
მიღებული ლიტერატუროის ნუსხა:

1 Гелхвидзе С.

Сейсмостоикость зданий и сооружений,с учетом 

последствий 2015

2 ნემსაძე შ. ძლიერი იმპულსური დენის ტექნიკა 2016

3 Дидидзе А. Реликтовые Алканы и нафтены  в нефтях Грузии 2015

4 კეკელია ვ.
კრიპტოგრაფიის სიმეტრიული სისტემის მეთოდები 

და მოდელები ნაწ.1 2016

5 გავარდაშვილი გ. ირიგაცია,დრენაჟი, ეროზია 2016

6 გოგიაშვილი ო.

ილია ჭავჭავაძე-ქართველი ერის ეროვნული 

იდეოლოგი 2013

7 გოგიაშვილი ო. ილია დღეს      წ.1 2011

8 გოგიაშვილი ო. ილია დღეს      წ.2 2012

9 გოგიაშვილი ო. ილია დღეს      წ.3 2014

10 გოგიაშვილი ო. ილია დღეს      წ.4 2015

11 გოგიაშვილი ო. ილია დღეს      წ.5 2016

12 საქართველოს ბუნებრივი რესურსები ტ.1 2015

13 საქართველოს ბუნებრივი რესურსები ტ.2 2015

14 ზვიადაური ვ.
დინამიკური პროცესები სამთო სატრანსპორტო და 
ტექნოლოგიურ სისტემებში 2009

15 ჯაფარიძე ვ. მებოსტნეობა 2016

16 ალექსიძე ლ. ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია 2015

17 ხვედელიანი დ. ამოცანები საერთაშორისო კერძო სამართალში 2016

18 სეხნიაიძე ბ.

პრაქტიკული დამხმარე სახელმძღვანელო 

ნოტარიუსებისათვის 2016

19 რუსიაშვილი გ.

კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით 

სამართალში 2016

20 იუსტინიანეს დიგესტები წ.8.9.10.11 2015

21

სისხლის სამართალი /სახელმძღვანელო/ ზოგადი 

ნაწილი 2016

22 ხუნაშვილი ნ.

კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო 

სამართალში 2016

23 სამოსამართლო ეთიკა 2016

24 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 2016

25 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 2016

26 საგადასახადო კოდექსი 2016

27 მესხი მ.

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
სამართლებრივი ასპექტები და მასთან ბრძოლის 
მეთოდები 2016

28 კუციავა ვ. ინფორმაციის დაცვა კორპორაციულ ქსელებში 2016

29 ფადიურაშვილი ვ.
ფარმაცევტული მრეწველობის პროდუქციის 

ექსპერტიზა 2014

30 ასტრონომიული კალენდარი 2016

31 აზმაიფარაშვილი ზ.

სპექტრული გაზომვების საფუძვლები და 
საშუალებები 2016

32 ჩიკოიძე გ.

წინადადების სტრუქტურის განმსაზღვრელი 

ერთეულების სემატიკა 2015

33 ჩხეიძე შ. სასურსათო უსაფრთხოება 2014



34

საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების 
კონცეფცია 2012

35 პოლიტიკის დოკუმენტები № 2 2016

36 ქაჯაია ნ.

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების 
ანგარიში და საბადოების სამრეწველო-ეკონომიკური 

შეფასება 2016

37 ცხადაძე ბ. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი ნაწ.2 2016

38

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები 

№3(497)2015 2015

39

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები 

№4(498)2015 2015

40 ჩქოფოია ს.
საერთაშორისო ტერორიზმი (იდეოლოგია და 
პოლიტიკა) 2016

41 ჯაფარიძე ა.
კირიონ I დიდი კათალიკოსი ყოველი ივერიისა(VI-

VII სს.) 2016

42 ნემსაძე შ. ძლიერი იმპულსური დენის ტექნიკა 2016

43

ქართული მატერიალური კულტურის 
ეთნოგრაფიული ლექსიკონი 2013


