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1 თოფურია ს. და სხვა. წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრიის 
ელემენტ. 

1988 1

2 თოფურია ს. და სხვა. უმაღლესი მათემატიკის მოკლე კურსი 2008 1

3 ჭელიძე ვლ. წითლანაძე მათემატიკური ანალიზის მოკლე კურსი  1976 1 I

4 ხარაძე ა. ჭელიძე ვლ. მათემატიკური ანალიზის კურსი ტ. I. 1974 1 I

5 ხარაძე ა. ჭელიძე ვლ. მათემატიკური ანალიზის კურსი ტ. II. 1961 1

6 ელიზბარაშვილი მ. უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული 1998 1

7 გაგნიძე ა. ლელაძე დ. 
მათემატიკა. ამოცანათა კრებული და ცნობარი I. 
ნაწ. 2002 1 I

8 დურგლიშვილი ნ. უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული I. 1977 1 I

9 Смирнов  В. курс высщей математики т I 1974 1 I

10 Смирнов  В. курс высщей математики т II 1974 1 II

11 კვაჭაძე ლ. თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი 1966 1

12 სანიკიძე თ. ქართული მართლწერა 1998 2

13 კოტინოვი ნ. კილოს კატეგორია და სინტაქსის ზოგიერთი 
საკითხი ქართულში 1986 1

14 გაჩეჩილაძე ო. ქართული ენა 1992 1

15 გაჩეჩილაძე ო. ქართული ენა 1990 2

16 არაბული ავ. ქართული მეტყველების კულტურა 2004 2

17
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის 
ნორმები 1985 1

18
თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის 
ნორმები 1986 1

19 ჩიქობავა არნ. ენათმეცნიერების შესავალი 1952 1

20
ქართლული სიტყვის კულტურის საკითხები წ. 
II. 

1974 1 II

21 მარტიროსოვი რ. ნაცვალსახელი ქართულ ენაში 1964 1

22 ვასაძე თამაზი ქართული ლიტერატურა 10 კლ. 2007 1

23 ვასაძე თ. შარაშენიძე ნ. ქართული ენა და ლიტერატურა 11 კლ. 2007 1

24 ვასაძე თ. შარაშენიძე ნ. ქართული ენა და ლიტერატურა 11 კლ. 2008 1

25 გოჩიტაშვილი აკადემიური წერა 2009 4

26 კეკელიძე კ. ბარამიძე ა. ქართული ლიტ. ისტორია. ტ. I. ძვ. ქართული 
ლიტ. (V-XVIII სს.) 1954 1 I

27 კეკელიძე პრ. აკაკი წერეთელი 1985 1

28 ნიკოლეიშვილი ავ. XX საუკუნის ქართული ლიტ. ისტორიის 
ნარკვევები I. ნაწილი 1994 1 I

29
ახალი ქართული ლიტერატურის  ისტორია ტ. 
II.  

2003 1 II

30 ახალი ქართული ლიტერატურის  ისტორია ტ. I.  1972 1 I

31 მახარაძე ა. ქართული რომანტიზმი 1967 1

32 მახარაძე ა. ქართული რომანტიზმი 1960 1

33 სიგუა ს. მოდერნიზმი 2008 2

34 ბერაძე ი. ნიკო ლომოური 2002 2

35 ქადეიშვილი ფრანგული ენის სახელმძღვანელო 1990 2

36 Попова Н Казакова Французский  язык  manue de francais 2005 1

37 сологуб АА 200 тем франсузки языка 2005 1

38 Sessisschvili T.N malinowsky გერმანული ენის სახელმძღვანელო II ნაწილი 1985 1 II

39 H. Griesbach, D. shulz Deuths  sprachlehre fur auslander 2 1983 2

40 ქათამაძე მზია გერმანული ენის გრამატიკა 2002 4

                                                 წ  ი  გ  ნ ე  ბ  ი ს    კ ა ტ ა ლ ო გ ი 



41 Thomson AT Martinet A A. Practikal Englsh Grammar Exercises  2 2003 3

42 Thomson AT Martinet A A. Practikal English Grammar  Exercises 1 2003 2

43 Bronberg M. Gordon M 1100 words 2008 1

44 Thomas B. Adunced vocabularg and idiom 1997 2

45 Zahedi A How to prepare for the  TOEFI Essays 2002 1

46 გახოკიძე ა. გახოკიძე ბ. ინგლისური ენის გრამატიკა 2005 2

47 Marphy R english grammer in Use 2004 1

48 Marphy R english grammer in Use 2004 1

49 Marfy  R English  grammar  in  Use 2002 1

50 Marphy R english grammer in Use 2005 2

51 Marphy R english grammer in Use 1992 1

52 Marphy R english grammer in Use 1990 1

53 Cunnindham s. moor.P Cutting Edge Elementary Book 2009 1

54 Cunnindham s. moor.P new Cutting edge.  intermede Book 2009 1

55 ვანიშვილი მ. მექვაბიშვილი ეკონომიკის საფუძვლები  წ. II. 2007 3 II

56 ვანიშვილი მ. მექვაბიშვილი ეკონომიკის საფუძვლები  წ. I. 2005 9 I

57 ვანიშვილი მ. მექვაბიშვილი მიკრო და მაკრო ეკონომიკის საფუძვლები 2009 5

58 ღურწკაია კ. ეკონომიკის პრინციპები 2007 1

59
ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები 
(ადეიშვილი) 1998 10

60 ჩიქავა ლ. ეკონომიკური თეორიის მოკლე კურსი 2005 2

61 გაბიძაშვილი ბ. პოპულარული სტატისტიკა ეკონომიკაში, 
ბიზნესსა და მენეჯმენტში  2008 2

62 გაბიძაშვილი ბ. სტატისტიკის თეორია 2004 1

63 ვანიშვილიმ. ბადაგაძე ი. საფინანსო _ საბანკო სტატისტიკა 2004 2

64 სამადაშვილი უ. ბიზნესის საფუძვლები 2005 2

65 სამადაშვილი უ. ბიზნესის საფუძვლები 2009 1

66 ქემბელი დევიდ 
ბიზნესი არაბიზნესის სპეციალობის 
სტუდენტებისათვის 2006 2

67 ერქომაიშვილი გ. მეწარმეობის ფორმირებისა და განვითარების 
თავისებურებანი საქართველოში 2004 2

68 ხომერიკი თ. მენეჯმენტი 2006 1

69 ტუღუში, ყირიმლიშვილი მენეჯმენტის საფუძვლები 2002 1

70 ჯიბუტი, კაკულია საჯარო ფინანსები 2009 7

71 კაკულია რ. ფინანსების თეორია 2004 1

72 კაკულია რ. ფინანსების თეორია 2007 2

73 მგელაძე ტ. ფერაძე გ.  ბიზნესმენის კიდობანი 2010 1

74 ვანიშვილი  მ. ფინანსები 2007 2

75 ვანიშვილი  მ. მუნიციპალური ფინანსები და საფინანსო 
პოლიტიკა 2003 15

76 ვანიშვილი  მ. ადგილობრივი სისტემა და ფინ. მენეჯმენტი 2006 12

77 ვანიშვილი  მ. საბანკო ბაზრის მარკეტინგული ასპექტები 2008 2

78 ყირიმლიშვილი ნ. ფინანსები 2005 2

79 კაკულია, . . . . . ფულის მიმოქცევისა და .კრედიტის . . . . . . 2002 3

80 ქოქიაური  ლამარა საბანკო საქმიანობის საფუძვლები I. ტ. 2007 1 I

81 ქოქიაური ლამარა საბანკო საქმიანობის საფუძვლები II. ტ. 2005 1 II

82 პაიჭაძე ნ. ხომერიკი ბ. მენეჯმენტის საფუძვლები 2005 1

83 პაიჭაძე ნ. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 2009 3

84 შაყულაშვილი რ. ბუღალტრული აღრიცხვის თეორია 2009 1

85 ხორავა ა, კვატაშიძე ნ. ბუღალტრული აღრიცხვა 2008 1

86 ადეიშვილი გ. ოჯახის მენეჯმენტი 2008 3

87 ბუღალტრული ცნობარი 2007 1

88 ცირამუა ა. აუდიტი 2006 2

89 ცირამუა ა. აუდიტი 2009 2

90 შაყულაშვილი ა. აუდიტი 2005 1

91 მილიჩემპი ა. აუდიტი 2002 1



92 ბარათაშვილი ე, ქოქიაური ლ.  მენეჯმენტის პრინციპები 2010 1

93 მეტრეველი მ. ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის 
საფუძვლები  2008 10

94 კოჭლამაზაშვილი ლ. ტურიზმის ეკონომიკა 2009 2

95 ბირჟაკოვი ძ. ტურიზმის თეორია 2004 2

96 ალხანაშვილი ნ. ეკოლოგიური ტურიზმი 2010 2

97 აბულაძე ა. სასტუმრო ინდუსტრია და ტექნოლოგიები 2008 2

98 ბირჟაკოვი მ. ტურიზმის თეორია 2008 16

99 ქასრაშვილი დ, დღვილავა მ. ისტორიის სწავლების მეთოდიკის საკითხები 1998 1

100 დღვილავა  მ. გერმანიის როლი საქართველოს დამოუკიდებ 
ლობის  აღდგენაში  1997 1

101 მაისურაძე დ. ხუციშვილი ტურიზმის შესავალი 2010 2

102 გოცირიძე მ, მელაძე მ. შესავალი სპეციალობაში 2003 1

103 დოლიკაშვილი ლ. ტურიზმის ეკონომიკა 2009 3

104 ი. ელიავა და სხვა ეკოლოგიის საფუძვლები 2009 1
105 კოჭლამაზაშვილი ლ. ტურიზმის და ტრანსპორტის ინდუსტრია 2008 2

106 კოჭლამაზაშვილი ლ. მარკეტინგი ტურიზმში, 2009 1

107 კვარაცხელია ნ. კულტურული ტურიზმი: თეორია და პრაქტიკა 2009 1

108 კოტლერი მარკეტინგი. სტუმართმოყვარეობა ტ. I. 2007 1 I

109 მაისურაძე დ. ეკოლოგიური ტურიზმის საფუძვლები 2008 1

110 მაისურაძე დ, ხუციშვილი თ. ტურიზმი ძველი დროიდან დრემდე 2009 3

111 კვაჭაძე ლეო ქართული ენა 1969 1 I
112 სოხაძე ა. ლომთაძე მ. ტურიზმის ეკონომიკა 2007 2

113 სირბილაძე თ. ტურიზმის გზამკვლელი 2008 2

114 ტურიზმის საფუძვლები 2004 2

115 ტურო.პერეიტინგი 2000 2

116 ქობლიანიძე, მელაძე ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი 2004 2

117 ღვედაშვილი ნ. მენეჯმენტი სოციალურ-კულტურული სერვისისა 
და ტურიზმის სფეროში 2009 3

118 შუბლაძე გ, დოლიკაშვილი ლ. ტურიზმის მარკეტინგი 2007 5

119 შუბლაძე გ, დოლიკაშვილი ლ. ტურიზმის მარკეტინგი 2009 1

120 შუბლაძე გ, დოლიკაშვილი ლ. ტურიზმის მენეჯმენტი 2008 4

121 კალანდია ი. კუტუბიძე კ. ცივილიზაცია, კულტურა, პროგრესი 1999 2

122 ხეცურიანი მაია აზიის ცივილიზაციის ისტორის წ. III. 2005 2 III

123 ხეცურიანი მაია ცივილიზაციის ისტორია 2003 1

124 Яковеи ю.Б Глобализасиа и взеимодеиствие щив маг 2001 1

125 მექვაბიშვილი ა. მსოფლიოს დღეს 2006 50

126 მექვაბიშვილი ა. მსოფლიოს ყველა დედაქალაქი 2009 50

127 მექვაბიშვილი ა. ქცევის კულტურა 2007 6

128 მექვაბიშვილი ა. მოქალაქეობათმცოდნეობა 2009 30

129 ჯოლია გ.  ევროპა (ქვეყანათმცოდნეობა) 2006 2

130 ჯოლია ა=გ. აზია, ამერიკა, აფრიკა, ავსტრალია 2004 1

131 რეხვიაშვილი ტ. ფილოსოფიის შესავალი 2001 5

132 რეხვიაშვილი ტ. ფილოსოფია 2008 7

133 ავალიანი ს. ქეცბაია ფილოსოფია ყველასათვის 2009 1

134 ერქომაიშვილი ვ. ფილოსოფია 1996 1

135 ქვაჩახია ვ. ფილოსოფიის შესავალი 1983 1

136 მაჭარაძე თ. წვერაიძე ზ.  
კომპიუტერები და კომპიუტერული 
ტექნოლოგიები 2009 1

137 ბენაშვილი ა. ოპერაციული სისტემა ჭინდოუს XPP. 2009 1

138 ბაიაშვილი ზ. საოფისე კომპიუტერული პრგრამები 2005 4

139 მაჭარაძე თ, წევარიძე ბ. ინფორმატიკის საფუძვლები 2009 1

140 ბენაშვილი პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა 2009 1

141 კამკამიძე კ. ჩადუნელი კომპიუტერული სისტემები და ქსელები 2005 1

142 ქურდაძე მ. კიკნაძე მ. კომპიუტერული ქსელები 2005 1



143 ჯავახიშვილი ივ. ქართველი ერის ისტორია  წ. 1 1951 1 I

144 ჯავახიშვილი ივ. ქართველი ერის ისტორია  წ. 2 1948 3 II

145 დღვილავა მ. საქართველო-გერმანიის ურთიერთობათა  
ისტორიიდან 1996 1

146 ჯავახიშვილი ივ. ქართველი ერის ისტორია  წ. 3 1949 2 III

147 ჯავახიშვილი ივ. ქართველი ერის ისტორია  წ. 4 1948 2 IV

148 ასათიანი ნ. საქარველოს ისტორია 2

149 დღვილავა მ. საქართველო-გერმანიის ეკონომიკური 
თანამშრომლობა 1918 წელს 1996 1

150 Aანთელავა ი, გაფრინდაშვილი საქართველოს ისტორია 1996 1

151 Mმექვაბიშვილი ა. ეროვნულ-განმანათლებელი მოძრაობა 
საქართველოში XX ს. I ნახევარში 2000 6

152 ძამუკაშვილი ნ. დავით IV აღმაშენებლი 2002 1

153 ჭუმბურიძე დ. 
ქართველი ხალხის ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი  ბრძოლა XX ს. 
დასაწყისში 1918-1921წწ 

2003 2

154 სურგულაძე ა, საქართველოს ისტორია 1991 3

155 ჯოლია გ. ბიზნეს-ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება 2006 1

156 ალექსიძე ლ . თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი 2008 2

157 ქოქიაური ლ, ბებიაშვილი ნ. საინვესტიციო პროექტები: თეორია, ანალიზი, 
მართვა 2010 1

158 პაიჭაძე ნ. პერსონალის მართვა 2003 1

159 . . . . . . შრომის ეკონომიკა 2004 2

160 არჩემაშვილი ხვთისავარ უნდა ვეწალოთ სამშობლოს 2006 1

161 არმსტრონგი მაიკლ. ადამიანური რესურსების მართვა 2002 1

162 ასათიანი რ. ფული და ფულადი სისტემები 1996 5

163 ასათიანი რ. ეკონომიქსი 2003 2

164 ბოჭორიშვილი ლ. ბებიაშვილი ფინანსური აღრიცხვის საფუზვლები 2009 2

165 კუპრეიშვილი ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი 2002 2

166 ბახტაძე ლ. კაკულია რ. ჩიკვაძე საგადასახადო საქმე 2007 1

167 ბახტაძე ლ. ფინანსური ბაზარი 2007 1

168 გრიგალაშვილი ლ. როგორ ჩავატაროთ აუდიტი 1995 1

169 გრიგალაშვილი ლ. 
გადასახადების აღრიცხვა საერთაშორისო 
სტანდარტები 2002 10

170 გველესიანი მ. რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა 2008 5

171 გოგოხია მ. საბანკო საქმე 2008 2

172 დელეპლიასი გ. თანამედროვე ეკონომიკური თეორიები 2003 1

173
დოლიკაშვილი ლ, 
დანელიშვილი ლ. 

საქმიანი ურთიერთობები. ეტიკეტი და 
კორესპოდენტი 2007 1

174 იაშვილი ნ, ნაჭყაბია ზ. ტიპიური   ხელშეკრულებების კრებული 2010 1

175 ინვესტირების საფუძვლები 2007 1

176 კაკულია რ, ბახტაძე ლ. 
საერთაშორისო სავალუტო, საფინანსო და 
საკრედიტო ურთიერთობები 2007 2

177 კაკულია რ. ფინანსური ეკონომიკა 2007 3

178 კაკულია რ.
საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თეორიისა 
და პრაქტიკის პრობლემები  2003 1

179 კაკულია რ. კორპორაციის ფინანსები 2008 2

180 ლომაია ც. მენეჯერული ეკონომიკა წ. I. 2006 1 I

181 მოსიაშვილი ვ. ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის თეორიები 2009 2

182 მარკეტინგის საფუძვლები 2009 2

183 შუბლაძე გ. მარკეტინგი 1999 1

184
ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო 
სტანდარტების გამოყენება 2008 1

185 სეხნიაშვილი ც. ეკონომიკის ისტორია 2005 2



186 ქოქიაური ლამარა ინვესტიციების თეორიული გენზისი 2007 1

187 ქოქიაური ლ, შონია ნ. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი 2008 1

188 ტაბატაძე მ. ცანავა ნ. სახელმწიფო ანტიკრიზისული მართვა 2009 2

189 ტურავა მ. სოციალური სტატისტიკა _ ნაწილი I. 1990 1 I

190 რეგიონალური ეკონომიკა 2004 1

191 ურიდია გ. რუხაია თ.
საბაჟო გადასახადი და წარმოების სუბსიდ 
ირება 2008 1

192 ურიდია გ. რუხაია ფ. არაბმია საბაჟო გაფორმება TIR და  ATA (CPD) 
კარნეტის პრინციპებით 

2004 1

193 ურიდია გ. რუხაია ფრ. დ.ღ.გ. 2007 1

194 ნაკაიძე გურამი საინოვაციო მენეჯმენტი 2004 5

195 მოვსესიანი ა. ოგნივცევი ს. მსოფლიო ეკონომიკა (სახელმძღვანელო) _ I. 2003 1 I

196 მოვსესინი ა. ოგნივცევის. მსოფლიო ეკონომიკა (სახელმძღვანელო) _ II. 2004 1 II

197 მღებრიშვილი ბაბულია მარკეტინგის საფუძვლები 2008 1

198 ნაპოლეონ ჰილი იფიქრე და გამდიდრდი 2007 2

199 ცაავა გიორგი საბანკო საქმე 2005 1

200 ხარაიშვილი ეთერი 

რეგიონული ეკონომიკა (პრაქტ. სავარჯიშოები, 
საქმიანი სიტუაციები, აკადემიურ წერა, 
ამოცანები, საშინაო დავალებები, კიტხვები და 
გადაწყვეტილებები) 

2004 2

201 ყუფუნია გ. საქართველოს ეკონომიკა (მიკროეკონომის 2006 
ასპექტები) 2006 1

202 შელია ბ. თანამედროვე ტექნოლოგიური პრიექტები 2004 1

203 ჯიბუტი მ. ყორღანაშვილი ქ.  ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ 2004 1

204 ჯეიმს ს. ვან ჰორნი ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები _ 
მეთორმეტე გამოცემა 2008 1

205 ჯულაყიძე გიორგი კომერციული საქმიანობისა და მარკეტინგის 
საფუძვლები 2005 5

206 ამილახვარი ა. ინფორმატიკა 2004 1

207 ბენაშვილი ა.   კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები (I 
ნაწილი) 2007 2

208 ბენაშვილი ა. კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები 
(II ნაწილი)  2009 1

209 ბენაშვილი ა. კომპიუტერული სისტემების აწყობა, 2009 2

210 ბახტაძე თ.
ობიქეტზე ორიენტირებული პროგრამების ენა 
C#

2006 1

211 გოგიჩაიშვილი გ. თურქია ე. 
პროგრამული უზრუნველყოფის რეალიზაცია 
Rational Rose ინსტრუმენტის ბაზაზე

2009 1

212 დობორჯგინიძე ვ. 
თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების 
Windous, Word,  Exsel-ის საფუძვლები 

2004 2

213 ბოგდანოვი ნ,ვიაზემსკი ბ ჟურნალისტის ცნობარი 1975 1

214 მაღარაძე მ. მელქოშვილი თ. პრაქტიკული სამუშაოები AACCESS 2000-ში 2004 1

215 მაღრაძე მ. ძნელაძე შ. ინფორმატიკა ბიზნესში 2003 1

216 მუმლაძე აკაკი ავტომატიზებული ეკონომიკა. ინფორმაციული 
სისტემების დაპროექტება 1997 1

217 მუნჯიშვილი ზ. VBA  დაპროგრამების თანამედროვე საშუალება 2005 1

218 _____
კომპიუტერული მათემატიკა (ლექციების 
კონსპექტი) ლექცია IV __ 1

219 _____
კომპიუტერული მათემატიკა (ლექციების 
კონსპექტი) ლექცია III __ 1

220 _____ ეკონომიკური ინფორმატიკა 2002 1



221
თოფურია ნ. თურქია ეკ. 
ლომინაძე თ. 

სამაგიდო აპლიკაციები მენეჯერებისათვის 2009 1

222 თურქია ე. ძმანაშვილი ი. ინტერნეტ-ბიზნესი (პირველი ნაწილი) 2008 1

223 ნამიჩეიშვილი ო. ტაბატაძე თ. ტურბო პასკალი (მეორე ნაწილი ) 2003 1

224 ნამიჩეიშვილი ო. ინფორმატიკის შესავალი 2008 1

225 სურგუკლაძე, გ. დოლიძე
კომპონენტულ-ვიზუალური დაპროგრამება 2006 
(ინტერფერების აგება C# და C++G ენებზე 
მონაცემთა განახლებული ბაზებისათვის)

2006 1

226 სურგულაძე გ.
ობიექტ ორიენტირებული დაპროგრ- 

პროგრამების მეთოდი (C++Gენის ბაზაზე)
2008 1

227
სურგულაძეგ. შონია ო, ყვავაძე 
ლ.

მონაცემთა განაწილებული პროგრამების 
მართვის სისტემა 2004 1

228
ფიზიკური ამოცანების მათემატიკურ-ტექნიკური 
მოდელირება ელ. გამომრთველ მანქანაზე 1989 1

229 ყუბანეიშვილი ელგუჯა ბიომეტრია 2005 2

230 ძნელაძე შ. ცერცვაძე მ კომპიუტერული გრაფიკა 2003 3

231 შათაშვილი ნ გამოთვლითი სისტემებისა და ქსელების 
არქიტექტურა 1988 2

232 შონია ო., ჯანელიძე გ. ინფორმაციული და ქსელური რესურსების 
უსაფრტხოების უზრუნველყოფა 2009 1

233 o. Sonia, Tofuria n. 
informaciuli usafrTxoebis sistemis ageba, 
korporacia microsoft teqnologiebis 
gamoyenebiT

2009 1

234 Чикваидзе ведение в експертние системи 2002 1

235 ძნელაძე შ. ცერცვაძე მიცროსოფტ ეხცელ 2000 თანამედროვე 
ელექტრონული ცხრილი

2001 2

236 ხავთასი გ, რევიშვილი შ საზღვარგარეთის  ლიტერატურის ისტორია 1977 1

237 ძნელაძე შ. ცერცვაძე მიცროსოფტ წორდ 2000 თანამედროვე ტექსტური 
რედაქტ.

2001 1

238 ძნელაძე შ. ცერცვაძე მიცროსოფტ წინდოუს 2000 ინტერნეტე-მაილ 2001 1

239 ზ. წვერაიძე მონაცემთა ბაზის შექმნა მიცროსოფტ აცცესს-ში 2006 1

240 ზ. წვერაიძე პრაქტიკუმი მაცრომედია დრეამწეავერ-ში ვებ 
დიზაინის შესასწავლად 2009 1

241 ზ. წვერაიძე, ლ. ქორქია დაპროგრამება პასკალზე 2002 5

242 ხუციშვილი, თ. დავითაშვილი პროგრამების ენა 2009 1

243 ივანე ჯანდიერი ელექტრონული ცხრილები მიცროსოფტ ეხცელ 
(ლექციების კურსი) 2004 6

244 ივანე ჯანდიერი  ტექსტური რედაქტორი 2004 7

245 ივანე ჯანდიერი მონაცემთა ბაზა მიცროსოფტ აცცესს 
(ლექციების კურსი) 2005 1

246 ც. ჯაფიაშვილი, ა. ძოძუშვილი პრაქტიკული ეხცელ სავარჯიშოების და 
ამოცანების კრებული 2003 1

247 ც. ჯაფიაშვილი ინტერნეტი დამწყებთათვის 2001 1

248
ი. ჯანდიერი, მ. კიკნაძე, ლ. 

პეტრიაშვილი პროექტის მართვის სისტემა 2009 1

249 ივანე ჯანდიერი ელექტრონული ცხრილები მიცროსოფტ ეხცელ 2009 2

250
ადამიანის უფლებების სწავლება 
ინტერაქტიულიმეთოდების გამოყენებით 2000 1

251 ი. გოგებაშვილი დედაენა მეორე ნაწილი 1976 3



252 ვისწავლოდ ერთად ინკლუზიური განათლება 2008 2

253 XXსს ქართველი მწერლების შემოქმედება 2

254
ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების 
საკითხები 1987 1

255 ა. ქელბაქიანი როგორ გამოვასწოროთ მეტყველების მძიმე 
ნაკლი (ლოკოპედია) 1990 1

256 ი. ქაფიაშვილი ძველი ქართული მწერლობის სწავლების 
ისტორია 2005 6

257 ტ. სულაბერიძე მეტყველების კულტურის საკითხები 1995 2

258
ნარკვევები XIX ს-ის ქართული ლიტერატურის 
ისტორიიდან 1978 1

259 განათლების ფსიქოლოგია 2005 1

260 ლ. გაჩეჩილაძე მხატვრული თარგმნის თეორიის საკითხები 1958 1

261 გ. ჯიბლაძე ი. ჭავჭავაძე ცხოვრება და პოეზია 1983 1

262 გ. ჯიბლაძე ბარათაშვილის პოეტური გენია 1968 1

263 ე. ხინთიბაძე შუასაუკუნეობრივი და რენესანსული ,, 
ვეფხისტყაოსანში” 1993 4

264 ე. მაღრაძე გრიგოლ ორბელიანი 1989 2

265 ე. მაღრაძე გრიგოლ ორბელიანი 1973 1

266
მე-XX საუკუნის ქართული ლირიკის ისტორიის 
ნარკვევები 1971 1

267 ჯ. ლომაშვილი ვაჟა-ფშაველა და ისტორიის საკითხები 2001 1

268 ლიტერატურული პროცესი და კრიტიკა 1980 1

269 ლიტერატურათ მცოდნეობა 1993 3

270 ი. ლოლაშვილი სულხან-საბა ორბელიანის ლიტერატურული 
მოღვაწეობიდან (1968-1713წწ) 1959 1

271 ი. ლოლაშვილი ათონურ ქართულ ხელწერთა სიახლენი 1982 1

272 ნ. ლომოური თხზულებანი ერთ ტომად 1971 1

273 ჯ. ლომაშვილი ვაჟალოგიის საკითხები 1997 1

274 ე. კვიტაშვილი წერეთელი აკაკი 1990 6

275 კ. კეკელიძე ძველი ქართული მწერლობის ისტორია ტ.II 1952 1 II
276 კ. კეკელიძე ძველი ქართული მწერლობის ისტორია ტ.II 1977 1 II

277 კ. კეკელიძე ძველი ქართული მწერლობის ისტორია ტ.I 1980 1 I

278 კ. კეკელიძე ძველი ქართული მწერლობის ისტორია ტ.I 1951 1 I

279 ილიას სამრეკლო 1987 2

280 ინგოროყვა ილია ჭავჭავაძე 1962 1

281
იოანე, ექვთიმე და გიორგი ათონელების 
ბერძნული ,,ცხოვრება” 1982 1

282 ვაჯა-ფშაველა ბახტრიონი 1972 1

283 ვაჟა-ფშაველა 1965 1

284 შ. რუსთაველი ვეფხისტყაოსანი 1987 1

285 ვეფხისტყაოსნის სიმფონია 1956 1

286 თურნავა სერგი ,,ბედი ქართლისა” (ქართულ-ფრანგ ლიტ. ურთ) 1991 1

287 დიდი ქართველი მეცნიერი აკად. კ.კეკელიძე 1965 1

288 ი. გოგებაშვილი საბუნებისმეტყველო მოთხრობები 1975 1

289 კ. გამსახურდია რჩეული თხზულებანი 1967 1

290 მიმოწერა ნიკო მარის და ი. ჯავახისვილის 1996 15

291
გრ. ორბელიანის, გამოჩენილ ადამიანთა 
ცხოვრება 1967 1

292 შ. ონიანი იაკობ ხუცესის წამებაი წმინდისა შუშანიკისა 1978 1

293 სულხან-საბა ორბელიანი თხზულებანი ტომი II 1962 1 II



294
ოლია ოკუჯავას დღიურები და მიმოწერა 
გალაკტიონთან 1987 1

295 ჟ. ობოლაძე აკაკი და ახალგაზრდობა 1980 1

296  ორფიკული არგონავტიკა 1977 1

297  რუსთაველი მსოფლიო ლიტერატურაში ტ-III 1988 3 III

298 შ. რუსთაველი ვეფხისტყაოსანი 1983 1

299 ოვიდიუსი მეტამორფოზები 1980 1

300 სურგულაძე ა. ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეპოქა 1968 1

301 გ. ტაბიძე მერი (კრებული) 1992 10

302 უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია 1994 4

303 ქართული ხალხური საუნჯე ტ-I პოეზია 1991 1 I

304 смирнов курс висшеи математики Т4 1974 1 IV

305 смирнов курс висшеи математики Т3 1974 2 III

306 ქურჩიშვილი ა. ანალიზური გეომეტრიის არქტიკუმი 1992 3

307 ქურჩიშვილი ა. უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული 1990 1

308 ქურჩიშვილი ა. ქურჩიშვილი ლ 900 ამოცანა უტოლობებზე 1994 1

309 ხარშილაძე ფ. უმაღლესი მათემატიკის კურსი 1958 1

310 ხაჟალია გრ. დიფერენციული განტოლებანი 1983 1

311 კიბერნეტიკა გამოყენებითი მათემატიკა 1990 15

312 კაკაბაძე ლ. ლექციების კურსი უმაღლეს მათემატიკაში 1999 4

313 რ. კურანტი, ჰ. რობინსი რა არის მათემატიკა? იდეებისა და მეთოდების 
ელემენტარული გამოცდა 1941 1

314 Башел Д Основы математическои теории некаторих класоов 
сложних стам

2002 4

315 გაგნიძე ა. ინტეგრალური განტოლებები 1988 1

316 ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა ინტეგრალური ჯერადი, მწკრივები, 
კომპლექსური ცვლადის ფუნქციები 1992 1

317 Залдови Я Яголоми высшая математика для начинаюших физиков и 
техников

1982 1

318 ჰ. კრინსკი მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 1974 1
319 მათემატიკა 3

320 ნ. მახვილაძე მათემატიკის სათავეებთან 2004 3
321 Writers solotion ruby source book 2000 2

322 Redmen S English vocabulary in Use Pre-intermediate 2004 1

323 Smolink Frank Lanmorks of american langiage and Linguist 2005 1

324 Tomas B.I Advanced Vocabulary and idiom 1995 1

325 ბიზნესის  საფუძვლები 2004 2

326 Thomson A. martinet A Practicad English Grammer 2001 1

327 Thoas BJ intermediate Vocabulary 1995 1

328 ი. ქაფიაშვილი ,,ვეფხისტყაოსნის” სწავლებისათვსი სკოლაში 1997 2

329 ა. ყაზბეგი მოთხრობები და რომანები ტII 1962 1 II

330 ალ. ყაზბეგი თხზულებათა სრული კრებული ტ I 1992 1 I

331 ალ. ყაზბეგი ელგუჯა, ხევისბერი გოჩა 1984 1

332 თინათინ შარაშენიძე არნოლდ ჩიქობავა 1968 1

333 აკაკი შანიძე თხზულებანი თორმეტ ტომად, თ IX 1986 1 IX

334 აკაკი შანიძე ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი 
ტოპონიმიკა 1971 1

335
ა. შანიძე, ა. ბარამიძე, ა, 
აბულაძე

ძვ. ქართული ენა და ლიტერატურა 1935 1

336 ალ. ყაზბეგის ცხოვრება 1988 1

337 ძველი მწერლობა XII-XIII ს-ეების ქართველი მწერლები 1996 1

338
ძველი ქართული აგიოგრაფიის 
ლიტერატურული ძეგლები  წიგნი III 1971 1 III



339
ძველი ქართული აგიოგრაფიის 
ლიტერატურული ძეგლები  წიგნი IV 1968 1 IV

340 ა. წერეთელი რჩეული ნაწერები ტომი IV 1928 1 VI

341
აკაკი წერეთლი აფორიზმები და 
გამონათქვამები 1990 1

342 აკ. წერეთელი ჩემი თავგადასავალი 1958 1

343 ი. ჭავჭავაძე თხზულებანი ტ. I პოეზია 1987 1 I

344 ი. ჭავჭავაძე ლექსები, პოემები თარგმნილი ლექსები და 
პოემები, სცენები, პიესები 1

345 ი. ჭავჭავაძე წმინდა ნინო 1990 1

346 ი. ჭილაია, რ. ჭილაია ლიტერატურათმცოდნეობის ცენებები 1984 1

347 ჭიაბერაშვილი თ. ოცდამეერთე ადამიანის კულტურის საუკუნე 2003 1

348 ჭუმბურიძე ზურაბი რა გქვია შენ? 1980 1

349 მიხეილ გაფრინდაშვილი

ეროვნული და კლასობრივი ი. ჭავჭავაძის 
განმანათლებლურ-რევოლუციურ-დემოკრატიულ 
და უტოპიურ სოციალისტურ 
მსოფლმხედველობაში

1987 1

350 ი. გრიშაშვილი ლიტერატურული ნარკვევბი 1952 1

351 ი. გრიშაშვილი ლიტერატურული ნარკვევბი 1957 1

352 ი. გოგებაშვილი მოთხრობები 1988 1

353 დ. გურამიშვილი პოეტის ბიბლიოთეკა 1948 1

354 დავით გამეზარდაშვილი ქართ.ლიტ-სა და კრიტიკის ისტორიიდან 1978 1

355 ს. გაჩეჩილაძე ლიტერატურის მცოდნეობის შესავალი 1957 1

356 ნ. გელაშვილი ტრაგიკული გრადაცია 1991 1

357 ნ. ბარათაშვილი თხზულებანი 1954 1

358 ბოჩკოვა ლ.
ქართ.ისტორ. და ფსიქოლოგიური პროზის 
ისტორიიდან (XIX ს 70-იანი წლები) 1984 1

359
ახალი ქართული ლიტერატურა (XIX საუკუნე) 
ქრესტომათია I ნაწილი 1979 1 I

360 ფილიპე გოგიჩაიშვილი წერილები, მოგონებები 1993 11

361 გ. ასკურავა ახალი ინგლისური ენეის გრამატიკის 
გამარტივებული კურსი 2009 1

362 ნ. ბონკი ინგლისური ენის სახელმძღვანელო I ნაწ 2006 1 I

363 ი. გოლიცინსკი ინგლისური ენის გრამატიკა, სავარჯიშოების 
კრებული 2008 4

364
ლ. გიორგობიანი, ლ. 
კახიაშვილი

უცხოური ენის სწავლების თეორია და 
მეთოდიკა 2004 1

365 ს. მოლინსკი ინგლისური ენის სახელმძღვანელო I ნაწ. 2004 2 I

366 ს. მოლინსკი ინგლისური ენის სახელმძღვანელო II ნაწ. 2004 2 II

367 მერაბიშვილი  ი თარგმანი, კულტურათა  დიალოგი 2005 1

368 ი. მერაბიშვილი პოეტური თარგმანის ლინგვისტიკა 2005 2

369 ლ. ებრალიძე ინგლისური ენის სახელმძღვანელო 2003 1

370 ე. ზამბახიძე ინგლისური ენის გრამატიკა 2008 1

371 ვ. ჯაოშვილი ბათუმი-ეკონომიკურ გეოგრაფიული ნარკვევები 1966 1

372 ჯავახიშვილი დ, დოლაქიძე ა გეოლოგია ფაქტები და ვარაუდები 1988 1

373 ხოსიტაშვილი სერგო ვარძია 800 წლისაა 1986 1

374 Тазиев Тфрин вулкаиы 1963 1

375 ყაზბეგის მაღალი მთის ეკოსისტემა 1977 1

376 ალ. ღლონტი სუფსა-ნატანების ხეობა 1993 30

377 СОФИЯ 1959 1

378
საზღვარგარეთის ქვეყნების ეკონომიკური და 
სოციალური გეოგრაფია 1988 1

379 საბანაძე ვ. ცხინვალი და ცხინვალელები 1996 1

380 საქ. ფიზიკურ გეოგრაფიული გმოკვლევები 1973 1

381 საქართველო 1967 1



382
საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების 
შრომები XIII 1975 2

383 Разведчики падземных багатства 1984 1

384 Петров ФН Страни Латинскои Америки 1949 1

385 პაატა ნაცვლიშვილი მოგზაურობა ,,არგოთი” 1985 1

386 Jacob Miriam English for  International Tourism,course book 2007 1
387 Jacob Miriam English for  International Tourism,work  book 2009 1

388
მსოფლიოს სოციალური-ეკონომიკური 
გეოგრაფია 2004 6

389 маршути старово Твилиси 1966 1

390 Малый атлас ССР 1981 1

391 Машдович ИП Машдович ОЧерки по истории географических откритии 1984 1

392 მარკესი კ-გ სადაზღვევო კატასტროფაში მოხვედრილი კაცის 
ნაამობი ანუ ათი დღე ზვიგენების პირისპირ 1

393 მედვევდევი ი.ე. აკადემიკოსი თეოფანე დავითაია 1987 1

394 Ломоудри ИЮ К истории грузинсково петрицонского Монастерия 1981 1

395 კეკელია ქ. ცხაკაია თ საქ.ტერიტორია და დასახელებული პუნქტები 2004 2

396 თამაზი კიკნაძე სამი კონტინენტის კონტრასტები 1985 1

397 კოზმანაშვილი შოთა ავსტრალია 1998 1

398 კანდელაკი ო. მგელაძე ტ აჭარის მთიანეთის აგოოკლიმატური რესურსები 1983 1

399 ნ. კეცხოველი მკერდში დაჭრილი ბუნება 1980 1

400 Чубинашвили Н Уфлисцихе 1961 1

401 Кублицких Георгии Весъ шар замной расказы о путешествиях и откритях 1980 1

402 Китай Болшая советская  енсиклопедиа 1954 1

403 Зикмунг Гаизелки И Сириа 1963 1

404 ზარდიაშვილი გ. თბილისისა და მისი მიდამოების ტოპონიმია 1978 1

405 Варшава фотографии Распалонсеи и графическое 1958 1

406
ე. ელიზბარაშვილი, ზ. 
ჭავჭავაძე ზოგადი დედამიწის მცოდნეობა 1992 2

407
ე. ელიზბარაშვილი, ზ. 
ჭავჭავაძე

გვალვები, უნალექო და ნალექიანი პერიოდები 
საქართველოში 1992 1

408 Елизбарашвили ЕМ Режим увлажнснения територий 1994 1

409 Эрдёди  Янош Борба за мория Епоха великих географических 
откритих

1979 1

410
Економическая социалная географиа зарубелених 
стран

1980 1

411 დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები 1997 1

412 Дреин  Итбри Океан сам по себе и длия нас 1982 1

413 Демин АА Лавровс Б Баранов СМ Географиаб население економическая 1982 1

414 Dobert osvald Deset let z tisice 1974 1

415 გიოშვილი ბ, ჩხაიძე ვ საქ. სასაზღვრო სივრცის გეოგრაფია 2001 1

416 Гвасалиа Джондо историческая География 1991 1

417 Будапешт 1956 1

418 Беридзе В Курдиани З Тбилиси 1951 1

419 ალავერდაშვილი მ. ჰიდრომეტრიის ზაფხულის სასწვალო სივრცე 
პრაქტიკის მეთოდური მითითებანი 2005 1

420 Чочиева КИ Флора и растителъност чаудинсково горизонта грузии 1965 1

421 Чехословакиая 1958 1

422 Черноморское побережъе Кавказя Фотопутеводителъ 1984 1



423 Вардзия путеводителъ 1957 1

424 ვაჭარაიძე, გაბუნია ქუთაისი სახ. ხელისუფლების წლებში 1967 1

425 Власова Е В Физическая география матариков 1986 1

426 Волошин А  минералы колского полуострова 1988 1

427 Джишкариани ДМ   Баронов СМ Впещерах Грузии 1986 1

428 სამნიაშვილი, გომართელი გერმანული ენის  პრაქტიკული გრამატიკა 2005 1

429 გვენცაძე მ. ჭიჭინაძე ც გერმანული ენის ისტორია 1993 1

430 брандее мД Практикум на стилистике немецково язика 1990 1

431 Soars l. Soars T hedway english course intermediate work book 2000 2

432 Thomas BI elementary Vocabulary 1996 2

433 Harrison M Word pertfect vocabulary for fluency 1997 1

434 duduchava RC Meburishvili A Book of engled 1992 1

435 dighen sh. viney B Grammar practice, for entermediafe students 2008 1

436 World Inwestment refort the shift towards  Services 2004 1

437 Soons L Soans I Headway english cource upper intermediate work book 2003 3

438 Гугушвили Э. Коте  Марджанишвили 1979 1

439 Актеры зарубежного кино 1970 1

440 Актеры зарубежного кино 1975 1

441
literature timeless voices timeless themes british tradition 
grade

2000 10

442 literature and integrated studies 1997 3

443
literature timeless voices timeless reading support 
practice book

2000 8

444
literature timeless voices timeless themes standartzed test 
blackline pasters 

2000 8

445
literature timeless voices timeless themes theaching 
resources oupen-Book tests

2004 8

446
literature timeless voices timeless themes part testsin 
standardized-test format

2000 19

447 Soars Lis and John New headway adranced students Book 2003 1

448 Soars Lis and John New headway adranced woork Book 2003 1

449 Soars L. Soars I headway english course, Pre-intermediate, students 
book,woork  book

2000 2

450 Soars L. Soars I headway english course  intermediate,  student  book 2003 3

451 Soars L Headway, elementary  students  book 2000 1

452 Soars L Headway, Pre-intermediate 1996 2

453 Soars L. Soars I headway english course, Upper-intermediate students 
book

2003 2

454 soars L Headway beginner 2002 1

455 Hornby AS Oxford progressive English 1993 2

456 Soars L. Soars I headway english course, elementary  work  book 2000 1

457 Soars L. Soars I headway english course, Intermediate work  book 2003 1

N გაგნიძე ა, ლელაძე ღ.
მათემატიკა.ამოცანების  კრებული და ცნობარი 
ნაწ. 1 2002 1 I

459 Baili From the beginning a first reader ai American history 1990 1

460 BroakaT M Toeft reading essential practike for high reading 
comprehension scores

2002 1

461 Broukat M Toeft Grammar proven Techniques for scoring night on 
struqture and written expression

2005 1

462 English georgian prase book 1992 2

463 Literature timeless voices Timeless Themes 1997 3



464 Marphy R English Grammer in Use A self-study reterence and 
practice book for intermediate

2002 1

465 marphy R Esential Grammar in use A self-study reterence and 
practice book for elementary students

2005 1

466 ეკონომიკური თეორიის დაიჯესტი 2003 1

467 ბულონი პ. ტყებუჩავა ყ შემთხვევითი პროცესების თეორია 2002 1

468 თეთრუაშვილიზ.თეთრუაშვილი მ ბიზნეს გეგმა როგორ შევადგინოთ იგი 1996 1

469 ბურდული ფრ.
ბუღალტრული აღრიცხვისა და სამეურნეო 
საქმიანობის ანალიზის ძირითადი საკითხები 1989 3

470
კემბელ  მაკკონელი, სტენლი 
ბრიუ ეკონომიქსი 2001 1 I

471
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება 
ყოველთვიური სამეცნიერო პრაქტიკული 
ჟურნალი

1997 4

472 გოგოხია რ.
შერეული ეკონომიკური სისტემა: არსი, 
მოდელები, განვითარების ტენდენციები 2004 4

473 თეზელაშვილი ს. სუფრის ისტორია 2008 1

474 ხაჭაპურიძე, ხარატიშვილი ტურისტთა კვების თავისებურებანი 2010 1

475 მსოფლიო კულინარია და ჯანსაღი კვება 2003 1

476 საქართველოს ისტორია XX საუკუნე 2003 3

477 ჩიქოვანი ნ. ქართული კულტურის ისტორია 1993 1 I
478 საქართველოს ისტორია XIX საუკუნე 2004 3

479 ჩიქოვანი ნ. ქართული კულტურის ისტორია 1993 1 II

480 გეგეშიძე, ყურაშვილი პოლიტოლოგია 1991 3

481 კორძაია ჯ. რჩეული ფილოსოფიური ნარკვევები 2005 1

482 სანიკიძე ლ. გიორგი სააკაძე 1988 2

483 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტII 1973 1 II

484 saqarTvelos istoriis narkvevebi tIII 1979 1 III

485 saq. axali istoriis sakiTxebi tVIII 2005 2 VIII

486 saqarTvelos istoriis sakiTxavi wigni 6

487 ჯავახიშვილი ი. თხზულებანი 12 ტომად ტIII 1982 1 III

488 ჯავახიშვილი ი. თხზულებანი 12 ტომად ტVI 1982 1 VI

489 ჯავახიშვილი ი. თხზულებანი 12 ტომად ტVII 1984 1 VII

490 ჯავახიშვილი ი. თხზულებანი 12 ტომად ტX 1992 3 X

491 კაკაბაძე ს ვახტანგ გორგასალი და მისი ხანა 1994 10

492 პოლიტოლოგია 2004 2

493 გ. პაიჭაძე ვახტანგ მეექვსე 1981 1

494 ფ. ლომაშვილი საქართველოს ისტორია 1918-1991წწ 1999 2

495 ხელმწიფის კარის გარიგება 1993 4

496 რ. მეტრეველი და მოვიდეს ვარანგნი 1988 1

497 რ. მეტრეველი თამარი 1992 1

498 ჯავახიშვილი გ. ანთროპომორფული პლასტიკა წარმართული 
ხანის საქართველოში 1984 1

499 ქართველი და ოსი ხალხების ისტორიიდან 1991 1

500 ნუცუბიძე ქ. პეტრე იბერი 1975 1

501 ნაცვალაძე დ. კაეშანი სარდალ-მოურავისა 1982 1

502 კაკაბაძეE ს. ქართველი ხალხის ისტორია 1793-1921წწ 2003 1

503 კვესელავა ი. ზვიად გამსახურდია 2008 1

504 ბერძენიშვილი ნ. საქართველოს ისტორიის საკითხები 1990 1

505 ახატნელი ა. პოლიტოლოგიის საფუძვლები 2009 2

506 გიორხელიძე დ.
საქ. Eეკონომიკური პოლიტიკის თანამედროვე 
პრობლემები

2003 1

507 გ. ქაჯაია გარემოს დაცვის ეკოლოგიური პრინციპები 2008 1
508 გურამიშვილი დ. გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრება 1978 1

509 Emil und  die Berliner Jungen 1962 1



510 Александрова АЮ Международный туризм 2002 1

511
კემბელ რ. მაკკონელი,სტენლი 
ლ. ბრიუ ეკონომიქსი 2010 1 II

512 შვეცოვა თანამედროვე ინგლისური ენის შუალედური 
კურსი 1

513 Horby AS Oxford advanced lirners dictionari 2006 1

514 გვარჯალაძეები თ.ი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი 1975 1

515 ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი 2005 2

516 შიხაშვილი ბ. ხვინთელიანი ბ მენეჯმენტის ლექსიკონი 2005 5

517 უნივერსალური ენციკლოპედიური ცნობარი 2008 2

518
ბუღალტრული აღრიცხვის განმარტებითი 
ლექსიკონი 2005 2

519 ასათიანი რ.
თანამედროვე ეკონომიკის განმარტებითი 
ლექსიკონი 2009 2

520 ქართლის ცხოვრება 2008 1

521 ბიბლია 1989 1

522 ჯავახიშვილი რ, ოქრუაშვილი... მარკეტინგის  საფუძვლები 2005 1

523 მ. მეტრეველი ტურისტულ ტერმინტთა ინგლისურ-ქართული 
განმარტებითი ლექსიკონი 2006 11

524 მ. მეტრეველი ტურიზმი და გარემოს დაცვა (ტურიზმის 
საფუძველი) 2008 10

525 ლ. მზარელუა კოლხეთის  შავიზღვისპირა ლანდშაფტების 
რაციონალური ბუნებათსარგებლობის პრობლემა 2009 1

526 ჭავჭავაძე ილია წერილები ლიტერატურაზე და ხელოვნებაზე 
პრესა, ფელეტონები 1953 1

527 მ. მეტრეველი ტურიზმის ბიზნესი 2011 10

528 მ. მეტრეველი ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა 2011 10

529 ს.ს. ორბელიანი თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ. 3 1963 1

530 თავისუფლება და საკუთრება 2005 1

531 კეკელია ჯანსუღ მათემატიკური კარტოგრაფიის ზოგადი კურსი 2004 1

532 პ. ზაქარია ქართული ციხე-ქალაქები ციხე-სიმაგრეები, ციხე 
დარბაზები, ციხე-გალავნები, კოშკები 2001 1

533 აბაკელია, ალავერდაშვილი ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარი 1

534 ლორთქიფანიძე, ჩიქოვანი ქართული კულტურის ისტორია 1997 1

535 მჭედლიშვილი თ სპორტისა და ტურიზმის მენეჯმენტი 2006 1

536 Carla Gislon Bien jovei methode de Francais t1 1

537 Carla Gislon Bien jovei methode de Francais t2 1

538 Carla Gislon Bien jovei methode de Francais t3 2006 1

539 Mauger G Cours de lanGve et de civilisation Frangaises 1 1

540 New Cutting Edge (Elementary) 2007 1

541 New Cutting Edge  (upper intermediate) 2006 1

542 New Cutting Edge  (Pre intermediat) 2007 1

543 Cutting edge Advanced 2005 1

544 კვესელავა, შუბითიძე პოლიტოლოგია 2003 1

545 რეხვიაშვილი, ჯალიაშვილი პოლიტოლოგია 1991 2

546 ჭანუყვაძე, კვესელავა პოლიტოლოგია 2002 2

547
მუნჯიშვილი ზ. მუნჯიშვილი 
თ.

საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშების 
ავტომატიზაცია  EExsell-ისEL საფუძვლები 

2003 10

548
კომპიუტერული მათემატიკა ლექცია 2, 
სიმრავლეები 1

549 ბაქრაძე ა კინოთეატრი 1989 1

550 ბარამიძე გ. სცენისა და ეკრანის პოეზია 1976 1

551 ბერიძე ვ. ძველი ქართველი ხუროთმოძღვრები 1956 1



552 გოგოძე ჯ.,დოლიძე.... საუბრები კინოხელოვნებაზე 1972 1

553 სამეცნიერო ძიებანი ტI 2005 1 I

554 სამეცნიერო ძიებანი ტII 2006 1 II

555 სამეცნიერო ძიებანი ტIII 2007 2 III

556 სამეცნიერო ძიებანი ტIV 2008 1 IV

557 სამეცნიერო ძიებანი ტV 2009 1 V

558 სამეცნიერო ძიებანი ტVI 2010 1 VI

559 სამეცნიერო ძიებანი ტVII 2011 2 VII

560 სამხრეთ დასავლეთ საქართ.ყოფა და კულტ. 1980 1

561 დ. უზნაძე ზოგადი ფსიქოლოგია 2006 2

562 მ. ნარგიზიშვილი პრაქტიკული ფსიქოლოგია 2010 1

563 რ. ნათაძე ზოგადი ფსიქოლოგია 1977 3

564 ი. იმედაძე ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2008 3

565 დ. ნადირაშვილი სოციალურ-ფსიქოლოგიური გავლენა 2009 1

566  Д майерс Социальная психологиа 7е узден 2009 1

567 Андреева М Социалная психологиа 1980 1

568 ი. ამინოვი, ნ. ერიაშვილი საქმიანი ურთიერთობების ფსიქოლოგია 2009 1

569 ჭინდოწს 98 ნაბიჯ-ნაბიჯ 2001 1

570 წორდ 2000 ნაბიჯ-ნაბიჯ 2002 1

571 ლ. ბერკი ბავშვის განვითარება 1

572 ნ. ლეონიძე ტელეჟურნალისტიკა 2002 1

573 ე. Iბერი რადიო ჟურნალისტიკა 2003 2

574 ვ. მჭედლიშვილი ჟურნალისტიკის თეორია და პრაქტიკა 1999 2

575 მ. გოცაძე ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია 1954 1

576 ჟურნალისტიკის ძიებანი VI 2004 1 VI

577 ა. კალანდაძე ქართ.ჟურნალის.ისტორია III (1863-1871წწ) 1985 3 III

578 სატელევიზიო ჟურნალისტიკა 1998 1

579 რ. სურგულაძე ე. იბერი მასობრივი კომუნიკაცია 2003 2

580 ქართული პუბლიცისტიკა ქრესტომ. (XIXს) 2007 1

581 ჯ. გოჯიაშვილი საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები 2006 1

582 ჯ. სტენლეიკი ეკონომიქსი დამწყებთათვის 1995 3

583 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2010 1

584 ე. ბარათაშვილი, ლ. თაკალანძე მენეჯმენტის საფუძვლები 2010 1

585 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2011 1

586 ს.ს. ორბელიანი ლექსიკონი ქართული II 1993 2 II

587 Большая Энциклопедия психологических тестом 2009 1

588
ჟურნალისტიკის თეორიისა და ისტორიის 
საკითხები VI 1978 1

589 გ. ჯოლია საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები 2008 1

590 გ. ქაჯაია გამოყენებითი ეკოლოგიის საფუძვლები 2002 1
591 გ. შარაძე ქართ.ემიგრანტული ჟურნალ. ისტორია ტ II 2001 1 II

592 ანზორ ბენიძე ღვინის მრეწველობის ადგილი და როლი 
საქართველოს ეკონომიკაში 1998 1

593 ა. ბენიძე ქართული ღვინოები 1998 1

594 გრ. ჯანხოთელი მეღვინეობა 2005 1

595 შანიძე აკაკი თხზულებანი თორმეტ ტომად ტ. 3 1980 1 III

596 დ. შონია მარკეტინგი 2006 1

597 ე. ბოლოკაძე მარკეტინგი 1995 1

598 ე. ბოლოკაძე მარკეტინგის საფუძვლები 2008 2

599 ე. ბოლოკაძეE………….. ბიზნესმარკეტინგი 2011 1

600 კალჰუნი ქ სოციოლოგია 2008 2

601 ფ. კოტლერი მარკეტინგის საფუძვლები 1993 1

602 история Греческой литературы 1960 1

603 ს. ყაუხჩიშვილი ბერძნული ლიტერატურის ისტორია ტ. I 1950 1 I



604
ანტიკური ლიტერატურა (გორდეზიანისა და 
ნანა ტონიას რედაქციით)

2007 1

605 ნ. კანდელაკი ქართული მჭევრმეტყველება 1968 1

606 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთ. 2005 1

607 შ. ნადირაშვილი პიროვნების სოციალური ფსიქოლოგია 1975 1

608 ი. იმედაძე ფსიქოლოგიის შესავალი 2001 1

609 ა. ბარნოვი ძველი თბილისის მუსიკოსები 1974 1
610 Амиранашвили Я Грузинская искуства 1968 1
611 Baker  Ann Ship  or  ship?  2006 1
612 Bady  J…. Grammairs  350 esercicecs  niveau debutant 1
613 Potskhverashvili  Nona Learning  to  read  newspapers  and  magazines 2004 1
614 Harmer  J The  practice  of  English  langiage  teaching 2009 1

CD  და DVD

1 Психологические тесты CD    _ 1
2 Гуманитарние рефераты CD    _ 1
3 Новейщаиа энцикл экономики DVD _ 1
4 Таможенное дело № 1 CD    _ 1
5 Переводчики и словари DVD _ 1
6 Английский словари DVD _ 1
7 Deutsch DVD _ 1
8 English online CD    _ 1
9 English Grammer in Use DVD _ 1

10 Oxford Advanced Learner's C _ 1
11 France 1 DVD _ 1
12 France 2 C _ 1
13 DjS - Die Kunst des Aufgens DVD _ 1
14 Model Europa Parlament DVD _ 1

15
ვისწავლოთ ერთად 
ინკლუზიური განათლება CD _ 1

16
R. Murphu - English Grammar
in Use, Intetmediate

CD _ 2

17 Nev Cutting  edge, Advanced CD _ 1
18 Nev Cutting  edge, Uper Inter. CD _ 1
19 Nev Cutting  edge, Pre Inter. CD _ 2
20 Nev Cutting  edge, Inter. CD _ 1
21 Nev Cutting  edge, Element. CD _ 2

                                   ტურიზმი
22 Airfort  Hotell CD 1

23 Croatia CD 1

24 German CD 1

25 Greece CD 1

26 Mariott CD 1

27 Poland  1 CD 1

28 Poland  2 CD 1

29 Tbilisi CD 1

30 Tbilisi  Potos CD 1

31 Tbilisi  Today CD 1

32 Turkey CD 1

წიგნები
33 რამაზ შაყულაშვილი აუდიტი 2005 1 CD

მენქიუ  გ. ეკონომიკის  პრინციპები 1

ჯგერენაია  ე. საბაჟო  საქმის ტექნოლოგიები 1

34 ხადური  ნ. მაკროეკონომიკა 1 CD



 საქ.  კუთხეებისა და მხარეების ტურისტული რუკები 
1 აჭარა 4

2 ბორჯომი 3

3 ბაკურიანი 1

4 ბორჯომ-ხარაგაული 2

5 გურია 3

6 თბილისი 7

7 თუშეთი 1

8 იმერეთი 5

9 კახეთი 2
10 მცხეთა-მთიანეთი 8
11 რაჭა-ლეჩხუმი 6
12 სამცხე-ჯავახეთი 6
13 სამეგრელო 4
14 თბილისის  ცენტრი 6
15 სიღნაღი 4

16 საქართველო 1

16 Georgia 24

                   გზამკვლევები

1

თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების,
თეატრებისა და კულტურის ცენტრების ცაინფ
ორმაციო გზამკვლევი. 1

2
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის
დამხმარე 1

3 საქართველოს  ტყეები 1

4 Путеводитель  по  Вене и  Зальцбургу 1

5 Tbilisi . Guide 1

6 Visit  Adjara all  four  seasons 1

7
ანტალია და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონი 
(თურქეთი) 3

8 შავი ზღვის რეგიონი (თურქეთი) 3



გამომცემლობა
კატეგორია

განათლება
მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ.უნივერს მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
თსუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
თსუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
თსუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
თსუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ
მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

განათლება
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

наука მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
наука

განათლება ფილოლოგიური მეცნიერებანი
ინტელექტი ფილოლოგიური მეცნიერებანი

განათლება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი

universali ფილოლოგიური მეცნიერებანი

ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

განათლება ფილოლოგიური მეცნიერებანი

mecniereba
filologიური Mმecnიერებანი

საქ. მეცნ.  აკად. ფილოლოგიური მეცნიერებანი
დიოგენე ფილოლოგიური მეცნიერებანი
დიოგენე ფილოლოგიური მეცნიერებანი
დიოგენე ფილოლოგიური მეცნიერებანი
საიმედო ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საქ. სსრ მეცნ.  აკად.
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თბ.  უნივერსიტეტი ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მოწამეთა
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თბ.  უნივერსიტეტი
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თბ.  უნივერსიტეტი
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თბ.  უნივერსიტეტი ფილოლოგიური მეცნიერებანი
სტალინის სახ. უნივერს. ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მწერლის გაზეთი ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თბ.  უნივერსიტეტი ფილოლოგიური მეცნიერებანი

Tsu ლინგვისტიკა
нес. Акад  пабл. ლინგვისტიკა

Бао- пресс ლინგვისტიკა

Vers/ dev. Univ.
ლინგვისტიკა

Max  Hueber verlag ლინგვისტიკა
ბეჭდ.  სიტყვის კომბინატი ლინგვისტიკა



University  Press ლინგვისტიკა
University  Press ლინგვისტიკა

'Barron's'' ლინგვისტიკა
Longman ლინგვისტიკა

Zabankaden ლინგვისტიკა
saq.  Macne ლინგვისტიკა

Cambrige  Ucniversity  Press ლინგვისტიკა
Cambrige  Ucniversity  Press ლინგვისტიკა
Cambrige  Ucniversity  Press ლინგვისტიკა
Cambrige  Ucniversity  Press ლინგვისტიკა
Cambrige  Ucniversity  Press ლინგვისტიკა
Cambrige  Ucniversity  Press ლინგვისტიკა

Longman ლინგვისტიკა
Longman ლინგვისტიკა
ცოდნა ბიზნესი და ეკონომიკა
ცოდნა ბიზნესი და ეკონომიკა

ტექნ.უნივერს ბიზნესი და ეკონომიკა
ბიზნესი და ეკონომიკა

სიახლე
ბიზნესი და ეკონომიკა

მარჯი ბიზნესი და ეკონომიკა

უნივერსალი
ბიზნესი და ეკონომიკა

უნივერსალი ბიზნესი და ეკონომიკა
სტუ ბიზნესი და ეკონომიკა

პოლიგრაფისტი ბიზნესი და ეკონომიკა
უნივერსალი ბიზნესი და ეკონომიკა

ტექინფორმი
ბიზნესი და ეკონომიკა

თსუ
ბიზნესი და ეკონომიკა

ინოვაცია ბიზნესი და ეკონომიკა
ეკონ.  ურთიერთობათა  სახ.ინსტ. ბიზნესი და ეკონომიკა

დარბეგში ბიზნესი და ეკონომიკა
თერგი ბიზნესი და ეკონომიკა
თერგი ბიზნესი და ეკონომიკა

ინოვაცია ბიზნესი და ეკონომიკა
ცოდნა ბიზნესი და ეკონომიკა

საზ. ცოდნა
ბიზნესი და ეკონომიკა

საზ. ცოდნა ბიზნესი და ეკონომიკა
საზ. ცოდნა ბიზნესი და ეკონომიკა

თბ. ეკონ. ურთ.სახ.  უნივერსიტეტი ბიზნესი და ეკონომიკა
ბიზნესი და ეკონომიკა

თსუ ბიზნესი და ეკონომიკა
თსუ ბიზნესი და ეკონომიკა

ინოვაცია ბიზნესი და ეკონომიკა
სამთავისი ბიზნესი და ეკონომიკა

უნივერსალი ბიზნესი და ეკონომიკა
მერიდიანი ბიზნესი და ეკონომიკა

უნივერსალი ბიზნესი და ეკონომიკა
თბილპრესა ბიზნესი და ეკონომიკა
დარბეგში ბიზნესი და ეკონომიკა
დარბეგში ბიზნესი და ეკონომიკა

ბიზნესი და ეკონომიკა
მეცნიერება ბიზნესი და ეკონომიკა



საქ. ტექნ. უნივერსიტეტი ბიზნესი და ეკონომიკა

ფორმა
ტურიზმი
ტურიზმი

ფორმა ტურიზმი
უნივერსალი ტურიზმი

ინოვაცია ტურიზმი
ფორმა ტურიზმი

გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
საარი ტურიზმი
თსუ ტურიზმი

უნივერსალი ტურიზმი
თსუ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

უნივერსალი ტურიზმი
დარბეგი ტურიზმი

უნივერსალი
ტურიზმი
ტურიზმი

საარი ტურიზმი
საარი ტურიზმი

განათლება ფილოლოგიური მეცნიერებანი
გელათი ტურიზმი
ზენაარი ტურიზმი

თსუ ტურიზმი
ტურიზმი

თსუ ტურიზმი

უნივერსალი
ტურიზმი

ინოვაცია ტურიზმი
უნივერსალი ტურიზმი
უნივერსალი ტურიზმი
samSoblo ცივილიზაცია

მერანი ცივილიზაცია
მერანი ცივილიზაცია

економика ცივილიზაცია
ცოდნა გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
ბერიკა გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
ცოდნა ეთიკა

ბერიკონი ეთიკა
ტექნ.  უნივერსიტეტი გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
ტექნ.  უნივერსიტეტი გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

სტუ ფილოსოფია/ფსიქოლოგია
სტუ ფილოსოფია/ფსიქოლოგია
ზანი ფილოსოფია/ფსიქოლოგია
თსუ ფილოსოფია/ფსიქოლოგია

თბ. უნივერსიტეტი ფილოსოფია/ფსიქოლოგია

ტექნ.  უნივერსიტეტი
მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

საქ. უნივერსიტეტი მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
სტუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
სტუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ტექნ.  უნივერსიტეტი მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ტექნ.  უნივერსიტეტი მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები



თსუ გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
თსუ გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
თსუ გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
თსუ გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

საქ. მაცნე გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
სამშობლო გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

მემატიანე
გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

მერანი გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

iნოვაცია
ბიზნესი და ეკონომიკა

ინოვაცია სამართალი

თსუ
ბიზნესი  და ეკონომიკა

თსუ ბიზნესი  და ეკონომიკა
ენა და კულტურა ბიზნესი  და ეკონომიკა

ფილოლოგიური მეცნიერებანი
საგან. მტარგმ. და საგამ.  ცენტრი ბიზნესი  და ეკონომიკა

სიახლე ბიზნესი  და ეკონომიკა
სიახლე ბიზნესი  და ეკონომიკა

სტუ ბიზნესი  და ეკონომიკა
ბიზნეს  კურიერი ბიზნესი  და ეკონომიკა

ვერჟე ბიზნესი  და ეკონომიკა
ვერჟე ბიზნესი  და ეკონომიკა

ბიზნესი  და ეკონომიკა

ბიზნეს  კურიერი
ბიზნესი  და ეკონომიკა

კომენტარი ბიზნესი  და ეკონომიკა
ინოვაცია ბიზნესი  და ეკონომიკა

ბიზნესი  და ეკონომიკა

ინოვაცია
ბიზნესი  და ეკონომიკა

ინოვაცია ბიზნესი  და ეკონომიკა
თსუ ბიზნესი  და ეკონომიკა

ვერჟე
ბიზნესი და ეკონომიკა

ვერჟე ბიზნესი  და ეკონომიკა

" შპს პდს "
ბიზნესი  და ეკონომიკა
ბიზნესი  და ეკონომიკა
ბიზნესი  და ეკონომიკა

დანი
ბიზნესი  და ეკონომიკა

უნივერსალი ბიზნესი  და ეკონომიკა
ბიზნესი და ეკონომიკა

ბიზნესი  და ეკონომიკა
თსუ ბიზნესი  და ეკონომიკა



სახ. უნივერსიტეტი ბიზნესი  და ეკონომიკა
თსუ ბიზნესი  და ეკონომიკა

ბიზნესი და ეკონომიკა
თსუ ბიზნესი  და ეკონომიკა
თსუ ბიზნესი  და ეკონომიკა

ბიზნესი  და ეკონომიკა

ბიზნესი  და ეკონომიკა
LლეგაEGA ბიზნესი  და ეკონომიკა

სტუ ბიზნესი  და ეკონომიკა
თსეი ბიზნესი  და ეკონომიკა

თსეი
ბიზნესი  და ეკონომიკა

უნივერსალი ბიზნესი  და ეკონომიკა
ზენაარი ბიზნესი  და ეკონომიკა

აფმა ბიზნესი  და ეკონომიკა

უნივერსიტეტი

ბიზნესი  და ეკონომიკა

ცოდნა
ბიზნესი  და ეკონომიკა

თსუ ბიზნესი  და ეკონომიკა

ბიზნესი  და ეკონომიკა

საქ. მაცნე
ბიზნესი  და ეკონომიკა

ბიზნესი  და ეკონომიკა
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

სტუ
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

სტუ
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ. უნივერსიტეტი მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

სტუ
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ. უნივერსიტეტი
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ლეგა
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

საქ. კპ. ცკ-ის გამომც.
ჟურნალისტიკა

თსუ მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
თსუ მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თბილისის  უნივერსიტეტი
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

საქ. მაცნე მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები



ტექნ. უნივერსიტეტი მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ. უნივერსიტეტი მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

უნივერსალი მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ. უნივერსიტეტი

მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ. უნივერსიტეტი
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ. უნივერსიტეტი
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ

მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
შპს. "თბილისი" მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ТГУ მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

განათლება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ. უნივერსიტეტი მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ. უნივერსიტეტი
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ. უნივერსიტეტი მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ
მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ. უნივერსიტეტი მატტქემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ეკონ. ურთიერთობათა  სახ. უნივერს. მატემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მერიდიანი
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

განათლება ფილოლოგიური მეცნიერებანი



ეროვნ. სასწ გეგმ. და შეფ.ცენტრი
ფილოლოგიური მეცნიერებანი
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თსუ
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

სახ.განათლება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თბ.  უნივერსიტეტი
ფილოლოგიური მეცნიერებანი
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

სს. ორბელიანის სახ. თბ. სახ. პედინს. ფილოლოგიური  მეცნიერებანი
საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი
საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი
საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თსუ
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი
განათლება ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მერანი ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური  მეცნიერებანი

მეცნ.  აკადემია
ფილოლოგიური  მეცნიერებანი

მეცნიერება ფილოლოგიური მეცნიერებანი
ნაკადული ფილოლოგიური მეცნიერებანი
სამშობლო ფილოლოგიური მეცნიერებანი

ცოდნა ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება ფილოლოგიური მეცნიერებანი
მეცნიერება ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი
განათლება ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

განათლება ფილოლოგიური მეცნიერებანი
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება ფილოლოგიური მეცნიერებანი
ნაკადული ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი
ნეკერი ფილოლოგიური მეცნიერებანი

ნაკადული
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

ფილოლოგიური მეცნიერებანი
საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი



მეცნიერება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

ნაკადული ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი

ნაკადული ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი  
ნეკერი ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი
დიდოსტატი ფილოლოგიური მეცნიერებანი

НАУКА მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
НАУКА მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
თსუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
თსუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
თბ.  უნივერსიტეტი მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

განათლება მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
თსუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

სიახლე მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ТТУ
მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

თსუ მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

განათლება
მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

НАУКА
მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ტექნ.უნივერს მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ფინანსები მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები
Prentice  Hall lingvistika

CAMbrige  University  Press lingvistika

lingvistika

Longman lingvistika

ბიზნესი და ეკონომიკა
University  Press lingvistika

Longman lingvistika

თსუ
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება ფილოლოგიური მეცნიერებანი
მეცნიერება ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თბილისი ფილოლოგიური მეცნიერებანი
განათლება ფილოლოგიური მეცნიერებანი
ნაკადული ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი



მეცნიერება
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

სსრ სახ . გამომცემლობა ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თსუ
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საბჭოთა საქართველო ფილოლოგიური მეცნიერებანი
მეცნიერება ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საბჭოთა საქართველო
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

ხელოვნება ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი

ეკო-21 საუკუნე ფილოლოგიური მეცნიერებანი
განათლება ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მეცნიერება

ფილოლოგიური მეცნიერებანი
საბჭოთა მწერლობა ფილოლოგიური მეცნიერებანი

სახელგამი ფილოლოგიური მეცნიერებანი
საბჭოთა აჭარა ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საბჭოთა მწერლობა ფილოლოგიური მეცნიერებანი
თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი
სმკ ფილოლოგიური მეცნიერებანი

მერანი ფილოლოგიური მეცნიერებანი
საბჭოთა მწერალი ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თსუ
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

Tsu
ფილოლოგიური მეცნიერებანი

თსუ ფილოლოგიური მეცნიერებანი

საარი
ლინგვისტიკა

ფაზისი ლინგვისტიკა

ფაზისი
ლინგვისტიკა

ენა  და ლიტერატურა
ლინგვისტიკა

ფაზისი ლინგვისტიკა
ფაზისი ლინგვისტიკა

ბაირონის  საზოგადოება ლინგვისტიკა
ბაირონის  საზოგადოება ლინგვისტიკა

მეცნიერება ლინგვისტიკა
ეგრისი ლინგვისტიკა

საბჭოთა საქართველო
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

ნაკადული გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
ცოდნა გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

Инастр.  Литературы გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
მეცნიერება გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

საქართველო გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
наука и искуство გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

თსუ
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

მეცნიერება გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
საქართველო გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია



მეცნიერება
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

планета გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
Советская Энциклопедия გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

ნაკადული გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
Longman ლინგვისტიკა
Longman ლინგვისტიკა

ლეგა
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

сабчота  сакартвело გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

Просвещение გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

გულანი
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

განათლება გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
ინტელექტი გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

საბჭოთა საქართველო გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

საბჭოთა საქართველო
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

თსუ გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
сабчота  сакартвело გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

Детская литература
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

Болш.   Советская  энциклоредия გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

თსუ გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

თსუ
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

მეცნიერება
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

ТГУ გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

корвина
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

Просвещение
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

Прогресс გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
Мысль გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
განათლება გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
Корвина გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

Арх. И град გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

თსუ
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

Мецниереба
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

орбит გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

Планета
გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია



Акад.  Наук. ГССР ტურიზმი
საბჭოთა საქართველო გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია

Провещение გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
Книжное  издат. გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

Сабчота  сакартвело გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
ლეგა ლინგვისტიკა

განათლება ლინგვისტიკა
Выщ. Школа ლინგვისტიკა

Oxford  University  Press ლინგვისტიკა
Longman ლინგვისტიკა
Longman ლინგვისტიკა

samshoblo ლინგვისტიკა
Longman ლინგვისტიკა

United  Nations ლინგვისტიკა

Oxford  University  Press ლინგვისტიკა
искуство ხელოვნება
искуство ხელოვნება
искуство ხელოვნება

Prentice  Hall
ლინგვისტიკა

Prentice  Hall ლინგვისტიკა

Prentice  Hall
ლინგვისტიკა

Prentice  Hall
ლინგვისტიკა

Prentice  Hall
ლინგვისტიკა

Prentice  Hall
ლინგვისტიკა

Oxford  University  Press ლინგვისტიკა
Oxford  University  Press ლინგვისტიკა

Oxford  University  Press
ლინგვისტიკა

oxford  University  Press
ლინგვისტიკა

oxford  University  Press ლინგვისტიკა
Oxford  University  Press ლინგვისტიკა

Oxford  University  Press
ლინგვისტიკა

Oxford  University  Press ლინგვისტიკა
Буклет ლინგვისტიკა

Oxford  University  Press ლინგვისტიკა

oxford  University  Press
ლინგვისტიკა

თსუ
მათემატიკა/საინფორმაციო ტექნოლოგიები

Jag. Publications ლინგვისტიკა

Petersons
ლინგვისტიკა

Petersons
ლინგვისტიკა

TUP ლინგვისტიკა
Prentice  Hall ლინგვისტიკა



Cambrige  University  Press
ლინგვისტიკა

Cambrige  University  Press
ლინგვისტიკა

თსუ ბიზნესი და Eეკონომიკა
ბიზნესი და ეკონომიკა
ბიზნესი და ეკონომიკა

თსუ
ბიზნესი და ეკონომიკა

ბიზნესი და ეკონომიკა

ოპიზა
ბიზნესი და ეკონომიკა

უნივერსიტეტის  გამომცემლობა
ბიზნესი და ეკონომიკა

მერიდიანი ტურიზმი
ელკანი ტურიზმი

დანი ტურიზმი
არტანუჯი გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

კვარი გეოგრაფია/ბიოგრაფია/ისტორია
არტანუჯი გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

კვარი გეოგრაფია/ბიოლოგია/ისტორია
ცოდნა გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

თსუ ფილოსოფია/ფსიქოლოგია
თსუ გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

საჭოთა  საქართველო გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
საბჭოთა  საქართველო გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

ცოდნა გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
მეცნიერება გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

თბ.უნივერსიტეტი გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
Tsu გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
Tsu გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

mecniereba გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
nekeri გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
mecniereba გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
ganaTleba გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

Tsu გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
merani გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

mecniereba გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

თსუ
გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

samSoblo გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
sabWoTa saqarTvelo გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
sabWoTa saqarTvelo გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

nekeri გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
ტექნ. უნივერსიტეტი გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

mecniereba გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია

საქ. მაცნე ბიზნესი და ეკონომიკა
ინტელექტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
ნაკადული ფილოლოგიური მეცნიერებანი

ლინგვისტიკა



Аспект  пресс ტურიზმი

ბიზნესი და ეკონომიკა

ლინგვისტიკა
Oxford  University  Press ლინგვისტიკა

საბჭოთა  საქართველო ლინგვისტიკა
თსუ biznesi  da ეკონომიკა

ინოვაცია ბიზნესი და ეკონომიკა
"აი  ია" ლექსიკონები

სიახლე
ბიზნესი და ეკონომიკა

სიახლე
ბიზნესი და ეკონომიკა

არტანუჯი გეოგრაფია/ბიოგრაფიები/ისტორია
რელიგია
ბიზნესი და ეკონომიკა

ფოტონი
ტურიზმი

ფორმა
ტურიზმი

მომავლიდან
ტურიზმი

საქ. სსრ სახ. მწერლობა
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