N

დასახელება

წიგნის ავტორი
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ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები

ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი
ვ.ოთხოზორია, ზ.ცირამუა

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

ნ.სუმბაძე, თ.მახარაძე

წიგნები კალატოზი

usaid

წიგნები ,,მეფილე-მომპირკეთებელი''

usaid

წიგნები ,,მღებავი''

usaid

წიგნები ,,თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი''

usaid

წიგნები რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოება (მებეტონე-მეარმატურე)

usaid

წიგნები ,,მძიმე ტექნიკის ოპერატორი''

usaid

წიგნები ,,შემდუღებელი''

usaid

ელექტროშედუღებელი

ცეგელსკი

შედუღების პროცესების თეორია

ს.იაკობაშვილი

ხელით რკალური შედუღების ტექნოლოგია

ვ.მ. რობაკოვი, კ.პ.ვაშჩანოვი
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АТЛАС МИРА

1

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები CD

შემიკლებები და პირობითი აღნიშვნები შედუღებასა და მონათესავე ტექნოლოგიებში ტ. ვასილენკო, ნ.დიმიტრიევა
რუსულ-ქართულ განმარტებითი ლექსიკონი შედუღებასა და მონათაესავე ტექნოლოგიებში
ს.იაკობაშვილი, ა,გაგნიძე
საშემდუღებლო წარმოების საფუძვლები

ო.სტეკლოვი

организациа и производство сварочно-монтажных равот

а.н.влинов. К.в.ляльин

сварочное дело в строительсво

е.алексеев. В.и.мелник

основы организации дорожно. Строительных работ

в.м.могилевич

სახელმძღვ. საავტომობილო გზები

კ.მჭედლიშვილი, ს.ბურდულაძე

სავტომობილო გზების მშენებლობა

ბიწკინაშვილი, ბასიაშვილი

სამრეწ.სამოქალაქო მშ.საფ.

კვაჭაძე, ჯაფარიძე

მიწის სამუშაოთა წარ. ორგან.დატექნოლოგია

ჭოხონელიძე

საგზაო სამშ. მასალები

მ. ძიძიგური

строительные нормы и правила

в.и.вайко

строительство и екплуатация автомобильних дорог

ю.л.чумаков …

ქიმია

ვ.კოკოჩაშვილი, თ.კოკოჩაშვილი

საქართველოს ძველი ხიდები

ნ.კვეზერელი-კოპაძე

გზათა მშენებლობა საქართველოში

ნ.კვეზერელი-კოპაძე

საგზაო მშენებლობის ეკონომიკა

ა.ტურაშვილი

дорожно-строительные материалы

волков.м.и. борщ и.м.

строительство автомобильних дорог

н.н.иванов.с.м.полосин-никитин

економика ипланирование дорожние работ

а.м.антонов. А.цаплин

реконструкция автомобильных дорог

в.ф.бабков

проектирование производственных предприятий дорожного строительства

дубровин

таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах

Н.А.Митин

пособие попроектированию автомобильных дорог

А.С.Роизман

савременные автомобильные магистрали

в.ф.бабков

общии курс автомобильных дорог

В.А.Гохман Г.А.Ромаданов

технология. Организация и планирование строительства мостов

Б.В.Бобриков И.М.Русаков

материално-ведение на автомобильном транспорте

Р.А.Колесник

ремонт и содержание автомобильных дорог

Г.В. Бялобжеского

правила рпиемки работ при строительстве. Капитальном и среднем ремонте автомобильныхминистерство
дорог
строительства
машини для строительства дорог

Ф.П.Катаев. К.Ф.Абросимов

машини и оборудование для строительства дорожных одежд

Г.М. Горовои. М.А.Либерман

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ტექნოლოგია

ე.ცისკარიშვილი

изыскания и проектирование автомобильных дорог

М.Н. Кулравцев. В.Е.Каганович

сметы в дорожном строительстве

г.а.платонов

макетный метод проектирования в гражданском строительство

Н.Д. Мардасов. Е.и.Пугач
ГЛавное управление геодезии и
картографии при совете министров сср
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АТЛАС

55

მცხეთა 1 არმაზისხევის არქეოლოგიური ძეგლები
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ЧЕРТЕЖИ И РИСУНКИ

ГЛавное управление геодезии и
картографии при совете министров сср
ГЛавное управление геодезии и
картографии при совете министров сср
ГЛавное управление геодезии и
картографии при совете министров сср
ა.აფაქიძე. გ.გობეჯიშვილი, ა.კალანდაძე,
გ.ლომთათიძე
А.Н.ВОРОНИХИ

СОВЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРА ВЫПУСК 1

М.И.РЗЯНИН. …

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Г.Г.КАРЛСЕНА

Дорожно-строительные машины

Бородачев И.П.

სამშენებლო ხაზვა

პ. ბარსუკოვი

строительное черчение

П.в.Барсуков

черчение и рисование

А.ф.Кириллов

черчение и рисование

А.ф.Кириллов

черчение

Н.С.Брилинг

ტექნიკური ხაზვა

ი.ს. ვიშნეპოლსკი

ტექნიკური ხაზვა

ვ.ცაგარელი

ტექნიკური ხაზვის სპეციალური კურსი

ა.შავგულიძე

ხაზვა

ა.ა.სერებრიაკოვი, კ.იანოვსკი

ხაზვის კურსი

ბურჭულაძე

черчение и рисование

н.с.кузнецов. Н.н.анисимов

მხაზველობითი გეომეტრიის კურსი

ა.გულიაშვილი

задания по черчению

н.с.брилинг. Ю.п.евсеев

инжинерно строительное черчение

ю.и.корова

ზოგადი ელექტროტექნიკა ელექტრონიკის საფუძვლები

ვ.პოპოვი,ს.ნიკოლაევი

რადიოსატელევიზიო აპარატურის ნახაზების წაკითხვა

თ.ტატიშვილი

განათების ელექტროდანადგარების მონტაჟი

ვ.ათაბეგოვი, მ.ჟიკოვი

ელექტრონიკის თეორიული საფუძვლები

მ.შებესი

ელექტროტენიკის თეორიული საფუძვლები

პ.მერაბიშვილი, გ.ხოსროშვილი

ელექტროტექნიკა სამრეწველო ელექტრონიკის საფუძვლები

ა.ზოროხევიჩი,ვ,კალინინი

ელექტრული მანქანები

ლ.პიტროვსკი

ელექტრომოყვარულის სახელმძღვანელო

ვ.ზარიძე,ს. თავაძე

ელექტრული და იმპულსური ტექ,საფუძვლები

ა.დევდარიანი 60

ზოგადი ელექტრონიკის კურსი

დევდარიანი 6

მასალათმცოდნეობა

პ.ს.კოსტიაევი

მასალათმცოდნეობა

ი.ჯანელიძე

чертежи строительные

А.ф.Кириллов

სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების არქიტექტურა

მიხაილოვი

არქიტექტუტა

ბ.ორლოვსკი, პ.სერბინოვიჩი

არქიტექტურული კომპოზიციის შესავალი

ე.ფიფია

სადურგლო სამუშაოები

ლ.კრეიდლინი

მასალათმცოდნეობა დურგლებისა და ხუროებისათვის

ვ.ა.კუკსოვი,ი.ვ. კუკსოვი

მასალათმცოდნეობა დურგლებისა და ხუროებისათვის

მ.გრიგორიევი

материаловеденние для столяров и рлотников
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სადურგლო სამუშაოები წარმოება
სადურგლო სამუშაოები

М.А.григорьев
კ.ლეკვეიშვილი,ა.შალამბერიძე.თ.ჟორდა
ნია
ა.ო.გურვიჩი

საზეინკლო საქმის ზოგადი კურსი

ნ.მაკიენკო

სახელმძ.საზეინკლო საქმის სწავლებისათვის

ვ.სკაკუნი

მექანიკური-საამწყობო სამუშაოთა ზეინკალი

ა.კრისინი, ი.ნაუმოვი

მექანიზმებისა და მანქანების თეორია

დ.თავხელიძე

საზეინკლო სამონტაჟო სამუშაოები

კ.შესტოპოლოვი
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ავტომობილების ტექნიკური ექსპლუატაცია და ავტომობილების ტექნიკური მომსახურეობა
გ.მეძმარიაშვილი
ავტომობილების რემონტი

ი. ქოჩიაშვილი,ე. გაბეჩავა

ტრაქტორები და ავტომობილები

ვ.მახალდიანი

ავტომობილები და ტრაქტორები

ნამორაძე

105
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технология ремонта автомобилей

Л.В.Дехтеринского

техническое обслуживание ремонта автомобилей

Ю.И.Боровских Ю.В.Буралев

устройство обслуживание и ремонт автомобилей

Е.в.Кленников Е.Г.Суденков

ავტომობილის მოწყობილობა

ი,ბოროვსკისკი, ვ.კლინიკოვი

ტექნიკური მექანიკა

ა.გიორგაძე

начертательная геометря

С.А.Фролов

ტექნიკური მექანიკა 2-ე ნაწ. მასალათაგამძლეობა

მ.მოვნინი, ა. იზრაელიტი

თეორიული მექანიკა

მ.კუჭაიძე

სამშ.მასალ.და ნაკთობები

ა.ნადირაძე

საშენი მასალები

შ.ბურჭულაძე

საშენი მასალები, ნაწილი 2

ლ.ბოლქვაძე, ი.ანდრიაძე

ტექნიკური ტერმონოლოგია

რ.დვალი, რ.ღამბაშიძე

ტექნიკური ტერმონოლოგია

ვ.ბერიძე, რ.დვალი,

სამოქალაქო და სამრეწველო შენობები

მშენებლობის სამინისტრო

სამშენებლო საქმის საფუძვლები

ა.ს.ილიჩოვი, ა.დ.კოკინი

სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია

ე.ი.ვარენიკი, ი.დ.კაპიტანოვი

ტექნიკური ნორმირება და ხარჯთაღრიცხვები შენებლობაში

გობერმანი ა.რუსაკოვი

მანქანათმშენებლობის წარმოების ეკონომიკა ორგანიზაცია და დაგეგმვა

ვალაევა

სარემონტო საქმის საფუძვლები

ი.კოზლოვი

სამრეწველო მოწყობილობათა რემონტი

ბ.ბელგერგი, გ.პეპელისკი

125

მშენებლობის ეკონომიკა და დაგეგმვა

მ.სედოვი, ა.ვინოგრადოვი,ა.კონდრაშოვი
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სამრეწველო ობიექტის კალენდარული დაგეგმვა

ჯ.ბიჭიაშვილი

ბუნების დაცვა

ა.ი.ვორონცოვი ,ნ.ზ. ხარიტონოვა

ლითონთმცოდნეობა და ლით.თერმიული დამუშ. ტექ. გან.

ომარ შურაძე

ალბათობათა თეორია

ე.ვენტცელი

მათემატიკის ამოცანათა კრებული

დ.ავაზაშვილი,ს.თოფურია

უმაღლესი მათემატიკის ზოგადი კურსი 2-ნაწ

გ,კომლაძე

მათემატიკა 1 ტომი

ს.თოფურია, აბესაძე

მათემატიკა 2-ე ტომი

ს.თოფურია, გ.აბესაძე

ისრიანი პნევმოთვლებიანი და მუხლუხა ამწეები

ს.ეპიფანოვი, ვ.პოლიაკოვი

ამწე-სატრანსპორტო მანქანები

ვ.გოთოშია, შ. სარიშვილი

მანქანათა ნაწილები

ო.ეზიკაშვილი. დ.ჭელიძე,ხვინგია

მანქანათა ნაწილები

ეზიკაშვილი

სამშენებლო მანქანები

ი.დ.ბეთანელი

სამშენებლო მანქანები

ჯ.ბიჭიაშვილი

екскаваторы непрерывного действия

Н.В.Караев

краны стреловые пневмоколесные и гусеничные

С.П.Епифанов.В.И.Поляков

ремонт строительных машин

К.п.чудаков В.И.боицов

землеройные и подьемно-транспортные машины

А.П.трофимов

техническая експлуатация строительных машин

С.П.Епифанов.В.М.казаринова

справочник молодого тракториста

С.М.вавусенко.Ю.Я.Корицкий

ლითონთა ტექნოლოგია

ი.ანდრიაშვილი

ფუძეები და საძირკვლები

ნ.დოროშკევიჩი, გ.კლეინი.

ფუძე საძირკვლები

დ.მშვენიერეაძე

ბეტონის შევსების ტექნოლოგია

ა.ნადირაძე

ასაწყობი რკინაბეტონის კონსტრ. მონტაჟი

ი.ბესერი, ვ.პროსკურინი

რკინაბეტონის კონსტრუქციების ელემენტების გაანგარიშება

ა.სოხაძე

სამშენებლო კონსტრუქციები

მ.ბოროდიჩი, ა.დობროდეევი

სანიტარულ ტექნიკური სამუშაოები

გრინგაუზი

მასალათმცოდნეობის სწავლება ზეინკალ-სანტექნიკოსებისათვისლ.

ლ.ვ.მუსკატი

лабораторные работы по спецтехнологии для слесарей-сантехников

Г.М.Балашов

შენობების სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობა

ქუთათელაძე

რკინაბეტონის კონსტრუქციები

ნ.ნინუა

железобетонные конструкции

В.Н.Байков.П.Ф.Дроздов

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

წყალმომარაგება

170

инструкция по топографической сьемке в масштабах 1:5000 1:2000 1:1000 и 1:500

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

ИНСТРУКЦИЯ ПОНИВЕЛИРОВАННЮ 1.2.3 И 4 КЛАСОВ

188

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ КАРТЫ МАСШТАБА 1:10000

189

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНЕЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И ТОРОГРАФИЧЕСКОИ ПРАКТИКЕ

180

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ МАСШТАБА 1:5000 1:2000 1:1000 и 1:500

190

ФОТОГРАММЕТРИЯ

191

ИНСТРУКЦИЯ ПО топографической сьемкАМ в масштабах 1:1000 и 1:25000

192
193

2-ე ნაწილი

მ.ღოღობერიძე
628

კანალიზაცია

პ.ნამგალაძე

водопроводные системы и сооружения

М.А.Сомов

основы гидравлики. Водоснабжения и канализации

В.И.Калицув.В.С.Кедров

канализация

С.в.Яковлев. Ю.М.Ласков

канализация

с.В.Яковлев. Я.А.Карелин

გათბობა და ვენტილაცია

გ.დარჩია

გათბობა და ვენტილაცია 2-ე ნაწ.

გ.დარჩია

отопление и вентиляция часть 1

П.н.Каменев

აეროფოტოსურათების დეშიფლირება

რ.ჩეკურიშვილი

ზოგადი და საინჟინრო გეოდეზიის კურსი

საინჟინრო გეოდეზია 2-ე ტომი

გ.ხუნჯუა
главное управление геодезии и
картографии при совете министров сср
ნ.თევზაძე

საინჟინრო გეოდეზია 4-ე ტომი

ნ.თევზაძე

საინჟინრო გეოდეზია 9-ე ტომი

ნ.თევზაძე

საინჟინრო გეოდეზია 8-ე ტომი

ნ.თევზაძე

задачник по геодезии

Б.Е.Шварцман

геодезические свето-и радио-дальномеры

А.А.Генике. А.М.Фанасьев

топографическое черчение

П.Е.Лебедева

კარტოგრაფიის საფუძვლები

ა.სამადეგოვი

გეოდეზია მიწათმოწყობის საფუძვლები

ი.მათურელი

სტერეოფოტოგრამეტრია

რ.ჩეკურიშვილი

გეოდეზია

ირ.ჯაფარიძე

თანამედროვე გეოდეზიური ხელსაწყოები

თევზაძე

ფოტოგრამეტრია

ჩეკურიშვილი

геодезия

В.В.Данилов

КАРТОГРАФИЯ

А.С.ГАРАЕВСКАЯ

ТОПОГРАфическое И МАРКШЕИДЕРСКОЕ черчение

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

К.М.ЛЕБЕДЕВ. В.М.ТАВАКОВ
ГЛавное управление геодезии и
картографии при совете министров сср
главное управление геодезии и
картографии при совете министров сср
В.А.АССУР. М.М.МУРАВИН
главное управление геодезии и
картографии при совете министров сср
Н.Я.ВОВИР. А.Н.ЛОБАНОВ.Г.Д.ФЕДОРУК
ГЛавное управление геодезии и
картографии при совете министров сср
В.А.ИВАНОВ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ

В.М.ХРУЛЕВА

194

АТЛАС ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

К.Г.ГЕТЦ . Д.ХООР . К.МЕЛЕР. Ю.НАТТЕРЕР

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

практикум подерево-обравотке

Г.А.ГРОМОВ

ТЕХНОЛОГИЯ КАМЕННЫХ И МОНТАЖНЫХ РАВОТ

И.И.ИЩЕНКО

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШТУКАТУРОВ ПЛИТОЧНИКОВ МОЗАИЧНИКОВ

А.В.АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

ძირითადი არაორგანული საშენი მასალები

ლ.ბოლქვაძე,

სამშენებლო საქმის საფუძვლები

შ.ს,დობორჯგინიძე, ნ.ს. თუხარელი

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШТУКАТУРОВ ПЛИТОЧНИКОВ МОЗАИЧНИКОВ

А.В.АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

საარმატურე სამუშაოები

ს.ს.ლევი. ა.ა.ფოლომანევი

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПЛИТОЧНЫЕ И МОЗАИЧНЫЕ

В.И.ГОРЯЧЕВ

ძირითადი საშენი მასალები და ნაკეთობანი

ა.ტატიშვილი

ბეტონის დამუშავება

205

სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

206
207
208
209

უსაფრთხოების ტექ. ხანძარსაწინააღმდეგო ღონის.მშენებ.

ა.ტრეტიაკოვი
კ.ლეკვეიშვილი,ა.შალამბერიძე.თ.ჟორდა
ნია
ტოლსტოი, დემიდოვი

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ

В.И.ПРЯНИКОВ А.И.РОДИОНОВА

ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

А.И.КОНДРАТЬЕВ. Н.М.МЕСТЕЧКИНА

საკალატოზო და სამონტაჟო სამუშაოთა ტექნოლოგია

ი.იმჩენკო

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

მასალათმცოდნეობა კალატოზებისათვის

ლ.პოპოვი

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Ф.И.ГРИНГАУЗ

მასობრივი დაზიანების იარაღებისაგან მოსახლეობის თავდაცვის საშუალებები

ა.გოლეთიანი

შრომის დაცვა

ლუკოვნიკოვი

ОХРАНА ТРУДА

Г.Ф.ДЕНИСЕНКО

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

В.С.ПОПОВ

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНЫХ МАСТЕРСКИХ

А.Г БУРДА

სამრეწველო საწარმოთა ელექტრომომარაგების სისტემების ავტომატიზაცია

გ.კუპრაძე

ЗАДАЧНИК ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ЕЛЕКТРОТЕХНИКИ

И.А.ЗАИЦЕВ. А.Г.ЛУРЬЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

В.Е.КИТАЕВ. В.К.ПЕТРОВ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Л.М.ПИОТРОВСКИЙ

ОСНОВЫ ЕЛЕКТРОВЕЗОПАСНОСТИ

В.Е.МАНИЛОВ

СПравочник ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

М.Ф.САЦУКЕВИЧ. Ф.В.МЕХЕДКО

სამრეწველო ელექტრონიკის საფუძვლები

ვ.გერასიმოვი, ო.კნიაზკოვი

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЕЛЕКТРОХИМИЯ

Л.И.АНТРОПОВ

230

ოზონდამშლელ და ალტერნატიულ მაცივარაგენტებზე მომუშავე სამაცივრო ტექნიკის მომსახურება
ს.სულაძე, ა.მორჩილაძე,რ.ჟორჟოლიანი

231

ზოგადი საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები

232

ტელევიზორები მოწყობილობა და შეკეთება

ლ.ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია. ნ.ბოჭორიშვილი,
ი.ბოჭორიშვილი
შ.გუგეშაშვილი

233

ელექტროტექნიკა

ვ.ს.პოპოვი,ნ.ნ.მანსუროვი,ს.ა.ნიკოლაევი

234
235
236
237

ელექტროქსელები

ა.ი.რიაბკოვი

238

АЛБОМ ОБРАЗЦОВ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

ტრაქტორები და ავტომობილები

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОРЛЕНИЯ. ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Б.Н.ЮРМАНОВ
სამაცივრე ტექნიკის ოზონუსაფრთხო მომსახურების თანამედროვე პრაქტიკა

ს.სულაძე, ,რ.ჟორჟოლიანი

ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და რემონტი

ზ.კვინიკაძე, რ.ჟორჟოლიანი

სამაცივრე ტექნიკა

თ.მეგრელიძე

სიცივე

ჟორჟოლიანი

ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა თერმული დამუშავების ტერმინოლოგიის განმარტებით
ნუგზარ
ლექსიკონი
ზოიძე ხუთ ენაზე
სამშენებლო კონსტრუქციები

ე.ხახუტაშვილი

ლითონის კონსტრუქციები

მ.მსხილაძე
ГЛавное управление геодезии и
картографии при совете министров сср
ოთარ მშვილდაძე

საგნის ,,ავტოტრანსპორტის ექსპლოატაციის საფუძვლები და ტექნიკური მომსახურება,,გ.რიბაკი
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

О.Т.БАТРАКОВ. В.М.СИДЕНКО

СПРАВОЧНИК ИНЖИНЕРА-ДОРОЖНИКА

В.А.БОЧИН

КАРМАННЫЙ СПРАВОЧНИК МЕХАНИКА -ДОРОЖНИКА

Н.А.БЕСПАЛОВ.Б.В.ШЕЛЮБСКИЙ

ОДНОКОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК

Л.Г.ФОХТ

ЕЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ АВТОМОБИЛЕЙ И КОМБАИНОВ

В.Н.МОЖАЕВ

ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

М.П.АЛЕКСАНДРОВ

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ ПНЕВМО КОЛЕСНЫЕ И ГРУСЕНИЧНЫЕ

С.П.ЕПИФАНОВ

АВТО-ТРАКТОРНЫЙ ТРАНСПОРТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

А.С.ФИДЕЛЕВ

ПРАКТИКУМ ПО РЕМОНТУ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

С.М.вавусенко

МАШИНЫ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

А.К.РЕИШ. С.М.БОРИСОВ. Б.Ф.БАНДАКОВ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

В.Е.ШИШКИН

ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

А.Н.ЧЕРЕПАХИНА

КОНСТРУИРОВАНИЕ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

П.Д.БОБИКОВ

КАК СДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ САМОМУ

В.И.НЕФЕДОВ

ТЕХНОЛОГИЯ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВО

С.С.ШУМЕГА

БАЖЕНОВ

А.И. МИХАЙЛОВ

ქართული ხალხური ხუროთმოძღვრება / საინგილო/

ილია ადამია

რუსულ-ქართულ ლექსიკონი ტომი 1

გ.ახვლედიანი. ქ.დათიკაშვილი ...

СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

С.И.ОЖЕГОВ

СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

С.И.ОЖЕГОВ

СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

С.И.ОЖЕГОВ

ინგლისური ენის გრამატიკა

გოლიცინსკი

В.И.ПОЛЯКОВ

263
264
265
266
267
268
269
270
271

ინგლისური ენის გრამატიკა

ზამბახიძე ზამბახიძე

ინგლისური ენის გრამატიკა

გახოკიძე

Headway

English Course

Headway

English Course

Open Mind - Macmilan

Dorothy E Zemach, Ingrid Wisniewska

Essential Grammar In use

Raymond Murphy

ბუღალტრული აღრიცხვა

კვატაშიძე

ორის-ბუღალტერია

აბესაძე

ეკონომიქსი

მენქიუ
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ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგების საფ.

ე.ლომსაძე, ც.მელიქიძე,ე.წამალაშვილი
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საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა

ბიზნეს ეთიკა

მ.ქირთბაია
გ.შიხაშვილი,გ.ერქომაიშვილი,
ც.დალაქიშვილი

მშრალი მშენებლობა (სამშენებლო ტექნიკის დარგი)

ბეერმანი,კონრადი,გერდესი,მიუგლისი

რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოება (მეყალიბე,მერმატურე, მებეტობე)

თ.ჟორდანია, ნ.მსხილაძე

ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია (კალატოზი)

ზ.ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი

ელექტროშედუღება

ს.იაკობაშვილი, ა.გაგნიძე.ა.ბოჭორიშვილი

საბათქაშე სამუშაოები UNDP

შ.ბაქანიძე, ი.ირემაშვილი, ნ.მსხილაძე

წყალმომარაგება და წყალანირება

UNDP

ნ.ნაცვლიშვილი, ნ.ნაცვლიშვილი

ელექტროსამონტაჟო სამუშაოთა ტექნოლოგია UNDP

თ.მუსელიანი

მშრალი მშენებლობა (სამშენებლო ტექნიკის დარგი)

ა.ი.სტარჩენკო, დ.ვ.გულინი

პროფესია მღებავი ,,CAPAROL''

ბორის გამრეკელი და სხვა

პროექტების მენეჯმენტი

გ.შიხაშვილი, კ.რუსიძე

არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები

ნ.თევზაძე

СТРОИТЕЛЬНОЕ черчение

Г.ЦУЛЕЙСКИРИ. М.АРАБИДЗЕ

ხის დასამუშავებელი ჩარხები

გ.ბერძენიშვილი

ტოპოგრაფია გეოდეზიის საფუძვლები

რევაზ თოლორდავა

ფოტოგრაფია (პრაქტიკული კურსი)

მთარგ. ლ. გველესიანი, რედ.ნ.გოგოლაძე

მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში

დ.თუმანიშვილი, ნ.ნაცვლიშვილი, დ.ხოშტარია

უძრავი, ვერტიკალური საგზაო მოძრაობის ნიშნები. ნაწილი 1; უძრავი ნიშნები

საქართველოს ეროვნული სტანდარტი

გზები საავტომობ. საერთო სარგებლობის. გეომეტრიული და სტრუქტურ. მოთხოვნები.

საქართველოს ეროვნული სტანდარტი

ხელოვნება 3 კლასი მოსწავლის წიგნი

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე

ხელოვნება 4 კლასი მოსწავლის წიგნი (პირველი ნაწილი)

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე

ხელოვნება 4 კლასი მოსწავლის წიგნი (მეორე ნაწილი)

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე

ხელოვნება 5 კლასი მოსწავლის წიგნი

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე

ხელოვნება 6 კლასი მოსწავლის წიგნი (პირველი ნაწილი)

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე

ხელოვნება 6 კლასი მოსწავლის წიგნი (მეორე ნაწილი)

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე

300

ხელოვნება 8 კლასი მოსწავლის წიგნი

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი
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ფსიქოლოგიის საფუძვლები

ირაკლი იმედაძე

