
განყოფილება ავტორი სათაური გამ.   წ
გამომცემლობ

ა
რაოდ

821.353.1 კ.გამსახურდია მთვარის  მოტაცება 2005

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1 კ.გამსახურდია

დიონისოს  

ღიმილი,ლანდებთან 

ლაციცი..... 2006

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1 კ.გამსახურდია

დიდოსტატის 

კონსტანტინეს  

მარჯვენა. 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1 კ.გამსახურდია

დავით     

აღმაშენებელი/1-2 ნაწ./ 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1 კ.გამსახურდია

დავით     

აღმაშენებელი/3-4 ნაწ./ 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1 კ.გამსახურდია  ვაზის  ყვავილობა 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1 კ.გამსახურდია

გოეთეს ცხოვრების 

რომანიდან/მწერლის 

არქივიდან 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1 კ.გამსახურდია კრიტიკა 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1 კ.გამსახურდია პიესები 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.6 კ.გამსახურდია წერილები 2006

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.6 ნ.დუმბაძე

 

მოთხრობები,წერილები,

ლექსები-4ტ 2006

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.3 ნ.დუმბაძე

მე ბები ,ილიკო და 

ილარიონი,მე ვხედავ 

მზეს.....1ტ 2005

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.3 ნ.დუმბაძე

ნუ გეშინია, დედა!    

მარადისობის 

კანონი.....2ტ 2005

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.3 ნ.დუმბაძე მოთხრობები----3ტ 2005

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.6 ნ.დუმბაძე

თანამედროვე 

ნ.დუმბაძეზე  

წერილები......5ტ 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1-1 ტიციან ტაბიძე პოეზია    ( 1893-1937) 2011

საოჯახო   

ბიბლიოთეკა 1

821.353.1-

1+821.353.1-3 ტერენტი  გრანელი პოეზია    (1897-1934წწ) 2011

საოჯახო   

ბიბლიოთეკა 1

აჭარის განათლების ფონდის ბიბლიოთეკის კატალოგი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება



821.353.1-1 მ .ჯავახიშვილი

ჩანჩურა,მეჩექმე 

,გაბო,ეკა,ეშმაკის 

ქვა........ 2011

საოჯახო   

ბიბლიოთეკა 1

821.353.1-1 პ.იაშვილი

ლექსები,პროზა ,პირადი 

მიმოწერა 2011

საოჯახო   

ბიბლიოთეკა 1

821.353.1-1 ლევან  გოთუა

ყინწვისის  

ანგელოზი,კრწანისის  

სევდა,უცხო ქარავანი 2011

საოჯახო   

ბიბლიოთეკა 1

821.353.1-1 ვ.ფშაველა ლექსები,პოემები,პროზა 2011

საოჯახო   

ბიბლიოთეკა 1

821.353.1-32 ლ.ქიაჩელი

ჰაკი აძბა,თავადის ქალი 

მაია,წუთისოფელი,მამა 

ოქროპირი

2011
საოჯახო   

ბიბლიოთეკა
1

821.353.1-1 ი.გრიშაშვილი
ლექსები,ავტობიოგრაფი

ა
2011

საოჯახო   

ბიბლიოთეკა
1

821.353.1-

1+821.353.1-6
ლ.ასათიანი

ბასიანის  

ბრძოლა,ლექსები
2011

საოჯახო   

ბიბლიოთეკა
1

821.353.1-1 ლ.ასათიანი პოეზია 2011
საოჯახო   

ბიბლიოთეკა
1

821.353.1-6 ლ.ასათიანი წერილები, 2013 პალიტრა 1

821.353.1-

1+821.353.1-6
.ბარათაშვილი ლექსები ,წერილები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-3 ვ.ბარნოვი

ტრფობა 

წამწბული,ისნის 

ცისკარი

2013 პალიტრა 1

821.353.1-3 ვ.ბარნოვი

მიმქრალი 

შარავანდედი,არმაზის 

მსხვრევა

2013 პალიტრა 1

821.353.1-3 ვ.ბარნოვი გიორგი სააკაძე 2013 პალიტრა 1

821.353.1-31 კ.გამსახურდია დიონისოს  ღიმილი 2013 პალიტრა 1

821.353.1-31 კ.გამსახურდია მთვარის   მოტაცება 2012 პალიტრა 1

821.353.1-31 კ.გამსახურდია მთვარის   მოტაცება 2012 პალიტრა 1

821.353.1-31 კ.გამსახურდია მთვარის   მოტაცება 2012 პალიტრა 1

812.353.1-32 კ.გამსახურდია

დიდოსტატის 

კონსტანტინეს  

მარჯვენა.

2012 პალიტრა 1



812.353.1-32 კ.გამსახურდია ნოველები,მოთხრობები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-3 ი.გოგებაშვილი ბუნების  კარი  /1ტ/ 2012 პალიტრა 1

821.353.1-3 ი.გოგებაშვილი ბუნების  კარი /2ტ/ 2012 პალიტრა 1

812.353.1 ი.გოგებაშვილი დედა  ენა 2012 პალიტრა 1

821.353.1-6 ი.გოგებაშვილი წერილები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-1 ი.გრიშაშვილი პოეზია    1906-1922წწ 2012 პალიტრა 1

821.353.1-1 ი.გრიშაშვილი პოეზია    1923-1960წწ 2012 პალიტრა 1

821.353.1-3 ი.გრიშაშვილი

ძველი  ტფილისის  

ლიტერატურული 

ბოჰემა 2012 პალიტრა 1

821.353.1-6 ი.გრიშაშვილი წერილები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-1 ტ.გრანელი ლექსები ,წერილები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-1 დ.გურამიშვილი დავითიანი  /1ტ/ 2013 პალიტრა 1

821.353.1-2 დ.გურამიშვილი დავითიანი  /2ტ/ 2013 პალიტრა 1

821.353.1-31 დ.კდიაშვილი პროზა 2013 პალიტრა 1

821.353.1-2 დ.კდიაშვილი პიესები 2013 პალიტრა 1

821.353.1-1 მ.ლებანიძე პოეზია 1943-1976წწ 2012 პალიტრა 1

821.353.1-1 მ.ლებანიძე

პოეზია,მხატვრული  

პროზა 2012 პალიტრა 1

821.353.1 ნ.ლორთქიფანიძე პროზა 2012 პალიტრა 1

821.353.1-3

სულხან-საბა 

ორბელიანი

სიბრძნე  სიცრუისა.  

მოგზაურობა ევროპაში 2013 პალიტრა 1



81'374(038)

სულხან-საბა 

ორბელიანი

სიტყვის კონა 

ქართული,რომელ არს 

ლექსიკონი 2013 პალიტრა 1

81'374(038)

სულხან-საბა 

ორბელიანი

სიტყვის კონა 

ქართული,რომელ არს 

ლექსიკონი 2013 პალიტრა 1

81'374(038)

სულხან-საბა 

ორბელიანი

სიტყვის კონა 

ქართული,რომელ არს 

ლექსიკონი 2013 პალიტრა 1

81'374(038)

სულხან-საბა 

ორბელიანი

სიტყვის კონა 

ქართული,რომელ არს 

ლექსიკონი 2013 პალიტრა 1

821.353.1-1 გ.ტაბიძე პოეზია 2011 პალიტრა 1

821.353.1-1 გ.ტაბიძე პოემები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-1 გ.ტაბიძე

პროზა,წერილები,დღიუ

რები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-32 ვ.ფშაველა პროზა,მოთხრობები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-32 ვ.ფშაველა

პოეზია-

პოემები,ლექსები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-32 ვ.ფშაველა პოეზია,ლექსები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-32 ვ.ფშაველა პროზა,მოთხრობები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-32 ვ.ფშაველა

პოეზია,დრამატურგია,წ

ერილები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-31 ა.ყაზბეგი ელგუჯა,მამის მკვლელი 2012 პალიტრა 1

821.353.1-32 ა.ყაზბეგი

ელისო,ნამწყემსარის 

მოგონებანი,განკიცხულ

ნი 2013 პალიტრა 1

821.353.1-31 ა.ყაზბეგი

ელეონორა,ხევისბერი 

გოჩა,მოძღვარი 2013 პალიტრა 1

821.353.1-1 ა.წერეთელი პოეზია 2012 პალიტრა 1

821.353.1-1 ა.წერეთელი პოეზია 2012 პალიტრა 1

821.353.1-3 ა.წერეთელი პროზა 2012 პალიტრა 1



821.353.1-6 ა.წერეთელი პუბლიცისტური  და 

კრიტიკული  წერილები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-3 მ.ჯავახიშვილი კვაჭი კვაჭანტირაძე 2011 პალიტრა 1

821.353.1-82 მ.ჯავახიშვილი

კვაჭი 

კვაჭანტირაძე,თეთრი 

საყელო 2011 პალიტრა 1

821.353.1-82 მ.ჯავახიშვილი

ჯაყოს 

ხიზნები,კურდღელი 2011 პალიტრა 1

821.353.1-82 მ.ჯავახიშვილი არსენა მარაბდელი 2011 პალიტრა 1

821.353.1-82 მ.ჯავახიშვილი არსენა მარაბდელი 2011 პალიტრა 1

821.353.1-3 მ.ჯავახიშვილი

გივი შადური,ლამბადო 

და ყაშა 2011 პალიტრა 1

821.353.1-6 მ.ჯავახიშვილი მოთხრობები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-1 ი.ჭავჭავაძე ლექსები,პოემები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-32 ი.ჭავჭავაძე

კაცია -

ადამიანი?!მგზავრის 

წერილები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-92 ი.ჭავჭავაძე

პუბლიცისტური 

წერილები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-92 ი.ჭავჭავაძე

პუბლიცისტური 

წერილები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-92 ი.ჭავჭავაძე

პუბლიცისტური 

წერილები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-6 ი.ჭავჭავაძე წერილები 2012 პალიტრა 1

821.353.-82 მ.ჯავახიშვილი

კვაჭი 

კვაჭანტირაძე,თეთრი 

საყელო 2004 პალიტრა 1

821.353.1-3 მ.ჯავახიშვილი

გივი 

შადური,მოთხრობები 2005

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.-82 მ.ჯავახიშვილი არსენა მარაბდელი 2005

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1 მ.ჯავახიშვილი

მოთხრობები,პიესები,რ

ომანი 2006

საქართველოს   

მაცნე 1



821.353.1-6 მ.ჯავახიშვილი წერილები 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1-6 მ.ჯავახიშვილი წერილები 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.111-2 ვ.ჭელიძე

ცხოვრება ივანე 

მაჩაბლისა,მოძღვარი... 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.111-2 ვ.ჭელიძე

ქართლის  ცხოვრების 

ქრონიკები 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

821.111-2 ვ.ჭელიძე

ქართლის  ცხოვრების 

ქრონიკები 2007

საქართველოს   

მაცნე 1

894-631-311.6 ლ.ქიაჩელი

ტარიელ გოლუა,გვადი  

ბიგვა.... 2006

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

894-631-311.6 კ.გამსახურდია დ.აღმაშენებელი 2006

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-3 კ.ლორთქიფანიძე

მოთხრობები,კოლხეთის   

ცისკარი
2006

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

894-631-311.6 გ.აბაშიძე ლაშარელა,დიდი ღამე 2006

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-

31
გ.აბაშიძე

ცოტნე   ანუ  

ქართველთა დაცემა და 

ამაღლება

2007

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-

32
რ.ინანიშვილი მოთხრობები 2007

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-3
ალექსანდრე  

ბელიაშვილი

თავგადასავალი ბესიკ 

გაბაშვილისა
2007

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-3 აკაკი   ბელიაშვილი ოქროს  ჩარდახი 2007

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-

31 ნ.დუმბაძე

მე,ბებია,ილიკო და 

ილარიონი,მე ვხედავ 

მზეს... 2007

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-

31 გ.ფანჯიკიძე სპირალი 2007

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-

31 გ.ფანჯიკიძე

აქტიური მზის 

წელიწადი 2008

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-

31 ა.სულაკაური თეთრი ცხენი 2008

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-

31 გ.რჩეულიშვილი მოთხრობები 2008

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1



821.353.+821.353.1-

31 ლ.სანიკიძე უქარქაშო ხმლები 2009

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-

31 ლ.სანიკიძე უქარქაშო ხმლები 2009

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო 1

821.353.+821.353.1-

31
ლ.სანიკიძე უქარქაშო ხმლები 2009

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო

1

821.353.+821.353.1-

31
ლ.სანიკიძე უქარქაშო ხმლები 2009

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო

1

821.353.+821.353.1-

31
ლ.სანიკიძე უქარქაშო ხმლები 2009

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო

1

821.353.+821.353.1-

31
ჭ.ამირეჯიბი დათა თუთაშხია 2010

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო

1

821.353.+821.353.1-

31
ბანოვანი შორეული ლანდები 2011

,,ქართული  

პროზა''საქართვ

ელო

1

894.631.09
ი.მეუნარგია,ა.სუმბათა

შვილი-იუჟენი

ა.ჭავჭავაძე, ცხოვრება 

და ღვაწლი სმშობლოს 

დანნო და ძმანნო!

2004

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1

894.631.09
გ.ქიქოძე,კირიონ 2

სიტყვა კვირიაკესა 

ძედა,სიტყვა კვია-

ცხოვლობაზედ

2005

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1

894.631.09

ე.ნინოშვილი, 

ჭ.ლომთათიძე
მოთხრობები 2006

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1

894.631.09

ი.გომართელი, 

ფ.გოგიჩაიშვილი

კრიტიკა,რა არის 

კრიტიკა.....
2006

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1

821.353.1
დ.კლდიაშვილი

შერისხვა,დარისპანის 

გასაჭირი......
2007

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1

894 ვ.ბარნოვი

მიმქრალი 

შარავანდედი,არმაზის 

მსხვრევა

2008

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1

821.353.+821.353.1-3 ა.ერისთავ- ხოშტარია მოლიპულ გზაზე 2009

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1

821 ა. ჯორჯაძე
ჩვენი  საჭირბოროტო  

კითხვები
2010

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1

821.353.1-31 მ. ჯავახიშვილი კვაჭი კვაჭანტირაძე 2011

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1

821.353.+821.353.1-1 გ.  ტაბიძე პოეზია 2011

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1

821.353.1-3 ნ . ლორთქიფანიძე
ქრისტე,     ორი გზა    

,გული,,,,,,,
2012

,,ქართული  

მწერლობა''-

ნაკადული

1



821.353.1-32 დ.ტურაშვილი

გურჯი- ხათუნი  დ 

თერთმეტი  მოთხრობა 2011 პალიტრა 1

821.353.1-3 თ.ფხაკაძე სამნი  მზის   ქვეშ, 2011 პალიტრა 1

821.353.1-1 რ. ამაღლობელი ლექსები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-3 დ. ქართველიშვილი იყო  საღამო,იყო დილა 2011 პალიტრა 1

821.353.1-32 ბ. ხვედელიძე

მინდვრის  

ყვავილები,მოთხრობები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-1 ზ. თვარაძე პილიგრიმი,ლექსები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-3 ა. ქიქოძე ამანათი,მოთხრობები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-32 ლ. ბუღაძე

ერთზე  მეტი,ორზე  

ნაკლები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-32 შ. იათაშვილი

მიზიდულობა , 

მოთხრობები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-1 გ. ნახუცრიშვილი

ჰორიზონტს  იქით,  

ლექსები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-32 რ. თაბუკაშვილი

გემების  ჩრდილქვეშ,   

მოთხრობები 2011 პალიტრა 1

821.353.1-32

ა. კორძაია -

სამადაშვილი

მარიეტას გზა,  

მოთხრობები -2011 პალიტრა 1

821.353.1 ლ.მროველი, ი.ხუცესი

ცხოვრება 

მეფეთა,შუშანიკის   

წამება... 2010

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1 შ.რუსთაველი ვეფხისტყაოსანი 2010

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1

მ.ხონელი,ი.შავთელი,ჩ

ახრუხაძე

ამირანდარეჯანიანი,აბდ

ულმესიანი,თამარიანი...

... 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1

ს.-ს.  ორბელიანი, 

დ.გურამიშვილი

სიბრძნე  სიცრუისა.  

დავითიანი 2010

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1-1

ბესიკი,გ.ორბელიანი,ნ.

ბარათაშვილი
პოეზია

2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1-3 ი.ჭავჭავაძე

აჩრდილი,განდეგილი,პ

როზაული  

ნაწარმოებები 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1



821.353.1-1 ა.წერეთელი

გამზრდელი,თორნიკე 

ერისთავი,   პოეზია 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1-3

ი.გოგებაშვილი, 

ა.ყაზბეგი

პროზაული  

ნაწარმოებები,წერილები

,რომანი 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1-1 ვ.ფშაველა

ლექსები,პოემები,პროზა

ული ნაწარმოებები 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1-1 დ.კლდიაშვილი
პროზაული  

ნაწარმოებები,პიესები
2011

ბაკურ  

სულაკაური
1

821.353.1-3 ლ.მროველი, ი.ხუცესი
შუშანიკის 

წამება,ცხოვრება მეფეთა
2011

ბაკურ  

სულაკაური
1

821.353.1

გ.მერჩულე, 

გ.მთაწმინდელი,  დ. 

აღმაშენებელი

გ.ხანცთელის ცხოვრება 

,გალობანი 

სინანულისანი...

2011
ბაკურ  

სულაკაური
1

821.353.1-3 შ.რუსთაველი ვეფხისტყაოსანი 2011
ბაკურ  

სულაკაური
1

821.353.1
მ.ხონელი,ი.შავთელი,ჩ

ახრუხაძე

ამირანდარეჯანიანი,აბდ

ულმესიანი,თამარიანი
2011

ბაკურ  

სულაკაური
1

821.353.1 ვისრამიანი ვისრამიანი 2011
ბაკურ  

სულაკაური
1

821.353.1-1
თეიმურაზ1 ,ს.-

ს.ორბელიანი ,არჩილი

სოფლის  

სამდურავი,წამება 

ქეთევან 

დედოფლისა,სიბრძნე 

2011
ბაკურ  

სულაკაური
1

821.353.1 დ.გურამიშვილი დავითიანი 2011
ბაკურ  

სულაკაური
1

821.353.1-1

ბესიკი,საიათნოვა 

,ა.ჭავჭავაზე, 

ნ.ბარათაშვილი

პოეზია 2011
ბაკურ  

სულაკაური
1

821.353.1-1

ლ.არდაზიანი, 

დ.ჭონქაძე

სოლომონ ისაკიჩ 

მეჯღანუაშვილი.სურამი

ს  ციხე 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1-3 ი.ჭავჭავაძე

მგზავრის წერილები,   

გლახის  ნაამბობი....... 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1-1 ი.ჭავჭავაძე

აჩრდილი,განდეგილი,პ

ოეზია 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.353.1-1

გ.ალიბეგაშვილი,რ.სი

რაძე

ქართული   

ლიტერატურა   v-xvll სს 2013

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1

ი.ევგენიძე, 

ლ.მინაშვილი

ქართული  

ლიტერატურა   xlx სს 2013

საქართველოს   

მაცნე 1

821.353.1-1 ა.ნიკოლეიშვილი

ქართული  

ლიტერატურა   xx სს 2013

საქართველოს   

მაცნე 1



821.353.1-1 ა.ნიკოლეიშვილი

ქართული  

ლიტერატურა   xx სს 2013

საქართველოს   

მაცნე 1

94(479.22)(0930

ლ.მროველი,ჯიუანშერ

ი,დ.აღმაშენებელი ქართლის  ცხოვრება 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(479.22)(0930 ეგნატე   ბერი ქართლის  ცხოვრება 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(479.22)(0930

ეზოსმოძღვარი  

ბასილი ქართლის  ცხოვრება 2011

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(479.22)

რ.მროველი, 

მ.ლორთქიფანიძე

საქართველოს  ისტორია  

/ lV ს-მდე / 2012

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(479.22)

რ.მროველი, 

მ.ლორთქიფანიძე

საქართველოს   

ისტორია 2012 პალიტრა 1

94(479.22)

რ.მროველი, 

მ.ლორთქიფანიძე

საქართველოს   

ისტორია  /Xll-XlXსს / 2012 პალიტრა 1

94(479.22)

რ.მროველი, 

მ.ლორთქიფანიძე

საქართველოს  ისტორია 

/XlX-XX სს / 2012 პალიტრა 1

94(479.22) ი.  ჯავახიშვილი

ქართველი  ერის   

ისტორია  /1  ტ./ 2010 პალიტრა 2

94(479.22) ი.  ჯავახიშვილი

ქართველი  ერის   

ისტორია/  2 ტ./ 2010 პალიტრა 2

94(479.22) ი.  ჯავახიშვილი

ქართველი  ერის   

ისტორია  /3ტ./ 2011 პალიტრა 2

94(479.22) ი.  ჯავახიშვილი

ქართველი  ერის   

ისტორია  /4  ტ./ 2011 პალიტრა 2

94(479.22) ი.  ჯავახიშვილი

ქართველი  ერის   

ისტორია / 5ტ./ 2011 პალიტრა 2

929 (479.22) ტ .  ზოზრაშვილი დიდი  ქართველები 2010 პალიტრა 1

271.22(038)

საქართველოს  

მართლმადიდებელი  

ეკლესიის   

ენციკლოპედიური   

2007
ე.გაბიძაშვილი 

მ.მამაცაშვილი
1

031(479.22) თ.  კომახიძე

აჭარის  

ენციკლოპედიური   

ცნობარი  /1ნაწილი/ 2011 აჭარა-2011 1

031(479.22) თ.  კომახიძე

აჭარის  

ენციკლოპედიური   

ცნობარი  /2ნაწილი/ 2011 აჭარა-2011 1

82.-3(03) გ.  კალანდაძე

აფორიზმების  

ენციკლოპედია 2010 დიადემა 1



821.353.1-7(031) გ.კალანდაძე

ქართული იუმორის  

ენციკლოპედია 2011 დიიადემა 1

746.3(479.22) გ.  ბარათაშვილი ქართული  ნაქარგობა 2011

გამომც.  

ქარჩხაძის 2011 1

701(031)+111.852.(0

31) ს.  თეზელიშვილი

ესთეტიკის  

ენციკლოპედია 20009

ს.თეზელისვილ

ი 2009 1

809-463.1-316.3 ს.  თეზელიშვილი

უცხო  სიტყვათა   

ლექსიკონი 2012 მერიდიანი 1

001(031)

კირსტენ  

როჯერსი,ლორა  

პოუელი

მეცნიერების  

ენციკლოპედია 2010

ბაკურ  

სულაკაური 1

30 თარგმნ.;ნ.  ბელთაძე

უნივერსალური    

ვიზუალური    

ლექსიკონი 2010 პალიტრა 1

0.30=353.1 თ .  ყიფიანი

ყველაფერი  

ყველაფერზე 2013 პალიტრა 1

087.5;902 ს.  ადამსი  

არქეოლოგიური  

სენსაციები 2009 გ.ქარჩხაძე 1

087.5:902

უნივერსალური  

სამედიცინო  

ენციკლოპედია 2013 პალიტრა 1

611(075.3) ო.პეტროვსკაია ადამიანის  სხეული 2006 ბაკმი 1

087.5:59(031) ჯ.ჯონსი

ველური  სამყარო 

/ცხოველების  

ენციკლოპედია/ 2013 პალიტრა 1

591.512.2 დ.ჰოლინგი

საოცარი  მოგზაურობა 

/ცხოველთა  უჩვეულო  

მიგრაციები./ 2013 პალიტრა 1

61 (031) რიჩარდ  დოუკინსი

ოქსფორდის  

ილუსტრირებული  

სამედიცინო  

ენციკლოპედია 2005 გ.ქარჩხაძე 1

91 (031) რ.გორგაძე

გეოგრფიის  

ენციკლოპედია  და 

მსოფლიო  ატლასი 2010

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(3)031 რ.გორგაძე

ძველი  მსოფლიო  

ისტორიის  

ენციკლოპედია 2006

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(100)031 რ,გორაძე,  მ.სოხაძე

მსოფლიო ისტორიის  

ენციკლოპედია 2006

ბაკურ  

სულაკაური 1



903+94(11)

პრეისტორიული  

სამყარო 2002

ბაკურ  

სულაკაური 1

591(100)(084.4)

რ.გორგაძე
ველური  ბუნების  

ატლასი
2012

ბაკურ  

სულაკაური 1

087.5:912.44(100)(08

4.4) შარვაშიძე

მსოფლიო  

ილუსტრირებული  

ატლასი 2008

ბაკურ  

სულაკაური 1

908.(479.22)(084.4) მ.სოხაძე საქართველოს  ატლასი 2009

ბაკურ  

სულაკაური 1

502(479.22) ნ.ელიზბარაშვილი საქართველოს  ბუნება 2013 პალიტრა 1

911.3:32(479.22) ჟანი   რადვანი

კავკასიის 

გეოპოლიტიკური  

ატლასი 2011 პალიტრა 1

912.(100)(084.4) თარგმნ.:ც.გაბაშვილი

მსოფლიო   ატლასი  +  

CD 2010 ელფი 1

912.(100)(084.4)

თარგმნ.:  

ნ.მანჩხაშვილი

მსოფლიო  ატლასი:  

სპეციალური  ჩანართი  

საქართველო 2010

ბაკურ  

სულაკაური 1

913(479.22)(084.4)

საქართველოს  

გეოგრაფიული  ატლასი 2012

გამომც. 

ქარჩხაძის2012 1

910.4(084.4)

რ.კლენსი  ემი  მ.  

გორნი

მოგზაუობათა  დიდი  

ილუსტრირებული  

ატლასი 2012

ბაკურ  

სულაკაური 1

796(031) ელგუჯა  ბერიშვილი

სპორტის  

ენციკლოპედია 2008 ე.ბერიაშვილი 1

796(031) ელგუჯა  ბერიშვილი

ქართული  სპორტის   

ფოტოისტორია 2013 ე.ბერიაშვილი 1

796(09) ელგუჯა  ბერიშვილი

ქართული   სპორტის  

ოქროს  წიგნი 2012 პალიტრა 1

087.5:94(381) საიმონ  ადამსი ალექსანდრე 2013

საქართველოს   

მაცნე 1



087.5:94 (37) ელენ   გელფორდი იულიუს  კეისარი 2013

საქართველოს   

მაცნე 1

087.5:910.4(450) მაკართი  ნიკ მარკო  პოლო 2013

საქართველოს   

მაცნე 1

087.5:73.071.1 ფილიპ  ვიკლკინსონი მიქელანჯელო 2013

საქართველოს   

მაცნე 1

087.5:94 (44) ფილიპ  ვიკლკინსონი ჟანა    დ'არკი 2013

საქართველოს   

მაცნე 1

087.4:929(450) ფილიპ  სტილი გალილეო   გალილეი 2013

საქართველოს   

მაცნე 1

929.73 (100) გ.  ჭანტურია მსოფლიო    მონარქები 2008 პეგასი 1

75 (09) ე.ჰ.  გომბრიხი ხელოვნების  ამბავი 2012 ლოგოს  პრესი 1

75 (031) რ. გორგაძე

ხელოვნება (მცირე 

ენციკლოპედია) 2010

ბაკურ  

სულაკაური 1

75 (100)(092) ჩარლი   აირესი

დიდი   მხატვრების   

ცხოვრება 2013 პალიტრა 1

75 (0814) ჯუდით   კლარკი

ხელოვნების   

ილუსტრირებული  

ისტორია 2010

საქართველოს   

მაცნე 1

92 (410) კარლოს  ალვარი

ლეგენდა   მეფე  

ართურზე 2012 პალიტრა 1

94 (320) ჟან  პიერი  ეგვიპტის პირამიდები 2012 პალიტრა 1

94 (410)+902 (410) მაიკლ  უდენი

სტოუნჰენჯის   

კომპლექსი 2012 პალიტრა 1

001.94 (853)

თარგმნ.:ნ 

.მესტვრიშვილი სამხრეთ  ამერიკა 2012 პალიტრა 1



903.6(831.73)

თარგმნ.:ნ 

.მესტვრიშვილი

მოაის   ქანდაკებები  

აღდგომის  კუნძულზე 2012 პალიტრა 1

903,5

თარგმნ.:ნ 

.მესტვრიშვილი

კრიპტოგრამებიანი  

სამარხები 2012 პალიტრა 1

94(100)

თარგმნ.:ნ 

.მესტვრიშვილი მეორე  მსოფლიო  ომი 2012 პალიტრა 1

902.034(038)

თარგმნ.:ნ 

.მესტვრიშვილი

ლეგენდარული  

ქალაქები 2012 პალიტრა 1

355-401(73)

თარგმნ.:ნ 

.მესტვრიშვილი XX  საუკუნე 2012 პალიტრა 1

343,98

თარგმნ.:ნ 

.მესტვრიშვილი ვლად  დრაკულა 2012 პალიტრა 1

75 (470) აივაზოვსკი 2012 პალიტრა 1

75 (492) ლ. ჯიყაშვილი ბოსხი 2011 პალიტრა 1

75 (450) ლ. ჯიყაშვილი ბოტიჩელი 2011 პალიტრა 1

75 (44)

თარგმნ.: ც.  

ბიბილეიშვილი გოგენი 2009 პალიტრა 1

75 (460)

თარგმნ.: ც.  

ბიბილეიშვილი გოია 2010 პალიტრა 1

75 (460) მარგარიტა  ჰერერა დალი 2013 პალიტრა 1

75 (450)

თარგმნ.:  გ.  

დათიაშვილი და  ვინჩი 2010 პალიტრა 1

75 (44)

თარგმნ.:  მ.  

ტიტვინიძე დელაკრუა 2011 პალიტრა 1



75 (44)

თარგმნ.:  გ.  

დათიაშვილი დეგა 2010 პალიტრა 1

75  (430)

თარგმნ.:  გ.  

დათიაშვილი დიურერი 2011 პალიტრა 1

75 (492)

თარგმნ.:  გ.  

დათიაშვილი ვან  გოგი 2009 პალიტრა 1

75 (460)

თარგმნ.:  გ.  

დათიაშვილი ველასკესი 2010 პალიტრა 1

75 ლ. ჯიყაშვილი ვერონეზე 2012 პალიტრა 1

75 (071)

თარგმნ.:ნ 

.მესტვრიშვილი კანდიდსკი 2013 პალიტრა 1

75 (450)

თარგმნ.:  გ.  

დათიაშვილი კარავაჯო 2011 პალიტრა 1

75 (436)

თარგმნ.:  გ.  

დათიაშვილი კლიმტი 2010 პალიტრა 1

75 (44) ლ. ჯიყაშვილი მანე 2011 პალიტრა 1

75 (450)

თარგმნ.: ც.  

ბიბილეიშვილი მიქელანჯელო 2010 პალიტრა 1

75 (44) თარგმნ.:  თ.  გვასალია მოდილიანი 2011 პალიტრა 1

75 (44) თარგმნ.: ნ. იაშვილი მონე 2010 პალიტრა 1

75 (44) თარგმნ.:  თ.  გვასალია პისარო 2012 პალიტრა 1

75 (071) თარგმნ.:  თ.  გვასალია პიკასო 2013 პალიტრა 1



75 (450)

თარგმნ.: 

ე.ახვლედიანი რაფაელი 2011 პალიტრა 1

75 (492)

თარგმნ.: ც.  

ბიბილეიშვილი რემბრანტი 2010 პალიტრა 1

75 (44)

თარგმნ.: ც.  

ბიბილეიშვილი რენუარი 2010 პალიტრა 1

75(450)

თარგმნ.: ც.  

ბიბილეიშვილი რუბენსი 2010 პალიტრა 1

75 ლ.შარვაშიძე ტინტორეტო 2012 პალიტრა 1

75(450)

თარგმნ.:  გ.  

დათიაშვილი ტიციანი 2011 პალიტრა 1

75 (44) ლ. ჯიყაშვილი ტულუზ-ლოტრეკი 2011 პალიტრა 1

75 (460) ლ. ჯიყაშვილი ელ   გრეკო 2011 პალიტრა 1

75 (479.22) ლ.შარვაშიძე ელენე  ახვლედიანი 2011 პალიტრა 1

75 (479.22) ლ.შარვაშიძე ლადო   გუდიაშვილი 2011 პალიტრა 1

75 (479.22) ლ.შარვაშიძე ნიკო   ფიროსმანი 2011 პალიტრა 1

349.7+725.18 ე. სუმბათაშვილი

რაინდები  და ციხე  

კოშკები 2010 პალიტრა 1

94 (32) ჯოის   ტილდესლი ეგვიპტე 2010 პალიტრა 1

087.551.515.9 ჰ.მაიკლ  მოგილი სტიქიური   მოვლენები 2010 პალიტრა 1



087.5:599.74 ჯონ   სეიდენსტიკერი მტაცებლები 2010 პალიტრა 1

087.5:597.31 ბევერლი    მაკმილანი ზვიგენები 2010 პალიტრა 1

087.5:608 გლენ   მერფი გამოგონებები 2010

პალიტრა

1

630 (213.52) რიჩარდ   ვოგტი ტროპიკული  ტყეები 2010 პალიტრა 1

568,19 ჯონ   ლონგი დინოზავრები 2010 პალიტრა 1

551,46 ბევერლი    მაკმილანი ოკეანეები 2010 პალიტრა 1

595.7+595.44 ნოელ  ტაიტი მწერები  და ობობები 2011 პალიტრა 1

611 ლინდა   კალაბრესი ადამიანის  სხეული 2009 პალიტრა 1

591.9(98/99) როზალინ  ვაიდი პოლარული   სამყარო 2010 პალიტრა 1

524.8+629.78 ალან  დაიერი კოსმოსი 2010 პალიტრა 1

551,21 კენ რუბინი

ვულკანები  და 

მიწისძვრები 2010 პალიტრა 1

598,12 მარკ   ჰატჩინსონი რეპტილიები 2011 პალიტრა 1

087.5:629.13 ვონ   ჰარდესი მფრინავები 2010 პალიტრა 1

94(37) ფილიპ  ვილკინსონი

უსასრულობა   რომის  

იმპერიის  დაცემა  და 

აღზევება 2012 პალიტრა 1



903 ნილ   მორისი პრეისტორია 2013 პალიტრა 1

94 (358)+94(33) ნილ   მორისი

შუამდინარეთი   და  

ბიბლიური   მიწები 2013 პალიტრა 1

94(32)+94(38) ნილ  გრანტი

ძველი  ეგვიპტე   და  

საბერძნეთი 2012 პალიტრა 1

94 (375) ენტონი  ალანი რომაული   სამყარო 2013 პალიტრა 1

930:85(39)+930.85(5) ნილ   მორისი აზიური   ცივილიზაცია 2013 პალიტრა 1

94(7/8)+94(9) შონ  კონოლი

ამერიკის  

კონტინენტები   და 

ოკეანეთი 2013 პალიტრა 1

94 (100) 04/14 ჯონ   მალამო

ადრეული   

შუასაუკუნეები 2013 პალიტრა 1

94 (5+6+7/8+9) ნილ   მორისი ევროპის   მიღმა 2013 პალიტრა 1

94 (04/14) ნილ   მორისი

გვიანი შუა   

საუკუნეების   ევროპა 2013 პალიტრა 1

94 (4)  13/15 ნილ   გრანტი ევროპული   რენესანსი 2013 პალიტრა 1

910.4 (100) ნილ  მორისი

დიდი  გეოგრაფიული   

აღმოჩენები 2013 პალიტრა 1

94 (1/9) ჯონ  მალამო

თანამედროვე  ერების   

დაბადება 2013 პალიტრა 1

94(7/8)+338(73) ნილ   მორისი ამერიკის   ათვისება 2013 პალიტრა 1

95(5) +94(6)  ნილ   მორისი

აზიისა  და  აფრიკის  

იმპერიები 2013 პალიტრა 1



62 (03) ნილ   მორისი

სამრეწველო   

რევოლუცია 2013 პალიტრა 1

37+323.27 ნილ   მორისი

განმანათლებლობა   და 

რევოლუცია 2013 პალიტრა 1

323.1+7.035

ნილ   მორისი

ნაციონალიზმი  და 

რომანტიზმი
2013 პალიტრა

1

087.5;551.453(031) ჰერალდ  ლანგე უდაბნოები 2008 პალიტრა 1

087.5:94(3) ზაილერი   ზინგე ინდიელები 2005 პალიტრა 1

087.5:903.8(031)

ფონ  ნორბერტ   

ფრანკენშტაინი განძის   ძიება 2006 პალიტრა 1

087.94(520) პეტერ  პანცერი სამურაი 2008 პალიტრა 1

087.5:94(031) ჰინდეგარდ   ელსნერი ვიკინგები 2006 პალიტრა 1

087.5:94(100) მანფრედ   ვაზოლდი ჯვაროსნები 2010 პალიტრა 1

087.5:529.3/5(031) ერიხ   იუბელაკერი დრო  და  კალენდარი 2009 პალიტრა 1

087.5:94(100)(031) მიხაელ   შმაუდერი

ხალხთა   დიდი  

გადასახლება 2007 პალიტრა 1

087.5:21(29/031) ანეტ   ჰაუსტი მსოფლიო    რელიგიები 2009 პალიტრა 1

087.5:001.94(031) რაინერ   ქიოთე

ახსნილი   და აუხსნელი   

ფაქტები 2008 პალიტრა 1

087.5:902 (031) რაინერ    კრუმნერლი ჩაძირული   ქალაქები 2008 პალიტრა 1



796 (032.2) რაინერ  ქიოთე ოლიმპიური  თამაშები 2012 პალიტრა 1

087.5:629.113(031) რაინერ   ქიოთე დიდი   ღმოჩენები 2010 პალიტრა 1

087.5:608(031) როლანდ   ვაისი გამოგონებები 2006 პალიტრა 1

087.5:725.944(031) რაინერ     ქიოთე

კოშკები   და  

ცათაამბჯენები 2007 პალიტრა 1

087.5:551.509(031) რაინერ   გრუმენბურგი ამინდი 2009 პალიტრა 1

087.5:601(031) კალკ    მიულერი მეცნიერებები 2010 პალიტრა 1

72(075.8) რაინერ   ქიოთე არქიტექტურა 2012 პალიტრა 1

087.5:629.113(031)

თომას    

ბრანდერბურგი ავტომობილები 2009 პალიტრა 1

087.5:94(031) რაინერ   ქიოთე უძველესი  ადამიანები 2008 პალიტრა 1

087.5:94(031) ულერ   რაიზარი ევროპა 2006 პალიტრა 1

087.5:551.21(031) რაინერ    ქიოთე ძველი   ჩინეთი 2005 პალიტრა 1

087.5:94(37) ერნსტ     კიუნცლი ძველი    რომი 2006 პალიტრა 1

087.5:94(38)(031) გერჰარდ   ფინკი ძველი   საბერძნეთი 2007 პალიტრა 1

94(32)(031) დიტერ   კურთი ძველი   ეგვიპტე 2008 პალიტრა 1



087.5:51(031) ვოლფგან  ბლუმი მათემატიკა 2010 პალიტრა 1

087.5:53 ერიხ   იუბელაკერი ფიზიკა 2010 პალიტრა 1

087.5:551.21(031) რაინერ  ქიოთე ვულკანები 2012 პალიტრა 1

821.353.1-1 შოთა რუსთაველი ვეფხისტყაოსანი 1

912(479.22) რამინ   გობეჯიშვილი

საქართველოს  

ეროვნული  ატლასი 2012

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(460)821.353.1-

312.6

გაბრიელა  ეშფორდ  

ჰოჯესი ფრანკო 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.353.1-312.6 ნიკა  აგიაშვილი სერვანტესის   ცხოვრება 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.133.1-

94+(929(44)

კარდინალი  დე 

რიშელიე

მემუარები

2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.134.2(681)(092

რუბენ პელაიონ  

გაბრიელ  გარსია   

მარკესი 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.353.1(092) გიგი   ხორნაული ვაჟა - ფშაველა 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.124-312.6
სვეტონიუს გიუს 

ტრანკვილუსი კეისრები 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.11-312.6 კინროსი

ათათურქი - ერის 

მეორედ  დაბადება 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.133.1-312.6 ანრი  გიდელი კოკო  შანელი 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.111(73)-312.6 სტივენ   ვაისმენი ჩარლი  ჩაპლინი 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1



821.111(73)-94 ჰენრი   ჰარტი

ვენეციელი  მარკო  

პოლო 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.111.-

94+929(410) ჰანტერ  დეივისი ბიტლზი 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.136-94 კენე   ფანტი ალფრედ   ნობელი 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

8211.111(73)-

94+929(73) რონალდ  რეიგანი

რ. რეიგანი /ამერიკული  

ცხოვრება 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.113.5-94(092) რაულ  ამუნდსენი

ამუნდსენი /ჩემი  

ცხოვრება 2012

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.111(73)-94 ჯეკ  უეზერფორდი

ჩინგიზ  ყაენი  და  ახალი  

სამყაროს  დაბადება 2012

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.11(73)-

94+929(73) ელიოტ  რუზველტი

მისი  თვალით  

დანახული 2012

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.131-1-94 მარია  ტიბაკდი-კეზა პაგანინი 2012

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.112.2-9 ბანეშ  ჰოფმანი აინშტაინი 2012

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.131.1-312.6 ჯაკომო  კაზანოვა

ჯ.კაზანოვა   /ჩემი  

თავგადასავალი 2012

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.134.2-94 სალვადორ  დალი

  სალვადორ  დალის  

იდუმალი  ცხოვრების  

ამბავი 2012

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.111(73)-312.6 დიმიტრი  მედვედევი ტეტჩერი  - უცნობი  მეგი

2012
ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

929(450) ჯუზეპე   ტეროცი ვერდი

2012
ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

94(592.3) ლიუ   კუან  იუ ლიუ   კუან  იუ

2012
ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1



821.111-94+929(410)

აგატა  კრისტი
ა.კრისტი 

/ავტობიოგრაფია/
2012

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

929(450) ბენიტო   მუსოლინი

ჩემი  აღზევება  და 

დაცემა

2012
ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

929(73) ვ. პაკი.   ა. ბარანიუკი რობერტ  ფიშერი

2012
ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

929(410) ოლდენ   ჰეთჩი უცნობი   დე გოლი

2012
ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

929(510) ნელსონ  მანდელა  

საუბრები  საკუთარ  

თავთან

2012
ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.112.-29 ალბერტ    შპეერი ჰიტლერი 2012
ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი

1

821.111(73)-94 ენ  ედვარდსი მარია  კალასი 2012

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821-11(73)-94 ბავა სობელი გალილეო გალილეი 2012

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821-133.1-94 ევა  კიური მარია  კიური 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.161.1-94 იოსებ  ლავრეცკი ერნესტო  ჩეგევარა 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.111-312.6 ჯონათან   სპენსი მაო  ძედუნი 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.111(092) პიტერ  აკროიდი შექსპირი 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.111-312.6 ედუარდ  სტოურტონი იოანე პავლე   II 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.111(411)-312.6 ალექსეი   გასტევი ლეონარდო  და  ვინჩი 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1



821.111(411)-312.6 პოლ  ფერისი ზიგმუნდ   ფროიდი 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი 1

821.133.1-

94+75(44)(092პიკასო)
ანრი    გიდელი პიკასო 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი

1

929(515) დალაი  ლამა

თავისუფლება   

დევნილობაში 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი

1

821.131.1-312.6 ნიკოლო  კაპონი ნიკოლო  მაკიაველი 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი

1

821.111-312.6 რანდელ    კეინესი
დარვინი,მისი  ქალიშვილი  

და  ადამიანის  ევოლუცია
2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი
1

821.11-312.6 პოლ   დოჰერთი

ალექსანდრე 

დიდი,ღმერთის   

სიკვდილი 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი

1

821.133.1-94 ალექსანდრე  დიუმა კავკასია 2010 ელფი 1

821.111.-31 ჯონ   ბრეინი გზა  ელიტისაკენ 2013 ელფი 1

821.133.1 ონორე  დე ბალზაკი მამა გორიო 2010 ელფი 1

821.111-

32+821.111.03 ჯონ  გოლზუორთი რჩეული  მოთხრობები 2013 ელფი 1

821.111-31 თეოდორ    დრაიზერი დაიკო  კერი 2012 ელფი 1

821.161.1-32 ფიოდორ  დოსტოევსკი

მკვდარი  სახლის   

ჩანაწერები 2011 ელფი 1

821.133.1-31 ალბერტ    კოენი დედაჩემი 2011 ელფი 1

821.111-31 ჯოზეფ  კონდარი ლორდი   ჯეიმი 2013 ელფი 1



821.133.1-31 შოდერლო  დე  ლაკლო სახიფათო   კავშირები 2011 ელფი 1

821.11(73)-31 ჯეკ   ლონდონი

დიდი სახლის   პატარა   

დიასახლისი 2013 ელფი 1

821.133.1-31 მარგერიტ   დიურასი

საყვარელი   ჩრდილოეთ   

ჩინეთიდან 2012 ელფი 1

821.131.1-31 ალბერტო   მორავია მოწყენილობა 2013 ელფი 1

821.133.1-31 პროსპერ   მერიმე ილელი   ვენერა 2013 ელფი 1

821.111-31 სომერსეტ   მოემი ჭრელი   საბურველი 2013 ელფი 1

821.133.1-31 ალექსანდრე   პუშკინი მოთხრობები 2011 ელფი 1

821.133.1-31 ჟან   ჟიონო ჰუსარი   სახურავზე 2014 ელფი 1

821.111-32 მაინ   რიდი კვარტერონი 2011 ელფი 1

821.111-311.6 რაფაელ   საბატინი
ღამეული   გართობანი   

ისტორიის   მიღმა 2013 ელფი 1

821.133.1-31 სტენდალი წითელი  და   შავი 2011 ელფი 1

821.111.313.1 ჯონათან  სვიფტი

გულივერის   

მოგზაურობა 2010 ელფი 1

821.161.1-32 ლევ   ტოლსტოი

კავკასიური     

მოთხრობები 2011 ელფი 1

821.111.31 აჰმედ  ჰ.   ტანპინარი დროის   ინსტიტუტი 2014 ელფი 1



821.133.1-31 გუსტავ   ფლობერი მადამ    ბოვარი 2010 ელფი 1

821.111-32

გილბერტ  კ. 

ჩესტერონი

დონ  კიხოტის  

დაბრუნება 2013 ელფი 1

821.112.2-31 შტეფან   ცვაიგი მოუთმენლობა   გულისა 2011 ელფი 1

821.111-31

ჰენრი   რაიდერი  

ჰაგარდი მონტესუმას  ასული 2010 ელფი 1

821.112.1.311-6 ვილჰელმ   ჰაუფი ლიხტენშტაინი 2012 ელფი 1

821.133.1-31 ვიქტორ   ჰიუგო

პარიზის   

ღვთისმშობლის   

ტაძარი 2014 ელფი 1

821.161.1-32   გოგოლი რჩეული  მოთხრობები 2012 ელფი 1

821.133.1-31 ემილ  ზოლა ქალთა   ბედნიერება 2014 ელფი 1

821.111(73)-31 ჯეიმზ   ფ.   კუპერი ჯაშუში 2013 ელფი 1

821.112.2-31 ერნსტ  ჰოფმანი სატანის  ელექსირები 2013 ელფი 1

821.14'01-13 ჰომეროსი ილიადა    / 1ნაწილი/ 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.14'01-13 ჰომეროსი ილიადა    / 2 ნაწილი/ 2013

ბაკურ  

სულაკაური

1

ძველი   ბერძნული   

ლირიკა

ჰომეროსი   

ჰიმნი,იამბი,ელეგია, 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.14'01-13 ჰომეროსი ოდისეა 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1



821.14' 01-01 პინდაროსი ოდები 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.14' 01-01 ჰეროდოტე ისტორია 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(38) 05 თუკიდიდე ისტორია 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.14 01-21 ესქილე

მიჯაჭვული  

პრომეთე,ორესტეა 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.14 01-21 სოფოკლე თებეს   ტრაგედიები 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.14 01-22 ევრიპიდე ტრაგედიები 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

1(38)+1411 არისტოფანე კომედიები 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.14 01-22 პლატონი

ადრეული   დიალოგები  

/1იწიგნი/ 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.14 01-22 პლატონი

ადრეული   დიალოგები  

/2წიგნი/ 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

321.01+141.131 პლატონი სახელმწიფო 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.14'01-3

ძველი   ბერძნული  

პროზა

ესოპოსი,დემოსთენესი...

. 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.14'01-94 ქსენოფონი თხზულებანი 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.140' 01-11

ჰესიოდე,აპოლონიოს   

როდოსელი

თეოგონია,ბაყაყების  და 

თაგვების   ომი. 

არგონავტიკა 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.124-22

ელინისტური  და 

რომაული  კომედია

მენანდროსი,ტიტუს   

მაკკიუს  პლავტუსი 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1



821.124-54

მარკუს   ტულიუს   

ციცერონი

სიტყვები და 

დიალოგები 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

გაიუს    სალუსტიუს   

პრისპური თხზულებანი 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.124.11

პუბლიუს   

ვერგილიუს   მარო ენეიდა 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.124.1 ოვიდიუსი მეტამორფოზები 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.124.1 რომაული  პოეზია 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(37/38)929(37/38) პლუტარქოსი

რჩეული    ბიოგრაფიები 

/1 წიგნი/ 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(37/38)929(37/38) პლუტარქოსი

რჩეული    

ბიოგრაფიები/ 2წიგნი/ 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.140' 01-82 პლუტარქოსი მორალები 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.140' 01-94 ლუკიანოსი რჩეული  თხზულებანი 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

821.124-32

მარკუს  ავრელიუსი, 

ფსევდო- ლონგინე

ფიქრები.   

ამაღლებულისათვის 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(37)+94(37)(092)

გაიუს   სვეტონიუს  

ტრანკვილიუსი

კეისართა  ცხოვრება  /1  

წიგნი/ 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

94(37)+94(37)(092)

გაიუს   სვეტონიუს  

ტრანკვილიუსი

კეისართა  ცხოვრება  /2  

წიგნი/ 2013

ბაკურ  

სულაკაური 1

327,54 ალან რ. მილეტი ცივი    ომი 2014 პალიტრა 1

94(100)1939-1945 ალან რ. მილეტი  მეორე  მსოფლიო  ომი 2014 პალიტრა 1



94(569.4)+94(5-15) ანტონიო სეგურა 
ისრაელი  დ ახლო  

აღმოსავლეთი 2014 პალიტრა 1

94(73) უმბერტო ჯენტილონი
აშშ-   მსოფლიო   

ჰეგემონი 2014 პალიტრა 1

316,32  ემილიო ჯენტილე გლობალიზაცია 2014 პალიტრა 1

94(6)  ანტონიო სეგურა ისლამური  სამყარო 2014 პალიტრა 1

94(430) ფრედერიკ ტეილორი
ბერლინის  კედელის   

დაცემა 2014 პალიტრა 1

341.511.(410) ენტონი სელდონი
კონსერვატიული 

რევოლუცია 2014 პალიტრა 1

821.353.1-1 TIME ქრონიკა:   1901-2000 2014 პალიტრა 1

94(70) ვიქტორ გავინი მეცნიერების   საუკუნე 2014 პალიტრა 1

94(510) ხოსეპ ლუის ალაი აზია.  გამოღვიძება 2014 პალიტრა 1

94(470)  ანტონელა სალომონი 
რუსეთის   რევოლუცია   

და  სსრკ 2014 პალიტრა 1

325.4(410) ვიქტორ გავინი დეკოლონიზაცია 2014 პალიტრა 1

94(397)  ანტონიო სეგურა
აფრიკა -   მივიწყებული   

კონტინენტი 2014 პალიტრა 1

329.18(430)  ემილიო ჯენტილე ფაშიზმი 2014 პალიტრა 1

94(100)1914-1918 ჰიუ სტრაჩან
დიდი   ომიდან  დიდი  

დეპრესიამდე 2014 პალიტრა 1

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/catalog.html?pft=biblio&udc=28
http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/catalog.html?pft=biblio&udc=94%28470%29%221917.10%22
http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/catalog.html?pft=biblio&udc=28


94 (100) გ.ბენაშვილი

რენესანსის   ეპოქის  

ხელოვნება 2011 4

821.353.1

ნ.  ფეტვაძე,გ.  

ბენაშვილი იმპრესიონიზმი 2011 4

75 (09) ე.ჰ.  გომბრიხი ხელოვნების  ამბავი 2012 ლოგოს  პრესი 4

821.111.312.-6 როი   ჯენკინსი ჩერჩილი  /3 ტ/ 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი

1

821.111.312.-6 როი   ჯენკინსი ჩერჩილი  /4ტ/ 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი

1

821.133.1-312.6 ნაპოლეონი 2011

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი

1

821.112.2-31 ერიხ მარია  რემარკი სამი მეგობარი 2013

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი

1

821.21.312-6
მოჰანდას  კარამჩანდ   

განდი

ჩემი  ავტობიოგრაფია  ანუ  

ჭეშმარიტების  ძიების  გზა
2010

ქართული  

ბიოგრაფიული  

ცენტრი

1

821.111-31 უილიამ  გოლდინგი ბუზთა  ბატონი 2002

ბაკურ  

სულაკაური 1


