
№ ავტორი დასახელება წელი

1 მრევლიშვილი ნ. ისტორიული გეოლოგია წ.2 2009

2 თურქია ნ.

სიმეტრიული და არასიმეტრიული დამყარებული 

რეჟიმები ელექტრულ სისტემებში 2018

3 კოპალიანი ნ. მიკროეკონომიკის საფუძვლები 2018

4 თავაძე ფ. ლითონთა ტექნოლოგია 1970

5

საქართველოს პირველი კონსტიტუცია (1921) 

მასალები და დოკუმენტები ტ.1 2015

6

საქართველოს პირველი კონსტიტუცია (1921) 

მასალები და დოკუმენტები ტ.2 2018

7

საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები ტ.13 

ნოე ჟორდანია ოფიციალური დოკუმენტები,სიტყვები 

და გამოსვლები 2018

8

საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები ტ.14 

ნოე ჟორდანია ოფიციალური დოკუმენტები,სიტყვები 

და გამოსვლები 2018

9

საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები ტ.15 

ნოე ჟორდანია ოფიციალური დოკუმენტები,სიტყვები 

და გამოსვლები 2018

10

Трапезунская и батумская Мирные конференции 

документы и материалы Февраль-Май 1918 г. 2018

11 გაბუნია დ.

საერთაშორისო საავტორო სამართალი. ბერნის 
კონვენცია,რომის კონვენცია, TRIPS შეთანხმება 
ანალიზი და კომენტარები წ.1 2016

12 გაბუნია დ.

საერთაშორისო საავტორო სამართალი. ისმო-ს 
ხელშეკრულება შესრულებისა და ფონოგრამების 

შესახებ ანალიზი და კომენტარები წ.2 2016

13 ცვაიგი შ. ოქროს ბიბლიოთეკა  ტ.28    მარიამ სტიუარტი
14 დოსტოევსკი თ. ოქროს ბიბლიოთეკა  ტ.42 ყმაწვილი    წ.1

15 დოსტოევსკი თ. ოქროს ბიბლიოთეკა  ტ.43 ყმაწვილი   წ.2

16 დოსტოევსკი თ. ოქროს ბიბლიოთეკა  ტ.44 ეშმაკნი  წ.1

17 დოსტოევსკი თ. ოქროს ბიბლიოთეკა  ტ.45 ეშმაკნი   წ.2

18 ბალზაკი ო. ოქროს ბიბლიოთეკა  ტ.46 გამქრალი ოცნებანი  წ.1

19 ბალზაკი ო. ოქროს ბიბლიოთეკა  ტ.47      გამქრალი ოცნებანი  წ.2

20 ბალზაკი ო.

ოქროს ბიბლიოთეკა  ტ.48კურტიზან ქალთა 
ბრწყინვალება და სიღატაკე წ. 1

21 ბალზაკი ო.

ოქროს ბიბლიოთეკა  ტ.49 კურტიზან ქალთა 
ბრწყინვალება და სიღატაკე წ. 2            

22 მეტრეველი რ. საქართველო რუსთველის ეპოქაში 2016

23

სამაგიდო წიგნების 

ათეული ტ.14 მსოფლიო ხალხთა სიბრძნე 2016

24

სამაგიდო წიგნების 

ათეული ტ.16 ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი 2016

25 ბალზაკი ო. ჩემი რჩეული მსოფლიო 12  გამქრალი ოცნებები ტ.1 2013

მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



26 ბალზაკი ო. ჩემი რჩეული მსოფლიო 13  გამქრალი ოცნებები ტ.2 2013

27 ბალზაკი ო. ოცდაათი წლის ქალი 14 ტ.3 2013

28 ბალზაკი ო. ეჟენი გრანდე 15 ტ.4 2013

29 ბალზაკი ო. კურტიზან ქალთა ბრწყინვალება და სიღატაკე 16 ტ.5 2013

30 ბალზაკი ო. ცეზარ ბიროტო 19 ტ.8 2013

31 აპდაიკი ჯ. ბაჭია გაიქეცი  20 ტ.1 2013

32 აპდაიკი ჯ. ბაჭია დაბრუნდა 21 ტ.2 2013

33 აპდაიკი ჯ. ბაჭია გამდიდრდა 22 ტ.3 2013

34 აპდაიკი ჯ. ბაჭია ისვენებს 23 ტ.4 2014

35 აპდაიკი ჯ. ბაჭია ისვენებს 24 ტ.5 2014

36 მაინ რიდი შორეულ პრერიებში 25 ტ.1 2014

37 მაინ რიდი ჭაბუკი მონადირეები 26 ტ.2 2014

38 მაინ რიდი თეთრი ბელადი 27 ტ.3 2014

39 მაინ რიდი კვარტერონი ქალი 28 ტ.4 2014

40 მაინ რიდი ოცეოლა,სემინოლების ბელადი 29 ტ.5 2014

41 მაინ რიდი თეთრი თათმანი 30 ტ.6 2014

42 ბეგბედერი ფ. რომანტიკული ეგოისტი32 ტ.2 2014

43 ფლობერი გ. გრძნობათა აღზრდა 35 ტ.2 2014

44 ფლობერი გ. ბუვარი და პეკუშე 37 ტ.4 2014

45 სტივენსონი რ.ლ. განძის კუნძული 44 ტ.1 2014

46 სტივენსონი რ.ლ. შავი ისარი 45 ტ.2 2014

47 სტივენსონი რ.ლ. ბატონი ბალანტრე 46 ტ.3 2014

48 სტივენსონი რ.ლ. ხომალდის საიდუმლო 47 ტ.4 2014

49 ჯეკ ლონდონი წინაპართა ძახილი 48 ტ.1 2014

50 ჯეკ ლონდონი მარტინ იდენი 49 ტ.2 2014

51 ჯეკ ლონდონი სმოკ ბელიუ  50 ტ.3 2014

52 ჯეკ ლონდონი თეთრი ეშვი 52 ტ.5 2014

53 კინგი ს. ნათება 63 ტ.1 2014

54 კინგი ს. ექიმი ძილი 64 ტ.2 2014

55 კინგი ს. ჩოჩხების გუნდი 65 ტ.3 2014

56 კინგი ს. ჩოჩხების გუნდი 66 ტ.4 2014

57 კინგი ს. გუმბათის ქვეშ  67 ტ.5 2014

58 კინგი ს. გუმბათის ქვეშ  68 ტ.6 2014

59 კინგი ს. გუმბათის ქვეშ  69 ტ.7 2014

60 დიკენსი ჩ. პიკვიკის კლუბის ჩანაწერები 70 ტ.1 2014

61 დიკენსი ჩ. პიკვიკის კლუბის ჩანაწერები 71 ტ.2 2014

62 დიკენსი ჩ. ოლივერ ტვისტის თავგადასავალი 72 ტ.3 2014

63 დიკენსი ჩ. დევიდ კოპერფილდი 73 ტ.4 2014

64 დიკენსი ჩ. ნიკოლას ნიკლბი 74 ტ.5 ნაწ.1 2014

65 დიკენსი ჩ. ნიკოლას ნიკლბი 75 ტ.6 ნაწ.2 2014

66 ბერჯესი ე. ცალი ხელით ტაშისკვრა 92 ტ.2 2015

67 ემილ ზოლა ხაფანგი 101 ტ.1 2015

68 ემილ ზოლა ხაფანგი 102 ტ.2 2015

69 ემილ ზოლა ნანა        103 ტ.3 2015

70 ემილ ზოლა ქალთა ბედნიერება 104 ტ.4 2015

71 ემილ ზოლა  ქალთა ბედნიერება105 ტ.5 2015

72 ემილ ზოლა ფული106 ტ.6 2015

73 მანი თ. ლოტე ვაიმარში 107 ტ.1 2015

74 მანი თ. ბუდენბროკები 108 ტ.2 წ.1 2015

75 მანი თ. ბუდენბროკები 109 ტ.3 წ.2 2015



76 მანი თ. მოთხრობები 110 ტ.4 2015

77 მანი თ. ჯადოსნური მთა 112 ტ.6 წ.2 2015

78 მანი თ.  ჯადოსნური მთა113 ტ.7 წ.3 2015

79 კონან დოილი ა.
ალისფერი კვალი. შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავალი 

146 ტ.1 2016

80 კონან დოილი ა. ოთხთა ნიშაქნი 147 ტ.2 2016

81 კონან დოილი ა. ბასკერვილების ძაღლი 148 ტ3 2016

82 კონან დოილი ა. შიშის ველი 149 ტ. 4 2016

83 ტოლ კინი ჯ. ბეჭდების მბრძანებელი 132 ტ.4 ნ.2 2016

84 ტოლ კინი ჯ. ბეჭდების მბრძანებელი 133 ტ.5 ნ.2 2016

85 ტოლ კინი ჯ. ბეჭდების მბრძანებელი 134 ტ.6 წ.3 2016

86 დოსტოევსკი ფ. იდიოტი 136 ტ.2 წ.2 2016

87 დოსტოევსკი ფ. დანაშაული და სასჯელი138  ტ.4 წ.2 2016

88 დოსტოევსკი ფ. მკვდარი სახლის ჩანაწერები 140  ტ.6 2016

89 დოსტოევსკი ფ. ყმაწვილი 141  ტ7.წ.1 2016

90 დოსტოევსკი ფ. ყმაწვილი 142  ტ.8 წ.2 2016

91 უაილდი ო. დორეან გრეის პორტრეტი 150 ტ.1 2016

92 უაილდი ო. ქანთერვილის მოჩვენება151 ტ.2 2016

93 მოპასანი გ. ლამაზი მეგობარი 152 წ.1 2016

94 მოპასანი გ. წუთისოფელი 153 წ.2 2016

95 მოპასანი გ. ფუნთუშა 154 წ.3 2016

96 სტენდალი იტალიური ქრონიკები 159 ტ.2 2016

97 სტენდალი პარმის სავანე 160 ტ.3 წ.1 2016

98 სტენდალი პარმის სავანე 161 ტ.4 წ.2 2016

99 ბულგაკოვი მ. თეთრი გვარდია 165 ტ.1 2016

100 ბულგაკოვი მ. ძაღლის გული 166 ტ.2 2016

101 ბულგაკოვი მ. განსვენებულის ჩანაწერები 167 ტ.3 2016

102 ფიცჯერალდი ფ.ს დიდი გეტსბი 169 ტ.1 2016

103 ფიცჯერალდი ფ.ს ნაზია ღამე 170 ტ.2 2016

104 ფიცჯერალდი ფ.ს სამოთხის ამ მხარეს 171 ტ.3 2016

105 ფიცჯერალდი ფ.ს ბენჯამინ ბატონის უცნაური ამბავი 172 ტ.4 2016

106 შაფაქი ე. სტამბოლელი ნაბიჭვარი  178 ტ.2 2016

107 სერვანტესი დონ კიხოტი 189 ტ.1 წ.1 2017

108 სერვანტესი დონ კიხოტი 190 ტ.2 წ.2 2017

109 სერვანტესი დონ კიხოტი 191 ტ.3 წ.3 2017

110 სერვანტესი სამოძღვრებო ნოველები 192 ტ.4 ნ.1 2017

111 სერვანტესი სამოძღვრებო ნოველები 193 ტ.4 ნ.2 2017

112 კუპერი ჯ.ფ. პიონერები  195 ტ.2 2017

113 კუპერი ჯ.ფ.  ნადირთმჟლეტი 196 ტ.3 ნ.1 2017

114 კუპერი ჯ.ფ.  ნადირთმჟლეტი197 ტ.4 ნ.2 2017

115 კუპერი ჯ.ფ.  ჯაშუში                198 ტ.5 2017

116 კუპერი ჯ.ფ.  წითელი კორსარი199 ტ.6 2017

117 ფოლკნერი უ. დროშები მტვერში 200 ტ.1 2017

118 ფოლკნერი უ. აბესალომ,აბესალომ! 201 ტ.2 2017

119 ფოლკნერი უ. სოფელი 202 ტ.3 2017

120 ფოლკნერი უ. ქალაქი  203 ტ.4 2017

121 ფოლკნერი უ. სასახლე  204 ტ.5 2017

122 ფოლკნერი უ. გამტაცებელნი 205 ტ.6 2017

123 შექსპირი უ. ჰამლეტი 208 ტ.1 2017

124 შექსპირი უ. რომეო და ჯულიეტა 209 ტ.2 2017

125 შექსპირი უ. რიჩარდ III  210 ტ.3 2017

126 სიმენონი ჟ. მეგრე და შეშლილი ქალი 211 ტ.1 2017



127 სიმენონი ჟ. ბერჟერაკელი მანიაკი 212 ტ.2 2017

128 სიმენონი ჟ. ყვითელი ძაღლი 213 ტ.3 2017

129 სიმენონი ჟ. ზანგთა კვარტალი 214 ტ.4 2017

130 სიმენონი ჟ. პრეზიდენტი 215 ტ.5 2017

131 მელვილი ჰ. მობი დიკი 222 ტ.1 წ.1 2017

132 მელვილი ჰ. მობი დიკი 223 ტ.2 წ.2 2017

133 მელვილი ჰ. ტაიპი ომუ 224 ტ.3 2017

134 დეფო დ. მოლ ფლენდერსი 232  ტ.1 2018

135 დეფო დ.

რობინზონ კრუზოს ცხოვრება და თავგადასავალი 233  

ტ.2 2018

136 დეფო დ.

რობინზონ კრუზოს ცხოვრება და თავგადასავალი 234  

ტ.3 2018

137 მერიმე პ. შარლ მეცხრის მეფობის ქრონიკა 235 ტ.1 2018

138 მერიმე პ. ორმაგი შეცდომა 236 ტ.2 2018

139 ბელიაევი ალ. არიელი 238 ტ.2 2018

140 ბელიაევი ალ. პროფესორ დოუელის თავი 239 ტ.3 2018

141 ბელიაევი ალ. მსოფლიოს მბრძანებელი 240 ტ.4 2018

142 ოსტინი ჯ. გონება და გრძნობა 241 ტ.1 2018

143 რემარკი ე.მ. აჩრდილები სამოთხეში 246 ტ.11 წ.1 2018

144 რემარკი ე.მ. აჩრდილები სამოთხეში 247 ტ.12 წ.2 2018

145 ბრონტე ენ. აგნეს გრეი 2018

146 რობაქიძე გრ. წერილები,სტეფან ცვაიგს 2016

147 ჩარკვიანი გ. ნაგერალა 2 2017

148 ქარჩხაძე ჯ. უფლისწული და გველეშაპი 2014

149 ბულგაკოვი მ. ოსტატი და მარგარიტა 2018

150 ლე გუინი უ. ატუანის აკლდამები 2017

151 დიკი ფ. კაცი მაღალ კოშკში 2017

152 დიკი ფ. პალმერ ელდრიჩის სამი სტიგმა 2017

153 ორბელიანი ს.ს. ლექსიკონი ტ.5 2013

154 დაშნერი ჯ. ლაბირინთში მორბენალი 2016

155 ქარჩხაძე ჯ. ზებულონი 2016

156 კაკუ მ. ფიზიკა შეუძლებელი მოვლენების შესახებ 2017

157 სამუშია ჯ. ჩინგიზ-ყაენი 2018

158 მანრო ე. ძვირფასი სიცოცხლე 2015

159 სტეინბეკი ჯ. ედემის აღმოსავლეთით 2015

160 აზიმოვი ა. დასაბამი 2012

161 დიკი ფ. ბუნდოვნად,სკანერში 2017

162 დიკი ფ. ვალისი 2016

163 აზიმოვი ა. მე,რობოტი 2017

164 გერვერი რ. იაზროვნე მარტივად 2018

165 მოემი უ.ს. თეატრი 2016

166 დიკენსი ჩ. ორი ქალაქის ამბავი 2017

167 დიუმა ალ. ქალი ხავერდის ყელსაბამით 2017

168 რუსული კლასიკა 2017

169 ეკო უ. საცდელი ნომერი 2016

170 ლიჰეინი დ. წყეულთა კუნძული 2015

171 ფამუქი ო. ჩემი უცნაური ფიქრები 2017

172 ჯოისი  ჯ. ულისე 2013

173 მორიე დ.დ. რებეკა 2017

174 გოეთე ი.ვ. ფაუსტი I 2017

175 გოეთე ი.ვ. ფაუსტი II 2017

176 ედვარდსი ჯ. ყველაფერი მაბაღეობის შესახებ 2012



177 ხარანაული ბ. მთავარი გამთამაშებელი

178 დევიდ ფ. სტრატეგიული მენეჯმენტი ცნებები და ვითარებები 2017

179 თოდაძე ხ. ქართული სამხედრო ფორმირებები XIX საუკუნეში 2013

180 ჩიმქე ჰ.
ზმნისწინთა სემანტიკური ნიუანსები ახალ 

სალიტერატურო ქართულში 2015

181 მგელაძე ზ. ნავთობი:მიღწევები,პრობლემები,პერსპექტივები 2001

182 Орловский Б.

Архитектурное Проектирование Промишленных 

зданий 1982

183 წულეისკირი გ. სამშენებლო ხაზვა 2018

184 ინანიშვილი გ. ქართული მეტალურგიის სათავეებთან 2018

185 კანკაძე ჯ. ფირმის ორგანიზაცია და მართვა 2018

186 კანკაძე ჯ. უახლესი ეკონომიკური ლექსიკონი 2018

187 სიგუა ს. ქართული კულტურის ისტორია  წ.III 2018

188 კოპალეიშვილი მ.
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის 
სახელმძღვანელო 2018

189 მიშველაძე რ. საერთაშორისო ურთიერთობები და საქართველო

190 გაბისონია ი.

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი,ადამიანის 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ 

მიმართული დანაშაული 

191 კვესელავა ი.

საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ-
პოლიტიკური მოწყობის,მმართველობისა და 
თვითმმართველობის ასპექტები 2018

192 Мелкадзе И. Угаловное право Грузии 2018

193 გახოკიძე ჯ. საქართველოს სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი

194 კოპალაძე პ. პროკურორი,როგორც სახელმწიფო ბრალმდებელი

195 ჯიშკარიანი ბ.

ევროპული სისხლის სამართალი ევროკავშირის 

ფარგლებში 2018

196 ჯაფარიძე ქ.
მშობლებისა და შვილების პირადი და ქონებრივი 

ურთიერთობები 2018

197

საქართველოს კანონი გადახდისუუნარობის საქმის 
წარმოების შესახებ 2018

198

199 ცხადაძე ქ.
წარმომადგენლობის ინსტიტუტი ადმინისტრაციულ 

სამართალში 2018

200 გოგოლაძე მ. სანოტარო სამართალი წ.2 2018

201 ეგუტიძე მ.

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან 

დაკავშირებულ დანაშაულთა სისხლის 
სამართლებრივი დახასიათება

202 მგელაძე ლ.

საჯარო სამსახურის გამოწვევები  და მათი გადაჭრის 
გზები

203 Лукьянович Н. Геополитика 2018

204 Василенко И. Геополитика современного мира 2018

205 Виноградов С.(ред) Геополитика 2018

206 Мухаев Р. История Государства и Права Зарубежных Стран 2017



207 Прудников М. История Государства и Права Зарубежных Стран ч.1 2018

208 Прудников М. История Государства и Права Зарубежных Стран ч.2 2018

209 Власова Н..(ред) История Международных Отношений 2018

210 Охременко И. Конфликтология 2018

211 Циганкова П..(ред) Международные отношения и мировая политика 2018

212 Дробот Г. Мировая Политика 2018

213 Батюк В. Мировая Политика 2018

214 Бартош А. Основы международной безопасности 2018

215 Сирота Н. Политическая конфликтология 2018

216 Тощенко Ж. Политическая социология 2017

217 Евгеньевой Т. Политическая социология ч2. 2018

218 Елисеев С. Политическая социология. 2018

219 Гаджиев К. Политическая социология. 2018

220 Туронок С. Политический Анализ и Прогнозирование 2018

221 Абашидзе А. (ред) Право международных организаций 2018

222 Абашидзе А. (ред) Право международных организаций 2018

223 Абашидзе А. (ред) Право международных организаций 2017

224 Михайленко Е.

Регионалистика Классические и современные 

подходы 2018

225 Позднякова А. Современные Международные отношения 2018

226 Ивонина О. Теория Международных отношений 2018

227 Циганкова П..(ред) Теория Международных отношений 2018

228 Кефели И. Теория мировой политики 2017

229 Хазбулатова Р. (ред)Экономическая Дипломатия ч.2 2018

230

სტუდენტთა I კონფერენცია:საჯარო სამართლის 
აქტუალური საკითხები 2018

231 ქოქიაური ლ. ინოვაციური ეკონომიკა 2018

232 გაფრინდაშვილი რ.

ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგიის ლაბორატორიული 

პრაქტიკუმი 2009

233 ლანჩავა ო. საინჟინრო საბრძოლო მასალები 2006

234

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი 

პრაქტიკა სამოქალაქო საქმეებზე (2014 წლის მე-2 ნახ. 

და 2015 წ.) 2017

235 ბარდაჩიძე ზ.

ენერგოტექნოლოგიური სისტემები არაორგანულ 

ნივთიერებათა ტექნოლოგიაში 2018

236 თოფჩიშვილი რ. საქართველოს ეთნოლოგია 2008

237 თვალთვაძე დ. ქართული მართლწერის წესები და სავარჯიშოები 2013

238 შარაშენიძე ნ. ქართული ენის გრამატიკა სინტაქსი 2012

239 ფაჟავა ე. გლობალიზაცია:ცივილიზაციის პარადიგმა 2018

240 ფაჟავა ე. ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები 2018

241 ფაჟავა ე. საქართველო და ევროინტეგრაცია სალექციო კურსი 2017

242 ავალიანი შ. ღვინის ტექნოლოგია
243 ჭავჭავაძე ი. ღვინის ქართულად დაყენება
244 პეინო ე. მეღვიმეობა
245 ღვინის დიდი ენციკლოპედია

246 Асатиани Л.

Методические указания для решения первого и 

второго рейтингов по начертательной геометрии 2017



247 ნიკვაშვილი ნ.

მეთოდური მითითებები მხაზველობითი გეომეტრიის 

რეიტინგული სამუშაოების შესასრულებლად 2017

248 შარაშენიძე ნ. ქართული ენის გრამატიკა მორფოლოგია 2011

249

პროფ. კონსტანტინე კამკამიძის დაბადების 90 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ლონფერენცია "ციფრული 

ტექნოლოგიები:დღევანდელობა და გამოწვევები 

კონფერენციის პროგრამა 2018

250 კომახია მ.

"ახალი დიდი თამაში" ცენტრალურ აზიაში: ბრძოლა 
კასპიის ენერგორესურსების ტრანსპორტირებისათვის 

97 2018

251 კვახაძე ალ.

საქართველო ჩრდილო კავკასიაში:გამოწვევები და 
სამომავლო პერსპექტივები  98 2018

252 პაპავა ვლ.

დამწევი და ჩამორჩენილი ზრდა-ევროკავშირის 

პოსტკომუნისტური ქვეყნების გამოცდილება და 
საქართველო 99 2018

253 პეტრიაშვილი ა.
2008-2018 ათი წელი ბუქარესტიდან:"საქართველო 

გახდება ნატოს წევრი"100 2018

254 ბაზღაძე ი.

ქიმიური ნაერთების გავლენა ბიოსფეროსა და ცოცხალ 

ორგანიზმებზე 2015

255 ჯიჯეიშვილი ქ. მსოფლიო პოლიტიკა 2018

256 Рухадзе Р. Политология 2017

257 საქართველო ინფორმატიზაციია სათავეებთან 2017

258 გოგოლაძე მ. სანოტარო სამართალი 2018

259 გოგიჩაიშვილი ბ. ანალიზური ქიმია 2018

260 კვესელავა ი.

საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ-
პოლიტიკური მოწყობის,მმართველობისა და 
თვითმმართველობის ასპექტები 2018

261 ბენაშვილი ი. SPSS დამწყებთათვის


