
# avtori dasaxeleba weli

1 შარვაშიძე ა. 

მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შასასრულებლად 
სასწავლო კურსში რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი 
კურსი 2016

2 ფოცხვერაშვილი დ. ანტუან ბურდელი 2014

3 Шарикадзе М. Аптские. Аммониты. Кавказа 2015

4 გაფრინდაშვილი გ. ტიხრული მინანქარი ძვლის ფაიფურის ფუძეზე 2015

5 შრომები №2(496)2015 2015

6 შრომები №1(496)2015 2015

7

აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და 
კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება,მართვა" შრომები 2015

8 ობგაძე თ. ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები ტ.2 2015

9 მჭედლიშვილი მ. სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის საფუძვლები 2015

10 კანაშვილი რ. ფერადი მეტალურგიის აპარატურა 2015

11 ჩხიკვაძე ე. ჰიდროელექტრომეტალურგია 2015

12 ავტოსატრანსპორტო ტერმინოლოგიის ცნობარი 2015

13

სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
თეზისების კრებული 2015

14 ბაციკაძე ტ. მასალათა გამძლეობის რჩეულ ამოცანათა ამოხსნილი ნიმუშები 2015

15 ბაციკაძე ტ. მასალათა გამძლეობა  მე-2 ნაწ. 2015

16 კახნიაშვილი ი. პლატინოიდების მეტალურგია 2015

17 რატიანი გ. ჰაერის კონდიცირება და სიცივით მომარაგება 2015

18 რუხაძე ო.

ამძრავთა ავტომატიზებული ელექტრო-ჰიდრავლიკური და პნევმატიკური 
სისტემები 2015

19 კუპრავა რ. მართვა ბიოსამედიცინო სისტემებში 2015

20 ჯაფარიძე ა. არიან-ქართლი 2015

21 თურმანიძე რ. მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია 2015

22 კვიციანი ტ. თეორიული მექანიკის კურსი სტატიკა და კინემატიკა 2015

მიღებული ლიტერატურის სია

თურმანიძე რ

22 კვიციანი ტ. თეორიული მექანიკის კურსი სტატიკა და კინემატიკა 2015

23 რაულ კუპრავა 70 2015

24 აბაიშვილი ვ.

მეცნიერული კვლევის საფუძვლები ხის დამუშავების ტექნოლოგიასა და 
სატყეო საქმეში 2015

25

აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და 
კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება,მართვა" შრომები 
კონფერენციის მასალები 2015

26 ასათიანი ნ. სახვითი ხელოვნების ნიმუშთა მხატვრულ-სტილისტური ანალიზი 2015

27 ბარბაქაძე მ. დატვირთვა-განტვირთვის მექანიზაცია საზღვაო ტრანსპორტზე 2015

28 სვანაძე მ. საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები 2015

29 კლიმიაშვილი ლ. მტყუნებათა შეფასება წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემებში 2015

30 ფრანგიშვილი ა. საექსპერტო სისტემები 2015

31 Цулейскири Г. Строительное Черчение 2015

32 შერვაშიძე თ. მათემატიკური სტატისტიკა ბიზნესსა და ეკონომიკაში 2016

33 დუნდუა ალ. ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო სისტემები 2016

34 ბოცვაძე ლ. ინტერმოდალური გადაზიდვების მართვა 2015

35 Купреишвили С. Записки резервуарщика 2015

36 სტუ-ს შრომები №19,2015 2015

37 მაჭარაძე თ. ეკონომიკური ანალიზის ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2016

38 გრიგორაშვილი თ. ვაგონები 2016

39 სონღულაშვილი ვ.

სახელმწიფოსა და ეკლესიის სამართლებრივი ურტიერტობა XI-XII 
საუკუნეების საქართველოში 2016

40 კუპრავა რ. მართვა ბიოსამედიცინო სისტემებში 2015

41 კატალოგი2014 წ.11-13 აპრილი 2014

42 ქარუმიძე ვ. საერთაშორისო ორგანიზაციები 2004

43 მაისურაძე დ. ეკოტურიზმის საფუძვლები 2014

44 ხვიჩია გ.

ლითონსაჭრელი ჩარხების კინემატიკური სქემების პირობითი აღნიშვნები 
და ტიპური მექანიზმები 2014

45 ხვიჩია გ. ურთიერთშეცვლადობა,სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები 2015

46 მაზიაშვილი დ. ტომ სტოპარდი და პოსტმოდერნიზმი 2014



47 კობახიძე თ. ტომას ელიოტი და მაღალი მოდერნიზმის ლიტერატურული ესთეტიკა 2015

48 ბაციკაძე ტ. მასალათა გამძლეობა  მე-2 ნაწ. 2015

49 ბაციკაძე ტ. მასალათა გამძლეობის რჩეულ ამოცანათა ამოხსნილი ნიმუშები 2015

50 III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2014 წლის 30-31 მარტი 2014

51 ლიტერატურული თეორიის ქრესტომათია 3 ნაწ. 2015

52 მორჩილაძე ჯ. "ტვირთმცოდნეობა" 2016

53 მორჩილაძე ჯ.

სასწავლო კურსში- სატვირთო და კომერციული მუშაობის მართვა 
სარკინიგზო ტრანსპორტზე 2016

54 დიდებაშვილი ბ.

რკინიგზის სადგურები და კვანძები მახარისხებელი სადგურის 
დაპროექტება 2016

55 დიდებაშვილი ბ. რკინიგზის გამყოფი პუნქტები 2016

56 გრიგორაშვილი თ. რკინიგზის ტექნიკური ექსპლოატაციის წესები 2016

57 გრიგორაშვილი თ. "ვაგონები" 2016

58 ალადაშვილი ქ.

"სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის ავტომატური მუხრუჭები და 
მოძრაობის უსაფრთხოება 2016

59 შარვაშიძე ა.

მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად 
სასწავლო კურსში "ვაგონების წარმოებისა და რემონტის ტექნოლოგია" 2016

60 ცაავა გ.

ფულის თეორიის ევოლუცია და ირვინგ ფიშერის "მიმოქცევაში ფულადი 
მასის გაანგარიშების ფორმულაში" კორექტივის შეტანის შესახებ  ლექციის 
კონსპექტი 2016

61 ცაავა გ. ფულის ფუნქციების გაფართოების რეალობა 2016

62 სურგულაძე გ.

კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების Windows დეველოპმენტი: 
Workflov ტერმინოლოგია ნაწ.2 2015

63 მორჩილაძე რ.

მეთოდური მითითებები  საკურსო სამუშაოების შესასრულებლად. 
საგანში: სავაგონო მეურნეობა 2016

64 მეთოდური მითითებები კურსში"ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა" 2016

65 თელია გ.

საექსპლუატაციო მუშაობისა და გადაზიდვების პროცესების მართვა 
რკინიგზის ტრანსპორტზე 201665 თელია გ. რკინიგზის ტრანსპორტზე 2016

66 ხარიტონაშვილი ვ.

ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების პარამეტრების განსაზღვრის 
მეთოდიკა 2016

67 თევდორაზე ს. ტურიზმის მარკეტინგი 2014

68 ბარათაშვილი ე. საქართველოს ეკონომიკა 2016

69 ბარათაშვილი ე. სახელმწიფო ინვესტიციების  ეკონომიკურ-სამართლებრივი რეგულირება 2016

70 ბარათაშვილი ე. შედარებითი მენეჯმენტი და კლასტერიზაცია 2016

71 ბარათაშვილი ე. მენეჯმენტი წ.1 2016

72 ბარათაშვილი ე. მენეჯმენტი წ.2 2016

73 იორდანიშვილი ი. საქართველოს წყალსამეურნეო ობიექტების კადასტრი 2015

74 ბოცვაძე ლ.

ინტეგრირებული ლოგისტიკისა და მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი.   
ინტეგრირებული ლოგისტიკის მენეჯმენტი წ.1 2015

75 ბოცვაძე ლ.

ინტეგრირებული ლოგისტიკისა და მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი.  
მიწოდებათა ჯაჭვის მენეჯმენტი.  წ.2 2015

76 სტურუა რ. დღეები, თეთრი მარგალიტები 1 2016

77 სტურუა რ. დღეები, თეთრი მარგალიტები 2 2016

78 თელია გ. გადაზიდვის ორგანიზაცია და მართვა სარკინიგზო ტრანსპორტზე 2016

79 ანთოლოგია     მე-4 ტ. 2015

80 ბელოუ  ს. ჰენდერსონი, წვიმის მეფე 2014

81 პლათი ს. ზარხუფი 2014

82 ალენი ვ. თანამდევი მოვლენები 2014

83 ოუტსი ჯ.კ. შავი წყალი 2014

84 კერუაკი ჯ. დჰარმის მაწანწალები 2014

85 ვონეგუტი კ. სარწეველა ფისოსათვის 2014

86 ოსტერი პ. ილუზიების წიგნი 2014

87 კინგი ს. კერი 2015

88 იუჯინიდისი ჯ. თვითმკვლელი ქალწულები 2015

89 კეპოუტი თ. ხელის აუკანკალებლად 2015

90 აპდაიკი ჯ. ბრაზილია 2015

91 მიტჩელი მ. ქარწაღებულნი ნაწ.2 2014

92 ლეფსვერიძე ქ. მსოფლიო ლიტერატურის ასი შედევრი 2014

93 ჰემინგუეი ე. მშვიდობით იარაღო 2015

94 დიუმა ალ. მარგარიტა გოტიე 2015

95 სიბოლდი ე. საყვარელი ძვლები 2015



96 ფორმანი გ. სად წავიდა 2015

97 ფორმანი გ. თუ დავრჩები 2015

98 ფალკოფი მ. საიდუმლო 2015

99 ზუზაკი მ. წიგნის ქურდი 2015

100 იანსი რ. მეხუთე ტალღა 2016

101 კასი კ. შერჩევა 2016

102 ფორმანი გ. მე აქ ვიყავი 2015

103 ოლივერი ლ. დელირიუმი 2015

104 კინგი ს. ბნელი კოშკი მსროლელი 2014

105 კინგი ს. ბნელი კოშკი სამის გამორჩევა 2015

106 კინგი ს. ბნელი კოშკი  უნაყოფო მიწები წიგნი 1 2015

107 კინგი ს. ბნელი კოშკი უნაყოფო მიწები წ.2 2015

108 კინგი ს. მისტერ მერსედესი 2015

109 ფაულზი ჯ. ფრანგი ლეიტენანტის საყვარელი 2015

110 პაზოლინი პ. ქუჩის ბიჭები 2015

111 რუშდი ს. ეშმაკეული აიები 2015

112 ბროხი ჰ. მთვარეულები 2015

113 რუშდი ს . ჯოზეფ ანტონი 2015

114 როთი ფ. ამერიკული პასტორალი 2014

115 რემარკი ე.მ. სამი მეგობარი 2015

116 ტურგენევი ი. პირველი სიყვარული 2015

117 კორტასარი ხ. კლასობანა 2015

118 რუშდი ს. ფლორენციელი ჯადოქარი 2014

119 გოეთე ი.ვ. ფაუსტი 2014

120 ვულფი ვ. გზა შუქურისკენ 2014

121 სარამაგუ ჟ. იესოს სახარება 2015

122 ჩეხოვი ა. ქალი ძაღლით 2014

123 ლი ჰ. ნუ მოკლავ ჯაფარას 2015

124 ლარსონი ს. გოგონა დრაკონის ტატუთი 2015

125 ლარსონი ს. გოგონა,რომელმაც კრაზანების ბუდე დაანგრია 2014

126 შარაშენიძე თ. დიპლომატიის ისტორია 1890-1920 2015

127 ო'ჰენრი კომბოსტო და მეფეები 2014127 ო'ჰენრი კომბოსტო და მეფეები 2014

128 ბრაუნი დ. ინფერნო 2015

129 ვერმესი ტ. ის კვლავ აქ არის 2015

130 გრინი ჯ. ბედის ვარსკვლავის ბრალია 2015

131 კოელიო პ. გამარჯვებული მარტოა 2015

132 გრინი ჯ. ქაღალდის ქალაქები 2015

133 გრინი ჯ. თოვს და ითოვოს! 2015

134 კრაკაუერი ჯ. ველურ გარემოში 2015

135 უელბეკი მ. მორჩილება 2015

136 ნაბოკოვი ვლ. ლოლიტა 2014

137 მურაკამი ჰ. ნორვეგიული ტყე 2016

138 მორჩილაძე აკა ქართულის რვეულები მე-19ს. სურათები 2014

139 უელბეკი მ. კუნძულის შესაძლებლობა 2015

140 მარკესი გ.გ. ერთი ტყვეობის ამბავი 2015

141 სტაინბეკი ჯ. ტორტილა ფლეტი 2015

142 შმიტი ე.ე ოსტენდელი მეოცნებე 2015

143 ბერჯესი ე. მექანიკური ფორთოხალი 2015

144 გიდი რ. ვამპირების აკადემია 2015

145 ტოლკინი ჯ.რ. სილმარილიონი 2015

146 პასკალი ბ. აზრები 2014

147 კლერი კ. ძვლების ქალაქი 2015

148 კლერი კ. ფერფლის ქალაქი 2015

149 კაფკა ფ. გოდოლი 2014

150 პრუსტი მ. სოდომი და გომორი 2015

151 ჰოსეინი ხ. ფრანით მორბენალი 2014

152 იშიგურო კ. დაფლული გოლიათი 2015

153 ფოლკნერი უ. გვამის შემგინებელი 2015

154 კოელიო პ. აკრაში ნაპოვნი ხელნაწერი 2015

155 დოიაშვილი თ. ვკითხულობთ კლასიკას 2014

156 ბურჭულაძე ზ. ტურისტის საუზმე 2015

157 შარდენი ჟ. მოგზაურობა საქართველოში 2014

158 ვაჩნაძე მ. საქართველოს ისტორია19-20 ს. 2014

159 ვაჩნაძე მ. საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან 1801 წლამდე 2014

160 ასათიანი ნ. საქართველოს ისტორია

161 ჯავახიშვილი მ. ჯაყოს ხიზნები 2014



162 დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია 2015

163 უნივერსალური ვიზუალური ლექსიკონი 2015

164 იოსებიძე ნ. მეურნის ენციკლოპედია წ.6 2015

165 ლორთქიფანიძე ნ. ძველი ქართული სამკაული 2015

166 შოკოლადი 2014

167 დესერტების ოქროს წიგნი

168 ფამუქი ო. ნივთების უმანკოება 2014

169 ბელი ა. პეტერბურგი 2015

170 იოსებიძე ნ. ყველაფერი საოჯახო მეურნეობის შესახებ.მეურნის ენციკლოპედია 2015

171 სიბრძნის ენციკლოპედია წ.1 2015

172 მუხიგული მ. დიდი საოჯახო სამედიცინო ენციკლოპედია  წ.2 2015

173 ყველაფერი ყველაფერზე  წ.3 2015

174 ქართული ხალხური ზღაპრები წ.4 2015

175 მაკგი კ. ცხოველების ენციკლოპედია წ.5 2015

176 ხოფერია ნ. საოჯახო წიგნი   წ.7 2015

177 ჭელიძე ვ. ქართლის ცხოვრების ქრონიკები წ.8 2015

178 გელოვანი ა. მითოლოგიური ლექსიკონი წ.10 2016

179 შექსპირი უ. პიესები 2014

180 გაჩეჩილაძე მ. ჩვენი ღირსებანი 2015

181 უნივერსალური სამედიცინო ენციკლოპედია 2015

182 დელიბესი მ. ორი რომანი 2014

183 ფონტანე თ. ეფი ბრისტი 2014

184 ტანპინარი ა. დროის ინსტიტუტი 2014

185 გრინი ალ. ტალღებზე მორბენალი 2015

186 დ'ანუნციო გ. ტკბობა 2015

187 ჟიდი ა. ცოლთა სკოლა 2015

188 მონტესკიე შ.ლ. სპარსული წერილები 2015

189 კრისტი ა. როჯერ ეკროიდის მკვლელობა წ.2 2015

190 კრისტი ა. საფრთხე ენდჰაუსში ტ.4 2015

191 კრისტი ა. მკვლელობა აღმოსავლეთის ექსპრესში  ტ.1 2015

192 კრისტი ა. სიკვდილი ნილოსზე ტ.5 2015

193 ქართულ-იტალიური ლექსიკონი 2015193 ქართულ-იტალიური ლექსიკონი 2015

194 ნემსაძე შ. ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები 2015

195 ბუაჩიძე კ.ტ. სარეველა მცენარეები (ჰერბოლოგია) 2015

196 აგლაძე გ. მდელოსნობა (მდელოთ საკვებწარმოება) 2014

197 ქენქაძე პ. მეთოდური მითითებები 2016

198 ცერცვაძე  ა. სადაზღვევო საქმე 2016

199 Жуковский В. Математические основы золотого правила 2016

200 Клдиашвили в. Расчеты асинхронных двигателей при перемотке 2016




