
№ ავტორი დასახელება წელი

1 დოიაშვილი თ. მოტირალ-მოცინარი 2013

2 ტაბიძე გ. თხზულებანი ტ-1 2016

3 ტაბიძე გ. თხზულებანი ტ-2 2016

4 ტაბიძე გ. თხზულებანი ტ-3 2016

5 ტაბიძე გ. თხზულებანი ტ-4 2016

6 ტაბიძე გ. თხზულებანი ტ-5 2016

7 ჯვარელია ნ. აფეთქებაუსაფრთხოება 2014

8 სურგულაძე გ. შესავალი NoSQL მონაცემთა ბაზაში 2017
9 შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები 2016

10 ლოსაბერიძე დ. ადგილობრივი თვითმმართველობა 2016

11 ხარიტონაშვილი ვ.

ავტოსატრანსპორტო საშუალება და საგზაო-

სატრანსპორტო შემთხვევა,როგორც ტექნიკურ-

სამართლებრივი კვლევის ობიექტი 2017

12 ბეგიაშვილი მ.
ძირითადი გეომეტრიული ფიგურების ასახვა  
პერსპექტივაში 2017

13 ბეგიაშვილი მ.
მხაზველობით გეომეტრიაში შუალედური 

ტესტირების ამოცანების ამოსახსნელად მეთ.მით. 2017

14 Kitto H.D.F. The Greeks

15 Matejcek A. Art and architecture in Europe

16 kramer J. Europeans

17 Chelik M. Ancient Chelik

18 Gympel J. The Story of Architecture

19 Lord M. Snelson J. The Story ofMusic Architecture

20 Krausse A. The Story of Painting

21 McNaill W.H.

History of Western Civilization A Handbook Revised 

end Enlarged

22 რომანოვი ვლ. აფხაზური ენის პირველი ლექსიკონი 2013

23 გულია დ. ლექსები და შაირები 2012

24 Гванцеладзе Т.

Основные аспекты идентности абхазов, Живущих в 

Аджарии 2011

25 Джанашиа Б. Абхазская лексика виноградарства и виноделия 2010

26 Gvantseladze T.

Basic Acpects of identity of the Abkhazians Living in 

Ajaria 2011

27 პაპავა ვლ.

ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობა-გლობალური 

რეალობა და მსოფლიო ეკონომიკის მოსალოდნელი 

გამოწვევები   70 2016

28 ღვინერია შ.

შავი ზღვის უსაფრთხოება ნატოს ყურადღების 
ცენტრში 72 2016

29 კომახია მ.
სომხეთ-აზერბაიჯანის "ოთხდღიანი" ომი: ვინ წააგო 

და ვინ მოიგო   73 2016

30 სვანაძე ვლ.

რეკომენდაციები საქართველოს კიბერსივრცის 
განვითარებისათვის 69 2016

31 როდონაია ი.

საქმიანი პროცესების ანალიზი და დიზაინი     

დამხმარე სახელმძღვანელო 2016

32 მოსიაშვილი ვ. ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა 2015

33

საქართველოს ორგანული კანონი. ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი 2017

34 მშვიდობაძე ბ. წარდგინება 2016

მიღებული წიგნების ნუსხა



35 მშვიდობაძე ბ. სასარჩელო განცხადება 2016

36 ცაავა გ. ფული,ფულის მიმოქცევა და კრედიტი 2017

37 ნიკურაძე ჯ. ზოგადი ფიზიკის კურსი ნაწ.2 2017

38 Мшвидобадзе Б. Горные вершины 2017

39 Pantsulaia G. Applications of measure Theory to statistics 2016

40 ხარიტონაშვილი ვ.
სატვირთო ავტომობილის დატვირთვები გზის 
ზედაპირზე 2017

41 ჯაფარიძე გ. სამშენებლო კონსტრუქციები 2017

42 ვანიშვილი თ.

მართვის თანამედროვე მოდელის ფორმირება და 
ორგანიზაციული ქცევის რეგულირების პრინციპები 2017

43 ფოცხვერაშვილი დ. ხელოვნების ფსიქოლოგია 2016

44

მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველო 

პოლიტიკური ორგანიზაციები 2009

45

თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი 

სამეცნიერო კონფერენცია 2017

46 ქართული ფოლკლორი 2016

47 ასტრონომიული კალენდარი 2017

48 ბარათაშვილი ე. მენეჯმენტი და ადმინისტრირება 2007

49 ჩიტაიშვილი გ. AutoCAD 2017-ის ძირითადი სიაახლეები 2017

50 ჩიტაიშვილი გ. AutoCAD 2015-ის ზოგიერთი სიახლე 2017

51 ჩიტაიშვილი გ.

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა FLATSHOT 

ბრტყელი კადრი,გამოსახულება 2017

52 ჩიტაიშვილი გ.

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა Section Plane 

მკვეთრი სიბრტყე   მეთ.მით. 2017

53 ჩიტაიშვილი გ.

კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა. SOLID VIEW 

მყარი სხეულის ხედი,SOLID DRAVING მყარი 

სხეულის ნახაზი,SOLPROF მყარი სხეულის 
პროფილი   მეთ.მით. 2017

54 ბაჩიაშვილი ი.

ერი და დრო ანუ გვიყვარს თუ არა ქართველებს 

საქართველო წ.1 2014

55 თავხელიძე დ.

ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი 

გამოყენებით მექანიკაში 2004


