
№ ავტორი დასახელება წელი

1
კ. ღურწკაია,  ა.აბრალავა, მ. 

გოგოლაძე და სხვ. 

საერთაშორისო ბიზნესის აქტუალური 

საკითხები
2017

2
კ. ღურწკაია, რ.ქუთათელაძე,  მ. 

გოგოლაძე და სხვ.

მარკეტინგის საფუძვლები
2017

3
ფანჩულიძე უძრავი ქონების (მიწის 

ადმინსტრირების საფუძვლები
2010

4
ლაოშვილი გამოყენებითი კარტოგრაფიის 

საფუძვლები
2011

5

შოთაძე იპოთეკა როგორც საბანკო კრედიტის 

უზრუნველყოფის საშვალება 2012

6 ჯორბენაძე  საავტორო უფლებები ცხოვრებაში 2013

7
რუსიაშვილი ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 

ზიანის ანაზღაურება
2013

8
ძამუკაშვილი ინტელექტუალურ უფლებათა 

სამართალი
2012

9 შურღაია მცირე ბიზნესის საფუძვლები 2010

10 მესხია საერთაშორისო ვაჭრობა 2011

11
ფენენკო მართვის /მმართველობითი/ 

სოციოლოგია
2012

12 ერიაშვილი საადვოკატო ეთიკა 2017

13
იმედაძე გამოკვლევები თეორიულ 

ფსიქოლოგიაში
2013

14 გროშევი საქმიანი თათბირის საფუძვლები 2018

15 ერქომაიშვილი ფილოსოფია 2013

16 რამიშვილი 20 საუკუნი ფილოსოფია 1 ნაწ 2016

17 რამიშვილი 20 საუკუნი ფილოსოფია 2 ნაწ 2016

18 რამიშვილი ფილოსოფია 2015

19 ბრაჭული ფილოსფიის შესავალი 2015

20 ავალიანი ფილოსოფია ყველასათვის 2014

21
ბუაჩიძე თანამედროვე დასავლური 

ფილოსოფიის სათავეებთან
2013

22 თევზაძე ანტიკური ფილოსოფია 2015

23 ბურჯალიანი სამართლის ფილოსოფია 2012

24 გორდეზიანი ბერძნული ლიტერატურა 2014

25 გორდეზიანი ანტიკური ლიტერატურა 2009

26 გაგუა lingua latina 2007

27 ბერძენიშვილი ლათინური ენა  1 ნაწ 2017
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28 ბერძენიშვილი ლათინური ენა 2 ნაწ 2017

29 გორდეზიანი კლასიკური ფილოლოგიის შესავალი 2012

30 ღლონტი სამეცნიერო კვლევის მეთოდები 2017

31 მასპინძელია საქართველო 1 ტომი

32 მასპინძელია საქართველო 2 ტომი

33 წოწკოლაური საქარტველოს ისტორია 2017

34
გურული საქართველოს ახალი ისტორია 1801-1918

2017

35
პაპაჩაშვილი. ჯამაგიძე საერთაშორისო ეკონომკიკა ( 

პრაქტიკუმი)
2014

36
დოლიკაშვილი ტურიზმისა და სასტუმროების 

ეკონომიკა
2017

37 ცერცვაძე სადაზღვევო საქმე 2016

38 ნანიტაშვილი მარკეტინგის მენეჯმენტი 2014

39
კიწმარიშვილი ინოვაცია მენეჯმენტი 

(სახელმძღვანელო)
2016

40 კიწმარიშვილი პერსონალის მართვა (პრაქტიჯული) 2013

41
მელქაძე, დვალი სასამართლო ხელისუფლება 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში
2000

42
მელქაძე საპარლამენტო სამართალი მსოფლიო 

პრაქტიკაში და ქართულ რეალობაში 2013

43

მელქაძე საარჩევნო სამართალი მსოფლიო 

პრაქტიკაში და ქართ. მოდიფიკაციებში 2015

44 შენგელია... საბანკო სამართლის საფუძვლები 2014

45
მელქაძე გერმანიის კონსტიტუციური სამართალი

1999

46

მელქაძე  საზღვარგარეთის ქვეყნების 

კონსტიტუციური სამართალი კრებული 

1

2013

47 ხარხელი მენეჯმენტის საფუძვლები 2013

48 ღუდუშაური თვითმენეჯმენტი 2015

49 გუროვა მსოფლიო ეკონომიკა 2014

50 ელიავა საბანკო კრიზისების პროგნოზირება 2013

51 შუბლაძე საერთაშორისო მარკეტინგი 2012

52 ვანიშვილი მენეჯერული ეკონომიკა 2015

53 შოთაძე სანივთო ქონებრივი სამართალი 2017

54 ღუდუშაური ფინანსური მენეჯმენტი 2015

55 ნადირაშვილი მდგრადი ტურიზმის საფუძვლები 2016
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56 თევდორაძე ტურიზმის მარკეტინგი 2014

57 ოთინაშვილი ბიზნეს პროცესების რეინჟინერინგი 2016

58
ცაავა ფული ფულის მიმოქცევა და კრედიტი

2017

59
მოსიაშვილი ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

2017

60 კვატაშიძე ფინანსური ანგარიშგება 2017

61 სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები 2017

62 ჰეივუდი პოლიტიკა

63 ელიზბარაშვილი გეოგრაფიის საფუძვლები 2017

64 გრიგალაშვილი ფინანსური აღრიცხვა 2014

65 სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი 2016

66
ქურდაძე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი
2015

67 ჭილაძე მმართველობითი აღრიცხვა 2016

68
ლიპარტია მმართველობითი აღრიცხვა და შიდა 

კონტროლი
2011

69 ქოქრაშვილი სამეწარმეო სამართალი 2010

70 ურიდია საგადასახადო კაზუსები და ტესტები 2014

71 მოსიაშვილი, ჭელიძე ფინანსები 2016

72 აბულაძე ელექტრონული ბიზნესი 2010

73
ლეკვეიშვილი, თოდუა სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 1 

2016

74
ლეკვეიშვილი, თოდუა სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 2

2016

75 კუბლაშვილი ძირითადი უფლებები 2017

76

კვაშილავა საქართველოს კანონი 

არასრულწლოვანთა მართლსაჯულების 

კოდექსი კომენტარებით
2016

77
მონიავა, მამნიაშვილი, 

გაბიძაშვილი 

საპროკურორო სამართალი
2015

78
დუდაური, სამჭკუაშვილი კეისების კრებული მენეჯმენტსა და 

კორპორაციულ ფინანსებში
2015

79 კვატაშიძე კორპორაციული ანგარიშგება 2012

80 მარშავა, მინდორაშვილი ეროვნული ანგარიშთა სისტემა 2008

81 მოსიაშვილი, ჭელიძე. ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა 2015
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82
ბარათაშვილი, აბრალავა, ბახტაძე. კაკულია. გადასახადები და 

საგადასახადო დაბეგვრა
2015

83 დემეტრაშვილი, კობახიძე. კონსტიტუციური სამართალი 2014

84 მარშავა, მინდორაშვილი. იურიდიული სტატისტიკა 2011

85
ფრანსუა კოლბერი კულტურისა და ხელოვნების 

მარკეტინგი
2017

86
გარიშვილი საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის 

ისტორია
2014

87
შენგელია საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი

2017

88
საკორპორაციო სამართლის კრებული 1 

ნაწ
2011

89
საკორპორაციო სამართლის კრებული 2 

ნაწ
2014

90

შიხაშვილი, ერქომაიშვილი პროფესიული ორენტაცია, საკუთარი 

ბიზნესის დაწყება და მართვა 2012

91 ძამუკაშვილი ვროკავშირის საავტორო სამართალი 2015

92 მირიანაშვილი ევროკავშირის სამართლის ცნობარი 2015

93 ხუცურაული საკონსულო სამართალი 2015

94 გარიშვილი რომის სამართალი 2013

95 ამილახვარი ბიზნესის სამართალი 2010

96 ამილახვარი საერთაშორისო ბიზნესის სამართალი 2006

97
ქართული საბავშვო ლიტერატურის 

ქრესტომათია წიგნი    I, II, III 
2016

98 ქიქოძე არჩილ სამხრეთული სპილო 2016

99 ცხვედიანი ცოტნე მაიაკოვსკის თეატრი 2016

100 ბიბლია კარედში 2009

101 დაუჯდომელი 2017

102 შათირიშვილი ჭვრეტითი ცხოვრება 2017

103 რომენ გარი ევროპული აღზრდა 2016

104

ფაფიაშვილი, ივანიძე,აქუბარდია, 

თუმანიშვილი, გოგნიაშვილი,  

მეურმიშვილი

საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო სამართალი, კერძო ნაწილი
2017

105

თვალჭრელიძე, ბერბერაშვილი, 

ოთარაშვილი

ნედლეულის ეკონომიკა (ნედლეულის 

როლი გლობალიზებულ სამყაროში) 2016
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106
ჰომეროსი ილიადა (ლ.ბერძენიშვილის თარგმანი)

2015

107
სოკრატე სქოლასტიკოსი  საეკლესიო ისტორია (საეკლესიო 

ბიბლიოთეკა: XV
2012

108 ირ. ბრაჭული, ფილოსოფიის შესავალი 2015

109
წმ.პალადი ჰელენოპოლელი ლავსაიკონი (საეკლესიო ბიბლიოთეკა: 

XIV)
2010

110
წმ.იოანე სინელი კლემაქსი ანუ კიბე (საეკლესიო 

ბიბლიოთეკა: II)
2010

111

ვასილი ბოლოტოვი ეკლესიის ისტორია მსოფლიო კრებების 

პერიოდში (საეკლესიო ბიბლიოთეკა: XI) 2009

112

ლებედევი, ა.პ. მსოფლიო საეკლესიო კრებების 

ისტორია (საეკლესიო ბიბლიოთეკა: XVII) 2012

113

წმ. ნიკოდიმოს მთაწმინდელი უხილავი ბრძოლა (საეკლესიო 

ბიბლიოთეკა: XVIII) (ეკა დუღაშვილის 

თარგმანი)

2014

114
თეიმურაზ (თათარიშვილი), 

დეკანოზი

რელიგიების ისტორია : 

[სახელმძღვანელო]
2018

115
შანშე დარჩიაშვილი ძიებანი ქართულ-სომხური 

ურთიერთობების ისტორიიდან
2010

116 ჭეიშვილი, გიორგი ქუეყანა ანისისა 2011

117
დმანისი. ქვემო ქართლის 

ეპიგრაფიკული კორპუსი
2017

118
1ტ. ჰარიეტ ბიჩერ-სტოუ  "ბიძია თომას 

ქოხი"
2007

119 2ტ.ანა ფრანკის დღიური  2008

120
3ტ.გი დე მოპასანი  "ლამაზი მეგობარი"  

2008

121
4ტ.ერიხ მარია რემარკი  

"ტრიუმფალური თაღი"  
2009

122
5ტ. სომერსეტ მოემი "მთვარე და 

ექვსპენიანი"    
2009

123 6. ალბერტო მორავია "ჩოჩარა"      2012

124 7. კუპერი "მერსედეს კასტილიელი"  2012

125
8ტ. პლუტარქე "ბიოგრაფიები" პირველი 

ნაწილი   
2011
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126
9ტ. ჯეკ ლონდონი "წინაპართა ძახილი"  

    
2012

127
10ტ. ირვინგ სტოუნი "წყურვილი 

სიცოცხლისა"      
2012

128 11ტ. ჯიოვანოლი "სპარტაკი"         2011

129
12ტ. ალექსანდრე დიუმა "სამი 

მუშკეტერი" 
2011

130
13ტ.  ილფი და პეტროვი  "12 სკამი"      

2011

131
14ტ. დოსტოევსკი "დანაშაული და 

სასჯელი"  
2013

132
15ტ. სენკევიჩი "ვიდრე ჰხვალ უფალო"  

2013

133
16ტ. დიუმა "დედოფალი მარგო"         

2013

134 17ტ. შექსპირი "სონეტები" 2014

135
18ტ. პლუტარქე "ბიოგრაფიები" მეორე 

ნაწილი 2011წ.
2011

136 19ტ. პრუსტი "ფარაონი'    2013

137 20ტ. ბალზაკი "30 წლის ქალი"   2013

138 21ტ. დევიდ უელისი "როდენი"    2012

139
22ტ. პლუტარქე "ბიოგრაფიები" მესამე 

ნაწილი  
2011

140 23ტ. დოსტოევსკი "იდიოტი"   2013

141 24ტ. ფოიხტვანგერი "გოია'       2013

142
25ტ. ეკზიუპერი "ცამხედრო მფრინავი"

2013

143 26ტ. ჟორჟ სანდი "ინდიანა"     2013

144
27ტ. მერიმე "შარლ მეცხრეს მეფობის 

ქრონიკები"  
2013

145 28ტ. ცვაიგი "მარიამ სტიუარტი"    2013

146
29ტ.სენკევიჩი "ჯვაროსნები" პირველი 

ნაწ. 
2013

147
30ტ. სენკევიჩი "ჯვაროსნები" მეორე ნაწ. 

2013

148
31ტ. ირვინგ სტოუნი "წიგნი 

სიყვარულისა"
2014

149
32ტ. ჩესტერფილდი "წერილები ჩემს 

ვაჟს" 
2014
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150
33ტ. ჰემინგუეი "განუყრელი 

დღესასწაული
2014

151
34ტ.დოსტოევსკი "დამცირებულნი და 

შეურაცხყოფილნი"  
2014

152
35ტ. სტენდალი "პარმის სავანე" 

პირველი ნაწ.     
2014

153
36ტ. სტენდალი "პარმის სავანე" მეორე 

ნაწ.
2014

154
37ტ. ბოკაჩო "დეკამერონი" პირველი 

ნაწ.    
2014

155
38ტ. ბოკაჩო "დეკამერონი" მეორე ნაწ.

2014

156
39ტ. დოსტოევსკი "მკვდარი სახლის 

ჩანაწერები"   
2014

157
40ტ. დრაიზერი "ამერიკული ტრაგედია" 

პირველი ნაწ.   
2015

158
41ტ. დრაიზერი "ამერიკული ტრაგედია" 

მეორე ნაწ.      
2015

159
42ტ.დოსტოევსკი "ყმაწვილი" პირველი 

ნაწ.  
2016

160
43ტ. დოსტოევსკი "ყმაწვილი' მეორე ნაწ. 

2016

161
44ტ. დოსტოევსკი "ეშმაკნი"  პირველი 

ნაწ.
2016

162
45ტ. დოსტოევსკი "ეშმაკნი" მეორე ნაწ. 

2016

163
46ტ. ბალზაკი "გამქრალი ოცნებები" 

პირველი ნაწ.  
2017

164
47ტ. ბალზაკი "გამქრალი ოცნებები" 

მეორე ნაწ.   
2017

165
48ტ. ბალზაკი "კურტიზან ქალთა 

ბრწყინვალება" პირვ. ნაწ.
2017

166
49ტ. ბალზაკი "კურტიზან ქალთა 

ბრწყინვალება' მეორე ნაწ.
2017

167
51ტ. ტოლსტოი "ომი და მშვიდობა"  

პირველი ნაწ. 
2017

168
52ტ. ტოლსტოი "ომი და მშვიდობა" 

მეორე ნაწ.
2017
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169
53ტ. ტოლსტოი "ომი და მშვიდობა" 

მესამე ნაწ
2017

170
54ტ. ტოლსტოი "ომი და მშვიდობა" 

მეოთხე ნაწ.
2017

171
მაღრაძე მ. საინფორმაციო სისტემები და 

ტექნოლოგიები ბიზნესში  
2018

172
მაღრაძე მ. ფირმის მონაცემების ელექტრონული 

დამუშავება
2018

173
საბაური ლ. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები

2016

174

ქათამაძე დ., ქათამაძე გ. საერთაშორისო ტურიზმი. 

სახელმძღვანელო (II გადამუშ. და 

განახლებული გამოც)

2013

175
შავთვალაძე ნ. ბილიკი, წიგნი პირველი  

სახელმძღვანელო
2013

176
შავთვალაძე ნ. ბილიკი, წიგნი პირველი სამუშაო  

რვეული
2013

177
შავთვალაძე ნ. ბილიკი, წიგნი პირველი  ქართული 

დიალოგები
2013

178
ლიტერატურის თეორია, ქრესტომათია, 

III
2015

179
,,ჩვენი ღირსებანი“, ტომი VIII  (მუსიკა).

2016

180
მ. ოთიაშვილი ,,მუსიკა და ბავშვები“ I-VI კლასები, 

(თითო ეგზემპლარი)
2011

181
მ. ოთიაშვილი ,,მზის სხივი მუსიკაში“ VII-IX კლასები. 

(თითო ეგზემპლარი)
2012

182
,,მუსიკა - ილუსტრირებული ისტორია“,

2014

183 დვორკინი ა. სექტოლოგია 2012

184
გოჯიაშვილი ჯ. “საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

საფუძვლები MS Office 2007
2011

185
ე. ასაბაშვილი,  ს. ცირემუა; კომპიუტერულიპროგრამები და 

ინტერნეტი
2012

186
ავტ. კოლექტივი XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა

2016

187 ნ. მაჭარაშვილი ზოგადი უნარები, მათემატიკა. 2017

188
რედაქტორი- ლია ახალაძე მასწავლებლის ბიბლიოთეკა 

,,ინტერაქციული მეთოდები
2014
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189
ა. შათირიშვილი. ს. ცაგარელი,  ი. 

ლაზრიშვილი

ბიოლოგია
2011

190 ბერძნული მითები

191 გ. პეტრიაშვილი პატარა ქალაქის ზღაპრები

192 ა. სულაკაურის სალამურას თავგადასავალი

193 ასტ. ლინდგრენი პეპი გრძელი წინდა

194 ო. იოსელიანის „დაჩის ზღაპრები“.

195 ჯანი როდარი ჩიპოლინოს თავგადასავალი

196 ჯოან როულინგი ჰარი პოტერი (წიგნი პირველი )

197 თ. შენგელია გლობალ  ბიზნესი 2018

198 კაზანძაკისი  ქრისტე კვლავ ჯვარს ეცმის 1 ნაწილი 2015

199 კაზანძაკისი  ქრისტე კვლავ ჯვარს ეცმის 2 ნაწილი  2015

200 გორდეზიანი  არგონავტები 2013

201 ტონია  დიდი ზეციური ღმერთები 2013

202 ცანავა  პრომეთე და ადამიანთა მოდგმა 2013

203 ფრანსი  პინგვინთა კუნძული 2017

204

ფავლენიშვილი  მხარგრძელ-ფავლენიშვილთ 

ფეოდალური სახლი და როსტომ რაჭის 

ერისთავის ასული  

2014

205 როსტომ ჩხეიძე თვითმკვლელობა ქართულად 2017

206
როსტომ ჩხეიძე ტივისხე (გიორგი შატბერაშვილის 

ცხოვრების ქრონიკა)
2017

207
როსტომ ჩხეიძე მისიონერი (სოლომონ დოდაშვილის 

ცხოვრების ქრონიკა)
2016

208
როსტომ ჩხეიძე საგა ვახტანგური (ვახტანგ ჭელიძის 

ცხოვრების ქრონიკა)
2014

209
როსტომ ჩხეიძე დევების სტუმარი (ვაჟა-ფშაველას 

ცხოვრების ქრონიკა)
2014

210

როსტომ ჩხეიძე პორტრეტი ოდისევსის სიჭაბუკისა 

(კონსტანტინე გამსახურდიას ცხოვრების 

ქრონიკა)

2016

211
როსტომ ჩხეიძე ვითა სიზმარი ღამისა (რევაზ 

გაბაშვილის ცხოვრების ქრონიკა)
2013

212 როსტომ ჩხეიძე ორი მდინარის შესაყარზე 2011

213
როსტომ ჩხეიძე ხელთუბანი (ხვედრი თედო 

რაზიკაშვილისა)
2016
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214

როსტომ ჩხეიძე ჰამლეტური შურისგება (გივი 

მარგველაშვილის ბიოგრაფიული 

ნახატები)

2015

215 როსტომ ჩხეიძე აღსარება გურამ დოჩანაშვილისა 2011

216
როსტომ ჩხეიძე ჩემი წილი ვატერლოო (ნაპოლეონ 

ბონაპარტის ბიოგრაფიული ნახატები)
2015

217

როსტომ ჩხეიძე და სიყვარულის ასე მოთმენა (ავქსენტი 

ცაგარელის ბიოგრაფიული ნახატები) 2014

218
როსტომ ჩხეიძე  ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია 

(გალაკტიონურ პავლიანური ესეები)
2017

219 კაზანძაკისი „ალექსის ზორბასის ცხოვრება“ 

220 ქოქრაშვილი სამეწარმეო სამართალი 2010

221 შუბლაძე, დოლიკაშვილი ტურიზმის მენეჯმენტი 2015

222 ხარაზი საგადასახადო სამართალი 2017

223 მათიაშვილი კომუნიკაციის საფუძვლ 2017

224 ვანიშვილი, ჭიკაიძე სოციალური ეკონომიკა 2015

225 კვატაშიძე კორპორაციული ანგარიშგება 2012

226 ბარათაშვილი, ქოქიაური მენეჯმენტის პრინციპები 2010

227
ხარაზი კანონისმიერი ვალდებულებითი 

ურთიერთობები (სახელმძღვანელო)
2016

228
მოსიაშვილი.ჭელიძე, 

ხიდირბეგიშვილი. 

ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები
2017

229 ახალკაცი, ვანიშვილი ფინანსების საფუძვლები 2018

230
ცაავა. ბურდიაშვილი, 

მოსიაშვილი. 

ფული, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი
2017

231 მოსიაშვილი, ჭელიძე. ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა 2015

232 აბულაძე, წოწკოლაური.  ელექტრონული ბიზნესი 2016

233
მონიავა, მამნიაშვილი, 

გაბიძაშვილი

 საპროკურორო სამართალი
2015

234 მეტრეველი  ქართული სამართლის ისტორია 2016

235
მაჩაბელი  ქართული ქრისტიანული ხელოვნების 

სათავეებთან
2014

236

აბაშიძე, ვაშაკიძე ყოველი საქართველო(ქართული 

სახელმწიფოს ისტორიული საზღვრები 

უძველისი დროიდან დღემდე)
2014
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237

ავალიშვილი  საქართველოს დამოუკიდებლობა (1918-

1921წლების საერთაშორისო პოლ. 2011

238

კაჭარავა დაუშვილი საქართველოს ემოკრატიული 

რესპუბლიკა ბრძოლა 

დამოუკიდებლობისათვის 1918-1921

2012

239
გურული  საქართველოს სრულუფლებოვანი 

დამოუკიდებელი სახელმწიფოა
2018

240 ა. შათირიშვილი ზოგადი  გენეტიკა 2017

241
ნ. სააკაშვილი,  თ. 

ჩილინგარიშვილი

საქართველო - ტურიზმის და 

კურორტების ქვეყანა

242 ელ რაისი, ჯეკ ტრაუტი მარკეტინგული ომები 2016

243
დეილ კარნეგი როგორ დავამარცხოთ შიში  და სტრესი

2016

244 პლატონი პარმენიდე 2016

245
ვლადიმერ  ნაბოკოვი სებასტიან ნაითის ნამდვილი ცხოვრება

2016

246 უმბერტო  ეკო ფუკოს ქანქარა 2017

247
დ. კერესელიძე კერძო სამართლის უზოგადესი ცნებები

2009

248 დინა რუბინა პეტრუშკას სინდრომი

249 ბრაიან  თრეისი ბრენდინგი მარტივად 2016

250 ბრაიან  თრეისი გახდი გაყიდვების ვარსკვლავი

251 ფრანც კაფკა გამასწორებელ კოლონიაში

252 ფრანც კაფკა ამერიკა 2017

253 ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი სანაპიროს მეკობრე

254
უილიამ  შექსპირი რომეო და ჯულიეტა. ოტელო (ჩემი 

რჩეული მსოფლიო)

255
უილიამ შექსპირი ჰამლეტი. მეფე ლირი (ჩემი რჩეული 

მსოფლიო)

256 უილიამ ფოლკნერი გამტაცებელნი

257 უილიამ ფოლკნერი სასახლე

258 უილიამ ფოლკნერი ქალაქი

259 ენ ბრონტე აგნეს ფრეი

260 გაი კავასაკი იდეიდან პირველ მილიონამდე

261 დენ ბრაუნი და ვინჩის კოდი 2017

262 აკა მორჩილაძე კუპიდონი კრემლის კედელთან 2018

263 ვირჯინია ვულფი ორლანდო 2018

264 თემურ ბაბლუანი მზე, მთვარე და პურის ყანა 2018
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265 ხულიო კორტასარი გასასვლელები 2018

266 ხულიო კორტასარი თამაშები 2017

267 ლაშა იმედაშვილი ზორო 2018

268 ჰარუკი  მურაკამი ქარი/პინბოლი 2017

269 ჰარუკი  მურაკამი 1Q84 2016

270 ორჰან ფამუქი წითური ქალი 2017

271 მარსელ პრუსტი სვანის მხარეს 2017

272 რიუნოსკე აკუტაგავა ჯადოქარი

273 რიუნოსკე აკუტაგავა მოთხრობები

274 უილიამ  თეკერეი ქეთრინი (ჩემი რჩეული მსოფლიო)

275 ერიხ მარია რემარკი სიცოცხლის ნაპერწკალი

276 გურამ გეგეშიძე ქართლის ჭირი  

277 გურამ გეგეშიძე დევნილი და სხვა მოთხრობები  

278 გურამ გეგეშიძე ცოდვილი. სტუმარი  

279 იუკიო  მიშიმა ოქროს ტაძარი

280 ივან  ბუნინი არსენიევის ცხოვრება

281 ნინო  ხარატიშვილი ჟუჟა 2018

282 გიორგი  შერვაშიძე მცირე(ს) თავგადასავალი 2017

283 თ. დრაიზერი ჯენი გერჰარდტი 2017

284 ნოდარ დუმბაძე ორტომეული, ტ. 1 2017

285 ნოდარ დუმბაძე ორტომეული, ტ. 2 2017

286
რომენ გარი ჩიტები სასიკვდილოდ პერუში 

მიფრინავენ
2017

287
როი არუნდტი წვრილმანების ღმერთი - 

ლიტერატურული ოდისეა
2016

288 გოდერძი  ჩოხელი სულეთის კიდობანი 2016

289 გოდერძი  ჩოხელი წითელი მგელი 2016

290 ხორხე ლუის ბორხესი მოთხრობები

291 სელმა ლაგერლეფი ლიოვენშოლდების ბეჭედი, ტ. 1

292 სელმა ლაგერლეფი ლიოვენშოლდების ბეჭედი, ტ. 2

293 ვლადიმერ  ნაბოკოვი ლუჟინის დაცვა

294
ე. თ. ა. ჰოფმანი კატა მურის ცხოვრებისეული 

ფილოსოფია

295
პ. ბენკენდორფი, პ. შელდონი, დ. 

ფეზენმაიერი

ტურიზმის საერთაშორისო 

საინფორმაციო  ტექნოლოგიები
2017

296 სტივენ ფ. ჯონსი სოციალიზმი ქართულ ფერებში 2007

297 თინათინ ჩიქოვანი იმუნოლოგია 2012

298
გ. გ. თუმანიშვილი შესავალი საქართველოს კერძო 

სამართალში
2012

12



299
ტონი ონორე მოკლე შესავალი 

სამართალმცოდნეობაში
2018

300 ელიფ შაფაქი ევას სამი ქალიშვილი 2018

301 ელიფ შაფაქი სიყვარულის ორმოცი წესი 2015

302 ელიფ შაფაქი ღირსება 2016

303 ელიფ შაფაქი რწყილების სასახლე 2015

304 ელიფ შაფაქი სტამბოლელი ნაბიჭვარი 2015

305 მერფი  ჯოზეფ თქვენი ქვეცნობიერის ძალა 2015

306 ხვედელიძე მანანა ძველი ეგვიპტის ენციკლოპედია 2013

307 კიზი დენიელ ყვავილები ელჯერნონისთვის 2015

308 ჰამსუნი კნუტ შიმშილი 2010

309 ფოკნერი უილიამ სული რომ ამომდიოდა 2012

310 კამიუ ალბერ სიზიფეს მითი 2017

311 ბეკეტი სემუელ გოდოს მოლოდინში 2013

312 ოშო ნარინჯისფერი წიგნი 2017

313

თათია კეკელია, გავაშელიშვილი 

ელენე

მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი 

ქართული ნაციონალური იდენტობის 

ჩამოყალიბებაში : (XX საუკუნის ბოლო-

XXI საუკუნის დასაწყისი)
2013

314

გაფრინდაშვილი ნანა, თვალთვაძე 

დარეჯან

ქართული ენა; ლიტერატურის თეორია; 

ქართული ლიტერატურის ისტორია: 

სქემები, ტაბულები, სავარჯიშოები: 

დამხმარე სახელმძღვანელო: წიგნი 1
2015

315
ევგენიძე იუზა მინაშვილი ლადო ქართული ლიტერატურა :  (XIX 

საუკუნე), ტომი II

316 ხულიო კორტასარი იქ და ახლა 2018

317 არტურ  შოპენჰაუერი სქესური  სიყვარულის მეტაფიზიკა 2011

318 გურამ  თევზაძე ახალი  ფილოსოფიის ისტორია 2010

319
თეიმურა ქაზემზად ბრძოლა ამიერკავკასიისათვის1917-1921

2016

320
ერიკ ლი ექსპერიმენტი: დავიწყებული 

რევოლუცია
2018

321 ევრიპიდე ჰიპოლიტუსი 2017

322 ოშო მდოგვის მარცვალი

323
ლიტერატურული მიმდინარეობები 

(კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
2017

324 ოსიპოვი ა. რა არის ქრისტიანობა. 2007

13



325

ო. მდივნიშვილი, უსაფრთხოება (საგანგებო სიტუაციები 

და სამოქალაქო თავდაცვა), V კლას. 2002

326

ო. მდივნიშვილი, უსაფრთხოება (საგანგებო სიტუაციები 

და სამოქალაქო თავდაცვა),VI კლას. 2002

327
ე.დგებუაძე, ქ. ფილაური,  ა. 

ლაღიძე

მასწავლებლის პორტფოლიო
2013

328 შალვა საბაშვილი სახალისო ასტრონომია 2014

329
იმედაძე ი. ფსიქოლოგიის ისტორია: ანტიკური 

ხანიდან ჩვენ დრომდე
2018

330 ღუდუშაური ფინანსური მენეჯმენტი 2015

331

ქოქიაური  ფინანსური ბაზარი, ფასიანი 

ქაღალდების ფუნდამენტური და 

ტექნიკური ანალიზი

2013

332
ბარათაშვილი, აბრალავა, ბახტაძე. 

კაკულია. 

გადასახადები და საგადასახადო 

დაბეგვრა
2015

333 ძამუკაშვილი ევროკავშირის საავტორო სამართალი 2015

334 შოთაძე  სანივთო სამართალი 2017

335
მელქაძე  გერმანიის კონსტიტუციური სამართალი

1999

336 კაზანძაკისი ქრისტეს უკანასკნელი ცდუნება 2018

337
სუმბაძე დაკარგულთა არქივები ანუ წითელი 

ზურგის ქარი
2011

338

ო. მდივნიშვილი, უსაფრთხოება (საგანგებო სიტუაციები 

და სამოქალაქო თავდაცვა), IV 

კლასებისათვის 

2002

339

მ.მირიანაშვილი, გ.ჩხენკელი, 

ნ.ჯაში, და სხვ.

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის 

მეთოდური გზამკვლევი 2010

340

მ. ჩხარტიშვილი ისტორიული მეცნიერების შესავალი 

თარგმანები  ბერძენი და რომაელი 

ავტორები

2009

341 თ. ვერულავა სადაზღვევო საქმის საფუძვლები 2017

342 М. Алексидзе,  Л. Гурули Мы изучаем русский язык 2016

343 კაფკა ფრანც წერილები მილენას 2011

344 მ იურსენარ აღმოსავლური ნოველები 1998

345
კაციტაძე, ზ. ადამიანის ანატომია 2 ტომად,  მე–6 

საიუბ. გამოცემა

1986-

2011

14



346
გია ანჩაბაძე, მანანა გაბაშვილი, 

გუძა აფაქიძე 

საქართველოს თავადაზნაურობა ტ. 1
2010

347
 სარედ. კოლ.: გ. ჩიქოვანი, მ. 

გაბაშვილი, ლ.შენგელია 

საქართველოს თავადაზნაურობა ტ. 2
2014

348

სარედ. კოლეგია: ია ბაგრატიონ-

მუხრანელი , რ. მეტრეველი, გ. 

ოთხმეზური

საქართველოს თავადაზნაურობა ტ. 3

2017

349
თ. შენგელია ბიზნესის ადმინისტრირების 

საფუძვლები
2018

350 თ. შენგელია გლობალური ბიზნესი 2018

351
მ. ვარდიაშვილი ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო 

სამართლის სუბიექტებში 
2018

352 გაჩეჩილაძე რ. საქართველო მსოფლიო კონტექსტში 2018

353 საქართველო = Georgia 2014

354 საქართველო = Грузия 2014

355

სტატისტიკა ეკონომიკისა და 

ბიზნესისათვის - 1: ამოცანებისა და 

ტესტების კრებული

2018

356

სტატისტიკა ეკონომიკისა და 

ბიზნესისათვის - 2: ამოცანებისა და 

ტესტების კრებული

2018

357 გოჩიტაშვილი აკადემიური წერა 2014

358
შარაშენიძე მიდამო 1 (ქართული ენა არაქართველი 

სტუდენტებისათვის)
2015

359
შარაშენიძე მიდამო 2 (სიტუაციები და გრამატიკა 

კომუნიკაციისთვის)
2014

360
შაბაშვილი ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა

2012

361 გოჩიტაშვილი ფუნქციური წერეა 2011

362
გაბუნია ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები 

(ლაპარაკი, მოსმენა)
2015

363
გაბუნია ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები  

(კითხვა, წერა)
2015

364
დათაშვილი, ჯალიაშვილი წერილები  მეოცე საუკუნის ქართულ 

ლიტერატურაზე
2014

365 ფუტკარაძე ქართველოლოგიის შესავალი 2014

366 შატაიძე ქართული ენის სტილისტიკა 2009

367
გოლიკოვი გადაუდებელი თერაპია (ექიმის 

ცნობარი)

15



368 ფეინბერგი სკოლა და საზოგადოება 2012

369 ერქომაიშვილი ფილოსოფია 2013

370 რამიშვილი 20 საუკუნი ფილოსოფია 1 ნაწ 2016

371 რამიშვილი 20 საუკუნი ფილოსოფია 2 ნაწ 2016

372 რამიშვილი ფილოსოფია 2015

373 ხოსე ორტეგა გასეტი ფიქრები დონ კიხოტზე 2016

374 ხოსე ორტეგა გასეტი ეტიუდები სიყვარულზე 2017

375 1. რატომ არ ვარ ქრისტიანი,

376  2. ევროპის მზის ჩასვენება 

377  3. ცენტრ.ევროპის ტრაგედია

378 ხარხელი მენეჯმენტის საფუძვლები 2013

379 შუბლაძე ტურიზმის მენეჯმენტი 2015

380
ხმალაძე სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში1 

ნაწ
2015

381 ოთინაშვილი ბიზნეს პროცესების რეინჟინერინგი 2016

382
მოსიაშვილი ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

2017

383 გრძელიშვილი რელიგიური ტურიზმი 2018

384 ხორავა, კვატაშიძე ბუღალტრული აღრიცხვა 2017

385
ხორავა, კვატაშიძე სავარჯიშოების კრებული ფინანსურ 

აღრიცხვაში
2017

386
ვარდიაშვილი ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო 

სამართლის სუბიექტებში
2018

387 გრიგალაშვილი ფინანსური აღრიცხვა 2014

388
სახოკია ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

2015

389
სახოკია ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი

2016

390
მაკჩესნი გადავხადოთ ჭერი ოცდამეერთე 

საუკუნეს
2015

391
ხუციშვილი საქართველოს აღორძინების ძირითადი 

კონცეფციები
2013

392 ფეიქრიშვილი ენაი ენათა 2018

393
გულორდავა კოლხური დამწერლობის საიდუმლოება

2018

394
გურული საქართველოს ისტორია 1801-1918 1 

ნაწილი
2017

395
გურული საქართველოს ისტორია 1801-1918 2 

ნაწილი
2018

1. რასელი 2.შპენგლერი 3.კუნდერა

2017
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396
გურული საქართველო სრულფასოვანი 

დამოუკიდებელი სახელმწიფო
2018

397 დოლიკაშვილი სასტუმროს მენეჯმენტი 2017

398
დოლიკაშვილი ტურიზმისა და სასტუმროების 

ეკონომიკა
2017

399 ღლონტი სამეცნიერო კვლევის მეთოდები 2018

400 ჭილაძე ბუღალტრული აღრიცხვა ბანკებში 2016

401 ჭილაძე მმართველობითი აღრიცხვა 2018

402 ჭილაძე ფინანსური ანალიზი 2018

403
შიხაშვილი, ერქომაიშვილი პროფესიული ორენტაცია, საკუთარი 

ბიზნესის დაწყება და მართვა 2012

404
ურიდია მოგების გადასახადის ესტონური 

მოდელი
2018

405 ურიდია საბაჟო დაბეგვრა 2017

406 ცერცვაძე სადაზღვევო საქმე 2016

407
კიწმარიშვილი ინოვაცია მენეჯმენტი(სახელმძღვანელო)

2016

408 Sikharulidze Georgian Mythology 2018

409 ქეცბაია რელიგიის სოციოლოგია 2013

410

საერთაშორისო ბიზნესის აქტუალური 

საკითხები (ლექციების კურსი მაგისტ. 

და დოქტორ.

2017

411 მარკეტინგის საფუძვლები 2017

412

ვარდოსანიძე საქართ. მართმადიდებელი 

სამოციქულო ეკლესიის ასწლოვანი 

მატიანე (1917-2017)

2017

413 ჩხეტია ლოგისტიკის საფუძვლები 2017

414

ბლიაძე სართაშორისო ტურიზმი და 

საქართველოს საკურორტო მეურნეობა 2018

415 ბლიაძე საერთაშორისო ბიზნესი 2018

416 შაბაშვილი, შარაშენიძე წერის ტექნიკა 

417
მ. ბიჭია კანონისმიერი ვალებულებითი 

ურთიერთობები
2018

418
კოპალეიშვილი ადმინისტრაციული საპროცესო 

სამართალის სახელმძღვანელო
2018

419 ჰეგელი გონის ფენომენოლოგია 2017

420
გაბუნია, ლ. ხეცურიანი შ. სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები და 

უნარ–ჩვევები
2018
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421 იმედაძე ფსიქოლოგიის ისტორია 218

422 ნონიაშვილი სოციოლოგიური კვლევები 2016

423
იმნაიშვილი ქართული მართლწერის სადავო 

საკითხები
2016

424
გამეზარდაშვილი 100000000 ამოცანა პროგრამირების 

შემსავლელთათვის
2017

425
ძნელაძე პოსტმოდერნისტული ტენდეციები 

თანამედროვე ქართულ რომანში
2018

426 ფეიქრიშვილი ქართველოლოგიის შესავალი 2015

427 რიმანი შიშის ძირითადი ფორმირებები 2018

428 დორმანი ლაბორატორიული მაჩვენებლები 2012

429 ჰეროლდი კოლოპროქტოლოგია

430
მახარაძე მედიცინა და ფარმაცია ხატოვან 

აზროვნებაში
2013

431
ხორნი ჩვენი შინაგანი კონფლიქტები ნევროზის 

კონსტრუქციული თეორია
2015

432 ფრანჩესტი პანიკური შეტევები 2016

433 შავერნე აუტისტი ბავშვი 2014

434

ფეიქრიშვილი მასალები საზღვარგარეთული 

ქართველოლოგიის ისტორიისათვის 1. 2012

435 ფეიქრიშვილი ქრთული ენის მორფოლოგია 2018

436 ფეიქრიშვილი ქართული ენის სინტაქსი 1999

437 კულტუროლოგია 2016

438 კულტუროლოგია 2018

439
ფენენკო მართვის 

/მმართველობითი/სოციოლოგია
2012

440 კარაიანი იურიდიული ფსიქოლოგია 2014

441
ერიაშვილი წინასწარი გამოძიების ფსიქოლოგიური 

თავისებურებები
2010

442
ამინოვი საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგია

2014

443 ცვეტკოვი კომფლიქტის ფსიქოლოგია 2015

444 თურმანიძე ფინანსური ანალიზი 2014

445 სტოლიარენკო ფსიქოლოგია და პედაგოგიკა 2017

446
იმედაძე გამოკვლევები თეორიულ 

ფსიქოლოგიაში
2013

447 ავალიანი ფილოსოფია ყველასათვის 2014
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448
ბუაჩიძე თანამედროვე დასავლური 

ფილოსოფიის სათავეებთან
2013

449 ხასაია ძველი მსოფლიოს ფილოსოფია 2014

450
ხასაია ფილოსოფიის ძირითადი ცნებები და 

პრობლემები
2014

451 ხასაია ფილოსოფიის სისტემური კურსი 2015

452 შპენგლერი გადაწყვეტილებათა წლები 2018

453 რელიგიების ისტორია 2018

454 გაგუა lingua latina 2007

455 ფხაკაძე ბერძენიშვილი ლათინური ენა 1 ნაწ 2017

456 ბერძენიშვილი ლათინური ენა 2 ნაწ 2017

457 ქართული კულტურა 2013

458
ეტკინი უილიამ ბულიტის ინტელექტუალური 

ბიოგრაფია
2017

459
ასათიანი კლასიკოსი  (გრიგოლ წერეთელი 1870-

1939)
2018

460
გოგიაშვილი წმიდა გაბრიელ ეპისკოპოსი პიროვნება 

და ღვაწლი
2017

461

ხინთიბიძე შაირობის რუსთველური თეორია, 

ვეფხისტყაოსნის კომპოზიცია და 

პოეტიკის ანტიკური ტრადიცია

2018

462
პატაშური ქართული ენის წარმოშობის საიდუმლო

2015

463
ბუხაიძე კაცობრიობის იბერთა-კოლხური ფესვები

2016

464 ბარტი მითოლოგიები 2015

465 ნოე რამიშვილის მკვლელობა 2018

466 ანჩაბაძე ევროპული საქართველო 2015

467
ამინოვი საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგიის 

საფუძვლები
2018

468
ამინოვი საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგია 

(პრაქტიკუმი)
2018

469
გორდეზიანი პლატონი თანამედროვე სამეცნიერო 

ჰიპოთეზების კონტექსტში
2018

470
კრიეკუკისი  საქართველო გენადიოსის ბიბლიოთეკის 

არქივებში
2018

471
დარჩია კლასიკური ფილოლოგიის სწავლების 

აქტუალური საკითხები
2018

472 სენეკა მედეა 2018
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473 შეჭამე ბაყაყი 

474 - პერსონალური სამუშაო წიგნი

475 ბრაიან თრეისი შეჭამე ბაყაყი 2018

476 ბრაიან თრეისი მიზნები 2017

477 მაქს მესმერი სამუშაოს ძებნა მარტივად 2015

478 ბობ ნელსონი მართვა მარტივად 2015

479 ალ. ჰაიამი მარკეტინგი მარტივად 2015

480 ტომ ჰოპკინსი გაყიდვები მარტივად 2015

481 სტენლი,პორტნი პროექტის მართვა მარტივად 

482 პიარი მარტივად 2018

483 რეკლამა მარტივად - გერი დალი

484 რიჩარდ გერვერი იაზროვნე მარტივად 2018

485
დენი როჯერსი კამპანიები რომლებმაც შეძრა მსოფლიო 

2016

486 რენე მობორნი ლურჯი ოკეანის სტრატეგია 2016

487
ლიდერობის ხელოვნება - TRIBAL 

LEADERSHIP
2017

488
REWORK ბიზნესი ცრურწმენების გარეშე 

2017

489 ერიკ რისი წარმატებული სტარტაპი 2018

490 ნაპოლეონ ჰილი იფიქრე და გამდიდრდი 2018

491 დიდი წიგნი ბიზნესზე 2017

492 დიდი წიგნი ფილოსფიაზე 2018

493
სინერჯი თანამედროვე ორგანიზაციების მართვა

2012

494 დ. ყიფიანი თხზულებანი #1 - 2016

495 დ.ყიფიანი თხზულებანი #2 2017

496 თაყაიშვილი თხზულებანი #2 - 2017

497
თაყაიშვილი თხზულებანი #3 - ექვთიმე თაყაიშვილი

2017

498
თაყაიშვილი თხზულებანი #4 - ექვთიმე თაყაიშვილი 

2017

499
ჯუანშერ ვათეიშვილი საქართველო და ევროპის ქვეყნები (XIII-

XIX სს) #3 
2016

500
ჯუანშერ ვათეიშვილი საქართველო და ევროპის ქვეყნები (XIII-

XIX სს) #4 - 
2016

501
ჯუანშერ ვათეიშვილი საქართველო და ევროპის ქვეყნები (XIII-

XIX სს) #5
2016

ბრაიან თრეისი
2018
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502
ჯუანშერ ვათეიშვილი საქართველო და ევროპის ქვეყნები (XIII-

XIX სს) #6
2017

503
ჯუანშერ ვათეიშვილი საქართველო და ევროპის ქვეყნები (XIII-

XIX სს) #7 
2016

504 თედო ჟორდანია ქრონიკები #2

505 თედო ჟორდანია თხზულებანი 

506
ნინო დობორჯგინიძე ლინგვისტურ-ჰერმენევტიკული 

მეტატექსტები 
2012

507

ქეთევან ბეზარაშვილი ბიზანტიური და ძველი ქართული 

რიტორიკის ლექსთწყობის საკითხები 

ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: 

ეფრემ მცირე #2 
2011

508

ქეთევან ბეზარაშვილი ბიზანტიური და ძველი ქართული 

რიტორიკის ლექსთწყობის საკითხები 

ანტიოქიური კოლოფონების მიხედვით: 

ეფრემ მცირე #1 
2011

509

ქეთევან ბეზარაშვილი ბიზანტიური და ძველი ქართული 

რიტორიკის თეორიისა და ლექსთწყობის 

საკითხები ანტიოქიური კოლოფონების 

მიხედვით: ეფრემ მცირე #3
2012

510

თამარ ოთხმეზური კომენტარული ჟანრი შუა საუკუნეების 

ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაში 2011

511 იონა მეუნარგია თხზულებანი #1 

512  შალვაშვილი ქართული ენა მორფოლოგია 2014

513 შალვაშვილი ქართული ენა / სინტაქსი 2016

514
ლია კაჭარავა, მარწყვიშვილი, 

ხეჩუაშვილი

აკადემიური წერა დამწყებთათვის 
2007

515
 იამზე ვაშაკიძე ქართული ენის პრაქტიკული კურსი და 

აკადემიური წერის საფუძვლები
2016

516

ლილი ბასილაია ქართული მართლწერისა და 

მართლმეტყველების 

თვითმასწავლებელი 

2018

517
ნინო შარაშენიძე ქართული ენის გრამატიკა - 

მორფოლოგია 
2013
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518
ნინო შარაშენიძე ქართული ენის გრამატიკა - სინტაქსი

2016

519
გიგინეიშვილი, გრიგოლაშვილი, 

როდონაია

ძველი ქართული ლიტერატურა 

520 ბერიაშვილი ქართული ჰაგიოგრაფია 2016

521
თამაზ ვასაძე ქართული აგიოგრაფიული პროზა 

ლიტერატურის შემსწავლელთათვის 
2013

522
ლევან ბერაია ქართველ თავად-აზნაურთა გვარების 

აღწერა 
2017

523
გურული, ვაჩნაძე, კუპატაძე საქართველოს ისტორია XIX-XX საუკუნე 

2014

524
გურული, ვაჩნაძე, კუპატაძე საქართველოს ისტორია უძველესი 

დროიდან 1801 წლამდე 
2014

525
დაკარგული ისტორია - მეხსიერება 

რეპრესირებული ქალების შესახებ
2012

526

ნინო ლეჟავა კალენდულა და ლურჯი ღილი 

(თბილისის გერმანული ბაღის ისტორია) 2017

527
მიხეილ ნატროშვილი ჩემი თავგადასავალი - (აკრძალული 

მეხსიერება)
2017

528
საბჭოთა თბილისი - ტერორის 

ტოპოგრაფია

529
შაბაშვილი, გოჩიტაშვილი აკადემიური წერა 

დოქტორანტებისათვის- 

530 ოშო საიდუმლოთა საიდუმლო ნაწ. 2 2016

531
ზიგმუნდ ფროიდი სასიყვარულო ურთიერთობების 

ფსიქოლოგია
2017

532 ლევ ვიგოტსკი ბავშვის ფსიქოლოგია 2017

533 ფროიდი მეტაფსიქოლოგიური თხზულებები 2018

534
ერიხ ფრომი ნარცისიზმი, ინცესტი, ოიდიპოსის 

კომპლექსი
2018

535 გასაოცარი ქალები 2018

536
ედუარდ კლაპარედი ბავშვის ფსიქოლოგია და 

ექსპერიმენტული პედაგოგიკა
2016

537 პლატონი ფედონი 2016

538 ევრიპიდე ჰიპოლიტუსი 2017

539 მერფი  ჯოზეფ თქვენი ქვეცნობიერის ძალა 2015

540 კაფკა ფრანც პროცესი 2014

541 ოშო მდოგვის მარცვალი
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542 ოშო ნარინჯისფერი წიგნი 2017

543
ჭ. ქირია,   მ. ბეჟაშვილი გერმანულ-ქართული ლექსიკონი და 

ქართულ-გერმანული ლექსიკონი

544 თ. ჩიქოვანი იმუნოლოგია . მოკლე კურსი

545
ჰელმუტ ტომე, ჰორსტ კეხელე ფსიქოანალიტიკური თერაპია: 

საფუძვლები

546
თ. შენგელია ბიზნესის ადმინისტრირების 

საფუძვლები

547 თ. შენგელია გლობალური ბიზნესი

548
მ. ვარდიაშვილი ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო 

სამართლის სუბიექტებში 

549 გაჩეჩილაძე რ. საქართველო მსოფლიო კონტექსტში

550 საქართველო = Georgia

551 საქართველო = Грузия

552

სტატისტიკა ეკონომიკისა და 

ბიზნესისათვის - 1: ამოცანებისა და 

ტესტების კრებული

553

სტატისტიკა ეკონომიკისა და 

ბიზნესისათვის - 2: ამოცანებისა და 

ტესტების კრებული

554

ტოლკინი, ჯონ რონალდ რუელ. ექვსტომეული: ტომი 4: ბეჭდების 

მბრძანებელი: სამ წიგნად: წიგნი 1; 

ნაწილი 2

555
ტოლკინი, ჯონ რონალდ რუელ. ექვსტომეული: ტომი 5: ბეჭდების 

მბრძანებელი: სამ წიგნად: წიგნი 2

556
ტოლკინი, ჯონ რონალდ რუელ. ექვსტომეული: ტომი 6: ბეჭდების 

მბრძანებელი: სამ წიგნად: წიგნი სამი

557
ტოლკინი, ჯონ რონალდ რუელ. ექვსტომეული: ტომი პირველი: 

სილმარილიონი

558 ტოლკინი, ჯონ რონალდ რუელ. ექვსტომეული: ტომი მეორე: ჰობიტი

559
მ.მჭედლიძე Πολιτεια: ძველი ბერძნული ენა 

დამწყებთათვის

560 ვ. რამიშვილი XX საუკუნის ფილოსოფია: I ნაწილი 

561 ვ.რამიშვილი XX  საუკუნის ფილოსოფია: II ნაწილი

562  გურამ თევზაძე ანტიკური ფილოსოფია

563
შარდენის მოგზაურობა  / VOYAGES DU 

CHARDIN

564 ფროიდი ზ. სექსუალობის ფსიქოლოგია. 
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565
ფროიდი ზ. ყოველდღიური  ცხოვრების  

ფსიქოპათოლოგია.  

566 ფროიდი ზ. ფსიქოლოგიური თხზულებები. 

567 ფროიდი ზ. რჩეული ნაწერები. 

568
ტომე ჰ., კეხელე ჰ. ფსიქოანალიტიკური თერაპია: 

საფუძვლები. 

569
ფუკო მ. ნიცშე, ფროიდი, მარქსი. თანამედროვე ჰერმენევტიკის 

სათავეებთან. 

570 ვანიე ალ. ფსიქოანალიზის შესავალი. 

571
ლომანი ჰ-მ. ზიგმუნდ ფროიდი. ილუსტრირებული 

ბიოგრაფია. 

572
33ტ. ჰემინგუეი "განუყრელი 

დღესასწაული
2014

573
34ტ.დოსტოევსკი "დამცირებულნი და 

შეურაცხყოფილნი"  
2014

574
35ტ. სტენდალი "პარმის სავანე" 

პირველი ნაწ.     
2014

575
36ტ. სტენდალი "პარმის სავანე" მეორე 

ნაწ.
2014

576
37ტ. ბოკაჩო "დეკამერონი" პირველი 

ნაწ.    
2014

577 38ტ. ბოკაჩო "დეკამერონი" მეორე ნაწ. 2014

578
39ტ. დოსტოევსკი "მკვდარი სახლის 

ჩანაწერები"   
2014

579
40ტ. დრაიზერი "ამერიკული ტრაგედია" 

პირველი ნაწ.   
2015

580
41ტ. დრაიზერი "ამერიკული ტრაგედია" 

მეორე ნაწ.      
2015

581
42ტ.დოსტოევსკი "ყმაწვილი" პირველი 

ნაწ.  
2016

582
43ტ. დოსტოევსკი "ყმაწვილი' მეორე ნაწ. 

2016

583
44ტ. დოსტოევსკი "ეშმაკნი"  პირველი 

ნაწ.
2016

584
45ტ. დოსტოევსკი "ეშმაკნი" მეორე ნაწ. 

2016

585
46ტ. ბალზაკი "გამქრალი ოცნებები" 

პირველი ნაწ.  
2017
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586
47ტ. ბალზაკი "გამქრალი ოცნებები" 

მეორე ნაწ.   
2017

587
48ტ. ბალზაკი "კურტიზან ქალთა 

ბრწყინვალება" პირვ. ნაწ.
2017

588
49ტ. ბალზაკი "კურტიზან ქალთა 

ბრწყინვალება' მეორე ნაწ.
2017

589
51ტ. ტოლსტოი "ომი და მშვიდობა"  

პირველი ნაწ. 
2017

590
52ტ. ტოლსტოი "ომი და მშვიდობა" 

მეორე ნაწ.
2017

591
53ტ. ტოლსტოი "ომი და მშვიდობა" 

მესამე ნაწ
2017

592
54ტ. ტოლსტოი "ომი და მშვიდობა" 

მეოთხე ნაწ.
2017

593 კ. ლიპინკოტი ასტრონომია 2012

594
რედ.: ნ.თოდუა, გურამ ნაჭყებია სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 

მე-3 გამოცემა
2018
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