შემოსული ლიტერატურის ნუსხა
№

ავტორი

დასახელება

წელი

1 ხუსკივაძე ი.

ისლამი ქართულ სახვით ხელოვნებასა და
ხუროთმოძღვრებაში

2018

2
3

კულტურა და მხატვრული ცხოვრება
საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში (1918-1921)
ვარლა

2018
2018

4
5
6
7 კალანდია გ.
8
9
10
11 დარჩია ქ.
12
13 იზორია მ.
14
15
16 რიპკემა დ.

კირილე ზდანევიჩი ცხოვრება და შემოქმედება
ნიკოლოზ ყაზბეგი
ქისტების ტრადიციული მუსიკა პანკისის
ხეობა,საქართველო
ევროპული ხელოვნება და საქართველო
ჟანრი ლოლაშვილი
თემურ ნინუა
გურამ გელოვანი
ლალი ემა ლალაევა-ედიბერიძე
ალექსანდრე შერვაშიძე (ჩაჩბა) 150
რევაზ იაშვილი
პანკისი და ქისტები
პონტოელი ბერძნების კულტურული
მემკვიდრეობა
მემკვიდრეობის დაცვის ეკონომიკა

18 გოგოლაშვილი კ.

Unesco-ს კონვენცია მსოფლიო კულტურული და
ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ
ევროკავშირი ჰიბრიდული საფრთხეების წინაშე
121

19 უტიაშვილი შ.

იძებნება:საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა
ჩრდილოეთ კავკასიასთან მიმართებით 122

17

20 გოცირიძე ა.
21
22
23
24
25

აბესაძე გ.
აბესაძე გ.
ზაგაშვილი გ.
გაჩეჩილაძე ლ.
გაჩეჩილაძე ლ.

26 გაჩეჩილაძე ლ.
27 თავდიშვილი მ.
28 კუციავა ვ.

რუსული დესტრუქციული კიბეროპერაციებისაგან
თავდაცვის ძირითადი სტრატეგიული
მიმართულებები 123
თანამედროვე ქართული პოლიტიკური სცენის
აქტორები
პოლიტიკური კულტურა
ჰერალდიკის საფუძვლები
დაპროგრამების ენა
დაპროგრამების ენა
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++
ენაზე
სოსო სიგუა-ფილოლოგი და კულტუროლოგი
ციფრული სქემატექნიკა1საშინაო
დავალების,საკონტროლო წერისა და გამოცდების
შეკითხვათა კრებული

2018
2018
2018
2018
2016
2018
2018
2018
2008
2018
2018
2018
2018
2014
2019
2019

2019
2014
2015
2006
2018
2018
2017
2019
2019

29 კუციავა ვ.
30 მექვაბიშვილი ე.
31 ბლიაძე მ.
32
33 Наморадзе Н.
34 თვალავაძე ი.
35 მაისურაძე დ.
36 სადრაძე ვ.
37 ილურიძე კ.
38 ჩოჩია .
39
40
41
42
43
44

მჭედლიშვილი კ.
ბერიაშვილი მ.
წიქარიშვილი მ.
გაბუნია დ.
ხარაიშვილი ო.

45 ფოფორაძე ნ.

ციფრული სქემატექნიკა 2 საშინაო დავალების,
საკონტროლო წერისა და გამოცდების შეკითხვათა
კრებული
გლობალიზაციის ეპოქის ფინანსური კრიზისები
და საქართველოს ეკონომიკა
ახალი ტექნოლოგიები ბიზნესში,მრეწველობაში,
ტრანსპორტში
სამების მადლით მოვდივართ სამნი
Краткий курс сопротивления Материалов ч.2
ეროვნული მოძრაობის კვალდაკვალ
იუდას მორალი ანუ სომხური საქმე საქართველოში
არქეოლოგიური ძეგლების საველე კვლევა-ძიების
მეთოდიკა ნაწ.1
დეტალების მოდელების აგება და ნახაზების
შექმნა AUTODESK INVENTOR სისტემაში
გაზეთის კითხვა და საუბარი პოლიტიკაზე
საავტომობილო გზების დაპროექტების
საფუძვლები
სახელმიფო და რელიგია
ბიოეთიკა
მშენებლობის შეფასება
გეოგრაფიული აღნიშვნები
სიმინდის მოსავლიანობის პროგნოზირება
ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ქვედა და შუაიურული
ფიქლებრივი ტერიგენული ნალექების
გეოლოგიური შესწავლა

2019
2018
2019
2019
2018
2019
2017
2019
2019
2005
2016
2017
2009
2009
2018
2019
2019

