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დაბადების თარიღი:  10 მაისი 1943 წელი 
 
სამუშაო ადგილი, თანამდებობა: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის            
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს 
ეთნოლოგიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 
 
მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. N 2, კორ. 11 
 
ელ-ფოსტა: nmindadze@gmail.com 
 
განათლება/ტრენინგი: 1960-1965 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორიკოსი, დიპლომი: Т № 
522704, 1965 წ. 
 
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. 
 
დისერტაციები: საკანდიდატო - 1977 წ., „აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა 
ხალხური მედიცინა (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“ (დიპლომი ИТ 
№002317); სადოქტორო - 2000 წ., „ქართული ხალხური სამედიცინო კულტურა“ 
(დიპლომის  №001026). 
 
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 
 
1972-2006 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და 
ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის: უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ-
თანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი, განყოფილების   გამგე. 
2006 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 
2009 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახწლმწიფო   
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიწვეული პროფესორი   
 
ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური 
 
გამოქვეყნებული შრომების სია: 
 
1. რაციონალური ელემენტები ქართულ ხალხურ მედიცინაში, „მაცნე“, N3, 

ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 
თბ., 1975, გვ. 110-119. 

2. ხალხური სამკურნალო იარაღები, „ძეგლის მეგობარი“, N40 თბ., 1976.  
3. მთიელი დასტაქრები, „მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის,“ ტ. XIX, 

თბ., 1978, გვ. 118-122. 



4. ბავშვთა ინფექციურ დაავადებებთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულება და რწმენა-
წარმოდგენები ფშავ-ხევსურეთში, „მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“, 
ტ. XX, თბ., 1979, გვ. 122-128. 

5. რჩეულობის ინსტიტუტი და ფსიქო-ნერვული დაავადებანი ფშავში, „მასალები 
საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“, თბ., 1981. ტ. XXI., გვ. 153-162. 

6. ქართული ხალხური მედიცინა (აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა 
ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), თბ., 1981, მონოგრაფია. 

7. ნამკალ-ნათიბის ერთეულები, „საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
ატლასი“ (მასალები. მემინდვრეობა), თბ., 1985, გვ. 70-83. 

8. ქადაგობის საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში, „მასალები 
საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“, ტ. XXIII, თბ., 1987, გვ. 174-180. 

9. რაჭა-ლეჩხუმის ეთნოგრაფიული ექსპედიციის ანგარიში, „საველე-
ეთნოგრაფიული ძიებანი“, თბ., 1988 (თანაავტორი ნ. აბაკელია). 

10. სამცხე-ჯავახეთის ეთნოგრაფიული ექსპედიციის ანგარიში, „საველე-
ეთნოგრაფიული ძიებანი“, თბ., 1990, გვ. 41-50 (თანაავტორი ნ. აბაკელია). 

11. ქართული ხალხური მედიცინის ეთნოლოგიური კვლევის მიზანი და ამოცანები, 
„მაცნე“ #1, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების 
ისტორიის სერია, თბ., 1990, გვ. 33-43. 

12. სამედიცინო ტერმინები ქართული ხალხური მედიცინის კვლევის წყარო, „მაცნე“ 
#2, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 
თბ., 1993, გვ. 67-77. 

13. Customs Related  to Childers Infectious Diseases in Georgia, Folk Beliefs Today, Academy 
of Sciences Institute of Estonian Language and Estonian Museum of Literature, Tartu,  1995. 
Pp. 324-329. 

14. ხალხური სამედიცინო ცოდნის ამსახველი რამდენიმე ტერმინის შესახებ, 
„ქართველური მემკვიდრეობა“ I, ქუთაისი, 1996, გვ. 187-192. 

15. ქართველი ხალხის ცოდნა დაავადებისა და გარემოს შესახებ,  „დაავადება და 
გარემო, თბ., 1996, გვ. 1-19.  

16. ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებები ხევსურეთში, კრ. 
„ტრადიციული ქართული სამედიცინო კულტურა“ I, თბ., 1997. 

17. მშობიარობისა და ჩვილი ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებები 
საქართველოში (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა), თბ., 1997 

(თანაავტორი დ. დიდებულიძე), გვ. 7-40. 
18. ბოლო სიტყვა, კრ. „ტრადიციული ქართული სამედიცინო კულტურა“ I, თბ., 

1997, გვ. 36-149. 
19. დაავადებათა ხალხური ეტიოლოგია, მედიცინის ისტორიკოსთა საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, მიძღვნილი ქართული 
სამედიცინო ძეგლის ,,უსწორო კარაბადინის" 1000 წლისთავისადმი, თბილისი, 
1998, გვ. 159-164. 

20. ქართული ხალხური მედიცინის რეგიონალური თავისებურებანი, „ქართველური 
მემკვიდრეობა“ III, ქუთაისი 1999, გვ. 132-138. 

21. On the History of the Development of Medicine in Georgia, „The Diffusion of Greco-Roman 
Medicine in the Middle East and Caucasus“, Edited by John A. C. Greppin, New-York, 1999, 
pp. 221-238. 



22. Traditional Metodsof Preventive Medicine in Georgia, „The Diffusion of Greco-Roman 
Medicine in the Middle East and Caucasus“, Edited by John A. C. Greppin, New-York, 1999, 
pp. 238-250.  

23. ტრადიციათა მოდიფიკაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ხალხურ 
სამედიცინო სისტემებში, „ქართველური მემკვიდრეობა“, IV, ქუთაისი, 2000, გვ. 
245-250. 

24. სამცხე-ჯავახეთის ტრადიციული სამედიცინო კულტურის ისტორიიდან, კრ. 
„მესხეთი, ისტორია და თანამედროვეობა“, ახალციხე, 2000 (თანაავტორი ნ. 
ჩირგაძე), გვ. 134-139. 

25. თინათინ ყაუხჩიშვილი და საქართველოს ტრადიციული მედიცინის ისტორიის 
საკითხები, კრ. „ქართული წყაროთმცოდნეობა“ IX, თბ., 2000, გვ. 48-52. 

26. რელიგური სინკრეტიზმი ქართულ ხალხურ მედიცინაში, „ქართველური 
მემკვიდრეობა“ V, ქუთაისი, 2001, გვ. 156-169. 

27. ქართული ხალხური სამედიცინო ცოდნის ჩამოყალიბების ისტორიისათვის, 
„მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“, ტ.  XXIV, თბ., 2001, გვ. 208-220. 

28. ქართველი ხალხის სამედიცინო აზროვნების ისტორიიდან - დაავადებათა 
ხალხური კლასიფიკაცია, კრ. „ოჩხარი“, ჯულიეტა რუხაძისადმი მიძღვნილი 
„ისტორიული და ფილოლოგიური ძიებანი“, თბ., 2002, გვ. 307-314. 

29. სამედიცინო გეოგრაფიის ეთნოკულტურული ასპექტები, კრ. „ქართველი ხალხის 
ეთნოგენეზი“, თბ., 2002, გვ. 226-233. 

30. ტრადიციული ქართული მედიცინა ევროაზიულ სივრცეში, „ქართველური 
მემკვიდრეობა“ VI, ქუთაისი, 2002, გვ. 121-133. 

31. Georgien: Wechseljahre aus traditioneller Sicht Regel - lose Frauen, Wechseljahre im 
Kulturvergleich, ,Herausgageben von Godula Kosak und Ulrike Krasberg (Hg), Printed in 
Germany, 2002, pp. 87-94. 

32. ადამიანის სიცოცხლის ასაკობრივი ციკლების ფსიქო-ფიზიოლოგიური 
თავისებურებანი და ცხოვრების ტრადიციული წესი, ჟურნ. „ჩუბინი“, თბ., 2003, 
გვ. 11-29. 

33. გელასი კესარიელის ერთი ცნობის ინტერპრეტაციისათვის, „მასალები 
საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“,  XXVI, თბ., 2004 (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე), 
გვ. 138-142. 

34. ეკლესია-მონასტრების სოციალური ფუნქციის საკითხისათვის, სამეცნ. ჟურნალი 
„ლოგოსი“, 2, თბ., 2004, გვ. 133-139. 

35. მართლმადიდებელი სამყარო და ქართველი ქალი, კრ, „ქართული 
წყაროთმცოდნეობა“ X, თბ., 2004 (თანაავტორი ნ. ხაზარაძე), გვ. 113-140. 

36. ქართული ხალხური სამედიცინო ტრადიციები - კახეთი (თანაავტორი ნ. 
ჩირგაძე), თბ., 2005, ქართულ-ინგლისური, წიგნი.  

37. რწმენა-წარმოდგენები დაავადებათა გამომწვევი მიზეზების შესახებ, „მასალები 
საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის“, XXV, თბ., 2005, გვ. 232-244. 

38. ქართული ხალხური მედიცინის მკვლევარი, „მასალები საქართველოს 
ეთნოგრაფიისათვის“, XXV, თბ., 2005, გვ. 363-364. 

39. Notizen zur Georgishen Folklore und Vilkskunst, Georgien Land des Goldenen Ulies, 
Wostok, 2005, pp. 70-72. 

40. ქართული ტრადიციული მედიცინის ისტორიიდან (ავი თვალი), „ქართველური 
მემკვიდრეობა“ X, ქუთაისი, 2006, გვ. 174-183. 



41. სივრცე და დრო ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებულ რწმენა- წარმოდგენებსა 
დაწეს-ჩვეულებებში (აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ეთნოგრაფიული 
მონაცემების მიხედვით), „კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული“, XII, თბ., 
2006, გვ. 232-243. 

42. წმინდა ბარბარე ქართულ ტრადიციაში, სამეცნიერო ჟურნალი „ლოგოსი“, #4,     
თბ., 2007, გვ. 294-301. 

43. აჭარის ტრადიციული მედიცინის ისტორიიდან (დაავადებათა პრევენციის 
ხალხური საშუალებები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა,“ 
სხალთის ეპარქია, 2008 (მასალები), გვ. 310-313. 

44. ქართველი ხალხის ტრადიციული წარმოდგენები ადამიანის შესახებ (სხეული, 
სული), „ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“, თბ., 2008, გვ. 269-
278. 

45. ქრისტიანული ანთროპოლოგია და ქართველი ხალხის შეხედულება ადამიანის 
შესახებ, კრ. „ანთროპოლოგია - მომავლის მეცნიერება?“,  თბილისი, 2008, გვ.  62-
83. 
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