
№ ავტორი დასახელება წელი

1 აგლაძე თ. კოროზია და მისგან დაცვა 2019

2 ჩოგოვაძე გ.

პროგრამული აპლიკაციების ხარისხის მართვა: 

ტესტირება და ოპტიმიზაცია 2020

3 სურგულაძე გ.

ლოგისტიკის მენეჯმენტის მხარდამჭერი 

საინფორმაციო სისტემების აგება 2020

4 თოფჩიშვილი მ.

კოლხეთის დეპრესიის მეზო-კაინოზოური 

ნალექების სტრატიგრაფია 2015

5 ტყემალაძე გ. ბიოორგანული ქიმიის განმარტებითი ლექსიკონი 2017

6 ჩიქოვანი ა. საშენი მასალები 2019

7 ბენაშვილი ა.

კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის 

საფუძვლები 2015

8 ბედიაშვილი მ.

მიწისძვრისაგან დაცვის სეისმოსაიზოლაციო 

საშუალებები და დანერგვის პერსპექტივები 

საქართველოში 2018

9 ფირცხალაიშვილი ლ. კოლხა ქორთუა 2019

10 ბერიტაშვილი ბ.

ნალექთა ხელოვნური გაზრდის სამუშაოები 

საქართველოში 2020

11

ქართული ფეხბურთის საუკუნე. ლაღი ფეხბურთის 

წლები წ.1 2017

12

ქართული ფეხბურთის საუკუნე. ოქროს ბიჭების 

თაობა წ.2 2018

13

ქართული ფეხბურთის საუკუნე. ჩვენი 

ფეხბურთისზეობის ხუთწლედი  წ.3 2019

14

ქართული ფეხბურთის საუკუნე.გაზვიადებული 

მოლოდინის წლები წ.4 2020

15 Шилакадзе М. Триботехника 2017

16 პაპავა ვლ.

ინოვაციური საქმიანობის შესახებ ევროპის 

პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში  132 2020

17 არჩვაძე ი.

საქ-ოს ეკონომიკა სსრკ-ის დაშლის წინა პერიოდში 

133 2020

18 ეცადაშვილი ი.

რამდენად განსაზღვრავს მმართველობის 

მახასიათებლები საგარეო პოლიტიკას:რუსეთ-

ბელარუსის ინტეგრაციის მაგალითი 134 2020

19 აქუბარდია თ.

საქ-ოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა: 

დაგეგმვა,კოორდინაცია და პრაქტიკა 135 2020

ოქტომბერში მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



20 პაპავა ვლ.

კორონომიკური კრიზისი და საქართველოს 

ეკონომიკის ზოგიერთი გამოწვევა 136 2020

21 ბატიაშვილი ზ.

"რბილი ძალის" თავისებურებანი თურქული 

სერიალების მაგალითზე 2020

22 ჯულუხიძე გრ.

რუსული პროპაგანდის ტენდენციები 

კორონავირუსის პანდემიისას 138 2020

23 საავტომობილო გზების მშენებლობა 2020

24 დევიძე ალ.

ევროკავშირის სამართლის დამხმარე 

სახელმძღვანელო 2019

25 ბიოტნერი რ. სახელმწიფო მოწყობის სამართალი 2020

26 შველიძე ზ.

შრომით დავებზე საქ-ოს სასამართლო 

პრაქტიკა(გადაწყვეტილებათა კრებული) 2020

27 მესხიშვილი ქ. კერძო სამართლის აქტუალური საკითხები ტ.1 2020

28 ტურავა პ. ადმინისტრაციული წარმოება საჯარო სამსახურში 2020

29 ტურავა პ. სამშენებლო სამართალი 2020

30 რუსიაშვილი გ. ზოგადი ვალდებულებითი სამართალი 2020

31 Georgische Gesetze auf Deutsch 2020

32 ბარათაშვილი ე. ეკონომიკური დიპლომატია 2020

33 გვაზავა ბ. ბიზნესის ჰუმანიზაცია 2020

34 ქოქიაური ლ. ინოვაციური მენეჯმენტი 2020

35 Цинцадзе М.

Координационные Соединения Лантаноидов С 

ортобМИЕТА-и пара-нитробензоилгидразидами 2018

36 ახობაძე მ. შესავალი კურსი თამაშთა თეორიაში ნაწ.1 2020

37 ნადარეიშვილი გ. საქართველო მეზოზოურ დროში 2018

38 ჩომახიძე დ.

ენერგეტიკის მენეჯმენტის თავისებურებები და 

პრინციპები 2020

39 ვადაჭკორია შ. ნოე ჟორდანიადან მიხეილ სააკაშვილამდე 2014

40 დოლაბერიძე დ. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა... 2015

41 მახარძე გ. სამკალი ბევრია 2015

42 ჯორჯ სოროსი შჩემი ფილანთროპია 2014

43 ნახუცრიშვილი გ. ბარნოვის 122 2016

44 თარგმანების კრებული 2017

45 ინტერნეტ მომხმარებელთა ძირითადი უფლებების 

46 მანრო ჯ. წარსულის პირისპირ 2015

47 სასტუმრო სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი 2016

48 Комплексная реабилитация лиц. Переживших пытки 2011

49 შარაძე გ. ...ასე იწყებოდა წმ.ექვთიმე ღვთისკაცი-თაყაიშვილი 2005

50 მენქიუ გრ. ეკონომიკის პრინციპები 2000


