
№ ავტორი დასახელება წელი

1 ვივიანი ჯ. მასობრივი კომუნიკაცია 2013
2 მაჭავარიანი მ. მასმედიის ისტორია 2015

3
საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის 
ეროვნული სტრატეგია 2014-2020 2020

4 ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 2012

5 ასპლეტი მ.
იძულებითი გადაადგილება: პასუხისმგებლობა და 
მოქმედება 2013

6 ექირონი მ. მოქალაქეობა და მოქალაქეობის არქონა 2010
7 არსოშვილი გ. პრობაციის სამართალი 2015

8
წმინდა მღვდელმოწამე კირიონი გაზეთ "ივერიის" 
ფურცლებზე(1887-1905) 2019

9 ქართულ-აზერბაიჯანული სამართლის ლექსიკონი 2012
10 საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი 2006

11
ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების აქტუალური პრობლემები 2014

12
ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების 
პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში 2016

13 ბლიაძე თ. კულტუროლოგიური გამოკვლევები 2021
14 ცისკარიშვილი ო. ფოტოჟურნალისტიკა 2020
15 Грузинские рассказы 2013
16 Kvesitadze G. Science of Georgia 2021
17 კიტი პ. მენეჯერული ეკონომიკა 2019
18 მიქელაშვილი მ. სამეწარმეო აზროვნება 2021
19 ოთარაშვილი ვ. გიორგი სააკაძის ფენომენი და თარხან-მოურავები ტ-2 2021
20 კვანტალიანი ს. მედიაფილოსოფია 2020
21 საყვარელიძე ა. ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური... 2021
22 ცაავა გ. მონეტარული ეკონომიკა და პოლიტიკა 2020

23 ოსიძე ლ.
ქართული პოლიტიკური კულტურის თანემედროვე 
მოდელები 2021

24
შრომათა კრებული"პარალელური საისტორიო 
ვერტიკალები" 2021

25 პოლიტიკა და ეროვნული ინტერესები ტ.2 2021
26 გაბისონია ი. კულტურა და სამართალი 2021

ივნისში მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



27 გახოკიძე ჯ. საიუბილეო კრებული 2021
28 გურგენიძე დ. ცნობილი და უცნობი პოლიტექნიკოსები 2020

29 გურგენიძე დ.
გამოთვლითი ტექნიკა, ავტომატიკა და ციფრული 
ტექნოლოგიები საქართველოში 2020

30
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.მოვლენები 
და ფაქტები 2007-2017 2018

31
სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია2019 2019

32 იაშვილი თ. მომსახურების სფეროს მენეჯმენტი 2020
33 მიქაძე ო. ფოლადის ელექტორმეტალურგია 2020
34 გაფრინდაშვილი გ. კერამიკის და ცეცხლგამძლე მასალების ტექნოლოგია 2019

35 ჯაფარიძე ზ.
პურის,მაკარონის და საკონდიტრო საწარმოთა 
ტექნოლოგიური მოწყობილობები 2020

36 გოლეთიანი გ.
კვებისა და სამაცივრე საწარმოთა მოწყობილობების 
სერვისი 2020

37 თოდაძე ხ. საქართველოს ისტორია და კულტურა 2020
38 ლომიძე ი. ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები 2009
39 Kvintradze V. Laboratory Workshop in GeneralPhysics 2020
40 ნაცვლიშვილი მ. შენობების საინჟინრო აღჭურვა 2019

41 ნაცვლიშვილი მ.
დასახლებული ადგილების წყალმომარაგება და 
წყალარინება 2019

42 ჯიქია ნ.
ნავთობგაზსარეწაო გეოლოგია, ნავთობისა და გაზის 
საბადოების დამუშავების გეოლოგიური საფუძვლები 2019

43 ღლიღვაშვილი ვ.
ეკოლოგიური ეთიკა და მეცხოველეობის წინაშე 
მდგარი პრობლემები 2020

44 საყვარელიძე ა. პორტები და საპორტო ნაგებობები ნაწ.1 2020
45 ხარაიშვილი ო. დრენაჟის პრაქტიკუმი 

46 თოფურია მ.
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული 
სამუშაოების შესასრულებლად ჰიდრავლიკის კურსში 2020

47 თოფურია მ.
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული 
სამუშაოების შესასრულებლად ზოგად ჰიდრავლიკაში 2020

48 კაპანაძე მ. მინისა და კერამიკის ზოგადი ტექნოლოგია 2019
49 ფოფორაძე ნ. ძვირფასი ქვები და კეთილშობილი ლითონები 2020
50 წივწივაძე თ. არაორგანული სინთეზი 2020

51 გაგნიძე თ.
საარქივო მასალების და საბიბლიოთეკო ფონდების 
რესტავრაცია და კონსერვაცია 2020



52 მებონია ს. გლინვის თეორია და ტექნოლოგია 2019
53 ფრანგიშვილი ა. ბლოკური კოდები 2020
54 ტრადიციული ლუდის სიწმინდის აქტი 2020
55 ნატროშვილი დ. წრფივი ალგებრა მაგალითებსა და ამოცანებში 2021
56 Бацикадзе Т. Сопротивление материалов, ч.1 2021

57 ქრისტესიაშვილი ე.
ეკონომიკის ამოცანების გადაწყვეტის მაგალითები 
VisualBasic for Ms Excel-ზე 2021

58 ნემსაძე ს. ელექტრონული წრედების ანალიზი 2021

59

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 
გამოწვევები IV საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის შრომების კრებული I 2020

60

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 
გამოწვევები IV საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის შრომების კრებული II 2020

61 ხელისუფლება და საზოგადოება-2019 2019
62 შრომები 1     2020 2020
63 შრომები 2     2020 2020
64 შრომები 3     2020 2020
65 შრომები 4     2020 2020
66 სვეტიცხოველი 1 2019 2019
67 სვეტიცხოველი 2 2019 2019
68 ჰიდროინჟინერია 27-28 2019 2019

69
არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე 
პრობლემები 11 2019

70 შრომები  4    2019 2019
71 მეცნიერება და ტექნოლოგიები 1(733) 3-2020 2019
72 მეცნიერება და ტექნოლოგიები  2(734)-2020 2020
73 მეცნიერება და ტექნოლოგიები  3-2020 2020
74 აშერვუდი ს. ევროკავშირი ძალიან მოკლე შესავალი 2019
75 მინოუგი კ. პოლიტიკა ძალიან მოკლე შესავალი 2019
76 შარაშენიძე თ. დიპლომატიის ისტორია 1890-1920 2015
77 შარაშენიძე თ. დიპლომატიის ისტორია XIX საუკუნე 2013
78 შარაშენიძე თ. დიპლომატიის ისტორია 1920-1939 2021

79 გაჩეჩილაძე რ.
ახლო აღმოსავლეთი გეოგრაფიული და ისტორიული 
ნიშანსვეტები ტ.1 2018

80 გაჩეჩილაძე რ. ახლო აღმოსავლეთი გეოპოლიტიკა 2019



81 რურუა ნ. თავისუფლების კანონი 2019
82 ფოტოგრაფია პრაქტიკული კურსი 2014

83 დოლიძე ი
ფიზიკური მედიცინა და ზოგადი რეაბილიტაციის 
მიმართულებები 2010

84 მიქიაშვილი თ. ადაპტური ფიზიკური აღზრდა ოჯახურ პირობებში 2016
85 მაღრაძე გ. ჰიბრიდული ომი... 2020
86 წიქარიშვილი მ. ხარისხის კონტროლი მშენებლობაში 2021

87 თედეშვილი ლ.
მონაცემთა კვლევის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ნაწ.1 2021

88 ლინდსტრომი მ.
Buy.ოლოგია მითი და რეალობა იმის თაობაზე რატომ 
ვყიდულობთ 2018

89 გაბისონია ი. "სოციალური სამართლიანობა და საბაზრო ეკონომიკა 2021
90 გაბისონია ი. სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი (დანაშაული) 2021
91 კუპრაშვილი ჰ. ეროვნული უშიშროება და ეროვნული ინტერესები 2021
92 ჯონსონი ჯ. პოლიტიკის მეცნიერების კვლევის მეთოდები 2013

93 სენარკლენი პ.
საერთაშორისო პოლიტიკა თანამედროვე თეორიები 
და ამოცანები 2014

94 ფაშიზმის თეორიები და დოქტრინა და კრიტიკა 2015
95 ფუკუიმა ფ. პოლიტიკური წესრიგის წარმოშობა... 2019
96 არტი რ. საერთაშორისო პოლიტიკა 2011

97 კაუფმანი ჯ.
შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში თეორია 
და პრაქტიკა 2020

98 კერიგანი მ. სტალინი ფოლადის კაცი თუ მასობრივი მკვლელი? 2020
99 კისინჯერი ჰ. მსოფლიო წესრიგი 2020

100 აბაშიძე ზ. 50 პერსონა მარგარეტ თეტჩერი  ტ.35 2019
101 აბაშიძე ზ. 50 პერსონა ფრანკლინ რუზველტი ტ.43 2019
102 მენთეშაშვილი ი. 50 პერსონა ნაპოლეონი 2016
103 ჯაფარიძე მ. 50 პერსონა რონალდ რეიგანი ტ.10 2016
104 თევზაძე ნ. 50 პერსონა ფიდელ კასტრო ტ.18 2017
105 ბარნოვი მ. 50 პერსონა ჯორჯ ვაშინგტონი ტ.21 2017
106 თევზაძე ნ. 50 პერსონა ადოლფ ჰიტლერი ტ.24 2018
107 თევზაძე ნ. 50 პერსონა ბენიტო მუსოლინი ტ.32 2018
108 დაუშვილი ალ. 50 პერსონა მაო ძედუნი ტ.36 2019
109 იოსებაძე ლ. 50 პერსონა განდი ტ.50 2020
110 აბაშიძე ზ. 50 პერსონა ჯონ კენედი ტ.37 2019
111 რამსფელდი დ. რამსფელდის წესები 2018



112 კრეველდი მ. ომის ხელოვნება 2018

113 კისინჯერი ჰ.
კრიზისი ორი უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური 
კრიზისის ანატომია 2019

114 კოენი ე. უმაღლესი მთავარსარდლობა 2017
115 ნიკოლსონი ჰ. დიპლომატიური მეთოდის ევოლუცია 2021
116 აჯემოღლუ დ. რატომ ვერ აღწევენ წარმატებას სახელმწიფოები 2018
117 მორი ბ. რატომ ირჩევენ რუსები პუტინს 2018


