
N დასახელება წიგნის ავტორი

1 ბიბლია

2 ახალი აღთქმა

3 გორან მბორგალი ჯაბუა ამირეჯიბი

4 დათა თუთაშხია ჯაბუა ამირეჯიბი

5 ჯინსების თაობა დ,ტურაშვილი

6 ჩაძირული ქალაქის ღამე დ,ტურაშვილი

7 დანაშაული და სასჯელი თ დოსტოევსკი

8 იდიოტი თ დოსტოევსკი

9 ძმები კარამაზიები ტომი 1 თ დოსტოევსკი

10 ძმები კარამაზიები ტომი 2 თ დოსტოევსკი

11 ტრიუმფალური თაღი ე.მ. რემარკი

12 ლექსები რ.ამაღლობელი

13 კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა გ.დოჩანაშვილი

14 სამოსელი პირველი გ.დოჩანაშვილი

15 მარტოობის ასი წელი გარსია მარკესი

16 ჩემი წიგნი გ.ჩოხელი

17 ქართული პროზა ტ.2    

18 ქართული პროზა  ტ3

19 ქართული პროზა ტ4

20 ქართული პროზა ტ5

21 ქართული პროზა ტ6

22 ქართული პროზა ტ7

23 ქართული პროზა ტ8

24 ქართული პროზა ტ9

25 ქართული პროზა ტ10                    

26 ქართული პროზა ტ11

27 ქართული პროზა ტ12

28 ქართული პროზა ტ13

29 ქართული პროზა ტ14

30 ქართული პროზა ტ15

31 ქართული პროზა ტ16

32 ქართული პროზა ტ17

33 ქართული  პროზა ტ18

34 ქართული პროზა ტ19

35 ქართული მწერლობა            

36 ქართული მწერლობა ტ2

37 ქართული მწერლობა ტ3

38 ქართული მწერლობა ტ4

39 ქართული მწერლობა ტ5

40 ქართული მწერლობა ტ6

41 ქართული მწერლობა ტ8

42 ქართული მწერლობა ტ9

43 ჩვენი საუნჯე   1ტ კ.კეკელიძე

44 ჩვენი საუნჯე  2ტ ალ.ბარამიძე

45 ჩვენი საუნჯე  11ტ დ.ბენაშვილი

46 ჩვენი საუნჯე  16ტ ი.გრიშაშვილი

47 ჩვენი საუნჯე  17ტ გ.აბაშიძე

48 ჩვენი საუნჯე  18ტ დ.შენგელია

49 ჩვენი საუნჯე 20ტ ხ.ბერულავა



50 ვეფხისტყაოსანი                     ა.ბარამიძე.კ.კეკელიძე.ა.შანიძე

51

ვეფხისტყაოსანი დასურათება მინიატურები  შესრ.16-18 

საუკუნეებში ამირანაშვილი

52 ვეფხისტყაოსანი დასურათება ილუსტრაციები 19-20 საუკუნე

53 ვეფხისტყაოსანი ა.აბრამიძე,კ,კეკელიძე

54 ვეხფხისტყაოსანი ი.აბაშიძე .ა.ბარამიძე  ...

55 витязъ в тигровой шкуре  шота руставели. ა.ბარამიძე

56 ვეფხისტყაოსანი ა.შანიძე.ა.ბარამიძე

57 витязъ в тигровой шкуре  шота руставели. კ.ბალმონტა

58 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ1                              030

59 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ2

60 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ3

61 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ4

62 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ5

63 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ6

64 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ7

65 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ8

66 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ9

67 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ10

68 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ11

69 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია  რუსულად

70 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია რუსულად

71 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია რუსულად

72 ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია რუსულად

73

ქართულის ენის განმარტებითი ლექსიკონი    038  ტ.1          

809.463(038) არნ.ჩოქობავა

74 ქართულის ენის განმარტებითი ლექსიკონი    038  ტ2               03 გ.წერეთელი

75 ქართულის ენის განმარტებითი ლექსიკონი    038  ტ3 ვ.თოფურია

76 ქართულის ენის განმარტებითი ლექსიკონი    038  ტ4   sworia არნ.ჩოქობავა

77 ქართულის ენის განმარტებითი ლექსიკონი    038 ტ5 არნ.ჩოქობავა

78 ქართულის ენის განმარტებითი ლექსიკონი    038 ტ6 არნ.ჩოქობავა

79 ქართულის ენის განმარტებითი ლექსიკონი    038 ტ7 არნ.ჩოქობავა

80 ქართულის ენის განმარტებითი ლექსიკონი    038  ტ8 არნ.ჩოქობავა

81 ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი (ერთტომეული) ირ.აბაშიძე.რ.მეტრეველი

82 რუსულ-ქართული ლექსიკონი    (2-ე ტომი) ნიკო ჩუბინნაშვილი

83 витязъ в тигровой шкуре  шота руставели. შ.ნუცუბიძე

84 შოთა რუსთველს ა.ბარამიძე,ვ.თოფურია

85 ინდო-ხატაელთა ამბავი ვეფხისტყაოსანში შ.ონიანი

86 витязъ в тигровой шкуре  шота руставели. კ.ა.ბალმონტა

87 витязъ в тигровой шкуре  шота руставели. ს.ცაიშვილი

88 витязъ в тигровой шкуре  шота руставели. კ.ჭიჭინაძე

89 витязъ в тигровой шкуре  шота руставели. ზაბოლოცკოვო

90 საქართველოს ისტორიის ნარკვევი 5-ე ტ.             941. გ.მელიქიშვილი

91 საქართველოს ისტორიის ნარკვევი 7-ე ტ. გ.მელიქიშვილი

92 საქართველოს ისტორიის ნარკვევი 8-ე ტ. გ.მელიქიშვილი

93 ი.ჭავჭავაძე 1-ე  ტ. საბჭოთა საქართველო

94 ი.ჭავჭავაძე 2-ე ტ. საბჭოთა საქართველო

95 ი.ჭავჭავაძე 3.-ე ტ. საბჭოთა საქართველო

96 ი.ჭავჭავაძე 4-ე  ტ. საბჭოთა საქართველო

97 ი.ჭავჭავაძე 5-ე ტ. საბჭოთა საქართველო

98 ი.ჭავჭავაძე  კაცია ადამიანი თბ.ნაკადული

99 ი.ჭავჭავაძე კაცია ადამიანი მ.ბეთანიშვილი

100 ი.ჭავჭავაძე წიწამური აკაკი ბაქრაძე

101 ი.ჭავჭავაძე სიკვდილი და დასაფლავება მ.სალარიძე

102 ა.წერეთელი 1 ტ. გ.გვერწითელი

103 ა.წერეთელი 2 ტ. გ.გვერწითელი



104 ა.წერეთელი 3 ტ. გ.გვერწითელი

105 ა.წერეთელი 4 ტ. გ.გვერწითელი

106 ა.წერეთელი 5 ტ. გ.გვერწითელი

107 აკაკის სამრეკკლო ჯ.თითმერია,ჩალიჩავა

108 ვ.ფშაველა თხზულებანი ე.პოლოლიკაშვილი

109 ვ.ფშაველა თხზულებანი გამომც.განათლება

110 ვ,ფშაველა დ.ბენაშვილი

111 ვ.ფშაველა სტუმარ-მასპინძელი ე.ახვლედიანი

112 ვ.ფშაველა შვილის ნუკრის ნაამბობი ზ.აბესაძე

113 ვ.ფშაველა 3,ტ გ.ლეონიძე

114 ვ.ფშაველა 4 ტ. გ.ლეონიძე

115 ვ.ფშაველა  9 ტ. გ.ლეონიძე

116 ვ.ფშაველა 10 ტ. გ.ლეონიძე

117 ვ.ფშაველა კაი ყმა ს.ცაიშვილი

118 ვ.ფშაველა პოემები მ.ზუბადალაშვილი

119 ვ.ფშაველას ხსოვნისადმი მიძღვნილი მ.ინასარიძე

120 ვ.ფშაველას რჩეული ერთტომეული ა.აბაშელი და აკაკი შანიძე

121 ვ.ფშაველა, ბაჩანა, მუხავ,მიყვარხარ.ტიალო ი.ქართველიშვილი

122 ვ.ფშაველა მიხ.ზანდუკელი

123 ვ.ფშაველა აფორიზმები და გამონათქვამები ჯ.ჭუმბურიძე

124 მ.ჯავახიშვილი ტ 2. გ.მერკვილაძე

125 მ.ჯავახიშვილი ტ 5. ს,ყუბანეიშვილი

126 მ.ჯავახიშვილი ტ.6 გ.გვერწითელი

127 მ.ჯავახიშვილი ტ.6 ირ.აბაშიძე

128 მ.ჯავახიშვილი მოთხრობები ქ.ჯავახიშვილი

129 მ.ჯავახიშვილი მოთხრობები ქ.ჯავახიშვილი

130 შოთა,ილია, აკაკი, ვაჟა და გალაქტიონი გ.ფანჯიკიძე

131 გურამ ფანჯიკიძე   1 ტომი მოთხრობები

132 გურამ ფანჯიკიძე   2 ტომი მოთხრობები

133 გურამ ფანჯიკიძე 3 ტომი მოთხრობები

134 კონსტანტინე გამსახურდია 1ტ. ი.აბაშიძე

135 კონსტანტინე გამსახურდია 3ტ. ი.აბაშიძე

136 კონსტანტინე გამსახურდია 5ტ. ლ.ნანიტაშვილი

137 კონსტანტინე გამსახურდია 6ტ. ი.აბაშიძე

138 კონსტანტინე გამსახურდია 7ტ. ი.აბაშიძე

139 კონსტანტინე გამსახურდია 9ტ. ნ.ინასარიძე

140 კონსტანტინე გამსახურდია მთვარის მოტაცება

141 ალ.ყაზბეგი 1ტ. შ.დემეტრაძე

142 ალ.ყაზბეგი 2ტ. შ.დემეტრაძე

143 ალ.ყაზბეგი ელგუჯა,ხევისბერი გოჩა

144 ლექსიკონი ქართული  1 ტომი სულხან საბა ორბელიანი

145 ლექსიკონი ქართული  1 ტომი სულხან საბა ორბელიანი

146 სულხან-საბა ორბელიანი  1 ტომი თხზულებანი ს.ყუბანეიშვილი, რ.ბარამიძე

147 სულხან-საბა ორბელიანი  2  ტომი თხზულებანი ალ.ბარამიძე, ე.მეტრეველი

148 სულხან-საბა ორბელიანი , სიტყვის კონა ს. იორდანიშვილი

149 სულხან-საბა ორბელიანი, სიტყვის კონა ს.იორდანიშვილი

150 სულხან-საბა ორბელიანი , სიბრძნე სიცრუისა ლ.მენაბდე

151 გრიგილ ორბელიანი ე.მაღრაძე

152 გრიგილ ორბელიანი, პოეზია ა.გაწერელია

153 გრიგოლ ორბელიანი თხუზულებათა სრული კრებული ა.გაწერელია

154 გრიგოლ ორბელიანი , გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრება ე.მაღრაძე

155 გრიგოლ ორბელიანი, გამოჩენილ ადამიანთა ცხოვრება ე.მაღრაძე

156 ვასილ ბარნოვი, თხუზულებანი 2 ტომი გ.ლეონიძე

157 ვასილ ბარნოვი, თხუზულებანი 4 ტომი გ.ლეონიძე

158 ვასილ ბარნოვი, თხზულებანი 6 ტომი გ.ლეონიძე

159 ვასილ ბარნოვი ,თხზულებანი 5 ტომი გ.ლეონიძე



160 ვასილ ბარნოვი, თხზულებანი 7 ტომი გ.ლეონიძე

161 ვასილ ბარნოვი ,თხზულებანი 8 ტომი გ.ლეონიძე

162 ვასილ ბარნოვი, თხზულებანი 9 ტომი გ.ლეონიძე

163 ვასილ ბარნოვი თხზულებანი 10 ტომი გ.ლეონიძე

164 გალაქტიონ ტაბიძე 1 ტომი თხზულებანი ვ.ჯავახაძე

165 გალაქტიონ ტაბიძე 1 ტომი თხზულებანი ვ.ჯავახაძე

166 გალაქტიონ ტაბიძე , 4 ტომი ლექსები გ.გვერწითელი

167 გალაქტიონ ტაბიძე, 5 ტომი გ.გვერწითელი

168 გალაქტიონ ტაბიძე, 5 ტომი გ.გვერწითელი

169 გალაქტიონ ტაბიძე, 6 ტომი გ.გვერწითელი

170 გალაქტიონ ტაბიძე 6 ტომი გ.გვერწითელი

171 გალაქტიონ ტაბიძე  7 ტომი გ.გვერწითელი

172 გალაქტიონ ტაბიძე 7 ტომი გ.გვერწითელი

173 გალაქტიონ ტაბიძე 8 ტომი გ.გვერწითელი

174 გალაქტიონ ტაბიძე 9 ტომი გ.გვერწითელი

175 გალაქტიონ ტაბიძე  9 ტომი გ.გვერწითელი

176 გალაქტიონ ტაბიძე 9 ტომი გ.გვერწითელი

177 გალაქტიონ ტაბიძე 10 ტომი გ.გვერწითელი

178 გალაქტიონ ტაბიძის პოეზიის პრობლემური საკითხეები ლ.სორდია

179 თამაზ ჭილაძე მდგმურები

180 ოთარ ჭელიძე ლექსები

181 ოთარ ჭელიძე ლექსები

182 ოთარ ჭელიძე ლექსები

183 ოთარ ჭელიძე   ტომი 2 ლექსები,ბალადები, პოემები

184 ვახტანგ ჭელიძე ფიქრები ხვალინდელ დღეზე

185 ვახტანგ ჭელიძე ფიქრები ხვალინდელ დღეზე

186 ვახტანგ ჭელიძე ქართლის ცხოვრების ქრონიკები

187 ოთარ ჭილაძე   2 ტომი თხზულებენი

188 ოთარ ჭილაძე   2 ტომი თხზულებენი

189 ოთარ ჭილაძე   2 ტომი თხზულებენი

190 ოთარ ჭილაძე   2 ტომი თხზულებენი

191 ოთარ ჭილაძე   3 ტომი თხზულებენი

192 ოთარ ჭილაძე 3 ტომი თხზულებენი

193 ოთარ ჭილაძე 3 ტომი თხზულებენი

194 ოთარ ჭილაძე ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან

195 ოთარ ჭილაძე მარტის მამალი

196 რეზო ჭეიშვილი თხზულებენი

197 რეზო ჭეიშვილი თხზულებენი

198 რეზო ჭეიშვილი პირველი

199 რევაზ ჯაფარიძე  2 ტომი

200 რევაზ ჯაფარიძე  2 ტომი

201 რევაზ ჯაფარიძე  3 ტომი

202 ვახტანგ ჯავახაძე სხვადასხვა

203 ვახტანგ ჯავახაძე სხვადასხვა

204 ვახტანგ ჯავახაძე სხვადასხვა

205 ელგუჯა მაღრაძე 1 ტომი გრიგოლ ორბელიანი

206 ელგუჯა მაღრაძე 2 ტომი გოდება, წერილები

207 გრიგოლ რობაქიძე გველის პერანგი, ფალესტრა

208 გრიგოლ რობაქიძე გველის პერანგი, ფალესტრა

209 გრიგოლ რობაქიძე გველის პერანგი, ფალესტრა

210 გრიგოლ რობაქიძე გველის პერანგი, ფალესტრა

211 ლექსო არ დაიკარგები ალ.ჭინჭარაული

212 ლექსო არ დაიკარგები ალ.ჭინჭარაული

213 ლექსო არ დაიკარგები ალ.ჭინჭარაული

214 ლექსო არ დაიკარგები ალ.ჭინჭარაული

215 არჩილ სულაკაური  წიგნი პირველი მოთხრობები



216 არჩილ სულაკაური წიგნი პირველი მოთხრობები

217 არჩილ სულაკაური წიგნი მეორე მოთხრობები

218 არჩილ სულაკაური  წიგნი მეორე მოთხრობები

219 არჩილ სულაკაური  წიგნი მეორე მოთხრობები

220 ოთარ ჩხეიძე   ტომი მეორე თხზულებენი

221 სიყვარულის წიგნი გივი გეგეჭკორი

222 ტიციან ტაბიძე   წერილები ლეტერატ.და ხელოვ. ირ.აბაშიძე

223 რევაზ მიშველაძე ჯაჭვი, ნოველები

224 რევაზ მიშველაძე ჯაჭვი, ნოველები

225 მუხრან მაჭავარიანი ლექსები

226 მურმან ლებანიძე ლექსები

227 მურმან ლებანიძე ლექსები

228 მურმან ლებანიძე ლექსები

229 ანასტასია ერისთავი ხოსტარია მოლიპულ გზაზე, ბედის ტრიალი

230 ფუცუ დგებუაძე-ფულარია ოქროს ბეჭედი

231 ფუცუ დგებუაძე-ფულარია ოქროს ბეჭედი

232 თამაზ ბიბილური ნაწარმოებები

233 რაფიელ ერისთავი რჩეული თხზულებანი

234 რაფიელ ერისთავი ლექსები, პოემები

235 რაფიელ ერისთავი ლექსები,პოემები

236 მორის ფოცხიშვილი პოეზია

237 შოთა ნიშნიანიძე პოეზია

238 ჯანსულ ჩარკვიანი პოემები, ლექსები

239 ჯანსულ ჩარკვიანი პოემები, ლექსები

240 ჯანსულ ჩარკვიანი ძველი და ახალი. ლექსები

241 ჯანსულ ჩარკვიანი ლექსები,პოემები

242 პაოლო იაშვილი პოეზია.პრიზა,თარგმანები

243 პაოლო იაშვილი პოეზია.პრიზა,თარგმანები

244 მიხაილ ბულგაკოვი თეთრი გვარდია, თატრალური რომანი

245 მიხაილ ბულგაკოვი თეთრი გვარდია, თატრალური რომანი

246 მიხაილ ბულგაკოვი თეთრი გვარდია, თატრალური რომანი

247 მიხაილ ბულგაკოვი თეთრი გვარდია, თატრალური რომანი

248 ლევან გოთუა უგზო ქარავანი

249 ლევან გოთუა გმირთა ვარამი 1-2 ტომი

250 ლევან გოთუა გმირთა ვარამი  3 ტომი

251 ლევან გოთუა  ცხოვრება და შემოქმედება ა.მირიანაშვილი

252 ქართული კლასიკური პოეზიის ანთოლოგია გრ.აბაშიძე

253 რაჟდენ გვეტაძე რომანები

254 ალექსანდრე ქუთათელი  1-2 ტომი პირისპირ

255 ალექსანდრე ქუთათელი  3 ტომი მოთხრობები

256 სერგო კლდიაშვილი  2 ტომი მოთხრობები

257 სერგო კლდიაშვილი 2 ტომი მოთხრობები

258 სერგო კლდიაშვილი დიდი სარკე ბავშვის ოთახში

259 სერგო კლდიაშვილი რჩეული  პროზა

260 სერგო კლდიაშვილი მოთხრობები

261 დავით კლდიაშვილი სამი მოთხრობა

262 დავით კლდიაშვილი სამი მოთხრობა

263 დავით კლდიაშვილი სამი მოთხრობა

264 დავით კლდიაშვილი  ტომი პირველი თხზულებენი

265 დავით კლდიაშვილი  ტომი მეორე თხზულებენი

266 ქართული პოეზია  ტომი 3 თეიმურაზ პირველი, არჩილი

267 ქართული პოეზია  ტომი 8 აკაკი წერეთელი

268 ქართული პოეზია  ტომი 12 20 საუკუნის პოეზია



269 ქართული პოეზია ტომი 13 გალაქტიონ ტაბიძე

270 ქართული პოეზია ტომი 14 20 საუკუნის პოეზია

271 ქართული პოეზია ტომი15 20 საუკუნის პოეზია

272 ქართული პოეზია 16 ქალაქური პოეზია

273 ქართული პოეზია 16 ქალაქური პოეზია

274 ქართული პოეზია 16 ქალაქური პოეზია

275 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ქართველი რომანტიკოსები

276 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ქართველი რომანტიკოსები

277 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ჰაინრიხ ჰაინე

278 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ჯეფრი ჩოსერი

279 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ჯეფრი ჩოსერი

280 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ნიზამი განჯელი

281 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა უილიამ თეკერი

282 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ადამ მიცკევიჩი

283 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ნ.გოგოლი

284 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ნიზამი განჯელი

285 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ჯეფრი ჩოსერი

286 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა რაბინდრანათ თაგორი

287 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა მარკ ტვენი

288 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ჰომეროსი

289 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა მატკ ტვენი

290 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ჯონ მილტონი

291 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ივან ვაზოვი

292 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ჯეკ ლონდონი

293 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ჰენრიკ იბსენი

294 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ჯოვანო ბოკაჩო  2 ტომი

295 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა ჯოვანო ბოკაჩო  1 ტომი

296 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა უილიამ თეკერი

297 ა.პუშკინი,თ.დოსტოევსკი, ი.ბუნინი ნაწარმოებები

298 ვლტავის მადონა მოთხრობები

299 უოლტერ სკოტი აივენჰო

300 ჰარი მორგანი ერნესტ ჰემინგუეი

301 თეთრი ღამეეები თ.დოსტოევსკი

302 მკვდარი სახლის ჩანაწერები თ.დოსტოევსკი

303 მკვდარი სახლის ჩანაწერები თ.დოსტოევსკი

304 მოთხრობები თ.დოსტოევსკი

305 ყმაწვილი თ.დოსტოევსკი

306 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა მ.სერვანტესი  დონ კიხოტი 1 ტომი

307 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა მ.სერვანტესი  დონ კიხოტი 1 ტომი

308 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა მ.სერვანტესი  დონ კიხოტი 1. ტომი

309 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა მ.სერვანტესი  დონ კიხოტი 2 ტომი

310 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა მ.სერვანტესი  დონ კიხოტი 2 ტომი

311 მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა მ.სერვანტესი  დონ კიხოტი 1 ტომი

312 სიბრძნის სიმფონია აკაკი გელოვანი

313 ქართლის ცხოვრევის ქრონიკები ვახტანგ ჭელიძე

314 ქართული ხალხური პოეზია 5 ტომი მ.ჩიქოვანი.ნ.შანიძე

315 ქართული ხალხური პოეზია 5 ტომი მ.ჩიქოვანი.ნ.შანიძე

316 ქარტული წიგნი ბიბლიოგრაფია  1 ტომი გ.კიკნაძე

317 ქარტული წიგნი ბიბლიოგრაფია  2  ტომი გ.კიკნაძე

318 მიაქელ მოდრეკილის ჰიმნები   -  წიგნი 1 ვ.გვახარია

319 მიაქელ მოდრეკილის ჰიმნები   -  წიგნი 2 ვ.გვახარია

320 მიაქელ მოდრეკილის ჰიმნები - წიგნი 3 ვ.გვახარია

321 ქართული მოთხრობა კ.ლორთქიფანიძე

322 ქართული მოთხრობა კ.ლორთქიფანიძე

323 ქართული ლექსიკონი ნიკო ჩუბინაშვილი

324 ქართული ლექსიკონი ნიკო ჩუბინაშვილი



325 მართლმადიდებელი ქრისტეანის ბიბლიოთეკა სიტყვა მართლისა სარწმუნოებისა 2 ტ.

326 მართლმადიდებელი ქრისტეანის ბიბლიოთეკა სიტყვა მართლისა სარწმუნოებისა 2 ტ.

327 ქართულ კილო-თქმათა სიტყვის კონა ალ.ღლონტი

328 საქართველოს ისტორია გ.მელიქიშვილი

329 ყარამანიანი ა.გვახარია

330 ქართული საბჭოთა პოეზიის ანთოლოგია გ.აბაშიძე

331 ქართული საბჭოთა პოეზიის ანთოლოგია გ.აბაშიძე

332 უილიამ შექსპირი  ტ.1 თხზულებენი

333 უილიამ შექსპირი  ტ.3 თხზულებენი

334 უილიამ შექსპირი მეფე ლირი

335 უილიამ შექსპირი 1 ტ. ტრაგედიები

336 უილიამ შექსპირი 1.ტ. ტრაგედიები

337 უილიამ შექსპირი 2ტ, ტრაგედიები

338 უილიამ შექსპირი 3ტ. ტრაგედიები

339 გრაფი მონტე-კრისტო ა.დიუმა

340 გრაფი მონტე-კრისტო ა.დიუმა

341 ბალზაკი სტეფან ცვაიგი

342 ბალზაკი სტეფან ცვაიგი

343 ოდისეა ჰომეროსი

344 ოდისეა ჰომეროსი

345 ციტადელი ა.კრონინი

346 ციტადელი ა.კრონინი

347 ლექსები ა.პუშკინი

348 ლექსები ა.პუშკინი

349 ბოშე ბი პოლტავა ა.პუშკინი

350 პუშკინი საქართველოში ი.კ.ენიკოლოპოვი

351 ტიბოს ოჯახი 1 ტომი როჟე მერტინ დიუ გარი

352 ტიბოს ოჯახი 2  ტომი როჟე მერტინ დიუ გარი

353 ფორსაიტების საგა 1ტომი ჯონ გოლზუორთი

354 მოგზაურობის სურათები ჰაინრიხ ჰაინე

355 ოდისეა ჰომეროსი

356 ბაგრატიონი ს.გოლუბოვი

357 ზამტრის ზრაპარი უ.შექსპირი

358 მოხუცი და ზღვა ერნესტ ჰემინგუეი

359 მოხუცი და ზღვა ერნესტ ჰემინგუეი

360 ჰაჯი-მურატი ლევ.ტოლსტოი

361 შემოქმედება ემილ ზოლა

362 похищение луны - том первый константинэ гамсахурдиа

363 десница великово мастера  - том втарой константинэ гамсахурдиа

364 давид строитель  - том третий константинэ гамсахурдиа

365 давид строитель - том четвертый константинэ гамсахурдиа

366 цветение лозы - том пятый константинэ гамсахурдиа

367 улыбка диониса. Страницы жизни гёте - том шестой константинэ гамсахурдиа

368 давид строитель константинэ гамсахурдиа

369 десница великово мастера константинэ гамсахурдиа

370 десница великово мастера константинэ гамсахурдиа

371 улыбка диониса. Страницы жизни гёте - том шестой константинэ гамсахурдиа

372 საბავშვო ენციკლოპედია 12-ე ტომი ვ.ბერიძე. თ.საყცვარელიძე...

373 ტომ სოიერის თავგადასავალი მარკ ტვენი

374 ტომ სოიერის თავგადასავალი მარკ ტვენი

375 ტომ სოიერის თავგადასავალი მარკ ტვენი



`


