелидзе Т.В.

39. Основные черты экзогенной минерагении
СССР

печатн. Тезисы доклад.
XXVII Междунар.
Геол. Конгресса,
т.VI, секция 12,
"Наука", Москва,
1984

с.204-205 Михайлов Н.М.,
Витовец В.В.,
Долгополов В.Ф.,
Федоренко О.А.
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40. Нерудные полезные ископаемые печатн. Геологическая

изученность СССР,
т.41. Грузинская
ССР. М., 1984

10 с. -

41. Гидротермалиты участка Демурло
Болнисского рудного района (Груз.ССР) как
сырье для фарфоро-фаянсового
производства

печатн. Изв. ВУЗ, "Геология
и разведка". №5,
1984

1 с. Мегрелишвили
Ж.Ш.,
Трапаидзе М.Я.,
Шарабидзе М.М.

42. Основные черты экзогенной минерагении
СССР

печатн. Докл.совет.геологов
на 27-ом МГК, т.12.
"Наука", М., 1984

с.84-94 Михайлов Б.М.
и др.

43. Non-Metallic Ore deposits of Georgia печатн. International Geolo-
gical Congress, XXVII
Sessions, Excursions,
Quidebook, Tbilisi,
1984

с.234-260 Магулария Т.А.

44. Main Features of Exogenic metallogeny in the
USSR

печатн. Изд. на англ. яз.
Докл.совет.геологов
на 27-ом МГК.
Utrecht, the
Natherlands, 1984

10 с. Михайлов Б.М.
и др.

45. Перспективы содоносности Северного
Кавказа и Грузии

печатн. В сб.: Природная
сода и давсонито-
проявления в СССР.
М., Наука, 1985

с.32-34 Мшвелидзе Н.Н.

46. Критерии прогноза и поисков месторожде-
ний фарфорового камня на Кавказе

печатн. Тез. докл. II Всес.
конф. "Проблемы
прогноза, поисков и
разведки мест. немет.
пол. иск.", часть 2.
Казань, 1986

с.57-58 Мегрелишвили
Ж.Ш.,
Трапаидзе М.Я.

47. Продукты гидротермально-метасоматичес-
кого преобразования вулкаритов Кавказа и
возможности использования их в фарфоро-
фаянсовом производстве

печатн. Тез. докл. Всес.
совещ. "Регион. и
локальн.метасома-
титы Кавказа и кри-
терии их рудонос-
ности". Цхалтубо,
1986

с.66-67 Мегрелишвили
Ж.Ш.,
Мшвелиде Н.Н.

48. Научные основы поисков промышленных
месторождений барита в Грузии

печатн. В кн.: Барит,
"Наука", М., 1986

с.132-139 Гуниава В.Г.,
Джанелидзе Т.В.

49. Современное состояние изученности
месторождений высококремнистых
цеолитов Грузии и некоторых других
районов Советского Союза

печатн. Тез.докл.Всесоюз.сов
ещ. по цеолитам.
Николаевск на
Амуре, 1987

с.53-54 Шубладзе Б.Л.,
Биданишвили А.Р.

50. Фарфоровые камни СССР печатн.
(моногр)

"Недра", М., 1988 141 с. Горбачев Б.Ф.,
Финько В.И.,
Васянов Г.П.

51. Столетие Калистрата Евстафьевича Габуния печатн. "Советская геоло-
гия", №2, 1989

115 с. Тогонидзе Г.И.
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52. Условия формирования месторождений

некоторых видов нерудного сырья  Кавказа
в зависимости от особенностей магматизма
и литогенеза

печатн. В сб.: "Проблемы
геологии Кавказа".
Всесою.конф.Моск.Г
ос.Ун-т. Москва,
1989

3 с. Мачабели Г.А.,
Мегрелишвили
Ж.Ш.

53. Карта экзогенной минерагении СССР,
масштаб 1:5 000 000

печатн. ВСЕГЕИ. Л., 1989 1 с. Михайлов Б.М.,
(редактор)
Вировец В.В.
и др.

54. Объяснительная записка к "Карте
экзогенной минерагении СССР" масштаба
1:5 000 000

печатн. ВСЕГЕИ. Л., 1989 41 с. Михайлов Б.М.
и др.

55. Фарфоровые камни Кавказа печатн. II World Congress on
Non-metallic Mine-
rals. Beiging, China,
1989 (Volume 1)
International Acade-
mic Publishers, 1989

с.317-322 Мегрелишвили
Ж.Ш.

56. Рудоносные формации зоны гипергенеза и
их картирование при крупно- и среднемас-
штабных геологических работах

печатн. Тезисы докл. Всес.
совещ. "Рудоносные
формации зоны
гипрергенеза".
АН СССР, Л., 1990

с.3-4 Михайлов Б.М.,
Николаев В.А.,
Харлашин А.П.

57. Изучение и картирование продуктов
гипергенеза при ГСР-50

печатн. Дополнение к инст-
рукции по организа-
ции и производству
геосъём. работ. М.,
1990

16 с. Михайлов Б.М.,
Николаев В.А.
и др.

58. К методике составления объёмных геолого-
технологических карт бентонитов (на
примере Сарагюхского месторождения)

печатн. Изв. ВУЗ "Геология
и разведка". №3,
1990

с.82-87 Мачабели Г.А.,
Мегрелишвили
Ж.Ш., Сабелаш-
вили Ш.Д.

59. Огнеупорные глины Грузии и перспективы
их промышленного использования

печатн. В кн.: Генезис и
ресурсы каолинов и
огнеупорных глин.
"Наука", М., 1990

с.78-81 -

60. საქართველოში სინთეტიკური
ზემაგარი მასალების წარმოების
ჩამოყალიბების საკითხი

ბეჭდვ. სამეცნიერო-ტექნი-
კური კონფერენცი-
ის „საქართველოს
მინერალური ნედ-
ლეულის ბაზის
ათვისებისა და
განვითარების ტექ-
ნიკურ-ეკონომიკუ-
რი ასპექტი“, სამთო
საზოგადოება, 1991

გვ.30-31 -
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61. Новые источники керамического сырья

Кавказа и возможности вовлечения их в
промышленное производство

печатн. В сб.: "Геология,
прогнозирование и
технологическая
оценка мест. полезн.
ископаемых". М.,
Недра, 1991

с.219-229 Шукакидзе Н.Д.,
Мегрелишвили
Ж.Ш.,
Рудина З.Н.

62. Продуктивные формации неметаллических
полезных ископаемых Грузии

печатн.
(моногр)

Изд. "Мецниереба"
АН Грузии, 1992

387 с. -

63. გურიის ფილიფსიტების გამოყენება
ნიადაგის აგროქიმიური თვისებების
გასაუმჯობესებლად

ბეჭდვ. საერთაშორისო სიმ-
პოზიუმი-„ბუნებ-
რივი ცეოლითენბი-
93“. თეზისები.
თბილისი,
„მეცნიერება“, 1993,
(ინგლისურ ენაზე)

გვ.32-33 ჟ.მეგრელიშვილი,
რ.შუბლაძე,
ა.სალარიძე,
ნ.კოვალჩუკი,
პ.შარაშენიძე

64. არალითონური მინგერალური
ნედლეულის როლი და საქართველოს
რესპუბლიკის სახალხო მეურნეობაში
გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ. სამეცნ. სესია, მიძღ-
ვნილი საქ. რესპუბ.
გეოლ. საზოგ. 60
წლისთავისადმი.
თეზისები.
თბილისი.
„მეცნიერება“,1993

გვ.40 ჟ.მეგრელიშვილი

65. კერამიკული ნედლეულის გამოვლენის
პერსპექტივები საქართველოს მაგმურ და
დანალექ ფორმაციებში

ბეჭდვ. მე-III რესპ. სამეც.
კონფერ., მიძღვნი-
ლი თბილ. სახ.
უნივერს. დაარსე-
ბის 75 წლისთავ.
თეზისები, 1993

გვ.123-125 რ.ფერაძე,
ვ.ალფაიძე

66. ზოგიერთი არატრადიციული
სასარგებლო წიაღისეულის აგრონომიულ
ნედლეულად გამოყენების შესახებ

ბეჭდვ. -#-^
1993

გვ.131-133 რ.ფერაძე

67. საქართველოს არალითონური
წიაღისეულის რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ. რესპ. სამეც.-პრაქტ.
კონფ. “ბუნებ.
რესურ.გამოყენების,
სამთო მრეწველო-
ბის და ენერგეტი-
კის პრობლემები“,
საქ. ტექნ. უნივერს.,
1995

1 გვ. ჯ.კასრაძე

68. Изучение и картирование зон гипергенеза печатн.
(моногр)

Методическое
пособие по геол.
съёмке. Москва,
Недра, 1995

189 с. Михайлов Б.М.,
Васянов Г.П. и др.
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№ ნაშრომის დასახელება გამოქ.
გამომცემლობა,

ჟურნალი
გვერდებ.
რაოდენ.

თანაავტორები

1 2 3 4 5 6
69. საქართველოს ისტორიულ-არქიტექტუ-

რულ ძეგლებში გამოყენებული მასალე-
ბის შესახებ

ბეჭდვ. მოხსენებათა თეზი-
სები სამეცნ. სესიის,
მიძღვ. ალ.ჯანელი-
ძის სახ.გეოლ. ინს-
ტიტუტის 70 წლის-
თავისადმი. 1995

გვ.77-78 -

70. მინის კაზმი (გამოგონება) ბეჭდვ. ოფიციალური
ბიულეტენი 2/7/.
“საქპატენტი“, 1996

1 გვ. თ.ჯანელიძე,
ო.მდივნიშვილი
და სხვ.

71. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე ბეჭდვ. საქართველოს
რესპუბლიკის
საპატენტო უწყება
„საქპატენტი“, 1996

3 გვ. -#-

72. საქართველოს ზოგიერთი ვულკანური
ფერფლის ნივთიერი შედგენილობა და
გამოყენების სფერო

ბეჭდვ. ივ.ჯავახიშვილის
დაბად. 120 წლისთ.
მიძღვ. მე-V რესპ.
სამეცნ. კონფერ.
თეზისები, 1996

გვ.137-139 -

73. ვულკანური ფერფლის საბადოები –
მრეწველობის ზოგიერთი დარგის
ნედლეულის ბაზა

ბეჭდვ. „მეცნიერება და
ტექნიკა“, №541.
თბილისი, 1996

გვ.89-90 -

74. წყალთბილის საბადოზე მაღალი
ხარისხის თაბაშირის და მისი მედიცინა-
ში, მშენებლობაში, გამოყენებით ხელოვ-
ნებაში და საყალიბე მიზნებისათვის
ვარგისიანობის დადგენა

ბეჭდვ. რაციონალიზატო-
რული წინადადება.
მოწმობა #43, 1998

1 გვ. -

75. აჭარის მადნიანი რაიონის
ჰიდროთერმულად შეცვლილი ქანები
როგორც კერამიკული ნედლეული

ბეჭდვ. ბათუმის სახ. უნივ.
საიუბილეო სამეცნ.
სესიის კრებული.
ბათუმი, 1998

გვ.23-26 ა.მაღალაშვილი

76. შავიზღვისპირეთის სუბლატერიტებში
ოქროს გამადნებიის ახალი ტიპის
არსებობის საკითხისადმი

ბეჭდვ. ბათუმის სახ. უნივ.
საიუბილეო სამეცნ.
სესიის კრებული.
ბათუმი, 1998

გვ.33-38 ა.მაღალაშვილი

77. დიატომიტის ახალი საბადო ადიგენის
რაიონში და მისი მნიშვნელობა
საქართველოში მაღალხარისხოვანი
საფილტრე მასალების წარმოების
განვითარებისათვის

ბეჭდვ. სამეც. მეთოდ.
კონფ. ქიმიაში,
მიძღ. თბილ. სახ.
უნივ. დაარს. 80
წლისთავისადმი.
თბილისი, 1998

გვ.64-65 -

78. ხელოვნური სუბსტრატი ბეჭდვ. სამრეწველო საკუთ-
რების ოფიციალუ-
რი ბიულეტენი,
2000

1 გვ. -
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№ ნაშრომის დასახელება გამოქ.
გამომცემლობა,

ჟურნალი
გვერდებ.
რაოდენ.

თანაავტორები

1 2 3 4 5 6
79. ხელოვნური სუბსტრატი ბეჭდვ. პატენტი გამოგონე-

ბაზე. საქპატენტი
P2030, 2000

4 გვ. -

80. არალითონური სასარგებლო
წიაqისეულის საბადოთა სამრეწველო
ტიპები

ბეჭდვ.
(სახელმ
ძღვან.)

თბილისის სახ.
უნ-ის გამომც., 2000

208 გვ. -

81. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის
უნარჩენო და კომლექსური გამოყენების
საკითხისათვის

ბეჭდვ. სამთო ჟურნალი
№1(8), 2002

გვ. 37-38 თ.სპარსიაშვილი,
ნ.გეგია

82. საქართველოს ქიმიური მრეწველობის
ახალი ცენტრის და ბალნეოლოგიური
კომპლექსის აშენების პერსპექტივები

ბეჭდვ. საქართვ. ნავთობი
და გაზი, №2(6),
2002

გვ.58-59 -

83. ქვემო ქართლის ბუნებრივი რესურსები
და მათი გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

საქ. მეცნ. აკად.
გრანტი, 2003

404 გვ. ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე,
ა.ნანაძე,
თ.გედევანიშვი-
ლი,
ჯ.კაკულია და
სხვ.

84. Геодинамика и минерагения Грузии печатн. Конф. стран СНГ,
Ташкент, 2003

10 с. Кекелия С.А.,
Кофман Р.Г.,
Квиникадзе М.,
Асланикашвили
Н.А.,
Надирадзе В.В.,
Гигиадзе Г.,
Сирбиладзе И.

85. ელექტროპროფილირების და
ელექტროზონ-დირების მეთოდების
მოდიფიცირება სიღრმეში მადნეული
ბუდობების და მათი მორფოლოგიის
დადგენის მიზნით

ბეჭდვ. სამთო ჟურნალი
№1-2(10-11), 2003

გვ.5-7 ვ.გელეიშვილი,
ა.თარხნიშვილი

86. Основные черты минерагении Грузии печатн. საქ. მეცნ. აკად.
გეოლ. ინსტ.
საიუბილ. კრებ.
მიძღვ.  აკად.
პ.გამყრელიძის 100
წლ.-თავის,  2004

გვ.743-749 -

87. საქართველოში არსებული
არატრადიციული ბუნებრივი
მინერალური კომპონენტების გამოყენება
და მათ ბაზაზე მიღებული ხელოვნური
ნიადაგის (სუბსტრატის) წარმოება

ბეჭდვ. სამეცნ.სესია,მიძღვ-
ნილი საქ.ტექ.უნივ.
ჰიდროგეოლ. და
საინჟ.-გეოლ. კა-
თედრის დაარსები-
დან 50 წლის იუბი-
ლისადმი, 2004

გვ.89-98 -
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№ ნაშრომის დასახელება გამოქ.
გამომცემლობა,

ჟურნალი
გვერდებ.
რაოდენ.

თანაავტორები

1 2 3 4 5 6
88. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და

გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

„მეცნიერება“,  2004 288 გვ.& ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე,
თ.გედევანიშვი-
ლი,
ჯ.კაკულია

89. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები
და მათი გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

„მეცნიერება“,  2004 304 გვ& ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე,
თ.გედევანიშვი-
ლი,
ჯ.კაკულია

90. აზამბურის ნიტრიუმ-სულფატტიანი
ტბების ბაზაზე ქიმიური პროდუქტების
წარმოება და ახალი, ისრაელის მკვდარი
ზღვის ტიპის, ბალნეოლოგიური
კომპლექსის აშენება

ბეჭდვ. სამეცნ.სესია, მიძღვ-
ნილი საქ.ტექ.უნივ.
ჰიდროგეოლ. და
საინჟ.-გეოლ.
კათედრის დაარსე-
ბიდან 50 წლის
იუბილისადმი, 2004

გვ.87-88 -

91. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს
კომპლექსური და უდანაკარგო დამუშავე-
ბა ხელოვნური ალმასაბის,  სალესი ქვე-
ბის და მინერალური პიგმენტის
საწარმოებლად

ბეჭდვ. სამეცნ.სესია, მიძღვ-
ნილი საქ.ტექ.უნივ.
ჰიდროგეოლ. და
საინჟ.-გეოლ.
კათედრის დაარსე-
ბიდან 50 წლის
იუბილისადმი, 2004

გვ.89 -

92. Природные облицовочные материалы
Грузии

печатн. Горный журнал №4,
2004

с.37-39 Швелидзе И.

93. საქართველოში ალუმინის წარმოების
შესაძლებლობის საკითხი

ბეჭდვ. „საქართველოს
ნავთობი და გაზი“,
№12, 2005

გვ.75-79 კ.აბაშიძე,
ა.მაღალაშვილი

94. Расшифровка природы и условий формиро-
вания опаловидной оторочки агат-халцедо-
новых обособлений и выявления в ней
гидротермально-метасоматической
цеолитизации

печатн. Georgian Engineering
News. №405, 2005

с.141-145 -

95. „ფაიფურის ქვები – კერამიკული
წარმოების პერსპექტიული ნედლეული“

ბეჭდვ. საქ. ტექნიკ. უნივ.
შრომები #4(458),
2005

გვ.26-28 -

96. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
ბუნებრივი რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

„მეცნიერება“, 2006 284 გვ. ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე,
თ.გედევანიშვი-
ლი,
ჯ.კაკულია
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№ ნაშრომის დასახელება გამოქ.
გამომცემლობა,

ჟურნალი
გვერდებ.
რაოდენ.

თანაავტორები

1 2 3 4 5 6
97. Природные цеолиты Грузии печатн. Горный журнал №2,

2006
с.26-28 Хачатурян К.

98. К вопросу научного обоснования лечебного
воздействия на человеческий организм
минералов и перамиды

печатн. ალ.თვალჭრელიძის
კავკას. მინერ.
ნედლ. ინსტიტ.
დაარსებიდან 80
წლისთავის მიძღვ.
საიუბ. კრებული.
2009

gv.324-327 -

99. სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის
ბუნებრივი რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

საქ. საწარმოო
ძალებისა და
ბუნებრივი
რესუროსების
შემსწავლელი
ცენტრი, 2006

320 გვ. ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე,
თ.გედევანიშვი-
ლი,
ქ.ვეზირიშვილი

100. Минерагения Грузии печатн. мат.науч.сессии
посвящ. 100-летию
со дня рожд. акад.
Ш.А.Азизбекова
«Проблемные воп-
росы геодинамики,
петрологии и метал-
логении Кавказа».
Баку. 2006

с.159-167 Р.Г.Кофман,
А.Г.Магалашвили
И.Д.Сирбиладзе

101. Расшифровка природы и условий формиро-
вания опаловидной оторочки агат-халцедо-
новых обособлений и выявления в ней
гидротермально-метасоматической
цеолитизации

печатн. -“- с.167-174 -

102. საქართველოს ნახშირის მრეწველობა –
ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა
და დამოუკიდებლობის გარანტი

beWdv. „ენერგია“,№1(41),
2007

გვ.27-34 ი.რეხვიაშვილი,
ზ.გორდეზიანი,
მ.ბასილაძე

103. Опаловидные оторочки агатовых жеод и
выявления в ней гидротермально-
метасоматической цеолитизации

печатн. Матер. Междунар.
конференции. т.1.
Казань, 13-16 ноября
2007 г.

с.115-119 А.Г.Магалашвили

104. Минерагеническая специализация
литогеодинамических комплексов Грузии в
Альпийском цикле

печатн. Мат.науч.сессии
посвящ. 100-летию
со дня рожд. акад.
М.А.Кашкая. Баку.
2007

с.233-245 Н.Асланикашвили
Г.В.Гигиадзе,
.Г.Кофман,
А.Г.Магалашвили
И.Д.Сирбиладзе,
Б.И.Чичуа

105. მსოფლიოს სათბობ-ენერგეტიკულ
კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის
გამომწვევი ფაქტორები და ნახშირის
მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის
ძირით6ადი პრინციპები

ბეჭდვ. „მეცნიერება და
ტექნოლოგიები“.
№10-12, 2007

გვ.35-47 ი.ჟორდანია,
ი.რეხვიაშვილი,
ზ.გორდეზიანი,
გ.გობეჩია,
ო.ლანჩავა
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გვერდებ.
რაოდენ.
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106. ტყიბული-შაორის საბადოს ბაზაზე

საქართველოს ნახშირის მრეწველობის
რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და
მოსალოდნელი შედეგები

ბეჭდვ. „მეცნიერება და
ტექნოლოგიები“.
№1-3, 2008

გვ.55-70 ი.ჟორდანია,
ი.რეხვიაშვილი,
ზ.გორდეზიანი,
ო.ლანჩავა

107. იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და
მათი გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

საქ. საწარმოო ძალე-
ბისა და ბუნებრივი
რესურსების შემს-
წავლელი ცენტრი,
2008

328 გვ. ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე,
და სხვ.

108. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

საქ. საწარმოო ძალე-
ბისა და ბუნებრივი
რესურსების შემს-
წავლელი ცენტრი,
2008

312 გვ. ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე,
და სხვ.

109. Postsedimaniary Alterations of Coal-Bearing
Rocks and New Factors Affecting their Quality
and Jagredient Compobition as Exemplified by
the Akhaltsikhe Brown load Deposite (Georgia)

ბეჭდვ. Bulletin of Georgian
National Academy of
Sciences. New Series,
vol.2, no.4. Tbilisi,
2008

p.100-103 -”-

110. შიდა ქართლის ბუნებრივი
რესურსები და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

საქ. საწარმოო ძალე-
ბისა და ბუნებრივი
რესურსების შემს-
წავლელი ცენტრი,
2009

276 გვ.& ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე,
და სხვ.

111. Расшифровка природы и условий формиро-
вания опаловидной оторочки агат-халцедо-
новых обособлений и выявления в ней
гидротермально-метасоматической
цеолитизации

печатн. საიუბ. კრებ. მიძღ.
კავკ. მინ. ნედლ.
ინსტ. დაარს. 80-
წლისთავს. 2009

გვ.327-332 -

112. ტრაქიტების ბიოგადამუშავების
შესაძლებლობის დადგენა კალიუმის
ნაერთების მიღების მიზნით

ბეჭდვ. საქ.კერამიკ.ახოც.
მე-2 საერთაშორ.
კონფ. და გამოფ.
მიძღ. კალ.ქუთა-
თელაძის დაბად.
100 წლისთავი-
სადმი. საქ. ტექნ.
უნივ., 2009

გვ.139-141 ჯ.კაკულია,
ლ.ქართველიშ-
ვილი
ვ.თოთიბაძე,
ნ.ლომიძე,
მ.კანდელაკი,
შ.მალაშხია

113. Основные черты минерагении Грузии ბეჭდვ. საიუბ. კრებ. მიძღ.
კავკას. მინ. ნედლ.
ინსტ. დაარს. 80-
წლისთავ. 2009

გვ.13-29 ნ.ასლანიკაშ-
ვილი,
გ.გიგიაზე,
რ.კოფმანი,
ი.სირბილაძე,
ბ.ჩიჩუა
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114. მდ.დურუჯის თიხაფიქლების შესწავლა

სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა
დარგში გამოყენების მიზნით

ბეჭდვ. საიუბ. კრებ. მიძღ.
კავკას. მინ. ნედლ.
ინსტ. დაარს. 80-
წლისთავ. 2009

გვ.399-401 ლ.გაბუნია,
ე.შაფაქიძე,
ი.გეჯაძე

115. სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და
მათი გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

საქ. საწარმოო ძალე-
ბისა და ბუნებრივი
რესურსების შემს-
წავლელი ცენტრი,
2010

287 გვ. ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე,
და სხვ.

116. შემცველი ქანებით თბიუნარიანი ნივთიე-
რების ადსორბციით მურა ნახშირის
ბუნებრივი გაღარიბების დადგენა
ზოგიერთი საბადოს მაგალითზე

ბეჭდვ. სამთო ჟურნალი
№1(24). 2010

გვ.17-19 -

117. Natural “depletion” of coals under the
influence of smectite formations in the
composition of roofing, surface of stratum
and interstate host rocks

ბეჭდვ. The International Sci-
entific Conference
“Problems of Geology
of the Caucasus”,
dedicated to the 85-th
anniversary of
Al.Janelidze Inst. of
Geology. Tbilisi, 2010

გვ.68 -

118. To the question of decoding of mechanism
of formation of “agate” structures in
geodes and tubular bodies of opal-
chalcedonic composition

ბეჭდვ. -“- გვ.69 -

119. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი
რესურსები და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

საქ. საწარმოო ძალე-
ბისა და ბუნებრივი
რესურსების შემს-
წავლელი ცენტრი,
2011

375 გვ. ი.ჟორდანია,
ნ.მირიანაშვილი,
გ.გობეჩია,
ქ.მახარაძე
და სხვ.

120. საქართველოს ტერიტორიის მოკლე
მინერაგენური დახასიათება

ბეჭდვ.. საქართველოს
ქიმიური
მრეწველობა, 2011

გვ.51-72 ს.კეკელია,
მ.კეკელია,
გ.ასათიანი,
ნ.გაგნიძე

121. 1:1000000 Scale Map of Mineral
Resources of Georgia

ბეჭდვ. X საერთაშორისო
კონფ.”გეოინფორ-
მატიკა”. კიევი. 2011

რ.კოფმანი,
ნ.ასლანიკაშვი-
ლი,
ი.ილურიძე,
რ.კვატაშიძე,
ვ.ნადირაძე

122. სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და
მათი გამოყენების პერსპექტივები

ბეჭდვ.
მონოგრ.

საქ. საწარმოო ძალე-
ბისა და ბუნებრივი
რესურსების შემს-
წავლელი ცენტრი,
2011

299 გვ. ი.ჟორდანია,
ნ.მირიანაშვილი,
ქ.მახარაძე
და სხვ.
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123. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები

და მათი გამოყენების პერსპექტივები
ბეჭდვ.

მონოგრ.
საქ. საწარმოო ძალე-
ბისა და ბუნებრივი
რესურსების შემს-
წავლელი ცენტრი,
2011

285 გვ. ი.ჟორდანია,
ნ.მირიანაშვილი,
ქ.მახარაძე
და სხვ.

124. Роль плитной тектоники при формировании
уникальных и крупных месторождений
углеводородного сырья, на примере Кавказа

ბეჭდვ. Нефть и газ Грузии,
№ 27, 2012.

გვ.36-44
-

125. Ещё об одной возможной модели
нефтеобразования

ბეჭდვ. Нефть и газ Грузии,
№ 27, 2012.

გვ.27-35
-

126. Природное «разубоживание» углей
смектитовых формаций, на примере
месторождений Грузии и некоторых
зарубежных стран.

ბეჭდვ. XIII Междун. конф.
Москва-Тбилиси.
Москва, 2014

с.213-214 -

127. К вопросу о зависимости формирования
крупных массивов хемогенных известняков
от интенсивности вулканизма

-“- -“- с.475-476 Ш.Келептришвили

128. Роль плитной тектоники при формировании
уникальных и крупных месторождений
углеводородного сырья, на примере Кавказа

-“- ВЕСТНИК РАЕН,
т.14, №1

გვ.36-44 -

129. Jssue of the Use of Wastes Causing Questions
in Some Ore Mining Complex

-“- International
Conference “Applied
Ecologi: problems,
innovations”.
Тбилиси-Батуми,
2015.

-

130. დასავლეთ საქართველოში სარმატულ
მერგელოვან ქანებში ბენტონიტური
თიხის სამრეწველო ბუდობების
გამოვლენა და მათი გენეზისი

-“- საქ. ინერალოგ.
საზოგადოება.
სამეცნ.-პრაქტ.
კონფ. თბილისი,
2015

გვ.90-95 ა.მაღალაშვილი,
შ.კელეპტრიშვი-
ლი,
გ.კორძაძე

131. საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის
1 მლნ მასშტაბის რუკა (მინერალური
ნედლეულის ბაზის გრაფიკული
მოდელი)

-“- -“- გვ.95-103 ა.მაღალაშვილი,
ვ.ნადირაძე,
რ.კოფმანი,
ი.ილურიძე,
ნ.ასლანიკაშვილი

132. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები -“- საქ. მეცნიერებათა
ეროვნ. აკადემია.
ორტომეული

1184 გვ. ი.ჟორდანია,
ო.ფარესიშვილი
და სხვ.

133. სამთო-მომპოვებელ კომპლექსის
ზოგიერთ საბადოზე ნარჩენების
გამოყენების შესაძლებლობის
საკითხისადმი.

-“- International
Conference “Applied
Ecology: Problems,
Inovations”. JcaE-
2015. (თბილისი-
ბათუმი), 2015,
(ინგლ. ენაზე)

გვ.286-287 -
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134. აქატის ზინალურ-კონცენტრული

სტრუქტურის ფორმირების გაშიფვრა
ბეჭდვ. საერთაშორისო

სამეცნიერო კონფე-
რენცია “თანამედ-
როვე კვლევები და
მათი გამოყენების
პერსპექტივები
ქიმიაში, ქიმიურ
ტექნოლოგიასა და
მომიჯნავე დარგებ-
ში”. 2016 წ., ურეკი.
(ინგლ. ენაზე)

გვ.55 -

135. Расшифровка природы и условий
формирования опаловидной оторочки агат-
хальцедоновых обособлений и выявление в
ней гидротермально-метасоматической
цеолитизации

Известия национ.
акад. Грузии, сер.
химич., т.42, 2016,
№4.

с.611-616 -

136. საქართველოს არატრადიციული
მინერალური რესურსები

სამთო ინსტ.  მე-3
ღია სამეცნ.  კონფ.
„სამთო საქმის და
გეოლოგიის
აქტუალური
პრობლემები“.

გვ.14 -


