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მხატვრული ლიტერატურა 

 

ნაზია ღამე 

ავტორი: ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა).  
ენა: ქართული 

„50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო, სანამ ცოცხალი ხარ“. ეს პროექტი 

მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაშია პოპულარული. სხვადასხვა გამოკითხვის 

საშუალებით, მკითხველი ირჩევს 50 საუკეთესო წიგნს მსოფლიო 

ლიტერატურის საგანძურიდან. საქართველოში „კვირის პალიტრის“ ამ 

პროექტს მრავალი ათასი ადამიანი გამოეხმაურა. სწორედ მათი 

დადგენილია იმ რჩეუილი წიგნების ნუსხა, რომელიც „პალიტრა მედიამ“ 

რეალურ ბიბლიოთეკად აქცია. ეს წიგნებიც მსოფლიო ლიტერატურის იმ 

უნიკალური ბიბლიოთეკის ნაწილია. 

ფასი:  11.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად და „ბიბლუსისა“ და 
თბილისის წიგნის მაღაზიების ქსელში. 

 

ოქროს რვეული. ტ. 2  

ავტორი: დორის ლესინგი 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).  
ენა: ქართული 

„50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო, სანამ ცოცხალი ხარ“. ეს პროექტი 

მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაშია პოპულარული. სხვადასხვა გამოკითხვის 

საშუალებით, მკითხველი ირჩევს 50 საუკეთესო წიგნს მსოფლიო 

ლიტერატურის საგანძურიდან. საქართველოში „კვირის პალიტრის“ ამ 

პროექტს მრავალი ათასი ადამიანი გამოეხმაურა. სწორედ მათი 

დადგენილია იმ რჩეუილი წიგნების ნუსხა, რომელიც „პალიტრა მედიამ“ 

რეალურ ბიბლიოთეკად აქცია. ეს წიგნებიც მსოფლიო ლიტერატურის იმ 

უნიკალური ბიბლიოთეკის ნაწილია. 

ფასი:  11.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად და „ბიბლუსისა“ და 
თბილისის წიგნის მაღაზიების ქსელში. 
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მოთხრობები 

ავტორი: ილია ჭავჭავაძე 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).  
ენა: ქართული 

„50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო, სანამ ცოცხალი ხარ“. ეს პროექტი 

მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაშია პოპულარული. სხვადასხვა გამოკითხვის 

საშუალებით, მკითხველი ირჩევს 50 საუკეთესო წიგნს მსოფლიო 

ლიტერატურის საგანძურიდან. საქართველოში „კვირის პალიტრის“ ამ 

პროექტს მრავალი ათასი ადამიანი გამოეხმაურა. სწორედ მათი 

დადგენილია იმ რჩეუილი წიგნების ნუსხა, რომელიც „პალიტრა მედიამ“ 

რეალურ ბიბლიოთეკად აქცია. ეს წიგნებიც მსოფლიო ლიტერატურის იმ 

უნიკალური ბიბლიოთეკის ნაწილია. 

ფასი:  11.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად და „ბიბლუსისა“ და 
თბილისის წიგნის მაღაზიების ქსელში. 

 

ანა კარენინა. ტ. 1 

ავტორი: ლევ ტოლსტოი 

გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა).  

ენა: ქართული 

„50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო, სანამ ცოცხალი ხარ“. ეს პროექტი 

მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაშია პოპულარული. სხვადასხვა გამოკითხვის 

საშუალებით, მკითხველი ირჩევს 50 საუკეთესო წიგნს მსოფლიო 

ლიტერატურის საგანძურიდან. საქართველოში „კვირის პალიტრის“ ამ 

პროექტს მრავალი ათასი ადამიანი გამოეხმაურა. სწორედ მათი 

დადგენილია იმ რჩეუილი წიგნების ნუსხა, რომელიც „პალიტრა მედიამ“ 

რეალურ ბიბლიოთეკად აქცია. ეს წიგნებიც მსოფლიო ლიტერატურის იმ 

უნიკალური ბიბლიოთეკის ნაწილია. 

ფასი:  11.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად და „ბიბლუსისა“ და 
თბილისის წიგნის მაღაზიების ქსელში. 

 

ანა კარენინა. ტ. 2 

ავტორი: ლევ ტოლსტოი 

გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა).  

ენა: ქართული 

„50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო, სანამ ცოცხალი ხარ“. ეს პროექტი 

მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაშია პოპულარული. სხვადასხვა გამოკითხვის 

საშუალებით, მკითხველი ირჩევს 50 საუკეთესო წიგნს მსოფლიო 

ლიტერატურის საგანძურიდან. საქართველოში „კვირის პალიტრის“ ამ 

პროექტს მრავალი ათასი ადამიანი გამოეხმაურა. სწორედ მათი 

დადგენილია იმ რჩეუილი წიგნების ნუსხა, რომელიც „პალიტრა მედიამ“ 
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რეალურ ბიბლიოთეკად აქცია. ეს წიგნებიც მსოფლიო ლიტერატურის იმ 

უნიკალური ბიბლიოთეკის ნაწილია. 

ფასი:  11.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად და „ბიბლუსისა“ და 
თბილისის წიგნის მაღაზიების ქსელში. 

რევაზ ინანიშვილი. ტ. 4 : პროზა 

ავტორი: რევაზ ინანიშვილი 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).– 416 გვ. 

ენა: ქართული 

„ჩემი რჩეული“ – ეს არის ქართული სიტყვის დიდოსტატთა საუკეთესო 

თხზულებების ნაკრები, რჩეულ ავტორთა რჩეული ნაწარმოებების 

ბიბლიოთეკა, ერის ლიტერატურული გენიის მიერ შექმნილი საგანძური, 

პროზა, პოეზია, წერილები... ჩვენი, შენი, ჩემი რჩეული. 

ფასი:  8.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება ჟურნალ „გზასთან“ ერთად და „ბიბლუსისა“ და თბილისის 
წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

რევაზ ინანიშვილი. ტ. 5 : პროზა 

ავტორი: რევაზ ინანიშვილი 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა). – 408 გვ. 

ენა: ქართული 

„ჩემი რჩეული“ – ეს არის ქართული სიტყვის დიდოსტატთა საუკეთესო 

თხზულებების ნაკრები, რჩეულ ავტორთა რჩეული ნაწარმოებების 

ბიბლიოთეკა, ერის ლიტერატურული გენიის მიერ შექმნილი საგანძური, 

პროზა, პოეზია, წერილები... ჩვენი, შენი, ჩემი რჩეული. 

ფასი:  8.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება ჟურნალ „გზასთან“ ერთად და „ბიბლუსისა“ და თბილისის 
წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

რევაზ ინანიშვილი. ტ. 6 : წერილები 

ავტორი: რევაზ ინანიშვილი 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).– 408 გვ.  

ენა: ქართული 

„ჩემი რჩეული“ – ეს არის ქართული სიტყვის დიდოსტატთა საუკეთესო 

თხზულებების ნაკრები, რჩეულ ავტორთა რჩეული ნაწარმოებების 

ბიბლიოთეკა, ერის ლიტერატურული გენიის მიერ შექმნილი საგანძური, 

პროზა, პოეზია, წერილები... ჩვენი, შენი, ჩემი რჩეული. 

ფასი:  8.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება ჟურნალ „გზასთან“ ერთად და „ბიბლუსისა“ და თბილისის 
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წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ტერენტი გრანელი. ტ. 1 : პოეზია 

ავტორი: ტერენტი გრანელი 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).  

ენა: ქართული 

„ჩემი რჩეული“ – ეს არის ქართული სიტყვის დიდოსტატთა საუკეთესო 

თხზულებების ნაკრები, რჩეულ ავტორთა რჩეული ნაწარმოებების 

ბიბლიოთეკა, ერის ლიტერატურული გენიის მიერ შექმნილი საგანძური, 

პროზა, პოეზია, წერილები... ჩვენი, შენი, ჩემი რჩეული. 

ფასი:  8.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება ჟურნალ „გზასთან“ ერთად და „ბიბლუსისა“ და თბილისის 
წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

ჰუმანიტარული მეცნიერებები 

 

ქართველი ერის ისტორია. ტ. 1 

ავტორი: ივანე ჯავახიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა). – 400 გვ. 

ენა: ქართული 

ი. ჯავახიშვილია „ქართველი ერის ისტორია ხუთ ტომად“ გამომცემლობა 

პალიტრა L–ის პროექტია. გამოცემას საფუძვლად უდევს ი. ჯავახიშვილის 

თხზულებათა 12–ტომეულის I – III ტომები და დამატებული აქვს 

ავტორის სხვა თხზულებები, რომლებიც ავსებს „ქართველი ერის 

ისტორიას“. 

„ქართველი ერის ისტორია“ ქართული ისტორიოგრაფიის მონაპოვარია და 

მას ფუძემდებლური მნიშვნელობა აქვს. ამ ნაშრომის I წიგნი 1908 წელს 

გამოიცა, მაგრამ დღემდე არ დაუკარგავს თავისი სამეცნიერო 

ღირებულება. მართალია, ახალი წყაროებისა და აღმოჩენების 

საფუძველზე ბევრი საკითხი უკვე ახლებურადაა გააზრებული და 

დაზუსტებული, მაგრამ დიდი ივანეს დაკვირვებები, ამა თუ იმ მოვლენის 

მისეული ინტერპრეტაცია დღემდე ფასდაუდებელია. 

ფასი:  12.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება „ბიბლუსისა“ და თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ქართველი ერის ისტორია. ტ. 2 

ავტორი: ივანე ჯავახიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა). – 448 გვ. 

ენა: ქართული 

ი. ჯავახიშვილია „ქართველი ერის ისტორია ხუთ ტომად“ გამომცემლობა 

პალიტრა L–ის პროექტია. გამოცემას საფუძვლად უდევს ი. ჯავახიშვილის 

თხზულებათა 12–ტომეულის I – III ტომები და დამატებული აქვს 

ავტორის სხვა თხზულებები, რომლებიც ავსებს „ქართველი ერის 

ისტორიას“. 

„ქართველი ერის ისტორია“ ქართული ისტორიოგრაფიის მონაპოვარია და 

მას ფუძემდებლური მნიშვნელობა აქვს. მართალია, ახალი წყაროებისა და 

აღმოჩენების საფუძველზე ბევრი საკითხი უკვე ახლებურადაა 

გააზრებული და დაზუსტებული, მაგრამ დიდი ივანეს დაკვირვებები, ამა 

თუ იმ მოვლენის მისეული ინტერპრეტაცია დღემდე ფასდაუდებელია. 

ფასი:  12.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება „ბიბლუსისა“ და თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

კაცობრიობის ისტორიის უდიდესი საიდუმლოებანი 4. 

სამხრეთი ამერიკა: ნასკას ხაზები. ინკების ქალაქი მაჩუ–პიქჩუ 

გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა). – 96 გვ. 

ენა: ქართული 

სინამდვილე ლეგენდების შესახებ. ამოუცნობი, გამაოგნებელი, დღემდე 

აუხსნელი ამბები და მოვლენები კაცობრიობის ისტორიიდან ათი 

წიგნისგან შემდგარ კრებულში. 

ფასი:  13.99 ლარი 
შეძენა შეიძლება „ბიბლუსისა“ და თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ხელოვნება  

 

ხელოვნების ამბავი (The Story of Art) 

ავტორი: ერნსტ გომბრიხი 

მთარგმნელთა ჯგუფის ხელმძღვანელი: დიმიტრი თუმანიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : ლოგოს პრესი, 2012 . – 688 გვ. 

ენა: ქართული 

„ხელოვნების ამბავი“ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული 

წიგნია ხელოვნების შესახებ, რომელიც ოდესმე გამოცემულა. 60 წლის 

განმავლობაში იგი რჩება სწორუპოვარ შესავლად მთელი საგნისთვის − 

უძველესი მღვიმის ფერწერიდან თანამედროვე ექსპერიმენტულ 

ხელოვნებამდე. მთელ მსოფლიოში ნებისმიერი ასაკისა და გამოცდილების 

მკითხველისთვის პროფესორი გომბრიხი ჭეშმარიტი ოსტატია, რომელშიც 

ერთმანეთს ერწყმის ცოდნა და სიბრძნე და რომელიც გამოირჩევა 

განსაკუთრებული ნიჭით, გაუზიაროს მკითხველს უდიდესი სიყვარული 

ხელოვნების იმ ნიმუშების მიმართ, რომელთაც აღწერს. 

ფასი: 49.90 ლარი 
შეძენა შეიძლება თბილისის, ქუთაისის, ბათუმისა და ზოგიერთი სხვა 

ქალაქისა და რეგიონის წიგნის მაღაზიებში, სუპერმარკეტებსა და  
სავაჭრო სტენდებზე.   
  

 

საბავშვო ლიტარატურა და თამაშები 

 

წარსულის ხმები: ქვის ხანა 

3–D ხმოვანი წიგნი 

გამოცემა: თბილისი : ლოგოს პრესი, 2012 (მაგარი ყდა). – 14 გვ. 

ენა: ქართული 

გადაინაცვლე კაცობრიობის გარიჟრაჟის ეპოქაში და რეალურთან 

მიახლოებული ხმოვანი გაფორმებისა და შთამბეჭდავი მოძრავი 

სურათების მეშვეობით შეიგრძენი იმდროინდელი ყოფა. შეუერთდი 

კოცონთან თავმოყრილი მონადირეების ჯგუფს, პირისპირ შეეგებე საშიშ, 

ხშირბეწვიან მამონტს და დაათვალიერე ლეგენდარული სტოუნჰენჯის 

კონსტრუქცია. მზად ხარ წარსულის აღმოსაჩენად? ისტორიის სამყარო 

გელის! 

ფასი: 27,90 ლარი. 
შეძენა შეიძლება თბილისის ყველა წიგნის მაღაზიაში. 
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სამყარო: გარეული ცხოველები 

გამოცემა: თბილისი : ლოგოს პრესი, 2012 (მაგარი ყდა). – 64 გვ. 

ენა: ქართული 

რა არის პრაიდი? რამდენად ჭკვიანია სპილო? რითი იკვებებიან სვავები? 

როგორ გადაადგილდებიან რვაფეხები? 

64 გვერდზე მოკლედ გადმოცემული ფაქტებისა და ბრწყინვალე 

ილუსტრაციების მეშვეობით ყველაფერს შეიტყობ გარეული 

ცხოველების შესახებ.  
„სამყაროს“ სერიის წიგნების საინტერესო საკითხავზე უარის თქმა 

ნამდვილად გაგიჭირდება! 

ფასი: 9,90 ლარი 
შეძენა შეიძლება თბილისის, ქუთაისის, ბათუმისა და ზოგიერთი სხვა 
ქალაქისა და რეგიონის წიგნის მაღაზიებში, სუპერმარკეტებსა და  
სავაჭრო სტენდებზე.   

სახელმძღვანელოები 

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 7 

ავტორები: ნ. კუნჭულია, მ. მეხაშიშვილი, ნ. მიქაბერიძე 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის; ახლავს სამუშაო რვეული.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 7 

ავტორები: ნ. კუნჭულია, მ. მეხაშიშვილი, ნ. მიქაბერიძე 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სამუშაო რვეული გათვალისწინებულია სახელმძღვანელოში მოცემული 

მასალის შინ განსამტკიცებლად.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 
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სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 8 

ავტორები: ნ. კუნჭულია, მ. მეხაშიშვილი, ნ. მიქაბერიძე 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 9 

ავტორები: ნ. კუნჭულია, მ. მეხაშიშვილი, ნ. მიქაბერიძე 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

ფიზიკა 8 

ავტორი: ქ. ტატიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 
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ფიზიკა 9 

ავტორი: ქ. ტატიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

ფიზიკა 10 

ავტორი: ქ. ტატიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

ფიზიკა 11 

ავტორი: ქ. ტატიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 
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ქართული ენა და ლიტერატურა 11 

ავტორები: ნ. მუზაშვილი, ნ. ჩუბინიძე, ნ. შარაშენიძე 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

ქართული ენა და ლიტერატურა 12 

ავტორები: ნ. მუზაშვილი, ქ. ლევანიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 5 

ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: სომხური 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 12



 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 5 

ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: აზერბაიჯანული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 5 

ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 6 

ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: სომხური 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 
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საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 6 

ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: აზერბაიჯანული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 6 

ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

ისტორია : შესავალი 10 

ავტორები: ნ. ახმეტელი, ნ. ფირცხალავა 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 
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ისტორია 11 

ავტორები: გ. აბდალაძე, ბ. კუპატაძე, ნ. ახმეტელი, ნ. მურღულია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

ისტორია 12 

ავტორები: გ. აბდალაძე, ბ. კუპატაძე, ნ. ახმეტელი, ნ. მურღულია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: ქართული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს.I (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის; გააჩნია სამუშაო რვეული.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 
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რუსული ენა : დონე ს.I (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სამუშაო რვეული გათვალისწინებულია სახელმძღვანელოში მოცემული 

მასალის შინ განსამტკიცებლად.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს.II (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის; გააჩნია სამუშაო რვეული.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს.II (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სამუშაო რვეული გათვალისწინებულია სახელმძღვანელოში მოცემული 

მასალის შინ განსამტკიცებლად.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს.III (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 
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სკოლებისთვის; გააჩნია სამუშაო რვეული.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს.III (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სამუშაო რვეული გათვალისწინებულია სახელმძღვანელოში მოცემული 

მასალის შინ განსამტკიცებლად.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს. IV (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის; გააჩნია სამუშაო რვეული.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს.IV (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სამუშაო რვეული გათვალისწინებულია სახელმძღვანელოში მოცემული 

მასალის შინ განსამტკიცებლად.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 
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რუსული ენა : დონე ს. V (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის; გააჩნია სამუშაო რვეული.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს.V (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სამუშაო რვეული გათვალისწინებულია სახელმძღვანელოში მოცემული 

მასალის შინ განსამტკიცებლად.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს. VI (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის; გააჩნია სამუშაო რვეული.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 
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რუსული ენა : დონე ს. VI (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სამუშაო რვეული გათვალისწინებულია სახელმძღვანელოში მოცემული 

მასალის შინ განსამტკიცებლად.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს. VII (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლებისთვის; გააჩნია სამუშაო რვეული.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს.VII (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სამუშაო რვეული გათვალისწინებულია სახელმძღვანელოში მოცემული 

მასალის შინ განსამტკიცებლად.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს. VIII (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სახელმძღვანელო ეყრდნობა 2011–2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმას, გრიფი მინიჭებული აქვს განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ და განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო 
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სკოლებისთვის; გააჩნია სამუშაო რვეული.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

რუსული ენა : დონე ს. VIII (Русский язык) 

ავტორი: მაია რევია 

გამოცემა: თბილისი : დიოგენე, 2012 (რბილი ყდა). 

ენა: რუსული 

სამუშაო რვეული გათვალისწინებულია სახელმძღვანელოში მოცემული 

მასალის შინ განსამტკიცებლად.  

ფასი: არა უმეტეს 10 ლარისა 
შეძენა შეიძლება მხოლოდ გამომცემლობა „დიოგენესა“ და ამავე 
სახელწოდების წიგნის მაღაზიაში: აფაქიძის ქ. 9 (სპორტის სასახლესთან). 

 

 

 

შემდგენელი  

დესპინე ქოიავა,  

სპებ–ის სამოქალაქო განათლების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 
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