
# ავტორი დასახელება წელი

1 მარკესი გ.გ ერთი ტყვეობის ამბავი 2015

2 იშიგურო კ. დაფლული გოლიათი 2015

3 თოფურია ვ. რუსულ ქართული ლექსიკონი 2009

4 კოელიო პ. ადიულტერი 2015

5 უმითი ა. ეძღვნება სტამბოლს 2015

6 სარტრი ჟ.პ. გულისრევა 2015

7 ტოლკინი ჯ.რ.რრ სილმარილიონი 2015

8 ქუიქი მ. იმედის სხივთა კრებული 2015

9 კრაკაუერი ჯ. ველურ გარემოში 2015

10   ფრანსი ა.            ანგელოზთა აჯანყება 2014

11 უაილდი ო. დორეან გრეის პორტრეტი 2016

12 ტილიე კ. ჩემი ბიძია ბენჟამენი 2016

13 ფრიში მ. ლურჯწვერა 2016

14 მურაკამი ჰ. 1Q84     წ.1 2016

15 ო.ჰენრი ნოველები 2013

16 პავიჩი მ. უნიკალური ეგზემპლარი 2015

17 რუსულ-ქართული ლექსიკონი

18 ნეველი ს.
ორსული აქლემი  გასაუბრება ღმერთთან.  

სიკვდილის სამკუთხედი 2015

19 სტაინბეკი ჯ. ტორტილა ფლეტი 2015

20 კანტი ე. პრაქტიკული გონების კრიტიკა 2016

21 შმიტი ე.ე. პილატეს სახარება 2015

22 კოელიო პ. გამარჯვებული მარტოა 2015

23 იშიგურო კ. არასოდეს გამიშვა 2015

24 ან ბერნე პილატე პონტოელის მემუარები
25 ფიცჯერალდი ფ.ს. დიდი გეტსბი 2015

26 ლიოსა მ.ვ. ცუდი გოგოს ოინები 2015

27 კლდიაშვილი ს.
ქართულ-რუსული სასაუბრო და 
ლექსიკონი 2013

28 ბრაუნი დ. ინფერნო 2015

29 ქუინი დ. ისმაელი 2016

30 შევალიე ტ. გოგონა მარგალიტის საყურით 2015

31 კოელიო პ. თერთმეტი წუთი 2016

32 ფოლკნერი უ. აგვისტოს ნათელი 2015

33 უაილდი ო. ქანთერვილის მოჩვენება 2016

34 პავიჩი მ. ბელგრადის ბიოგრაფია 2015

35 პავიჩი მ. სხვა სხეული 2015

36 ნაბოკოვი ვ. სებასტიან ნაითის ნამდვილი ცხოვრება 2016

37 მაკარტი კ. გზა 2015

38 კოელიო პ. ვერონიკამ სიკვდილი გადაწყვიტა 2015

39 ალენ-ფურნიე ა. დიდი მოლნი 2014

40 ფოლკნერი უ. აგვისტოს ნათელი
41 ფოლკნერი უ. გვამის შემგინებელი 2015

42 კაილი კ. ამერიკელი სნაიპერი 2016

43 ფოლკნერი უ. სული რომ ამომდიოდა 2012

44 მარკესი გ.გ გენერალი თავის ლაბირინთში 2016

45 ფიცჯერალდი ფ.ს. დიდი გეტსბი 2013

46 მაჭავარიანი მ. ჩვეულებრივი არაჩვეულებრივი 2015

მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



47 ფრანკი ი. შუადღის ალქაჯი 2013

48 ჯოისი ჯ. ხელოვანის პორტრეტი ახალგაზრდობისას 2012

49 კრისტოფ ა. რჩეული თხზულებები 2013

50 ლეონი დ. სიკვდილი ვენეციის ოპერაში 2015

51 პავიჩი მ. ჩაით დახატული პეიზაჟი 2015

52 პავიჩი მ. შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვა 2015

53 შაფაქი ე. რწყილების სასახლე 2015

54 შაფაქი ე. სტამბოლელი ნაბიჭვარი 2015

55 შმიტი ე.ე. ოსტენდელი მეოცნებე 2015

56 მურაკამი ჰ. 1Q84     წ.2 2016

57 მურაკამი ჰ. 1Q84     წ.3 2016

58 სტაინბეკი ჯ. თაგვებსა და ადამიანებზე 2016

59 მიუსო გ. და შემდეგ... 2014

60 ჯილბერტი ე. ჭამე.ილოცე, შეიყვარე 2015

61 დოერი ე. ნათელი,რომელსაც ვერ ვხედავთ 2015

62 ტოლსტოი ლ. მეჯლისის შემდეგ 2016

63 სპარქსი ნ. არჩევანი 2016

64 სტაინბეკი ჯ. რუსული დღიური 2015

65 უნამუნო მ. ესეები 2011

66 პრუსტი მ. სოდომი და გომორი 2015

67 ტურაშვილი დ. გურჯი ხათუნი   1 2011

68 ფხაკაძე თ. სამნი მზის ქვეშ  2 2011

69 ამაღლობელი რ. ლექსები  3 2011

70 ქართველიშვილი დ. იყო საღამო,იყო დილა  4 2011

71 დოლენჯაშვილი თ. ANIMAL PlANET   5 2011

72 ხვედელიძე ბ. მინდვრის ყვავილები  6 2011

73 თვარაძე ზ. პილიგრიმი   7 2011

74 ქიქოძე ა. ამანათი   8 2011

75 ბუღაძე ლ. ერთზე მეტი, ორზე ნაკლები  9 2011

76 იათაშვილი შ. მიზიდულობა 2012

77 მიქელაძე მ. სურათი 2012

78 ნახუცრიშვილი გ. ჰორიზონტს იქით 2012

79 თაბუკაშვილი რ. გემების ჩრდილქვეშ 2012

80 კორძაია-სამადაშვილი ა. მარიეტას გზა 2012

81 ბუაჩიძე ა. ღამის ნათელა 2012

82 ქარუმიძე ზ. ღვინომუქი ზღვა 2012

83 ქურხული ბ. ზაფხულის მოკლე ღამე 2012

84 ჯანიკაშვილი ბ.

უსათაური მოთხრობები გულუბრყვილო 

მონოლოგები 2012

85 ჩქვანავა გ. მანუჩარის დიდი გასეირნება 2012

86 მორჩილაძე  აკა ქალაქის მელიები 2012

87 Антонова В. Дорога в россию  1 2003

88 Антонова В. Дорога в россию  2 2003

89 მოსიაშვილი ვ. ფინანსები 2016

90 ხარიტონაშვილი ვ.
ოპტიმალური გადამზიდველის  შერჩევის 
მეთოდიკა 2016



91 კაჭარავა თ.

სამკურნალო, 

არომატული,თაფლოვანი,საღებავი,სანელებ
ელი და შხამიანი მცენარეების სამრეწველო 

პლანტაციების მოვლა-მოყვანის 
ტექნოლოგიები. რეკომენდაციები 2016

92 კუციავა ვ.
ციფრული სქემატექნიკა მეთ.მით.ლაბ. სამ. 
შესასრულებლად 2016

93

Трагедия Абхазии.Грузия на Суд 

российской Общественности 2016

94

Материалы об убийстве Экзарха Грузии 

Никона (Софийский) и некоторые вопросы 

Церковной Истории (1908-1913) 2016

95 კანაშვილი რ. ოქროსა და ვერცხლის მეტალურგია 2013

96 მეფარიშვილი ბ.

WEB დანარტების პროგრამული 

რეალიზაცია  MYSQL-ის გამოყენებით 

ლაბ.პრაქტიკუმი 2016

97 მეფარიშვილი ბ.

განაწილებული მონაცემთა ბაზების 
მარტვის სისტემა  Oracle 2016

98 მაისურაძე ნ.

კორპორაციის სტრატეგიული მართვის 
სრულყოფის მექანიზმი (საქართველოს 
სამთო-მომპოვებელი კომპანიების "RMG"-

ის მაგალითზე) 2016

99 ბერძენიშვილი ი. კატალიზური რეაქციები 2016

100 რუსთველის მხატვრული კრიპტოგრაფია 2016

101 რუსთაველი შ. ვეფხისტყაოსანი 2016

102 კაიშაური ბ.

ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

გადაწყვეტილების მიღების თანამედროვე 
სისტემები და პერსპექტივები 2016

103 კაპანაძე ლ. ნაწარმის მარკეტინგი და რეკლამირება 2016

104 ჯაფარიძე გ. რკინაბეტონის კონსტრუქციები 2003

105 ილურიძე კ.

კომპიუტერული გრაფიკა საკურსო 

სამუშაოს შესასრულებლად მექანიზმებისა 
და მანქანების თეორიასა და ტექნიკურ 

მექანიკაში 2016

106 ტოკაძე ლ.

მაგალითების კრებული Microsoft Visual 

Studio C# პროგრამული გარემოსთვის ნაწ.1 2016

107 ტოკაძე ლ.

მაგალითების კრებული Microsoft Visual 

Studio C/C++ პროგრამული გარემოსთვის 2016

108 კაპანაძე ლ.

დარგის ნაკეთობათა ხარისხის ა და 
კონკურენუნარიანობის მართვა (MQSCP 

06)   (ლექციების კურსი) 2016

109 კოღუაშვილი პ. სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა 2010

110 კოღუაშვილი პ. აგრარული საწარმოს ეკონომიკა 2010

111 ასათიანი რ.

საინფორმაციო-საკონსულტაციო 

სამსახური აგროსამრეწველო კომპლექსში 2002

112 კოღუაშვილი პ. ილია ჭავჭავაძე მეურნის თვალით 2013



113 ასათიანი რ. უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა 2016

114 სტუ-ს  შრომები N 2(464)  2007 2007

115 სტუ-ს  შრომები N 4(466)  2007 2007

116 სტუ-ს  შრომები N1 (467)  2008 2008

117 სტუ-ს  შრომები N2 (468)  2008 2008

118 სტუ-ს  შრომები N3 (469)  2008 2008

119 სტუ-ს  შრომები N4 (470)  2008 2008

120 უთურაშვილი ე. ტექნიკური ბიოქიმია 2016

121 მოლოდინი ნ.

ლენტური კონვეიერის ჩვეულებრივი და 
ვაკუუმდოლური ამძრავები 2016

122 ბოქოლიშვილი ბ.

დარგობრივ სამრეწველო ნაწარმთა 
კონსტრუირების მეთოდოლოგია 2016

123 მიტრ.ჯაფარიძე ა.
სამეგრელო არქანჯელო ლამბერტისა და 
კორნელი ბოროზდინის აღწერა 2016

124 მიტრ.ჯაფარიძე ა.
თეორია საქართველოს ეკლესიის 
პროზელიტიზმის შესახებ 2016

125 მიტრ.ჯაფარიძე ა. გურამ გრიგოლია ეგრის-ლაზიკის შესახებ 2016

126 გვასალია ბ.

სამშენებლო კონსტრუქციების 

ოპტიმიზაციის მეთოდები ლაბ.სამ. 2016

127  დოლიძე ნ. ნანოტექნოლოგიები ბიომედიცინაში 2016

128

საინჟინრო უსაფრთხოება განმარტებითი 

ლექსიკონი 2016

129 რუხაძე ო.

ლითონსაჭრელი ჩარხები და 
ტექნოლოგიური კომპლექსები 2016

130 სამხარაძე რ.  SQL სერვერი 2016

131 ჩიქოვანი ა. საშენი მასალები და კონსტრუქციები 2016

132

ყოველწლიური საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება 
დასაზოგადოება-2014 2016

133 გოგუაძე ი.

საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია  და 
მართვისა და კონტროლის ტექნიკური 

საშუალებები ნავთობისა და გაზის 
მრეწველობაში    ნაწ.1 2015

134 გოგუაძე ი.

საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია  და 
მართვისა და კონტროლის ტექნიკური 

საშუალებები ნავთობისა და გაზის 
მრეწველობაში    ნაწ.2 2015

135 მიქაძე ზ.

კომპიუტერული სისტემები და 
გამოყენებითი ტექნოლოგიები

136 ფერაძე ლ.

მოდელირება რადიო-სატელეკომუნიკაციო 

სისტემებში ნაწ.1 2016

137 კოვზირიძე ზ.

კერამიკული,  პოლიმერული და ბიონანო 

სამედიცინო კომპოზიტების 
ტექნოლოგია,ინსპექცია,კონტროლი 2015

138 ლეჟავა ა. ელექტროქიმიური პროცესები მეთ.მით. 2016

139 მეგრელიძე თ. მაცივარი მანქანები 2016

140 პეტრიაშვილი ჟ. ვირტულური სამუშაოები ზოგად ქიმიაში 2016

141 მეგრელიძე თ. სამაცივრო კომპრესორები მეთ.მით. 2016



142 არზიანი გ.

მაღალი ძაბვის ინჟინერია 
ლაბორატორიული ამოცანათა კრებული 2016

143 კიკვაძე ტ.

ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების 
მეთოდები 2016

144

მეთოდური მითითებები რკინაბეტონის 
კარკასული შენობების გასაანგარიშებლად 

სეისმურ ზემოქმედებაზე 2016

145 კანაშვილი რ.

ფერადი ლითონების ავტოკლავური 

ჰიდრომეტალურგია 2016

146 მეგრელიძე თ.

სამაცივრო ხრახნული და სპირალური 

კომპრესორები 2016

147 ენაგელი რ.

წიაღისეულის გადამუშავების პროცესების 

ავტომატიზაცია (მეტ.მით.) 2016

148 კოვზირიძე ზ.

კერამიკული და პოლიმერული 

კომპოზიტები 2016

149 ბუცხრიკიძე დ.

მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიის 
საფუძვლები 2016

150

ალგორითმების პაკეტი წინასწარდასახული 

ქიმიურ-მინერალოგიური შედგენილობის 
მქონე  კლინკერების მისაღები 

ნედლეულთა ნარევების 
გაანგარიშებისათვის მეთ.მით. 2016

151 ჩოგოვაძე რ.

ჰიბრიდული ინტელექტუალური 

სისტემები 2016

152 პროფესორი ჯემალ ლომსაძე 85 2015

153 მაისურაძე ნ. ნავთობგაზიანი ფენის ფიზიკა 2016

154 ყარალაშვილი ნ.

გეოინფორმაციული სისტემები სატყეო 

საქმეში 2016

155 ლეჟავა ა.
ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა 
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156 ბერიტაშვილი ბ. კლიმატის ცვლილება და გეოინჟინერია 2016
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რკინიგზის ტექნიკური აღჭურვილობისა 
და ექსპლუატაციის ზოგადი კურსი 2016

158 ლაპიაშვილი მ. ზოგადი საინჟინრო გეოლოგია 2016

159

სამაცივრო დანადგარის დაპროექტების 

საფუძვლები 2016

160

სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების 
კრებული 2016

161 Mebuke T. Theory and practice of translation 2016

162 მეგრელიძე თ.

ჰაერის კონდიცირების ძირითადი 
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ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა 
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