
№ ავტორი დასახელება წელი

1 ფაფიაშვილი შ. 

მკვლელობისა და გაუპატიურების გამოძიებისა და 
გახსნის მეთოდიკის პრობლემები (თეორია და 
პრაქტიკა) 2003

2 ფაფიაშვილი შ. 
სამოხელეო და სატრანსპორტო დანაშაულთა გახსნის 
მეთოდიკა 2004

3 კაპანაძე ლ პოპულიზმი ქართულ პოლიტიკაში 2011
4 ფაფიაშვილი შ. გზა მართლისა სამართლისა 2016

5 ფაფიაშვილი შ. 
დაქტილოსკოპია და მისი როლი დამნაშავეობასთან 
ბრძოლის საქმეში 1999

6 ფაფიაშვილი შ. შემთხვევის ადგილის დათვალიერება 2002
7 კაპანაძე ლ პოლიტიკური მოლაპარაკების საფუძვლები 2021

8 მიდელაშვილი ს.
ტერიტორიული მთლიანობისა და სეპარატიზმის 
პრობლემები საქართველოში 2014

9 დარჩაშვილი მ.

ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზრი 
ეროვნებათშორისი ურთიერთობების შესახებ ქართულ 
დემოკრატიულ პრესაში(1900-1917 წწ.) 2013

10 კვეტენაძე ზ. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია 2017

11 წერეთელი მ.
კავკასიის ხალხთა ურთიერთობებისა და 
ტერიტორიული მოწყობის შესახებ 2021

12 ბუხრაშვილი ე. ევროპის სოციალური პოლიტიკა 2021
13 მოდებაძე ვ. ესპანეთის საგარეო პოლიტიკა    (1939-2011) 2012
14 მოდებაძე ვ. ჩეჩენი ერის ბრძოლა თავისუფლებისათვის 2015
15 მოდებაძე ვ. მესხური პრობლემის ანალიზი 2010
16 ლორია ა. ფილიაცია და ნატურალიზაცია 2009

17 ლორია ა. 
იმიგრანტთა უფლებები და მათი შეზღუდვის 
ცალკეული შემთხვევები საქართველოში 2005

18 ლობჟანიძე გ. სამართლის ფილოსოფია 1 2014
19 ლობჟანიძე გ. სამართლის ფილოსოფია 2 2014
20 ლობჟანიძე გ. სახელმწიფო სამართალი 2022
21 ლობჟანიძე გ. დიდი ნიკო ნიკოლაძე 2021

22 მოდებაძე ვ.
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი საგარეო 
პოლიტიკაში 2020

23 სონღულაშვილი ნ.
ქართული ერთობა და მისი იდენტობა XX საუკუნის 
პირველ ოცწლეულში 2010

24 სონღულაშვილი ა. ისტორია პოლიტიკა საერთაშორისო ურთიერთობები 2021

25 სონღულაშვილი ვ.
სახელმწიფოსა და ეკლესიის სამართლებრივი 
ურთიერთობა XI-XII საუკუნეების საქართველოში 2016

26 სონღულაშვილი ვ.
XVIII საუკუნის ქართლ-კახეთისა და თანამედროვე 
საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება 2011

27 აბაშიძე ა. დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი 2021

მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



28 ლორია ვ. საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი 2005
29 ლობჟანიძე გ. იმედი წ.3 2021
30 ლობჟანიძე გ. კენჭები 2020
31 გახოკიძე ც. კრიმინოლოგია 2017

32
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო 
კოდექსის კომენტარი 2004

33 ქოქრაშვილი ქ.
სამეწარმეო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირებისა 
და მხარდაჭერის 2021

34 ჯანუყაშვილი ლ. სამოქალაქო სამართალწარმოების პრინციპები 2013
35 კაუცკი კ. საქართველო და მისი ჯალათები 1998
36 Лобжанидзе Г. История Государства и права Грузии 2002

37 Japharidze E.
Moderne Herausforderunger der Nachbarschafstpolitik von 
EU im Sudkaukasus 2021

38 ჯიჯელავა ბ.

თერმოდინამიკურ დიაგრამაზე დაფუძნებული 
ავიაციისთვის  საშიში ამინდის მოვლენების 
პროგნოზირების მეთოდები და ამბროლაურის 
აეროპორტის კლიმატი 2022

39 ვადაჭკორია შ.
"სამხრეთ ოსეთის" ავტონომიური ოლქის სტატუსის 
საკითხი 2022

40 ხარატიშვილი ლ.
საინფორმაციო-საზომი სისტემები მეტროლოგიური 
უზრუნველყოფა 2022

41 ბოლქვაძე ბ. სათამაშო ბიზნესი და ეკონომიკა 2021

42

სტატისტიკური მიზნებისათვის დანაშაულის 
საერთაშორისო კლასიფიკაციებთან საქართველოს სს 
კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულების 
შესაბამისობა 2021

43 აბაიშვილი ვ. შიგასაწარმოო  ტრანსპორტი 2022

44 სიჭინავა ალ.

მიწის რეფორმა საქართველოში-სახელმწიფო 
მონოპოლიიდან კერძო საკუთრებამდე: 
განხორციელების ეტაპები და მექანიზმები 2022

45 კანკაძე ალ. ბიზნესის ენციკლოპედიური ლექსიკონი ნაწილი 1 2022
46 კანკაძე ალ. ბიზნესის ენციკლოპედიური ლექსიკონი ნაწილი 2 2022

47 აბულაძე კ. სასტუმრო მომსახურების ორგანიზაციის პრინციპები 2022

48
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერტიფიცირების 
სახელმძღვანელო 3,4,5, 2022

49
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერტიფიცირების 
სახელმძღვანელო 1,2 2022

50 შალამბერიძე ნ. მიგრანტები წ.1 პოლისმენი 2017
51 მულვიჰილი მ. ციმბირის ჯოჯოხეთური ხვრელი 2018
52 ჯინჭარაძე ალ. სხვა ცის გახსნა 2021

53
ქართულ-უკრაინული და უკრაინულ- ქართული 
სასაუბრო 2022



54 იველაშვილი თ.
ტრადიციული ხალხური სამზარეულო სამცხე-
ჯავახეთში 2020

55 იველაშვილი თ. რელიგიური უმცირესობები სამცხე- -ჯავახეთში 2019
56 Ivelashvili T. Religius minorities in Samtskhe-Javakheti 2019
57 Ивелашвили Т. Религиозные меньшинства в Самцхе-Джавахети 2019
58 გაფრინდაშვილი ბ. ქეთევან წამებული 2022
59 ბარათაშვილი ე. რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა 2022
60 ბარათაშვილი ე. საქართველოს ეკონომიკა 2022
61 მიქელაშვილი მ. სამეწარმეო აზროვნების საფუძვლები 2022

62 ენაგელი რ. წიაღისეულის მოპოვების პროცესების ავტომატიზაცია 2021
63 თავხელიძე დ. გამოყენებითი მექანიკა-2 2021

64 ღლიღვაშვილი ვ.
სარძეო პროდუქტიულობა და საკვებწარმოება (სარძეო 
მეცხოველეობა,საკვები და საკვებწარმოება) 2021

65 შავგულიძე ს.
ხელშეშლამდგრადი კოდირების თეორიული 
საფუძვლები 2021

66 ასათიანი ა. სასწავლო ქეისები ბიზნესის ეთიკასა და მენეჯმენტში 2021

67 ნაცვლიშვილი მ.
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების 
ექსპლოატაცია 2021

68 ავალიშვილი ლ.

რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშება 
სეისმურ ზემოქმედებაზე ერთმასიანი რხევადი 
სისტემის საანგარიშო მოდელით 2021

69 გვერდწითელი ლ. ჰიდროსფეროსა და ნიადაგის დაცვის ტექნიკა 2022

70 ჯიქიძე ლ. თეორიული მექანიკის კურსი სტატიკა და კინემატიკა 2022
71 გონაშვილი ვ. საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი
72 მუხიგული ქ. სტუდენტის სახელმძღვანელო 2021
73 მუხიგული ქ. მასწავლებლის გზამკვლევი 2021

74 რუხაძე ნ. ინკლუზიური პროფესიული განათლების გზამკვლევი 2016
75 მალაღურაძე ჯ. სიკეთე ფარად ღმერთად 2022
76 თავდიშვილი ო. კომპიუტერული ხედვა II ნაწილი 2022
77 მილერი მ. წლის ბესტსელერი. კირკე 2020

78 კორინთელი რ.

დინამიკური ფსიქიატრია.სიღრმის ფსიქოლოგიაზე 
დაფუძნებული ფსიქიატრიისა და ფსიქოთერაპიის 
შესახებ  ტ.1 2022

79 ვასაძე თ. ვეფხისტყაოსანი ტექსტი და კომენტარები 2020
80 ალიგიერი დ. პალიტრა კლასიკი  ღვთაებრივი კომედია 2021
81 თეკერეი უ. პალიტრა კლასიკი ამაოების ბაზარი 2021
82 ჯავახიშვილი მ. კვაჭი კვაჭანტირაძე და მისი თავგადასავალი 2018
83 დოსტოევსკი ფ. ეშმაკნი 2022
84 დოსტოევსკი ფ. დანაშაული და სასჯელი 2017



85  ტაბიძე გ. პოეზია 2014
86 ზოზრაშვილი ტ. დიდი ქართველები 2022
87 სპარქსი ნ. გრძელი გზა 2019
88 აგათა კრისტი იდუმალებით მოცული საქმე სთაილზში 2022
89 რუნი ს. ჩვეულებრივი ადამიანები 2021
90 ოსტინი ჯ. მენსფილდ-პარკი 2021
91 სპარქსი ნ. მხოლოდ ჩვენ ორნი 2017
92 არსენიშვილი ზ. რეკვიემი 2021
93 ნაბოკოვი ვლ. ლოლიტა 2016
94 შაფაქი ე. ევას სამი ქალიშვილი 2022
95 არსენიშვილი ზ. კოლაჟი მთვარის შუქზე 2022
96 შაფაქი ე. სიყვარულის ორმოცი წესი 2020
97 არსენიშვილი ზ. ვა, სოფელო... 2019
98 ხარატიშვილი ნ. მერვე სიცოცხლე (ბრილკას) 2019
99 ფიცჯერალდი ფ.ს. ნაზია ღამე 2018

100 მაჭარაშვილი ნ. ავი მუსაიფი 2018
101 გიგინეიშვილი ლ. საუბრები ანტიკურ ფილოსოფიაზე 2021
102 გურული თ. PR--ის საფუძვლები 2021
103 ბუაძე ნ. აღზრდის ფსიქოლოგია 2021

104 ფლეგი ფ. შემწვარი მწვანე პომიდვრები კაფე "უისელ სტოპში" 2021
105 მოიესი ჯ. ისევ მე 2020
106 ეტვუდი მ. მხევლის წიგნი 2020
107 ოსტინი ჯ. ემა 2020
108 კალანდია გ. სამი ქართული ამბავი 2017


