
მწერალი დასახელება წელი ტიპი

1 გულნაზ ერქომაიშვილი,ლია გიგაური,ნინო 

ტალახაძე.

"მეწარმეობის საფუძვლები" CD

2 "ჰიგიენური ნორმები საქართველოს შრომის 

კანონმდებლობა"

CD

3 "სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვა" CD

4 გ.ჩაჩანიძე, ქ.ნანობაშვილი, ბიზნეს - კომუნიკაცია CD

რომან  სამხარაძე, 1.Visual C#NET

ნ.კარბელაშვილი,რუსუდან 

ერისთავი,ალ.ველიჯანაშვილი

2.Adobe Photoshop

გ. ღვინეფაძე 3.Web-დაპროგრამება HTML,JavaScripb,PHP

თ. 

სტურუა,ე.ასაბაშვილი,გ.გოგიჩაიშვილი.თ.შეროზ

ია,მ.კაშიბაძე,ლ.პეტრიაშვილი,მ.ოხანაშვილი

4.საოფისე Word,Word,PoverPoint

მზია ტიკიშვილი  Excel 2007

კოტე იუდაშევი 5.Adobe Photoshop

6 მანანა მჭედლიშვილი,ნაირა ტაბატაძე "ფინანსური აღრიცხვა" 2012წ. CD

7 ვაჟა ქირია- James D. Halderman; Allan W.M. 

Bonnick; Д.A. Cocнин;  B.E. ЮТТ; 

borshenko,shumaxenko,fedorenko; 

Automotive Teсhnology Principles , Diagnosis, 

and Service; Automotive computer  Controlled  

Systems Diagnostic tools and techniques; 

АВТОТРОНИКА,ЕЛЕКТРО-

ОБОРУДОВАНИЕ  АВТОМОБИЛЕИ.

2000-2001წ. CD

8 Д.A. Cocнин, James D. Halderman, B.E. ЮТТ. АВТОТРОНИКА, Automotive Technology/ 

ვიდეო/

CD

9 დ.ფრიდონაშვილი,ჯ.იოსებიძე, მეთოდები,მითითებები პრაქტ.სამუშ. 

შესასრულებლად საგანში:საავტომობილო 

სატრანსპორტო საშ.ზოგადი კურსი/ვიდეო/

2012წ. CD

10 ზ.ღვინიაშვილი ავტომობილის დიაგნოსტიკის საფუძვლები 

/ლექციების კონსპექტი/

2012წ. CD

მიხეილ ზურიკაშვილი; 1.ავტომობილების სერვისის ოპერაციული 

სისტემების სრულყოფა;

მ.ოქროსაშვილი; 2.ლითონმცოდნეობის საფუძვლები 

დამწყებთათვის;

5

11

CD

CD1. 2013წ.         

2. 2009წ          

3. 2009წ



ვ. ჯაჯანიძე; 3. ავტომობილის რემონტის საფუძვლები;

12 კომპიუტერული უნარ-ჩვევები პროფესიული გადამზადებისა და 

პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგები

CD

13 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი

რაოდენობრივი წიგნიერება 2015წ. CD

14 მოსწავლის სახელმძღვანელო სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 2015წ. CD

15 საგადასახადო კოდექსი CD

16 შრომის სამართალი CD

17 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი - თინათინ დოლიაშვილი; გიორგი 

ლილუაშვილი.

ბუღალტრული აღრიცხვა 2015წ. CD

18 თამარ - ელენე გოგიშვილი,ნინო გომელაური მოლარე - ოპერატორის სახელმძვანელო CD

19 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი -ავტორი: შორენა ხუბუნაია

მეწარმეობა 2015წ. CD

20 ვ.ოთხოზარია;ზ ცირამუა; ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2015წ. CD

21 ბუღალტრის სამაგიდო წიგნი CD

22 საჯარო ფინანსები CD

23 ზ.ღვინიაშვილი ავტომობილის დიაგნოსტიკის საფუძვლები 

/ლექციების კონსპექტი/

2012წ. CD

24 სკოლის მართვა CD

25 ნ.კლდიაშვილი, ლ.კლდიაშვილი, რ.ქართველი საერთაშორისო სიტყვათა განმარტებითი 

ლექსიკონი

CD

26 თეა  ტეტელოშვილი,ნანა შავთვალაძე, ნინო 

შარაშენიძე,თინათინ კიღურაძე, ეკატერინე 

ქუთათელაძე.

ქართული ენა უცხოელი 

შემსწავლელებისათვის "აღმართი"A1-A2- B1 

დონე ( წიგნი და სავარჯიშოების  რვეული)

CD

27 ნათია გოგოლაური კონსულტანტ- გამყიდველი /სტუდენტის 

სახელმძღვანელო/,გაყიდვების 

ფსიქოლოგია,სანიტარიული წესები და 

ნორმები.

CD

28 უსაფრთხოების ტექნიკის წესები 

ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას

CD

29 იური მეჩითოვი, ანტისა (მაია) დეისაძე ფოტოგრაფიის სახელმძღვანელო CD

11 CD1. 2013წ.         

2. 2009წ          

3. 2009წ



30 ოფისები 1.ოფისის მენეჯმენტი და საქმისწარმოება. 

2.საჯარო დაწესებულებებში ადამიანური 

რესურსების მართვის 

სახელმძღვანელო(I,II,IIIნაწ.) 

3.საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №231.                  

4.საქართველოს კანონი

ნორმატიული აქტების შესახებ. 

5.საქართველოს მთავრობის

დადგენილება № 64.                    

6.საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი.                                 7.საქართველოს 

პრეზიდენტის

ბრძანებულება №414.

CD

31 ვ.ოთხოზორია;ზ ცირამუა;შ.სვანიშვილი. ქსელის ადმინისტრატორი - 

1.კომპიუტერული ქსელის საფუზვლები 

(მასწავლებლის გზამკვლევი).     2.ქსელური 

კავშირები და WAN ტექნოლოგიები (ქსელის 

ადმინისტრირება 2).                                              

3.მარშუტიზაცია და კომუტაცია ქსელებში 

(ქსელის ადმინისტრირება 

1).4.ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდამჭერი სპეციალისტი.

2015წ. CD

32 ვ.ადამია, 1. კომპიუტერული ქსელები (I ნწილი )      2. 

Linux ოპერაციული სისტემა 

სერვერებისათვის.

2009 წ CD

33 ი.კოვზანაძე    გ.კონტრიძე თანამედროვე საბანკო საქმე CD

34 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი პროფესიული კვალიფიკაციათა 

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა. 

(მასწავლებლის გზამკვლევი )                   

რ.კაკულია.    გ.ხელაია

1.მერწარმეობა                                          

2.ფულის მიმოქცევისა და კრედიტების 

ზოგადი თეორია

2015წ CD

35 სასწავლო ვებგვედების ჩამონათვალი ვებპროგრამისტი CD

36 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები საოფისე საქმე CD

37 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები საფინანსო სერვისები CD



38 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები ქსელები (V საფეხური)                                            

1. Cisco Press - 

Routing.TCP.IP.Volume.1.2nd.Edition.Oct.2005      

2. Deploying and Managing Windows Server 

2012   3. linux-esentials - The LPI Introductory 

Programme 

4.Microsoft_Introducing_System_Center 2012 

R2 Technical Overview _PDF                                                        

5.MICROSOFT_PRESS_EBOOK_INTRODUCI

NG_WINDOWS_SERVER_2012_R2_PDF                        

6. ვ. ოთხოზარია, ზ.ცირამუა - 

ინფორმაციულიული ტექნოლოგიები,2015წ.      

7. ვ. ოთხოზარია, ზ.ცირამუა, შ. სვანიშვილი - 

ინფორმაციულიული ტექნოლოგიების 

მხარდამჭერი სპეციალისტი,2015წ.                    

8. ვ. ოთხოზარია, ზ.ცირამუა, შ. სვანიშვილი - 

მარშუტიზაცია და კომუნიკაცია 

ქსელებში(ქსელის ადმინისტრირება 1)              

9. ვ. ოთხოზარია, ზ.ცირამუა, შ. სვანიშვილი - 

ქსელური კავშირები და WAN 

ტექნოლოგიები (ქსელის ადმინისტრირება 

2)                            10. ვ. ოთხოზარია, 

დ.გულუა, შ. სვანიშვილი - WINDOWS 

სისტემების ადმინისტრირება,2015წ. 11. Orin 

Thomas - Training Guide Administering 

Windows Server  2012 R2                                   

12. ზ.ცირამუა - კომპიუტერული ქსელის 

საფუძვლები (მასწავლებლის 

გზამკვლევი)2016წ.

CD

39 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები მერწარმეობა CD

40 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები საგამომცემლო საქმის ტექნიკური 

დიზაინერი

CD

41 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები სამგანზომილებიანი გრაფ. სპეციალისტი CD

42 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები რაოდენობრივი წიგნიერება CD

43 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები ინფორმაციის ტექნოლოგია CD

44 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები ინფორმაციული წიგნიერება CD

45 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები ინგლისური ენა CD

46 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები ინტერპერსონალური კომუნიკაცია• 

„Искусство переписки с работодателем“,•  

Е.Н. Скаженик -,,Деловое общение.“-

Таганрог, ,

2006წ. CD

47 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები ბუღალტრული აღრიცხვა CD



48 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები ქსელები (IV საფეხური)                                                   

1. . Cisco Press - 

Routing.TCP.IP.Volume.1.2nd.Edition.Oct.2005      

2. Deploying and Managing Windows Server 

2012   3. linux-esentials - The LPI Introductory 

Programme 

4.Microsoft_Introducing_System_Center 2012 

R2 Technical Overview _PDF                                                        

5.MICROSOFT_PRESS_EBOOK_INTRODUCI

NG_WINDOWS_SERVER_2012_R2_PDF                           

6. ვ. ოთხოზარია, ზ.ცირამუა - 

ინფორმაციულიული ტექნოლოგიები,2015წ.                                         

7. ვ. ოთხოზარია, ზ.ცირამუა, შ. სვანიშვილი - 

ინფორმაციულიული ტექნოლოგიების 

მხარდამჭერი სპეციალისტი,2015წ.                                           

8. ვ. ოთხოზარია, ზ.ცირამუა, შ. სვანიშვილი - 

მარშუტიზაცია და კომუნიკაცია 

ქსელებში(ქსელის ადმინისტრირება 1)               

9. ვ. ოთხოზარია, ზ.ცირამუა, შ. სვანიშვილი - 

ქსელური კავშირები და WAN 

ტექნოლოგიები (ქსელის ადმინისტრირება 

2)                            10. ვ. ოთხოზარია, 

დ.გულუა, შ. სვანიშვილი - WINDOWS 

სისტემების ადმინისტრირება,2015წ. 11. Orin 

Thomas - Training Guide Administering 

Windows Server  2012 R2                                    

12. ზ.ცირამუა - კომპიუტერული ქსელის 

საფუძვლები (მასწავლებლის 

გზამკვლევი)2016                           

CD

49 სასწავლო რესურსები; ინტერნეტ-ბმულები სამოქალაქო განათლება CD

50 თეიმურაზ კუნჭულია შრომის უსაფრთხოება გეოლოგიური 

სამუშაობის დროს

2017წ. CD

51 ნ. ფიფლფანი; მ.ყავრელიშვილი; თ.მაღრაძე კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის 

ოპერატორი

2016წ. CD

52 მარიამ ხაბეიშვილი ურბანიზირებული გარემო 

(არქიტექტურა),როგორც ხედვითი აღქმის 

ობიექტი, ავტორეფერატი. 

2015წ. CD

53 იური მეჩითოვი,ანტისა (მაია) დეისაძე ფოტოგრაფიის სახელმძღვანელო CD

54 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულული ცენტრი - მარინა 

მაისურაძე;ქეთევან ბერეკაშვილი;რეზოხასია და 

სხვა. 

არქიტექტორ-ტექნიკოსი 2015წ. CD

55 ჟორდანია თ., რაზმაძე ნ., თევზაძე დ 1.შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში, 

2.მეორე ნაწილი,შრომის უსაფრთხოება და 

ტექნიკის საფუძვლები მშენებლობის დროს.

2006წ. CD

56 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულული ცენტრი - ირმა ღარიბაშვილი;გივი 

დოლიძე;ნოდარ მათიაშვილი;ია მშვიდობაძე და 

სხვა.

ჰიდროტექნიკური მშენებლობა 2016წ. CD



57 U. S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT GLOSSARIES 

OF BLM SURVEYING AND MAPPING TERMS

დარგობრივი ინგლისური 

ტოპოგრაფებისთვის

CD

58 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულული ცენტრი

ტანსაცმლის მხატრული კონსტრუირება - 1. 

''ფანქრით და წყლის საღებავებით ხატვა''.2. 

''ტანსაცმლის კომპოზიციის შექმნა''

2016წ. CD

59 ლილი ფერაძე ტანსაცმლის კერვის ტექნოლოგია 2017წ. CD

60 ნინო დოლიძე ; ქეთევან ჩირგაძე სამკერვალო ნაკეთობათა ტექნოლოგია 

(ლაბორატორიული სამუშაოების 

მეთოდური მითითება)

2015წ. CD

61 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულული ცენტრი

მხატრული ქარგვა 2016წ. CD

62 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულული ცენტრი - მასწავლებლის 

გზამკლევი 

ფანქრით და წყლის საღებავებით ხატვა 2016წ. CD

63 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ქარგვა (მეთოდური მითითება) 2014წ. CD

64 ელისო ჩუბინიძე ;ირინა უგრეხელიძე. ქართული ნაქარგობის ტექნიკა    

(მეთოდური მითითებები)

2017წ. CD

65 ნინო დოლიძე ; მერაბ დათუაშვილი;ქეთევან 

ჩირგაძე ;ირინა უგრეხელიძე;ირინე 

ჩარკვიანი;ლია ლურსმანაშვილი;გულიკო 

კვანტიძე.

ქართული ეროვნული სამოსის 

ილუსტრირებული ცნობარი

2017წ. CD

66 MTD TRAINING EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS 2012წ. CD

67 Максим Ильяхов; Лудмила Саричева; Новые правили деловои переписки 2018წ. CD

68 ბ. მიხაილოვი სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების 

არქიტექტურა I

1978წ. CD

69 1. საქართველოს ფინანსათა მინისტრის 

ბრძანება N996

2. საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ

3. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ

4. საქართველოს მთავრობის დადგენილება 

N415

5. საქართველოს კანონი ,საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსი

6. საქართველოს ფინანსათა მინისტრის 

ბრძანება N999

CD

70 П.А. БРЫКИН ЕКОНОМИКА,ОРГАНИЗЦАИА И 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТОПОГРАФО - 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

1979წ. CD



71 ინტერნეტ-ბმულები ტოპოგრაფი CD

72 ინტერნეტ-ბმულები სამკერვალო წარმოება CD

73 Aktve Book (B1) CD

74 Aktve Book (A2) CD

75 მ.შელეგია მდივან - რეფერენტის სამაგიდო წიგნი 2009წ CD

76 ი. მარგალიტაძე მენეჯერის უნარ-ჩვევები 2009წ CD

77 ო. შუდრა მართვის კულტურა 2009წ CD

78 რომან  სამხარაძე, Visual C#NET CD

79 ნ.კარბელაშვილი,რუსუდან 

ერისთავი,ალ.ველიჯანაშვილი

Adobe Photoshop CD

80 გ. ღვინეფაძე Web-დაპროგრამება HTML,JavaScripb,PHP 2007წ CD

81 თ.სტურუა,ე.ასაბაშვილი,გ.გოგიჩაიშვილი.თ.შერ

ოზია,მ.კაშიბაძე,ლ.პეტრიაშვილი,მ.ოხანაშვილი;მ

ზია ტიკიშვილი

საოფისე Word,Word 2007,           PoverPoint 

2007,Excel 2007

2007წ CD

82 Aktve Book (A2) CD

83 Aktve Book (B1+) CD

84 Aktvate B1 CD 1- CD2

85 Aktvate   A2 CD

86 Aktvate B1+ CD 1- CD2

87 პროფესიული მომზადების პროგრამა სოციალური მედიის მართვა

ქართული ენა და ლიტერატურა - 1.ვახტანგ 

როდონაია,ნინო ნაკუდაშვილი,ავთანდილ 

არაბული,მარინე ხუციშვილი,ლალი დათაშვილი;

ქართული ენა და ლიტერატურა ( მე-11 

კლასი) მოსწავლის წიგნი 

88 2017წ; 2012წ. CD

2.ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა კუცია ქართული ენა და ლიტერატურა ( მე-10 

კლასი) მასწავლებლის წიგნი 



89  ჯეკ ლონდონი, მარტინ იდენი  CD

90 ლევან ცაგარელი ლიტერატურა და კინოხელოვნება CD

91 ბელა წიფურია ქართული ტექსტი 

საბჭოთა/პოსტსაბჭოთა/პოსტმოდერნულ 

კონტექსტში.

2016წ. CD

92 რენე უელეკი, ოსტინ უორენი ლიტერატურის თეორია 2010წ. CD

93 ირმა რატიანი ქართული მწერლობა და მსოფლიო 

ლიტერატურული პროცესი

2018წ. CD

94 თეიმურაზ  ორმოცაძე მათემატიკა  (აბიტურენტებისათვის) 2015წ. CD

95 რუსუდან ქანთარია,ლეილა ჩიჩუა ფიზიკა (VIII-IXკლასი)  მოსწავლის წიგნი 2014წ.-2019წ. CD

96 გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი ფიზიკა (X-XIკლასი)  მოსწავლის წიგნი 2012წ.-2019წ. CD

97 იური პაპავა,  ლევან გლურჯიძე, აკაკი 

გიგინეიშვილი

სტუ-ს ოთხსემესტრიანი ფიზიკის კურსის 

ამოცანები და ტესტები 

2016წ. CD

98 დევიდ ჰოლიდეი,რობერტ  რეზნიკი, ჯერლი 

უოლკერი

ფიზიკის საფუძვლები 2010წ. CD

99 ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი,,  ბიოლოგია X -XIკლასი 2013წ. CD

100 აივენგო შათირიშვილი, სულხან ცაგარელი, ილია 

ლაზრიშვილი

 ბიოლოგია 2011წ. CD

101 ნილ კემპბელი, ჯეინ რისი  ბიოლოგია 2009წ. CD

102 ნანი გვარიშვილი ხმელეთის ეკოსისტემები 2013წ. CD

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

მასწავლებლის წიგნი

2019წ. CD

104 გ. ლიპარტელიანი, დ. ლიპარტელიანი გეოგრაფიული კარტოგრაფიის 

ტერმინოლოგიური ცნობარი

2011წ. CD

105 მელორ ალფენიძე, ელიზბარ ელიზბარაშვილი, 

კობა ხარაძე

ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა, 2016წ. CD

88 2017წ; 2012წ. CD

2.ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა კუცია ქართული ენა და ლიტერატურა ( მე-10 

კლასი) მასწავლებლის წიგნი 

2.ნათელა მაღლაკელიძე, ნანა კუცია ქართული ენა და ლიტერატურა ( მე-12 

კლასი) მასწავლებლის წიგნი  



106 მერაბ გონგაძე, ლანა მზარელუა გეოგრაფიის შესავალი 2012წ. CD

107 მაია ჭანია მეწარმეობა, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარების ამოსავალი

2016წ. CD

1. საქართველოს გეოგრაფია  ( IX კლასი ) 2019წ.

2. მსოფლიოს გეოგრაფია ( X კლასი ) 2019წ.

3. გლობალური გეოგრაფია  ( XI კლასი ) 2012W.

1. ქიმია ( IX კლასი )                                 

მოსწავლის წიგნი

2. ქიმია ( X კლასი )                                    

მოსწავლის წიგნი

3. ქიმია ( XI  კლასი )                                 

მოსწავლის წიგნი

110 .შოთა სამსონია, მიხეილ გვერდწითელი, იოსებ  

ჩიკვაიძე, ლია კვირიკაძე

ორგანული ქიმია 2017წ. CD

111 ქეთევან კაკიტელაშვილი, გიორგი ნიჟარაძე, ნინო 

ჩიქოვანი, ირაკლი ჩხაიძე, მაია ქვრივიშვილი, 

ივანე წერეთელი

მსოფლიო კულტურა , X/XI/XII                

(მოსწავლის წიგნი)

2012წ. CD

112 თამარ მეიფარიანი, ლელა მიქიაშვილი, ირინე 

ჯალაღანია 

სამოქალაქო განათლება X [კლასი] :        

მოსწავლის სახელმძღვანელო

2012წ. CD

1. საქართველოს კონსტიტუცია 

2. საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია 

114 გრიერ ბუროუსი, ზვიად აბაშიძე, ქეთევან 

მუხიგული, სალომე დუნდუა, ამარ ქარაია

დემოკრატია და მოქალაქეობა                  

(საკითხავი მასალა სტუდენტებისთვის)

2017წ. CD

115 როლანდ თოფჩიშვილი ევროპის ეთნოლოგია, ეთნიკური ისტორია, 

ეთნიკური კულტურა (სახელმძზღვანელო 

სტუდენტებისათვის)

2009წ. CD

116 ნატო ახმეტელი, გვანცა აბდალაძე, ბონდო 

კუპატაძე, ნიკოლოზ მურღულია 

ისტორია, XI/XII  კლასი                                        

(მოსწავლის წიგნი)

2012წ. CD

1. ილია ჭავჭავაძე „კაცია- ადამიანი''

2. გოდერძი ჩოხელი „ცხრა შეკითხვა  სიყვარულის შესახებ''

3. გიორგი ლეონიძე „ყივჩაღის პაემანი„

4. ხალხური „შემომეყარა ყივჩაღი„ 

5. აკაკი წერეთელი „გამზრდელი“

6. კონსტანტინე გამსახურდია „ზარები გრიგალში“ 

109 გიული ანდრონიკაშვილი,დალი გულაია,მზია 

მამიაშვილი

CD108 მაია ბლიაძე, გია ჭანტურია, დავით კერესელიძე, 

ზურაბ სეფერთელაძე, 

2012W. CD

113 საქართველოს კონსტიტუცია CD

117 CD



7. ვაჟა-ფშაველა  „ღამე მთაში“ 

8. ვაჟა-ფშაველა „ალუდა ქეთელაური“ 

9. გალაკტიონ ტაბიძე „მთაწმინდის მთვარე“ 

10. გალაკტიონ ტაბიძე  „ქებათა ქება ნიკორწმინდას“  

11. ტიციან ტაბიძე „ლექსი მეწყერი“ 

12. ჯემალ ქარჩხაძე „იგი“ 

13. ლეო ქიაჩელი „ჰაკი აძბა“ 

14. გურამ რჩეულიშვილი „ალავერდობა“ 

15. ოთარ ჭილაძე „როდესაც ასე ახლოა გრემი“ 

16. რევაზ ინანიშვილი „ლარა“ 

17. ნიკოლოზ ბარათაშვილი  „მერანი“ 

118 ო.ჰენრი "მოგვთა საჩუქრები"

119 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულული ცენტრი -გიორგი 

კევლიშვილი,ვერა პაპასკირი,ნინო 

ლორთქიფანიძე.

საგამომცემლო საქმის ტექნიკური 

დიზაინერი  

2015წ. CD

120 მანანა ნანიტაშვილი, გიორგი შუბლაძე, მარკეტინგის მენეჯემეტი 2014წ. CD

121 Т.О. Бердник Художественное проектирование костюма и 

основы ескизной графики

2001წ. CD

122 В. И. Кoзлов Основы художественного оформления 

текстилных изделий

1981წ. CD

123 The definitive guide to logo design: 50 pro tips 

(Design a logo )

CD

124 Vectorizing Images dr_4 CD

125 Adobe Indesign help and tutorials 2014წ. CD

126 Хайди Толивер - Нигро Технологии печати 2006წ. CD

127 Френк. Романо Современные технологии издательско-

полиграфической отрасли

2006წ. CD

128 М.А. Райтман Визуальный дизайн: основы графики и 

предпечатной подготовки с помощью 

инструментов Adobe

2011წ. CD

129 И.А. Никулина. Верстка дизайн и допечатная подготовка в 

полиграфическом процессе

2010წ. CD

130 AdobeInDesign CS6  CLASSROOM IN A BOOK CD

117 CD



131 Steve Johnson AdobeInDesign CS6 onDemand CD

საქართველოს კონსტიტუცია 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსი 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი 

133 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულული ცენტრი - ე. ჩიკაშუა, ნ. 

ელიზბარაშვილი, ზ. დოლიძე, გ. კევლიშვილი

ვებ ინტერფეისის დეველოპერი 2015წ. CD

134 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულული ცენტრი - სერგო კარაკოზოვი, 

გიორგი კევლიშვილი, ეკატერინე ჩიკაშუა, 

ნიკოლოზ ელიზბარაშვილი 

ვებ ინტერფეისის დიზაინერი 2015წ. CD

135 გელა ღვინეფაძე AngularJS 2017წ. CD

136 Н,Г Киселева Т,Ю  Орлова И,Г „Основы архитектурной композиции“ 2004წ. CD

137 (перевод с испанского) Рисунок для архитекторов (перевод с 

испанского)

2004წ. CD

138 შეადგინა -პეტერ ლენიმ დიზაინის სახელმძღვანელო კულტურის 

ცენტრებისათვის

CD

139 Комар А.Г Строительные материалы и изделия 1988წ. CD

140 Edward Ford Make-Getting_Started_with_CNC;                     

Getting Started with CNC   

2016წ. CD

141 Team FME Effective Communication-Communications 

Skills

CD

142 William Vaughan  Digital Modeling 2012წ. CD

143 WM_learningScenario_3DPrintingGuide CD

144 Randy H.Shih Parametric Modeling with Autodesk Fusion 360 2018წ. CD

145 Help Guide Effective Communication CD

146 FPlnnovations FORINTEK Understanding CNC Routers CD

147 ნუგზარ თოდუა, ბაბულია მღებრიშვილი მარკეტენგის საფუძვლები 2009წ. CD

CD132 სამოქალაქო განათლება



148 მამუკა ხანთაძე ნაბეჭდი პროდუქციის წარმოება:              

ზოგადი წესები.

2018წ. CD

149 მოთხოვნები ფაილის მიმართ CD

150 საგამომცემლო საქმე, ტექნიკური 

რედაქტირება

2003წ. CD

151 В. В. Степаков, Л. В. Курцева Черчение 2012წ. CD

152 А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. 

Вышнепольский

Черчение 2009წ. CD

153 М. Белов, И. Зисер, С. Михайлов, А. Михайлова Основы дизайна (Введение в дизайн) 2016წ. CD

154 ინტერნეტ-ბმულები 1. გრაფიკული დიზაინის შესრულება.                     

2. ინდუსტრიული დიზაინის შესრულება.                      

3. ვებტექნოლოგიები

CD

155 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი-(პროფესიულ კვალიფიკაციათა 

განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა)

მასწავლებლის გზამკვლევი „მეწარმეობა“ 2015წ. CD

156 ანზორ შავგულიძე ხაზვის ზოგადი კურსი (VIII კლასი) 2002წ. CD

157 КАСАТКИНА  Т. Ю. ENGLISH FOR DESIGN STUDENTS                             

(Учевное пособие)

2013წ. CD

 1.ქართული როგორც უცხო ენა  ; - ნატა  

დავითაშვილი

1.  A2 ინტერაქციული სავარჯიშოები 2017წ. CD

2. ქართული ენა უცხოელი 

შემსწავლელებისთვის; - ნატა  დავითაშვილი

2.  "აღმართი" -  A2 ენის საფუძველი 

(მასწავლებლის წიგნი )

2017წ. CD

3. ქართული ენა უცხოელი 

შემსწავლელებისთვის; - ნანა შავთვალაძე,ნინო 

შარაშენიძე

3.  "აღმართი" -  A2 ენის საფუძველი        

(სამუშაო რვეული )

2014წ. CD

4. ქართული ენა უცხოელი 

შემსწავლელებისთვის; - ნანა შავთვალაძე,ნინო 

შარაშენიძე

4.  "აღმართი" -  A2 ენის საფუძველი        

(შემსწავლელის წიგნი )

2014წ. CD

5. ქართული ენა უცხოელი 

შემსწავლელებისთვის; - თინათინ 

კიღურაძე,ეკატერინე ქუთათელაძე

5.  "აღმართი" -  B1 ზღვრული დონე        

(მასწავლებლის წიგნი )

2014წ. CD

6. ქართული ენა უცხოელი 

შემსწავლელებისთვის; - თინათინ 

კიღურაძე,ეკატერინე ქუთათელაძე

6.  "აღმართი" -  B1 ზღვრული დონე        

(სამუშაო რვეული )

2015წ. CD

7. ქართული ენა უცხოელი 

შემსწავლელებისთვის; - თინათინ 

კიღურაძე,ეკატერინე ქუთათელაძე

7.  "აღმართი" -  B1 ზღვრული დონე        

(შემსწავლელის წიგნი )

2015წ. CD

159 ვექტორული გამოსახულების შექმნა და 

დამუშავება (CorelDraw)

CD

160 ო. ლანჩავა, ვ. ჭყონია, კ.ლეკვეიშვილი, შრომის დაცვა 2011წ. CD

158



161 ლალი ტაბატაძე ტრანსპორტი და ეკოლოგია 2011წ. CD

162 თენგიზ ურუშაძე  აგროეკოლოგია 2001წ. CD

163 თ. კუნჭულია, მ. ლურსმანაშვილი, ნ. 

მაჭავარიანი,  მ. ჯიქია, დ. გეორხელიძე

შრომის დაცვა 2005წ. CD

164 პირველადი გადაუდებელი დახმარება 2015წ. CD

165 ზოგადი პრაქტიკის ექთნებისათვის ჰოსპიტალამდელ ეტაპზე გადაუდებელი 

სამედიცინო დახმარება 

CD

166 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი-(პროფესიულ კვალიფიკაციათა 

განვითარების ხელშეწყობის 

პროგრამა)მასწავლებლის გზამკვლევი

 პირველადი გადაუდებელი დახმარება 2016წ. CD

167 Г. С. Курахтина Общая электротехника 2007წ. CD

168 Р. М.Иванов, И.А. Данилов ОбШАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА С ОСНОВАМИ 

ЕЛЕКТРОНИКИ 

2005წ. CD

169 Практическое пособие для слесаря Слесарное дело 2006წ. CD

170 А. С. Зенкин,И. В. Петко Справочное пособие слесаря - сборщика 1986წ. CD

171 Основы покраски CD

172 Азбука автомобильной окраски CD

173 Словарь терминов авторемонтных 

лакокрасочных материалов 

CD

174 М. Ю. Рачков Английский язык для изучающих 

автоматику   (B1-B2) 

2018წ. CD

175 М.А. Кузьмина Английский язык Сборник научно-

технических текстов

2017წ. CD

176 В.И. Кочергин БОЛЬШОЙ АНГЛО-РУССКИЙ ТОЛКОВЫЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

2016წ. CD

177 Приборы и инструменты CD

178 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი

ელექტრონული და ციფრული 

მოწყობილობების დიაგნოსტიკოს- 

შემკეთებლის სახელმძღვანელო 

2015წ. CD

179 Austin Hughes Bill Drury Electric Motors and Drives                 

(Fundamentals, Types and Applications)

CD



180 George Patrick Shultz Transformers and Motors  CD

181 ჯ.იოსებიძე; დ. ფრიდონაშვილი ავტომობილის შასის მოწყობილობა 2008წ. CD

182  ნ. ნაცვლიშვილი  მ. ნაცვლიშვილი „ წყალმომარაგება და წყალარინება“ 

profesia: zeinkal-santeqnikosi,                             

wyalmomaragebisa da wyalarinebis teqnikosi

2010წ. CD

183 გ.მეძმარიაშვილი  ავტომობილების ტექნიკური 

ექსპლუატაცია

1982წ. CD

184 ვ.სკაკუნი სახელმძღვანელო საზეინკლო საქმის 

სწავლებისათვის

1984წ. CD

185 ი.ბოროვსკიხი, ვ. კლენიკოვი, ა. საბინინი ავტომობილების მოწყობილობა 1986წ. CD

186 ნ. კროპივნიცკი  საზეინკლო საქმის ზოგადი კურსი 1971წ. CD

187 ჯემალ ხმიადაშვილი ავტოსერვისის საფუძვლები 2017წ. CD

188 ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების 

ლექსიკონი

2016წ. CD

189 ვ.ლეკიაშვილი, ნ.თოფურია ავტომობილების ტექნიკური ექსპლუატაცია 

(მეთოდური მითითებები პრაქტიკული 

სამუშაოების შესასრულებლად)

2009წ. CD

190    ზოგადი ცნება ავტომობილის შესახებ 

(მასწავლებლის სალექციო კონსპექტი)

CD

191 თენგიზ მუსელიანი ელექტროსამონტაჟო სამუშაოთა 

ტექნოლოგია (პროფესია - 

ელექტრომემონტაჟე)

2010წ. CD

192 ჯ.იოსებიძე, გ.აბრამიშვილი, გ.მიქაძე, თ.აფაქიძე,          

ა. ჩხეიძე, ხ. მღებრიშვილი

საავტომობილო საწვავ-საპოხი მასალების 

გამოყენება და ეკოლოგია

2009წ. CD

193 თ. მუსელიანი, მ. ქობალია  ელექტრომოწობილობათა ტექნიკური 

დიაგნოსტიკა (1 ნაწილი)

2009წ. CD

194 დ.ფრიდონაშვილი,ჯ.იოსებიძე,ა. ჩხეიძე ავტომობილი I (საავტომობილო ძრავის 

მოწყობილობა)ლექციების კონსპექტი

2011წ. CD

195 ვასილ  ქართველიშვილი, დავით  ძოწენიძე,          

ნუგზარ  ნავაძე 

საავტომობილო გადაზიდვები 2006წ. CD

196 ჯუმბერ იოსებიძე,დავით 

ფრიდონაშვილი,ალექსანდრე ჩხეიძე,ოთარ 

ხოხლოვი 

საავტომობილო შიგაწვის ძრავების 

მოწყობილობა

2017წ. CD

197 1. Е.Н  Морозова;                                                               

2. И.Н  МОРОЗ

1.English for IT Students                                                           

2.  ENGLISH FOR IT STUDENTS

1.2006წ. 

2.2010წ.

CD

198 1. Professional English use Computer Internet          

2. English for computer science students (8-е 

издание)

2.2012წ. CD



199 სსიპ -  კოლეჯი

„გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ -

შემდგენელი: ლელა მაისურაძე

ვექტორული გამოსახულების შექმნა და 

დამუშავება (CorelDraw)                           

(სალექციო სასწავლო კურსი)

2020წ. CD

200 სსიპ -  კოლეჯი

„გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ -

შემდგენელი: ლელა მაისურაძე

PDF დოკუმენტის დამუშავება                            

(Adobe Acrobat Pro Dc)                             

(სალექციო სასწავლო კურსი)

2020წ. CD

201 Autodesk Fusion 360 Training:

The Future of Making Things

Attendee Guide

CD

202 სსიპ -  კოლეჯი

„გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ -

შემდგენელი: შორენა მეფარიძე

დაზგა - დანადგარებთან  მუშაობა                          

(სალექციო სასწავლო კურსი)

2020წ. CD

203 სსიპ -  კოლეჯი

„გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ -

შემდგენელი: შორენა მეფარიძე

მასალათმცოდნეობა ინდუსტრიული 

დიზაინისთვის                                       

(სალექციო სასწავლო კურსი)

2020წ. CD

204 სსიპ -  კოლეჯი

„გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ -

შემდგენელი: შორენა მეფარიძე

 პროდუქტის ციფრული პროექტირება 

(Autodesk Fussion360)                                                         

(სალექციო სასწავლო კურსი)

2020წ. CD

205 სსიპ -  კოლეჯი

„გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ -

შემდგენელი: შორენა მეფარიძე

  CNC  დანადგართან  მუშაობა                                                      

(სალექციო სასწავლო კურსი)

2020წ. CD

206 სსიპ -  კოლეჯი

„გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ -

შემდგენელი: შორენა მეფარიძე

 პრაქტიკული პროექტი - ციფრული 

პროტოტიპირება                                                    

(სალექციო სასწავლო კურსი)

2020წ. CD

207 О. Б.  Дворецкая; Н. Ю. Казырбаева; Н. В. 

Новикова.

BUZINESS ENGLISH FOR SCHOOLS                                              

(Students Book)

2009წ. CD

208 GLOSSARIES OF BLM SURVEYING AND 

MAPPING TERMS

1980წ. CD

209 Московский государственный университет 

Геодезии и Картографии

ХРЕСТОМАТИА "АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК"                      

(1-IV семестры)

2010წ. CD

210 1.TOPOGRAPHY                                                             

2. A science of topography: From qualitative
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