
მწერალი დასახელება გამომცემლობა წელი გვერდები

1

ვ.ოთხოზორია;ზ ცირამუა; ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები. (UNDP)-მიერ; თბილისი 2012წ 534 გვ.

2 სასწავლო სახელმძღვანელო მძიმე ტექნიკის მართვა (USID)-ის პრქტ.შპს."ქეჩერა" 2011წ. 264 გვ.

3

ნაბილ ალ-მარი;სონია ანჯელკოვიჩი;ნიკოლა 

ბულჯუგიკი;მარკუს ლიმბახი.

პროფესიული პედაგოგიკა (GIZ)-გერ.თან.საზ. თბილისი 2011წ. 274გვ.

4 ლ.შატაკიშვილი;ზ.მიქაძე;ბ.ბესტავაშვილი ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაცია (ტექ.უნივ.)საგ.სახლი. თბილისი 2007წ 182გვ.

5 ი. მარგალიტაძე მენეჯერის უნარ-ჩვევები სად.სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი2009წ 113გვ.

6 თ.ცერცვაძე; ნ.ჯაფარიძე გზა წარმატებული კარიერისაკენ სად.სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი2007წ. 219გვ.

7

ნაბილ ალ-მარი;სონია ანჯელკოვიჩი;მალტე 

გრიები;მარიო რადომსკი;

სკოლის მართვა (GIZ)-გერ.თან.საზ. თბილისი 2011წ. 270გვ.

8

გივი ქირია პროფორიენტაციის მეთოდური საფუძვლები(ნაწილი 

პირველი)

თბილისი 2007წ. 209გვ.

9

გივი ქირია პროფორიენტაციის მეთოდური საფუძვლები(ნაწილი 

მეორე)

თბილისი 2008წ. 109გვ.

10 ნ კვარაცხელია; ე. არჩვაძე; გიდის ხელოვნება (UNDP)-მიერ;  173გვ.

11

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტო

რა უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად განათლების სისტემის 

შესახებ

თბილისი 2012წ 15გვ.

12

საქ.ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო

Pilot Survey of Labour Market Needs in Georgia GIZ BMZ  (თბილისი) 2012წ 40გვ.

13 Carolyn Barraclough;Megan Roderick; Activate!-for Georgia (Bl+students' Book) 2012წ 173გვ.

14 Carolyn Barraclough;Megan Roderick; Activate!-for Georgia (Bl+workbook) 2012წ 80გვ.

15 Carolyn Barraclough;Suzanne Gaynor; Activate!-for Georgia (Bl  students' Book) 2012წ 175გვ.

16 jill florent;Suzanne Gaynor; Activate!-for Georgia (Bl  workbook) 2012წ 79გვ.

17 Carolyn Barraclough;Elaine Boyd; Activate!-for Georgia (A2  students' Book) 2012წ 142გვ.

18 Suzanne Gaynor; Activate!-for Georgia (A2  workbook) 2012წ 79გვ.

19 Tom Hutchinson Project1 - rhird edition (Students' Book) "ოქსფორდის უნივერსიტეტი" 2008წ. 79გვ.

20 Tom Hutchinson;Cheryl Pelteret. Project1 - rhird edition (Workbook) "ოქსფორდის უნივერსიტეტი" 2008წ. 78გვ.

21 Clive Oxenden,Paul Seligson, Christina Latham-Koenig. New English File (Elementary student's Book) "ოქსფორდის უნივერსიტეტი" 2004წ. 159გვ.

22

Clive Oxenden,Paul Seligson with Jane Hudson, Christina 

Latham-Koenig.

New English File (Elementary Workbook) "ოქსფორდის უნივერსიტეტი" 2004წ. 79გვ.

23 Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File (Intermediate student's Book) "ოქსფორდის უნივერსიტეტი" 2006წ. 159გვ.

24

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig with Trecy Byrne New English File (Intermediate Workbook) "ოქსფორდის უნივერსიტეტი" 2006წ. 79გვ.



25

Clive Oxenden,Paul Seligson, Christina Latham-Koenig. New English File (Pre - intermediate student's Book) "ოქსფორდის უნივერსიტეტი" 2005წ. 159გვ.

26 Clive Oxenden,Paul Seligson, Christina Latham-Koenig. New English File (Pre - intermediate Workbook) "ოქსფორდის უნივერსიტეტი" 2005წ. 79გვ.

27 Clare Walsh Activate!  (Bl  Teacher's book) 2012წ 152გვ.

28 Joanne Taylore-Knowles Activate!  (A2  Teacher's Book) 2012წ 132გვ.

29 Clare Walsh Activate!  (Bl +  Teacher's book) 2012წ 160გვ.

30 ბორის სალარიძე პატეტნტმცოდნეობა თბილისი 2011წ. 223გვ.

31 ნაირა ტაბატაძე;მანანა მჭედლიშვილი. ფინანსური მენეჯმენტი თბილისი 2012წ 102გვ.

32 ფ.რემიჩევა ქალის ზედა ტანსაცმლის ტექნოლოგია "განათლება" თბილისი 1972წ 296გვ.

33 გ. ბანძელაძე ეთიკა "განათლება" თბილისი 1980წ 554გვ.

34 ს.ხიზანიშვილი; ა. ყულიჯანაშვილი; ლ.წიქარიძე. საქმიანი ურთიერთობების კულტურა  "ტექნიკური უნივერსიტეტი"პროფ.განვ.მეც. და კულტ.ცენტრი თბილისი2007წ 219გვ.

35

შ.დემურაშვილი; ე.ჩიკაშუა; ა.დავითაშვილი შესავალი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში(I  ნაწილი CD 

დისკით) 

 "ტექნიკური უნივერსიტეტი"თბილისი 2007წ 110გვ. 

36

შ.დემურაშვილი; ე.ჩიკაშუა; ა.დავითაშვილი შესავალი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში(II ნაწილი )  "ტექნიკური უნივერსიტეტი"თბილისი 2007წ 88გვ.

37 ჯ.იოსებიძე; დ. ფრიდონაშვილი ავტომობილის შასის მოწყობილობა  "ტექნიკური უნივერსიტეტი"თბილისი 2008წ. 161გვ.

38 ნ კვარაცხელია; ე. არჩვაძე; გიდის ხელოვნება (UNDP)-მიერ;  173გვ.

39

ლიკა ღლონტი,ანასტასია ქიტიაშვილი,ნინო 

ლაბარტყავა,ციცო გვარამაძე

სწავლებისა და შეფასების მეთოდები პროფესიულ 

განათლებაში

2008წ. 156გვ.

40 ლელა ბახტაძე, რევაზ კაკულია, მიხეილ ჩიკვილაძე. საგადასახადო საქმე "ვერჟე"  თბილისი 2007წ 442გვ.

41

ვასილ ლობჟანიძე საერთაშორისო ბიზნესის მართვა და რეგულირება "ლამპარი" თბილისი 2011წ. 678გვ.

42 ამირან ჯიბუტი, ლელა ბახტაძე, რევაზ კაკულია, საჯარო ფინანსები "დარბეგში" თბილისი 2009წ. 416გვ.

43

შპს აუდიტორული ფირმა "მრჩეველი" ხანისვილი და 

პარტნიორები

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (ბროშურით) თბილისი 2012წ 435გვ.

44 ალენ პეკარ ლემპერერი, ორელიენ კოლსონი მოლაპარაკების  მეთოდები "ჯისიაი" 2009წ. 332გვ.

45

ს.რაზმაძე Microsoft Windows - ინტერნეტზე ორიენტირებული 

სისტემა

თბილისი 2004წ. 256გვ.

46 ს.რაზმაძე Microsoft  Excel თბილისი 2007წ 320გვ.

47

დავით ძამუკაშვილი შრომის სამართალი (როგორ დავიცვათ დამსაქმებლისა 

და დასაქმებულის უფლებები)

იურისტის ბიბლიოთეკა "ბონა კაუზა"თბილისი 2012წ 317გვ.

48 იურისტის სამაგიდო წიგნი ბუღალტრის სამაგიდო წიგნი "ბონა კაუზა" თბილისი 2011წ. 547გვ.

49

ჯეიმს ს.ვან ჰორნი, ჯონ მ. ვაჰოვიჩი,უმც. ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (მეთორმეტე 

გამოცემა)

"საქართველოს მაცნე" 2008წ. 767გვ.



50

დენის ლ.უილკოქსი, გლენ ტ.კამერონი საზოგადოებასთან ურთიერთობა (სტრატეგია და 

ტაქტიკა)

"დიოგენე" 2011წ. 612გვ.

51 ა. ხორავა, ნ. კვატაშიძე, ნ. სრესელი, ზ. გოგრიჭიანი ბუღატრული აღრიცხვა "თბილისის უნივერსიტეტი" 2004წ. 524გვ.

52 ელენე ხარაბაძე ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები "უნივერსალი" თბილისი 2007წ 234გვ.

53

მაია ინასარიძე,  სოფიკო ლობჟანიძე, შორენა მამუკაძე მასწავლებლის ეთიკის სახელმძღვანელო (სიტუაციები 

სასკოლო ცხოვრებიდან)

"მასწ.პროფ.განვითარების ცენტრი" 2009წ. 106გვ.

54

ჯეკი თერნბული პროფესიონალი მასწავლებლის 9 მახასიათებელი "მასწ.პროფ.განვითარების ცენტრი" 2009წ. 165გვ.

55

პიტერ ბრეტი,პასკალ მომპოინტ-გელარდი,მარია ელენა 

სალემა

მასწავლებელთა კომპენტეციების ჩარჩო "მასწ.პროფ.განვითარების ცენტრი" 2009წ. 75გვ.

56

როლფ გოლობი, ტედ ჰუდლესტონი, პიტერ კრაფი, უიმ 

ტაელმანი

ცხოვრება დემოკრატიულ საზოგადოებაში "მასწ.პროფ.განვითარების ცენტრი" 2009წ. 177გვ.

57 სინერჯი ჯგუფის წიგნები მენეჯერის ბრძოლა წარმატებისთვის "პალიტრა L" 2012წ 205გვ.

58 თეა ბოდოკია მოდის დიზაინის ლექსიკა თბილისი 2011წ. 92გვ.

59

მერი ალადაშვილი ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება - მოდელირება "უნივერსალი" თბილისი 2010წ. 207გვ.

60 იურისტის ბიბლიოთეკა საქმის წარმოების ერთიანი წესები "ბონა კაუზა" თბილისი 2012წ 72გვ.

61

ლარისა დოლიკაშვილი,ლია დანელიშვილი,გურამ 

ჯოლია,ხათუნა შტააძე

ეტიკეტი და კორესპონდენცია "ლეგა" თბილისი 2008წ. 415გვ.

62

თამუნა ზარანდია,ლალი ლაზარაშვილი,შორენა 

ჯანხოთელი

ტიპიური ხელშეკრულებების ნიმუშები "ბონა კაუზა" თბილისი 2012წ 201გვ.

63
გ.ჯვარშეიშვილი, ი.ოსეფაიშვილი, კ. ცხაკაია კომპიუტერული პროგრამების სასწავლო კურსი "პალიტრა L" 2008წ. 134გვ.

64

ნანა შავთვალაძე, აკადემიური წერა ( ნაწილი II ) ვიკითხოთ და ვწეროთ 

(პირველი გამოცემა)

"საქართ. უნივერსიტეტი" თბილისი 2011წ. 584გვ.

65 ნანა შავთვალაძე, შალვა დუნდუა აკადემიური წერა (მეხუთე გამოცემა) "საქართ. უნივერსიტეტი" თბილისი 2012წ 342გვ.

66 ელენე ხარაბაძე ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები თბილისი "მერიდიანი" 2014წ 277გვ.

67

თინათინ ჯოლბორდი,თამარ ჯოლბორდი,მაია 

სოსელია

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები თბილისი 2012წ 375გვ.

68 აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე "ლიდერობა და გუნდის მართვა" თბილისი "ივერიონი" 2013წ 215გვ.

69 ა. ხორავა, ნ. კვატაშიძე, ნ. სრესელი, ზ. გოგრიჭიანი ბუღატრული აღრიცხვა თბილისი "მერიდიანი" 2011წ. 591გვ.

70

ენტონი ა.ატკინსონი,რობერტ ს.კაპლანი,ელა მეა 

მათსუმურა,ს. მარკ იანგი

"მმართველობითი აღრიცხვა"                      (მეხუთე 

გამოცემა)

"საქართველოს მაცნე" 2009წ. 661გვ.

71 იზოლდა ჭილაძე "მმართველობითი აღრიცხვა თბილისი "მერიდიანი" 2012წ 304გვ.



72

კონტრიბუტორი-ნინო 

ანასტასიადი,გ.შიხაშვილი,გ.ერქომაიშვილი,ციცინო 

დალაქიშვილი

"პროფესიული ორიენტაცია ,საკუთარი ბიზნესის 

დაწყება და მართვა"

თბილისი "მერიდიანი" 2012წ 160გვ.

73 გიორგი ხანთაძე,გიორგი ცაავა საბანკო ოპერაციები თბილისი "წიგნის სახელოსნო" 2012წ 400გვ.

74 გიორგი ხანთაძე,გიორგი ცაავა საბანკო საქმე თბილისი "დანი" 2014წ 600გვ.

75 ვალერი მოსიაშვილი,მედეა ჭილაძე საბანკო საქმის საფუძვლები თბილისი "დანი" 2013წ 415გვ.

76 გრეგორი მენქიუ ეკონომიკის პრინციპები "დიოგენე" 2008წ. 835გვ.
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ლაბორატორიულისამუშაოების შესასრულებლად)

თბილისი     "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2009წ. 175გვ.

147

ირაკლი კოვზანაძე ,   გოგი კონტრიძე თანამედროვე საბანკო საქმე                           (თეორია და 

პრაქტიკა)

219გვ.

148

ვ.ოთხოზორია;ზ ცირამუა;შ.სვანიშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდამჭერი 

სპეციალისტი.

თბილისი 2015წ. 553გვ.

149

აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე ეკონომიკური ანალიზი                             (ფაქტორული 

მარკეტინგული საინვესტიციო)

თბილისი  პოლიგაფიული ცენტრი  "ბარტონი"  2019წ. 142გვ.

150

რევაზ კაკულია ;   გედევან ხელაია. ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის ზოგადი თეორია თბილისი 2003წ. 469გვ.

151

მაიკ ველში; ალექსანდრა რიტკო; ლევან ბათიაშვილი; 

ნიკოლოზ ქოიავა ;ნინო ხატისაშვილი; ლევან საბაური.

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური 

ანგარიშგების სტანდარტი და თვითსწავლების მასალები

თბილისი 2018წ. 238გვ.

152

მურმან მიქაბერიძე გრაფიკა ფერწერა ქანდაკება                           (სახვითი 

ხელოვნების კურსი არქიტექტურისა და სხვა 

სკოლებისათვის)

თბილისი ''დია'' 2005წ. 215გვ.

153 ა.ლუკოვნიკოვი შრომის დაცვა თბილისი ''განათლება'' 1982წ. 335გვ.

154 თ.ჟორდანია,ნ.რაზმაძე,დ.თევზაძე შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2006წ. 80გვ.



155 ნ.შურაძე,ნ.ბოჭორიშვილი შრომის დაცვა თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1999წ. 81გვ.

156

დალი ნიკოლაიშვილი გეოინფორმაციული და ექსპერტული სისტემები 'თბილისის უნივერსიტეტი" 2004წ. 371გვ.

157

ნ.თევზაძე, მ.გუჯაბიძე მეთოდური მითითებები არქიტექტურული გეგმარების 

საფუძვლებში

თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2000წ. 111გვ.

158 მ. თევზაძე, თანამედროვე გეოდეზიური ხელსაწყოები თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2004წ. 146გვ.

159

რევაზ თოლორდავა ტოპოგრაფია გეოდეზიის საფუძვლებით  

(სახელმძღვანელო)

თბილისი ''გეოდი-2011'' 2014წ. 237გვ.

160

ნანა ჯაფარიძე; მაია წილოსანი; ნანი წულაი. მათემატიკა (მე-10  კლასის)                          მოსწავლის 

წიგნი

თბილისი  ''ბაკურ სულაკაური'' 2012წ. 269გვ.

161

ნანა ჯაფარიძე; მაია წილოსანი; ნანი წულაი. მათემატიკა (მე-9  კლასის)                          მოსწავლის 

წიგნი

თბილისი  ''ბაკურ სულაკაური'' 2012წ. 343გვ.

162

ნანა ჯაფარიძე; მაია წილოსანი; ნანი წულაი. მათემატიკა (მე-8  კლასის)                          მოსწავლის 

წიგნი

თბილისი  ''ბაკურ სულაკაური'' 2012წ. 354გვ.

163

ნანა ჯაფარიძე; მაია წილოსანი; ნანი წულაი. მათემატიკა (მე-7  კლასის)                          მოსწავლის 

წიგნი

თბილისი  ''ბაკურ სულაკაური'' 2012წ. 359გვ.

164

გულნაზ ბარათაშვილი;ეკა ბერელაშვილი;მზისთვალა 

კეცხოველი;იზოლდა მელიქიშვილი;ნინო 

ნადარაია;ეთერ სულხანიშვილი.

ქართული ნაქარგობა თბილისი  ''ქარჩაძის'' 2011წ. 502გვ.

165

მურმან მიქაბერიძე გრაფიკა ფერწერა ქანდაკება                           (სახვითი 

ხელოვნების კურსი არქიტექტურისა და სხვა 

სკოლებისათვის)

თბილისი ''დია'' 2005წ. 215გვ.

166 თ.ჟორდანია,ნ.რაზმაძე,დ.თევძაძე შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2006წ. 80გვ.

167 ნ.შურაძე,ნ.ბოჭორიშვილი შრომის დაცვა თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1999წ. 81გვ.

168

ნ.თევზაძე, მ.გუჯაბიძე მეთოდური მითითებები არქიტექტურული გეგმარების 

საფუძვლებში

თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2000წ. 111გვ.

169

условные знаки для Топографических планов Масштабов 

1:5000,1:2000,1:1000,1:500

მოსკოვი ''НЕДРА'' 1973წ. 143გვ.

170

условные знаки для Топографических планов Масштабов 

1:5000,1:2000,1:1000,1:500

მოსკოვი ''НЕДРА'' 1989წ. 284გვ.

171 გრ.ხუნჯუა გეოდეზიის კურსი (II ნაწილი) თბილისი  ''ტექნიკა და შრომა'' 1948წ. 437გვ.



172

Г.А. Минаев, Н. И.  Шаткъо Техника Безопасности на Топографо-Геодезических 

Работах

მოსკოვი 1962წ. 226გვ.

173 ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (I ნაწილი) თბილისი ''განათლება'' 1974წ. 305გვ.

174 ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (II ნაწილი) თბილისი ''განათლება'' 1974წ. 332გვ.

175 ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (III ნაწილი) თბილისი ''განათლება'' 1983წ. 405გვ.

176 ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (IV ნაწილი) თბილისი ''განათლება'' 1983წ. 471გვ.

177 ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (VI ნაწილი) თბილისი ''განათლება'' 1975წ. 413გვ.

178 ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (VII ნაწილი) თბილისი ''განათლება'' 1977წ. 403გვ.

179 ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (VIII ნაწილი) თბილისი ''განათლება'' 1979წ. 446გვ.

180 ნ.თევზაძე, საინჟინრო გეოდეზია (IX ნაწილი) თბილისი ''განათლება'' 1980წ. 471გვ.

181 მ.თუშიშვილი კომპიუტერული გრაფიკა   (  I ნაწილი ) თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2006წ. 117გვ.

182

მ.კუბლაშვილი,ნ.ფილფანი,ვ.ჭაკოტაძე კომპიუტერული გრაფიკის საფუძვლები          (AUTO 

CAD 2008ბაზაზე)

თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2008წ. 195გვ.

183

კენეტ კოუბრე ფოტოჟურნალისტიკა                                                            

პროფესიული მიდგომა (მეხუთე გამოცემა)

თბილისი ''დიოგენე'' 2005წ. 416გვ.

184

გ.ჩიტაიშვილი,ნ.ნოზაძე კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა                  (AUTO 

CAD 2013) 

თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2013წ. 470გვ.

185

ნ.შურაძე,ნ.ბოჭორიშვილი შრომის დაცვა                                                 (დამხმარე 

სახელმძღვანელი)

თბილისი"ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1999წ. 81გვ.

186

დალი ნიკოლაიშვილი გეოინფორმაციული და ექსპერტული სისტემები 'თბილისის უნივერსიტეტი" 2004წ. 371გვ.

187 ა.ლუკოვნიკოვი შრომის დაცვა თბილისი ''განათლება'' 1982წ. 335გვ.

188

მარიანა ხუნძაყიშვილი,სარა ბივერი განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული 

სწავლება     (სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის)

თბილისი 2018წ. 161გვ.

189 ელისაბეთ ბეკმენი,ბერნარდ ტრაფორდი სკოლების დემოკრატიული მმართველობა  ''ევროპის საბჭო'' 2013წ. 107გვ.

190

თ.ედიბერიძე, თ.გაგოშიძე, თ.ჯიშკარიანი და სხ. პირველადი სამედიცინო დახმარება 

მასწავლებლებისთვის                        (ეპილეფსიური და 

სხვა პაროქსიზმული შეტევების დროს)

(USID) - "ფსიქომეტრული და საკონსულტაციო 

ასოციაცია

2012წ. 52გვ.



191

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი            

                       სკოლის მართვა      N3                                            

(ჟურნალი სკოლის ადმინისტრატორთათვის)       1. 

უსაფრთხო სკოლა                                              2. 

ინკლუზიური განათლება                                  3. 

ძალადობის პრევენცია                                       4. 

არაფორმალური განათლება

2018წ. 60გვ.

192

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი            

                       სკოლის მართვა  N2                                             

(ჟურნალი სკოლის ადმინისტრატორთათვის)       1. 

ეროვნული მიზნები                                                2. 

თანამედროვე სკოლა                                          3. 

წარმატებული დირექტორი                                    4. STEM 

განათლება

2017წ. 38გვ.

193

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი            

                       სკოლის მართვა   N1                                               

(ჟურნალი სკოლის ადმინისტრატორთათვის)       1. 

ეროვნული მიზნები                                                2. 

თანამედროვე სკოლა                                          3. 

წარმატებული დირექტორი                                    4. STEM 

განათლება

2017წ. 38გვ.

194

მაიკლ ველში; ალექსანდრა რიტკო; ლევან ბათიაშვილი; 

ნიკოლოზ ქოიავა ;ნინო ხატისაშვილი; ლევან საბაური.

,,მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური 

ანგარიშგების სტანდარტი და თვითსწავლების 

მასალები''

თბილისი 2018წ. 238გვ.

195

ჯიმშერ მჭედლიშვილი; ბადრი შარვაძე. "ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი"   "ინგლისურ-

ქართული ლექსიკონი"                                                            

(75 000 მდე სიტყვა და წინადადება)

2012წ. 566გვ.

196 მაია წერეთელი. "სასტუმროს სფეროს პრაქტიკული გზამკლევი" "KOLAEI" 2016წ. 111გვ.

197

условные знаки для Топографических планов Масштабов 

1:5000,1:2000,1:1000,1:500

მოსკოვი ''НЕДРА'' 1973წ. 143გვ.

198

რევაზ თოლორდავა ტოპოგრაფია გეოდეზიის საფუძვლებით  

(სახელმძღვანელო)

თბილისი ''გეოიდი-2011'' 2014წ. 237გვ.

199 აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე,თინა ჯოლბორდი გამოყენებითი ეკონომიკა ბიზნესში თბილისი "მერიდიანი" 2016წ. 371გვ.

200

აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე ეკონომიკური ანალიზი                             (ფაქტორული 

მარკეტინგული საინვესტიციო)

თბილისი  პოლიგაფიული ცენტრი  "ბარტონი"  2019წ. 142გვ.



201

თათია ცხადაია; დარეჯან კვანჭიანი; თამარ ღონღაძე; 

ნანა კუცია;ნანა ღონღაძე ;ნათელა მაღლაკელიძე.

ქართული ენა და ლიტერატურა ( მე-11 კლასი) 

მოსწავლის წიგნი 

 "მერიდიანი" 2012წ. 392გვ.

202

მაია ბლიაძე,  დავით კერესელიძე გეოგრაფია (მე-7 კლასი)                              მასწავლებლის 

წიგნი

"სულაკაური" 2019წ. 392გვ.

203

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი,,  ბიოლოგია (X კლასი )                                 მასწავლებლის 

წიგნი

"ტრიასი" 138გვ.
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