
სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ 

 

ბიბლიოთეკის 2021 წლის ანგარიში 
 

2021 წლისთვის ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნების რაოდენობა: ერთი დასახელების 240 ცალი წიგნი (39 

ქსეროასლი), ჯამში - 1379 ცალი. 

 

ბიბლიოთეკაში არსებული CD დისკების რაოდენობა: ერთი დასახელების 231 ცალი, ჯამში - 508 ცალი. 

 

ზემოაღნიშნულ პერიოდში ბიბლიოთეკამ სულ შეისყიდა 5 ერთეულის დასახელების წიგნი: 

1. ნარიმან ტერაშვილი - „დღგ ახალი მარეგულირებელი ნორმები და მათი კომენტარები“; 

2. ლევან საბაური - „ფინანსური აღრიცხვა II = Financial Accounting II“; 

3. შოთა ელიავა - „პრაქტიკული ბუღალტერია მშენებლობაში“; 

4. შოთა ელიავა; ლია ელიავა - „პრაქტიკული ბუღალტერია ყველასათვის“; 

5. ლ.საბაური, ნ.კვატაშიძე - „შესავალი ფინანსურ აღრიცხვაში, აღრიცხვა/ აუდიტი /ანალიზი“. 

2021 წელს ბიბლიოთეკას უსასყიდლოდ, საჩუქრად გადაეცა 11 ერთეულის დასახელების წიგნი: 

1. „ტექნიკა და უსაფრთხოება“ ყველაფერი საინჟინრო სისტემებისა და უსაფრთხოების შესახებ (ჟურნალი); 

2. „ტექნიკა და უსაფრთხოება“ შემეცნებითი გამოცემა საინჟინრო სისტემებისა და უსაფრთხოების შესახებ  

(ჟურნალი); 

3. „საავტომობილო გზების მშენებლობა“ სახელმძღვანელო პროფესიული განათლების 

სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის/; 

4. „ფინანსური აღრიცხვა II = Financial Accounting II“; 

5. „დღგ ახალი მარეგულირებელი ნორმები და მათი კომენტარები“; 

6. „პრაქტიკული ბუღალტერია მშენებლობაში“; 

7. „პრაქტიკული ბუღალტერია ყველასათვის“ - ბუღალტრული გატარებები,ბალანსის შედგენა 

ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის ანალიზი ფინანსური ანგარიშგების მომზადება. 450-მდე 

მაგალითი; 

8. „შესავალი ფინანსურ აღრიცხვაში“/აღრიცხვა აუდიტი ანალიზი/; 

9. „ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები“; 

10. „გლობალური ბიზნეს ეთიკა“/სახელმძღვანელო უფროსი კლასებისათვის/; 

11. „იურიდიული პირების დაკრედიტება“. 

 

CD - დისკები: 

1. მარინა მაისურაძე - „ფინანსური აღრიცხვა“; 

2. კობა ბასილაია - „საბანკო საქმე“; 

3. გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი - „მათემატიკა“ {XI კლასი}; 

4. ქეთევან მუხიგული, თამარ ქარაია - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სამოქალაქო 

განათლების კურსი/მასწავლებლის გზამკლევი/; 

5. ქეთევან მუხიგული, თამარ ქარაია - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სამოქალაქო 

განათლების კურსი/სტუდენტის სახელმძღვანელო/; 

6. სამოქალაქო განათლება;  

7. „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“/60 წლისთავი /სპეციალური გამოცემა; 

8. ინსტრუქტაჟი „ნოვა“; 

9. „სატვირთველი“.                                                                         

 

ზემოაღნიშნულ პერიოდში ბიბლიოთეკის სერვისით ისარგებლეს, როგორც პროფესიულმა სტუდენტებმა, ასევე 

კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა. 

2021 წელს ბიბლიოთეკიდან წიგნის გატანა - დაბრუნების დაფიქსირებულია 78 ხელმოწერა (28-ამ ისარგებლა 

გახანგძლივების უფლებით). 

2021 წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკიდან არ ჩამოწერილა არცერთი დაზიანებული, მორალურად 

მოძველებული და სასწავლო პროცესისთვის შეუსაბამო წიგნი. 


