ადამია ი.
ადამია ი.
ადამია ილია
ალექსიშვილი ნ.
ქოჩლაძე-ახალაია გ.
ამირანაშვილი შ.
ამირანაშვილი შ.
არველაძე ბ.

აფციაური ვ.
აფციაური ვ.
აფციაური ვ.
აფციაური ვ.

ბახტაძე ნოდარი
ბეთანელი ი.
ბერიძე გ.
ბერიძე გ.
ბერიძე გ.
ბერიძე გ.
ბერიძე გ.
ბერიძე ვ.
ბერიძე ვ.
ბერიშვილი ა.
ბოლქვაძე ლ.
ანდრიაძე ი.
ბურჭულაძე შ.
ქვლივიძე ი.
გაბაშვილი გოგი
გაგოშიძე ვ.
გოგოლაძე შ.

ქართული ხალხური ხუროთმოძღვრება (2)
წიგნი მეორე
ქართული ხალხური ხუროთმოძღვრება (1)
წიგნი მესამე (საინგილო)
წყალმომარაგების უძველესი ნაგებობანი
საქართველოში (1)
არქიტექტურულ-სამშენებლო განმარტებითი ლექსიკონი (3)
ქართული ხელოვნების ისტორია
ნაწილი პირველი (3)
ბექა ოპიზარი (1)
ერთი ეპიზოდი ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ისტორიიდან,
ანუ როგორ გასწირა აკადტმიკოსი ჩუბინაშვილი რამოდენიმე
საბჭოთა მეცნიერმა. (2)
არქიტექტურა და მშენებლობა საქართველოს სსრ
(რუსულ ენაზე) (3)
არქიტექტორი - ალექსანდრე (ბიჭიკო) საბაშვილი
სოფლის დაგეგმარების და გაშენების
საფუძვლები (1)
საცხოვრებელი გარემოს ცნობიერების კრებული (1)
სოციალურ – ეკოლოგიური არქიტექტურა (2)
ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური ქალაქმშენებლობითი კონცეფცია (10)
კლდის ხუროთმოძღვრების გენეზისი და
განვითარების გზები საქართველოში (1)
სამშენებლო საწარმოების ავტომატიკა
და ავტომატიზაციის საფუძვლები (1)
ქალაქების სამოსახლო ზონის არქიტექტურულ-დაგეგმარებითი
ორგანიზაცია
(59)
არქეტექტურისა და ქალაქმშენებლობის
პრობლემები (1)
თბილისის ქალაქმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური
პრობლემები. წიგნი პირველი. (2)
თბილისის ქალაქმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური
პრობლემები. წიგნი მეორე. (2)
თბილისის ქალაქმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური
პრობლემები. წიგნი მესამე. (2)
თბილისის ხუროთმოძღვრება 1801-1917წ.წ. (1)
წიგნი პირველი
ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების
არქიტექტურა (7)
საშენი მასალები (1)
საშენი მასალების ლაბორატორიული
სამუშაოები
დამხმარე სახელმძღვანელო (1)
1862 - 1962 (1)
საცხოვრებელი სახლების დაპროექტება (29)
მატერიალური კულტურის ძეგლთა ფიქსაცია

გოშაძე ლერი

დავითაია ვ.
დავითაია ვ.
დავითაია
დავითაია
დავითაია
დავითაია

ვ.
ვ.
ვ.
ვ.

დავითაია მაია
დოლიძე დ.
დიუმა ალექსანდრე
დათუაშვილი გ.
დუდუჩავა მ.
დუდუჩავა მ.
ზაქარაია პ.
ზაქარაია პ.
ილიჩოვი ა.ს. და სხვა
იმედაძე რ.

თევზაძე ნანული
თევზაძე ნანული
თევზაძე ნ. მ. მაისურაძე
თ. ჭანტურია
თევზაძე ნ. ჩიგოგიძე გ.
ციციშვილი ი. და სხვა
თევზაძე ეკატერინე

კანდელაკი ლ.
კანდელაკი ლ.
კვირკველია თ.
კვირკველია თ.

დამხმარე სახელმძღვანელო (1)
პუბლიკაციები, არქიტექტურა,
ფერწერა,გრაფიკა (1)
გრაფიკული ამოცანების ამოხსნა გეომეტრიულად
ორიენტირებული ენის გამოყენებით
მეთოდური მითითებები (1)
არქიტექტურა, ოცნება და სინამდვილე.
წიგნი პირველი (5)
არქიტექტურა, ოცნება და სინამდვილე
წიგნი მეორე (2)
პროცესი (2)
გამოფენის კატალოგი (1)
ამერიკული დღიური (8)
იაპონური დღიური (3)
Dავიტაია Vაკჰტანგ _ Aრცჰიტეცტ
Давитаия Вахтанг _ Архитектор
Dავიტაია Vაკჰტანგ _ Aრცჰიტეცტ
Давитаия Вахтанг _ Архитектор
მსოფლიო არქიტექტურის ისტორია
ხისა და სინთეზური მასალების კონსტრუქციები (1)
ნაწილი მეორე
კავკასია (3)
არქიტექტურული გრაფიკა და გეომეტრიული აგებები
(1)
სახვითი ხელოვნება, ლიტერატურა, ესთეტიკა
წიგნი მეორე (5)
სახვითი ხელოვნება, ლიტერატურა, ესთეტიკა
წიგნი მესამე (3)
ცაიშის ხუროთმოძღვრების კომპლექსი (1)
მოგონებები
სამშენებლო საქმის საფუძვლები (1)
ლითონის კონსტრუქციები
(სპეციალური კურსი) 1
თბილისის არქიტექტურის ქალაქმშენებლობის
თანამედროვე პრობლემები
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (9)
არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის(2)
მეთოდური მითითებები არქიტექტურაში (5)
არქიტექტურული განათლების საწყისები
დამხმარე სახელმძღვანელო
ლანდშაფტური არქიტექტურა
(15)
საქართველოს არქიტექტურა
თანამედროვე ქართველი არქიტექტორები (1)
მრავალსართულიანი ერთსექციური საცხოვრებელი სახლი (1)
შენობები რკინიგზის ტრანსპორტზე
დამხმარე სახელმძღვანელო (13)
ძველი თბილისი (1)
რუსულ-ქართული ხუროთმოძღვრული

კინწურაშვილი ქ.
ლომთაძე ვ.
მანია მაია
მანია მაია
მალაღურაძე ჯ.
მალაღურაძე ჯ.
მალაღურაძე ჯ.
მალაღურაძე ჯ.
მალაღურაძე ჯ.
მალაღურაძე ჯ.
მახარაშვილი თ.

მირიანაშვილი გ.
მიქაბერიძე მ.
მოსულიშვილი ჰ.
მოსულიშვილი ჰ.
მოსულიშვილი ჰ.
მოსულიშვილი ჰ.
მოსულიშვილი ჰ.
მოსულიშვილი ჰ.

ნადირაძე ა.
ნახუცრიშვილი ო.
ორლოვსკი ბ.

განმარტებითი ლექსიკონი (4)
საუკუნის ხელოვნება (3)
საინჟინრო გეოლოგია (10)
ქალაქის სათუთი განახლება და ძველი თბილისის
რეაბილიტაცია (2)
თბილისის გეოფიზიკური ობსერვატორია
ისტორია და არქიტექტურა (2)
ნაშენთა ხუროთმოძღვრული ნაწილები.
Mმასობრივი შენობები
ნაშენთა ხუროთმოძღვრული ნაწილები.
Dდიდიმალიანი საზ. Dდა სამრ. შენობა-ნაგებობები
მოსახლეობა, მიწა და არქიტექტურა მთიან
ქვეყნებში (3)
საქართველოს ხუროთმოძღვრების ისტორიის
მოკლე ცნობები (1)
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობათა არქიტექტურა (2)
დრო და სივრცე მთიან ქვეყნებში ქალაქმშენებლობის სოციალურეკონომიკური მაჩვენებლების განსაზღვრისას (1)
ფერწერა, არქიტექტურა (1)
მეთოდური მითითებები ხელოვნების ისტორიის
შესწავლისათვის.
მეთოდური მითითებები ხელოვნების ისტორიის
შესწავლისათვის. (1)
მეთოდური მითითებები არქიტექტურული
გეგმარების საფუძვლებში (2)
მეთოდური მითითებები და საკურსო პროექტების
მოცემულობები ქალაქთმშენებლობაში (15)
მეთოდური მითითებები და მოცემულობები
სამშენებლო ხაზვაში
მეთოდური მითითებები მშენებლობის ორგანიზაციის
საკურსო პროექტის დამუშავებისათვის (1)
მეთოდური მითითებები სადიპლომო პროექტის
შესასრულებლად ლანდშაფტურ არქიტექტურაში (7)
სამოქალაქო შენობების ინტერიერი (1)
გრაფიკა, ფერწერა,ქანდაკება
არქიტექტურის სკოლებისთვის
არქიტექტურული კიბერნეტიკის შესავალი (3)
არქიტექტურული გრაფიკისა და დაპროექტების
საწყისები
(1)
არქიტექტურული გრაფიკის საწყისები (1)
ქართული ძეგლის სტრუქტურა
IV -XIII სს. გუმბათოვანი არქიტექტურა (1)
პროპორციულობა არქიტექტურაში
ნაწილი პირველი (13)
პროპორციულობა არქიტექტურაში
ნაწილი მეორე (25)
მხაზველობითი გეომეტრიის პრაქტიკუმი
საშენი მასალები და ნაკეთობები (1)
არქიტექტური. Pროექტები კომენტარებით
(2)
არქიტექტურა (53)

სერბინოვიჩი პ.
პაპასკირი ვაჟა
რაზმაძე ნ. ჩხეიძე ე.

სანიკიძე თამაზი
სალუქვაძე გიორგი
სალუქვაძე გიორგი
სალუქვაძე

სამეცნიერო შრომები
სამეცნიერო შრომები
სამეცნიერო შრომები
სამეცნიერო შრომები
სამეცნიერო შრომები
სოხაძე ა.
ღლონტი ნ.

სულუხია

ფიფია ე.

ქართულ კომპოზიტთა განმარტებითი
ლექსიკონი ტომი I - II
დიდმალიანი სამრეწველო შენობები (10)
პროგრამა და მეთოდური მითითებები საკურსო
პროექტის დასამუშავებლად მცირესართულიანი
სახლის არქიტექტურულ დაგეგმარებაში
რუსულ-ქართულ პოპულარულ სიტყვათა კონა
არქიტექტურა, დიზაინი, მხატვრობა, არქეოლოგია, ტექნიკა (2)
საბავშვო ბაგა–ბაღის ინტერიერი
მეთოდური მითითებები (1)
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (1)
უფლისციხე (2)
100 ტესტური ლითხვა და პასუხი ეკოლოგიაში (17)
ქალაქმშენებლობითი ეკოლოგია (11)
ხისა და პლასტმასის სამშენებლო და კონსტრუქ
ციების დაპროექტების მაგალითები
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტ.V
საქართველო XIX საუკუნეში
საქართველოს სსრ მხატვართა კავშირის გამგეობის ინფორმაცია
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
1922 - 1997 (1)
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
1922-1962 (1)
სამეცნიერო - ტექნიკური
კონფერენციის პროგრამა (76-ე) 2008 (2)
სამეცნიერო - ტექნიკური
კონფერენციის თეზისების კრებული (76-ე) 2008 (2)
საქართველოს ქალაქების განვითარება და რეკონსტრუქცია (¹13/1988-2, ¹12/1990-1)
საქართველოს არქიტექტურის თეორია და ისტორია
¹9/1986-1
არქიტექტურა
¹2/1976-1
საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების
არქიტექტურა ¹2/1984-2
თბილისის 1500 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საიუბილეო კრებული (1)
რკინაბეტონის კონსტრუქციების ელემენტების
გაანგარიშება (1)
საცხოვრებელი გარემო ინვალიდებისათვის
გეგმარებითი ელემენტების ნორმალები (1)
მსხვილი საცხოვრებელი მასალების ფუნქციურგეგმარებითი რეორგანიზაციის ურბანოლოგიური
წინამძღვრები
არქიტექტურული კომპოზიციის შესავალი
ფიფია ე.
არქიტექტორი. უმაღლესი სკოლის პედაგოგი (5)

ფირცხალავა ვ. ნაცვლიშვილი გ.
ფრანგიშვილი არჩილი
ნამიჩეიშვილი ოლეგი
ქადეიშვილი ნ.

ქოჩაკიძე მიხეილი
ქოჩიაშვილი ი.
ყიფიანი გურამი

ყიფიანი გურამი
ყიფიანი გურამი
შავგულიძე
შავგულიძე ა.
შავგულიძე ა.
თევზაძე თ. ნოზაძე ნ.
შანშიაშვილი
ჩუბინაშვილი გ.
ჩუბინაშვილი სევეროვი
ჩიჩუა თ.
ჩხაიძე თენგიზი
ციციშვილი ი.
ციციშვილი ი.
ციციშვილი ი.
ციციშვილი ი.
ციციშვილი ი.
ციციშვილი ი.
ციციშვილი ი.
ცუცქირიძე ლევანი

ჭანტურია ა.

ერთსართულიანი სამრეწველო შენობა
მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებლად (10)
ჩ++
Yყველასათვის
არქიტექტურის საფუძვლები (3)
ქალაქის რეკონსტრუქცია დაგეგმარებისა და მშენებლობის გამოცდილება.საერთაშორისო კონფერენციის მასალები
ქართული ხელოვნება 1, 2, 3.
ქართული ორნამენტი ¹2
ქართული საბჭოთა სახვითი ხელოვნება (1)
საქართველოს ქალაქების საცხოვრებელი სახლების
არქიტექტურა (1920 – 1950) (1)
საწარმოო პროცესების მექანიზაცია და ავტომატიზაცია
ავტოსატრანსპორტო საწარმოებში
კოლხეთისა და იბერიის წარმართული ტაძრების და
ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების წარმოშობის საკითხები
თHE ANჩIENთ ჩIთY შIთE OF
VANI (1)
"კოლხური" და "ფრიგიული" სახლები
VIთღUVIUშ II,I, 4,5 (1)
მხაზველობითი გეომეტრია ელექტრონულ-გამომთვლელი მანქანის ბაზაზე
მხაზველობითი გეომეტრია
(სამუშაო პროგრამა და მეთოდიკური მითითებები)
ტექნიკური ხაზვის ზოგადი კურსი (40)
სპეციალისტების მოთხოვნის განსაზღვრის მეთოდები
ქართული ხელოვნების ისტორია (3)
ქართული არქიტექტურის გზები
მცხეთის ჯვარი (1)
არქიტექტურა,
ფერწერა, გრაფიკა (4)
ქართული არქიტექტურის ისტორია
დავიცვათ ჩვენი კულტურის ძეგლები
თქვენ როგორ ფიქრობთ ?
საუბარი ახალგაზრდებთან
სათეატრო შენობები
ქართული ხელოვნების ისტორია (3)
ჯვარი (1)
უჯარმა (2)
საგანი სივრცეში და მისი კონსტრუქცია (1)
ძველი თბილისის პრობლემა
კონფერენციის მასალები (29 მარტი, 2001 წ) (1)
ძველი თბილისის იდენტობა და სული
კონფერენციის მასალები 2010 წლის 3-6 ივნისი (3)
მშენებლობის ორგანიზაცია, დაგეგმვა და მართვა(1)

ჯანბერიძე ნ.
ჯანბერიძე ნ.
ჯაფარიძე შ
ჯაში ნ.
ჯაში ნ.
ხაბეიშვილი ნინო

ხარატიშვილი ი.
ხმალაძე გ. Fფირცხალავა ვ.

საქართველოს სსრ მთავრობის სახლის
არქიტექტურა (2)
ქართული საბჭოთა არქიტექტურა (3)
არქიტექტორი - დავით კომახიძე (1)
ხელოვნების საკითხები (3)
სოციალისტური თბილისის ხუროთმოძღვრება (2)
ინტერიერი (2)
ხელოვნების ენციკლოპედია I ტომი
ხელოვნების ენციკლოპედია II ტომი
ქართული ორნამენტი ¹2
მოგონებები (1)
დაპროექტების ფუნქციური
საფუძვლები (1)

