
№ ავტორი დასახელება წელი
1 კახიძე ა. ელინიზმი და კოლხეთი. ფიჭვნარი ფარცხმა  ნაწ.1 2010
2 მიხეილ თამარაშვილი 160 2021

3 სურმავა ალ.

საქართველოს ატმოსფეროში მტვრის 
ტრანსსასაზღვრო,რეგიონული და ლოკალური 
გავრცელების რიცხვითი მოდელირება 2021

4 ასტრონომიული კალენდარი 2022 2022
5 ხელაია გ. პროფესორი ნიკოლოზ ქოიავა 125 2017

6 ანგურიძე ო.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის უსაფრთხოების 
პრობლემა და თანამედროვე გამოწვევები

7 ქართული ფილმები 2020-2021 2021

8 შავგულიძე ს.
Wi-Fi: თანამედროვე სტანდარტები და განვითარების 
ტენდენციები 2021

9 დანელია ვ. სპორტის ჟურნალისტიკის საკითხები 2021
10 გრძელიშვილი ნ. ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები 2022
11 ქართული რბილი ძალა და ქვეყნის ბრენდინგი 2016
12 სიძულვილის ენის გამოყენება 2016

13 კორკელია კ.
ადამიანის უფლებათა დაცვა,პანდემია და სამართლის 
უზენაესობა სტატიათა კრებული 2021

14 შემოდგომის ლეგენდა 2015-2016 2016
15 დაკვირვება დამკვირვებლებზე 2021
16 ადამიანის უფლებები დამოუკიდებელ საქართველოში
17 ურჩუხიშვილი გ. ქალები პარტიებში მითების დეკონსტრუქცია 2017

18
ახალგაზრდა მეცნიერთა მე-3 საერთაშორისო 
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 2020

19 შათირიშვილი შ. გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა 1981
20 Комплексная реабилитация лиц, переживших пытки 2011
21 მესხიშვილი ა. წვეთური მორწყვის პერსპექტივები საქართველოში 1980
22 მესხიშვილი ა. საქართველოს  მიწას პატრონი სჭირდება 2021
23 მესხიშვილი ა. ფიზიკური პირის-მოქალაქის გადასახადები 2011
24 მესხიშვილი ა. როდემდე ვჯიჯგნოთ ქართული მიწა 2016
25 მესხიშვილი ა. "ჩემო ქართულო მიწავ!" 2015
26 მესხიშვილი ა. როცა ქართულ მიწას პატრონი არ ჰყავს 2017
27 მესხიშვილი ა. უძრავი ქონება 2011
28 სიგუა ს. ქართული კულტურის ისტორია 3 2018
29 სიგუა ს. კულტუროლოგიის საფუძვლები 2021
30 ხონელიძე ზ. მშვიდობის ქართული პარადიგმა 2021

31 ფირცხელანი მ.
სვანეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
საფუძვლები 2021

32 იზორია ლ. თავისუფლება პროცესი სამართლიანობისთვის 2021

33 დადუნაშვილი ს.
მიკროკონტროლირების აპარატული და პროგრამული 
უზრუნველყოფა 2011

34 კეკელიძე ნ. InAs-InP ნახევარგამტარული შენადნობები 2022

35 გოგიძე ლ.
ღია მმართველობის პრაქტიკის თავისებურებანი 
ადგილობრივ დონეზე საქართველოში 2021

იანვარში მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



36 შავგულიძე ლ. მამია  გურიელის ლიტერატურული მემკვიდრეობა 1984

37 გომართელი ნ.
რეგიონალიზმი ევროპასა და საქართველოში 
(ლექციების კურსი) 2021

38 კახიძე ი.
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები. 
სახელმძღვანელო 2019

39
სახელმძღვანელო  პრინციპები იძულებით 
გადაადგილების შესახებ 2004

40 ლორთქიფანიძე გ.ბიჭვინთის ნაქალაქარი 1991

41
International Conference "Applied 
Ecology:Problems,Innovations" 2015

42 ძნელაძე მ.
თბილისის არქეოლოგია -I ტფილისელი მკურნალის 
სახლი დედაციხიდან 2018

43 ძნელაძე მ.
თბილისის არქეოლოგია -II               მეფე ერეკლე II-ს 
მოედანი თბილისში 2009-2010 წ. 2021

44 ძნელაძე მ.
საქართველოს ანტიკური ხანის სამშენებლო კერამიკა I 
კრამიტი 2020

45 ცირლიხი გ. გეიშას თამაშები 2021

46 ჯავახიშვილი ე.
ექსპერტის აზრი 169 არის თუ არა ეფექტური 
დასავლეთის სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ? 2021

47 პაპავა ვლ. ექსპერტის აზრი 170 2021

48 ტიელიძე გ.
ექსპერტის აზრი 171რუსეთის შეცვლილი შეტევითი 
ტაქტიკა და ვექტორები კიბერსივრცეში 2021

49 ჯულუხიძე გრ.
ექსპერტის აზრი 172 მიგრაცია-რუსული ჰიბრიდული 
ომის ახალი იარაღი:.. 2021

50 ჩიქობავა მ. ექსპერტის აზრი 173 წამყვანი ცენტრალური ბანკების... 2021

51 ჩაჩანიძე გ.
ექსპერტის აზრი 174 ჩინეთი-დემოკრატიული 
სამყაროს მთავარი გამოწვევა კიბერსივრცეში 2021

52 ძველი აღთქმა ლევიტელთა ნაწ.1 ბრაილის შრიფტით 2021
53 ძველი აღთქმა ლევიტელთა ნაწ.2 ბრაილის შრიფტით 2021

54
ინტერრელიგიური კალენდარი 2022 ბრაილის 
შრიფტით 2022


