სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“
ბიბლიოთეკის 2019 წლის ანგარიში
2019 წლის ჩათვლით ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნების რაოდენობა:
ერთი დასახელების 197 ცალი წიგნი (29 ქსეროასლი), ჯამში 1321 ცალი.
ბიბლიოთეკაში არსებული CD დისკების რაოდენობა:
ერთი დასახელების 87 ცალი, ჯამში 360 ცალი.
ზემოაღნიშნულ პერიოდში ბიბლიოთეკამ სულ შეისყიდა 2 ერთეულის დასახელების წიგნი:
1. „მათემატიკა“ მოსწავლის წიგნი (მე-7-დან მე-10 კლასის ჩათვლით);
2. „ქართული ნაქარგობა“ (რაოდენობა 2 ცალი).
2019 წელს ბიბლიოთეკას უსასყიდლოდ, საჩუქრად გადაეცა 25 ერთეულის დასახელების წიგნი:
1.
условные знаки для Топографических планов Масштабов 1:5000,1:2000,1:1000,1:500;
2.
условные знаки для Топографических планов Масштабов 1:5000,1:2000,1:1000,1:50;
3.
გრ.ხუნჯუა, გეოდეზიის კურსი (II ნაწილი);
4.
Г.А. Минаев, Н. И. Шаткъо „Техника Безопасности на Топографо-Геодезических Работ“;
5.
ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (I ნაწილი);
6.
ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (II ნაწილი);
7.
ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (III ნაწილი);
8.
ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (IV ნაწილი);
9.
ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (VI ნაწილი);
10. ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (VII ნაწილი);
11. ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (VIII ნაწილი);
12. ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (IX ნაწილი);
13. რევაზ თოლორდავა - „ტოპოგრაფია გეოდეზიის საფუძვლები“;
14. მ. თევზაძე - „თანამედროვე გეოდეზიური ხელსაწყოები“;
15. ველში,ა. რიტკო, ლ. ბათიაშვილი, ნ. ქოიავა და სხვა. – „მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი და თვითსწავლების
მასალები“ (რაოდენობა 8 ცალი);
16. მარიანა ხუნძაყიშვილი, სარა ბივერი - „განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება“ (სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის);
17. თ.ედიბერიძე, თ.გაგოშიძე, თ.ჯიშკარიანი და სხვა - „პირველადი სამედიცინო დახმარება მასწავლებლებისთვის“ (ეპილეფსიური და სხვა პაროქსიზმული
შეტევების დროს);
18. სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - „სკოლის მართვა“ N1, N2, N3 (ჟურნალი სკოლის ადმინისტრატორთათვის);
19. მ.თუშიშვილი - „კომპიუტერული გრაფიკა“ (I ნაწილი );
20. მ.კუბლაშვილი, ნ.ფილფანი, ვ.ჭაკოტაძე - „კომპიუტერული გრაფიკის საფუძვლები“ (AUTO CAD 2008 ბაზაზე);
21. კენეტ კოუბრე
- „ფოტოჟურნალისტიკა“ - პროფესიული მიდგომა (მეხუთე გამოცემა);
22. გ.ჩიტაიშვილი,ნ.ნოზაძე - „კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა“ (AUTO CAD 2013);
23. ნ.შურაძე,ნ.ბოჭორიშვილი - „შრომის დაცვა“ (დამხმარე სახელმძღვანელი);
24. დალი ნიკოლაიშვილი - „გეოინფორმაციული და ექსპერტული სისტემები“;
25. რევაზ თოლორდავა - „ტოპოგრაფია გეოდეზიის საფუძვლებით“.
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თეიმურაზ კუნჭულია - „შრომის უსაფრთხოება გეოლოგიური სამუშაობის დროს“;
ნ. ფიფლფანი; მ.ყავრელიშვილი; თ. მაღრაძე - „კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის ოპერატორი“;
მარიამ ხაბეიშვილი - „ურბანიზირებული გარემო“ (არქიტექტურა), როგორც ხედვითი აღქმის ობიექტი, ავტორეფერატი;
იური მეჩითოვი,ანტისა (მაია) დეისაძე - „ფოტოგრაფიის სახელმძღვანელო“;
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულული ცენტრი - მარინა მაისურაძე, ქეთევან ბერეკაშვილი, რეზო ხასია და სხვა. - „არქიტექტორტექნიკოსი“;
ჟორდანია თ., რაზმაძე ნ., თევზაძე დ - 1. „შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში“, 2.მეორე ნაწილი - „შრომის უსაფრთხოება და ტექნიკის საფუძვლები
მშენებლობის დროს“;
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულული ცენტრი - ი. ღარიბაშვილი; გივი დოლიძე; ნოდარ მათიაშვილი;ია მშვიდობაძე და სხვა „ჰიდროტექნიკური მშენებლობა“;
U. S. DEPARTMENT OF THE INTERIORBUREAU OF LAND MANAGEMENT GLOSSARIES OF BLM SURVEYING AND MAPPING TERMS - „დარგობრივი
ინგლისური ტოპოგრაფებისთვის“;
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულული ცენტრი ტანსაცმლის მხატრული კონსტრუირება - 1. „ფანქრით და წყლის საღებავებით ხატვა“.2.
„ტანსაცმლის კომპოზიციის შექმნა“;
ლილი ფერაძე - „ტანსაცმლის კერვის ტექნოლოგია“;
ნინო დოლიძე, ქეთევან ჩირგაძე - „სამკერვალო ნაკეთობათა ტექნოლოგია“;
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულული ცენტრი - „მხატრული ქარგვა“;
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულული ცენტრი, მასწავლებლის გზამკლევი - „ფანრით და წყლის საღებავებით ხატვა“;
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „ქარგვა“;
ელისო ჩუბინიძე ;ირინა უგრეხელიძე - „ქართული ნაქარგობის ტექნიკა“;
ნინო დოლიძე; მერაბ დათუაშვილი; ქეთევან ჩირგაძე; ირინა უგრეხელიძე; ირინე ჩარკვიანი; ლია ლურსმანაშვილი; გულიკო კვანტიძე - „ქართული
ეროვნული სამოსის ილუსტრირებული ცნობარი“;
MTD TRAINING - „EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS";
Максим Ильяхов; Лудмила Саричева - „Новые правили деловои переписки";
ბ. მიხაილოვი -„ სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების არქიტექტურა I";
П.А. БРЫКИН
ЕКОНОМИКА,ОРГАНИЗЦАИА И ПЛАНИРОВАНИЕ ТОПОГРАФО - „ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ".
პროფესიული მომზადების პროგრამა - ,,სოციალური მედიის მართვა''.

ზემოაღნიშნულ პერიოდში ბიბლიოთეკის სერვისით ისარგებლეს, როგორც პროფესიულმა სტუდენტებმა, ასევე კოლეჯის პროფესიული განათლების
მასწავლებლებმა.
2019 წელს ბიბლიოთეკიდან წიგნის გატანა - დაბრუნების 106 ხელმოწერაა დაფიქსირებული (21-მა ისარგებლა გახანგძლივების უფლებით).
წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკიდან არ ჩამოგვიწერია არცერთი დაზიანებული, მორალურად მოძველებული და სასწავლო პროცესისთვის შეუსაბამო წიგნი.

