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012(ჯავახიშვილი, ალ.)+016:91 
ჯავ  14 
 
გამოჩენილი ქართველი გეოგრაფის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
აკადემიკოსის, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის, პირველი 
ქართული უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებლის, პროფესორ ალექსანდრე 
ჯავახიშვილის დაბადების 140 წლისთავთან დაკავშირებით ხელმეორედ გამოიცა მე-2 
შევსებული და გადამუშავებული ბიობილიოგრაფია. ალექსანდრე ჯავახიშვილის 
ბიობიბლიოგრაფია პირველად გამოიცა 1984 წელს, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 
აკადემიის ცენტრალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მიერ, სერიით „ქართველი 
მეცნიერები“.  
წინამდებარე ნაშრომში თავმოყრილია 1896-2015 წლების მასალა: სამეცნიერო შრომები, 
რუკები, სამეცნიერო-პოპულარული სტატიები, მისი რედაქციით და რეცენზიით 
გამოცემული შრომები, ლიტერატურა მის შესახებ და საიუბილეო თარიღები. 
მასალა განლაგებულია ქრონოლოგიურ-ანბანური რიგით. ბიობიბლიოგრაფიას წინ უძღვის 
ალექსანდრე ჯავახიშვილის სამეცნიერო და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის მიმოხილვა, 
ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ძირითადი თარიღები. ერთვის სახელთა ანბანური 
საძიებელი. 
აღნიშნულ გამოცემაში მონაწილეობდნენ თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის სტუდენტები. 
 
To celebrate the 140

th
 anniversary of Professor Alexandre Javakhishvili, a famous Georgian 

geographer, academician of the Academy of Science of Georgia, merited Georgian scientist and one of 

the founders of the first Georgian University, the second completed and revised bio-bibliography was 

published repeatedly. The bio-bibliography of Alexandre Javakhishvili was first published in 1984 by 

the Central Scientific Library of the Academy of Science of the Georgian SSR, with series “Georgian 

scientists”.  

The present work incorporates the materials available from 1896 to 2015: the scientific works, maps, 

scientific-popular literature, works edited and reviewed by Alexandre Javakhishvili, literary works 
about him and jubilee dates.  

The material is classified in the chronological and alphabetic order. The bio-bibliography is preceded 

by the description of Alexandre Javakhishvili’s scientific and public work and principal dates in his life 

and work. The bio-bibliography incorporates the alphabetical index of names.  

The publication was prepared with the contribution of the students of TSU Department of Geography.  

 
რედაქტორი: კობაკობაკობაკობა    ხარაძეხარაძეხარაძეხარაძე, , , , დალიდალიდალიდალი    ნოკოლაიშვილინოკოლაიშვილინოკოლაიშვილინოკოლაიშვილი 
ბიბლიოგრაფიული რედაქტორი ნანანანანანანანა    ბაღათურიაბაღათურიაბაღათურიაბაღათურია    
შემდგენელი იიიიაააა    დუდუჩავადუდუჩავადუდუჩავადუდუჩავა, მარიკამარიკამარიკამარიკა    ჟორჟოლიანიჟორჟოლიანიჟორჟოლიანიჟორჟოლიანი 
კომპიუტერული უზრუნველყოფა: ქქქქეთევანეთევანეთევანეთევან    მგალობლიშვიმგალობლიშვიმგალობლიშვიმგალობლიშვილილილილი, , , , ელენეელენეელენეელენე    სალუქვაძესალუქვაძესალუქვაძესალუქვაძე, , , , თინიკოთინიკოთინიკოთინიკო    
ნანობაშვილინანობაშვილინანობაშვილინანობაშვილი 
თარგმანი ნინონინონინონინო    ჩიხრაძეჩიხრაძეჩიხრაძეჩიხრაძე 
დამკაბადონებელი ნათიანათიანათიანათია    დვალიდვალიდვალიდვალი 
გარეკანის დიზაინი ნინონინონინონინო    ხოსრუაშვილიხოსრუაშვილიხოსრუაშვილიხოსრუაშვილი, , , , ნინონინონინონინო    ებრალიძეებრალიძეებრალიძეებრალიძე 
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ალექსანდრეალექსანდრეალექსანდრეალექსანდრე    ჯავახიშვილიჯავახიშვილიჯავახიშვილიჯავახიშვილი    ((((სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო, , , , პედაგოგიურიპედაგოგიურიპედაგოგიურიპედაგოგიური    დადადადა    

საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი    მოღვაწეობისმოღვაწეობისმოღვაწეობისმოღვაწეობის    მოკლემოკლემოკლემოკლე    მიმოხილვამიმოხილვამიმოხილვამიმოხილვა))))    

  
გეოგრაფიული მეცნიერებისა და განათლების არნახული ტემპით 
განვითარება საქართველოში მხოლოდ საბჭოთა ხელისუფლების 
შემდეგ დაიწყო. გეოგრაფიული მეცნიერებისა და განათლების ამ 
აღორძინებასთან ორგანულადაა დაკავშირებული გამოჩენილი 
მეცნიერის, პედაგოგისა და საზოგადო მოღვაწის ალექსანდრე 
ჯავახიშვილის სახელი. 
 
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, 
მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, სსრ კავშირის 
გეოგრაფიული საზოგადოების საპატიო წევრი, საქართველოს სსრ 
სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, გეოგრაფიულ მეცნიერებათა 
დოქტორი, პროფესორი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საბჭოთა 
კავშირის უხუცეს გეოგრაფთა და ანთროპოლოგთა პლეადას 
ეკუთვნოდა. იგი არის საქართველოში გეოგრაფიული მეცნიერების 
ფუძემდებელი. 
 
ალ. ჯავახიშვილის სამეცნიერო გამოკვლევებმა შუქი მოჰფინა 
საქართველოსა და კავკასიის თანამედროვე მოსახლეობის 
ანთროპოლოგიის კარდინალურ პრობლემებს; თავისი შრომებით 
მოიცვა კავკასიისა და საქართველოს თითქმის მთელი გეოგრაფია – 
გეომორფოლოგია, კლიმატოლოგია, ეკონომიკური გეოგრაფია, 
კარტოგრაფია, ქვეყანათმცოდნეობა და ლანდშაფტმცოდნეობა; 
ჩასწვდა საქართველოში გეოგრაფიული მეცნიერების ისტორიის 
საკითხებსაც. 
 
თეორიული გამოკვლევებით მან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა 
საბჭოურ გეოგრაფიულ მეცნიერებაში. ამ მხრივ ყურადღებას 
იპყრობს მისი შრომები, დაწერილი გეოგრაფიული მეცნიერების 
სტრუქტურაზე, ამ მეცნიერების მომიჯნავე მეცნიერებებთან 
დამოკიდებულებების ახსნაზე და თვით გეოგრაფიის შემადგენელი 
დარგების ამოცანების გაშუქებასა და მომავალი გზების დასახვაზე. 
 



10 

 

არანაკლებ ღირსშესანიშნავია ალ. ჯავახიშვილის პედაგოგიური და 
საზოგადოებრივი მოღვაწეობა. 
 
როგორც ორგანიზატორი, იგი ძალისხმევას არ იშურებდა შეექმნა 
რიგი ფაკულტეტებისა თბილისის უნივერსიტეტის გეოგრაფიულ 
დეპარტამენტში, სადაც იგი ამზადებდა მომავალ მკვლევარებს. 
უფრო მეტიც, მისი ბრწყინვალე შესაძლებლობები, როგორც 
სამეცნიერო ორგანიზატორისა, კვლავ ვლინდება, როცა მან შექმნა 
გეოგრაფიის ინსტიტუტი, კვლევის ცენტრი,  საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის ეგიდით: მისვე ინიციატივით ინსტიტუტს 
ეწოდა მე-18 საუკუნის ცნობილი ქართველი მოაზროვნისა და 
გეოგრაფის ვახუშტი ბაგრატიონის სახელი. პროფესორი ალ. 
ჯავახიშვილი იყო საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების 
ვირტუალური დამფუძნებელი, რომლის  ხელმძღვანელადაც დარჩა 
თითქმის ცხოვრების ბოლო წლებამდე. 
 
ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე ჯავახიშვილი დაიბადა 1875 წლის 5 
(17) აგვისტოს ქ. გორში, მოსამსახურის ოჯახში. 
 
ალ. ჯავახიშვილმა პირველდაწყებითი სწავლა-განათლება 
თბილისის სათავადაზნაურო ვაჟთა სასწავლებელში მიიღო, 
რომლის დამთავრების შემდეგ, 1887 წელს, იგი თბილისის ვაჟთა 
მეორე კლასიკურ გიმნაზიაში მიაბარეს; გიმნაზია 1895 წელს 
წარჩინებით (ვერცხლის მედლით) დაამთავრა და მოსკოვის 
უნივერსიტეტში სახელმწიფოს ხარჯზე სწავლის გაგრძელების 
უფლება მოიპოვა. 
 
1895 წელს ალ. ჯავახიშვილი მოსკოვის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის საბუნებისმეტ-
ყველო განყოფილებაზე შედის, რომელსაც 1900 წელს პირველი 
ხარისხის დიპლომით ამთავრებს და ტოვებენ სამეცნიერო 
მოღვაწეობისათვის მოსამზადებლად. 
 
ალექსანდრე ჯავახიშვილი თავისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 
პირველ ორ ათეულ წელს (1917 წლამდე) მოსკოვში ატარებს და 
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უმთავრესად საქართველოსა და კავკასიის ხალხთა 
ანთროპოლოგიის სადავო და ნაკლებად ცნობილ საკითხებს 
იკვლევს; ამ საკითხების შესწავლას კი დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა 
ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ისტორიის, ურთიერთ 
დამოკიდებულებისა და ნათესაობის გადაუწყვეტელი ან 
წყვდიადით მოსილი საკითხების გამოსარკვევად. 
 
საქართველოსა და კავკასიის თანამედროვე მოსახლეობის 
ფიზიკური და ანთროპოლოგიური შედგენილობის შესწავლას, ამ 
მოსახლეობის შემადგენელი ანთროპოლოგიური ტიპებისა და 
ჯგუფების წარმოშობის გაშუქებას და მსოფლიო ხალხთა 
ანთროპოლოგიურ ტიპებთან და ჯგუფებთან მათი 
დამოკიდებულების საკითხების გარკვევას ალ. ჯავახიშვილი იწყებს 
საქართველოს გულის – ქართლის ქართველების შესწავლით. ამ 
მიზნით იგი 1903 და 1904 წლების ზაფხულის თვეებში 
ანთროპოლოგიურ კვლევა-ძიებას ეწევა ქართლში. 
 
შემდგომ წლებში ალ. ჯავახიშვილი ანთროპოლოგიურ 
დაკვირვებებს აგრძელებს საქართველოს დანარჩენ კუთხეებში: 1905 
წელს – კახეთსა და მთიულეთში, 1908 წელს – იმერეთსა და რაჭაში, 
1909 წელს – გურიაში, 1911 წელს – სამეგრელოში.  თითოეულ ამ 
კუთხეში ალ. ჯავახიშვილმა ას-ასი ცდის პირი შეისწავლა.  სულ 
საქართველოში 900 პირი შეისწავლა, რომელთა შესახებ ას-ასი 
ზომითი მონაცემი აქვს აღებული. ამ მონაცემებს, მაშინდელი მათი 
პირდაპირი დანიშნულების გარდა, დღესაც დიდი მნიშვნელობა 
აქვს ისეთი პრობლემის გასარკვევად, როგორიცაა ადამიანთა 
განსაკუთრებული დიდსიმაღლიანობა (გიგანტიზმი) მსოფლიოს 
ხალხთა, კერძოდ, ქართველთა შორის. 
 
საქართველოს ცალკეული მხარეების ქართველების ანთროპოლოგი-
ური დახასიათებისადმი მიძღვნილ სტატიებში, აგრეთვე, 
შემაჯამებელი მონოგრაფიების პირველ თავებში, იმდროინდელი 
მსგავსი ნაშრომებისაგან განსხვავებით, ალ. ჯავახიშვილი იძლევა 
საკმაოდ ღრმა და საფუძვლიან გეოგრაფიულ, ისტორიულ და 
ეთნოგრაფიულ დახასიათებას. 
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ალ. ჯავახიშვილის ანთროპოლოგიური შრომების 
მაღალმეცნიერულ ღირებულებაზე ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ 
საქართველოს ანთროპოლოგიის ორ მონოგრაფიას (საქართველოს 
ანთროპოლოგია, ტ. I: „ქართლისა და კახეთის ქართველები“ და ტ. 
II: „იმერეთის, გურიისა და რაჭის ქართველები“), მოსკოვის 
უნივერსიტეტთან არსებულმა ბუნებისმეტყველების, ანთროპოლო-
გიისა და ეთნოგრაფიის მოყვარულთა საზოგადოებამ უმაღლესი 
სამეცნიერო ჯილდო – პროფესორ ა. პ. რასცვეტოვის პრემიები 
მიანიჭა 1906 და 1912 წლებში, როგორც ძვირფასი შენაძენი კავკასიის 
ანთროპოლოგიაში და რომელიც გამოირჩევა მასში მოყვანილი 
მონაცემების სიუხვით, დეტალური დამუშავებითა და მაღალი 
მეცნიერული დონით. 
 
ალ. ჯავახიშვილის გამოკვლევებით დადასტურდა, რომ ქართლის, 
კახეთის, მთიულეთის, იმერეთის, რაჭის, გურიისა და სამეგრელოს 
ქართველები ერთმანეთთან ანთროპოლოგიური ნიშნების 
მიხედვით დიდ მსგავსებას ამჟღავნებენ, განსხვავებანი კი 
უმნიშვნელოა, ამასთან,  ქართველები ადგილობრივ, ავტოქტონურ 
მოსახლეობას წარმოადგენენ კავკასიაში. 
 
ამავე პერიოდში ალ. ჯავახიშვილი მუშაობს საქართველოს 
ანთროპოლოგიის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიცაა 
დოლიქოკეფალია ქართველთა შორის. 
 
განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია ალ. ჯავახიშვილის შრომა 
კავკასიის ებრაელების შესახებ. აღსანიშნავია ალ. ჯავახიშვილის 
დასაბუთებული დებულება, რომ არ არსებობს კავკასიელი, მათ 
შორის ქართველი ებრაელების ცალკე ანთროპოლოგიური ჯგუფი, 
რაც დადასტურებას პოულობს მარქსიზმ-ლენინიზმის კლასიკოსე-
ბის შრომებში. 
 
ყურადღებას იპყრობს ალ. ჯავახიშვილის მიერ შედგენილი 
რეცენზიები უცხოელ მკვლევართა ანთროპოლოგიურ ნაშრომებზე, 
სახელდობრ: ადოლფ დირის, ჰანს ვირხოვის, თ. კლუგეს, მუსკატის, 
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ფელიქს ფონ ლუშანის, ჰანს ფელინგერის, ოტო აიხელისა და ო. 
შლაგინჰაუფენის ნაშრომებზე.  
 
შემდგომ წლებში ალ. ჯავახიშვილის კვლევა-ძიება სცილდება 
საქართველოს ფარგლებს და სწავლობს კავკასიის თანამედროვე 
მოსახლეობის ანთროპოლოგიას. ამასთან დაკავშირებით, 1913 წელს 
ალ. ჯავახიშვილი მოხსენებით გამოდის რუს ბუნებისმეტყველთა 
და ექიმთა მე-13 ყრილობაზე თბილისში კავკასიის 
ანთროპოლოგიის მორიგი ამოცანების შესახებ. ეს მიზანდასახული 
კვლევა კავკასიის თანამედროვე მოსახლეობის ანთროპოლოგიის 
შესახებ ალ. ჯავახიშვილმა კაპიტალური მონოგრაფიის შედგენით 
დააგვირგვინა. ამ მონოგრაფიაში დასაბუთებული ზოგიერთი 
შედეგი გამოქვეყნდა 1923-1926 წლებში ქართულ და გერმანულ 
ენებზე. ამ წლებში გამოქვეყნებულ სტატიებში ალ. ჯავახიშვილი 
ახასიათებს აგრეთვე კავკასიის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ირანულ, 
სლავურ და მონღოლურ მოდგმებს და არკვევს მათ 
დამოკიდებულებას კავკასიურთან. 
 
ალ. ჯავახიშვილის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მოსკოვიდან 
საქართველოში გადმოსვლის შემდეგ (1917 წლიდან) უმთავრესად 
მიმდინარეობდა საქართველოსა და კავკასიის მრავალფეროვანი 
ბუნებისა და ნაწილობრივ, მისი მოსახლეობის გეოგრაფიის 
მიმართებით. 
 
1926 წლიდან იგი საქართველოსა და კავკასიის მოსახლეობისა და 
დასახლებათა გეოგრაფიულ განლაგებას იკვლევს. ამ პრობლემის 
გაშუქებას გარდა თეორიულისა, პრაქტიკული მნიშვნელობაც 
ჰქონდა. 
 
ალ. ჯავახიშვილის მეცნიერულ მოღვაწეობაში ცენტრალური 
ადგილი საქართველოს ტერიტორიის გეომორფოლოგიურ 
შესწავლას უჭირავს. საქართველოს ტერიტორიის 
გეომორფოლოგიური შესწავლის პირველ ეტაპზე საჭირო იყო 
საქართველოს ზოგადი გეომორფოლოგიური დახასიათების 
შედგენა, რაც ალ. ჯავახიშვილმა 1926 წელს შეასრულა. ამ 
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მიმართულებით მისი შემოქმედებითი აღმავლობის მაჩვენებელია 
1947 წელს გამოქვეყნებული ახალი მონოგრაფია. ამ ნაშრომში 
დადგენილია საქართველოს რელიეფის გენეტიკური ტიპები და 
მოცემულია მათი გავრცელების რეგიონები. ამ მხრივ, იგი საბჭოთა 
კავშირში ერთ-ერთ პირველ ცდას წარმოადგენს. აღსანიშნავია ისიც, 
რომ ეს კაპიტალური შრომა მეთოდური თვალსაზრისით იმდენად 
მაღალ დონეზეა შესრულებული, რომ იგი სცილდება რეგიონალურ 
გამოკვლევათა მასშტაბს და ასახავს ფიზიკური გეოგრაფიის ამ 
დარგის – გეომორფოლოგიის – მდგომარეობას და მის მიღწევებს 
საბჭოთა კავშირში. 
 
საქართველოს სსრ ტერიტორიის გეომორფოლოგიური შესწავლა 
მოითხოვდა ზოგადი გეომორფოლოგიის უმნიშვნელოვანესი 
საკითხების დამუშავებას, მითუმეტეს, რომ მრავალი მეთოდური 
ასპექტი მთელს საბჭოთა კავშირში ჯერ კიდევ დაუდგენელი იყო. 
ალ. ჯავახიშვილმა მრავალი შრომა უძღვნა ზოგადი 
გეომორფოლოგიის კარდინალურ საკითხებს. ალ. ჯავახიშვილმა 
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მთიანი ქვეყნების გეომორფო-
ლოგიური შესწავლის საკითხების დამუშავებაში, რასაც მრავალი 
ნაშრომი უძღვნა. 
 
ალ. ჯავახიშვილის სამეცნიერო-კვლევით მოღვაწეობაში 
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს კარტოგრაფიულ გამოკვლევებს.  
ამ საკითხზე მუშაობა მას მოუხდა საქართველოს გეოგრაფიული 
პრობლემების დამუშავებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე უმაღლეს 
და საშუალო სკოლების სახელმძღვანელოებზე მოთხოვნილებების 
დაკმაყოფილების მიზნით.  
 
ამ უკანასკნელ წლებში ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის 
ინსტიტუტის თაოსნობით განხორციელდა ისეთი საშვილიშვილო 
მეცნიერული და კულტურული ღონისძიება, როგორიცაა 
საქართველოს გეოგრაფიული ატლასის შედგენა-გამოცემა ქართულ 
და რუსულ ენებზე. ეს ატლასი პირველი კომპლექსური 
გეოგრაფიული, კერძოდ, კარტოგრაფიული ნაწარმოებებია და 
აღნიშნავს მისი განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპს. ამ ატლასის 
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შედგენა ალ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით ვახუშტის 
სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსებიდანვე, 1945 
წლიდან, დაიწყო. ამ ატლასის შემქმნელ კოლექტივს, მათ შორის, 
ალ. ჯავახიშვილს საქართველოს სსრ სახელმწიფო პრემია მიენიჭა 
1971 წელს. 
 
ალ. ჯავახიშვილის რამდენიმე ნაშრომი ეხება საქართველოს სსრ  
ფიზიკურ და ეკონომიურ გეოგრაფიულ კომპლექსურ საკითხებს. 
ამა თუ იმ ქვეყნის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ და ეკონომიურ-
გეოგრაფიულ კომპლექსურ შესწავლასთან ორგანულადაა 
დაკავშირებული ქვეყნის ლანდშაფტმცოდნეობისადმი მიმართული 
კვლევა-ძიება. ამ მიმართულებით ალ. ჯავახიშვილი ჯერ კიდევ 
1935 წელს ადგენს ლანდშაფტმცოდნეობის კურსის პროგრამას და 
კითხულობს ლექციებს თბილისის უნივერსიტეტში. გარდა ამისა, 
ქობულეთისა და მახარაძის რაიონების ლანდშაფტების 
დახასიათების მაგალითზე 1937-1938 წლებში იგი ქმნის 
რეგიონალურ კომპლექსურ კვლევა-ძიების ნიმუშებს ფიზიკურ 
გეოგრაფიაში. 
 
ალ. ჯავახიშვილი მუშაობს აგრეთვე საქართველოს ფიზ-
გეოგრაფიული (ლანდშაფტური) შრომების შედგენაზე, რომელიც 
მეტად საინტერესოა არა მარტო როგორც საქართველოს ბუნებრივი 
ლანდშაფტების დახასიათების ნაყოფიერი ცდა, არამედ 
მეთოდოლოგიურადაც. 
 
ალ. ჯავახიშვილი ამუშავებს აგრეთვე ისეთ მნიშვნელოვან 
საკითხსაც, როგორიცაა ლანდშაფტების ტიპების კლასიფიკაცია. 
ამასათანავე გამოჰყოფს ბუნებრივ (ფიზიკურ-გეოგრაფიულ) და რაც 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია, კულტურულ (სოციალურ-
ეკონომიურ) ლანდშაფტების ტიპების ჯგუფებს, ამ უკანასკნელში 
ანსხვავებს ელემენტარულ და სინთეზურ ტიპებს. 
 
გეოგრაფიული მეცნიერების ცალკეულ დარგების გარდა, ალ. 
ჯავახიშვილი სამეცნიერო კვლევას ეწეოდა გეოგრაფიული 
მეცნიერების თეორიის საკითხებზეც; მაგალითად, გეოგრაფიული 
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მეცნიერების სტრუქტურა და სხვა. იგი აგრეთვე აშუქებს ფიზიკური 
გეოგრაფიის დარგების – გეომორფოლოგიის, კლიმატოლოგიის, 
ხმელეთის ჰიდროლოგიის, ოკეანოგრაფიის, ფიზიკური 
ქვეყანათმცოდნეობისა და სხვ. – დამოკიდებულებას მეზობელ 
საბუნებისმეტყველო დისციპლინებთან  და ზუსტად საზღვრავს 
მათ საგანსა და ამოცანას. ალ. ჯავახიშვილი განსაკუთრებით 
ჩერდება ეკონომიური გეოგრაფიის გეოგრაფიულ მეცნიერებათა 
სისტემაში შემავალი დარგის დახასიათებაზეც; ამასთან, არკვევს 
კარტოგრაფიის ადგილს გეოგრაფიულ მეცნიერებაში. 
დასასრულ, ალ. ჯავახიშვილი ადგენს გეოგრაფიული მეცნიერების 
სტრუქტურის სქემას, მისი განვითარების თანამედროვე და აგრეთვე 
მომავალი ეტაპებისათვის. 
 
საქართველოს სსრ ტერიტორიის ბუნების გეოგრაფიის შესწავლა 
გაცხოველდა საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ, რაც 
გეოგრაფიული მეცნიერების ცალკეული დარგის მკვლევართა 
წინაშე აყენებდა გადაუდებელ საკითხს – ამ ტერიტორიის ბუნების 
გეოგრაფიული შესწავლილობის გამოვლენას. ამავე დროს საჭირო 
იყო საქართველოს სსრ გეოგრაფიული მეცნიერების განვითარების 
ისტორიის ჩვენებაც. ამასთან დაკავშირებით ალ. ჯავახიშვილი 1941-
1961 წლებში აქვეყნებს რამდენიმე გამოკვლევას.  
 
საქართველოს ტერიტორიის გეოგრაფიული შესწავლილობისა და 
გეოგრაფიული მეცნიერების განვითარების საკითხების 
დამუშავებისათვის საჭირო იყო ქართველი ხალხის გეოგრაფიული 
მემკვიდრეობის გამომზეურება. ამ მხრივ აღსანიშნავია ალ. 
ჯავახიშვილის შრომები ვახუშტი ბაგრატიონის შესახებ. ალ. 
ჯავახიშვილის შეფასებით ვახუშტის ნაშრომთა სამეცნიერო 
მნიშვნელობა საერთოდ იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ქვეყნის 
გეოგრაფიული აღწერის – ქვეყანათმცოდნეობითი ხასიათის 
გამოკვლევის იშვიათი ნიმუშია მე-18 საუკუნის პირველ ნახევარში, 
რომელიც აგებულია  გარკვეული ერთიანი მეცნიერული 
თვალსაზრისით – გეოგრაფიული მიზანდასახულობით; იგი 
აღნიშნავს აგრეთვე ვახუშტის გეოგრაფიული ნაშრომების 
საზოგადოებრივ მნიშვნელობასაც. 



17 

 

 
წარსულ გეოგრაფიულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა ალ. ჯავახიშვილის 
მიერ სხვა მკვლევარების შრომების რედაქციაშიც გამოიხატება. 
 
ალ. ჯავახიშვილის შემოქმედებით მუშაობაში მნიშვნელოვანი 
ადგილი უჭირავს აგრეთვე პედაგოგიურ მოღვაწეობას. მოსკოვის 
უნივერსიტეტის დამთავრებამდე, 1899 წელს იგი პედაგოგიურ 
მოღვაწეობას იწყებს ამავე უნივერსიტეტის არაორგანული ქიმიის 
კათედრაზე, ჯერ ლაბორანტად, ხოლო შემდეგ ასისტენტად: 1900-
1917 წლებში მოსკოვის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში 
თანამშრომლობს პრივატ-დოცენტად; 1917 წელს კი მოსკოვის 
ქალთა უმაღლეს კურსებზე კითხულობს ანთროპოლოგიის კურსს. 
მოსკოვის უმაღლეს სასწავლებლებში ალ. ჯავახიშვილი 
მნიშვნელოვან სამეცნიერო და პედაგოგიურ მოღვაწეობას კარგად 
უთავსებს ერთმანეთთან. ამასთან, იგი დიდ სიყვარულსა და 
პატივისცემას იხვეჭს როგორც სტუდენტებში, ისე პროფესორ-
მასწავლებლებში. 
 
1900-1917 წლებში ალ. ჯავახიშვილის სამეცნიერო-პედაგოგიური 
მოღვაწეობის დასახასიათებლად მხოლოდ ერთ მაგალითზე 
შევჩერდებით. 1903-1904 წლების მიჯნაზე დეკემბერ-იანვარში, 
პეტერბურგში რუსეთის ტექნიკური საზოგადოების ინიციატივით 
მოეწყო ტექნიკური და პროფესიონალური განათლების რუს 
მოღვაწეთა მე-3 ყრილობა. ალ. ჯავახიშვილმა ამ ყრილობის 
მუშაობაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო და წაიკითხა საპროგრამო 
მოხსენებები საბუნებისმეტყველო საგნების თეორიული და 
პრაქტიკულ მეცადინეობათა დაყენების შესახებ კომერციულ 
სასწავლებლებში და სამუშაო პედაგოგიური კაბინეტების მოწყობის 
საკითხზე, რომლებიც შემდეგ ამ ყრილობის შრომებში გამოქვეყნდა. 
 
ალ. ჯავახიშვილს განსაკუთრებით აღელვებდა ჩვენში 
პირველდაწყებითი სწავლებისა და სასწავლებლების სავალალო 
მდგომარეობა, რასაც 1908 წელს სპეციალურ სტატიას უძღვნის. 
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1917 წლის გაზაფხულზე, მოსკოვიდან თბილისში გადმოსვლასთან 
დაკავშირებით, ალექსანდრე ჯავახიშვილი ნაყოფიერ სამეცნიერო-
პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა საქართველოში (ძირითადად 
თბილისში, აგრეთვე ნაწილობრივ სხვადასხვა დროს ქუთაისში, 
ბათუმსა და გორში) და ამიერკავკასიის რესპუბლიკებში 
(აზერბაიჯანსა და სომხეთში). ალ. ჯავახიშვილი 1917-1920 წლებში 
მუშაობს თბილისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ჯერ დოცენტის, 
შემდეგ კი ექსტრაორდინარული პროფესორის თანამდებობაზე. აქ 
იგი აწყობს გეოგრაფიის კათედრას და კითხულობს ლექციებს 
ზოგად ფიზიკურ გეოგრაფიასა და ამიერკავკასიის გეოგრაფიაში. 
 
1920 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 
საბჭო ალ. ჯავახიშვილს იწვევს ახლად დაარსებული გეოგრაფიისა 
და ანთროპოლოგიის კათედრის პროფესორის თანამდებობაზე და 
მასვე ავალებს ამ კათედრის გამგეობას. მას შემდეგ ალ. 
ჯავახიშვილის სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობა ძირითადად 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობდა.  
 
ალ. ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
სხვადასხვა დროს კითხულობს გეოგრაფიული მეცნიერების 
დისციპლინებს: ზოგად ფიზიკურ გეოგრაფიას, ზოგად 
გეომორფოლოგიას, ზოგად კლიმატოლოგიას, საქართველოს 
გეომორფოლოგიას, გეომორფოლოგიური კვლევის მეთოდებს, 
გეომორფოლოგიური კარტირების კურსს, საქართველოს ფიზიკურ 
გეოგრაფიას, ზოგად ლანდშაფტმცოდნეობას, სამხედრო 
გეოგრაფიას, გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკას, აგრეთვე ზოგად 
ფიზიკურ ანთროპოლოგიას და სხვ. ამ კურსების კითხვასთან 
დაკავშირებით იგი ხშირად თვითონვე საზღვრავდა მათ ამოცანებს 
და ადგენდა პროგრამებს. 
 
ალ. ჯავახიშვილის აზრით, გეოგრაფიული დისციპლინების 
სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში შეთანხმებული უნდა იყოს ამ 
მეცნიერების განვითარების თანამედროვე დონესთან. ამასთან 
დაკავშირებით, იგი დროდადრო აღნიშნული კურსების 
პროგრამების კრიტიკულ გადასინჯვასა და განახლებას ახდენდა. 
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ცალკე აღნიშვნის ღირსია ალ. ჯავახიშვილის დამსახურება 
თბილისის უნივერსიტეტში გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტზე 
გეომორფოლოგიური და კარტოგრაფიული სპეციალობების 
ჩამოყალიბების თაობაზე. 
 
ალ. ჯავახიშვილის სამეცნიერო - პედაგოგიური მოღვაწეობა მარტო 
სტუდენტებთან მუშაობით როდი განისაზღვრება. იგი 1929 წლიდან 
ხელმძღვანელობს გეოგრაფიის სპეციალობის ასპირანტთა 
მომზადებას გეომორფოლოგიის, კლიმატოლოგიის, ფიზიკური 
ქვეყანათმცოდნეობის, ლანდშაფტმცოდნეობისა და კარტოგრაფიის 
სპეციალობებში. იგი აგრეთვე ხელმძღვანელობს სომხეთის, 
აზერბაიჯანისა და დაღესტნის სამეცნიერო დაწესებულებებიდან 
მოვლენილ თანამშრომლებს, კონსულტაციებს უწევს მეცნიერ 
მუშაკებს სადისერტაციო შრომების შესრულებაში. 
 
ალ. ჯავახიშვილი მუდმივად ზრუნავდა საშუალო სკოლების 
უზრუნველყოფაზე გეოგრაფიული სახელმძღვანელოებით, 
რუკებითა და სავარჯიშო რვეულებით. როგორც საკუთარი წვლილი 
ამაში, მან დაწერა წიგნი - საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია. ეს 
წიგნი ითარგმნა სხვა ენებზე და გამოდის ყოველ წელს ქართულად, 
რუსულად, სომხურად და აზერბაიჯანულად.  
 
ალ. ჯავახიშვილი მეცნიერთა იმ პლეადას ეკუთვნის, რომლებიც 
სამეცნიერო-კვლევით და პედაგოგიურ მოღვაწეობას დიდად 
მნიშვნელოვან, საჭირო, სასარგებლო და ნაყოფიერ სამეცნიერო-
ორგანიზაციულ და კულტურულ-საგანმანათლებლო მუშაობასთან 
ახამებდნენ. ამგვარ მუშაობას ეწეოდა იგი როგორც მოსკოვში, ისე 
საქართველოში. იგი მოსკოვში მუშაობის პერიოდში საქართველოში 
არსებულ სამეცნიერო საზოგადოების დავალებას ასრულებდა; ალ. 
ჯავახიშვილი მრავალი სამეცნიერო ყრილობის, სიმპოზიუმების, 
თათბირებისა და კონფერენციების მუშაობის მონაწილეა. 
 
ალ. ჯავახიშვილი ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა 
საზოგადოების დაარსების ერთ-ერთი ინიციატორია, როგორც 
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წლების მანძილზე მისი გამგეობის წევრიცაა და აქტიურად 
მონაწილეობდა ამ საზოგადოების მუშაობაში 1916 წლიდან. 
 
ალ. ჯავახიშვილს დიდი ღვაწლი მიუძღვის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის დაარსების საქმეში გ. ღამბარაშვილთან, ივ. 
ჯავახიშვილთან, ი. ყიფშიძესთან, პ. მელიქიშვილთან, ი. 
იმედაძესთან, ე. თაყაიშვილთან ერთად – იგი თბილისის სახ. 
უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელთაგანია. 
 
ალ. ჯავახიშვილმა დიდი მუშაობა გასწია საქართველოს სსრ 
გეოგრაფიული საზოგადოების დაარსებისათვის. საქართველოს სსრ 
გეოგრაფიული საზოგადოების დაარსების რეალური პირობები 
საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ 
შეიქმნა და ალ. ჯავახიშვილის ინიციატივით კიდეც დაარსდა იგი 
1924 წელს. 
საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ 
გეოგრაფიული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, უმაღლესი და 
საშუალო პედაგოგიური განათლების სწრაფი წინსვლა მოითხოვდა 
კარტოგრაფიული საქმის ორგანიზაციას. ეს საკითხი საქართველოში 
პირველად დაისვა 1921 წელს თბილისის უნივერსიტეტის 
გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის კათედრაზე. სწორედ აქ ჩაეყარა 
საფუძველი ამ საქმეს. შემდეგ ეს მუშაობა გაიშალა საქართველოს 
სსრ გეოგრაფიულ საზოგადოებაში, სადაც ჩამოყალიბდა ჯერ 
კარტოგრაფიული კაბინეტი, შემდეგ კი დამოუკიდებელი 
საქართველოს კარტოგრაფიის ინსტიტუტი, რომელიც შემდეგ 
თბილისის უნივერსიტეტთან ორგანიზებულ გეოგრაფიის 
ინსტიტუტს შეუერთდა. 1933-1938 წლებში ალ. ჯავახიშვილი 
ხელმძღვანელობდა თბილისის უნივერსიტეტთან არსებული 
გეოგრაფიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მუშაობას, ხოლო 
1945-1962 წლებში საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 
ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტს, როგორც მათი 
დირექტორი, დაარსების ინიციატორი და ორგანიზატორი. 
 
ალ. ჯავახიშვილის სამეცნიერო, პედაგოგიური და 
საზოგადოებრივი მოღვაწეობა წარმოადგენს კეთილსინდისიერი, 
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დაძაბული, ტიტანური შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესანიშნავ 
მაგალითს, ჩვენი ხალხისა და სამშობლოს საკეთილდღეოდ. მისი 
დიდი, ნაყოფიერი მოღვაწეობა სათანადოდ იყო და არის 
დაფასებული. 
 
ალ. ჯავახიშვილი დაჯილდოებული იყო ლენინის ორდენით, ორი 
შრომის წითელი დროშის ორდენითა და მედლით „მამაცური 
შრომისათვის დიდ სამამულო ომში. 1941-1945 წწ“. საქართველოს 
სსრ განათლების სამინისტრომ იგი 1955 წელს დააჯილდოვა 
სამკერდე ნიშნით „სახალხო განათლების წარჩინებული“. 
 
ალ. ჯავახიშვილმა განვლო ცხოვრებისა და მოღვაწეობის მეტად 
ნაყოფიერი გრძელი გზა. იგი გარდაიცვალა 1973 წლის 22 იანვარს, 
98 წლის ასაკში. გეოგრაფიულმა საზოგადოებრიობამ, მისმა 
კოლეგებმა დაკარგეს ერუდირებული, ფართო დიაპაზონისა და 
დიდი გამოცდილების მეცნიერი; მრავალრიცხოვანმა მოწაფეებმა და 
სტუდენტებმა – შესანიშნავი პედაგოგი, ბრძენი მრჩეველი და 
აღმზრდელი, უსაზღვროდ მოსიყვარულე და სათნო ადამიანი. 
 
პირადად ალ. ჯავახიშვილი იყო ძალიან მოკრძალებული და 
თავმდაბალი კაცი, მზად იყო შეხვედროდა ყველას, ვისაც მასთან 
შეხვედრა სურდა. მისი კაბინეტი გეოგრაფიის ინსტიტუტში 
(რომლის დირექტორიც ის იყო) ღია იყო ნებისმიერი კოლეგისათვის 
ნებისმიერ დროს, და ასევე,  თბილისის უნივერსიტეტში მის 
სტუდენტებსა და ახალგაზრდა მკვლევარებს შეეძლოთ მიეღოთ 
მისი რჩევა და მეცნიერული კონსულტაცია გეოგრაფიულ 
ბიბლიოთეკაში (რომელიც ამჟამად მის სახელს ატარებს), სადაც 
მისი  მაგიდა იდგა შეუმჩნეველ ადგილას დიდ სამკითხველო 
დარბაზში. 
 
ალ. ჯავახიშვილის ჯანსაღი მსჯელობა და პირდაპირი ხასიათი 
იმსახურებდა ღრმა პატივისცემას. მიუხედავად მისი ასაკისა, ის იყო 
პროგრესულად მოაზროვნე და ნათლად ხედავდა  გეოგრაფიული 
მეცნიერების მომავლის პერსპექტივებს. 
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ალ. ჯავახიშვილის მიერ მეცნიერების საკეთილდღეოდ 
ჩატარებული შრომა აღემატება ერთი ჩვეულებრივი მეცნიერის 
შესაძლებლობებს, ამიტომ, იგი ვახუშტი ბაგრატიონთან ერთად, 
შეიძლება ჩაითვალოს როგორც გეოგრაფიის დამფუძნებელი 
საქართველოში. მომავალი თაობები დააფასებენ მას ისევე, როგორც 
ჩვენ ვაფასებთ მას. 
 

ქქქქ. . . . ყავრიშვილიყავრიშვილიყავრიშვილიყავრიშვილი    
შშშშ. . . . ყიფიყიფიყიფიყიფიანიანიანიანი 
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Alexander N. JavakhishviliAlexander N. JavakhishviliAlexander N. JavakhishviliAlexander N. Javakhishvili. . . . Review of his Scientific, Academic and Public Review of his Scientific, Academic and Public Review of his Scientific, Academic and Public Review of his Scientific, Academic and Public 

ActivitiesActivitiesActivitiesActivities    

 
The establishment of Soviet Power in Georgia created favorable 
conditions for an unprecedented development of education and inter alia 
for the geographical science. The name of Alexander N. Javakhishvili is 
inseparably associated with this progress of the geographical science and 
education in general. 
 
Academician of the Georgian SSR Academy of Sciences, Merited Scientist, 
honorary member of the USSR Geographical Society, winner of a State 
Prize of the Georgian SSR, Doctor of Geographical Sciences, Professor 
Alexander N. Javakhishvili was one of the oldest geographers and 
anthropologists in the Soviet Union. He is a founder of the science of 
geography in Georgia.  
 
Scientific researches of Al. Javakhishvili clarified the cardinal problems of 
anthropology of the contemporary population of Georgia and Caucasus; 
his works covered almost the whole geography - geomorphology, 
climatology, economic geography, cartography, country-specific studies 
and the landscape science of Georgia; he studied the problems of the 
history of geographical science in Georgia. By theoretical works he made a 
significant contribution to Soviet geographical science; in this regard, the 
attention attracts his works written about the structure of the 
geographical science, the explanation of interrelations of this science to 
the adjacent sciences and about clarifying tasks of the fields composing 
Geography itself and to plan its future ways. 
 
Al. Javakhishvili’s pedagogical and social activities are no less remarkable.  
As an organizer, he spared no effort in the creation of a number of 
faculties in the Department of Geography of Tbilisi University, where he 
trained future researchers. 
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Moreover, his brilliant capacities as an organizer of science have been 
manifested, when he created the Institute of Geography, a research centre 
under the auspices of the Georgian Academy of Sciences: on his initiative 
the institute was named after Vakhushti Bagrationi, a prominent Georgian 
thinker and geographer of the 18th century. Prof. Al. Javakhishvili was 
the virtual founder of the Geographical Society of the Georgian SSR, at 
the head of which he remained almost to the very last years of his life. 
 
Alexander N. Javakhishvili was born on August 5 (17 New Style), 1875, in 
the town of Gori, in the office worker’s family.  
 
Al. Javakhishvili began his schooling in Tbilisi at the Georgian 
Gymnasium for the Sons of the Gentry. Leaving the above school in 1887, 
he pursued his studies at the Second Classical Gymnasium for Boys in 
Tbilisi. In 1895 he completed the Gymnasium with honor (silver medal) 
and obtained the right to continue study at an expense of the State grant 
at Moscow University. 
In 1895 Al. Javakhishvili became a student of the sub department of 
Natural Sciences of the Faculty of Physics and Mathematics of the 
Moscow State University, which he graduated from in 1900 with the first 
degree Diploma and was invited to stay there to be prepared for his 
scientific activity. 
 
Al. Javakhishvili spends the first two decades of his scientific activity (to 
1917) in Moscow and investigates controversial and less known problems 
of the anthropology mainly of the population of Georgia and Caucasus; 
and studying of these issues was of great importance for the investigation 
of unresolved or covered by darkness problems of the history of our 
country's population, their interdependence and relationship. 
 
Al. Javakhishvili starts the study of the physical and the anthropological 
composition of contemporary population of Georgia and Caucasus, 
consideration of the genesis of the anthropological types and groups of the 
mentioned population and investigation of  their relationship with the 
anthropological types and groups of the world population with the study 
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of Georgians of Kartli – the heart of Georgia. For this purpose he conducts 
the anthropological investigation in the Kartli region in the summer 
months of 1903 and 1904. 
 
In the following years Al. Javakhishvili continues his anthropological 
observations in other regions of Georgia: in 1905 – in Kakheti and 
Mtiuleti, in 1908 – in Imereti and Racha, in 1909 – in Guria and in 1911 – 
in Samegrelo. In each of the regions Al. Javakhishvili studied per 100 
sample persons. In a whole, he studied 900 persons in Georgia, on whom 
he has collected per 100 unit data. Except of their direct designation, these 
data are of great importance even today for clarification of the problem 
such as an excessive size (the gigantism) among the world population and 
namely, among the Georgians. 
 
In the papers dedicated to the anthropological characteristics of Georgians 
of the different regions, as well as in the first chapter of the summarizing 
monographs, Al. Javakhishvili gives quite deep and grounded 
geographical, historical and ethnographical characteristics.  
 
High scientific value of Al. Javakhishvili’s anthropological works are 
testified by the fact that the two of his monographs “ On the 
“Anthropology of Georgia“ (Anthropology of Georgia, vol.1: ,,The 
Georgians of Kartli and Kakheti’’ and  vol. 2: ,,The Georgians of Imereti, 
Guria and Racha’’), received the highest scientific award – the Prof. A. P. 
Rastsvetov Prizes of the Society of Keens of Natural Sciences, 
Anthropology and Ethnography in 1906 and 1912, as a valuable 
contribution to the anthropology of Caucasus and which are distinguished 
by the abundance of data, their detail development and high scientific 
level.  
 
Al. Javakhishvili’s researches proved that the Georgians of Kartli, Kakheti, 
Mtiuleti, Imereti, Racha, Guria and Samegrelo show great similarities 
according to their anthropological features, with just a few minor 
differences between them and in addition, the Georgians belong to the 
autochthonous population of the Caucasus.  
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During the same period Al. Javakhishvili works on the important problem 
of anthropology such as dolichocephaly among the Georgians. 
 
The works of   Al. Javakhishvili devoted to the Caucasians Jews are of the 
exceptional interest. He suggested that there is no anthropological group 
of Caucasian Jews, including the separate group of Georgian Jews, that is 
proved in the works of the classics of Marxism-Leninism. 
 
Al. Javakhishvili reviewed quite a number of publications on 
anthropology written by the foreign scholars, namely: Adolf Dirr, Hans 
Wirhoff, T. Kluge, Muskat, Felix von Luschan, Hans Felinger, Otto Eichel, 
Otto Schlaginhauffen, et al.  
 
In the following years the investigation of Al. Javakhishvili goes beyond 
the boundaries of Georgia and he studies the anthropology of the 
contemporary population of the Caucasus. In this regard, he gives the 
Report at the 13th congress of Russian physicians and naturalists held in 
Tbilisi, where he outlined his plans regarding future tasks of the 
anthropology of the Caucasus. This purposeful investigation of 
contemporary population of the Caucasus was culminated by the 
publication of the comprehensive monograph. Some of the outcomes 
documented in this monograph were published in 1923-1026 in Georgian 
and German languages. In the papers published during these years Al. 
Javkhishvili characterizes also the Iranian, Slavic and Mongolian races and 
determines their relationship with the Caucasus one. 
 
After moving (1917) from Moscow to Georgia the scientific-research work 
of Al. Javakhishvili was oriented mainly to the geography of the diverse 
nature of Georgia and Caucasus and partially to the geography of their 
population. 
 
From 1926 he investigates the geographical distribution of population and 
settlements of Georgia and Caucasus. Consideration of this problem was 
both of theoretical and practical importance. 
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A central place in the Al. Javakhishvili's scientific activity occupies a 
geomorphological study of the territory of Georgia. It was necessary to 
write the general geomorphological characterization of Georgia at the first 
stage of the geomorphological study of the territory of Georgia, which was 
implemented by Al. Javakhishvili in 1926. An indicator of his creative 
growth is evident in the new monograph published in 1947. In this book 
the author first established the genetic types of the relief and the regions 
of their geographical distribution over Georgia's territory. In this regard it 
is one of the first attempts in the Soviet Union. It should be also noted that 
this comprehensive work has been performed at such a high level by 
methodological point of view that it goes beyond the scope of the regional 
research and reflects the condition of geomorphology – the field of 
physical geography and its achievements in the Soviet Union. 
 
Geomorphological study of the territory of Georgian SSR required 
development of the most important issues of the general geomorphology, 
moreover, that many methodological aspects were still unidentified in the 
entire Soviet Union. Al. Javakhishvili dedicated many papers to the major 
issues of the general geomorphology. Al. Javakhishvili made a significant 
contribution to the development of issues to study the geomorphology of 
the mountainous countries and dedicated many works to it as well. 
 
Cartographical surveys occupy the important place in the scientific-
research activities of Al. Javakhishvili. He had to work on this problem in 
connection with the development of the geographical problems of 
Georgia, as well as to satisfy the demand on textbooks of high and 
secondary schools. 
 
In recent years, under the leadership of the Institute of Geography of 
Vakhushti a glorious scientific and cultural event, such as the compilation 
of Geographical Atlas of Georgia in Georgian and Russian languages was 
carried out. This atlas is the first complex geographical, in particular, 
cartographical work and marks an important stage of its development. The 
compilation of this Atlas began from 1945, since the establishment of the 



28 

 

Institute of Geography by the leadership of Al. Javakhishvili. The Atlas 
creator staff, including Al. Javakhishvili, was awarded the Georgian SSR 
State Prize in 1971. 
 
Several papers of Al. Javakhishvili deal with the complex issues of physical 
and economic geography of the Georgian SSR. The country’s landscape 
science oriented research and investigation is related organically to the 
complex physical-geographic and economic-geographical study of this or 
that country. In this regard, in 1935 Al. Javakhishvili compiles the 
program of the Landscape course and delivers lectures at the University. 
In addition, in 1937-1938 he creates the templates of the regional complex 
research-investigation in physical geography on the example of 
characterization of the landscapes of Kobuleti and Makharadze Districts. 
 
Al. Javakhishvili works also on a compilation of papers on physical-
geography (landscape) of Georgia, which is very interesting not only as a 
successful attempt to describe the natural landscapes of Georgia, but 
methodologically as well. 
 
Al. Javakhishvili develops also the significant issue, such as classification 
of landscape types. In addition, he distinguishes the groups of natural 
(physical-geographical), and which is particularly noteworthy, cultural 
(socio-economic) landscape types; the latter makes a distinction between 
basic and synthetic types. 
 
Except the separate geographical fields, Al. Javakhishvili was doing 
research on the topics of theory of geographical science; for example, the 
structure and geographical science, etc. It also covers the relationship of 
the fields of physical geography – geomorphology, climatology, land 
hydrology, marine science, physical country-specific studies and others to 
the adjacent disciplines of natural science and precisely defines their 
subject and task. Al. Javakhishvili especially characterizes the field 
included into the geographical scientific system of economic geography. 
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At the end, Al. Javakhishvili elaborates the structural scheme of the 
geographical science for contemporary and future stages of its 
development. 
 
Study of the geography of the nature of the territory of the Georgian SSR 
was intensified after the establishment of Soviet power, which put the 
urgent problem of revealing the geographical study of the nature of the 
mentioned territory before the researchers of the individual fields of 
geography. At the same time it was necessary to show the history of the 
development of geographical science of Georgian SSR. In this regard, Al. 
Javakhishvili publishes several researches in 1941-1961. 
 
For development of the issues of study of geography of the territory of 
Georgia and geographical science, the exposure of the Georgian people’s 
geographical heritage was necessary. In this respect the Al. Javakhishvili’s 
works on Vakhushti Bagrationi are worth to note. By evaluation of Al. 
Javakhishvili the scientific value of Vakhushti’s works generally is the fact 
that they are rare examples of  geographical description of the country in 
the first half of the 18th-century, which is built by certain joint scientific 
point of view – geographical purposefulness; It also denotes the public 
importance of Vakhushti’s geographical papers. 
 
Al. Javakhishvili’s care for the past geographical heritage is expressed in 
editing the other researchers’ works as well. 
 
Pedagogical activity occupies an important place in the creative work of 
Al. Javakhishvili as well. In 1899, before the graduation from the Moscow 
University Al. Javakhishvili starts his pedagogical activity at the same 
University, at the Department of Inorganic Chemistry, as a laboratory 
assistant, and then as an assistant; he works at the various higher 
educational institutions in Moscow as an private-professor in 1900-1917; 
and in 1917 he delivers the lectures in anthropology at the Moscow 
Women's higher courses. 
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In the Moscow higher educational institutions Al. Javakhishvili combines 
well the considerable scientific and pedagogical activities with each other. 
At the same time, he wins great love and respect of both the students and 
academic staff. 
 
We will note just one example to characterize Al. Javakhishvilli’s 
scientific-pedagogical activity in 1900-1917. Over the eve of the 
December-January 1903-1904, in St. Petersburg the 3rd Congress of 
Russian scientists of the technical and professional education were 
organized by the initiative of the Russian Technical Society. Al. 
Javakhishvili took an active part in the work of this Congress and read the 
program reports about the organization of theoretical and practical 
trainings in the disciplines of natural sciences and pedagogical study 
rooms at the commercial educational institutions, which were then 
published in the Congress Works. 
 
Al. Javakhishvili especially was worried about the poor condition of the 
initial training and educational institutions, to which he dedicates a 
special article in 1908. 
 
In the spring of 1917 in connection with the moving from Moscow to 
Tbilisi, Al. Javakhishvili carries out a fruitful scientific and pedagogical 
work in Georgia (mainly in Tbilisi, as well as partially, at different times 
in Kutaisi, Batumi and Gori) and South Caucasus republics (Azerbaijan 
and Armenia). In 1917-1920 Al. Javakhishvili works at the Tbilisi 
Polytechnic Institute as an assistant professor, then as an extraordinary 
professor. Here he arranges the Department of Geography and delivers the 
lectures in General physical geography and the Geography of the South 
Caucasus. 
 
In 1920 the Academic Board of the Tbilisi State University invites Al. 
Javakhishvili on the position of the professor of the newly established 
Department of Geography and Anthropology and assigns him a Head of 
the Department. Since then the scientific-pedagogical activity of Al. 
Javakhishvili was carried out mainly at the Tbilisi State University. 
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At different times Al. Javakhishvili delivered lectures at the Tbilisi State 
University on the following disciplines of geographical science: General 
physical geography, General geomorphology, General climatology, 
Geomorphology of Georgia, Geomorphological research methods, 
Geomorphological cartography, Physical geography of Georgia, General 
landscape science, Military geography, Teaching methods of Geography, 
also General physical anthropology and other disciplines.  He often by 
himself determined the tasks and made the curricula regarding delivering 
these courses.  
 
By point of view of Al. Javakhishvili, the teaching of geographical 
disciplines in higher educational institutions should be in line with the 
development of the present state of development of science. In this 
connection, he reviewed critically and updated the programs of the 
mentioned courses from time to time. 
 
It is worth pointing separately the contribution of Al. Javakhishvili in the 
establishment of geomorphological and cartographical specialties at the 
Faculty of Geography and Geology at the Tbilisi University. 
 
Al. Javakhishvili’s Scientific - pedagogical activity is determined not only 
by the work with the students; since 1929 he heads the training of the 
Post Graduate students of the geographical specialties in geomorphology, 
climatology, physical country-specific studies, landscape science and 
cartography. He also heads the visited employees from the scientific 
institutions of Armenia, Azerbaijan and Dagestan; advises the scientists in 
preparation of their dissertations. 
 
Al. Javakhishvili constantly cared for providing secondary schools with 
the geographical textbooks, maps and exercise books. As a personal 
contribution to this, he wrote a text-book of Physical geography of 
Georgia. This text-book has been translated into other languages and is 
published every year in Georgian, Russian, Armenian and Azerbaijanian. 
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Al. Javakhishvili belongs to the generation of scientists, who combined 
the scientific-research and pedagogical activities with very important, 
necessary, useful and fruitful scientific-organizational and cultural-
educational works. He did so both in Moscow and in Tbilisi. In Moscow 
he was working for the Scientific Society of Georgia; Al. Javakhishvili is a 
participant of works of many scientific congresses, symposia, workshops 
and conferences. 
 
Al. Javakhishvili is one of the initiators of the establishment of the 
Georgian doctors and natural scientists Society; he has been a member of 
its board for many years and actively participated in the work of this 
Society since 1916.  
 
Al. Javakhishvili contributed to the establishment of the Tbilisi State 
University. Together with G. Ghambarashvili, Iv. Javakhishvili, I. 
Kipshidze, P. Melikishvili, I. Imedadze and E. Takaishvili he is one of the 
founders of the Tbilisi State University. 
 
Al. Javakhishvili has worked hard on the establishment of the 
Geographical Society of the Georgian SSR. The real conditions for 
establishment of the Geographical Society of the Georgian SSR were 
created after the establishment of the Soviet power and it was founded in 
1924 by the initiative of Al. Javakhishvili. 
 
After the establishment of the Soviet power in Georgia the swift progress 
in geographical scientific-research works, higher and secondary 
pedagogical education required the organization of cartographical work. 
This issue was raised for the first time in Georgia in 1921 at the 
Department of Geography and Anthropology of the Tbilisi University. It is 
this, where the foundation was laid for this work. Later this work was 
extended in the Geographical Society of the Georgian SSR, where the 
cartographical cabinet was formed, and then – the independent Institute 
of Cartography, which later was merged with the Institute of Geography 
organized at the Tbilisi University. In 1933-1938 Al. Javakhishvili headed 
the works of the Scientific-Research Institute of Geography at the Tbilisi 
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University, and in 1945-1962 – the Vakhushti Institute of Geography of 
the Academy of Sciences of the Georgian SSR as their director, initiator 
and organizer of their foundation. 
 
Al. Javakhishvili’s scientific, pedagogical and public activities are perfect 
examples of the conscientious, tense and titanic creative activities for 
benefit to our people and the homeland. His tremendous, productive work 
was and is duly appreciated. 
 
 Al. Javakhishvili was awarded the Order of Lenin, two Orders of the Red 
Banner of Labor and the Medal “For Conspicuous Service during the Great 
Patriotic War 1941-1945”. In 1955 the Ministry of Education of Georgian 
SSR awarded the badge “Excellent people educationalist”. 
Al. Javakhishvili has gone a very productive long way of his life and 
academic work. He died on January 22 of 1973 at the age of 98. The 
geographic community and his colleagues have lost the erudite scientist of 
a wide range and great experience; numerous pupils and students have lost 
the excellent teacher, wise counselor and mentor, as well as the incredibly 
loving and generous person. 
 
Personally, Al. Javakhishvili was a very modest and unassuming man; he 
was always ready to meet to anyone who wanted to meet him. His office 
at the institute of Geography (of which he was Director) was open to all 
colleagues at any time, and at Tbilisi University his students and young 
researchers could get his advice and scientific consultation in the  library 
of geography (now bearing his name), where his desk stood in an 
inconspicuous place in the large reading hall. 
Al. Javakhishvili’s sound judgment and open character deserved profound 
respect. Despite his advanced age he was a progressive thinker and clearly 
saw the future prospects of geographical science. 
 
The amount of work Al. Javakhishvili conducted for the benefit of science 
and knowledge is more than one man could normally be expected to do, 
therefore, he can be regarded, together with Vakhushti Bagrationi, as the 



34 

 

founder of geography in Georgia. Future generations will appreciate him 
as we do now. 
 
 

K. Kavrishvili 
Sh. Kipiani 

 
Translator  Nino Chikhradze 
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ალექსანდრეალექსანდრეალექსანდრეალექსანდრე  ჯავახიშვილისჯავახიშვილისჯავახიშვილისჯავახიშვილის ცხოვრებისაცხოვრებისაცხოვრებისაცხოვრებისა  დადადადა  მოღვაწეობისმოღვაწეობისმოღვაწეობისმოღვაწეობის  

ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი  თათათათარიღებირიღებირიღებირიღები 

  
1875  წ.  5 (17)  აგვისტოს  დაიბადა  გორში, მოსამსახურის ოჯახში. 
1883-1887  წწ.  სწავლობდა  თბილისის   სათავადაზნაურო  ქართულ  

დაწყებით  სასწავლებელში. 
1887-1895  წწ.  სწავლობდა  თბილისის  ვაჟთა  მე-2  კლასიკურ  

გიმნაზიაში, რომელიც დაამთავრა  წარჩინებით 
(მედლით)  და მოსკოვის უნივერსიტეტში 
სტიპენდიის დანიშვნით. 

1895-1900 წწ. სწავლობდა მოსკოვის საიმპერატორო უნივერსიტეტში 
ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის 
საბუნებისმეტყველო განყოფილებაზე, რომელიც 
დაამთავრა პირველი ხარისხის დიპლომით და  
დატოვებულ იქნა საპროფესოროდ მოსამზადებ-
ლად. 

— ირიცხებოდა  მოსკოვის  ქართველ  სტუდენტთა   
სათვისტომოს წევრად. 

1898-1914  წწ.   ქართველთა  შორის  წერა-კითხვის    
გამავრცელებელი  საზოგადოების  წევრია. 

1899-1914  წწ.  მუშაობდა  მოსკოვის  უნივერსიტეტში  ჯერ 
ლაბორანტად,  შემდეგ  ასისტენტად  პროფესორებ-
თან:  ა.  პ.  საბანეევთან, ა.  ნ.  რეფორმატსკისთან  
და  ი.  ა.  კაბლუკოვთან. 

1900-1910 წწ. მუშაობდა მასწავლებლად მოსკოვის კომერციულ 
სასწავლებელში პროფ. ა. ნ. რეფორმატსკისთან. 

1900-1914 წწ. მუშაობდა  ასისტენტად მოსკოვის  ტექნიკურ  
სასწავლებელში პროფ. ა. ნ. რეფორმატსკისთან. 

1900-1916  წწ.   მუშაობდა ასისტენტად, შემდეგ   პრივატ-დოცენტად 
მოსკოვის ქალთა   უმაღლეს   კურსებზე  პროფ.  ა.  
ნ.  რეფორმატსკისთან. 

— მუშაობდა მასწავლებლად მოსკოვის ქალთა 
გიმნაზიაში. 

— მოღვაწეობდა მოსკოვის უნივერსიტეტთან 
არსებულ ბუნებისმეტყველების, ანთროპოლოგი-
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ისა და ეთნოგრაფიის მოყვარულთა საზოგადოების  
ანთროპოლოგიურ,  ქიმიურ,  ეთნოგრაფიულ და 
გეოგრაფიულ განყოფილებებში.   

— ხელმძღვანელობდა   მოსკოვის   უნივერსიტეტთან  
არსებულ ილია ჭავჭავაძის სახელობის  ქართული  
კულტურის  მოყვარულ  სტუდენტთა  წრის  
მუშაობას. 

— ხელმძღვანელობდა მოსკოვის კომერციულ სასწავ-
ლებელთან არსებულ აკაკი წერეთლის სახელობის 
ქართული კულტურის მოყვარულ სტუდენტთა 
წრის მუშაობას. 

— ხელმძღვანელობდა მოსკოვის ქალთა უმაღლეს 
კურსებთან არსებულ სტუდენტთა საბუნების-
მეტყველო  სამეცნიერო  წრის  მუშაობას. 

1903 წ.  6 მარტს  არჩეულ  იქნა  რუსულ  ფიზიკა-ქიმიის 
საზოგადოების ქიმიური განყოფილების წევრად. 

— 18 ოქტომბერს არჩეულ იქნა მოსკოვის 
უნივერსიტეტთან არსებულ პედაგოგიურ 
საზოგადოების წევრად. 

1903-1904 წწ. მონაწილეობდა  პეტერბურგში  ტექნიკურ და  
პროფტექნიკურ განათლების რუს  მოღვაწეთა მე-3 
ყრილობის  მომზადებასა და მუშაობაში,   როგორც 
მისი   ერთ-ერთი  სექციის მდივანი, კითხულობს 
მოხსენებებს. 

— ზაფხულის  თვეებში  აწარმოებდა  ანთროპოლო-
გიურ  გამოკვლევებს ზემო, შუა და ქვემო 
ქართლში. 

1905 წ. შედის  მოსკოვის ტექნიკური  ცოდნის  გამავრცელებელ  
საზოგადოებაში. 

— ზაფხულში  აწარმოებდა  ანთროპოლოგიურ    
გამოკვლევებს  კახეთსა და მთიულეთში. 

1906 წ. მაისში მონაწილეობას ღებულობს პეტერბურგში ქალთა 
თანასწორუფლებიანობის კავშირის მე-3 
ყრილობის მუშაობაში. 
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— 15 ოქტომბერს მოსკოვის უნივერსიტეტთან 
არსებულმა ბუნებისმეტყველების ანთროპოლოგი-
ისა და ეთნოგრაფიის მოყვარულთა საზოგადოებამ 
მიანიჭა საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო  - 
პროფ.  ა.  პ.  რასცვეტოვის სახელობის პრემია-
მონოგრაფიისათვის: «Антропология   Грузии.  Т. I. 
Грузины  Карталинии и Кахетии». 

1907  წ.  20  დეკემბერს  აირჩიეს  მოსკოვის  პოლიტექნიკურ  
მუზეუმთან არსებულ სკოლის გარეშე განათლების 
ხელშემწყობ საზოგადოების ნამდვილ წევრად. 

1907-1914 8 ნოემბერს მიღებულ იქნა საქართველოს საისტორიო და 
საეთნოგრაფიო სამეცნიერო საზოგადოების 
წევრად. 

1908 წ.  ზაფხულში აწარმოებდა  ანთროპოლოგიურ  გამოკვლევებს  
იმერეთსა და რაჭაში. 

1908-1916  წწ.  შედის მოსკოვის  ქართველთა  საზოგადოებაში  და  
ხელმძღვანელობდა ამ  საზოგადოების კულ-
ტურულ-საგანმანათლებლო განყოფილების მუშა-
ობას. 

1909  წ.    არჩეულ იქნა  მოსკოვის  უნივერსიტეტთან   არსებულ   
ილია  ჭავჭავაძის  სახელობის ქართულ 
კულტურის მოყვარულ  სტუდენტთა  წრის  
საპატიო  წევრად. 

— ზაფხულში აწარმოებდა ანთროპოლოგიურ    
გამოკვლევებს  გურიაში. 

1909-1910  წწ.  მონაწილეობდა  მოსკოვში რუს ბუნებისმეტყველთა 
და ექიმთა ХII ყრილობის მუშაობაში. 

1911 წ.   ზაფხულში   აწარმოებდა   ანთროპოლოგიურ   
გამოკვლევებს  სამეგრელოში. 

1912 წ. 12 დეკემბერს მოსკოვის უნივერსიტეტთან არსებულმა 
ბუნებისმეტყველების, ანთროპოლოგიისა და 
ეთნოგრაფიის მოყვარულთა საზოგადოებამ 
მეორედ მიანიჭა საზოგადოების უმაღლესი 
ჯილდო - პროფ. ა. პ. რასცვეტოვის სახელობის 
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პრემია-მონოგრაფიისათვის: «Антропология  
Грузии: Т. II.  Грузины  Имеретии,  Гурии и Рачи». 

1913  წ.   ივნისში  მონაწილეობდა  თბილისში  რუს  
ბუნებისმეტყველთა  ექიმთა ХIII  ყრილობის 
მუშაობაში. 

1915-1916 წწ.  აბარებს  სამაგისტრო გამოცდებს გეოგრაფიასა და 
ანთროპოლოგიაში ხარკოვის უნივერსიტეტში. 

— კითხულობს პრივატულ კურსს ანთროპოლოგიაში 
მოსკოვის ქალთა უმაღლეს კურსებზე. 

1916 წ.   მაისში  აარსებს  მოსკოვში  ქართულ  სამეცნიერო  
საზოგადოებას. 

1916-1917 წწ. მონაწილეობდა ქართველ ექიმთა და 
ბუნებისმეტყველთა საზოგადოების  დაარსებასა  
და  მუშაობაში;  1916  წლის  30  ოქტომბერს  
დაუსწრებლად  არჩეულ  იქნა  ამ    საზოგადოების  
გამგეობის   წევრად. 

 1917 წ.   გადმოდის  თბილისში  მუდმივ  საცხოვრებლად. 
— ნოემბერში  მონაწილეობდა  საქართველოს  

პირველ    ეროვნულ ყრილობის  მუშაობაში, 
როგორც ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა  
საზოგადოების  წარმომადგენელი. 

1917-1918 წწ.   მონაწილეობდა  თბილისის  უნივერსიტეტის  
დაარსებაში;  ირიცხებოდა ქართულ  უნივერსიტე-
ტის  დამფუძნებელთა  საზოგადოების   წევრად. 

1917-1920 წწ. მონაწილეობდა რუსეთის გეოგრაფიული 
საზოგადოების კავკასიის- განყოფილების   
მუშაობაში,  როგორც   მისი  ნამდვილი  წევრი. 

1918-1921  წწ.  ირჩევენ თბილისის   პოლიტექნიკური   
ინსტიტუტის. დოცენტად  (1918-1919 წწ.) შემდეგ 
ექსტრაორდინარულ პროფესორად  და  
ხელმძღვანელობს  ინსტიტუტის  სასოფლო-
სამეურნეო ფაკულტეტის გეოგრაფიის კათედრის 
მუშაობას. 

— საქართველოს  სახალხო  განათლების  
სამინისტროს   სამეცნიერო საბჭოს  წევრია  და  
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ხელმძღვანელობს  გეოგრაფიისა  და  ბუნების-
მეტყველების კომისიის  მუშაობას,  როგორც  მისი 
თავმჯდომარე. 

1918-1922 წწ.  ხელმძღვანელობდა  საქართველოს  ცენტრალური  
პედაგოგიური  მუზეუმის  მუშაობას,  როგორც 
მისი  დირექტორი. 

1920 წ. 3 ივნისს ირჩევენ  თბილისის  უნივერსიტეტის  
პროფესორად  და  საზოგადო  გეოგრაფიისა   და  
ანთროპოლოგიის    კათედრის გამგედ. 

1924-1973  წწ.  იანვარში. აარსებს  საქართველოს  სსრ  გეოგრაფიულ 
საზოგადოებას  და შემდეგში  ხელმძღვანელობდა  
მის  მუშაობას, როგორც  თავმჯდომარის  
მოადგილე  (1924-1940 წწ.), თავმჯდომარე  (1940-
1969  წწ.) და 1970 წლიდან გარდაცვალებამდე - 
საპატიო თავმჯდომარე. 

1926-1933 წწ. აარსებს  და ხელმძღვანელობს საქართველოს 
კარტოგრაფიულ ინსტიტუტს.                       

1928  წ.  თებერვალში მონაწილეობდა თბილისში სრულიად  
საქართველოს I  საორგანიზაციო  სამეცნიერო  
საკურორტო  ყრილობის  მუშაობაში.    ` 

1930 წ. მონაწილეობდა ამიერკავკასიის საწარმოო ძალების 
შემსწავლელ ყრილობის  მომზადებაში,  როგორც  
ბუნებისმეტყველების  სექციის  თავმჯდომარე. 

1930-1932 წწ. ხელმძღვანელობდა თბილისის პედაგოგიური 
ინსტიტუტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტს, 
ხოლო შემდეგ  გეოგრაფია-გეოლოგიის განყოფი-
ლების მუშაობას, როგორც დეკანი.  

1931 წ.  ხელმძღვანელობდა  საქართველოს სსრ განათლების 
სახალხო კომისარიატის პირველი საფეხურის 
სკოლების სასწავლო პროგრამების გადამმუშავე-
ბელ კომისიის მუშაობას. 

— ირჩევენ აჭარის ასსრ სამეცნიერო-
მხარეთმცოდნეობის საზოგადოების გეოგრაფი-
ული სექციის საპატიო წევრად. 
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1931-1932   წწ.  საქართველოს სსრ განათლების   მუშაკთა  კავშირის  
ბიუროს წევრია. 

1931-1933  წწ. ხელმძღვანელობდა  მარქსიზმლენინიზმის 
ინსტიტუტის გეოგრაფიული სექციის მუშაობას. 

— ხელმძღვანელობდა საბჭოთა კავშირის 
მეცნიერებათა აკადემიის ამიერკავკასიის 
ფილიალის  გეოგრაფიულ  განყოფილების 
მუშაობას. 

1932 წ. ზაფხულში ხელმძღვანელობდა მარქსიზმლენინიზმის 
ინსტიტუტის  გეოგრაფიულ  ექსპედიციას  
სამეგრელოში. 

1933  წ.  აპრილში  მონაწილეობდა  ლენინგრადში  სრულიად  
საკავშირო გეოგრაფიული I  ყრილობის  
მუშაობაში. 

1933-1936 წწ.  ხელმძღვანელობდა ქუთაისის პედაგოგიური 
ინსტიტუტის გეოგრაფიული  ფაკულტეტის  
ორგანიზაციას. 

1933-1938 წწ. აარსებს გეოგრაფიის სამეცნიერო-კვლევით 
ინსტიტუტს თბილისის  უნივერსიტეტთან  და  
ხელმძღვანელობს    მის  მუშაობას,  როგორც  
დირექტორი. 

1934 წ. მონაწილეობდა ვარშავაში ХIII საერთაშორისო გეოგრაფიულ 
კონგრესში  კარტოგრაფიული  შრომების  გაგზავ-
ნით.   

— ხელმძღვანელობდა გეოგრაფიის სამეცნიერო-
კვლევით ინსტიტუტის  გეოგრაფიულ  ექსპედი-
ციას კახეთში.     

1934-1935 წწ. საქართველოს სსრ ჰიდრომეტეოროლოგიური 
სამსახურის თბილისის  გეოფიზიკური  ობსერვა-
ტორიის  კონსულტანტია. 

1934-1936 წწ. ხელმძღვანელობდა ბაქოს პედაგოგიურ ინსტიტუტში 
გეოგრაფიული  განყოფილების  ორგანიზაციას. 

1935  წ.  იანვარში  მოაწყო და  ჩაატარა თბილისში „გეოგრაფიული 
დღე“  საქართველოსა და ამიერკავკასიაში 
მომუშავე გეოგრაფების შეკავშირებასა და 
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გეოგრაფიულ მეცნიერების  აქტუალურ  
საკითხების  განსახილველად. 

1935-1937 წწ. საქართველოს სსრ განათლების  სახალხო 
კომისარიატის  გეოგრაფიის  საგნობრივი  კომისი-
ის  თავმჯდომარეა. 

1935-1973 წწ. თებერვალში  ინიშნება  თბილისის უნივერსიტეტის 
გეომორფოლოგიის კათედრის  გამგედ  და 
ხელმძღვანელობს მის  მუშაობას  1970 წლამდე,  
ხოლო შემდეგ გარდაცვალებამდე  ამავე კათედრის 
პროფესორია.                                   

1936-1938 წწ. ხელმძღვანელობდა ბათუმის  პედაგოგიური  
ინსტიტუტის  გეოგრაფიის  კათედრის  მუშაობას, 
როგორც მისი  გამგე. 

1937 წ. თებერვალში დისერტაციის დაუცველად (Honoris causa) 
მიენიჭა გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორის 
ხარისხი. 

1938  წ.  მაისში მონაწილეობდა მოსკოვში  სრულიად საკავშირო 
უმაღლეს  სკოლის  მუშაკთა  თათბირის  
მუშაობაში,  უმაღლესი  სკოლის  ამოცანებისა  და  
ტიპიური  წესდების  განსაზღვრა-შემუშავებაში. 

1939 წ. 20 სექტემბერს ირჩევენ საქართველოს დასახლებულ 
პუნქტების სახელწოდებათა სატრანსკრიპციო  
კომისიის  წევრად. 

1939, 1947 და 1950 წწ.  ირჩევენ  პირველ,  მეორე  და  მესამე  
მოწვევის მშრომელთა დეპუტატების თბილისის 
ორჯონიკიძის სახელობის რაიონის საბჭოს  
დეპუტატად. 

1939-1940 წწ. თბილისის უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის 
ფაკულტეტის  დეკანია. 

1940  წ.  ივნისში  შედის  სკკპ  წევრად. 
1941 წ. თებერვალში მიენიჭა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 

დამსახურებული მოღვაწის წოდება. 
— მონაწილეობდა მოსკოვში სრულიად საკავშირო 

თათბირის მუშაობაში,  გეომორფოლოგიისა   და   
პალეოგეოგრაფიის   საკითხებზე. 
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1943-1949  წწ.  ხელმძღვანელობდა  გორის  პედაგოგიური  
ინსტიტუტის  გეოგრაფიის კათედრის მუშაობას. 

1944  წ.  თებერვალში  არჩეულ იქნა საქართველოს სსრ  
მეცნიერებათა  აკადემიის  ნამდვილ წევრად. 

— ნოემბერში   დაჯილდოვდა  შრომის  წითელი  
დროშის  ორდენითი. 

1945  წ.   ივნისში დაჯილდოვდა მედლით „მამაცური შრომისათვის 
დიდ სამამულო ომში, 1941-1945 წწ. 

1945-1973  წწ. აარსებს  საქართველოს  სსრ  მეცნიერებათა  
აკადემიის გეოგრაფიის  ინსტიტუტს  და 
ხელმძღვანელობს მის მუშაობას როგორც 
დირექტორი და სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე 
(1945-1962  წწ.);  1962  წლიდან  გარდაცვალებამდე  
ამ  ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრია. 
მისივე ინიციატივით ამ ინსტიტუტს  1946  წელს  
ეწოდა  ვახუშტის    სახელობის  გეოგრაფიის  
ინსტიტუტი. 

1946 წ. დეკემბერში მონაწილეობდა მოსკოვში სსრკ მეცნიერებათა 
აკადემიის  ბუნებისმეტყველების ისტორიის 
ინსტიტუტის მიერ მოწვეულ საკავშირო 
თათბირის მუშაობაში. 

1947 წ. იანვარში მონაწილეობდა ლენინგრადში საბჭოთა კავშირის 
გეოგრაფიული  საზოგადოების  საიუბილეო  და 
სრულიად   საკავშირო გეოგრაფიული ყრილობის 
მუშაობაში. ამავე ყრილობაზე ირჩევენ საბჭოთა 
კავშირის გეოგრაფიული საზოგადოების 
სამეცნიერო საბჭოს  წევრად. 

1949  წ.  მაისში თბილისში აწყობს თათბირს კავკასიის 
გეომორფოლოგიური რუკის ლეგენდის 
შემუშავების საკითხებზე. 

— ზაფხულში  ხელმძღვანელობდა  ვახუშტის  
სახელობის  გეოგრაფიის  ინსტიტუტის ქლუხორის 
რაიონის შემსწავლელ გეოგრაფიულ  კომპლექსურ  
ექსპედიციას. 
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— საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს ი. 
გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერე-
ბათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეც-
ნიერო საბჭოს წევრია.              

1953  წ.   ნოემბერში  დაჯილდოვდა  ლენინის   ორდენით. 
1955  წ.  ნოემბერში დაჯილდოვდა სამკერდე  ნიშნით: „სახალხო  

განათლების  წარჩინებული“.  
— დეკემბერში თბილისის უნივერსიტეტის 

გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო  
გეოგრაფიულ  ბიბლიოთეკას  ეწოდა  „აკადემიკოს  
ალ.  ჯავახიშვილის  სახელობის  სამეცნიერო-
გეოგრაფიული  ბიბლიოთეკა.“ 

1956  წ.  თებერვალში  არჩეულ  იქნა  საბჭოთა  კავშირის   
გეოგრაფიული  საზოგადოების საპატიო წევრად. 

— ივნისში  აწყობს  და  ხელმძღვანელობს  
ამიერკავკასიის  გეოგრაფიულ  კონფერენციას. 

1957  წ.  4 იანვარს  ირჩევენ საბჭოთა კავშირის  გეოგრაფთა    
ნაციონალური კომიტეტის წევრად. 

1958 წ. ივნისში აწყობს და ატარებს თბილისში მესამე საკავშირო 
თათბირს  ლანდშაფტთმცოდნეობაში,  როგორც  
საორგანიზაციო  კომისიის  თავმჯდომარე.                                                     

1960 წ. აგვისტოში დაევალა თბილისის უნივერსიტეტის 
გეოგრაფიული მუზეუმის მეცნიერული  
ხელმძღვანელობა. 

1965  წ.  30 აპრილს დამტკიცდა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 
აკადემიასთან არსებულ  ბუნების  დაცვის  
რესპუბლიკურ  კომისიის  წევრად.                 

— აგვისტოში   დაჯილდოვდა  მეორე  შრომის  
წითელი  დროშის  ორდენით. 

— 24 სექტემბერს დამტკიცდა „ქართული საბჭოთა 
ენციკლოპედიის“ მთავარ სარედაქციო კოლეგიის 
წევრად. 

— ნოემბერში  დაჯილდოვდა  იაკობ  გოგებაშვილის  
მედლით. 

 1971  წ.  მაისში  მიენიჭა  საქართველოს   სსრ  სახელმწიფო  პრემია. 
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 1973  წლის  22  იანვარს  გარდაიცვალა. 
 1973 წლის 26 აპრილს გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის 

საქართველოში მეცნიერული გეოგრაფიის ფუძემ-
დებლის, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 
აკადემიის აკადემიკოსის ალექსანდრე ნიკოლოზის 
ძე ჯავახიშვილის ხსოვნის უკვდავყოფის მიზნით, 
გამოიცა საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს 
დადგენილება // საქართველოს სსრ მთავრობის 
დადგენილებათა კრებული. №2. - 1973. - გვ. 90.  
1. გორის რაიონის სოფელ ძევერის ზოგად-

საგანმანათლებლო საშუალო სკოლას ეწოდოს 
ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელი. 

2. ნება დაერთოს საქართველოს სსრ 
გეოგრაგფიულ საზოგადოებას სამ წელიწადში 
ერთხელ მიენიჭოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის 
პრემია მეცნიერული გეოგრაფიის დარგის ერთ 
საუკეთესო ნაშრომს. 

3. თბილისის შრომის წითელი დროშის 
ორდენოსან სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
მისთვის დამტკიცებული სასტიპენდიო 
ფონდიდან დაწესდეს ალექსანდრე 
ჯავახიშვილის სახელობის ერთი სტიპენდია, 
რომელიც დაენიშნება გეოგრაფია-გეოლოგიის 
ფაკულტეტის წარჩინებულ სტუდენტს. 

4. თბილისის შრომის წითელი დროშის 
ორდენოსანმა სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 
გამოსცეს ალექსანდრე ჯავახიშვილის შრომე-
ბის სრული კრებული. 

5. დაევალოს თბილისის მშრომელთა დეპუტა-
ტების საქალაქო საბჭოს აღმასკომს თბილისის 
ერთ-ერთ ქუჩას უწოდოს ალექსანდრე 
ჯავახიშვილის სახელი. 

2005 წლის 15 სექტემბერს ქალაქ გორის საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრს დაქვემდებარებულ - სსიპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ძევერის საჯარო 
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სკოლას მიენიჭა - ალექსანდრე ჯავახიშვილის 

სახელი. 
2015 წლის 6 აპრილს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის ბრძანებით ბრძანებებში ცვლილებების 
შეტანის საუძველზე გორის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ძევერის საჯარო სკოლას  ეწოდა 
ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გორის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ძევერის საჯარო 

სკოლა. 
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Principal dates of life and work of Alexandre JavakhishviliPrincipal dates of life and work of Alexandre JavakhishviliPrincipal dates of life and work of Alexandre JavakhishviliPrincipal dates of life and work of Alexandre Javakhishvili    
 

On August 5 (17) of 1875, he was born in the city of Gori, of a servants’ 

family. 

1883-1887:   Studied at Elementary Georgian School for Principals and 

Nobles.  

1887-1895:  Studied at Tbilisi 2
nd

 Boys’ Classical Gymnasium; graduated 

with Honors (with the medal) and was awarded with the 

scholarship of Moscow University.  

1895-1900: Studied at Moscow Emperor’s University, Faculty of Physics and 

Mathematics, Department of Natural Sciences; graduated 

with the First Degree Diploma and was retained at the 

University to become a professor.  

— A member of the association of Georgian fellow students.  

1898-1914:   A member of the Society for the Propagation of Literacy among 

the Georgians. 

1899-1914:  Worked at Moscow University, first as a laboratory technician 

and then, as a laboratory assistant with professors: A.P. 

Sabaneev, A.N. Reformatskyi and I.A. Kablukov.  

1900-1910: Worked as a teacher at Moscow Commercial School with Prof. 

A.N. Reformatskyi. 

1900-1914: Worked as an assistant at Moscow Technical School with Prof. 

A.N. Reformatskyi. 

1900-1916: Worked as an assistant first and then as a privat-docent at 

Moscow Women’s High Courses with Prof. A.N. 

Reformatskyi. 

— Worked as a teacher at Moscow Women’s Gymnasium.  

— Worked at the Departments of anthropology, chemistry, 

ethnography and geography of the Society of amateurs of 

natural sciences, anthropology and ethnography at Moscow 

University.  

— Headed the Ilia Chavchavadze circle of Georgian culture 

amateur students at Moscow University.  

— Headed the Akaki Tsereteli circle of Georgian culture 

amateur students at Moscow Commercial School.  

— Headed the Students’ natural science circle at Moscow 

Women’s High Courses. 

On March 6 of 1930, he was elected a member of the Department of 

Chemistry at Russian Society of Physics and Chemistry.  
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— On October 18, he was elected a member of the Pedagogical 

Society at Moscow University.  

1903-1904: Participated in the preparation and work of the 3
rd

 Session of 

Russian figures with technical and professional technical 

education in Petersburg, as a secretary of one of the sections, 

and delivered the reports.  

— In summer, he organized the anthropologic studies in Zemo, 

Shua and Kvemo Kartli.  

1905: Became a member of the Society for the propagation of 

technical knowledge of Moscow.  

— In summer, he organized the anthropologic studies in Kakheti 

and Mtiuleti.  

May, 1906: Participated in the work of the 3
rd

 Session of the Women’s 

Equality Union in Petersburg.  

— On October 15, the Society of natural sciences, anthropology 

and ethnography amateurs at Moscow University awarded 

Alexandre Javakhishvili with the highest prize of the Society, 

the Prof. A. P. Rastvetsov Prize for his monograph 

“Anthropology of Georgia. Vol. I, Georgians of Kartli and 

Kakheti”.  

On December 20 of 1907, he was elected a Real Member of the Society to 

Support the Adult Education at Moscow Polytechnic 

Museum. 

On November 8 of 1907-1914, he was elected a member of the Historical and 

Ethnographic Science Society of Georgia.  

— In summer of 1908, he accomplished the anthropologic 

studies in Imereti and Racha.  

1908-1916: Became a member of the Georgians’ Society of Moscow and 

managed the cultural-enlightening work of the Society.  

1909: Elected an Honorable Member of the Ilia Chavchavadze circle of 

Georgian culture amateur students at Moscow University. 

— In summer, he accomplished the anthropologic studies in 

Guria.  

1909-1910: Participated in the work of the XII Session of Russian natural 

scientists and doctors in Moscow.  

In summer of 1911, he accomplished the anthropologic studies in Samegrelo.  

On December 12, 1912, the Society of natural sciences, anthropology and 

ethnography amateurs at Moscow University awarded 

Alexandre Javakhishvili with the highest prize of the Society, 

the Prof. A. P. Rastvetsov Prize for his monograph 
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“Anthropology of Georgia. Vol. II. Georgians of Imereti, 

Guria and Racha”.  

In June of 1913, he participated in the work of the XIII Session of Russian 

natural scientists and doctors in Moscow.  

1915-1916: Took Master’s examinations in geography and anthropology at 

Kharkov University.  

— He read a private course in anthropology at Moscow 

Women’s High Courses.  

In May of 1916, he founded a Georgian science society in Moscow.  

1916-1917: Participated in the foundation and work of the Society of 

Georgian Doctors and Natural Scientists; on October 30, 

1916, he was in absentia elected a member of the board of 

this society.  

1917: Moved to Tbilisi for permanent residence.  

— In November, he participated in the work of the First 

National Session of Georgia, as a representative of the 

Georgian doctors and natural scientists society.  

1917-1918: Participated in the foundation of Tbilisi University; was a 

member of the Georgian University founders’ society.  

1917-1920: Participated in the work of the Caucasian Department of the 

Russian Society of Geographers as its Real Member.  

1918-1921: He was elected a docent at Tbilisi Polytechnic Institute (1918-

1919), then, as an extraordinary professor, and managed the 

work of the Chair of Geography of agricultural faculty of the 

Institute.  

— A member of the Science Council of the Ministry of Public 

Education of Georgia; managed the work of the geographic 

and natural science commission, as its chairman.  

1918-1922: Managed the work of the Central Pedagogic Museum of Georgia, 

as a director.  

On June 3, 1920, he was elected a professor at Tbilisi University and Head of 

the Chair of Public Geography and Anthropology.  

In January of 1924-1973, he established the Geographic Society of the 

Georgian SSR and managed its work further, as a vice 

chairman (1924-1940), chairman (1940-1969) and honorable 

chairman from 1970 until his last days of life.  

1926-1933: He founded and managed the Cartographic Institute of Georgia.  

In February of 1928, he participated in the work of the I Organization-

scientific Resort Session of All-Georgia in Tbilisi.  
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1930: Participated in the preparatory work of the Session to explore the 

industrial forces of Trans-Caucasia, as a chairman of the 

natural science section.  

1930-1932: Headed the Faculty of Natural Science at Tbilisi Pedagogic 

Institute first and then, the department of geography and 

geology as a dean.  

1931: Managed the work of the Commission for refining the curricula of the 

first-step schools of the Public Commissariat. 

— He was elected an honorable member of the section of 

geography of the scientific-local history society of Ajara 

ASSR.  

1931-1932: Member of the Bureau of the Educational Workers’ Union of the 

Georgian SSR.  

1931-1933: Managed the work of the section of geography of the Institute of 

Marxism and Leninism.  

— Managed the work of the department of geography of the 

Branch of Trans-Caucasia of the Academy of Science of the 

USSR.  

In summer of 1932, he headed the geographic expedition of the Institute of 

Marxism and Leninism in Samegrelo.  

In April of 1933, he participated in the work of the I All-Union Geographical 

Session in Leningrad.  

1933-1936: Headed the organization of the faculty of geography of Kutaisi 

Pedagogic Institute. 

1933-1938: He founded the scientific-research institute of geography at 

Tbilisi University and managed its work as a director.  

1934: He participated in the XIII Geographic Contest of Warsaw by sending 

his cartographic works there.  

— He headed the geographical expedition of the scientific-

research institute of geography to Kakheti.  

1934-1935: Consultant of Tbilisi geophysical observatory of the hydro-

meteorological Department of the Georgian SSR.  

1934-1936: Headed the organization of the geographical department at Baku 

Pedagogical Institute.  

In January of 1935, he organized and held “The Geographical Day” in Tbilisi 

to consider the urgent issues of joining the geographers 

working in Georgia and Trans-Caucasia and geographical 

science.  

1935-1937: Chairman of the Commission of the Subject of Geography of the 

Public Commissariat of Education of the Georgian SSR.  
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In February of 1935-1973, he was appointed a Head of the Chair of 

Geomorphology of Tbilisi University and managed its 

worked until 1970, and was a professor at the same Chair 

before the end of his life.  

1936-1938: Managed the work of the Chair of Geography of Batumi 

Pedagogical Institute as the Head of Chair.  

In February of 1937, without defending one’s dissertation theses (Honoris 

causa), he was conferred the degree of Doctor of 

Geographical Sciences.  

In May of 1938, he participated in the work of the workers’ session of All-

Union Higher School in Moscow, in specifying and 

developing the problems and typical charter of the higher 

school.  

On September 20, 1939, he was elected a member of the Commission to 

transcript the names of the settled areas of Georgia.  

1939, 1947 and 1950: He was elected a deputy of the Orjonikidze Rayon 

Council of Tbilisi of the Workers’ Deputies of the first, 

second and third convocations.  

1939-1940: Dean of the Faculty of Geography and Geology of Tbilisi 

University.  

In June of 1940, he became a member of the Communist Party of the USSR.  

In February of 1941, he was conferred the title of the Merited Scientist of the 

Georgian SSR.  

— He participated in the work of the All-Union Meeting in 

Moscow concerning the issues of geomorphology and paleo-

geography.  

1943-1949: Managed the work of the Chair of Geography at Gori 

Pedagogical Institute.  

In February of 1944, he was elected a Real Member of the Academy of 

Sciences of the Georgian SSR.  

— In November, he was awarded with the Red Flag Order of 

Labour.  

In June of 1945, he was awarded with the Medal “For Courageous Labor in 

the Great Patriotic War of 1941-1945”.  

1945-1973: He founded the Institute of Geography of the Academy of 

Science of the Georgian SSR and managed its work as its 

Director and Chairman of the Scientific Council (1945-1962). 

From 1962 until his last days of life, he was a member of the 

Scientific Council of this Institute. It was on his initiative that 
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this Institute was given the name of the Vakhushti Institute of 

Geography in 1946.  

In December of 1946, he participated in the work of the Union Meeting 

convened by the Institute of the History of Natural Sciences 

of the Academy of Sciences of the USSR in Moscow.  

In January of 1947, he participated in the work of the All-Union Jubilee 

Geographical Congress in Leningrad. At the same Congress, 

he was elected a member of the Scientific Council of the 

Geographical Society of the USSR.  

In May of 1949, he organized a meeting about developing the legend of the 

geo-morphological map of the Caucasus. 

— In summer, he headed the complex geographical expedition 

of the Vakhushti Institute of Geography studying Klukhori 

region. 

— A member of the Scientific Council of the Scientific-

Research Institute of the I. Gogebashvili Pedagogical 

Sciences of the Ministry of Education of the Georgian SSR.  

In November of 1953, he was awarded with the Lenin Order.  

In November of 1955, he was awarded with the Badge “For success in public 

education”.  

— In December, the Scientific-Geographical Library of the 

Faculty of Geography and Geology of Tbilisi University was 

named “The Academician Al. Javakhishvili Scientific-

Geographical Library”. 

In February of 1956, he was elected an Honorable Member of the 

Geographical Society of the Soviet Union.  

— In June, he organized and held the geographical conference 

of Trans-Caucasia.  

On January 4 of 1957, he was elected a member of the National Committee 

of Geographers of the Soviet Union.  

In June of 1958, he organized and held the Third Union Meeting on 

landscape studies in Tbilisi, as a chairman of the organization 

committee.  

In August of 1960, he was charged with the scientific leadership of the 

geographical museum of Tbilisi University.  

On April 30, 1965, he was appointed a member of the Republican 

Commission of Environmental Protection at the Academy of 

Science of the Georgian SSR.  

— In August, he was awarded with another Red Labor Flag 

Order.  
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— On September 24, he was appointed a member of the head 

editorial board of “The Georgian Soviet Encyclopedia”.  

— In November, he was awarded with I. Gogebashvili Medal. 

In May of 1971, he was awarded with the State Prize of the Georgian SSR.  

 Alexandre Javakhishvili died on January 22, 1973.  

On April 26, 1973 the Council of Ministers of the Georgian SSR issued a 

decree commemorating Alexander Nikolas Javakhishvili – 

the famous Georgian scientist,  the founder of scientific 

geography in Georgia, the Academician of the Academy of 

Sciences of Georgian SSR // Proceedings of Decrees of the 

Council of Ministers of the Georgian SSR, №2. - 1973. - p. 

90. 

1. The secondary school in the village of Dzeveri of the Gori 

region to be named after Alexander Javakhishvili. 

2. Geographical Society of the Georgian SSR to be allowed to 

grant once in the three years the Alexander Javakhishvili 

Award to the best work in the field of scientific 

geography. 

3. In the Labor Red Banner Order Tbilisi State University to 

be established the Alexander Javakhishvili one 

scholarship from the Scholarship Fund approved for 

TSU, which will be given to a distinguished student of 

the Faculty of Geography and Geology. 

4. The Labor Red Banner Order Tbilisi State University to 

publish the complete Collected Papers of Alexander 

Javakhishvili. 

5. To be requested from the Executive Committee of the 

Workers' City Council of Tbilisi to name one of the 

streets in Tbilisi after Alexander Javakhishvili. 

On September 15, 2005, Gori municipality Dzeveri public school of the 

Educational Resource Centers in Gori was named after 

Alexander Javakhishvili. 

On April 6, 2015 the Gori municipality Dzeveri public school was named the 

Alexander Javakhishvili Gori municipality Dzeveri public 

school on the basis of changes in the orders made by the 

Order of the Minister of Education and Science of Georgia. 
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1. ქ-ნო რედაქტორო! : [მადლობა ს. ლ. ნორაკიძეს მოსკოვის 

ქართველ სტუდენტებისათვის შეწირულების გაგზავნის გამო] 
// კვალი. - 1896. - № 48. - გვ. 854. 

 
1897 

 
2. წერილი რედაქციის მიმართ! : [მადლობა დ. ზ. სარაჯიშვილს 

მოსკოვის ქართველ სტუდენტებისათვის შეწირულების 
გაგზავნის გამო] // ივერია. – 1897. - 4 ივნ., № 104. - გვ. 4. 

3. წერილი რედაქციის მიმართ! : [მადლობა დ. ზ. სარაჯიშვილსა 
და კ. ქ. მამაცაშვილს მოსკოვის ქართველ სტუდენტებისათვის 
შეწირულებათა გაგზავნის გამო] //  ივერია. – 1897. -23 დეკ., № 
266. - გვ. 4. 

 
1898 

 
4. Глубокоуважаемому Климентию Аркадьевичу Тимирязеву от 

пятидесяти грузин-студентов : [Адрес в связи с 30-летием 
научной деятельности] // Фонды Музея К.А. Тимирязева в 
Москве ; См. также в кн. : Тимирязев, К. А.  Жизнь растения. - Тб. 
: Сахелгами, 1956. - С. 260-262. На груз. яз. ; Цуцунава Н. Друг 
грузинской молодёжи : Письмо К. А. Тимирязеву //  Заря 
Востока. -  1961. -  11 февр., С. 4 ; Гозалишвили Ш. Н. Из 
взаимоотношений русских и грузинских учённых // Сообщ. АН 
Груз. ССР. – 1957. - Т. 18, № 6. - С. 759-766. - Паралл. изд.  груз. 
яз. 

  Подписы : А. Хаханов, В. Г. Гамсахурдия, Т. П, Бахтадзе... А. 
Джавахов [и др.] 

 
1902 
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5. Заметка о борнокислых солях гидразина // Журнал Русского 

физико-химического общества при императорском С.-
Петербургском университете. – 1902. - Т. 34. отд. I, вып. 2. - С. 
110, 227-230. 

 
1904 

 
6. Естетственные науки в коммерческих училищах. - Третий съезд 

русских деятелей по техническому и профессиональному 
образованию в России. 1903-1904. Секция IV - Комерческое 
образование : Ч. 1 и 2 / Под. ред. А. Н. Глаголева. - М., 1904. - С. 
66-71, 505. 

7. О постановке практических занятий по естественным наукам в 
различных коммерческих училищах. - Третий съезд русских 
деятелей по техническому и профессиональному образованию в 
России. 1903-1904. Секция IV - Коммерческое образование : Ч. 1 
и 2 / Под. ред. А.Н. Глаголева. - М., 1904. - С. 71-77, 561. 

8. Об устройстве образцовых педагогических кабинетов : [по 
естетсвенным наукам в коммерческих училищах]. - Третий съезд 
русских деятелей по техническому и профессиональному 
образованию в России. 1903-1904. Секция IV - Коммерческое 
образование : Ч. 1 и 2 / Под. ред. А. Н. Глаголева.   - М., 1904. -  С. 
77-79, 634. 

9. Пропедевтический курс (география, естестсвенная история, 
физика, химия, товароведение и технология) [в коммерческих 
училищах]. -Третий съезд русских деятелей по техническому и 
профессиональному образованию в России. 1903-1904. Секция IV 
-Коммерческое образование : Ч. 1 и 2 / Под. ред. А. Н. Глаголева. 
- М., 1904. - С. 505-517. 

10. [Список вопросов по естественным наукам - география, 
естественная история, физика, химия, технология, товароведение 
- разосланных по коммерческим учебным заведениям] // 
Императорское Русское техническое обществои : Третий съезд 
русских деятелей по техническому и профессиональному 
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образованию в России, Секция IV -Коммерческое образование : 
Ч. 1. - М., 1904. - С. 14-17. 

 
1905 

 
11. საზოგადოების საყურადღებოდ // ივერია. – 1905. -  23 აპრ., № 

58. - გვ. 2. 
12. ქართველი ერის მიმართ // ივერია. -  1905. - 19 თებ., № 3. - გვ. 1. 
13. К антропологии Грузии : Карталинцы // Русский 

антропологичкий журнал. -1905. - Кн. 23-24, № 3-4. - С. 1-46 : 11 
рис., 4 диаграм. 

  имеется отд. отт. 
 

1906 
 

14. ქალთა თანასწორობის საკითხი საქართველოში // შრომა. -  1906. 
- 14 (27) ივლ., გვ. 1-2. 

15. Положение в Грузии о женском равноправии // III съезд союза 
равноправности женщин: Отчёты и протоколы . - С.-Петербург : 
Типография Я. Крей, 1906. - C . 13-14. 

 
1907 

 
16. К антропологии Грузии : Грузины Кахетии //  Русский 

антропологичекий журнал. -  1907. - Кн. 27-28, № 3-4. - С. 127-
167 : 1 карта, 31 рис., 4 диагр. 

 
1908 

 
17. დოცენტის ალექსანდრე ჯავახიშვილის რეცენზია მ. 

ზაალიშვილის მიერ შედგენილი გეოგრაფიის 
სახელმძღვანელოს შესახებ: 1918 წლის 28 - 30 ნოემბერი. - 1918. 
- 4 ფ. 

18. პირველდაწყებითი სასწავლებელი საქართველოში // 
განათლება. – 1908. - თებ.,  № 2. - გვ. 60-75. 
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19. Антропология Грузии : Т. 1. Грузины Карталинии и Кахетии / 
Известия Императорского общ-ва Любителей Естествознания, 
Антропологии и Этнографии, состоящего при имп. Московском 
ун-та. Т. 116. Труды антропологического отдела. Т. 26. - М., 1908.  
– VII, 306 с. : 1 карта Грузии, 16 диагр., 50 фотоснимков.  

  რეც. : ამირანი. – 1908. - 9 ივლ. - გვ. 4. 
20. Вопрос о женском равноправии в Грузии. (Отчёт „Грузинской 

лиге равноправности женщин“). (Доклад читанный в августе 
1906 г. В Копенгагене на конгрессе „Международного союза 
равноправности женщин“) // В кн. : Мирович, Н.  Женское 
движение в Европе и Америк. – М., 1908. – С. 42-43 . 

21. Положение в Грузии о женском равноправии // В кн. : Мирович, 
Н. Из истории женского движения в России. - М., 1908. - C. 56-59 
: [Приложение]. 

 
1910 

 
22. Антропологический очерк Грузии // Дневник XII съезда русских 

естествоиспытателей и врачей в Москве с 28 декабря 1909 г. по 6-
е января 1910 г.  - М., 1910. -  № 10. - С. 579-580. 

 
1912 

 
23. უკანასკნელი სალამი არისტო ქუთათელაძეს //  სახალხო 

გაზეთი. - 1912. - 29 ნოემბ., № 761. - გვ. 3. 
24. [Рец. на кн]: Dirr, Adolf. Anthropologische und ethnographische 

ûbersicht übersicht über die Völker des Kaukasus // „Mittelilungen 
(Petermanns) aus Justas “Parthesgeorgischer Anstalt”. – 1912. - Heft: 
Jannar. - S. 17-19 and März. - S. 135-139; Дирр, А. М. 
Антропологический и этнографический состав Кавказских 
народов // Кавказский календарь. – 1910. - Ч. I, отд. III. - С. 538-
549 // Русский антропологический журнал. – 1912. - Кн. 30-31, № 
2-3. -  С. 175-179. 

25. Kluge, Th. Aufgaben und Ziele der vergleicher Kaukasischen 
Sprachwissenschaften. – Zeitschrift fur Ethnologie. – 1912. -  Heft I. 
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[Рец.] // Русский антропологиеский журнал. – 1912. - Кн. 32, № 4. 
- С. 96-97. 

26. Virchow, Hans. Stellung der Haare im Braunkopfe // Zeitschrift fur 
Ethnologie. – 1912. - Heft II. [Рец.]; Русский антропологический 
журнал. – 1912.-  Кн. 32, №4. - С . 97-98. 

27. А. С. Хаханов и его деятельность  в области кавказоведения : 
(Доклад, прочитанный 28 дек. 1912 г. на заседании 
Этнографического отдела ИОЛЕА и Э, посвященном памяти А.С. 
Хаханова) //  Этнографическое обозрение. -1912. -  Кн. 94, № 3-4. 
- С. 18-48.  

28. К антропологии Грузии. Грузины Гурии // Русский 
антропологический журнал. – 1912. - Кн. 30-31, № 2-3. – С. 51-86 
:  12 рис.,  4 диагр. 

29. Кавказские евреи : (По поводу статьи С. А. Вайсенберга) // 
Русский антропологический журнал. – 1912.-  Кн. 32, № 4. - С. 
57-75. 

 
1913 

 
30. Aichel, Otto. Über Entwicklung des Jnka-Reines. – Zeitschrift fur 

Ethnologie, 1913, Heft III, s. 627-628. [Рец.]  // Русский 
антропологический журнал. – 1913. - Кн. 35-36, № 3-4. - C. 122-
123. 

31. Fehlinger, Hans. Veränderungen der Korperformen bei Nachkommen 
der Eeinwanderer in den Vereinigtenstaaten. – Petermanns 
Mitteilungen, 1913, Juli-Helt. [Рец.] // Русский антропологический 
журнал. – 1913. Кн. 33-34, № 1-2. - C. 197-199. 

32. Luschan, V. Felix. Beitrüge zur Anthropologie von Kreta. – Zeitschrift 
für Ethnologie, 1913, Helt III, s. 307-393. [Рец.] // Русский 
антропологический журнал. – 1913. - Кн. 35-36, № 3-4. - C. 118-
122. 

33. Muskat,  Dr. Ein einfaches verfahren zur Aufnahme von 
Tussabdrücken. - Korresp. Blatt d. deutsh. Gessell. fur Anthr., 
Ethnol., u Urgesch. – 1913. - № 2-3. [Рец.] // Русский 
антропологический журнал. – 1913. - Кн. 33-34, № 1-2. - C. 202. 
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34. Schlaginhaufen, Otto. Zur Technik Hand und Füssab-druche. 
"Korresp. – Blatt der Deutschen Gessellschaft fur Anthr., Ethnol. u 
Urgesch.", 1913, № 2/3. [Рец.] // Русский антропологический 
журнал. – 1913. - Кн. 33-34, № 1-2. - С. 201-202. 

35. Долихоцефалия среди Грузин //  Русский антропологический 
журнал. -  1913. -Кн. 35-36, № 3-4. - С. 93-100. 

36. Задачи антропологии на Кавказе // Дневник XIII съезда русских 
естествоиспытателей и врачей в Тифлисе (16-24 июня 1913 г.), 
издаваемый Распорядительным Комитетом съезда. - 1913. - № 1-
10. - С. 232, 467-468. 

37. К антропологии Грузии. Грузины Мингрелии // Русский 
антропологический журнал. – 1913. -  Кн. 33-34, № 1-2. – С. 99-
161 : 12 рис. и 4 диагр.  

38. [О происхождении человека] // Отчёт [о лекциях] за время от 12 
октября 1912 по 12 ноября 1913. [Естественно-научный кружок 
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39. Антропология Грузии : Т. II. Грузины Имеретии, Гурии и Рачи / 

[Известия императорского об-ва Любителей Естествознания, 
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М., 1914. – VIII. - 247c. - 10 диаграмм, 26 рис. в тексте.   
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года. – 1916. - Т. 6. Труды по различным секциям, специально 
касающиеся Кавказа. – С. 587-588. 

 
1917 

 
42. ქართული სწავლა-განათლება : [წერილი] 1 // საქართველო. – 

1917. - 7/20 გიორგობისთვე [ნოემბერი], № 246. -  გვ. 2. 
43. ქართული სწავლა-განათლება : [წერილი] 2 // საქართველო. – 

1917. - 19/2 გიორგობისთვე [ნოემბერი], № 259. - გვ. 2. 
 

1923 
 
44. კავკასიის თანამედროვე მოსახლეობის ანთროპოლოგიური 

შემადგენლობა // საქართველოს სამკურნალო მოამბე. – 1923. -  
№ 3-5. -  გვ. 18-42. 

45. კავკასიური მოდგმა // ტფილ. უნ-ტის მოამბე. – 1923. - ტ. 3. -  გვ. 
63-81 ; 1 რუკა. 

  არის ცალკე ამონაბეჭდი. 
 

1924 
 

46. ახალი მიმართულება გეოგრაფიაში // საქ. გეოგრაფიული საზ-
ბის მოამბე. – 1924. - №1. -  გვ. 19-24. 

47. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება  // ახალ 
სკოლისაკენ.  – 1924. - № 2-3. -  გვ. 325-330. 

48. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების დაარსება და მისი 
მნიშვნელობა //  საქ. გეოგრაფიული საზ-ბის მოამბე. – 1924. - 
№1. -  გვ. 13-18. 

49. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების წესდება // საქ. 
გეოგრაფიული საზ-ბის მოამბე. – 1924. -  №1. -  გვ. 1-12. 

50. საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორების 
დეკლარაცია მენშევიკური ავანტიურის შესახებ //  
საქართველოს განათლების მუშაკი. - 1924. -  №7-8. - გვ. IX-X. 

  ხელმოწერა: ივ. ჯავახიშვილი, შ. ნუცუბიძე, ალ. ჯავახიშვილი 
[და სხვ.] 
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51. სომხები ანთროპოლოგიური თვალსაზრისით // ტფილ. უნ-ტის 
მოამბე.  – 1924. - ტ. 4. -  გვ. 63-81. 

  არის ცალკე ამონაბეჭდი. 
52. ფიზიკური გეოგრაფიის პრაქტიკუმი / ტფილისის სახელმწ. უნ-

ტის გეოგრაფიული კაბინეტი. - ტფ.: ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 
1924.  - 102 გვ.   

53. წინასიტყვაობა //  საქ. გეოგრაფიული საზ-ბის მოამბე. – 1924. - 
№1. - გვ. VI-VII. 

 
1925 

 
54. კავკასიის მინერალურ სიმდიდრეთა რუკა : მასშტაბი 1:1800000. 

სიგრძედი გრინვიჩიდან ბადის ყოველ 2°-ზე. რელიეფი 
ტუშვით.  სასწავლო რუკათა სერია 1. -№4. / შემუშავებული საქ. 
გეოგრაფიული საზ-ბის კარტოგრაფიულ კაბინეტში პროფ. ალ. 
ჯავახიშვილისა და ასისტ. ს. ცხაკაიას ხელმძღვანელობით. - 
თბ.: საქ. გეოგრაფიული საზ-ბა, [1925]. - 1 ფურცელი, 48X64 სმ. 
ფერებში. 

55. კავკასიის ოროგრაფიული რუკა : მასშტაბი 1:1800000. სიგრძედი 
გრინვიჩიდან  ბადის ყოველ 2°-ზე. რელიეფი ტუშვით. 
სასწავლო რუკათა სერია 1. -№1. /  შემუშავებული საქ. 
გეოგრაფიული საზ-ბის კარტოგრაფიულ კაბინეტში პროფ. ალ. 
ჯავახიშვილისა და ასისტ. ს. ცხაკაიას ხელმძღვანელობით. - 
თბ.: საქ. გეოგრაფიული საზ-ბა, [1925]. - 1 ფურცელი, 48X64 სმ. 
ფერებში. 

56. კავკასიის  პოლიტიკური  და  ადმინისტრაციული რუკა :  
მასშტაბი 1: 1800000. სიგრძედი გრინვიჩიდან ბადის ყოველ 2°-
ზე. რელიეფი ტუშვით. სასწავლო რუკათა სერია 1. -№5. / 
შემუშავებული საქ. გეოგრაფიული საზ-ბის კარტოგრაფიულ 
კაბინეტში პროფ. ალ. ჯავახიშვილისა და ასისტ. ს. ცხაკაიას 
ხელმძღვანელობით. - თბ.: საქ. გეოგრაფიული საზ-ბა, [1925]. - 1 
ფურცელი, 48X64 სმ. ფერებში.   

57. კავკასიის ჰიფსომეტრიული რუკა : მასშტაბი 1:1800000. 
სიგრძედი გრინვიჩიდან ბადის ყოველ 2°-ზე. რელიეფი 
იზოჰიფსებში ყოველ 250 მეტრზე.  სასწავლო რუკათა სერია 1. -
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№2. შემუშავებული საქ. გეოგრაფიული საზ-ბის 
კარტოგრაფიულ კაბინეტში პროფ. ალ. ჯავახიშვილისა და 
ასისტ. ს. ცხაკაიას ხელმძღვანელობით. -  თბ.: საქ. 
გეოგრაფიული საზ-ბის გამოც., [1925]. - 1 ფურცელი, 48X64 სმ. 
ფერებში. 

58. Die Rassenzusammensetsung der Kaukasusvölker //  Archiv für 
Anthropologie (Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte der 
Menschen).  Brannschweig, 1925. - N. F. Bd. XX,  Heft 2/3. - S. 77-
89.  

 
1926 

 
59. საქართველოს გეოგრაფია :  ტ. 1. გეომორფოლოგია (101 

განაკვეთით და სურ. ტექსტში და გეოგრაფიული ატლასის 
ცალკე დამატებით). - ტფ. : ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1926.  – XV, 
305 გვ.  - 4 ჩ. ფ.  

  Реф.: Кавришвили В. И. Географическое деление Грузии // 
Закавказский краеведческий сборник :  Серия А. Естествознание. 
– 1930. - Т. 1. - С. 385-403.  

60. საქართველოს სსრ სასწავლო ფიზიკური რუკა : მასშტაბი 
1:400000. ბადე ყოველ 30’. სიგრძედი გრინვიჩიდან. რელიეფი 
ტუშვით.  შედგენილი და  შემუშავებული საქ. გეოგრაფიული 
საზ-ბის კარტოგრაფიულ ინ-ტში პროფ. ალ. ჯავახიშვილისა და 
ასისტ. ს. ცხაკაიას ხელმძღვანელობით. - თბ.: საქ. 
გეოგრაფიული საზ-ბის გამ-მა,  [1926]. - 4 ფურცელი. ფერებში; 
62x88 სმ. 

61. საქართველოს სსრ ფიზიკური [ჰიფსომეტრიული] რუკა :  
მასშტაბი 1:400000. ბადე ყოველ 30’. სიგრძედი გრინვიჩიდან, 
რელიეფი იზოჰიფსებით (ჰორიზონტალები გატარებულია 
ზღვის დონიდან 50, 100, 200, 500, 750, 1000 მეტრის სიმაღლეზე 
და მაღლა 500 მეტრის განსხვავებით). შედგენილი და  
შემუშავებული საქ. გეოგრაფიული საზ-ბის კარტოგრაფიულ 
ინ-ტში პროფ. ალ. ჯავახიშვილისა და ასისტ. ს. ცხაკაიას 
ხელმძღვანელობით. - თბ.: საქ. გეოგრაფიული საზ-ბის გამ-მა. 
[1926]. - 4 ფურცელი.   
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62. წინასიტყვაობა // წგ-ში : ასლანიშვილი, ი. ექსპედიცია სვანეთში 
: მოგზაურობის მიმოხილვა. - ტფ.: საქ. გეოგრაფიული საზ-ბის 
მთასვლა-მოგზაურობის განყოფილება, 1926. -  გვ. 7-9. 

63. Die Kaukasische Basse // Zeiten und Volker. - 1926. - [Описание по 
данным автора]. 

 
1927 

 
64. გეოგრაფიულ ატლასი : მასშტაბი 1:600000. სიგრძედი 

გრინვიჩიდან. ბადე ყოველ 15’. რელიეფი ტუშვით. ფურცლები 
გეომორფოლოგიური ერთეულების მიხედვით. გარდა ამისა 
საქართველოს სსრ საერთო რუკები: ჰიფსომეტრიული, 
გეოლოგიური და ტექტონიკური. დამატება პროფ. ალ. 
ჯავახიშვილის შრომაზე // საქართველოს გეოგრაფია : ტ. 1. 
გეომორფოლოგია. - ტფ. : ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1927. - 15 
ფურცელი. 

65. კავკასიონის მკვლევარი. დუგლას ვილიამ ფრეშფილდი : მისი 
საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების საპატიო წევრად 
არჩევის გამო // კომუნისტი. – 1927. - 29 მაისი. - გვ. 5.  

66. პრაქტიკული ვარჯიშობანი საქართველოს გეოგრაფიაში : 
[ატლასი]. ნაწ. 1  : მე-2 საფეხურის შრომის სკოლებისათვის. -  
ტფ. : სახელგამი, 1927. - 32 გვ. 

67. საქართველოს სსრ პოლიტიკურ-ეკონომიური რუკა : მასშტაბი 
1:400000. 4 ფურცელი, ბადე ყოველ 15’. სიგრძედი 
გრინვიჩიდან, რელიეფი ტუშვით ფერებში /  შედგენილი და 
შემუშავებული საქართველოს გეოგრაფიული საზ-ბის 
კარტოგრაფიულ ინ-ტში პროფ. ალ. ჯავახიშვილისა და ასისტ. 
ს. ცხაკაიას ხელმძღვანელობით - [თბ.] : საქართველოს 
სახელმწიფო გამომცემლობა, [წ.ა.]. - 4 ფ. : ფერადი.  

 
1930 

 
68. საქართველოს გეოგრაფიულ-სტატისტიკური ატლასი : 

(დიაგრამები და კარტოგრამები). -  ტფ. : ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 
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1930. – IV, 130 გვ. - ტფილისის სახელმწ. უნ-ტის გეოგრაფიის 
მეთოდიკის კაბინეტი. 

69. საქართველოს საბჭ. სოც. რესპუბლიკის რუკა : აჭარისტანის ავტ. 
სსრ. მასშტაბი 1:200000. - [ად. ა.] 1930: საქართველოს 
სახელმწიფო გამომცემლობა. - 1 ფ. : ფერადი; 54X72.  

70. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : V 
: აფხაზეთის ავტ. სსრ, აჭარისტანის ავტ. სსრ / შემუშავებული 
საქართველოს კარტოგრაფიულ ინსტიტუტში პროფ. ალ. 
ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით. - 1:200000. - [თბ.] : 
საქართველოს სახელმწიფო გამომცემლობა, 1930. - 1 ფ. : 
ფერადი ; 54x72 სმ. - ძველი ორთოგრაფია.  

71. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : 
VI : ჩრდილოეთ ოსეთის ავტ. ოლქი, სამხრეთ ოსეთის ავტ. 
ოლქი / შემუშავებული საქართველოს კარტოგრაფიულ 
ინსტიტუტში პროფ. ალ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით. - 
1:200000. - [თბ.] : საქართველოს სახელმწიფო გამომცემლობა, 
1930. - 1 ფ. : ფერ.; 50x65 სმ.  

72. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : 
VII : ინგუშეთის ავტ. ოლქი, საჩეჩნოს ავტ. ოლქი, დაღესტნის 
ავტ. სსრ, ჩრდ. ოსეთის ავტ. ოლქი, სამხრეთ ოსეთის ავტ. ოლქი 
/ შემუშავებული საქართველოს კარტოგრაფიულ ინსტიტუტში 
პროფ. ალ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით. - 1:200000. - 
[თბ.] : საქართველოს სახელმწიფო გამომცემლობა, 1930. - 1 ფ. : 
ფერადი ; 65x50 სმ. - ძველი ორთოგრაფია.  

73. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : X 
: ოსმალეთი, სომხეთის სსრ / შემუშავებული საქართველოს 
კარტოგრაფიულ ინსტიტუტში პროფ. ალ. ჯავახიშვილის 
ხელმძღვანელობით. - 1:200000. - [თბ.] : საქართველოს 
სახელმწიფო გამომცემლობა, 1930. - 1 ფ. : ფერადი ; 50x65 სმ. 

74. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : 
XI : აზერბაიჯანის სსრ, სომხეთის სსრ / შემუშავებული საქ. 
კარტოგრაფიულ ინ-ტში პროფ. ალ. ჯავახიშვილის 
ხელმძღვანელობით. - 1:200000. - [თბ.] : საქართველოს 
სახელმწიფო გამომცემლობა, 1930. - 1 ფ. : ფერადი ; 50x65 სმ. 
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1931 
 

75. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : 
IX : აჭარისტანის ავტონომიური სოციალისტური რესპუბლიკა / 
შემუშავებული საქართველოს კარტოგრაფიულ ინსტიტუტში 
პროფ. ალ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით. - 1:200000. - 
[თბ.] : საქართველოს სახელმწიფო გამომცემლობა, 1931. - 1 ფ. : 
ფერადი ; 65x50 სმ. - ძველი ორთოგრაფია.  

76. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : 
XII : აზერბაიჯანის სსრ, დაღესტნის ავტონომიური სსრ / 
შემუშავებული საქართველოს კარტოგრაფიულ ინსტიტუტში 
პროფ. ალ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით. - 1:200000. - თბ. 
: საქართველოს სახელმწიფო გამომცემლობა, 1931. - 1 ფ. : 
ფერადი ; 54x73 სმ. 

77. [Рец. на кн.]: Кавришвили, В. И. Физико-географическое 
описание басейна р. Кция-храм. -  Водный кадастр Закавказья. - 
Т. I, вып. 2. – Тифлис, 1931. - 123 с.  5 цветн. карт. // Бюллетень 
Закавказского опытно-исследовательского Института водного 
хозяйства. – 1931. - № 6. - C. 161-162. 

 
1931-1932 

 
78. საქართველოს სსრ საზოგადო რუკა : მასშტაბი 1:200000. 

რელიეფი ტუშვით და იზოჰიფსებით ყოველ 50-100-250-500-
1000 მ. კვეთით რელიეფთან დამოკიდებულებით. ბადე ყოველ 
15’. სიგრძედები ფერროდან და გრინვიჩიდან / შემუშავებულია 
საქართველოს კარტოგრაფიულ ინ-ტში და გამოცემული 
სახელმწ. გამომცემლობის მიერ 1931-1932 წ. პროფ. ალ. 
ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით. 40X60. – [თბ.], 1931-1932. - 
12 ფურცელი. ფერებში. 

79. საქართველოს სსრ საზოგადო რუკა : [ტყით]. მასშტაბი 1:200000. 
რუკა ტუშვით. ბადე ყოველ 15’. სიგრძედები ფერროდან და 
გრინვიჩიდან. შემუშავებულია საქართველოს კარტოგრაფიულ 
ინ-ტში და გამოცემული სახელმწ. / გამომცემლობის მიერ 1931-
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1932 წწ. პროფ. ალ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით. 40X60. - 
[თბ.], 1931-1932. - 12 ფურცელი. ფერებში. 

 
1932 

 
80. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : I : 

რუსეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკა, აფხაზეთის 
ავტონომიური სსრ / გამოცემული პროფ. ალ. ჯავახიშვილის 
ხელმძღვანელობით; შემუშავებული საქართველოს კარტოგრა-
ფიულ ინსტიტუტში. - 1:200000. - [თბ.] : საქართველოს 
სახელმწიფო გამომცემლობა, 1932. - 1 ფ. : ფერადი ; 54x72 სმ. 

81. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : II 
: ყარაჩავღის ავტ. ოლქი, ყაბარდო-ბალკარის ავტ. ოლქი, 
აფხაზეთის სსრ / გამოცემული პროფ. ალ. ჯავახიშვილის 
ხელმძღვანელობით; შემუშავებული საქართველოს კარტოგრა-
ფიულ ინსტიტუტში. - 1:200000. - [თბ.] : საქართველოს 
სახელმწიფო გამომცემლობა, 1932. - 1 ფ. : ფერადი ; 54x72 სმ. - 
ძველი ორთოგრაფია.  

82. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : 
III : ყაბარდო-ბალკარის ავტ. ოლქი, ჩრდ. ოსეთის ავტ. ოლქი / 
გამოცემული პროფ. ალ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით ; 
შემუშავებული საქართველოს კარტოგრაფიულ ინსტიტუტში. - 
1:200000. - [თბ.] : საქართველოს სახელმწიფო გამომცემლობა, 
1932. - 1 ფ. : ფერ. ; 50x65 სმ. - ძველი ორთოგრაფია.  

83. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : 
VI : ჩრდილოეთ ოსეთის ავტ. ოლქი, სამხრეთ ოსეთის სს ავტ. 
ოლქი / გამოცემული პროფ. ალ. ჯავახიშვილის 
ხელმძღვანელობით ; შემუშავებული საქართველოს 
კარტოგრაფიულ ინსტიტუტში. - 1:200000. - [თბ.] : საქ. სახ. 
გამომცემლობა, 1932. - 1 ფ. : ფერადი ; 50x65 სმ.  

84. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რუკა : 
VIII : დაღესტნის ავტონომიური სსრ, საჩეჩნოს ავტ. ოლქი / 
გამოცემული პროფ. ალ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით ; 
შემუშავებული საქართველოს კარტოგრაფიულ ინსტიტუტში. - 
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1:200000. - [თბ.] : საქართველოს სახელმწიფო გამომცემლობა, 
1932. - 1 ფ. : ფერადი ; 65x50 სმ. - ძველი ორთოგრაფია.  

 
1933 

 
85. საქართველოს სს რესპუბლიკის მცენარეულობის რუკა = Карта 

растительного покрова ССР Грузии [რუკაზე მოცემულია 
მცენარეთა ნიშანთა განმარტება] / შემდგ. ნ. კეცხოველი; 
ხელმძღ.: ალ. ჯავახიშვილი, ს. ცხაკაია. - 1:400000. - ტფ., 1933 
(სახელმწ. უნივერსიტეტის გამომცემლობის სტამბა-
ლითოგრაფია). - 1 ფ. : ფერადი ; 75x124 სმ. 

 
1934 

 
86. კლიმატოლოგიური პრაქტიკუმი. - ტფ.: ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 

1934 (გარეკანზე 1935). - 19 გვ. - 42 კარტოგრამა. - ტფილისის 
სახელმწ. უნ-ტი, გეოგრაფიის კათედრა. 

87. შემოგვაქვს წინადადებები : [გეოგრაფიული სწავლების 
გაუმჯობესებისათვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტში] // ბოლშევიკური კადრებისათვის. – 1934. - 1 ოქტ., გვ. 1.  

88. Геоморфологическое деление ССР Грузин // Труды Первого 
Всесоюзного географического сьезда (11-18 апреля, 1933 г.) : вып. 
З. – Секционного заседания.  - Л.: Изд. гос. георг. о-ва, 1934. - С. 
190-191. 

89. Распределение населения на територии ССР Грузин // Труди 
Первого Всесоюзного географического сьезда (11-18 апреля, 1933 
г.) :  вып. 4. – Секционного заседания.  - Л.: Изд. Гос. георг. о-ва, 
1934. - С. 163-164. 

 
1935 

 
90. გეოგრაფია სწრაფი განვითარების გზაზე // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის. – 1935. - 7 ნოემბ., № 54. - გვ. 4. 
 

1936 
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91. ტემპერატურული რეჟიმი და ტემპერატურული ტიპები 

საქართველოში: I. კოლხეთის დაბლობის ტემპერატურული 
რეჟიმი და ტემპერატურული ტიპები // ტფილ. უნ-ტის 
შრომები. – 1936. - ტ. 2. სამათემატიკო-საბუნებისმეტყველო   
მეცნიერებანი. - გვ. 172-186. 

92. ტემპერატურული რეჟიმი და ტემპერატურული ტიპები 
საქართველოში : II. ქართლის და კახეთის ბარის 
ტემპერატურული ტიპები // ტფილ. უნ-ტის შრომები. – 1936. - 
ტ. 2.  სამათემატიკო-საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი. - გვ. 
187-200. 
 

1937 
 

93. წერილი რედაქციის მიმართ // კომუნისტური განათლება. – 
1937. -18 აგვ. - გვ. 3.   

 
1939 

 
94. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის გეოგრაფიული განყოფილებისა 

და მის სპეციალობათა პროფილები და სასწავლო გეგმები // 
თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტის საერთო სასწავლო გეგმა. 
- 1939. 

 
1940 

 
95. საქართველოს გეომორფოლოგიური დაყოფა : საქართველოს 

მორფოგრაფიული, მორფოგენეტური და გეომორფოლოგიური 
რუკებით. მასშტაბი 1:400 000 // თბილისის სახელმწ. უნ-ტის 
სამეცნიერო სესია, 1940 წ. 7-11 მაისი : მოხს. თეზ. - თბ. : თბილ. 
უნ-ტის გამ-ბა. - გვ. 33-35. 

96. საქართველოს ჰიდროგრაფიული დაყოფა : საქართველოს 
ჰიდროგრაფიული დაყოფის რუკით. მასშტაბი 1:400000 // 
თბილისის სახელმწ. უნ-ტის სამეცნიერო სესია, 1940 წ. 7-11 
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მაისი : მოხს. თეზ. - თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1940. - გვ. 45-
46. 

97. სითბოს ზონები საქართველოში : საქართველოს სითბოს 
ზონების რუკით, მასშტაბი 1:400000 //  თბილისის სახელმწ. უნ-
ტის სამეცნიერო სესია, 1940 წ. 7-11 მაისი : მოხს. თეზ. - თბ. : 
თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1940. - გვ. 48-49. 

98. Учебные планы и профили географического отделения и его 
специальностей Тбилисского гос. университета : 
[Геоморфология, экономическая география и физическое 
страноведение. Гидрология, климатология. Утверждено 
Комитетом по делам Высшей школы при СНК СССР, 2 июня 
1938 г. № 796/У] // В сб. : Учебные планы Тбилисского  
университета. – Тб. : Изд. Тбил. ун-та, 1940.  - С. 17-24. 

 
1941 

 
99. გეოგრაფიული მეცნიერება საბჭოთა საქართველოში // თბილ. 

უნ-ტის შრომები. – 1941. - ტ. 19. - გვ. 89-140.  - ბიბლიოგრ.: 385 
სხწ. 

100. Географическая наука в Советской Грузии // Бюллетень Тбил. гоc. 
ун-та. – 1941. - № 1, январь-март. - С. 31-32. 

101. Проф. А. Ф. Ляйстер : Некролог  // Заря Востока. – 1941. - 5 февр.  
- С. 4. 

  Подписи:  Д. Кипшидзе, Г. Хачапуридзе, А. Харадзе, А. 
Джавахишвили... [и др]. 

 
1942 

 
102. რელიეფის დახრილობა // თბილ. უნ-ტის შრომები. – 1942. - ტ. 

23. - გვ. 133-143. 
 

1943 
 

103. Геоморфологическое деление Грузии // თბილისის სახელმწ. 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი 
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უნივერსიტეტის არსებობის 25 წლისთავისადმი (1918-1943 წ.). 
1943 წ. თებერვალი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა 
თეზისები.- თბ., 1943. - გვ. 6.    

104. Типы расчленения рельефа // Труды Тбил. ун-та. – 1943. - Т. 25. - 
C. 209-224.  

 
1944 

 
105. გეოგრაფიული მეცნიერება განვითარების თანამედროვე ეტაპზე 

// წგ-ში: გეხტმანი, გ. ნ. გეოგრაფიული მეცნიერების ამოცანები 
და შედგენილობა. - თბ. : საქ. სსრ გეოგრაფიული საზ-ბის გამ-
ბა, 1944. - გვ. 66-75. 

106. გეოგრაფიული მეცნიერება სახელმწიფო თავდაცვის 
სამსახურში // თბილ. უნ-ტის 1944 წ. სამეცნ. სესია (3-6 მაისი) : 
მუშაობის გეგმა.  - თბ., 1944. - გვ. 5. 

107. რედაქციისაგან // წგ-ში : გეხტმანი გ. გეოგრაფიული 
მეცნიერების ამოცანები და შედგენილობა. - თბ. : საქ. 
გეოგრაფიული საზ-ის გამ-ბა, 1944. - გვ. 4-5. 

108. Геоморфологические типы рельефа и районы их распространения 
в грузинском Кавкасиони // Труды Тбил. ун-та. – 1944. - Т. 26 а. - 
С. 77-99. 

 
1945 

 
109. გამოჩენილი ქართველი გეოგრაფი  [ვახუშტი ბაგრატიონი] // 

კომუნისტი. – 1945. - 24 ნოემბ. - გვ. 3. 
110. ვახუშტი ბაგრატიონი როგორც გეოგრაფი // საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიისა და თბილისის სახელმწ. უნ-ტის 
სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვახუშტი ბაგრატიონის წიგნის 
„საქართველოს ცხოვრების“ 200 წლისთავისადმი და აკად. ივ. 
ჯავახიშვილის გარდაცვალების ხუთი წლისთავისადმი, 1945 წ. 
18-20 ოქტომბერი : მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზ.  - თბ. : საქ. 
სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1945. - გვ. 5-6. 
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111. შიდა ქართლის ბარის გეომორფოლოგიისათვის // თბილისის 
უნ-ტის სამეცნიერო სესია, 1945 წ. 11-16 მაისი : მუშაობის გეგმა 
და მოხს. თეზ.  - თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1945. - გვ. 14-15. 

112. Выдающийся грузинский географ Вахушти Багратиони : К 200-
летию выхода в свет труда Вахушти „Описание Грузинского 
царства“ // Заря Востока. – 1945. - 14 дек. - С. 2. 

113. Геоморфологические типы рельефа и районы их распространения 
о Грузинском Кавкасиони // Труды Тбил. ун-та. – 1945. - Т. 26, 
сер.  а. - С. 77-99. 

 
1946 

 
114. გეოგრაფია // წგ-ში : მეცნიერება საბჭოთა საქართველოში 25 

წლის მანძილზე : 2 ქიმია, გეოლოგია, გეოგრაფია.  - თბ. :  საქ. 
სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1946. - გვ. 55-82. 

115. რედაქტორისაგან // წგ-ში : ჯანაშვილი, ა. ზოოგეოგრაფია. - თბ. : 
სამეცნ. -მეთოდ. კაბინეტის გამ-ბა, 1946. -  გვ. 3-4. 

116. Географическая наука в Грузии // Краткий очерк Груз. Советской 
науки за 25 лет. - Тб. : Изд. АН Груз. ССР, 1946. - С. 52-58. 

117. Выдающийся грузинский географ первой половины XVII в. 
Вахушти Багратиони //  Совещания по истории естествознания 
24-26 декабря 1946 г. :  Тез. док. - М. : Изд. АН СССР, 1946. - С. 
96-97. 

 
1947 

 
118. გეომორფოლოგიური დარაიონების პრინციპები // თბილისის 

უნ-ტის სამეცნიერო სესია, 1947 წ. 29/X-3/XI : მოხს. თეზ. - თბ. : 
თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1947. - გვ. 67. 

119. ვახუშტი ბაგრატიონი გამოჩენილი ქართველი გეოგრაფი // 
ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინ-ტის შრომები. – 1947. - ტ. 
1. - გვ. 1-24. 

  არის ცალკე ამონაბეჭდი. 
120. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი // წგ-ში: 

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 1946 წლის 



71 

 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში. - თბ. : საქ. სსრ 
მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1947. - გვ. 113-114. 

121. რედაქტორისაგან //  ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინ-ტის 
შრომები. – 1947. - ტ. 1. - გვ. VIII. 

122. რედაქტორისაგან // წგ-ში  : ალ. ჯავახიშვილი. საქართველოს 
სსრ გეოგრაფია : საშ. სკ. მე-7 კლ. სახელმძღვანელო / ალ. 
ჯავახიშვილი, გ. გეხტმანი, ი. შაქარიშვილი ; რედ. ალ. 
ჯავახიშვილი. - თბ. : სახელგამი, 1947. -  გვ . 3-4. : სურ. და რუკ. 

123. საქართველოს სსრ გეოგრაფია : საშუალო სკოლის VII კლასის 
სახელმძღვ. / ალ. ჯავახიშვილის რედაქციით. - თბ. : სახელგამი, 
1947. - 234 გვ.: ილ., 12 დართ. ფურც. რუკა. 

  თანაავტ.: გ. გეხტმანი, ი. შაქარიშვილი.  
  რეც: კვირიკაძე, გ. უნდა შესწორდეს // სახალხო განათლება. – 

1948. - 10 ივნ. - გვ. 4.  
124. საქართველოს სსრ რელიეფის გეომორფოლოგიური ტიპები და 

მათი გავრცელების რაიონები // საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის 
მათემატიკისა და ბუნებისმეტყველების მეცნიერებათა 
განყოფილების XXIII სამეცნიერო სესია : მუშაობის გეგმა  და 
მოხს. თეზ. - თბ. : საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1947. - გვ. 5-6. 

125. შიდა ქართლის მთათაშორისი ტექტონიკური ბარი // ნ. 
ბარათაშვილის სახ. გორის სახელმწ. პედ. ინ-ტის შრომები. – 
1947. -  ტ. 2. - გვ. 3-20. 

126. ჩემი რჩევა-დარიგება ნორჩ მოგზაურებს : (შეისწავლე სამშობლო 
მხარე) // პიონერი. – 1947. - №5. - გვ. 28-29. 

127. Геоморфологические ландшафты Грузинской ССР // Второй 
Всесоюзный географический съезд. 21-31 января 1947 г : Тез. 
Докл. по секции физической географии. - М.-Л., 1947. - С. 41-42. 

128. Геоморфологические районы Грузинской ССР : Типы рельефа и 
районы их распространения. - М.-Л. : Изд. АН СССР, 1947. - 180 
с., 1 карта ; Лит.-ра 607 назв. - Ин-т географии АН СССР и Ин-т 
географии им. Вахушти АН ГССР. 

  Рец: Кузнецов, С. С. // Советская книга. – 1948.- №9. - С. 48-49. 
         Лукьянов С. М. // Вестник Ленинградского университета. – 

1948. - №11. - С. 166-     167. 
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129. К постановке высшего географического образования в 
Тбилисском государственном университете // Второй 
Всесоюзный географический съезд. 25-31 января 1947 : Тез.  
докл. по секции математических и организационных вопросов 
географии. - М.-Л., 1947. - С. 25-26. 

 
1948 

 
130. რედაქტორისაგან // ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის 

ინსტიტუტის შრომები. - 1948. - ტ. III, ნაკვ. 1. - გვ. 1. 
131. Выдающийся грузинский географ первой половины XVIII в. 

Вахушти Багратиони / АН СССР. Ин-т естествознания // Труды 
совещания по истории естествознания 24-26 декабря 1946 г.  - М.: 
Изд. АН СССР, 1948. - С. 365-371.  

132. Геоморфологические ландшафты Грузинской ССР // Труды 
Второго Всесоюзного географического съезда : Т. 2.  - М. : 
Географгиз, 1948. - С. 57-58. 

 
1949 

 
133. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ 

ჩატარებული ქლუხორის რაიონზე გეოგრაფიული კვლევა და 
ამ კვლევის ზოგადი შედეგები // საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკისა და 
ბუნებისმეტყველების XXVI სამეცნ. სესია, 1949 წ. 10-12 მაისი : 
მუშაობის გეგმა და მოხს. თეზ. - თბ. : საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-
ბა, 1949. - გვ. 5-7. 

134. რედაქტორისაგან // ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის 
ინსტიტუტის შრომები.  – 1949. - ტ. IV, ნაკვ. 1. - გვ. V-VI. 

135. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 
სახელმძღვ. / ალ. ჯავახიშვილის რედაქციით. მე-2 გამოც. - თბ.: 
სახელგამი, 1949. - 227 გვ.: 113 სურ. ტექსტში; 9 ცალკე ფურც. 
რუკა.  

  თანაავტ.: [ი. შაქარიშვილი, გ. გეხტმანი, ლ. კარბელაშვილი]. 
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  რეც: ლორთქიფანიძე შ. ერთი სახელმძღვანელოს ენის შესახებ 
// სახალხო განათლება. – 1950. - 30 აგვ. - გვ. 3. 

 
1950 

 
136. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 

სახელმძღვ. / ალ. ჯავახიშვილის რედაქციით. მე-3 გამოც. - თბ.: 
სახელგამი, 1950. - 276 გვ.: ილ. და 10 ცალკე ფურც. რუკა.  
 თანაავტ.: ი. შაქარიშვილი, გ. გეხტმანი, ლ. კარბელაშვილი. 

137. География Грузинской ССР. Учебник для VII класса 
восьмилетней и средней школы. Под ред. А. Н. Джавахишвили, 
Перевод с 3-го груз. изд. - Тб.: Госиздат ГССР, 1950. - 262 с.: с 
илл. 10 отд. карт.   
Соавт.:  И.Н. Шакаришвили, Г.Н. Гехтман, Л.А. Карбелашвили. 

138. От редактора // В кн. : А. Н. Джавахишвили. География 
Грузинской ССР.  : Учебник для VII класса восьмилетней и 
средней школы / А. Н. Джавахишвили, И. Н. Шакаришвили, Г. Н. 
Гехтман, Л. А. Карбелашвили. -  Тб. : Госиздат ГССР, 1950. - С. 3-
4. 

 
1951 

 
139. რელიეფის ფორმათა და რელიეფის ტიპების გეომორფო-

ლოგიური კლასიფიკაციის ცდა // სამეცნიერო სესია 
მიძღვნილი საბჭოთა საქართველოს 30 წლისთავისადმი, 1951 წ. 
1-5 მარტი. - თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1951.  - გვ. 46-49. 

140. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 
სახელმძღვ. ალ. ჯავახიშვილის რედაქციით. მე-4 გამოც. - თბ.: 
სახელგამი, 1951. - 272 გვ. 126: სურ. ტექსტში; 7 ცალკე ფურც. 
რუკა.  

  თანაავტ.: [ი. შაქარიშვილი, გ. გეხტმანი, ლ. კარბელაშვილი]. 
  რეც: კვირიკაძე გ. დაუდევრად შედგენილი სახელმძღვანელო // 

კომუნისტი. – 1952. – 18 იანვ. - გვ. 3. 
   საქართველოს გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს განხილვა // 

სახალხო განათლება. -  1952. - 5 მარტი. - გვ. 4. 
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141. География Грузинской ССР. Учебник для VII класса 
восьмилетней и средней школы. Под ред. А.Н. Джавахишвили. 
Изд. 2-е. - Тб.: Госиздат ГССР, 1951. - 272 с.: 125 рис. в тексте и 7 
отд. л. карт. 
Соавт.: [И.Н. Шакаришвили, Г.Н. Гехтман, Л.А. Карбелашвили]. 

 
1952 

 
142. საქართველოს სსრ გეოგრაფია : საშ. სკოლის VII კლ. სახელმძღვ. 

/ ალ. ჯავახიშვილის რედ. - მე-5 გამოც. - თბ. : სახელგამი, 1953 - 
282გვ. : 137: სურ. ტექსტში;  1 რუკა.   

  თანაავტ.: [ი. შაქარიშვილი, გ. გეხტმანი, ლ. კარბელაშვილი]. 
143. წინასიტყვაობა // წგ-ში : გურგენიძე, გ. იაკობ გოგებაშვილი 

როგორც საქართველოს გეოგრაფიის სწავლების ფუძემდებელი.  
- თბ. : საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1952. - გვ. 5-6. 

144. Грузинская Советская Социалистическая Республика (Грузия) : 
Физико-географический очерк //  Большая Советская 
Энциклопедия : Изв. 2-е.  - М., 1952. -  Т. 13. - С. 32-33, 34-37. - 2 
карты, 7 фото. 

  Соавт Н.А. Гвоздецкий. 
 

1953 
 

145. საქართველოს სსრ გეოგრაფია : საშ. სკოლის VII კლ. სახელმძღვ. 
/ ალ. ჯავახიშვილის რედ. - მე-6 გამოც. - თბ. : სახელგამი, 1953 – 
282 გვ.: ილ. 

  თანაავტ.: გ. გეხტმანი, ლ. კარბელაშვილი, ი. შაქარიშვილი. 
146. География Грузинской ССР : Учеб. VII класса восьмилет. и сред. 

школы / Под ред. проф. А. Н. Джавахишвили. - 3-е изд.. – Тб. : 
Госиздат Груз. ССР, 1953. - 287 с. : ил., карт. 
Соавт.: [И.Н. Шакаришвили, Г.Н. Гехтман, Л.А. Карбелашвили]. 

147. Послелесные луга Бакурианского района // Труды Тбилисского 
ботанического института. - 1953. - Т. 15. – C. 285-308. 
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1954 
 
148. საქართველოს სსრ გეოგრაფია : საშ. სკოლის VII კლასის 

სახელმძღვ. / ალ. ჯავახიშვილის რედ. - მე-7 გამოც. - თბ. : 
სახელგამი, 1954 – 251 გვ. : 133 ნახ. ტექსტში. 

  თანაავტ.: გ. გეხტმანი, ლ. კარბელაშვილი, ი. შაქარიშვილი. 
149. Грузинская ССР // В кн. : Экономическая география СССР 

:Учебное пособие для географ. факультетов педагогич. ин-тов. - 
М. : Учпедгиз, 1954. - С. 205-288. -  7 схем. карт. 
Соавт. Г. Г. Гвелесиани. 

150. География Грузинской ССР : Учебник для VII класса восьмилет. и 
сред. школы / Под ред. А.Н. Джавахишвили ; Перевод Н.Г. 
Аккермана. - 4-е изд. – Тб.: Госиздат Груз. ССР, 1954. - 256 с. : с 
илл. и карт. 
Соавт.: Г.Н. Гехтман, Л.А. Карбелашвили, И.Н. Шакаришвили. 

151. География Грузинской ССР : Учебник для VII класса / Перевод с 
груз. В. Джангидзе и Д. Алиевой. Ред. С.С. Джикия.. – Тб.: 
Госиздат Груз. ССР, 1954. - 232 с. : с илл. и карт.  
Соавт.: Г.Н. Гехтман, Л.А. Карбелашвили, И.Н. Шакаришвили. 

  На азерб. яз. 
152. География Грузинской ССР : Учебник для VII класса восьмилет. и 

сред. школы / Перевод 4-го груз. изд. С. Манвеляна. Ред. Л. 
Меликсет-Бек – Тб.: Госиздат Груз. ССР, 1954. - 248 с. : с илл. и 
карт. 
Соавт.: Г.Н. Гехтман, Л.А. Карбелашвили, И.Н. Шакаришвили. 

  На арм. яз. 
153. К систематике форм и типов рельефа суши // Материалы ко 2-му 

съезду Географического общества СССР. - М.: Изд. АН СССР, 
1954. - С. 192. 

 
1955 

 
154. ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის მუშაობა ათი წლის 

მანძილზე // ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის ათი 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, 1955 წ. 27-28 
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დეკ. : მოხს. თეზ. - თბ. : საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1955.  - გვ. 
3. 

  თანამომხსენებელი გ. დონდუა. 
155. რელიეფის ტიპები და ფორმები : (საქართველოს სსრ 

გეომორფოლოგიური რუკის ლეგენდისთვის 1:200 000 
მასშტაბით) // საქ. სსრ მეცნ. აკად. მოამბე. – 1955. - ტ. 16, № 2. -  
გვ. 113-119.  

  პარალ. ტექსტი. რუს.  
Типы и формы реьефа (К легенде геомлрфологическойкарты 
Грузинской ССР в масштаб 1 : 200 000) // Сообщ. АН ГССР. – 
1955. – Т. 16. - №2. – С. 113-119. 

  Парал. Текст. Груз. 
156. რუსული კულტურა ყველაზე მოწინავე კულტურაა // 

კომუნისტი. – 1955. -  7 მაისი. - გვ. 2. 
157. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 

სახელმძღვ. / ალ. ჯავახიშვილის რედაქციით. მე-8 გამოც. - თბ.: 
სახელგამი, 1955. - 235 გვ.: 116 სურ. ტექსტში  და 1 რუკა. 

  თანაავტ.: გ. გეხტმანი, ლ. კარბელაშვილი, ი. შაქარიშვილი. 
158. География Грузинской ССР. Учебник для VII класса 

восьмилетней и средней школы. / Под ред. А. Н. Джавахишвили.; 
Перевод  Н. Г. Аккерман. Изд. 5-е. - Тб.: Госиздат ГССР, 1955. - 
212 с.: 116 рис.  в тексте. 
Соавт.: Г.Н. Гехтман, Л.А. Карбелашвили, И.Н. Шакаришвили. 

159. К систематике форм и типов рельефа суши // Тезисы докладов на 
2-ом съезде Географического об-ва Союза ССР. - М.: Изд. АН 
СССР, 1955. - С. 41-47. 

 
1956 

 
160. საქართველოს სსრ რელიეფის გეომორფოლოგიული ტიპები // 

თბილ. უნ-ტის შრომები. – 1956. - ტ. 60. - გვ. 1-10.  - რეზ. რუს.  
161. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 

სახელმძღვ. მე-9 გადამუშ. გამოც. / რედ. დ. უკლება. მე-8 გამოც. 
- თბ.: სახელგამი, 1956. - 148 გვ.: 61 სურ. ტექსტში და 1 რუკა. 

  თანაავტ. ი. შაქარიშვილი. 
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162. Закономерности развития и вертикального распространения 
экзогенных процесов, типов и форм рельефа на территории 
Грузинской ССР // Тезисы докладов Закавказской 
географической конференции, 21-29 июня 1956 г. - Тб. : Изд. АН 
ГССР, 1956 - С. 36-38. 

163. К структуре географической науки // Труды Тбил. ун-та. – 1956. - 
Т. 58. - С. 47-56. – Рез. груз.  

164. К структуре географической науки //  Тезисы докладов 
Закавказской географической конференции, 21-29 июня 1956 г. - 
Тб. : Изд. АН ГССР, 1956. - С. 3-8. 

165. Природные условия и ресурсы и физико-географические разделы 
экономико-географических райнов // В кн. : Грузинская ССР : 
Экономико-географическая характеристика. - М. : Изд. АН 
СССР, 1956. -  С. 7-35; 151-248. 
Соавт.: И. Н. Шакаришвили, Д. Б. Уклеба. 

166. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 
Изд. 6-е переработ. / Ред. Д.Б. Уклеба. -Тб., Госиздат ГССР, 1956. 
132 с.: с илл. и карт. 
Соавт. И.Н. Шакаришвили. 

 
1957 

 
167. ილიაობას საგურამოში // ახალგაზრდა სტალინელი. - 1957. - 25 

ოქტ. - გვ. 4. 
168. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. VII კლასის 

სახელმძღვ. მე-10 გამოც. / რედ. დ. უკლება. - თბ.; სახელგამი, 
1957. - 147 გვ.: ილ.; 1 მრავალფერიანი რუკა. 

  თანაავტ. ი. შაქარიშვილი. 
169. Грузинская ССР. // В кн.: Экономическая география СССР: 

Учебное пособие для географич. факультетов пед. ин-тов. Изд. 2-
е  / Ред.: Г.Н. Черданцев, Н.П. Никитин, Б.А. Тутыкин. - М.: Гос. 
учебно-пед. изд-во РСФСР, 1957. - С. 168-189. 

  Соавт.: Г.Г. Гвелесиани, Г.Н. Черданцев. 
170. О структуре географической науки // География в школе. – 1957. - 

№ 3. - С. 7-14. 
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171. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 
[Изд. 2-е] / Перевод с 7-го груз. изд.: Д. Алиевой, Х. Гаджиларова, 
В. Джангирадзе, Э. Ефондиев; Ред.: С.С. Джикия. - Тб.: Госиздат 
ГССР, 1957. - 128 с.: с илл. и карт. 

  Соавт.: И.Н.Шакаришвили. 
  На азерб. яз. 
172. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 

[Изд. 2-е] / Перевод с 7-го груз. изд. С. Манвеляна; Ред. Л. 
Меликсет-Бек. - Тб.: Госиздат ГССР, 1957. - 137 с.: с илл. и карт. 

  Соавт. И.Н. Шакаришвили. 
  На арм. яз. 
 

1958 
 
173. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. VII კლასის 

სახელმძღვ. მე-11 გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: ცოდნა, 
1958. - 122 გვ.: ილ. 1 რუკა. 

174. Предметы и задачи ландшафтоведческих исследований // Третье 
Всесоюзное совещание по ландшафтоведению в Тбилиси. Тезисы 
докладов. - Тб.: Изд. АН ГССР, 1958 - С. 5-8. 

175. Природные условия и ресурсы и физико-геогафические части 
экономико-географических райнов (за исключением автономных 
республик и области) // В кн.: Грузинская ССР. Экономико-
географическая характеристика. Изд. 2-е. - М.: Географгиз, 1958. 
- С. 11-42, 177-285, 296-350. 

  Соавт.: И.И. Шакаришвили, Д.Б. Уклеба. 
176. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 

Изд. 7-е / Ред. Д.Б. Уклеба. Перевод Н. Г. Аккерман. - Тб.: 
Госиздат ГССР, 1958. - 131 с.: с илл. и карт. 

  Соавт. И.Н. Шакаришвили. 
177. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 

[Изд. 3-е] / Перевод с 8-го груз. изд. Д. Алиевой, Х. Гаджиларова, 
В. Джангидзе и Э. Ефендиева; Ред. С.С. Джикия. - Тб.: Госиздат 
ГССР, 1958. - 128 с.: с илл. и карт. 

  Соавт.: И.Н. Шакаришвили. 
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  На азерб. яз. 
178. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 

[Изд. 3-е]. / Перевод с груз. изд. С. Манвеляна; Ред. Л. Меликсет-
Бек. - Тб.: Госиздат ГССР, 1958. - 138 с.: с илл. и карт. 

  Соавт.: И.Н.Шакаришвили. 
  На арм. яз. 
 

1959 
 
179. გამოჩენილი მეცნიერი : ა. ჰუმბოლტის გარდაცვალების 100 

წლისთავის გამო // კომუნისტი. – 1959. - 10 მაისი. - გვ. 4. 
180. გეოგრაფიული გარემოს მნიშვნელობის საკითხისათვის 

ეკონომიურ გეოგრაფიაში // თბილ. უნ-ტის შრომები. – 1959. - 
ტ. 72. - გვ. 13-22. – რეზ. რუს. 

181. ექსოგენური პროცესების, რელიეფის ტიპებისა და ფორმების 
განვითარებისა და გავრცელების კანონზომიერებანი 
საქართველოს სსრ ტერიტორიაზე // საქ. სსრ გეოგრაფიული 
საზ-ბის შრომები. – 1959. - ტ. 5. - გვ. 5-14. - 6 გვ. ტაბ. 

  პარალ. ტექსტი რუს.  
182. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. VII კლასის 

სახელმძღვ. მე-12 გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: ცოდნა, 
1959. - 151 გვ.: ილ.; 1 რუკა. 

183. ჩვენო ძვირფასო ახალგაზრდებო! // ახალგაზრდა სტალინელი. – 
1959. - 5 სექტ. - გვ. 2. 

184. Принципы геоморфологической характеристики горной 
местности и метод её геоморфологического картирования // 
Труды Географического об-ва Груз. ССР. – 1959. - Т. 4. - С. 21-26. 

 
1960 

 
185. საქართველოს სსრ ფიზიკურ-გეოგრაფიული მხარეებისა და 

რაიონების მოკლე დახასიათება // წგ-ში: საქართველოს სსრ 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განლაგება, სპეციალიზაცია 
და სოფლის მეურნეობის გაძღოლის სისტემები. ტ. 1. 
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ბუნებრივი პირობები და რესურსები. - თბ.: საბჭოთა 
საქართველო, 1960. - გვ. 11-27. 

  პარალ. გამოც. რუს.  
Краткая Характеристика  физико-географических областей и 
райнов Грузинской ССР // В кн: Размещение 
сельскохозяйственного производства б специализация и системы 
ведения сельского хозяйства Грузинской ССР. Т. 1. – Тб.: Сабчота 
Сакартвело, 1960. – С. 11-27. 

  Парал. изд. груз. 
186. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. VII კლასის 

სახელმძღვ. მე-13 გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: ცოდნა, 
1960. - 151 გვ.: ილ.; 1 რუკა. 

187. Types of Relief and Geomorphological Provinces of Georgia // 
Abstracts of Paper (XIX International Geographical Congress). - 
Norden, 1960. - P. 65. 

188. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 
Перевод Н. Г. Аккерман. Изд. 8-е. / Ред. Д.Б. Уклеба. - Тб.: 
Цодна, 1960. - 155 с. - C илл. и карт. 

189. Физическая География Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 
[Изд. 4-е] / Перевод с 12-го груз. изд. С. Манвеляна.; Ред. Л. 
Меликсет-Бек. - Тб.: Госиздат ГССР, 1960. - 152с. : илл; карт. 

  На арм. яз. 
 

1961 
 

190. ბუნებრივი პირობები და რესურსები ეკონომიურ-
გეოგრაფიული რაიონების (გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და ოლქებისა) ფიზიკურ-გეოგრაფიული 
პირობების დახასიათება // წგ-ში: საქართველოს სსრ 
ეკონომიური გეოგრაფია. - თბ.: ცოდნა, 1961. - გვ. 13-46, 174-
277, 287-339. 

  თანაავტ.: ი. შაქარიშვილი, დ. უკლება. 
191. გეოგრაფია // წგ-ში: მეცნიერება საბჭოთა საქართველოში 40 

წლის მანძილზე. - თბ.: საქ. სსრ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1961. - გვ. 
105-110. 
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192. გეოგრაფიული მეცნიერება საბჭოთა საქართველოში 40 წლის 
მანძილზე // სსრ კავშირის მეცნ. აკადემიის, საქ. სსრ მეცნ. 
აკადემიის, აზერბაიჯანის სსრ მეცნ.  აკადემიისა და სომხეთის 
სსრ მეცნ. აკადემიის გაერთიანებული საიუბილეო სესია, 
მიძღვნილი საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების 
დამყარების და საქართველოს კომუნისტური პარტიის შექმნის 
ორმოცი წლისთავისადმი. 30 ნოემბერი – 4 დეკემბერი 1961 წ. 
პროგრამა. - თბ., 1961. - გვ. 11. 

193. საქართველოს სსრ ბუნებრივი ლანდშაფტები // საქ. სსრ. მეცნ. 
აკად. მოამბე. -  1961 - ტ. 27. № 5. - გვ. 553-559. - 1 რუკის ცალკე 
დამატებით. 

  პარალ. გამოც. რუს.  
 Природные ландшафты Грузинской ССР // Сообщ. АН ГССР. – 1961. – 

Т. 27. №5. – С. 553-559.: 1 л. карт.  
  Парал. изд. груз. 
194. საქართველოს სსრ ფიზიკურ-გეოგრაფიული ლანდშაფტები // 

საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. ვახუშტის სახ. 
გეოგრაფიის ინსტიტუტის მოხსენებათა თეზისები. - თბ., საქ. 
სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა. - 1961, - გვ. 32-34. 

195. ქართული გეოგრაფიული მუზეუმი [თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში] // სახალხო განათლება. – 1961. - 29 ნოემბ. - 
გვ. 3. 

196. წინასიტყვაობა [სამხედრო-გეოგრაფიული მონაცემები 
ვახუშტის შრომებში] //  წგ-ში: გურგენიძე გ. ვახუშტი – 
საქართველოს სახალხო მეურნეობის მკვლევარი – 
ეკონომგეოგრაფი. - თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1961. - გვ. 3-
7. 

197. К геоморфологической съемке и к составлению легенды 
геоморфологической карты Кавказа // Юбилейная научная 
сессия профессоров и преподавателей [Тбил. гос. ун-та], 
посвященная 40-летию установления Советской власти в Грузии 
и образования Коммунистической партии Грузии, 17, 18, 19 и 20 
мая 1961 г. План работы и тезисы докладов. - Тб.: Изд. Тбил. ун-
та, 1961. - С. 49. 
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1962 

 
198. რედაქტორისაგან // წგ-ში: ცხაკაია, ს. გ. კარტოგრაფია. - თბ.: 

თბილ. სახელმწ. უნ-ტის გამ-ბა, 1962. - გვ. 3. 
199. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. VII კლასის 

სახელმძღვ. მე-14 გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: ცოდნა, 
1962. - 152 გვ.: ილ.; 1 რუკა. 

  რეც: ნარმანია მ. შენიშვნები სასკოლო სახელმძღვანელოების 
შესახებ // მებრძოლი (ზუგდიდი). – 1962. - 31 ივლ. - გვ. 4. 

200. O niektórych najbliźszych žadaniasch naukhi o krajobrazie // 
Przeglad Geograficzny (Polska Akademia Nauk). - Warsawa, 1962. – 
T. 34, Zeszyt 1. - PP. 197-199. 

 
1963 

 
201. ალექსანდრე ჰუმბოლდტის ცხოვრება და მეცნიერული 

მოღვაწეობა. (გარდაცვალებიდან 100 წლისთავის გამო) // საქ. 
სსრ გეოგრაფიული საზ-ბის შრომები. 1963. - ტ. VI. - გვ. 5-16. – 
რეზ. რუს.  

202. დასახლებისა და მოსახლეობის ვერტიკალური გავრცელება და 
განაწილება საქართველოს კავკასიონში // საქ. სსრ 
გეოგრაფიული საზ-ბის შრომები. – 1963. - ტ. 7. -  გვ. 193-229. – 
რეზ. რუს.  

203. ლანდშაფტთმცოდნეობის კვლევა-ძიების თანამედროვე 
მდგომარეობა და ზოგიერთი უახლესი ამოცანები // თბილისის 
სახელმწ. უნ-ტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის I 
სამეცნ. სესია. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. - თბ.: 
თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1963. - გვ. 7-9. 

204. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. VIII კლასის სახელმძღვ. მე-15 
გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: ცოდნა, 1963. - 174 გვ.: ილ.; 1 
რუკა. 

205. Геоморфология геологическая и географическая и их положение 
// Труды Географического об-ва ГССР. – 1963. - Т. 7. -  С. 3-7. 
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206. К вопросу геоморфологической съёмки, составления 
геоморфологической характеристики  и  карты  в условиях 
горного рельефа // Труды Географического об-ва ГССР. – 1963. -  
Т. 7. - С. 9-15. 

 
1964 

 
207. აღზრდა და სწავლება –  ურთიერთკავშირში // თბილისის 

უნივერსიტეტი. -  1964. - 30 ოქტ. - გვ. 2. 
208. გეომორფოლოგია // საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური 

რესპუბლიკის ატლასი. - თბ.-მოსკოვი.: სსრკ სახელმწ. 
გეოლოგიური კომიტეტის გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის 
მთავარი სამმართველოს გამ-ბა, 1964. - გვ. 47. 

  თანაავტ.: ნ. ასტახოვი, არჩ. ცაგარელი, დ. წერეთელი. 
  პარალ. გამოც. რუს.  
  Геоморфология // Атлас Грузинской Советской 

Социалистической республики. – Тб.-М.: Изд. Главного 
управления геодезии и картографии Гос. геологического 
комитета СССР, 1964. – С. 47.  

  Соавт.: Н.Е. Астахов, А.Л. Цагарели, Д.В. Церетели. 
  Парал. изд. груз.  
209. გეომორფოლოგიური კვლევა-ძიებისა და კარტოგრაფირების 

მეთოდისათვის // თბილისის სახელმწ. უნ-ტის გეოგრაფია-
გეოლოგიის ფაკულტეტის II სამეცნიერო სესია. მუშაობის გეგმა 
და მოხსენებათა თეზისები. - თბ., 1964. - გვ. 7-8. 

210. გეომორფოლოგიური რუკა. მასშტაბი 1:1500000. – საქართველოს 
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ატლასი. - თბ.-
მოსკოვი.: სსრკ სახელმწ. გეოლოგიური კომიტეტის 
გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარი სამმართველოს გამ-
ბა, 1964. - გვ. 45-46. 

  თანაავტ.: ნ. ასტახოვი, არჩ. ცაგარელი, დ. წერეთელი. 
  პარალ. გამოც. რუს.  
  Геоморфологическая карта. Масштаб 1: 1500000 – Атлас 

Грузинской Советской Социалистической Республики. - Тб.-М.: 
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Изд. Главного управления геодезии и картографии Гос. 
геологического комитета СССР, 1964. – С. 45-46. 

  Соавт.: Н.Е. Астахов, А.Л. Цагарели, Д.В. Церетели. 
  Парал. изд. груз. 
211. ლანდშაფტური რუკა. მასშტაბი 1:1500000. – საქართველოს 

საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ატლასი. - თბ.-
მოსკოვი.: სსრკ სახელმწ. გეოლოგიური კომიტეტის 
გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარი სამმართველოს გამ-
ბა, 1964. - გვ. 153-154. 

  თანაავტ.: მ. სანებლიძე, ქრ. ჯაყელი, დ. უკლება.  
  პარალ. გამოც. რუს. 
  Ланшафтная карта. Масштаб 1: 1500000 – Атлас Грузинской 

Советской Социалистической Республики. - Тб.-М.: Изд. 
Главного управления геодезии и картографии Гос. 
геологического комитета СССР, 1964. – С. 153-154.  

  Соавт.: М. С. Санеблидзе, Х. Г. Джакели, Д. Б. Уклеба.  
  Парал. изд. груз. 
212. მორფოგრაფიული რუკა. მასშტაბი 1:2500000. – საქართველოს 

საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ატლასი. - თბ.-
მოსკოვი.: სსრკ სახელწმ. გეოლოგიური კომიტეტის 
გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარი სამმართველოს გამ-
ბა, 1964. - გვ. 44. 

  თანაავტ.: ნ. ასტახოვი, არჩ. ცაგარელი, დ. წერეთელი. 
  პარალ. გამოც. რუს. 
  Морфографическая карта. Масштаб 1:2500000. - Атлас 

Грузинской Советской Социалистической Республики. - Тб.-М.: 
Изд. Главного управления геодезии и картографии Гос. 
геологического комитета СССР, 1964. – С.44.  

  Соавт.: Н.Е. Астахов, А.Л. Цагарели и Д.В. Церетели. 
  Парал. изд. груз. 
213. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. VIII კლასის სახელმძღვ. მე-16 

გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: ცოდნა, 1964. - 174 გვ.: ილ.; 1 
რუკა. 

214. ფიზიკურ-გეოგრაფიული დარაიონება. მასშტაბი 1:2500000. – 
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის 
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ატლასი. - თბ.-მოსკოვი.: სსრკ სახელმწ. გეოლოგიური 
კომიტეტის გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარი 
სამმართველოს გამ-ბა, 1964. - გვ. 156. 

  თანაავტ.: მ. სანებლიძე, ქრ. ჯაყელი, დ. უკლება.  
  პარალ. გამოც. რუს.  
  Физико-географическое районорование. Масштаб 1:2500000.  - 

Атлас Грузинской Советской Социалистической Республики. - 
Тб.-М.: Изд. Главного управления геодезии и картографии Гос. 
геологического комитета СССР, 1964. – С.156. 

  Соавт.: М. С. Санеблидзе, Х. Г. Джакели, Д. Б. Уклеба.  
  Парал. изд. груз. 
215. География Грузинской ССР. Учебник для VIII класса. Изд. 9-е. / 

Перевод Н.Г. Аккерман. - Тб.: Цодна, 1964. - 184 с.: илл.; карт. 
 

1965 
 
216. გაზ. „თბილისის“ რედაქციას // თბილისი. – 1965. - 20 აგვ. - გვ. 3. 
217. გეოგრაფიული მეცნიერება და უმაღლესი გეოგრაფიული 

სწავლა-განათლება საქართველოში // სახალხო განათლება. – 
1965. - 15 სექტ. - გვ. 2-3. 

218. მთიანი მხარეების რელიეფის მორფოგრაფიული და 
მორფოგენეტური ტიპებისა და ფორმების სისტემატიკის სქემა 
// თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. III, გეოგრაფია-გეოლოგიის 
მეცნიერებათა სერია, 3, - 1965. - გვ. 151-168.  – რეზ. რუს.  

219. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. VIII კლასის სახელმძღვ. მე-17 
გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: განათლება, 1965. - 174 გვ.: 
ილ.; 1 რუკა. 

220. География Грузинской ССР. Учебник для VIII класса. Изд. 10-е. / 
Перевод Н.Г. Аккерман. - Тб.: Ганатлеба, 1965. - 184 с.: с илл.  

221. География Грузинской ССР. Учебник для VIII класса. [Изд. 4-е]. 
Перевод с 16-го груз. изд. Р. Алиева. - Тб.: Ганатлеба, 1965. - 163 
с.: с илл. и карт. 

  На азерб. яз. 
222. Схема систематики типов и форм рельефа горных областей как 

основа для составления легенды отдельных регионов и 
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проведения среднемасштабной геоморфологической съёмки 
горной территории // Труды Тбил. ун-та, т. III, Серия географо-
геологических наук, 3. – 1965. - С. 1-15. – Рез. груз.  

 
1966 

 
223. ახალი წლის მიჯნაზე საახალწლო მილოცვა // ცისკარი. – 1966. - 

№ 12. - გვ. 2. 
224. პროფ. გ. გეხტმანის მოღვაწეობა საქართველოს სსრ 

გეოგრაფიულ საზოგადოებაში // მეცნიერების დამსახურებული 
მოღვაწის პროფ. გ. გეხტმანის გარდაცვალების 100 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. მუშაობის 
გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1966 წლის 14-17 ნოემბერი. - 
თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1966. - გვ. 5,7. - თბილ. უნ-ტი. 
გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. 

225. სამარადისოდ უკვდავი. [შოთა რუსთაველის შესახებ] // 
სახალხო განათლება. – 1966. - 12 ოქტ. - გვ. 3. 

226. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. სახელმძღ. VII-VIII 
კლასებისათვის. მე-18 გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1966. - 174 გვ.: ილ. და 1 რუკა. 

227. География Грузинской ССР. Учебник для VIII класса. [Изд. 5-е]. 
Перевод с 16-го груз. изд. С. Манвеляна. - Тб.: Ганатлеба, 1966. - 
166 с.: с илл. и карт. 

  На арм. яз. 
 

1967 
 
228. გამოჩენილი გეოგრაფი პროფესორი ბესარიონ ყავრიშვილი. 

დაბადებიდან 70 წლის შესრულების გამო // საქ. სსრ 
გეოგრაფიული საზ-ბის შრომები. – 1967. - ტ. 9-10. -  გვ. 5-21.: 1 
ფ. პორტრ. 

  თანაავტ.: თ. დავითაია, თ. კიკილაშვილი, ქ. ყავრიშვილი, მ. 
კორძახია, ლ. ვლადიმიროვი, ნ. უკლება, ი. აფხაზავა, გ. 
ხმალაძე, დ. წერეთელი, შ. ყიფიანი. 
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229. გეოგრაფიულ მეცნიერებათა სტრუქტურა // დიდი ოქტომბრის 
სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენცია (თბილ. უნ-ტის გეოგრაფია-
გეოლოგიის ფაკულტეტი). მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა 
თეზისები. 23-25 ოქტომბერი. - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1967. 
- გვ. 7-8. 

230. დელეგატები გვიპასუხებენ // თბილისის უნივერსიტეტი. – 1967. 
- 15 დეკ. -     გვ. 1. 

231. [მისალმება ნორჩ გეოგრაფებს პიონერთა და მოსწავლეთა 
სასახლის გეოგრაფია-გეოლოგიის კაბინეტის გახსნასთან 
დაკავშირებით] // გაზაფხული. – 1967. - 20 აპრ. - გვ. 4. 

232. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. სახელმძღ. VII-VIII 
კლასებისათვის. მე-19 გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1967. - 174 გვ.: ილ. და 1 რუკა. 

233. Быть полезным родному университету. [К 50-летию Тбилисского 
гос. ун-та] // Заря Востока, 1967. - 30 дек. - С. 3. 

 
1968 

 
234. გეოგრაფიული მეცნიერების პირველი დღეები უნივერსიტეტში 

// მეცნიერება და ტექნიკა. – 1968. - № 10. - გვ. 25. 
235. გეომორფოლოგიური აგეგმვა და კარტოგრაფირება // (ბუნების 

გარდაქმნის კომპლექსური კვლევის საბჭოს საქართველოს 
სექცია. ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი). 
შემაჯამებელი სამეცნ. სესია. მოხსენებათა თეზისები. - თბ., 
1968. - გვ. 3-4. (საქ. სსრ მეცნ. აკად. დედამიწის შემსწავლელ 
მეცნიერებათა განყოფილება. ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინ-
ტი).  

236. გეომორფოლოგიური აგეგმვა და კარტოგრაფირება. (მეთოდური 
გეგმა). - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1968. - 11 გვ. 

237. კომპლექსურ-გეოგრაფიული აგეგმვა და კარტოგრაფირება. 
(მეთოდური გეგმა). - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1968. - 20 გვ. 

238. [მოგონება ა. გ. სტოლეტოვზე] // წგ-ში: ჯიქია დ., ა. გ. 
სტოლეტოვი. – მეცნიერი, პედაგოგი და მოაზროვნე. - თბ.: 
თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1968. - გვ. 29-31. 
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239. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. სახელმძღ. VII-VIII 
კლასებისათვის მე-20 გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1968. - 167 გვ.: ილ. და 1 რუკა. 

240. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. უსინათლო ბავშთა საშუალო 
სკოლის VII-VIII კლასის სახელმძღვ. სამ წიგნად. – თბ.: 
განათლება, 1968. 

  წგ. 1 - ბრაილის 140 ფ. 
  წგ. 2. - ბრაილის 140 ფ. 
  წგ. 3. - ბრაილის 60 ფ. 
241. Всё о Грузии // Заря Востока. – 1968. - 3 янв. - С. 3. 
242. География Грузинской ССР. Учебник для VII-VIII классов. Изд. 

11-е. / Перевод Н.Г. Аккерман. - Тб.: Ганатлеба, 1968. - 185 с.: с 
илл. и карт. 

243. География Грузинской ССР. Учебник для VII-VIII классов. [Изд. 
5-е] / Перевод с 17-го груз. изд. Р. Алиева. - Тб.: Ганатлеба, 1968. 
- 163 с.: с илл. и карт. 

  На азерб. яз. 
244. География Грузинской ССР. Учебник для VII-VIII классов. [Изд. 

6-е] / Перевод с груз. С. Манвеляна. – Тб.: Ганатлеба, 1968. 158 с.: 
с илл. и карт. 

  На арм. яз. 
 

1969 
 

245. გზის დასაწყისი. [გეოგრაფის მოგონებები]. – თბ.: ნაკადული, 
1969. - 46 გვ. (საუბარი ახალგაზრდებთან). 

  რეც.: რა წავიკითხოთ // თბილისი. – 1970. - 14 თებ. - გვ. 4. 
246. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. სახელმძღ. VII-VIII 

კლასებისათვის. 21-ე გამოც. / რედ. დ. უკლება. - თბ.: 
განათლება, 1969. - 166 გვ.: ილ. 

247. География Грузинской ССР. Учебник для VII-VIII классов. [Изд. 
6-е] / Перевод с 17-го груз.  изд. Р. Алиева. – Тб.: Ганатлеба, 1969. 
- 163 с.: с илл.  

  На азерб. яз. 
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248. К вопросу классификации типов ландшафтов // Сообщ. АН ГССР. 
– 1969. - Т. 56, № 3. - С. 583-596. – Рез. груз., англ. - С. 593-596. – 
Библиогр.: 13 назв.  

 
1970 

 
249. გეოგრაფიულ ცოდნათა და გეოგრაფიულ მეცნიერებათა 

სტრუქტურა მათი განვითარების თანამედროვე ეტაპზე 
საქართველოში // საქ. სსრ გეოგრაფიული საზ-ბის შრომები. - 
1970. - ტ. 11. -  გვ. 5-16. – რეზ. რუს.  

250. გზის დასაწყისი. [ნაწყვეტი წიგნიდან. წიგნის ბოლო თავი] // 
წიგნის სამყარო. – 1970. - 11 მარტი, № 5. - გვ. 5. 

251. თბილისისა და მისი მიდამოების გეოლოგია და მორფოლოგია // 
საქართველოს ბუნების დაცვა. - თბ.: მეცნიერება, 1970. - ნაკვ. 4. 
- გვ. 53-60. – რეზ. რუს. ენ. 

252. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. სახელმძღ. VII-VIII 
კლასებისათვის. 22-ე გამოც. რედ. დ. უკლება. - თბ.: განათლება, 
1970. - 159 გვ.: ილ.  

 
1971 

 
253. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. სახელმძღ. VII-VIII 

კლასებისათვის. 23-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1971. - 159 გვ. ილ.  

254. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. უსინათლო ბავშვთა საშუალო 
სკოლის VII-VIII კლასების სახელმძღვ. ორ წიგნად. მე-2 გამოც. 
- თბ.: უსინათლოთა ლიტერატურის რედაქცია, 1971. 

  წგ. 1 - ბრაილის 98 ფ. 
  წგ. 2. - ბრაილის 98 ფ. 
255. География Грузинской ССР. Учебник для VII-VIII класссов. Изд. 

12-е / Перевод Н.Г. Аккерман. - Тб.: Ганатлеба, 1971. - 171 с.: с 
илл.  

256. География Грузинской ССР. Учебник для VII-VIII классов. [Изд. 
7-е] / Перевод с груз. Р. Алиева. - Тб.: Ганатлеба, 1971. - 160 с.: с 
илл. и карт. 
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  На азерб. яз. 
257. География Грузинской ССР. Учебник для VII-VIII классов. Изд. 

7-е / Перевод с груз. С. Манвеляна. - Тб.: Ганатлеба, 1971. - 153 с.: 
с илл.  

  На арм. яз. 
 

1972 
 

258. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. სახელმძღ. VII-VIII 
კლასებისათვის. 24-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1972. - 159. გვ.: ილ. 

 
1973 

 
259. გიორგი ნიკოლოზის ძე გეხტმანი (დაბადებიდან 100 

წლისთავის გამო) // საქ. სსრ მეცნ. აკად. გეოგრაფიული საზ-ბის 
შრომები. - 1973. - ტ. 12. -  გვ. 5-13. - 1 ფ. პორტრ. 
 თანაავტ.: გ. გველესიანი, თ. დავითაია, გ. ზარდალიშვილი, რ. 
კვერენჩხილაძე, ლ. მარუაშვილი, ნ. ნაჭყებია, დ. უკლება, დ. 
წერეთელი, ვ. ჯაოშვილი, ქრ. ჯაყელი. 

260. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 
კლასისათვის. 25-ე გადამუშ. და შევს. გამოც. / რედ. დ. 
სალუქვაძე. - თბ.: განათლება, 1973. - 144 გვ.: ილ. და 1 რუკა. 

261. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 
Изд. 13-е. / Перевод Н.Г. Аккерман. - Тб.: Ганатлеба, 1973. - 147 
с.: с илл.  

 
1974 

 
262. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 

კლასისათვის. 26-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1974. - 140 გვ.: ილ. და 1 რუკა. 
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1975 
 

263. აკადემიკოს ალ. ჯავახიშვილის მოგონებიდან [მოსკოვის 
უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდი] // თბილისის 
უნივერსიტეტი. – 1975. - 21 აპრ. - გვ. 4.  

  პარალ. გამოც. რუს. 
Из воспоминаний академика А. Джавахишвили: [Годы учебы в 
МГУ] // Тбилисис университети. – 1975. – 21 апрел. – С. 4. 
Парал. изд. груз. 

264. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 
კლასისათვის. 27-ე გადამუშ. და შევს. გამოც. / რედ. დ. 
სალუქვაძე. - თბ.: განათლება, 1975. - 142 გვ.: ილ. 

  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
265. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 

Изд. 14-е. / Перевод Н.Г. Аккерман. - Тб.: Ганатлеба, 1975. - 129 
с.: с илл. 

 
1976 

 
266. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 

კლასისათვის. 28-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1976. - 144 გვ.: ილ.  

  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
267. ცენტრალური კავკასიონის ჩრდილო ფერდობის საშუალო 

მრავალწლიური წყლის ბალანსი სეზონების მიხედვით // 
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. – 1976. - ტ. 
83. - გვ. 641-644. - რეზ. ქართ., ინგლ.  

268. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 
Изд. 8-е. / Перевод Г. Хачатуряна. - Тб.: Ганатлеба, 1976. - 143с.: с 
илл.  

  Соавт.: К.В. Кавришвили, Ш.Я. Кипиани. 
  На арм. яз. 
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1977 
 
269. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 

კლასისათვის. 29-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1977. - 143 გვ.: ილ. 

  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
270. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღვ. 

უსინათლო ბავშვთა სკოლის VII კლასისათვის სამ წიგნად. მე-3 
გამოც. - თბ.: სხივი, 1977. 

  წგ. 1 - ბრაილის 60 ფ. 
  წგ. 2. - ბრაილის 60 ფ. 
  წგ. 3 - ბრაილის 60 ფ. 
  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
271. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 

Изд. 15-е / Переработ. и допол. Авторизир. перевод Н.Г. 
Аккерман. - Тб.: Ганатлеба, 1977. - 154 с.: илл. 

  Соавт.: К.В. Кавришвили, Ш.Я. Кипиани. 
 

1978 
 

272. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 
კლასისათვის. 30-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1978. - 153 გვ.: ილ. 

  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
 

1979 
 

273. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 
კლასისათვის. 31-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1979. - 153 გვ.: ილ. 

  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
274. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 

Изд. 16-е. Авторизир. / Перевод Н.Г. Аккерман. - Тб.: Ганатлеба, 
1979. - 154 с.: с илл. 

  Соавт.: К.В. Кавришвили, Ш.Я. Кипиани. 
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275. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 
Изд. 8-е. / Перевод с 16-го русск. изд. Н.Насимова. - Тб.: 
Ганатлеба, 1979. - 145с.: с илл.  

  Соавт.: К.В. Кавришвили, Ш.Я. Кипиани. 
  На азерб. яз. 
276. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 

Изд. 9-е. / Перевод Г. Хачатуряна. - Тб.: Ганатлеба, 1979. - 144с.: с 
илл.  

  Соавт.: К.В. Кавришвили, Ш.Я. Кипиани. 
  На арм. яз. 
 

1980 
 
277. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 

კლასისათვის. 32-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1980. - 154 გვ.: ილ. 

  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
 

1981 
 
278. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 

კლასისათვის. 33-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1981. - 152 გვ.: ილ. 

  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
279. Физическая география Грузинской ССР. Учебник для VII класса. 

Изд. 17-е.  - Тб.: Ганатлеба, 1981. - 147 с.: с илл. 
  Соавт.: К.В. Кавришвили, Ш.Я. Кипиани. 
 

1982 
 
280. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 

კლასისათვის. 34-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1982. - 154 გვ.: ილ. 

  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
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1983 
 

281. კავკასიონის მყინვარები : [რელიეფი და გამყინვარების ხასიათი] 
// ისტორია, საზოგადოებათმცოდნეობა, გეოგრაფია სკოლაში. - 
1983. - N4. - გვ. 9-17. 

282. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 
კლასისათვის. 35-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1983. - 148 გვ.: ილ. 

  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
 

1984 
 
283. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. სახელმძღ. VII 

კლასისათვის. 36-ე გამოც. / რედ. დ. სალუქვაძე. - თბ.: 
განათლება, 1984. - 148 გვ.: ილ. 

  თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
284. С родной природой. [К 80-летию со дня рождения и 55 научн. и 

обществ. деятельности советского педагога, док. геогр. наук, 
проф. Л. Владимирова] // Вечерный Тбилиси. - 1984. – 4 января.  

  Соавт.: Н. Мачавариани. 
 

1985 
 

285. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია : სახელმძღვ. VII კლ. 
37-ე შევს. და გადამუშ. გამოც. - თბ. : განათლება, 1985. - 151გვ. : 
ილ.  

   თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
 

1986 
 

286. Физическая география Грузинской ССР : Учеб. для VII кл. - 18-е 
изд., доп. и перераб. – Тб. : Ганатлеба, 1986. - 144 с. : ил.  

   Соавт.: К.В. Кавришвили, Ш.Я. Кипиани. 
 

1987 
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287. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია : სახელმძღვ. VII კლ.  

38-ე გამოც. - თბ. : განათლება, 1987. - 151გვ.: დანართი რუკები.  
   თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
 

1988 
 

288. Физическая география Грузинской ССР : Учеб. для VIII кл. Изд. 
19-е. доп. и перераб. – Тб. : Ганатлеба, 1988. - 144 с. : ил.  

  Соавт.: К.В. Кавришвили, Ш.Я. Кипиани.  
 

1989 
 

289. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია : სახელმძღვ. VIII კლ. 
39-ე გამოც. - თბ. : განათლება, 1989. - 151გვ. : ილ.  

   თანაავტ.: ქ. ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. 
 

1990 
 
290. თხზულებანი: [შრომების კრებული]. ტ. 1. ანთროპოლოგიური 

შრომები. - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1990. - 384 გვ.: ილ. - 
ზოგიერთი შრომა გერმ. და რუს, ენებზე. – საძიებ. -  გვ. 361-378. 

 
2001 

 
291. წერილი ფერეიდანში. ფერეიდანში მცხოვრებ ქართველებს!  

[მათთვის საჩუქრად რადიომიმღებების გაგზავნასთან დაკავში-
რებით] // ქართული წიგნი. - 2001. - N9, სექტემბერი. - გვ. 9. - 
წერილი დათარიღებულია 1946 წლის 8 დეკემბრით. 

  თანაავტ.:  დ. დონდუა, დ. წერეთელი. 
 

2012 
 

292. მყინვარების მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე : 
(მყინვარების ზოფხიტოსა და ჭალაათის მაგალითზე) : 
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[მონოგრაფია] / თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინ-ტი; 
/ რედ. ნ. ბოლაშვილი. - თბ. : უნივერსალი, 2012. - 176გვ. : ნახ., 
ცხრ. რეზ. ინგლ.    
თანაავტ.: რ. გობეჯიშვილი, ლ. ტიელიძე, ნ. ლომიძე. 

293. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ვახუშტი ბაგრატიონის 
აღწერილობით // მაცნე, ისტორიის, არექოლოგიის, 
ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია. № 1. -  2012. - 
გვ. 119-126. - რეზ.: ინგლ., რუს. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 

ალექსანდრეალექსანდრეალექსანდრეალექსანდრე    ჯავახიშვილისჯავახიშვილისჯავახიშვილისჯავახიშვილის    რედაქციითრედაქციითრედაქციითრედაქციით    გამოცემულიგამოცემულიგამოცემულიგამოცემული    შშშშრომებირომებირომებირომები    
Works Edited by Alexandre JavakhishviliWorks Edited by Alexandre JavakhishviliWorks Edited by Alexandre JavakhishviliWorks Edited by Alexandre Javakhishvili 

 
1924 

 
294. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების მოამბე. - ტფ., 

1924. - № 1. - VII+52+86 გვ.: 2 ტაბ.; 1 გეგმა. 
 
 

1926 
 
295. ასლანიშვილი, ი. ექსპედიცია სვანეთში. მოგზაურობის 

მიმოხილვა. - ტფ.: საქ. გეოგრაფიული საზ-ბის მთასვლა-
მგზავროსნობის გან-ბა, 1926. - 138 გვ. 

 
1930 

 
296. Закавказский краеведческий сборник. Серия А. Естествознание: 

Т. 1. - Тифлис, 1930. - 403 с. 
  Член ред. коллегии. 
 

1931 
 
297. ქურდიანი, ი. პრაქტიკული მეტეოროლოგიის სახელმძღვანელო 

/ ტფილისის სახელმწ. პედაგოგიური ინ-ტი. გეოგრაფიის 
კათედრა. - ტფ.: სახელგამი, 1931. - VII+272. გვ.: XVI ტაბ.  

 
1936 

 
298. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ. I: 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პირველი სერია. - თბ., 1936. - 
361 გვ.  

  სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
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299. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ. II: სერია 
2. სამათემატიკო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი. - თბ., 
1936. - 304 გვ. 

  სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
300. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ. III: 

პირველი სერია. საზოგადოებათმეცნიერებანი. - თბ., 1936. - 339 
გვ. 

  სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
301. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ. IV: მეორე 

სერია. სამათემატიკო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი. - 
თბ., 1936. - 325 გვ. 

  სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
302. ჰეტტნერი, ა. დედამიწის ჰავები. თარგმ. გერმანულიდან / 

ტფილისის სახელმწ. უნ-ტი; გეოგრაფიის სამეცნიერო-
კვლევითი ინ-ტი. - ტფ.: ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1936. - 135 გვ.: 
ილ.   

1937 
 

303. კლიმიაშვილი, ზ. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. 
სახელმძღვ. საშუალო სკოლის VII კლასისათვის. მე-11 გამოც. / 
გადამუშ. დ. დონდუას მიერ. - თბ.: სახელგამი, - 1937. - 60 გვ.: 3 
რუკა; ილ. 

 
1938 

 
304. კლიმიაშვილი, ზ. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. 

სახელმძღვ. საშუალო სკოლის VII კლასისათვის. მე-12 გამოც. / 
გადამუშ. დ. დონდუას მიერ. - თბ.: სახელგამი, 1938. - 64 გვ.: 3 
რუკა, ილ. 

305. კრუბერი, ა. ა. ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია. ნაწ. 1. ზოგადი 
ცნობები დედამიწის შესახებ. ოკეანოგრაფია და ხმელეთის 
მორფოლოგია. სახელმძღვ. უმაღლეს პედაგოგიურ 
სასწავლებელთათვის. თარგმანი მე-4 გადამუშ. რუსული გამოც. 
- თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1938. - 225 გვ. 

  თანარედ.: ბ. ყავრიშვილი. 
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1939 

 
306. კლიმიაშვილი, ზ. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. 

სახელმძღვ. საშუალო სკოლის VII კლასისათვის. მე-13 გამოც. 
გადამუშ. დ. დონდუას მიერ. - თბ.: სახელგამი, 1939. - 64 გვ.: 3 
რუკა; ილ. 

 
1940 

 
307. კლიმიაშვილი, ზ. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. 

სახელმძღვ. საშუალო სკოლის VII კლასისათვის. მე-14 გამოც. / 
გადამუშ. დ. დონდუას მიერ. - თბ.: სახელგამი, 1940. - 52 გვ.: 3 
რუკა; ილ. 

 
1941 

 
308. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 17. - თბ., 1941. - 219 გვ. 
  სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
309. კლიმიაშვილი, ზ. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. 

სახელმძღვ. საშუალო სკოლის VII კლასისათვის. მე-15 გამოც. / 
გადამუშ. დ. დონდუას მიერ. - თბ.: სახელგამი. - 1941. - 52 გვ.: 3 
რუკა; ილ. 

310. კრუბერი, ა. ა. ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია. ნაწ. მე-2. 
სახელმძღვ. უმაღლეს პედაგოგიურ სასწავლებელთათვის. 
თარგმანი მე-5 გადამუშ. რუსული გამოც. - თბ.: თბილ. უნ-ტის 
გამ-ბა, 1941. - 364 გვ. 

  თანარედ.: ბ. ყავრიშვილი. 
 

1944 
 
311. გეხტმანი, გ. ნ. გეოგრაფიული მეცნიერების ამოცანები და 

შედგენილობა /  წინასიტყვ. ალ. ჯავახიშვილისა. - თბ.: საქ. 
გეოგრაფიული საზ-ბის გამ-ბა, 1944. - 75 გვ. 
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312. კლიმიაშვილი, ზ. საქართველოს სსრ ფიზიკური გეოგრაფია. 
სახელმძღვ. საშუალო სკოლის VII კლასისათვის. მე-16 გამოც. / 
გადამუშ. დ. დონდუას მიერ. - თბ., სახელგამი, 1944. - 56 გვ.: 3 
რუკა; ილ. 

 
1946 

 
313. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების მოამბე. N 2. - 

თბ., 1946. - 176 გვ. 
  სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
314. ჯანაშვილი, არ. ზოოგეოგრაფია. - თბ.: სამეცნ.-მეთოდ. 

კაბინეტის გამ-ბა, 1946. - 409 გვ. 
 

1947 
 

315. ბარათაშვილის სახელობის გორის სახელმწიფო პედაგოგიური 
უნივერსიტეტის შრომები. ტ. II. - 1947. - 243 გვ.  

  სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
316. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 1: 

ვახუშტი როგორც გეოგრაფი (1696-1784). - თბ., 1947. - 156 გვ. 
317. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 

სახელმძღვ. / ა. ჯავახიშვილი, გ. გეხტმანი, ი. შაქარიშვილი. - 
თბ.: სახელგამი, 1947. - 234 გვ.: 12 რუკა; ილ. 

 
1948 

 
318. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 3, 

ნაკვ. 1.: ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. - თბ., 1948. - 81 გვ. 
319. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 3, 

ნაკვ. 2. ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. - თბ., 1948. -166 გვ. 
320. კავკასია. სასწავლო [ფიზიკური] რუკა, მასშტაბი: 1:1000000. 

ფერადი, რუკა შედგენილია და დაბეჭდილია, სსრკ მინისტრთა 
საბჭ. არსებული გეოდეზ. და კარტოგრ. მთავარი სამმართვ. მე-8 
კარტ-ფაბრიკაში. - თბ., 1948. - 2 ფურცელზე. 

  მეცნიერული კონსულტანტი.   
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  პარალ. გამოც. რუს. 
 Кавказ. Учебная [физическая] карта. Масштаб: 1:1000000. 

Многоцветная. Карта составлена и отпечатана картфабрикой №8 
ГУГК при совете министров СССР. – Тб., 1948. – 2 л. 

  Научный консультант. 
  Парал. изд. груз.  
321. საქართველოს სსრ სასწავლო [ფიზიკური] რუკა. მასშტაბი 1:500 

000. [თბ.], რუკა შედგენილია და დაბეჭდილია სსრკ მინისტრთა 
საბჭოსთან არსებული გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარი 
სამმართველოს მე-8 კარტოგრაფიულ ფაბრიკაში. - თბ., 1948. 

  მეცნიერული კონსულტანტი. 
  პარალ. გამოც. რუს. 
 Грузинская ССР. Учебная [физическая] карта. Масштаб: 1:500 000. 

Многоцветная. Карта составлена и отпечатана картфабрикой №8 
ГУГК при совете министров СССР. – Тб., 1948. – 2 л. 

  Научный консультант.  
  Парал. изд. груз 

1949 
 

322. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 4, 
ნაკვ. 1: ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. ქლუხორის რაიონი. - 
თბ., 1949. - 158 გვ. 

323. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 
სახელმძღვ. მე-2 გამოც / [ა. ჯავახიშვილი, ი. შაქარიშვილი, გ. 
გეხტმანი და ლ. კარბელაშვილი]. - თბ.: სახელგამი, 1949. - 227 
გვ.: 113 სურ.; 11 ცალკე ფ. რუკა. 

324. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ტ. 
1-2. - თბ., 1949. - 178 გვ. 

  მთ. რედაქტორი. 
325. საქართველოს სსრ. მეცნ. აკადემიის მათემატიკისა და 

ბუნებისმეტყველების მეცნიერებათა განყოფილების XXVI 
სამეცნიერო სესია. 1949 წლის 10-12 მაისს. მუშაობის გეგმა და 
მოხსენებათა თეზისები. - თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1949. 
- 38 გვ. 
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1950 
 
326. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 4, 

ნაკვ. 2.: ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. ქლუხორის რაიონი. - 
თბ., 1950. - 162 გვ. 

327. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 4, 
ნაკვ. 3.: ეკონომიურ-გეოგრაფიული სერია. ქლუხორის რაიონი. 
- თბ., 1950. - 124 გვ. 

328. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 5, 
ნაკვ. 1.: ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. სამცხის რაიონი. - თბ., 
1950. - 191 გვ. 

329. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 5, 
ნაკვ. 2.: ეკონომიურ-გეოგრაფიული სერია. სამცხის რაიონი. - 
თბ., 1950. - 213 გვ. 

330. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 
სახელმძღვ. მე-3 გამოც. / [ა. ჯავახიშვილი, ი. შაქარიშვილი, გ. 
გეხტმანი, ლ. კარბელაშვილი]. - თბ.: სახელგამი, 1950. - 276 გვ.: 
ილ.; 10 ცალკე ფ. რუკა. 

331. География Грузинской ССР. Учебник для VII класса восьмилетн. 
и средн. школы / [Авт.: А. Н. Джавахишвили, И. И. 
Шакаришвили. Г. Н. Гехтман, Л. А. Карбелашвили]. - Тб., 
Госиздат ГССР, 1950. - 262 с.: с. илл.; 10 отд. л. карт.  

 
1951 

 
332. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 

სახელმძღვ. მე-4 გამოც. / [ა. ჯავახიშვილი, ი. შაქარიშვილი, გ. 
გეხტმანი, ლ. კარბელაშვილი]. - თბ.: სახელგამი, 1951. - 272 გვ.: 
ილ.; 10 ცალკე ფ. რუკა. 

333. ცხაკაია, ს. გ. გეოდეზიის სახელმძღვანელო. - თბ.: თბილ. უნ-
ტის გამ-ბა, 1951. - 285 გვ. 

334. География Грузинской ССР. Учебник для VII класса восьмилетн. 
и средн. школы. Изд. 2-е. / [Авт.: А. Н. Джавахишвили, И. И. 
Шакаришвили. Г. Н. Гехтман, Л. А. Карбелашвили]. - Тб.: 
Госиздат ГССР, 1951. - 272 с.: 125 рис. в тексте; 7 отд. л. карт.  
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1952 

 
335. გურგენიძე, გ. იაკობ გოგებაშვილი, როგორც საქართველოს 

გეოგრაფიის სწავლების ფუძემდებელი. - თბ.: საქ. სსრ მეცნ. 
აკად. გამ-ბა, 1952. - 171 გვ. 

336. პაპინაშვილი, კ. ამინდი და მისი მეცნიერული 
წინასწარმეტყველება. - თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1952. - 
48 გვ.: 11 სურ. ტექსტში. 

337. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 
სახელმძღვ. მე-5 გამოც. / [ა. ჯავახიშვილი, ი. შაქარიშვილი, გ. 
გეხტმანი, ლ. კარბელაშვილი]. - თბ.: სახელგამი, 1952. - 283 გვ.: 
137 სურ.; ტექსტში და 1 რუკა. 

 
1953 

 
338. ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის და გეოფიზიკის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის მოხსენების თეზისები. 15-16 
მაისი. 1953 წ / საქ. სსრ მეცნ. აკად. მათემატიკისა და 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა განყ-ბა.  - თბ., 1953. - 24 გვ.  

339. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 
სახელმძღვ. მე-6 გამოც. / ა. ჯავახიშვილი, გ. გეხტმანი, ლ. 
კარბელაშვილი , ი. შაქარიშვილი. - თბ.: სახელგამი, 1953. - 281 
გვ.  

340. География Грузинской ССР. Учебник для VII класса восьмилетн. 
и средн. школы. Изд. 3-е. / А. Н. Джавахишвили, Г. Н. Гехтман Л. 
А. Карбелашвили, И. И. Шакаришвили. - Тб.: Госиздат ГССР, 
1953. - 286 с. с. илл. и карт.  

 
1954 

 
341. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო 

სესია. 29-30 დეკემბერი. 1954. მოხსენებათა თეზისები / 
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. მათემატიკურ და 
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საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა განყოფილება. - თბ., 1954. - 
22 გვ.  

342. მარუაშვილი, ლ. XVIII საუკუნის ქართველი გეოგრაფები და 
მოგზაურები. - თბ.: საქ. სსრ პოლიტ. და მეცნიერული ცოდნის 
გამავრცელებელი საზ-ბა, 1954. - 36 გვ. 

343. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 
სახელმძღვ. მე-7 გამოც. / ა. ჯავახიშვილი, გ. გეხტმანი, ლ. 
კარბელაშვილი , ი. შაქარიშვილი. - თბ.: სახელგამი, 1954. - 251 
გვ.  

344. География Грузинской ССР. Учебник для VII класса восьмилетн. 
и средн. школы. Изд. 4-е. / А. Н. Джавахишвили, Г. Н. Гехтман Л. 
А. Карбелашвили, И. И. Шакаришвили. - Тб.: Госиздат ГССР, 
1954. - 256 с.: с. илл. и карт.  

 
1955 

 
345. ასლანიკაშვილი, ალ. გეომორფოლოგიური ბლოკ-დიაგრამები 

და მათი აგების მეთოდები. დამხმარე სახელმძღვ. 
გეოგრაფიული და გეოლოგიური სპეციალობის 
სტუდენტებისათვის. - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1955. - 138 გვ. 

346. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ათი 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. 27-28 
დეკემბერი. 1955 წ. მოხსენებათა თეზისები. - თბ.: საქ. სსრ. მეცნ. 
აკად. გამ-მა, 1955. - 40 გვ. 

347. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 7: 
ეკონომიურ-გეოგრაფიული სერია. გარე კახეთი. - თბ., 1955. - 
220 გვ. 

348. პოლოვინკინი, ა. ა. ფიზიკური გეოგრაფიის სწავლების 
მეთოდიკა. თარგმნილია რუსული მე-3 გამოც. - თბ.: სამეცნ.-
მეთოდური კაბინეტის გამ-მა, 1955. - 420 გვ. 

349. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო სკოლის VII კლასის 
სახელმძღვ. მე-8 გამოც. / ა. ჯავახიშვილი, გ. გეხტმანი, ლ. 
კარბელაშვილი , ი. შაქარიშვილი. - თბ.: სახელგამი, 1955. - 235 
გვ.  
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350. ცხოვრებაშვილი, შ. ა. ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფიის 
პრაქტიკუმი (სავარჯიშო მასალების კრებული პრაქტიკულ-
სემინარული მუშაობისათვის). - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 
1955. - 111 გვ. 

351. Гвелесиани Г.Г., Клопатовский Б.А. Грузинская ССР. Физико-
географический и экономико-географический очерки. – М.: 
Географгиз, 1955. - 200 с. 

352. География Грузинской ССР. Учебник для VII класса восьмилетн. 
и средн. школы. Изд. 5-е. / А. Н. Джавахишвили, Г. Н. Гехтман Л. 
А. Карбелашвили, И. И. Шакаришвили. - Тб.: Госиздат ГССР, 
1955. - 212 с.: 116 рис. в тексте.  

 
1956 

 
353. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 9: 

ეკონომიურ-გეოგრაფიული სერია. ქვემო ქართლი. - თბ., 1956. - 
235 გვ. 

354. Грузинская ССР. Экономико-географическая характеристика. - 
М.: Изд. АН СССР, 1956. - 351 с.: 9 с. илл. и карт. 

  Соред.: С. Н. Рязанцев. 
  Рец.: Яшвили Н. Ценная книга // Заря Востока. – 1956. - 3 ноября. 

- С. 2. 
355. Маруашвили, Л. И. Целесообразность пересмотра существующих 

представлений о палеогеографических условиях ледникового 
времени на Кавказе. - Тб.: Изд. АН Груз. ССР, 1956. - 125 с.: с илл. 

356. Тезисы докладов Закавказской географической конференции. 
1956, 21-29 июля. - Тб.: Изд-во АН Груз. СССР, 1956. - 84 с. 

 
1957 

 
357. თბილისი. ეკონომიურ-გეოგრაფიული დახასიათება. [კრებული 

მიძღვნილი თბილისის დაარსების 1500 წლისთავის 
აღსანიშნავად]. - თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1957. - 435 გვ.: 
ილ.; რუკა. 
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  რეც.: გვერდწითელი, შ. ჩვენი თბილისის იუბილე // 
ლიტერატურული გაზეთი. – 1957. - 6 სექტ. - გვ. 3. 

  მესხია, შ. თბილისი 1500 წლისაა // კომუნისტი. – 1957. - 
23 ნოემბ. - გვ. 3. 

   მიქავა, ა. ნაშრომი თბილისის შესახებ // ახალგაზრდა 
კომუნისტი. – 1957. - 31 დეკ. - გვ. 3. 

   ნაჭყებია, ნ. საინტერესო ნაშრომი ჩვენს დედაქალაქზე // 
კომუნისტი. – 1957. - 12 ნოემბ. - გვ. 2.  

   წიგნის მატიანე // 1957. - № 6. - გვ. 32-33. 
358. კეცხოველი, ნ. საქართველოს მცენარეულობის რუკა. მასშტაბი 

1:600 000. სასწავლო რუკა საშუალო სკოლებისათვის. 
მრავალფერიანი. - მოსკოვი.: სსრკ შსს გეოდეზიისა და 
კარტოგრაფიის მთავარი სამმართველოს გამოც., 1957. 

  მეცნიერული რედაქტორი. 
  პარალ. გამოც. რუს.  
  Кецховели, Н. Н. Карта растительности Грузинской ССР. 

Масштаб: 1:600 000. Учебник карта для сред. школы. 
Многоцветная. М.: Изд. Главного управления геодезии и 
картографии МВД СССР, 1957.  

  Научный редактор. 
  Парал. изд. груз.  
359. კორძახია, მ. საქართველოს სსრ კლიმატური რუკა. მასშტაბი 

1:600 000. სასწავლო რუკა საშუალო სკოლებისათვის. 
მრავალფერიანი. - მოსკოვი.: სსრკ შსს გეოდეზიისა და 
კარტოგრაფიის მთავარი სამმართველოს გამოც., 1957. 

  თანარედ.: ა. ასლანიკაშვილი. 
  პარალ. გამოც. რუს. 
  Кордзахиа, М.О. Климатическая карта Грузинской ССР. 

Масштаб: 1:600 000. Учебная карта для сред. школы. 
Многоцветная. М.: Изд. главного управления геодезии и 
картографии МВД СССР, 1957.  

  Соред.: А. Асланикашвили.  
  Парал. изд. груз. 
360. საბაშვილი, მ. საქართველოს სსრ ნიადაგების რუკა. მასშტაბი 

1:600 000. სასწავლო რუკა საშუალო სკოლებისათვის. 
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მრავალფერიანი - მოსკოვი.: სსრკ შსს გეოდეზიისა და 
კარტოგრაფიის მთავარი სამმართველოს გამოც., 1957. 

  მეცნიერული რედაქტორი. 
  პარალ. გამოც. რუს. 
  Сабашвили, М. Почвенная карта Грузинской ССР. Масштаб: 

1:600 000. Учебная карта для сред. школы. Многоцветная. М.: 
Изд. Главного управления геодезии и картографии МВД СССР, 
1957.  

  Научный редактор. 
  Парал. изд. груз. 
361. საქართველოს სსრ ფიზიკური რუკა. მასშტაბი 1:600 000 

სასწავლო რუკა საშუალო სკოლებისათვის. მრავალფერიანი. - 
მოსკოვი.: სსრკ. შსს გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარი 
სამმართველოს გამოც., 1957. 

  სამეცნიერო რედაქტორი. 
  პარალ. გამოც. რუს.  
  Физическая карта Грузинской ССР. Масштаб: 1:600 000. Учебная 

карта для сред. школы. Многоцветная. М.: Изд. Главного 
управления геодезии и картографии МВД СССР., 1957.  

  Научный редактор. 
  Парал. изд. груз. 
 

1958 
 
362. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 

10.: ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. ზემო იმერეთი და 
მოსაზღვრე რაიონები. - თბ., 1958. - 209 გვ. 

363. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ტ. 3. 
- თბ., 1958. - 203 გვ. 

  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
364. წერეთელი, დ. ჩრდილო ირანის დასავლეთ ნაწილის 

გეომორფოლოგიური მიმოხილვა. - თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. 
გამ-ბა, 1958. - 203 გვ.: ილ. 

365. ჯაოშვილი, ვ. კერამიკული მრეწველობა საქართველოში. - თბ.: 
საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1958. - 207 გვ. 
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  რეც.: დევიძე, ნ. კერამიკული მრეწველობის განვითარება 
საქართველოში // საქართველოს ეკონომისტი. – 1959. - № 7. - გვ. 
93-95.  

366. Грузинская ССР. Экономико географическая характеристика. 
Изд. 2-е. - М.: Географгиз, 1958. - 400 с.: с. илл. 

  Соред.: С. Н. Рязанцев. 
367. Третье Всесоюзное совещание по ландшафтоведению в Тбилиси. 

Тезисы докладов. - Тб.: Изд-во АН Груз. ССР, 1958. - 147 с. 
 

1959 
 

368. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 
11.: ეკონომ-გეოგრაფიული სერია. ზემო იმერეთი. - თბ., 1959. - 
235 გვ. 

369. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. ტ. 72, ნაკვ. 1.: 
გეოგრაფიულ-გეოლოგიურ მეცნიერებათა სერია. - თბ., 1959. - 
315 გვ.  

  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
370. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ტ. 4. 

- თბ., 1959. - 226. გვ. 
  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
371. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ტ. 5. 

- თბ., 1959. - 310 გვ. 
  სარედ.კოლეგიის წევრი. 

 
1960 

 
372. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 

12.: ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. რაჭა-ლეჩხუმი. - თბ., 1960. 
- 221 გვ. 

373. ვახუშტის სახელობის  გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 
13.: ეკონომ-გეოგრაფიული სერია. ქვემო იმერეთი. - თბ., 1960. - 
237 გვ. 

374. საქართველოს სსრ ფიზიკური რუკა. მასშტაბი 1:600 000. 
სასწავლო რუკა საშუალო სკოლისათვის. მრავალფერიანი. - 
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მოსკოვი.: სსრკ გეოლოგიისა და წიაღის დაცვის სამინისტროს 
გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარი სამმართველო, 1960. 

  მეცნიერი თანარედაქტორი: ა. ასლანიკაშვილი. 
  პარალ. გამოც. რუს.  
 Физическая карта Грузинской ССР. Масштаб: 1:600 000. Учебная карта 

для сред. школы. Многоцветная. М.: Главного управления 
геодезии и картографии  министерства геологии и защиты недр 
СССР., 1960.  

  Научный соред. А. Ф. Асланикашвили 
  Парал. изд. груз. 
375. Владимиров, Л. А. К истории исследований закономерностей 

стока в горных областях. - Тб.: Изд-во АН Груз. ССР, 1960. - 147 
с. 

 
1961 

 
376. გურგენიძე, გ. ვახუშტი – საქართველოს სახალხო მეურნეობის 

მკვლევარი-ეკონომგეოგრაფი. - თბ., საქ. მეცნ. აკად. გამ-ბა. – 
1961. - 71 გვ. 

377. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 
14.: ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. აფხაზეთის ასსრ. - თბ., 
1961. - 184 გვ. 

378. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 
15.: ეკონომ-გეოგრაფიული სერია. რაჭა-ლეჩხუმი. - თბ., 1961. - 
205 გვ. 

379. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 
16.: ეკონომ-გეოგრაფიული სერია. აფხაზეთის ასსრ. - თბ., 1961. 
- 209 გვ. 

380. კორძახია, მ. საქართველოს ჰავა. - თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-
ბა, 1961. - 246 გვ.: ილ. 

381. სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი საქართველოში საბჭოთა 
ხელისუფლების დამყარებისა და საქართველოს კომუნისტური 
პარტიის შექმნის 40 წლისთავისადმი. პროგრამა და თეზისები / 
საქართველო სსსრ გეოგრაფიული საზოგადოება. - თბ., 1961. - 
54 გვ.   
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382. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნ. სესიის მოხსენებათა 
თეზისები / ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. - 
თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1961. - 48 გვ.  

  თანარედ.: დ. უკლება. 
383. საქართველოს სსრ ეკონომიური გეოგრაფია. - თბ.: ცოდნა, 1961. 

- 396 გვ.  
  თანარედ.: ს. რიაზანცევი. 
 

1962 
 

384. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 
17.: ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. - თბ., 1962. - 258 გვ. 

385. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 
19.: ეკონომიურ-გეოგრაფიული სერია. აჭარის ასსრ. - თბ., 1962. 
- 187 გვ. 

386. ცხაკაია, ს. გ. კარტოგრაფია. - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1962. - 
332 გვ. 

387. ჯაოშვილი, ვ. ქუთაისი. (ეკონომიურ-გეოგრაფიული 
დახასიათება). - თბ.: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1962. - 352 გვ. 

388. Владимиров, Л. А. Средний годовой сток рек Грузии. - Тб.: Изд-во 
АН Груз. ССР. – 1962. - 122 с.  

389. Гехтман, Г. Н., Выдающиеся географы и путешественники. - Тб.: 
Изд-во АН Груз. ССР. – 1962. - 307 с. 

  Соред.: Т. Н. Атабегов, Г. И. Зардалишвили,  Ш. Я. Кипиани. 
 

1963 
 
390. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. ტ. 90, ნაკვ. 1.: 

გეოგრაფიულ-გეოლოგიურ მეცნიერებათა სერია. - 1963. - 216 
გვ.  

  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
391. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 

18.: ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. - თბ., 1963. - 298 გვ. 
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392. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ტ. 6. 
- თბ., 1963. - 236 გვ. 

  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
393. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ტ. 7. 

- თბ., 1963. - 251 გვ. 
  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
 

1964 
 

394. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. 
20.: ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. - თბ., 1964. - 294 გვ. 

  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
395. მახარაძე-ლანჩხუთის ქვერაიონის (გურიის) ეკონომიურ-

გეოგრაფიული ნარკვევები. - თბ.: მეცნიერება, 1964. - 227 გვ.  
  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
396. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის ატლასი. 

- თბ.-მოსკოვი.: სსრკ სახელმწ. გეოლოგიური კომიტეტის 
გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარი სამმართველოს 
გამოც., 1964. - XI + 269 გვ.  

  სარედ. კოლეგიის წევრი; სამეცნიერო-სარედაქციო საბჭოს 
თავმჯდომარე, პასუხისმგებელი სამეცნიერო რედაქტორი. 

  პარალ. გამოც. რუს.  
Атлас Грузинской Социалистической Советской Республики. 
Тб.- М.: Изд. Главного управления геодезии и картографии 
государственного геологического комитета СССР., 1964. - XI + 
269 с.  
 Член редакционной коллегии, председатель научно-
редакционного совета, ответственный научный редактор.  

  Парал. изд. груз. 
  რეც.: დიდი ეროვნული განძი // სახალხო განათლება. - 1965.  - 

21 ივლ. - გვ. 4. 
397. სუბტროპიკული რაიონების ეკონომიურ-გეოგრაფიული 

ნარკვევი (სამეგრელო). - თბ.: მეცნიერება, 1968. - 175 გვ. 
  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
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398. La Géorgie Sovietique. Geographie, histoire et économie. Editions du 
progress. - Moscou, 1964. - 182 p. 

  Coéditeur: G. G. Gvelesiani. 
  Рец.: Свани Ш. Книга о богатстве республики // Заря Востока. - 

1965. - 9 янв. - С. 2.  
399. Soviet Georgia. Its Geography, History and Economy. Progress 

Publishers. - Moscow, 1964. - 182 p. 
  Coeditor: G. G. Gvelesiani. 
 

1965 
 

400. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. ტ. 111, ნაკვ. 3.: 
გეოგრაფიულ-გეოლოგიურ მეცნიერებათა სერია. – თბ., 1965. - 
325 გვ.  

  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
401. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ტ. 8. 

- თბ., 1965. - 229 გვ.  
  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
402. უშვერიძე, გ. კავკასიძე,  რ.  საქართველოს სსრ კურორტების 

რუკა. მასშტაბი 1:600 000 ფერებში. - მოსკოვი.: სსრკ 
გეოლოგიის სამინისტროს გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის 
მთავარი სამმართველო, 1965. 

  თანარედ.: გ. გოგიბედაშვილი. 
  პარალ. გამოც. რუს. 
  Ушверидзе, Г.А., Кавкасидзе, Р.П.  Карта курортов Грузинской 

ССР. Масштаб: 1:600 000. Разноцветная. М.: Главное управление 
геодезии и картографии  министерства геологии СССР., 1965.  

  Соред.: В. Г. Гогибедашвили. 
  Парал. изд. груз.  
403. Кавришвили, К. В. Физико-географическая характеристика 

окрестностей Тбилиси. - Тб.: Мецниереба, 1965. - 152 с.: 2 карты; 
36 фотоснимков в отд. приложении. 
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1967 
 

404. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. ტ. 122, ნაკვ. 4.: 
გეოგრაფიულ-გეოლოგიურ მეცნიერებათა სერია. - თბ., 1967. - 
321 გვ.  

  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
405. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ტ. 

9-10. - თბ., 1967. - 310 გვ. 
  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
 

1970 
 

406. მაღალმთიანი რაიონების ეკონომიურ-გეოგრაფიული ნარკვევი 
(სვანეთი) / საქ. სსრ მეცნ. აკადემია. ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის 
ინსტიტუტი. - თბ.: მეცნიერება, 1970. - 142 გვ.  
 სარედ. კოლეგიის წევრი. 

407. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ტ. 
11. - თბ., 1970. - 259 გვ. 

 სარედ. კოლეგიის წევრი 
 

1973 
 
408. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ტ. 

12. - თბ., 1973. - 383 გვ. 
  სარედ. კოლეგიის წევრი. 
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ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა    ალექსანდრეალექსანდრეალექსანდრეალექსანდრე    ჯავახიშვილისჯავახიშვილისჯავახიშვილისჯავახიშვილის    შესახებშესახებშესახებშესახებ    
Publications about AlexandrePublications about AlexandrePublications about AlexandrePublications about Alexandre    JavakhishviliJavakhishviliJavakhishviliJavakhishvili 

 

 
1895 

 
409. ახალი ამბავი [თბილისის ვაჟთა მეორე გიმნაზიის 

კურსდამთავრებულნი, მათ შორის ალ. ჯავახიშვილი] // 
ივერია. – 1895. - 15 ივნ., №124. - გვ. 1. 

 
1898 

 
410. ლექცია საკვირაო სკოლაში [წაკითხული სტუდენტ ალ. 

ჯავახიშვილის მიერ] //  ცნობის ფურცელი. – 1898. - 27 მაისი, 
№542. - გვ. 1-2. 

 
1900 

 
411. Studiosus. [შავდია ვარლამი]. “კვალის” კორესპონდენციები // 

კვალი. – 1900. - 19 სექტ., №47. - გვ. 745-746. 
  ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ 745. 
 

1904 
 
412. Антропологический отдел общества естествознания // Русский 

антропологический журнал. – 1904. - Кн. 17-18, № 1-2. 
  О докладе А. Н. Джавахишвили: с. 234. 
413. Новейшие антропологические исследования в России // Русский 

антропологический журнал. - 1904. - Кн.: 19-20, № 3-4. -  C. 220-
221. 

  О работе А. Н. Джавахишвили: с. 220. 
414. Третий Съезд Русских деятелей по техническому и 

профессиональному образованию в России. 1903-1904, секция 
IV.: Комерческое образование: Ч. 1 - 2.  - М., 1904. -  XII + 445 с. 
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1905 
 

415. Антропологический отдел общества любителей естествознания // 
Русский антропологический журнал. – 1905. - Кн. 23-24. № 3-4. 

  О докладе А. Н. Джавахишвили: с. 240. 
 

1906 
 
416. [Годичное заседание Императорского общества любителей 

Естествознания, Антропологии и Этнографии 15 октября 1906 г.: 
О присуждении премии имени проф. А. П. Расцветова  А. Н. 
Джавахишвили.] // Русские ведомости. – 1906. - 17 сент. 

417. Равноправие женщин. Отчёты и протоколы [3-й съезд 
Всероссийского Союза равноправности женщин]. - СПб., 1906. 

  Об А. Н. Джавахишвили: с. 13-14. 
418. Bulletin Report of 11 Conferences. August 1906 (International 

Woman Suffrage Alliance). - Kopenhagen, 1906. 
 

1907 
 

419. ახალი წიგნები: [განცხადება ახალი წიგნების: ა. ჯავახიშვილის 
"К антропологии Грузии" და ნიკო მოსკოველ-ოდიშელის "ჩემი 
დღიურიდან" მიღების შესახებ] // ისარი. – 1907. - 1 მარტი, № 46. 
- გვ. 3.  

420. თუხარელი, მ. კრება ილია ჭავჭავაძის პატივსაცემად // ისარი. – 
1907. - 30 დეკემბერი, № 287. - გვ. 3. 

421. ლექცია სახალხო სახლში. ახალი ამბავი: [ა.ნ. ჯავახიშვილის 
ლექცია თემაზე: "ელემენტები, ერთიანობა და შემადგენლობა 
ნივთიერებათა"] // ჩვენი სიტყვა. – 1907. - 26 ივლ., № 7. - გვ. 1. 

422. სახალხო უნივერსიტეტი: [მეცნიერ-ქიმიკოსი ა. ჯავახიშვილის 
ლექცია სახალხო უნივერსიტეტში] // ისარი. - 1907, 10 ივლ., № 
148. - გვ. 2.  

423. Антропологический отдел общества любителей естествознания // 
Русский антропологический журнал. – 1907. - Kн. 25-26, № 1-2. - 
C. 269-270. 
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  О докладе А. Н. Джавахишвили: с. 269. 
424. Мирович, Н. Женское движение в Европе и Америке : [(Третий 

Конгресс «Международного союза избирательных прав в 
Копенгагене»): Реф., чит. 22 окт. 1906 г. в Москве, в Лит.-худ. 
кружке]. – М.: т-вo И. Д. Сытина, 1907. 

  Об А. Н. Джавахишвили: с. 42-43. 
425. Присуждение премии по антропологии имени А. П. Расцветова А. 

Н. Джавахову [А. Н. Джавахишвили] // Русский 
Антропологический журнал. – 1907. - Кн. 25-26, № 1-2. -  C. 266-
267. 

 
1908 

 
426. ამ დღეებში ქ.შ.წ.კ. გამავრცელებელი საზოგადოების 

გამგეობამ...: [ცნობა ალ. ნ. ჯავახიშვილის რუსული წიგნის 
"საქართველოს ანთროპოლოგია და ქართლ-კახეთის 
ქართველები" მიღების შესახებ] // ნაპერწკალი. – 1908. - 21 
ივნისი, № 22. - გვ. 1.  

427. ბიბლიოგრაფია. [გამოხმაურება წგ-ზე]: ალ. ნ. ჯავახიშვილი. 
საქართველოს ანთროპოლოგია. ტ. 1. ქართლის და კახეთის 
ქართველები. - მოსკოვი: გამოცემა ბუნების, მეცნიერების, 
ანთროპოლოგიისა და ეთნოგრაფიის მოყვარულთა 
საიმპერატორო საზ-ბისა, - 1908 - გვ.  VII+306 // ამირანი. - 1908. 
- 9 ივლ., N130. - გვ. 4. 

428. კრაკხი. წერილი მოსკოვიდან: [ალ. ჯავახიშვილის მოხსენების 
შესახებ: „საქართველო და ქართველები“ მოსკოვის „ქალთა 
კლუბში“] // ამირანი. – 1908. - 20 მარტი. - გვ. 3. 

429. მ. წ. რა არის მოსალოდნელი // საქართველო. – 1908. - №1. - გვ. 2-
4. 

430. რედაქციამ მიიღო ახალი წიგნი... : [ცნობა წიგნის Джавахов А.Н. 
Антропология Грузии. I. Грузины Карталинии и Кахетии 
მიღებაზე] // ჩვენი კვალი. – 1908. - № 7. - გვ. 102.  

431. საროელი. აკაკის იუბილე: [ალ. ჯავახიშვილის მოხსენების 
შესახებ აკაკი წერეთლის იუბილეზე] // დროება. – 1908. - 17 
ნოემბ. - გვ. 2. 
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432. სოფლელი. აკაკის იუბილე. მოსკოვი, 7 დეკემბერი: [ალ. 
ჯავახიშვილის მოხსენების შესახებ აკაკი წერეთლის 
იუბილეზე] // ალი. – 1908. - 17 დეკ. - გვ. 2-3. 

433. ჟურნალში თანამშრომლობა აღგითქვეს... [ალ. ჯავახიშვილმა..] 
// განათლება. – 1908. - № 2-6. - გარეკანის მე-3 გვ. 

434. შინაური მიმოხილვა. ქართული საზოგადოება მოსკოვში: 
[გამგეობაში შედიან ლ. სუმბათაშვილი, ალ. ჯავახიშვილი, გ. 
ღამბარაშვილი, გ. ლომოური და სხვ.] // განათლება. – 1908. - № 
5-6. - გვ. 112-115. 

435. Мирович, Н. Из истории женского движения в России: (Доклад, 
чит. 9 авг. 1906 г. в Копенгагене на конгрессе «Междунар. союза 
избират. прав женщин»] / [Всерос. союз равноправия женщин. - 
М.: тип. т-вo И. Д. Сытина, 1908. - 59 с. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 56-59. 

436. Присуждение премии по антропологии имени А.П. Расцветова 
А.Н. Джавахову (Джавахишвили) // Русский антропологический 
журнал. – 1908. - кн. XXV-XXVI, № 1-2. - С. 266-267. 

 
1909 

 
437. ოქმები საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო 

საზოგადოებისა და წევრები 1909 წლის 1 იანვრისათვის // 
ძველი საქართველო. - 1909. - ტ. 1, განყ. 6. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 1-4, 8-12. 

438. Труды Первого Всесоюзного женского съезда при Русском 
женском обществе в С.-Петербурге 10-16 декабря 1908 года. -  С.-
Петербург, 1909. 
 Об  А. Н. Джавахишвили: с. 29. 

 
1910 

 
439. Дневник XII съезда русских естествоиспытателей и врачей в 

Москве с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. - М., 1910. 
 Об  А. Н. Джавахишвили: с. (3), 7, 21, 23, 43, 183, 222, 237, 311, 
359, 556, 579, 580. 
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1912 

 
440. Gregoire. Юбилей кн. И. Г. Чавчавадзе в Москве. [Выступление А. 

Н. Джавахишвили] // Закавказская речь. – 1912. - 13 ноября. - С. 
3. 

441. Подсекция антропологии XII съезда Русский 
естествоиспытателей и врачей в Москве // Русский 
антропологический журнал. – 1912. - Кн. 29, № 1. -  С. 114-116. 

442. Присуждение премии по антропологии имени проф. Расцветова 
А. Н. Джавахову [А. Н. Джавахишвили] // Русский 
антропологический журнал. - Кн. 30-31, № 2-3; 1912. - С. 189-190.  

 
1913 

 
443. ცნობები ქ.შ. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 

მოქმედებისა: ოქმი საზოგადო კრებისა // განათლება (დამატება; 
რედაქტორ-გამომცემელი ლ. ბოცვაძე). - 1913. - № 2. - გვ. 26-30.  

444. ცნობები ქ.შ. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 
მოქმედებისა: ოქმი საზოგადო კრებისა ივნისის 15. 1912 // 
განათლება (დამატება; რედაქტორ-გამომცემელი ლ. ბოცვაძე). - 
1913. - № 3. - გვ. 33-36. 

445. ცნობები ქ.შ. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 
მოქმედებისა: ოქმი საზოგადო კრებისა ივნისის 18. 1912 // 
განათლება (დამატება; რედაქტორ-გამომცემელი ლ. ბოცვაძე). - 
1913. - № 3. - გვ. 37-45. 

446. Антропологический отдел имп. общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии // Русский 
антропологический журнал. – 1913. - Кн. 33-34, № 1-2.  
 О  докладе А. Н. Джавахишвили: с. 206. 

447. Антропологический отдел имп. общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии // Русский 
антропологический журнал. – 1913. - Кн. 35-36, № 3-4. 
 Об издании монографии А. Н. Джавахишвили: с. 135. 
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448. Богданов В. В. Библиографический указатель. Вып. 11 // Известия 
Имп. Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии. – 1913. - Т. 127. - 31 с. 
 Об А.Н. Джавахишвили: с. 16. 

449. Из деятельности ученных обществ и кружков г. Тифлиса и 
инородных обществ любителей природы. Общество 
естествотспытателей при Тифлисских Высших женских курсах // 
Бюллетень Тифлисского общества любителей природы. - 1913. - 
№ 1. - С. 102-106. 

Об А. Н. Джавахишвили: с. 102. 
450. Отчёт за время от 12 ноября 1912 по 12 ноября 1913 (Естетсвенно-

научный кружок при Московских Высших женских курсах). - М., 
1913. - С. 5-6. 

451. Подсекция антропологии XIII съезда русских 
естествоиспытателей и врачей // Русский   антропологический 
журнал. – 1913. - Кн. 33-34, № 1-2. - С. 204. 
 

1913-1914 
 

452. ანგარიში საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო 
საზოგადოების მოქმედებისა (1909–1913 წწ.) და წევრები  // 
ძველი საქართველო. - 1913–1914. - ტ. III, განყ., 3. - გვ. 6, 52, 74, 
96, 160. 
 

1914 
 

453. ანგარიში საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო 
საზოგადოების მოქმედებისა  1913. წ. (უკანაკსნელი ამბები) // 
კლდე.  – 1914. - № 23. - გვ. 7-8.  

454. ვეშაპელი, გრ. А. Н. Джавахов. Антропология Грузии. Т. 2. 
Грузины Имеретии, Гурии и Рачи. Москва, 1914 // ცხოვრება და 
მეცნიერება. – 1914. -  №1, ნაწილი 3. - გვ. 4-5. 

455. ხრეითელი, გენ. რა ხდება მოსკოვში არსებულ “ქართულ 
საზოგადოებაში” // სახალხო ფურცელი. – 1914. - 23 დეკ. - გვ. 4. 
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456. Богданов, В. В. Пятидесятилетие Императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии. 1863-
1913. - М., 1914. - 255 с. 

457. Дневник XIII съезда русских естествоиспытателей и врачей в 
Тифлисе (16-24 июня, 1913), издаваемый Распорядительным 
комитетом съезда. - Тифлис, 1914. - № 1-10.  
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 65, 191, 232, 358-359, 467, 472. 

 
1914-1915 

 
458. ანგარიში საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო 

საზოგადოების მოქმედებისა 1913 წელს // საისტორიო მოამბე. - 
1914-1915. - ტ. IV, განყ. 5. - გვ. 21. 

 
1916 

 
459. კაპანაძე, ჩ. მოსკოვის ქართველთა საზოგადოების ანგარიში. 

1907-1916 წწ. // საქართველო. – 1916. - 28, 29 აპრ. - გვ. 4. 
460. კაპანაძე, ჩ. მოსკოვში მყოფ ქართველთა შორის // საქართველო. – 

1916. - 13 ივნ. - გვ. 3. 
461. კაპანაძე, ჩ. ქართული სამეცნიერო საზოგადოება ქ. მოსკოვში // 

საქართველო. – 1916. - 1 ივნ. - გვ. 3. 
462. ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა საზოგადოება. [ალ. 

ჯავახიშვილის არჩევა ამ საზოგადოების გამგეობის წევრად] // 
საქართველო. – 1916. - 1 ივნ. - გვ. 4. 

463. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოების მოხსენება ბიბლიოთეკების შესახებ // 
განათლება. – 1916. - დამატება №2. - გვ 24-31. 

  ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 31. 
464. წესდება ქართული სამეცნიერო საზოგადოებისა მოსკოვში // 

ქუთაისი. - 1916. - 16 გვ.                                   
    ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 1. 

465. Антропологический отдел имп. общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии // Русский 
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антропологический журнал. – 1916. - Кн. 37-38, № 1-2. - С. 155-
157. 

466. Анучин, Д. Н. На рубеже полутора – и полустолетия // Русский 
антропологический журнал. – 1916 - Кн. 37-38, № 1-2. - С. 4-14. 

 
1917 

 
467. იუზუფ ბეი. მოსკოვის ქართველთა შორის // საქართველო. – 

1917. - 9 მარტი. - გვ. 3. 
468. იუზუფ ბეი. წერილი მოსკოვიდან (მოსკოვის ქართველთა 

შორის) // საქართველო. – 1917. - 19 იანვ. - გვ. 3. 
469. საირხელი, მ. საქართველოს ეროვნული ყრილობა... სექციების 

დაარსება. [ჯანმრთელობის სექციის თავმჯდომარედ ალ. 
ჯავახიშვილის არჩევა] // საქართველო. – 1917. - 23 (6) 
გიორგობისთვე [ნოემბერი]. - გვ. 1-2. 

470. საქართველოს ეროვნული ყრილობა... სექციების 
რეზოლუციების დამტკიცება. [ალ. ჯავახიშვილის მიერ 
ყრილობის ჯანმრთელობის სექციის რეზოლუციის წაკითხვა] // 
საქართველო. – 1917. - 25 (8), გიორგობისთვე [ნოემბერი]. - გვ. 1. 

471. ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების წევრთა 
დამფუძნებელი კრება ღვინობისთვის 3 // საქართველო. – 1917. 
- 5 (18) ოქტ. - გვ. 3. 

472. ჯავახიშვილი,  ნ. ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა 
საზოგადოების (17 გიორგობისთვის) მორიგი კრება // 
საქართველო. – 1917. – 24/6 ნოემბ., №259. - გვ. 4. 

 
1918 

 
473. ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა საზოგადოების 

წლიური ანგარიში. 30 ოქტომბერი, 1916-1917 წლები. - 
ტიფლისი, 1918.  
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 17, 19, 24, 33 
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1919 
 

474. ვირსალაძე, სპ. მორიგი კრება ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა 
საზოგადოებისა 19 თიბათვეს 1918 წ.  // ექიმი. - 1919, №1-2. - გვ. 
28-31. 

 
1921 

 
475. Вишневский, Б. Н. Указатель антропологической литературы. Т. 

I.: Русский антропологический журнал, кн. 1-40 (1900-1916 гг.). – 
Казань: Госиздат, Казанское отделение, 1921. - 90 с.                                                             

Об А. Н. Джавахишвили: с. 11, 54, 63.     
 

1923 
 
476. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1923/1924 სამოსწავლო 

წელი // ჩვენი მეცნიერება (სამოსწავლო კრებული). – 1923. - № 
4–5. - გვ. 103–109. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: № 4–5. - გვ. 104. 

477. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელნი (1923 წლის 26 იანვრისათვის) // ჩვენი 
მეცნიერება (სამეცნიერო კრებული). – 1923. - № 1. - გვ. 176–180. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: № 1. - გვ. 177.  

 
1924 

 
478. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების მოამბე. 1924. - № 

1. - VII+86 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ.: 1, III-V, 13-24. 

 
1926 

 
479. ყავრიშვილი,  ბ. საქართველოს გეოგრაფიულ საზოგადოებაში // 

ჩვენი მეცნიერება. – 1926. - № 17–18. - გვ. 103-104. 
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1927 
 
480. მ-ძე. ალ. ჯავახიშვილი. საქართველოს გეოგრაფია : 

გეომორფოლოგია : [რეცენზია ალ. ჯავახიშვილის წიგნზე: 
საქართველოს გეოგრაფია. ტომი I. - ტფ.: ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 
1926.] // კომუნისტი. - 1927. - 9 მარტი. - N54. - გვ.4. 

481. Асланишвили, И. Над изучением Кавказа. (К избранию Дугласа 
Фрешфльда почётным членом  общества Грузии) // Заря Востока. 
-1927. - 17 мая. - С. 5. 

 
1928 

 
482. სრულიად საქართველოს პირველ საორგანიზაციო-სამეცნიერო 

საკურორტო ყრილობის მუშაობის პროგრამა. 20-25 თებერვალი 
1928 წელი. - ტფ., 1928. - გვ. 5-6; 11-12. 

483. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1918-1928. - ტფ.: 
ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1928. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 80-81, 94, 97, 176, 320, 550. 

484. Наука и научные работники. Ч. VI. Научные работники СССР без 
Москвы и Ленинграда. – Л., 1928. - 810 с. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 108, 132. 

485. Хрисанфов, Н. Е. Первый Всегрузинский организационно-
научный курортный съезд // Курортное дело (Москва), 1928. - С. 
81. 

 
1930 

 
486. Кавришвили, В. И.  Геоморфологическое деление Грузии. Реферат 

[Книги: А. Н. Джавахишвили. География Грузии. Т. 1. 
Геоморфология. – Тифлис: Изд-во Тифл. ун-та, 1926. [На груз. 
яз.] // Закавказский Краеведческий сборник. - 1930. - Серия А. 
Есствоведенеие. Т. 1. - С. 385-405: 1 карта. 
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1932 
 

487. დ-ი. მარქსიზმ-ლენინიზმიში ინსტიტუტიში გეოგრაფილი 
გიმმარკვიელი ექსპედიცია სამარგალოს [ალ. ჯავახიშვილის 
ხელმძღვანელობით] // გაზ. ყაზაყიში (ზუგდიდი). – 1932. - 26 
არგუსო [აგვისტო]. - გვ. 4. 

 
1934 

 
488. სამეცნიერო საგამოკვლევო ექსპედიცია კახეთში. [ალ. 

ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით] // კოლმეურნის ხმა 
(თელავი). – 1934. -  14 აგვ. - გვ. 3. 

489. უნივერსიტეტის დამკვრელთა მეორე კონფერენცია. [ალ. 
ჯავახიშვილის გამოსვლა] // ბოლშევიკური კადრებისათვის. – 
1934. - 10 თებ. - გვ. 1. 

490. ჭანტურიძე,  ს. პროგრამა დავასრულეთ. [ალ. ჯავახიშვილის 
ლექციების შესახებ] // ბოლშევიკური კადრებისათვის. – 1934. - 
20 მაისი. - გვ. 3. 

491. Мамедов. Доклад проф. А. Н. Джавахишвили [в 
Азербайджанмком педагогическом институте] // Бакинский 
рабочий. – 1934. - 29 ноября. - С. 4. 

492. Наглядный метод преподавания // За коммунистическое 
просвещение. – 1934. - 12 дек. - С. 3. 

493. Очередная лекция проф. А. Н. Джавахишвили [в 
Азербайджанском педагогическом институте] // Бакинский 
рабочий. – 1934. - 28 дек. - С. 4. 

494. Университет культуры при ЗИИПС. [О лекции А. Н. 
Джавахишвили] // Вечерный выпуск газ. «Заря Востока». – 1934. - 
7 июня. - С. 3. 

495. Эдельштейн, Я. С. Позвольте внести предложение... [О 
включении в состав президиума съезда А. Н. Джавахишвили] // 
Труды первого Всесоюзного географического съезда (11-18 
апреля), вып. 2 - Л., 1934. - С. 65. 
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1935 
 

496. კეცხოველი,  ნ. საქართველოს რესპუბლიკის მცენარეულობის 
რუკა. მასშტაბი 1:400 000. მრავალფერიანი. 1933. [ალ. 
ჯავახიშვილისა და ს. ცხაკაიას მიერ შედგენილი რუკის 
შესახებ] // წგ-ში: კეცხოველი, ნ. საქართველოს მცენარეულობის 
ძირითადი ტიპები. - ტფ.: ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1935. - 432 გვ.: 
1 რუკა. 

497. ჯიბლაძე, ი., ყიფიანი, შ. მოწინავე კათედრა. [ალ. ჯავახიშვილის 
მუშაობის შესახებ] // ბოლშევიკური კადრებისათვის. – 1935. - 
26 იანვ. - გვ. 4. 

498. А. Н. Джавахишвили... // За ленинское воспитание (Баку). – 1935. 
- 15 окт. - С. 4. 

499. Алладин [Маруашвили Л. И.]. Географический день. [Инициатор 
А. Н. Джавахишвили] // Тифлисский рабочий. – 1935. - 20 янв. - 
С. 3. 

500. Встреча географов. [По инициативе А. Н. Джавахишвили] // 
Тифлисский рабочий. – 1935. - 11 янв. - С. 3. 

501. Географический день. [Инициатор А. Н. Джавахишвили] // Заря 
Востока. – 1935. - 21 янв. - С. 4. 

 
1937 

 
502. მა-ნი გრ. აღმოვფხვრათ მავნებლობის შედეგები უმაღლეს 

სასწავლებლებში // კომუნისტური განათლება. – 1937. - 6 აგვ. - 
გვ. 2. 

503. География районов Советской Грузии // Заря Востока. – 1937. - 3 
марта. - С. 3. 

504. Описание районов Грузии. [Под руководством А. Н. 
Джавахишвили] // Заря Востока. – 1937. - 2 июня. - С. 4. 
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1938 
 
505. Кавришвили, В. Развитие географиских наук в Советской Грузии. 

[О заслуге А. Н. Джавахишвили в развитии географических наук 
в Грузии] // Заря Востока. – 1938. - 30 мая. - С. 2. 

506. Кикнадзе, Г. И, Очаг передовой науки в Советской Грузии // 
Вечерный Тбилиси. – 1938. - 25 мая. - С. 2. 

507. Проф. А. Н. Джавахишвили – доктор географических наук. 
Присвоение ученой степени доктора географических наук без 
защиты диссертации // Вечерный Тбилиси. – 1938. - 2 апр. - С. 4. 

 
1939 

 
508. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე ჯავახიშვილი. [კომუნისტთა და 

უპარტიოთა სტალინური ბლოკის კანდიდატი] // საბჭოთა 
მასწავლებელი. – 1939. - 1 დეკ. - გვ. 3. 

509. გავაუმჯობესოთ სამეცნიერო წრეების მუშაობა // ბოლშევიკური 
კადრებისათვის. – 1939. - 16 აპრ. - გვ. 2. 

510. თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწ. უნივერსიტეტის 
პროფესორი, გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი ალ. 
ჯავახიშვილი ატარებს კონსულტაციას გეოგრაფიული 
ფაკულტეტის მე–5 კურსის სტუდენტებთან ასლანიკაშვილთან 
და ბოცვაძესთან // ახალგაზრდა კომუნისტი. – 1939. - 10 მაისი. 
- გვ. 4. 

511. თურნავა, ს. დახმარება ახალგაზრდა კადრებს // ბოლშევიკური 
კადრებისათვის. – 1939. - 21 აპრ. - გვ. 1. 

512.  [სურათზე გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი ალ. 
ჯავახიშვილი კონსულტაციას უტარებს V კურსის 
სტუდენტებს] // საბჭოთა მასწავლებელი. – 1939. - 27 დეკ. - გვ. 
2. 

513. უკლება,  დ. შედეგების განხილვისას // ბოლშევიკური 
კადრებისათვის. – 1939. - 10 მარტი. - გვ. 2. 

514. ჯოხაძე, კ. კათედრების მუშაობა მაღალ საფეხურზე // 
ბოლშევიკური კადრებისათვის. – 1939. - 7 აპრ. - გვ. 2. 
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515. В государственном университете имени Сталина. [Собрание, 
посвященное выдвижению кандидатов в депутаты 
Орджоникидзевского райнного Совета. Речь Д. Кипшидзе о 
проф. А. Н. Джавахишвили] // Заря Востока. – 1939. - 18 ноября. - 
С. 2. 

 
1940 

 
516. მესამე წელია, რაც სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწ. 

უნივერსიტეტი და შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწ. 
უნივერსიტეტი ერთმანეთს ეჯიბრებიან // კომუნისტი. – 1940. - 
12 ოქტ. - გვ. 1; Заря Востока. – 1940. - 12 окт. - С. 1; 

 
1941 

 
517. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 

ბრძანებულება საქართველოს სსრ სამეურნეო და კულტურული 
მშენებლობის მოწინავე მუშაკთა დაჯილდოების შესახებ. [ალ. 
ჯავახიშვილისათვის საქართველოს სსრ მეცნიერების 
დამსახურებული მოღვაწის წოდების მინიჭების შესახებ] // 
კომუნისტი. – 1941. - 27 თებ. - გვ. 2–3. 

 
1942 

 
518. გეხტმანი, გ. ნ. გამოჩენილი გეოგრაფები და მოგზაურები. 

(სიტყვარი ცნობარი) - თბ.: საქ. სსრ გეოგრაფიული საზ-ბის გამ-
ბა, 1942. - 192 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 174-175. 

 
1943 

 
519. ძვირფასი საჩუქარი // სტალინელი (გორი). – 1943. - 30 სექტ. - გვ 

2. 
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1944 
 

520. ბრძანებულება სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა; 
უმაღლესი სკოლის მუშაკთა დაჯილდოება ორდენებითა და 
მედლებით. [ალ. ნ. ჯავახიშვილის შრომის წითელი დროშის 
ორდენით დაჯილდოების შესახებ] // კომუნისტი. – 1944. - 21 
ნოემბ. - გვ. 1. 

521. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება. 
ახალ აკადემიკოსთა და აკადემიის წევრ-კორესპონდენტთა 
არჩევნები. [საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 
ნამდვილ წევრებად არჩეულნი არიან: ნ. ა. ბერძენიშვილი, კ. ს. 
გამსახურდია, ა. ნ. ჯავახიშვილი და სხვა] // კომუნისტი. – 1944. 
- 25 თებ. - გვ. 4. 

522. ჯანელიძე, ალ. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი არსებობის 25 წლისთავზე (1918-1943). - თბ.: 
თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1944. - 27 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 15, 21 
 

1945 
 
523. ლომინაძე, მ. [რეც. წგნ-ზე]: პროფ. გ. ნ. გეხტმანი. გეოგრაფიული 

მეცნიერების ამოცანები და  შედგენილობა. აკად. ალ. ნ. 
ჯავახიშვილის რედ. და წინასიტყვაობით. - თბ.: საქ. სსრ 
გეოგრაფიული საზ-ბის გამოც., 1944. - 75 გვ. // საბჭოთა 
მასწავლებელი. -  1945. - 14 ნოემბ. - გვ. 4. 

 
1946 

 
524. დონდუა,  დ. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების 

მუშაობა 1924-1945 წლებში // საქართველოს სსრ გეოგრაფიული 
საზ-ბის მოამბე. – 1946. - № 2. - გვ. 21-58. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 20-27, 29-31, 35, 37-38, 40, 45, 
47-48, 50, 53-54. 
 პარალ. ტექსტი რუს.: გვ. 59-91. 
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Дондуа, Д. Деятельность географического общества ГССР за 
времия с 1924 по 1945 год // Известия Герграфического о-ва 
Грузии. – 1946. - № 2. – С. 59-91. 
 Об А. Н. Джавахишвили: С. 60-67, 72, 74, 78-80, 83, 85-87. 
 Парал. текст. груз.  

525. მგალობლიშვილი, ლ. თსუ სამეცნიერო გეოგრაფიული 
ბიბლიოთეკა. [დამაარსებელი ალ. ჯავახიშვილი] // საქ. სსრ 
გეოგრაფიული საზ-ბის მოამბე. – 1946. - №2. - გვ. 172. 

526. ცხაკაია, ს. გ. საქართველოსა და ამიერკავკასიაში კარტოგრაფიის 
განვითარებისათვის 1735 წლიდან 1941 წლამდე (მოკლე 
ნარკვევი) // საქ. სსრ გეოგრაფიუილი საზ-ბის მოამბე. – 1946. - 
№ 2. - გვ. 109-111. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 109-110. 

 
1947 

 
527. Внук, Н. «География Грузии» // Известия. – 1947. - 26 сент. - С. 4. 
 

1948 
 
528. გამყრელიძე, გ. თბილისის უნივერსიტეტი. 1918-1948. (მასალები 

უნივერსიტეტის ისტორიისათვის). - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 
1948. - IX+363 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 60, 72, 83, 99, 101, 149, 155, 172, 
174, 188, 202, 204, 205, 225, 254, 302, 341. 

529. გეოგრაფიული ექსპედიცია ქლუხორის რაიონში. [ალ. 
ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით] // განთიადი (ქლუხორი). – 
1948. - 24 ივლ. - გვ. 1. 

530. კვირიკაძე, გ. უნდა შესწორდეს. [საქართველოს სსრ გეოგრაფია. 
საშუალო სკოლის მე-7 კლასის სახელმძღვ. / ალ. ჯავახიშვილი, 
გ. გეხტმანი, ი. შაქარიშვილი. - თბ.: სახელგამი, 1947. რეც.] // 
სახალხო განათლება. – 1948. - 10 ივნ. - გვ. 4. 

531. „საქართველოს გეოგრაფია“ [კინონარკვევი] // ლიტერატურა და 
ხელოვნება. – 1948. - 18 აპრ. - გვ. 1. 
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532. საქართველოს გეოგრაფიულ საზოგადოებაში // კომუნისტი. – 
1948. - 5 მარტი. - გვ. 4. 

533. Кузнецов, С. С., Джавахишвили, А. Н. Геоморфологические 
районы Грузинской ССР. Типы рельефа и районы 
распространения. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. - 180 с.  

[Рец.]: // Советская книга. – 1948. - № 9. - С. 48-49. 
534. Лукоянов, С. М.  [Рец. на кн.]: А. Н. Джавахишвили. 

Геоморфологические районы Грузинской ССР. Типы рельефа и 
районы распространения. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. - 180 с. 
// Вестник Ленинградского ун-та. – 1948. - № 11. - С. 166-167. 

535. Совещание по геоморфологии Кавказа. [Доклад А. Н. 
Джавахишвили] // Заря Востока. – 1948. - 29 мая. - С. 2. 

536. Труды Второго Всесоюзного географического съезда. - М.: 
Госиздат геогр. лит-ры, 1948. - Т. 1. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с.: 8, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

537. Учебные фильмы // Заря Востока. – 1948. - 4 марта. - С. 4. 
 

1949 
 
538. გეომორფოლოგიური კონფერენცია. [ალ. ჯავახიშვილის 

მოხსენების შესახებ] // კომუნისტი. – 1949. - 25 მაისი. - გვ. 2. 
539. К вопросу об Антарктиде. [О докладе А. Н. Джавахишвили] // 

Заря Востока. – 1949. - 11 марта. - С. 3. 
540. Павлов, М. О географических картах для школ. [О картах, 

составленных под руководством А. Н. Джавахишвили] // Заря 
Востока. – 1949. -14 июня. - С. 2. 

 
1950 

 
541. ლორთქიფანიძე,  შ. ერთი სახელმძღვანელოს ენის შესახებ // 

სახალხო  განათლება. – 1950. - 30 აგვ. - გვ. 3. 
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1951 
 
542. საქართველოს გეოგრაფიულ საზოგადოებაში // კომუნისტი. – 

1951. - 15 მარტი. - გვ. 4. 
 

1952 
 
543. კვირიკაძე, გ. დაუდევრად შედგენილი სახელმძღვანელო. 

[რეცენზია წგ-ზე: ალ. ჯავახიშვილი, გ. გეხტმანი და ლ. 
კარბელაშვილი. საქართველოს სსრ გეოგრაფია. საშუალო 
სკოლის მე-7 კლასის სახელმძღვ. მე-4 გამოც. / რედ.: ალ. 
ჯავახიშვილი  - თბ.: სახელგამი, 1951.] // კომუნისტი. – 1952. - 
18 იანვ. - გვ. 3. 

544. საქართველოს გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს განხილვა // 
სახალხო განათლება. – 1952. - 5 მარტი. - გვ. 4. 

545. სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. [მიტინგი 
ბაქტერიოლოგიური იარაღის გამოყენების წინააღმდეგ. 
სიტყვით გამოვიდა ალ. ჯავახიშვილი] // კომუნისტი. – 1952. - 
19 მარტი. - გვ. 3. 

546. [Кипиани, Ш. Я.]. Джавахишвили Александр Николаевич // 
Большая Советская энциклопедия, Изд. 2-ое. - М., 1952. - Т. 14.  - 
С. 198: с портр. 

 
1953 

 
547. ბრძანებულება სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა. 

უმაღლესი სკოლის მუშაკთა დაჯილდოება ორდენებითა და 
მედლებით. [ალ. ჯავახიშვილის ლენინის ორდენით 
დაჯილდოების შესახებ] // სახალხო განათლება. – 1953. - 18 
ნოემბ. - გვ. 1. 

 
1954 

 
548. კვერენჩხილაძე, რ. სამეცნიერო გეოგრაფიული ბიბლიოთეკა // 

ახალგაზრდა სტალინელი (თბილისი). – 1954. - 16 იანვ. - გვ. 4. 
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549. Шипович, С. И. Олександр Миколайович Джавахiшвiлi // В кн.: 
Видатнi витчизнянi географи, мапдрiвники та мореплавцi. Вып. 
III. – Киив: Радянська школа, 1954. - С. 127-128. - На укр. яз. 

 
1955 

 
550. ასლანიკაშვილი, ალ. გეოგრაფიული მეცნიერება ხალხის 

სამსახურში // კომუნისტი. – 1955. - 9 მარტი. - გვ. 4. 
551. ლომინაძე,  გ. ქართველები მოსკოვის უნივერსიტეტში // 

მეცნიერება და ტექნიკა. – 1955. - №5. - გვ. 25-29. 
552. ჟღენტის მეცნიერული კადრების სამჭედლო // კომუნისტი. – 

1955. - 7 მაისი. - გვ. 2. 
553. ჩვენ “ჩრდილოეთ პოლუსზე” ვართ // ნორჩი ლენინელი. – 1955. 

- 24 თებ. - გვ. 3. 
554. Краткий обзор работы Второго съезда географического общества 

Союза ССР // Известия АН СССР. Серия географии. – 1955. - № 3. 
- С. 10-11. 

555. Они учились в МГУ. [На снимке А. Н. Джавахишвили и др.] // 
Заря Востока. – 1955. - 7 мая. - С. 3. 

 
1956 

 
556. გამოჩენილი მეცნიერი: ალ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 80 

წლისა და მოღვაწეობის 55 წლისთავის გამო // დროშა. – 1956. - 
№1. - გვ. 7. 

557. წუწუნავა,  ნ. კლიმენტი არკადის ძე ტიმირიაზევი და მისი 
ნაშრომი “მცენარის სიცოცხლე” // წგ-ში: ტიმირიაზევი, კ. ა. 
მცენარის სიცოცხლე. - თბ.: სახელგამი, 1956, გვ. 249-273.  
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 260-262. 

558. Конференция географов Закавказья // Заря Востока. – 1956. - 12 
июня. - С. 3. 

559. Научная конференция географов Закавказья. [Под руководством 
А. Н. Джавахишвили] // Заря Востока. – 1956. - 21 июня. - С. 4. 

560. Сабашвили, М. Н. Геоморфологичесие основы почвенного 
районирования Грузии. Тезисы докладов Закавказской 
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географической конференции. - Тб.: Изд-во АН Груз. ССР, 1956. 
- С.67-70. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 68. 

561. Яшвили, Н. Ценная книга. [Грузинская ССР. Экон. геогр. 
характеристика / Отв. ред. А. Н. Джавахишвили и С. Н. Рязанцев. 
- М., Изд-во АН СССР. – 1956. Рец.] // Заря Востока. – 1956. - 3 
ноября. - С. 2. 

 
1957 

 
562. ასლანიკაშვილი, ალ. გეოგრაფიული მეცნიერებანი // სტალინის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დიდი 
ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 40 წლისთავზე. 
საიუბილეო კრებული. 1917-1957. - თბ., 1957. - გვ. 377-401. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ : გვ.: 379, 380, 381, 382, 383, 384, 
386, 388, 389, 392, 394, 401. 

563. გვერდწითელი, შ. ჩვენი თბილისის იუბილე. [ალ. 
ჯავახიშვილზე და სხვ.] // ლიტერატურული გაზეთი. - 1957. - 6 
სექტ. - გვ. 3. 

564. გოზალიშვილი, შ. რუს და ქართველ მეცნიერთა 
ურთიერთობიდან // საქ. სსრ მეცნ. აკად. მოამბე. - ტ. 18, №6. – 
1957. - გვ. 759-766. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 579. 

565. თბილისის უნივერსიტეტის ვეტერანები [ალ. ჯავახიშვილი და 
სხვ.] // კომუნისტი. – 1957. - 30 დეკ.. - გვ. 3. 

566. მამალაძე,  ე. საქართველოს გეოგრაფებთან // კომუნისტი. – 1957. 
-  2 აპრ. - გვ. 3. 

567. მესხია, შ. თბილისი 1500 წლისაა // კომუნისტი. – 1957. - 23 
ნოემბ. - გვ. 3 

568. მიქავა, ა. ნაშრომი თბილისის შესახებ. [ალ. ჯავახიშვილზე და 
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საქართველოს სსრ ატლასის სამეცნიერო რედაქტორი] // 
კომუნისტი. – 1965. - 12 დეკ. - გვ. 3. 

635. ი. გოგებაშვილის მედლით დაჯილდოება. [ბრძანება 
საქართველოს სსრ განათლების მინისტრისა – რესპუბლიკის 
სახალხო განათლებისა და კულტურის მუშაკთა, მათ შორის 
ალ. ჯავახიშვილის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის მედლით 
დაჯილდოების შესახებ] // თბილისის უნივერსიტეტი. – 1965. - 
7 ნოემბ. - გვ. 1. 

636. კვერენჩხილაძე,  რ. იქნებ ჩვენ ჩავატაროთ // თბილისის 
უნივერსიტეტი. – 1965. - 7 ნოემბ. - გვ. 4. 

637. მირცხულავა, ა. სასიქადულო მამულიშვილი // სოფლის 
ცხოვრება. – 1966. - 13 აგვ. - გვ. 3. 

638. სახელოვანი მეცნიერი // თბილისი. - 1965. - 12 აგვ. 
639. [სურათზე: ალ. ჯავახიშვილი და მ. შევარდნაძე] // თბილისის 

უნივერსიტეტი. – 1965. - 8 ოქტ. - გვ. 1. 
640. უნივერსიტეტელთა მტკიცე პროტესტი. ხელები შორს 

დემოკრატიული ვიეტნამისგან // თბილისის უნივერსიტეტი. – 
1965. - 5 მარტი. - გვ. 1. 

641. ყიფიანი შ. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე ჯავახიშვილის ნაბეჭდი 
შრომების ქრონოლოგიური ბიბლიოგრაფია (1956-1965 წწ.) // 
საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემია. საქ. სსრ გეოგრაფიული 
საზოგადოების შრომები. – 1965. - ტ. VIII. - გვ. 7-15. 

642. Атлас Грузии // Вечерний Тбилиси. – 1965. - 26 янв. - C. 4.  
643. Давитая, Ф. Ф. Корифей Грузинской географии. [А. Н. 

Джавахишвили] // В кн.: Проблемы географии Грузии. - Тб.: 
Мецниереба, 1965. - 134 с.: 36 фото, 1 карта. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 6, 27, 118. 

644. Свани, Ш.   Книга о богатстве республики // Заря Востока. – 1965. 
- 9 янв. - C. 2. 
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1966 
 

645. კაკაბაძე, ი. შედგება ახალი სახელმძღვანელო // თბილისის 
უნივერსიტეტი. -  1966. - 25 თებ. - გვ. 2. 

646. [სურათზე: მხცოვანი აკადემიკოსები: ალ. ჯავახიშვილი, გ. 
ჩუბინაშვილი, ა. შანიძე და ნ. მუსხელიშვილი] // თბილისი. – 
1966. - 25 თებ. - გვ. 3;   Заря Востока. – 1966. - 25 февр. - C. 4.  

647. ჯიშკარიანი,  ჯ. ნაშრომის სიკეთე. [საქართველოს სსრ ატლასის 
გამოცემასთან დაკავშირებით] // ახალგაზრდა კომუნისტი. – 
1966. - 5 თებ. - გვ. 3. 

648. ჯორბენაძე,  ს. უნივერსიტეტის პროფესორთა კოლეგიის 
ჩამოყალიბება. [ალ. ჯავახიშვილის არჩევა თბილისის 
უნივერსიტეტის პროფესორად] // თბილისის უნივერსიტეტი. – 
1966. - 1 მაისი. - გვ. 3. 

649. Двали, Р. Штаб грузинской науки. [Об издании Атласа 
Грузинской ССР] // Заря Востока. – 1966. - 24 февр. - C. 4. 

650. [Кипиани, Ш. Я]. Джавахишвили  Александр  Николаевич // 
Краткая географическая энциклопедия. - М.: Советская 
энциклопедия. - Т. 5. -  1966. - C. 448. 

651. [На снимке: Старейшие члены АН Грузинской ССР: А. Н. 
Джавахишвили, Г. Н. Чубинашвили, А. Г. Шанидзе, Н. И. 
Мусхелишвили] // Заря Востока. – 1966. - 24 авг. - C. 4. 

 
1967 

 
652. [სურათზე: თბილისის უნივერსიტეტის ვეტერანები: ალ. 

ჯავახიშვილი, ნ. მუსხელიშვილი, ა. შანიძე, ი. ბერიტაშვილი, შ. 
ნუცუბიძე, ალ. ჯანელიძე და სხვ.] // კომუნისტი. – 1967. - 30 
დეკ. - გვ. 3.; Заря Востока. – 1967. -  30 дек.,  с. 3. 

653. Артемидзе, Е. Шедрый талант учёного.  [О работе академика 
Академии наук Груз. ССР А. Н. Джавахишвили] // Вечерний 
Тбилиси. – 1967. - 5 июня. – C.2. 

654. Учебник для школьников // Заря Востока. – 1967. - 11 авг. - C. 4. 
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1968 
 

655. ბარნოვი, ალ. ქართული უნივერსიტეტის წინამორბედი // 
საბჭოთა ხელოვნება. – 1968. - № 9. - გვ. 16-27.  
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 22, 24.   

656. გედევანიშვილი, დ., ხვედელიძე, გ. უნივერსიტეტის წიაღიდან: 
თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტში // თბილისის 
უნივერსიტეტი. – 1968. - 4 ოქტ. - გვ. 3.  

657. გორგოძე, ლ. სკოლის ძვირფასი სტუმარი // სახალხო 
განათლება. – 1968. - 27 მარტი. - გვ. 4. 

658. გომართელი,  თ. საუკუნეს მიღწეული მეცნიერი // თბილისი. – 
1968. - 9 ივლ. - გვ. 3. 

659. ვასაძე,  თ.  ბიბლიოთეკა 50 წლისაა // თბილისის 
უნივერსიტეტი. – 1968. - 27 სექტ. - გვ. 3. 

660. ვეკუა, ი. ქართული მეცნიერებისა და კულტურის ბურჯი // 
თბილისის უნივერსიტეტი. – 1968. - 21 ოქტ. - გვ. 2. 

661. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი // მეცნიერება და ტექნიკა. 
– 1968. - №10. - გვ. 13-15. 

 ალ.  ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 14. 
662. თბილისის უნივერსიტეტი. 1918-1968. - თბ.: თბილ. უნ-ტის  

გამ-ბა, 1968.  - 412 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. XVII, 45, 52, 59, 62, 64, 82, 83, 
85, 87, 103, 108, 113, 118, 229, 230, 231, 232. 

663. თბილისის უნივერსიტეტი დღეს. - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 
1968. - 62 გვ. 
   ალ.  ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 36. 

664. კვალი დიდი მეგობრობისა. ქართული უნივერსიტეტი 50 
წლისთავისათვის //  სოფლის ცხოვრება. – 1968. - 23 ივნ. - გვ. 3. 

665. კობიაშვილი, გრ. გეოგრაფიული ცოდნის პროპაგანდის კერა: 
[თბილისის უნივერსიტეტი] // ისტორია, 
საზოგადოებათმცოდნეობა, გეოგრაფია სკოლაში. – 1968. - №4. - 
გვ. 39-44. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 39, 41. 

666. მამალაძე, ე. სტუმრად სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტში // 
თბილისის უნივერსიტეტი. – 1968. - 28 ივნ. - გვ. 1. 
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667. მარუაშვილი, გ. სამედიცინო ფაკულტეტის დაარსების 
თაოსანნი // სახალხო ჯანმრთელობა. – 1968. - 4 აპრ. - გვ. 3. 

668. მეხუზლა-ქუთათელაძე, ელ. მოგონებანი ივანე ჯავახიშვილისა 
და იოველ ქუთათელაძის ურთიერთობიდან // მედიცინის 
მუშაკი. – 1968. - 11 ოქტ. - გვ. 3. 

669. მირიანაშვილი, მ. თბილისის უნივერსიტეტი 50 წლისაა. 
[სურათზე: თბილისის უნივერსიტეტის უხუცესი 
პროფესორები: შ. ნუცუბიძე, ალ. ჯანელიძე, გ. ახვლედიანი, ნ. 
მუსხელიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი, ი. ბერიტაშვილი და ა. 
შანიძე] // მეცნიერება და ტექნიკა. – 1968. - №10. - გვ. 1-5. 

670. ნაჭყებია, ნ. გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. [ალ. 
ჯავახიშვილი – გეომორფოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი] 
// თბილისის უნივერსიტეტი. – 1968. - 6 სექტ. - გვ. 2.: სურ-ით. 

671. სადუნიშვილი, ფ., ჯიქია,  ლ. ღვაწლმოსილი [ალ. 
ჯავახიშვილი] // ახალგაზრდა ჟურნალისტი (თბილისის 
უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი). – 1968. - 3 დეკ. - 
გვ. 2.: სურ-ით. 

672. ხვედელიძე, გ. თბილისის უნივერიტეტის სამედიცინო 
ფაკულტეტი // მედიცინის მუშაკი. – 1968. - 16 ოქტ. - გვ. 1. 

673. ჯიქია, დ. ა. გ. სტოლეტოვი – მეცნიერი, პედაგოგი და მოქალაქე 
// თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1968. - 85 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 29, 30, 31. 

674. ჯიქია, დ., ქარუმიძე, ვ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პარტიული ორგანიზაცია. 1918-1968. – თბილ. 
უნ-ტის გამ-ბა, თბ., 1968, 143 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: 48, 64, 65, 66, 79. 

675. ჯიქია, პ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი // 
თბილისის უნივერსიტეტი. – 1968. - 11 ოქტ. - გვ. 3. 

676. ჯორბენაძე,  ს. თბილისის უნივერსიტეტის მოკლე ისტორია. - 
თბ.: უნ-ტის გამ-ბა, 1968. - 132 გვ.  
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 30, 31, 40, 56, 58, 76, 80, 83. 

677. Бетанели, Дж. В тесной связи с практикой // Вечерний Тбилиси. -  
1968. -  23 июля. - C. 3. 

678. Гогилашвили, Ц.  I Организационно-научный курортный съезд 
(1928) // Труды научно-исследовательского ин-та курортологии 
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и физиотерапии им. И. Г. Кониашвили Министерства 
Здравоохранения Груз. ССР. – 1968. -  T. 30. - C. 207. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 207 

679. Мирианашвили, М. Вклад в науку // Вечерний Тбилиси. – 1968. - 
21 окт. - C. 3. 

680. На снимке: Ш. И. Нуцубидзе, Н. И. Мусхелишвили, А. Н. 
Джавахишвили, И. С. Бериташвили, А. Г. Шанидзе // Заря 
Востока. – 1968. - 20 окт. - C. 1. 

681. Тбилисский университет. 1918-1968. - Тб.: Изд-во ТГУ, 1968. - 183 
с.: с илл. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 75, 76, фото. 

682. Шубина, Н. Г. Вклад Ивана Семеновича Щукина в развитие 
Советской географии // В сб.: Вопросы географии, сб. 74. Рельеф 
горных стран. – М.: Мысль, 1968. - C. 3-8. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 4. 

 
1969 

 
683. კვერენჩხილაძე, რ. გიორგი გეხტმანი. - თბ.: ნაკადული, 1969. 

 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 16-17, 21. 
684. კობიაშვილი, გრ. გეოგრაფიული მუზეუმი 10 წლისაა // 

თბილისის უნივერსიტეტი. – 1969. - 21 მარტი. - გვ. 2-3. 
685. ნაჭყებია, ნ. გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი და მისი 

სპეციალობები [თბილისის უნივერსიტეტში] // სახალხო 
განათლება. – 1969. - 11 ივნ. - გვ. 3. 

686. ჯავახიშვილი, დ. მოგონებათა ფურცელი. - თბ.: საბჭოთა 
საქართველო, 1969. - 144 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 8, 28, 95, 96. 

687. Джикия, Д. Учёный, гражданин. К 130-летию со дня рождения А. 
Г. Столетова // Вечерний Тбилиси. – 1969. - 11 авг. – C. 2. 

688. Столетовая конференция // Наука и жизнь. – 1969. -  № 11. - C. 91-
94. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 93 и фото. 
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1970 
 
689. გველესიანი, გ. ინსტიტუტის მეოთხედი საუკუნე // თბილისი. – 

1970. - 16 მარტი. - გვ. 3. 
690. ზარდალიშვილი, გრ. გეოგრაფთა დიდი ღვაწლი // კომუნისტი. 

– 1970. - 30 მაისი. - გვ. 4. 
691. ნიჟარაძე, ნ. “ნაკადულის” ახალი სერია // წიგნის სამყარო. – 

1970. - №5 (41). - გვ. 2. 
692. რა წავიკითხოთ // თბილისი. – 1970. - 14 თებ. - გვ. 4. 
693. წერეთელი, დ.  მეოთხედი საუკუნისა. საქართველოს სსრ 

მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის 
ინსტიტუტის სახელოვანი გზა // კომუნისტი. – 1970. - 11 
მარტი. - გვ. 4. 

694. Асланикашвили, А.  Исследуя природу родного края... // Заря 
Востока. – 1970. - 30 мая. - C. 3.  

695. Давитая, Ф. В центре внимания природа Грузии. Институту 
географии им. Вахушти Академии наук Грузинской ССР - 25 лет 
// Заря  Востока. – 1970. - 10 марта. - C. 2. 

 
1971 

 
696. მანია, გ. ყველაზე ხანდაზმული... ყველაზე ახალგაზრდა // 

თბილისის უნივერსიტეტი. – 1971. - 31 დეკ. - გვ. 3. 
697. მუსხელიშვილი,  ნ.   პირველი ლაურეატები // კომუნისტი. – 

1971. - 19 მაისი. გვ. 2; სახალხო განათლება. – 1971. - 21 მაისი. - 
გვ. 2. 

698. საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებულმა 
მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგის საქართველოს სსრ 
სახელმწიფო პრემიების კომიტეტმა 1971 წლის მეცნიერებისა 
და ტექნიკის დარგის საქართველოს სსრ სახელმწიფო პრემიები 
მიანიჭა: .. ჯავახიშვილს ალექსანდრე ნიკოლოზის ძეს... 1964 
წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომისათვის “საქართველოს სსრ 
ატლასი” // კომუნისტი. – 1971. - 16 მაისი. - გვ. 4.; თბილისი. – 
1971. - 17 მაისი. - გვ. 3; თბილისის უნივერსიტეტი. – 1971. - 21 
მაისი. - გვ. 2;  Заря Востока. – 1971. - 16 мая. - C. 4. 
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699. [სურათზე: უხუცესი აკადემიკოსები: ალ. ჯავახიშვილი, კ. 
კეკელიძე, ნ. მუსხელიშვილი, ა. შანიძე და გ. ჩუბინაშვილი. 
1961 წ. ფოტო] // მეცნიერება და ტექნიკა. - №9. – 1971. - გვ. 12. 

700. ყიფიანი, შ. ალექსანდრე ჯავახიშვილი. - თბ.: ნაკადული, 1971. - 
74 გვ.: ილ. 1 ფ. პორტრ. - ზოგიერთი წყარო აკად. ალ. 
ჯავახიშვილის ცხოვრების და სამეცნიერო-პედაგოგიური 
მოღვაწეობის შესახებ: გვ. 68-74. (ჩვენი სახელოვანი 
თანამემამულენი). 

701. ჯავახიშვილი,  დ. მოგონებათა ფურცლები. - თბ.: საბჭოთა 
საქართველო, 1971. - 184 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 8, 29, 110, 111. 

702. ჯიშკარიანი, ჯ. კარტოგრაფიული ხელოვნების ბრწყინვალე 
ნიმუში. [“საქართველოს სსრ ატლასის” ავტორთა 
ჯგუფისათვის; ალ. ჯავახიშვილი. თ დავითაია, ალ. 
ასლანიკაშვილი და სხვ. სახელმწიფო პრემიის მინიჭების 
შესახებ] // სამშობლო. – 1971. - 25 ივნ. - გვ. 2. 

703. ჯიშკარიანი, ჯ. საქართველოს სსრ ატლასს – სახელმწიფო 
პრემია. [“საქართველოს სსრ ატლასის” შემქმნელ კოლექტივს 
აკად. ალ. ჯავახიშვილს, აკად. თ. დავითაიას, გეოგრაფიის მეცნ. 
დოქტორ ალ. ასლანიკაშვილსა და სხვ.] // ახალგაზრდა 
კომუნისტი. – 1971. - 19 ივნ. - გვ. 3. 

704. ჯოლბორდი, ე. ღვაწლმოსილი მეცნიერი // სოფლის ცხოვრება. – 
1971. - 6 ივლ. - გვ. 3.: სურ-ით. 

705. Портреты коллег // Вечерний Тбилиси. - 1971, 29 ноября. - С. 3. 
706. Результат большой коллективной работы // Вечерний Тбилиси. – 

1971. - 31 мая. - С. 3. 
707. Сулаквелидзе, Г., Начкебия, Н. Академический атлас республики. 

[В связи с присуждением Гос. премии Груз. ССР группе авторов в 
составе А. Джавахишвили, Ф. Ф. Давитая, А. Ф. Асланикашвили и 
др. за создание «Атласа Грузинской ССР»] // Заря Востока. – 1971. 
- 4 авг. - С. 4. 
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1972 
 
708. ნოზაძე, ე.  ილია ჭავჭავაძის სახელობისა. ქართველ 

სტუდენტთა პირველი სამეცნიერო წრე მოსკოვის 
უნივერსიტეტში. [ხელმძღვანელი ალ. ჯავახიშვილი] // 
თბილისის უნივერსიტეტი. – 1972. - 2 ივნ. - გვ. 4. 

709. რექტორატის გადაწყვეტილებით. [“უნივერსიტეტის დღის” 
კომისიის შემადგენლობაში ალ. ჯავახიშვილის არჩევა] // 
თბილისის უნივერსიტეტი. – 1972. - 2 ივნ. - გვ. 1. 

710. [Кипиани, Ш. Я. ]. Джавахишвили Александр Николаевич (р. 
5(17). 8. 1875) // Большая Советская Энциклопедия. Изд. 3-е. - М., 
1972, - Т. 8. - С. 182-183. 

 
1973 

 
711. გედევანიშვილი, ლ.  ლენინური და სახელმწიფო პრემიების 

ლაურეატები // თბილისის უნივერსიტეტი. – 1973. - 8 თებ. - გვ. 
3. 

712. ჯორბენაძე, ს. თბილისის უნივერსიტეტი. განვლილი გზა - თბ.: 
თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1973. - 89 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 29, 39. 

713. Вершине - имя А. Джавахишвили // Вечерний Тбилиси. – 1973. - 
23 авг. - С. 4.  

714. Шенгелия, Р. Спустившись с заоблачных вершин. [Присвоено имя 
А. Н. Джавахишвили одной из высокогорных вершин с отметкой 
4 250 м н. у. м. в Центральном Кавказе] // Заря Востока. – 1973. - 9 
окт.. - С. 4.: с фото вершины имени А. Н. Джавахишвили. 

 
1974 

 
715. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოება აცხადებს 

კონკურსს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის პრემიის 
მოსაპოვებლად // კომუნისტი. – 1974. - 11 ივნ. - გვ. 4. 

716. ყიფიანი, შ.  საქართველოს კარსტი. (გეომორფოლოგიური 
დახასიათების ცდა). ტ. 1. გავრცელება, შესწავლილობა და 
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მორიგი ამოცანები. ვუძღვნი აკადემიკოს    ალექსანდრე 
ჯავახიშვილის ნათელ ხსოვნას. - თბ.: მეცნიერება, 1974. - 352 
გვ.  
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ.: 5, 6, 23, 77, 78, 80, 96, 102, 132, 
134, 151, 158, 162. 

717. Академии наук СССР и развитие грузинской науки. 1724-1974. – 
Тб.: Мецниереба, 1974. - 210 с. 
 Об. А. Н. Джавахишвили: с. 107. 

718. Джорбенадзе, С. М. Учреждения Академии наук Союза ССР и 
Тбилисский университет. (Документы и факты). – Тб.: Изд-во 
Тбил. ун-та, 1974. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 162, 164, 165, 171. 

 
1975 

 
719. [დავითაია, თ.] გეოგრაფთა ფორუმი // კომუნისტი. – 1975. - 7 

დეკ. - გვ. 4. 
720. [სურათზე]: ჩვენი სახელოვანი მეცნიერები: ნ. მუსხელიშვილი, 

ალ. ჯავახიშვილი, ი. ბერიტაშვილი, ა. შანიძე // კომუნისტი. – 
1975. - 28 სექტ. - გვ. 3. 

721. Апхазава, И. С. Озера Грузии. Посвяшается светлой памяти 
академика А. Н. Джавахишвили. - Тб.:Месниереба, 1975. -  181 с.   
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 5 

722. Церетели, Д. Патриарх грузинской географической науки: к 100-
летию со дня рождения А.Н. Джавахишвили // Вечерний 
Тбилиси. – 1975. - 15 август. 

 
1976 

 
723. აბრამიშვილი, მ. სასახელო მამულიშვილის პატივსაცემად : 

[გეოგრაფ ალ. ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი იუბილე გორის ნ. ბარათაშვილის სახ-ის სახელმწ. 
პედ. ინ-ტში] // გამარჯვება (გორი). - 1976. - 24 აპრ. 
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724. ნიჟარაძე, ნ. გამოჩენილი მეცნიერი და აღმზრდელი : [ალ. 
ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავი] / ნ. ნიჟარაძე, ნ. 
ჯიბუტი // საბჭოთა აჭარა. - 1976. - 19 ივნ. 

725. ჯავახიშვილი, თ. წარსულიდან. მოგონებები. - თბ.: საბჭოთა 
საქართველო, 1976. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 14, 114. 

 
1977 

 
726. მოკლე გეოგრაფიული ცნობარი / შემდგ. ო. ჭეიშვილი. - თბ.: 

განათლება, 1977. - გვ. 93. 
 

1979 
 
727. ჯავახიშვილი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე. – საქართველოს სსრ 

მეცნიერებათა აკადემია. პერსონალური შემადგენლობა. 1941–
1978. - თბ.: მეცნიერება, 1979. - გვ. 23. 

 
1980 

 
728. Авалиани, А. Ш., Чагунава Р. В., Тихонова, Н. Ф. Становление 

химической науки в Советской Грузии (1921-1931). – Тб.: 
Мецниереба, 1980. - 132 с. 
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 23, 52, 72, 73, 117, 118. 

 
1981 

 
729. გოგატიშვილი, შ. საქართველოს გეოგრაფიულ სახელწოდებათა 

ახსნა-განმარტებანი. რვაწლიანი საშუალო სკოლების 
მასწავლებელთათვის. - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1981. - 53 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 8. 

730. ჯორბენაძე, ს. ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა. - 
თბ.: საბჭოთა საქართველო, 1981. - 611 გვ. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 199, 329. 
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731. Институт географии им. Вахушти // В кн.: Академия наук 
Грузинской ССР. - Тб.: Мецниереба, 1981. - 415 с.  
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 81, 82, 83. 

 
1982 

 
732. მეტრეველი,   რ.   საქართველოს  საისტორიო  და  

საეთნოგრაფიო საზოგადოება. ისტორიული ნარკვევი. 
მასალები. - თბ.: ხელოვნება, 1982. - 374 გვ.  
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 31, 43, 90, 289, 299. 

733. Салищев,   К. А.  Образование  СССР  –  его влияние  и  отражение  
в  развитии советской географии // Вестник Московского 
университета. 1982. - Сер. 5. География, № 6. - С. 19-25.  
 Об А. Н. Джавахишвили: с. 23 

 
1984 

 
734. ალექსანდრე ჯავახიშვილი (1875-1973): ბიობიბლიოგრაფია / საქ. 

სსრ მეცნ. აკად., ცენტრ. სამეცნ. ბიბ-კა.; შემდგ.: გ. ბარკავა, ი. 
დუდუჩავა, შ. ყიფიანი; რედ. შ. ყიფიანი, ს. ხადური.; 
ბიბლიოგრ. რედ.: თ. ნაკაშიძისა. წინასიტყვ. ავტ.: ქ. 
ყავრიშვილი, შ. ყიფიანი. - თბ.: მეცნიერება, 1984. - 164 გვ.: სურ. 

735. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 50 წელი.  –  
თბ.: მეცნიერება, 1984. - 156 გვ.  
 ალ. ჯავახიშვილზე: გვ. 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 37, 103, 110, 111, 116, 131, 132, 145. 

736. ხარაძე, კ. გეოგრაფიული მეცნიერების კერა / კ. ხარაძე,  ჯ. 
ჯიშკარიანი  // მეცნიერება და ტექნიკა. – 1984. -  № 5. - გვ. 6-10. 

737. ხარაძე კ.  ნახევარსაუკუნოვანი გზა / კ. ხარაძე,  ჯ. ჯიშკარიანი // 
ახალგაზრდა კომუნისტი. – 1984. - 15 ნოემბ., № 137. - გვ. 3.  
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1985 
 
738. ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი – 50 / გ. გაბუნია, დ. 

გურეშიძე, პ. ვაჭრიძე, გ. მჭედლიძე. - თბ.: თსუ გამომცემლობა, 
1985. - გვ. 29.: სურ. ჩანართის მეორე გვ-ზე. 

 
1987 

 
739. გომართელი, თ. კვალი ნათელი საგზლად მთელი საუკუნე // 

სოფლის ცხოვრება. – 1987. - 24 თებ.  
740. ყიფიანი, შ. ჯავახიშვილი ალექსანდრე // ქართული საბჭოთა 

ენციკლოპედია. - თბ., 1987. - ტ. 11. - გვ. 525-526. 
741. ხარაძე, კ. საქართველოს გეოგრაფიული კალენდარი 1988: 

არაორგანული ბუნების ძეგლები. - თბ.: განათლება, 1987 -
აგვისტოს გვერდი.  

 
1988 

 
742. ხმალაძე, ო. ღირსეული მამამთავარი / ო. ხმალაძე, შ. ყიფიანი 

// თბილისი. - 1988. - 1 დეკ. - გვ. 5. 
 

1990 
 

743. ყიფიანი, შ. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოება 
საბჭოთა ხალხსი დიდ სამამულო ომის წლებში (1941-1945) // 
საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. 
XVIII. – თბ.: მეცნიერება, 1990. - გვ. 137, 139, 140, 141, 144. 

744. ხარაძე, კ. რა დავარქვათ? გავიხსენოთ : [დადგენილება აკად. ალ. 
ჯავახიშვილის სახელობის ქუჩის დარქმევაზე არ სრულდება] // 
თბილისი. - 6 აგვისტო. - 1990. - გვ. 6. 
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1991 
 

745. Джапаридзе, С.С. Лауреаты государственных премии Грузии в 
области науки и техники 1971-1990 гг. – Тб.: Мецниереба, 1991. - 
С. 27.: Биографическ. очерк, фото. 

 
2002 

 
746. კომახიძე, თ. აკადემიკოსების ოჯახი: [ალექსანდრე 

ჯავახიშვილი, მამია კომახიძე, ნინო ჯავახიშვილი] / რედ. ჯ. 
ხოფერია. - ბათუმი: აჭარა, 2002. - 356 გვ.  
ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 12-19, 35-119, 229, 318, 346-350. 

747. ხარაძე, კ. ბუნების უბადლო მკვლევარი. ლევან მარუაშვილი. 
ეძღვნება დაბადების 90 წლისთავს. - თბ.: კაბადონი, 2002. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 40. 

 
2003 

 
748. ტატაშიძე, ზ. საქართველო - მღვიმეების ქვეყანა : რა განძი 

გვქონია! [ქართველ სპელეოლოგთა საქმიანობა] / ზ. ტატაშიძე; 
ა. ჯამრიშვილი // საქართველოს რესპუბლიკა. - 2004. - 29 ივლ. - 
N174(4903). - 6 გვ. 

749. ხარაძე, კ. ქართველი მოგზაურები, გეოგრაფები, ბუნების 
მკვლევარნი: [ენციკლოპედიური ცნობარი] / კ. ხარაძე,  შ. 
ჯავახიშვილი. - თბ.: განათლება, 2003.  
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 13, 14, 316, 317. [სურ-ზე: 
ალექსანდრე ჯავახიშვილი]. 

 
2005 

 
750. მესხი, რ. დევიზით – გავუფრთხილდეთ სიცოცხლეს!" // 

სოხუმის სადროშო. -  2005. - 23 მაისი. - გვ. 3. სურ-ით. 
751. ხარაძე, კ. აკადემიკოსი ალექსანდრე ჯავახიშვილი // მასალები 

საქართველოს გეოგრაფიის აქტუალურ საკითხებზე: 
მიძღვნილი აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის 
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დაბადების 130 წლისთავისადმი. მესამე რესპუბლ. სასწ. 
მეთოდური და სამეცნიერო კონფერენცია. 2005 წ. 6 მაისი. - თბ., 
2005. - გვ. 5-7. სურ-ით. 

 
 

2011 
 
752. ხარაძე, კ. კაცი ლეგენდა. აკადემიკოსი თეოფანე დავითაია. - 

თბ., 2011.  
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 66, 115, 116.  

753. ჯაოშვილი, ვ. წარსულის გახსენება (მოგონებები). - თბ., 2011.  
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 102, 106, 117, 124-125, 128, 142-
143, 167, 170-171, 187, 268. 

 
 
 

2012 
 

754. გურული, ვ. აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის ნაშრომი: 
[სამხრეთ-დასავლეთისაქართველო ვახუშტი ბაგრატიონის 
აღწერილობით] / ვ. გურული, ლ. ჯიქია // მაცნე: ისტორიის, 
არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის 
სერია. - 2012. - № 1. - გვ. 118. 

755. საქართველოს ეროვნული ატლასი = The national atlas of Georgia 
// თსუ მეცნიერება = TSU Science : სამეცნიერო-პოპულარული 
ჟურნალი / თსუ-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
დეპარტამენტი. - 2012. - დეკემბერი. - N3. - გვ. 34-35. - ტექსტი 
ქართ. და ინგლ.  

756. ხარაძე, კ. ბუნების უბადლო მკვლევარი. ლევან მარუაშვილი. 
ეძღვნება დაბადების 90 წლისთავს. - თბ.: 2012. 
 ალ. ჯავახიშვილის შესახებ: გვ. 52, 53. 

 
2013 
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757. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი : 1933-
2013 = The Vakhushti Bagrationi Institute of Geography at TSU 
[ვახუშტი ბაგრატიონის 300 წლის იუბილესა და ვახუშტი 
ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ საქართველოს 
ახალი ატლასის გამოშვებასთან დაკავშირებით] // თსუ 
მეცნიერება = TSU Science / სამეცნიერო-პოპულარული 
ჟურნალი / თსუ საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
დეპარტამენტი. - 2013. - დეკემბერი. - N5. - გვ. 96-102. - ტექსტი 
ქართ., ინგლ.: სურ. 

758. უძველესი მეღვინეობის კერა საქართველოში : ახალი 
არქეოლოგიური აღმოჩენა // 24 საათი. - 2013. - 18 სექტ. - N3367 
(174). - გვ. A1.5. 

 
2014 

 
759. აბულაშვილი, ი. ქართველები მოსკოვის უნივერსიტეტ-

ში [ქართველების წვლილი მოსკოვის უნივერსიტეტის 
დაარსებაში, რომლებიც სწავლობდნენ და მოღვაწეობდნენ 
მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1917 წლამდე. ალ. 
ჯავახიშვილი და სხვ.] // რეზონანსი. - 2014. - 21 ივლ. - N193. - 
გვ. 9, 11. 

 
2015 

 
760. ხარაძე, კ. დიდი მამულიშვილის ღირსეული ღვაწლი / რედ.: დ. 

ნიკოლაიშვილი, დ. სართანია. - თბ.: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 
2015. - 412 გვ.  
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საიუბილეოსაიუბილეოსაიუბილეოსაიუბილეო    თარიღებითარიღებითარიღებითარიღები    

Jubilee DatesJubilee DatesJubilee DatesJubilee Dates    
 

დაბადების 60 წლისთავი 
60 Years Anniversary 

 
761. Кавришвили,  В. И.  К 35-летию научно-педагогической 

деятельности  : [и 60-летию со дня рождения] проф. Александра 
Николаевича Джавахишвили // Известия государственного 
географического общества. -1936. - Т. 68. Вып. 1. - С. 268-273 ; 
Землеведение. – 1936. - Т. 38. Вып. 2. - С. 220-225. 

 
 

დაბადების 70 წლისთავი 
70 Years Anniversary 

 
 
762. ყიფიანი, შ. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე ჯავახიშვილი // 

საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების მოამბე. – 
1946. - № 2. - გვ. 154-165. 

 
 

დაბადების 80 წლისთავი 
80 Years Anniversary 

 
 
763. ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. -

1955. -  ტ. VI : ფიზიკურ-გეოგრაფიული სერია. - 179 გვ. 
764. [ზარდალიშვილი,  გრ.] გამოჩენილი მეცნიერი // დროშა. – 1956. 

- № 1. - გვ. 7. 
765. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. – 1956. - ტ. 

58. -  198 გვ.  
 შინაარსი: ასლანიკაშვილი, ალ. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 
ჯავახიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა. - გვ. 1-8; ყიფიანი, შ. 
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ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე ჯავახიშვილის შრომების 
ბიბლიოგრაფია.  - გვ. 9-49. 

766. ნემანიშვილი, ს. გეოგრაფიული მეცნიერების დაუღალავი 
მოღვაწე // კომუნისტი. – 1955. - 25 ნოემბ. - გვ. 2. 

767. ნემანიშვილი, ს. ჩვენი ახალგაზრდობის საყვარელი 
აღმზრდელი //  ახალგაზრდა სტალინელი. – 1955. - 26 ნოემბ. - 
გვ. 2. 

768. პროფ. ალ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 80 და სამეცნიერო-
პედაგოგიური მოღვაწეობის 55 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო სესია : 28-29. XII. 1955 : მოხს. თეზ. - თბ., 1955. - 
სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტის 
გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა 
სამეცნიერო საზ-ბა. 

769. პროფ. ალ. ჯავახიშვილის საიუბილეო საღამო // ახალგაზრდა 
სტალინელი. – 1955. - 3 დეკ. - გვ. 1. 

770. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები 
(ეძღვნება  ალ. ჯავახიშვილს დაბადებიდან 80 და სამეცნიერო-
პედაგოგიური მოღვაწეობის 55 წლისთავს). – 1958. - ტ. 3. -203 
გვ.  

771. სიხარულიძე, თ. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე ჯავახიშვილი // 
სტალინელი (გორი). – 1955. - 4 ნოემბ. -  გვ. 3. 

772. სხდომა სახელმწიფო უნივერსიტეტში //  სახალხო განათლება. – 
1955. - 30 ნოემბ. -  გვ. 4. 

773. ტინტილოზოვი, ზ. ღვაწლმოსილი მეცნიერი //  ახალგაზრდა 
კომუნისტი. – 1955. -   29 ნოემბ. - გვ. 3. 

774. ყიფიანი,  შ. მოწინავე ქართველი მეცნიერი //  მეცნიერება და 
ტექნიკა. – 1955. - № 9. - გვ. 9-12. 

775. ყიფიანი, შ. პროფ. ალ. ჯავახიშვილის დამსახურება 
საქართველოს სსრ ტერიტორიის გეომორფოლოგიურ 
შესწავლასა და ზოგადი გეომორფოლოგიის საკითხების 
დამუშავებაში // საქართველოს სსრ გეოგრაფიული 
საზოგადოების შრომები (ეძღვნება  ალ. ჯავახიშვილს 
დაბადებიდან 80 და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 
55 წლისთავს). – 1958. - ტ. 3. - გვ. 3-31. 
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776. ცხოვრებაშვილი, შ. გამოჩენილი ქართველი გეოგრაფი // 
სახალხო განათლება. – 1955. - 30 ნოემბ. - გვ. 4. 

777. Асланикашвили, А. Ф. Александр Николаевич Джавахишвили / 
Асланикашвили, А. Ф и Кипиани, Ш. Я. //  Известия Всесоюзного 
географического о-ва. – 1956. - Т. 88, № 1. – С. 90-92. - С портр. 

778. Астахов, Н. Передовой советский ученый / Н.  Астахов, В. Лежава 
// Молодой сталинец. -1955. - 26 ноябр. – С. 4. 

779. Кавришвили, К. В. Александр Николаевич Джавахишвили // 
Известия АН СССР : Серия географическая. – 1956. - № 2. – С. 
145-148. - C. портр. 

 
 

დაბადების 85 წლისთავი 
85 Years Anniversary 

 
 
780. ღოღობერიძე, ც. დიდი ქართველი მეცნიერი // კომუნიზმის 

გზით (წულუკიძე). – 1960. - 5 აგვ. - გვ. 4. 
781. Dawitaia, F.  Tworcza droga A. N. Dzawachiswili i jego rola w 

rozwoju antropologii i geografii fizycznej Kaukazu : (w 85 rocznice 
urodzin i 60-lecie dzialalnosci naukowej, pedagogicrnej i spolecrnej) / 
Dawitaja, F., Kawriswili,  K. // Przeglad geograficzny (Warszawa). - 
1960. –T. 32, z. 4  -P. 603-605. 

782. Schultze, E. Zum 85. Geburtstag des sowjetischen Geographen A. 
Dschawachischvili.  // Geographische (Berlin). -   1960. - Heft 16. - S. 
174-175. 

783. Кавазашвили, И. Вся жизнь – науке // Веч. Тбилиси. -  1960. - 8 
авг. - С. 4. 
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დაბადების 90 წლისთავი 
90 Years Anniversary 

 
 
784. ბრძანებულება სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა. 

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკად. ალ. ნ. 
ჯავახიშვილის შრომის წითელი დროშის ორდენით 
დაჯილდოების შესახებ // კომუნისტი. – 1965. - 5 აგვ. - გვ. 1 ; 
Заря Востока. – 1965. - 5 авг. - С. 1; Веч. Тбилиси. – 1965. - 10 авг. 
- С. 3. 

785. გული ისევ მხნედ უძგერს // თბილისის უნივერსიტეტი. – 1965. - 
12 თებ. - გვ. 3. -  სურ. 

786. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. – 1965. - ტ. 
111 : გეოგრაფია-გეოლოგიის მეცნიერებათა სერია : III. 
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის 
პროფ. ა. ნ. ჯავახიშვილის დაბადების ოთხმოცდამეათე 
წლისთავისათვის. - თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1965.  - 328 გვ. 
 შინაარსი: ნაჭყებია, ნ. გამოჩენილი მეცნიერი, პედაგოგი და 
საზოგადო მოღვაწე. - გვ. VII-IX ; ყიფიანი,  შ. ალ. 
ჯავახიშვილის შრომების ქრონოლოგიური ბიბლიოგრაფია 
(1902-1965). - გვ. XI-XXXV. 

787. კვერენჩხილაძე,  რ. გამოჩენილი ქართველი გეოგრაფი // 
თბილისი. – 1965. - 11 ნოემბ. - გვ. 2. - სურ. 

788. ნაჭყებია,  ნ. სახელოვანი ქართველი გეოგრაფი // კომუნისტი. – 
1965. - 12 ნოემბ. - გვ. 3. - სურ. 

789. საქართველოს გეოგრაფიის პრობლემები : [სტატიების 
კრებული]. ეძღვნება ა. ნ. ჯავახიშვილის დაბადების 90 და 
სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 
65 წლისთავს. - თბ. : მეცნიერება, 1965. - 312 გვ.: ილ. და ცხრ. 1 ; 
ფოტოპორტრ. 

790. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები 
(ეძღვნება ალ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 90 და სამეცნიერო-
პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობიდან 65 
წლისთავს). - თბ. : მეცნიერება. - 1965. - ტ. 8. 
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791. ყიფიანი,  შ. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე ჯავახიშვილის 
ნაბეჭდი შრომების ქრონოლოგიური ბიბლიოგრაფია (1956-1965 
წწ.) // საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოების 
შრომები (ეძღვნება ალ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 90 და 
სამეცნიერო-პედაგოგიური და საზოგადოებრივი 
მოღვაწეობიდან 65 წლისთავს). - თბ. : მეცნიერება. - 1965. - ტ. 8. 
- გვ. 7-15. 

792. სახელოვანი მეცნიერი : [ალ. ჯავახიშვილის შრომის წითელი 
დროშის ორდენით დაჯილდოების გამო] // თბილისი. – 1965. - 
12 აგვ. - გვ. 3. 

793. ღვაწლმოსილი მეცნიერი : [ალ. ნ. ჯავახიშვილის შრომის 
წითელი დროშის ორდენით დაჯილდოების შესახებ] // 
ახალგაზრდა კომუნისტი. – 1965. - 12 აგვ. - გვ. 4. 

794. ყიფიანი, შ. გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი // მეცნიერება და 
ტექნიკა. – 1965. - № 8. - გვ. 4-6. - სურ. 

795. შეყილაძე,  გ. მხცოვანი მეცნიერი : (ფოტორეპორტაჟი) // 
სახალხო განათლება. – 1965. - 17 მაისი. - გვ. 2. 

796. Высокая оценка заслуг ученого : [К награждению орденом 
Трудового Красного Знамени А. Н. Джавахишвили] // Веч. 
Тбилиси. – 1965. - 10 авг. - С. 3. 

797. Гвелесиани,  Г. Александр Николаевич Джавахишвили //  
Известия АН СССР : Серия географическая. – 1965. - № 6. - С. 
139-141. 

798. Гвелесиани,  Г.  Маститый ученый // Веч. Тбилиси. - 1965. - 12 
ноября. – С. 3. 

799. Давитая, Ф. Ф.  Большая жизнь в науке // Заря Востока. -  1965. - 12 
ноября. - С. 3. 

800. Давитая, Ф. Ф. Корифей грузинской географии // В сб. : Проблемы 
географии Грузии. - Тб. : Мецниереба. - 1965. - С. V-VII. 

801. Джаошвили, В. Александр Николаевич Джавахишвили / 
Джаошвили, В., Кверенчхиладзе, Р // Известия Всесоюзного 
географического о-ва. – 1965. - Т.  97, вып. 6. - С. 551-553. 

802. Знаменитый ученый : [О награждении А. Н. Джавахишвили 
орденом Трудового Красного Знамени к 90-летию со дня 
рождения] //  Тбилиси. – 1965. - 12 авг. –С. 3. 
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803. Старейшина советских географов / А. М. Рябчиков, И. С. Щукин,  
Ю. Г. Саушкин,  Н. А. Гвоздецкий, К. К. Марков, В. А. Анучин  и  
Н. А. Солнцев // Вестник Моск. ун-та. Серия  V. География. - 
1965. - С. 82. - С портр.  

 
 

დაბადების 100 წლისთავი 
100 Years Anniversary 

 
804. გეოგრაფი  : [ალ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავის 

გამო] // სამშობლო. – 1975. -22 აგვ.  - გვ. 3. 
805. დავითაია,  თ. გეოგრაფი // სამშობლო. - 1975. - 22 აგვ. - № 17. - 

გვ. 6. 
806. კიკნაძე,  ნ. ღვაწლმოსილი მკვლევარი, აღმზრდელი, პედაგოგი / 

ნ. კიკნაძე,   ჯ. მესხია // თბილისის უნივერსიტეტი. – 1975. - 12 
დეკ. - გვ. 3. 

807. ნაჭყებია, ნ. გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი / ნ. ნაჭყებია, შ. 
ცხოვრებაშვილი //  თბილისი. - 1975. - 6 დეკ.  - გვ. 3. - სურ. 

808. საქართველოს ბუნება და მეურნეობა : [შრომათა კრებული] 
ეძღვნება ა. ნ. ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავს. - თბ. : 
მეცნიერება, 1977. - 264 გვ. 

809. ჯაოშვილი, ვ. მეცნიერი, აღმზრდელი / ვ. ჯაოშვილი, რ. 
კვერენჩხილაძე // კომუნისტი. - 1975. -  9 დეკ. - გვ. 3. - სურ. 

810. В честь 100-летия А. Н. Джавахишвили : [Юбилейное заседание в 
ТГУ] // Веч. Тбилиси. – 1975. - 9 дек. - С. 1. 

811. Гигинейшвили,  Г. Старейшина советской географии // Молодежь 
Грузии. -1975. - 9 дек.  - С портр. 

812. Давитая, Ф. Ф. Годы поисков и созидания / Ф. Ф. Давитая, Г. Г.  
Гвелесиани // Заря Востока. - 1975. - 7 дек. - С. 3. - С портр. 

813. Туманова, Л. Патриарх грузинской географической науки // Веч. 
Тбилиси. – 1975. - 15 авг. - С. 3. 

814. Церетели, Д. Выдающийся грузинский географ / Д. Церетели, Э 
.Кобахидзе  // Веч. Тбилиси. – 1975. - 8 дек. - С . 2. - С портр. 
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დაბადების 130 წლისთავი 
130 Years Anniversary 

 
815. მასალები საქართველოს აქტუალურ საკითხებზე, მიძღვნილი 

აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის დაბადების 130 
წლისთავისადმი. - თბ., 2005. - გვ. 5-7. სურ. 
 
 

 
მასალები გარდაცვალების შესახებ 

Materials About Death 
 

816. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე ჯავახიშვილი : [ნეკროლოგი] // საქ. 
სსრ მეცნ. აკად. მოამბე. -1973. - ტ. 70, № 1. - გვ. 252-253. 

817. ალექსანდრე ჯავახიშვილი : [ნეკროლოგი. 1875-1973 წწ.] // 
კომუნისტი. – 1973. - 24 იანვ. - გვ. 3 ; თბილისის 
უნივერსიტეტი. – 1973. - 26 იანვ. - გვ. 3 ; Заря Востока. – 1973. - 
24 янв.  - С. 3. 
 ხელმოწერა : პ. გილაშვილი, ა. ინაური, შ., ა. ჯანელიძე, ნ... [და 
სხვ.]  

818. ალექსანდრე ჯავახიშვილი :  [გარდაცვალების გამო] //  
სამშობლო. – 1973. - № 3, (თებ.) - გვ. 4. - სურ. 

819. ალ. ჯავახიშვილის დაკრძალვის ორგანიზაციის კომისიისაგან // 
კომუნისტი. -1973. - 24 იანვ. - გვ. 1; Заря Востока. – 1973. - 24 
янв. - С. 1. 

820. ალექსანდრე ჯავახიშვილი // გამარჯვება (გორი). -  1973. - 27 
იანვ. - გვ. 3, 4. 
 პარალ. ტექსტი რუს. 

821. ზარდალიშვილი, გრ. ქართული გეოგრაფიული მეცნიერების 
მამამთავარი // თბილისი. – 1973. - 25 იანვ. - გვ. 3. 

822. კვერენჩხილაძე, რ. ალექსანდრე ჯავახიშვილი // ისტორია, 
საზოგადოებათმცოდნეობა, გეოგრაფია სკოლაში. – 1973. - № 1. 
- გვ. 71-73. 

823. საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური 
კომიტეტის, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 
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პრეზიდიუმისა და საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსაგან : 
[ცნობა ალ. ნ. ჯავახიშვილის გარდაცვალების შესახებ] // 
კომუნისტი. – 1973. - 23 იანვ. - გვ. 1; თბილისი. – 1973. - 23 იანვ. 
- გვ. 1 ; Заря Востока. – 1973. – 23 янв. – С. 1. 

824. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის, 
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის დედამიწის 
შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილების და ვახუშტის სახ. 
გეოგრაფიის ინსტიტუტის განცხადება : [აკად. ალ. ნ. 
ჯავახიშვილის გარდაცვალების გამო] // კომუნისტი. – 1973. -24 
იანვ. - გვ. 3 ; Заря Востока. – 1973. - 25 янв. – С. 4. 

825. საქართველოს სსრ უმაღლესი და საშუალო სპეციალური 
განათლების სამინისტროს და თბილისის შრომის წითელი 
დროშის ორდენოსან სახელმწ. უნივერსიტეტის განცხადება : 
[აკად. ალ. ნ. ჯავახიშვილის გარდაცვალების გამო] // 
კომუნისტი. – 1973. -24 იანვ. - გვ. 3. 

826. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის 
ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე ჯავახიშვილის ხსოვნის 
უკვდავყოფის შესახებ // საქართველოს სსრ მთავრობის 
დადგენილებათა კრებული. - 1973. - № 2. - გვ. 90. 

827. ცხოვრებაშვილი, შ. მასწავლებლის ხსოვნას // თბილისის 
უნივერსიტეტი. – 1973. - 26 იანვ. - გვ. 3. 

828. А. Н. Джавахишвили. 1875-1973 гг. : [Некролог] // Известия АН 
СССР : Серия геогр. – 1973. - № 3. - С. 155-156. - с портр. 
 Подписи: И. П.  Герасимов,  Ф. Ф.  Давитая,  Н. В. Думитрашко,  
Д. А. Лилиенберг,  А. Г.  Чикишев : Редколлегия журнала. 

829. Александр Николаевич Джавахишвили : [Некролог] // Известия 
Всесоюзного географического общества. – 1973. - Т. 105, № 4. - С. 
388-389. 
 Подписи: С. В.  Калесник,  Ф. Ф.  Давитая,  А. Ф.  Трешников,  
М. П.  Петров,  Б. Н.  Семевский. 

830. Памяти патриарха грузинской географии // Вестник Моск. 
университета : Сер. 5. География. – 1973. - № 2.  - С. 120. 
 Подписи: Коллектив географического факультета Московского 
университ 
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სახელთასახელთასახელთასახელთა        საძიებელისაძიებელისაძიებელისაძიებელი    
Указатель  имёнУказатель  имёнУказатель  имёнУказатель  имён    

 

აბრამიძე,  შ.  579 
ასლანიკაშვილი,  ალ. 345, 550, 562, 765 
ასლანიკაშვილი,  ალ.  (რედ.) 359, 374  
ასლანიკაშვილი, ალ. (მასზე) 510, 702, 703 
ასლანიშვილი, ი. 62, 295 
ასტახოვი, ნ.  208, 210, 212 
აფაქიძე, ლ.  629 
აფხაზავა, ი.  230 
ახვლედიანი,  გ.  (მასზე)  669 
  
ბაგრატიონი,  ვახუშტი  (მასზე)   109, 110, 119, 293, 754, 757  
ბარკავა, გ. 734 
ბარნოვი,  ალ. 655 
ბერიტაშვილი,  ი.  (მასზე)  652, 669, 720 
ბერძენიშვილი,   ნ.   (მასზე)  521  
ბოცვაძე, ლ (რედ-გამომც.) 443, 445 
ბოცვაძე, ლ (მასზე) 510 
 
გაბუნია, გ. 738 
გამსახურდია,  კ.  (მასზე) 521 
გამყრელიძე, გ.  528  
გეგეშიძე, მ. 634 
გედევანიშვილი, დ. 656 
გედევანიშვილი, ლ.  711 
 
 
გეხტმანი, გ. 105, 107, 122, 123, 135, 136, 140, 142, 145, 148,  
 
157, 311, 317, 323, 330, 332, 337, 339, 343, 349, 518. 
გეხტმანი, გ. (მასზე) 224, 259, 523, 530, 543, 683    
გველესიანი,  გ. 259, 689 
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გვერდწითელი,  შ.  357, 563 
გილაშვილი.  პ.  817 
გოგატიშვილი,  შ.  729 
გოგებაშვილი,  ი.  (მასზე)   143, 335 
გოგიბედაშვილი,  ზ.  (რედ.)  402 
გოზალიშვილი,   შ.  564 
გომართელი,  თ.   658, 739 
გორგოძე,  ლ.   657 
გურგენიძე,   გ.   143, 196, 335, 376, 626 
გურეშიძე, დ.  738 
გურული, ვ.  754 
  
დ-ი  487 
დავითაია, თ.  228, 259, 719, 805 
დავითაია, თ.  (მასზე)  702, 703, 752 
დევიძე, ნ.  365, 580 
დეკანოსიძე,  თ.  605 
დვალი, დ.  630 
დონდუა,  გ. 154 
დონდუა, დ.  291, 303, 304, 306, 307, 309, 312, 524 
დუდაევი,  ი.  612  
  
ვასაძე,  თ.  659 
ვაჭრიძე, პ.  738 
ვეკუა,  ი.  660 
ვეშაპელი, გრ. [ვეშაპიძე, გრ.] 39, 454 
ვლადიმიროვი,  ლ.  228 
ვირსალაძე, სპ.  474 
  
ზარდალიშვილი, გ.  259, 690, 764, 821 
 
თურნავა,  ს.  511 
თუხარელი, მ.  420 
  
ინაური,  ა.  817 



165 

 

იუზუფ  ბეი  467, 468 
  
კავკასიძე,  რ.  402 
კაკაბაძე, ი.  645 
კაპანაძე,  ჩ.  459-461 
კარბელაშვილი,  ლ.  135, 136, 140, 142, 145, 148, 157, 323, 330, 332, 

337, 339, 343, 349, 543  
კეკელიძე,  კ.  (სურ.)  613, 699 
კეცხოველი, ნ.  85, 358, 496 
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