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მხატვრული ლიტერატურა 

 

ზიდჰარტა 
ავტორი: ჰერმან ჰესე 
მთარგმნელი: გიორგი შატბერაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : სიესტა, 2012 (რბილი ყდა).– 126 გვ. 
ენა: ქართული 

ზიდჰარტა, ახალგაზრდა მამაკაცი, ტოვებს თავის ოჯახს, რათა იხილოს და 
შეიცნოს სიცოცხლის ჭეშმარიტება. ყველგან ეძებს მას, მაგრამ ამაოდ. 
სასოწარკვეთილი ზიდჰარტა ყურს უგდებს მდინარის ხმას. მდინარის 
ბგერებში ნიშანს ამოიკითხავს და ხვდება, რომ ეს ყველაფერი დასაწყისია 
დიდი სატანჯველის, ცხოვრების უარყოფისა და მისგან განრიდების, რამაც 
საბოლოოდ სულიერი სიმშვიდე და ჭეშმარიტი თავისუფლება უნდა 
მოუტანოს. წლების შემდეგ, მასში იბადება ჭეშმარიტება და ხვდება, რომ 
ჭეშმარიტება სიყვარულშია, სამყაროს სიყვარულში. 

ფასი: 10 ლარი 
შეძენა შეიძლება გამომცემლობა „სიესტაში“ (ანჯაფარიძის 16) და წიგნის 
მაღაზიათა ქსელში. 

 

რომანები 
ავტორი: ფრანსუაზ საგანი 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).– 232 გვ. 
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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მარტოობის ასი წელიწადი 
ავტორი: გაბრიელ გარსია მარკესი 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).– 460 გვ.  
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. 

 

კონსტანტინე გამსახურდია. ტ. 1 : პროზა 
ავტორი: კონსტანტინე გამსახურდია 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).– 480 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. 

 

კონსტანტინე გამსახურდია. ტ. 2 : პროზა 
ავტორი: კონსტანტინე გამსახურდია 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).– 344 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. 
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კონსტანტინე გამსახურდია. ტ. 3 : პროზა 
ავტორი: კონსტანტინე გამსახურდია 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).– 368 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. 

 

კონსტანტინე გამსახურდია. ტ. 4 : პროზა 
ავტორი: კონსტანტინე გამსახურდია 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა). – 344 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. 

 

კონსტანტინე გამსახურდია. ტ. 5 : პროზა 
ავტორი: კონსტანტინე გამსახურდია 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L , 2012 (მაგარი ყდა).– 488 გვ.  
ენა: ქართული 

„ჩემი რჩეული“ – ეს არის ქართული სიტყვის დიდოსტატთა საუკეთესო 
თხზულებების ნაკრები, რჩეულ ავტოთა 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. 
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ლექსები 
ავტორი: იაკე კაბე  
გამოცემა: თბილისი : ინტელექტი, 2012 (გარეკანი).– 200 გვ.  
ენა: ქართული 

„თანამედროვე ლექსის ტექნიკის შესაძლებლობათა გაფართოების ფონზე, 
საოცარია, რომ არ ნელდება ინტერესი უძველესი იაპონური სალექსო 
ფორმების: ტანკასა და ჰაიკუს მიმართ. XXI საუკუნის მსოფლიო კვლავ 
წარმოშობს კაძინს – ანუ ტანკას მთხზველს. ტანკას ქართველი ავტორი 
საკუთარ თავს იაკი კაბედ გვაცნობს, რათა პოეტური გარდასახვის 
ჯადოქრული ძალით მიაღწიოს თითქმის შეუძლებელს – იაპონური 
ეროვნული სალექსო ფორმა ბუნებრივი და ახლობელი გახადოს ქართველი 
მკითხველისთვის.  
იაკი კაბეს 100 ტანკა საუკეთესო საჩუქარია მკითხველთა იმ წრისთვის, 
ვისაც უყვარს იაპონური კულტურა, პოეზია, სადაც მეზობლობა სულიერი 
სიახლოვით იზომება და ფიზიკური სიშორე სრულად ქარწყლდება“.  
                                                           თამარ ბარბაქაძე – კრებულის რედაქტორი 
ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ჩემი სოლილოკვიო : ჩანაწერები 
ავტორი: აკაკი გაწერელია  
გამოცემა: თბილისი : ინტელექტი, 2012 (რბილი ყდა). – 222 გვ. 
ენა: ქართული 
„კარგ სტილს ლიუციფერისა და ანგელოზის ურთიერთგადაძახილი 
წარმოშობს“ – წერს აკაკი გაწერელია. მისი სტილიც ამ „გადაძახილითაა“ 
შობილი.  
აკაკი გაწერელიას ნაწერში ერთნაირად გხიბლავს აზრის სიღრმე და მისი 
გადმოცემის დახვეწილობა. განსაცვიფრებელი ერუდიცია თავად სტილშია 
მოქცეული და, მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, ავტორს სულიერი 
განცდებისა და ფიქრების ვიბრაციის დროს ეხმარება. 
ეს ჩანაწერებიც აკაკი გაწერელიას საკუთარი სიმღერაა (თვითონ „გედის 
სიმღერას“ უწოდებს). ის გვიჩვენებს, თუ რა რთული ცხოვრება გაიარა 
ჭეშმარიტად ევროპული რანგის მეცნიერმა, რომელსაც გამუდმებით 
ებრძოდნენ, ხელს უშლიდნენ, აბეზღებდნენ და მაინც ყველაფერს გაუძლო. 

ფასი: 8 ლარი 
შეძენა შეიძლება თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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Homo televisus 
ავტორი: ბექა ელბაქიძე 
გამოცემა: თბილისი : ინტელექტი, 2012 (რბილი ყდა). – 254 გვ. 
ენა: ქართული 
ბექა ელბაქიძის „Homo Televisus“ შეიძლება ითქვას, რომანი-რეპორტაჟია, 
სადაც თხრობა პირველ პირში მიმდინარეობს და ეხება ისეთ თემებს, 
როგორიცაა ვირტუალური სამყარო და რეალური ყოფა, მასმედიის 
ზემოქმედება მასაზე, თანამედროვე ადამიანი გლობალურ სამყაროში და 
პიროვნული თავისუფლება.  
რომანის მთავარი გმირი ახალგაზრდა ჟურნალისტია. მისი მოღვაწეობის 
სფერო შორს სცდება სამშობლოს, რაც საშუალებას აძლევს თავისი უშუალო 
დაკვირვება და დამოკიდებულება გადმოგვცეს ამერიკაზე, ევროპაზე, 
კონფლიქტურ რეგიონებზე აზია-აფრიკაში, ასევე შეეხოს თავის სამშობლოს 
– საქართველოს, სადაც საკმაოდ დუხჭირი ცხოვრების ფონზე ასე 
მიზანმიმართულად „ჰყვავის“ ე. წ. საპნის ოპერები თუ თოქშოუები. 

ფასი: 7 ლარი 
შეძენა შეიძლება თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

კარდიოგრამა 
ავტორი: გვანცა ჯობავა 
გამოცემა: თბილისი : ინტელექტი, 2012 (რბილი ყდა). – 90 გვ. 
ენა: ქართული 
„გვანცა ჯობავა მალე თავისი პოეტური თაობის ერთ-ერთი ემბლემატური 
სახე გახდება. თუმცა ეს არ იქნება რაიმე განსაკუთრებულობის ან 
უპირატესობის მაჩვენებელი. უბრალოდ, მისი ხასიათია ამ მოტივით 
კოდირებული. მეძიებელია, ბევრს მუშაობს და ცდილობს დროის 
ადეკვატური სტილი თავის თავში იპოვოს და არა სხვასთან, სხვის მიერ 
გაკვალულ გზებსა და ბილიკებზე“ – აღნიშნავს „კარდიოგრამის“ 
წინასიტყვაობაში კრიტიკოსი და ლიტერატურათმცოდნე ივანე 
ამირხანაშვილი და გვანცა ჯობავას ლექსისთვის დამახასიათებელ სამ 
ძირითადად თვისებას გამოყოფს – უშუალობას, გულწრფელობასა და 
სისადავეს.  

ფასი: 4 ლარი 
შეძენა შეიძლება თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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სულის გადასხმა : ჩანაწერები 
ავტორი: გურამ ოდიშარია 
გამოცემა: თბილისი : ინტელექტი, 2012 (რბილი ყდა). – 234 გვ. 
ენა: ქართული 
„ჩვენ ვცხოვრობთ პოსტკონფლიქტური კონფლიქტების კონფლიქტურ 
ეპოქაში“ – ეს გურამ ოდიშარიას ერთ-ერთი ჩანაწერია წიგნიდან, რომელიც 
1997-2011 წლებში იწერებოდა. „სულის გადასხმა“ სწორედ კონფლიქტებით 
მოცულ, „დაწყვეტილი ურთიერთობების პლანეტას“ შეეხება და იქ 
მცხოვრებ ადამიანს, რომლის ფიქრის საგანი ფიზიკური და სულიერი 
გადარჩენა გამხდარა. 
მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურა, სახალხო დიპლომატიის 
ეგიდით გამართული მოლაპარაკებები და დიალოგები, არაერთი 
გულისშემძვრელი ისტორია, რომელიც კავკასიას, „ბებერი კონფლიქტის 
ჩიხს“ უკავშირდება, გურამ ოდიშარიასთვის მიზეზი და საბაბია, ერთხელ 
კიდევ შეახსენოს მკითხველს, რომ „მიმტევებელი კაცი კაცობრიობის 
მხსნელია“ და რომ „ქვეყნის ზნეობრივი მთლიანობა ბევრად 
მნიშვნელოვანია ტერიტორიულ მთლიანობაზე“. 

ფასი: 8 ლარი 
შეძენა შეიძლება თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ღრუბელი, სახელად დარინდა 
ავტორი: ირაკლი სამსონაძე 
გამოცემა: თბილისი : ინტელექტი, 2012 (რბილი ყდა). – 180 გვ. 
ენა: ქართული 
ირაკლი სამსონაძის ახალი რომანი მოგვითხრობს თორმეტი ერთმანეთის 
მსგავსი ბიჭის განსხვავებულ ისტორიას. ისინი დროის ერთ მონაკვეთში 
შეხვდნენ, საღებავით სავსე ქილები შეახალეს მოღალატის ძეგლს, შემდეგ კი 
თითოეულს თავისი ბედი არგუნა განგებამ. 
თორმეტი ბიჭის ტრაგიკული ამბავი თაობის, ზოგადად ეპოქის ტრაგიკულ 
პანორამას ქმნის და ბიბლიური ალუზიით, „მონობის სახლიდან“ 
გამოსულთა და უდაბნოში ახეტიალებულთა ძველისძველ, ორმოცწლიან 
გზაზე გვაფიქრებს. 
აღსანიშნავია, რომ ირაკლი სამსონაძის ახალი რომანი ერთი თემის, ერთი 
მაგისტრალური ხაზის ლოგიკური დასასრულია, რომელიც დაიწყო 
„ყურთბალიშით“, გაგრძელდა „ლეას საათით“ და დაბოლოვდა მესამე, 
ტრილოგიის დასკვნითი რომანით, – „ღრუბელი, სახელად დარინდა“. 

ფასი: 8 ლარი 
შეძენა შეიძლება თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ტკბილ–მწარე ამბები: ჩანაწერები 
ავტორი: ვახტანგ ჭელიძე 
გამოცემა: თბილისი : ინტელექტი, 2012 (რბილი ყდა). – 220 გვ. 
ენა: ქართული 
ვახტანგ ჭელიძის, როგორც თვალსაჩინო მწერლისა და მთარგმნელის, 
როლი გამორჩეულია საქართველოს საზოგადოებრივ-კულტურულ და 
სამწერლო ცხოვრებაში. იგი წლების მანძილზე იყო ლიტერატურული 
გამოცემების („ცისკარი“, „ლიტერატურული საქართველო“, „ხომლი“) 
მთავარი რედაქტორი; მის სახელს უკავშირდება უილიამ შექსპირის, ჯონ 
მილტონის, დანიელ დეფოს, მარკ ტვენის, რადიარდ კიპლინგის, ერნესტ 
ჰემინგუეის, ჯონ სტაინბეკის, ჯერომ სელინჯერის უმნიშვნელოვანეს 
ნაწარმოებთა ქართული თარგმანები; ისტორიული ნაშრომი „ქართლის 
ცხოვრების ქრონიკები“ (ხუთ ტომად), ასევე უამრავი ლიტერატურული და 
პუბლიცისტური წერილები.  
ვახტანგ ჭელიძის ჩანაწერები ერთგვარი მასალაა იმ ავტობიოგრაფიული 
წიგნისათვის, რომელიც მწერალს დაუმთავრებელი დარჩა. 

ფასი: 8 ლარი 
შეძენა შეიძლება თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ეპისტოლეთა წიგნი 
ავტორი: გივი ალხაზიშვილი 
გამოცემა: თბილისი : სიესტა, 2012 (რბილი ყდა). – 142 გვ. 
ენა: ქართული 

...„ეპისტოლეთა წიგნი“ მარადიულ თემებზე – სიკვდილსა და სიცოცხლეზე, 
ჯვარცმასა და აღდგომაზე – გვესაუბრება. ამ მხრივ, გივი ალხაზიშვილის 
წინამორბედები დავით გურამიშვილი, ტერენტი გრანელი და ნიკო 
სამადაშვილი არიან. გივი ალხაზიშვილი აგრძელებს ქრისტიანული 
ლირიკის ამ ნაკადს ჩვენს პოეზიაში, მაგრამ შემოაქვს ასევე საჭირო და 
საშური – ფიქრისა და განსჯის, განაზრებისა და მედიტაციური ლოცვის 
ხანიერი და დინჯი კილო, მდოვრე და აუჩქარებელი აღსარებითი 
ინტონაცია...                     
                                                                                        ზაზა შათირიშვილი 

ფასი: 9.75 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

მეიდ ინ ტიფლის (Maid in Tiflis) 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 480 გვ. 
ენა: ქართული 

აკა მორჩილაძის რომანი : „Maid in Tiflis“ ამბებითა და თავგადასავლებით 
დახუნძლული რომანია. ავტორი ამჯერად ორი თბილისელი ბიჭის 
თბილისურ მეგობრობაზე მოგვითხრობს. ცამეტი წიგნისგან შედგენილ 
რომანში თბილისურ-ჰოლანდიურ-სანტაესპერანსულ-ლენინგრადული 
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ამბები ძალიან ბუნებრივად უკავშირდება და აგრძელებს ერთმანეთს. აქ 
წაიკითხავთ სრულიად სხვადასხვანაირად და ძალზე საინტერესოდ 
მოთხრობილ სასიყვარულო ამბებს ვარსქენ პიტიახშისა და დედოფალი 
შუშანიკის ისტორიიდან მოყოლებული პლეხანოველი მოგელასა და 
შირაზის ვარდის,  ბარნოველი ლევიკოსა და ხუთი საბჭოელი ქალის 
თავგადასავლებით დამთავრებული. 

ფასი: 18.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  

 

obOle 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 260 გვ. 
ენა: ქართული 

რომანის მთავარი გმირი, ირაკლი, მურის ციხისთავების შთამომავალი, 
მაგრამ გათბილისელებული ბიჭი, ორი დღით ჩადის ერთ პატარა დაბაში 
ბაბუისეული სახლის ჩატეხილი სახურავის შესაკეთებლად და 
თავგადასავალიც იწყება... სახლის სხვენში ასული ძველისძველ თოფს 
აღმოაჩენს, რომელიც ბიძამ ბავშვობაში ობოლედ გააცნო, რომელიც 
მშვიდობიანობის დროს კედელზე ეკიდა უმოქმედოდ, ცარიელი, კაჟი კარგა 
ხნის გაცვეთილი ჰქონდა და ამ თავისი დუმილით ყველა წინანდელი 
გასროლა გამოისყიდა, ერთხელ კი გასროლის გარეშეც გადაარჩინა ერთ-
ერთი პატრონი... 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

შობა ღამის ალქაჯები 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 256 გვ. 
ენა: ქართული 

„შობა ღამის ალქაჯები“ პირველად 2001 წელს გამოვიდა. მასში შედის აკა 
მორჩილაძის კარგად ცნობილი მოთხრობები: „ჩემი ცოლის რომანი“, 
„ტერცო მონდო“ და სხვა.  
10 წლის შემდეგ განსხვავებული, თანამედროვე დიზაინით, მაგრამ 
უცვლელი შემადგენლობით კიდევ ერთხელ გთავაზობთ ამ კრებულს. 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

სხვა 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 112 გვ. 
ენა: ქართული 
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„სხვა“ პირველად 2002 წელს გამოვიდა და ცოტა არ იყოს, გააოცა 
მკითხველი, რადგან აკა მორჩილაძის 
მანამდე გამოცემულ რომანებს თითქოს ჰგავდა და თან აშკარად 
განსხვავებული იყო. ამ რომანში უცნობია მოქმედების ადგილი, დრო; 
თხრობაც და პერსონაჟების საუბარიც სხვა, ავტორისთვის აქამდე უჩვეულო 
სტილით მიმდინარეობს. მწერალი უტოპიას ქმნის და მკითხველი ხვდება, 
რომ რაღაც სხვა, ახალი იწყება მის შემოქმედებაში 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ძირს სიმინდის რესპუბლიკა! 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 200 გვ. 
ენა: ქართული 

„ძირს სიმინდის რესპუბლიკა“ პირველად 2003 წელს გამოვიდა. ეს არის 
ერთმანეთზე გადაწებებული ამონაჭრების კრებული, ამონაჭრები კი ამბებია 
ლონდონში მცხოვრები ქართველი ლტოლვილების შესახებ, რომლებიც 
იქაც, ლონდონშიც, „ამ გველეშაპის მუცელშიც“ პოულობენ ერთმანეთს და 
პლეხანოვურად ურჩევენ საქმეებს. თუმცა ამ ამბებში ისეთი პერსონაჟიც 
შეგხვდებათ, რომელიც ფიქრობს, რომ „ლონდონი საშლელია, თუ 
მებრძოლი არ ხარ, თუ ხუთი წუთით მეტი გძინავს, თუ თავს ზოგავ – 
წაგშლის“. 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლები 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 152 გვ. 
ენა: ქართული 

„ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლები“ პირველად 1995 წელს გამოვიდა, 1999 წელს 
დაიდგა ახლემეტელის თეატრში და წიგნმაც და სპექტაკლმაც უზომო 
პოპულარობა მოიპოვა. ინტერესი ამ საოცრად თბილი და ტრაგიკული 
ნაწარმოების მიმართ დღემდე არ განელებულა, პირიქით, რაც დრო გადის, 
უფრო მეტად პოპულარული ხდება. 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ქაღალდის ტყვია 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 220 გვ. 
ენა: ქართული 
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ამ წიგნში სამუდამოდ დასამახსოვრებელი ამბებია თავმოყრილი: მცირე 
რომანი „ქაღალდის ტყვია“ და მოთხრობების ციკლი: „მოგონებები ჩემი 
მეგობარი კაი ბიჭის ცხოვრებიდან“. 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  

 

აგვისტოს პასიანსი 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 198 გვ. 
ენა: ქართული 

„აგვისტოს პასიანსი“ 2001 წელს გამოვიდა. უბრალოდ დეტექტიურ სიუჟეტს 
თხრობის გასაოცარი ოსტატობა შესანიშნავ ნაწარმოებად აქცევს.  
„იმისთვის, რომ „აგვისტოს პასეანსი“ მოგეწონოს, საჭიროა უბრალო 
მკითხველი იყო და სხვა არაფერი. ამ წიგნს ვერ გაიგებს ის, ვინც თავს 
ინტელექტუალად და ზომაზე მეტად განათლებულად თვლის.  მე ჯერ არ 
წამიკითხავს წიგნი, რომელიც საკუთარი ძმაკაცივით შენთან ერთად 
ჩამოჯდება, დააბირჟავებს და გენიალურ თბილისურ ამბებს მოგიყვება.“ 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

წიგნი 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 256 გვ. 
ენა: ქართული 

„წიგნში“ შედის სხვადასხვა ციკლის მოთხრობები. ამ მოთხრობებში მთელი 
ქართული ლიტერატურის ცნობილ პერსონაჟებს შეხვდებით. ოღონდ 
აქაური ლუარსაბ თათქარიძე ცოლის სიკვდილის შემდეგ ომში მიდის, ილია 
ჭავჭავაძე დოქტორ უოტსონს თარჯიმნობს, ვარსქენ პიტიახშის კუბოს მეფე 
ერეკლე და ვახტანგ გორგასალი ერთად მიჰყვებიან... 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

მისტერ დიქსლის მდუმარე ყუთი 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 75 გვ. + 
დანართი 
ენა: ქართული 

სანტა ესპერანსას მთავარი დეტექტივი მისტერ დიქსლი სანტა სიტიში 
მომხდარ მკვლელობას იძიებს. ის საქმის მასალებს ინახავს თავის სეიფში, 
რომლის გასაღებიც მკითხველის ხელშია. 

ფასი: 21 ლარი 
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შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

მამლუქი 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 132 გვ. 
ენა: ქართული 

ერთ-ერთი შუააზიური რესპუბლიკის ავტონომიური ოლქის, ქირბალის, 
უკანასკნელი ხანის ვაჟიშვილი ბედისწერამ პატარა ქართულ ქალაქში 
მიიყვანა და სამუდამოდ დააკავშირა ერთ ჩვეულებრივ ქართველ ბიჭთან. ამ 
ორ პერსონაჟთან ერთად მკითხველის თვალწინ კიდევ ერთხელ გაიელვებს 
XX საუკუნის 90-იანი წლების საქართველოს ტრაგიკული ამბები. 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

გადაფრენა მადათოვზე და უკან 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 216 გვ. 
ენა: ქართული 

„გადაფრენა მადათოვზე და უკან“ ტრილოგიის პირველი წიგნია. 
დეტექტიური სიუჟეტი XIX საუკუნის თბილისში ვითარდება. მადათოვის 
კუნძულზე ნაპოვნია ხაფო მხატვრის გვამი, რომლის მკვლელობის 
გამოძიებასაც მრავალი დაფარული საქმის კვალამდე მივყავართ... 
გამოგონილის გარდა რომანში ისტორიულ და ლიტერატურულ 
პერსონაჟებსაც შეხვდებით. ძველი თბილისის კოლორიტული სურათების 
გვერდით უხვადაა პაროდია, იუმორი და ირონია, რაც რომანს 
განსაკუთრებულ ხიბლს ანიჭებს და მკითხველის საყვარელ წიგნად აქცევს. 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ძველი გულებისა და ხმლისა 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 126 გვ. 
ენა: ქართული 

ამ რომანის პერსონაჟების ბედი უცნაური ხლართებით უკავშირდება 
ერთმანეთს და გმირების ტრაგიკული ისტორია ერთი ამოსუნთქვით 
იკითხება. 

ფასი: 6.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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მადათოვი 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 503 გვ. 
ენა: ქართული 

1998-2004 წლებში ცალ–ცალკე გამოცემული, მკითხველისთვის უკვე კარგად 
ნაცნობი რომანები – „გადაფრენა მადათოვზე და უკან“, ,,გაქრები 
მადათოვზე“ და ,,ვეშაპები მადათოვზე“– ტრილოგიის სახით გაერთიანდა. 

ფასი: 19 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
 

 

მესაიდუმლის ქამარი 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 336 გვ. 
ენა: ქართული 
სანტა ესპერანსას საკურორტო ქალაქ სანტა სიტიში უცნაური, 
განგსტერული გარჩევების მსგავსი ამბები ხდება, ლამისაა მოახლოებული 
საკურორტო სეზონი ჩაიშალოს. ქალაქის მთავარი ინსპექტორი დიქსლი 
სიმწრის ოფლს იწურავს და დუმს. ყველაფრის თავიდათავი კი 
მესაიდუმლის ქამარია, რომელშიც თითქოს საქართველოდან 
გამოტაცებული ძვირფასი ქვები უნდა იყოს დამალული. 

აკა მორჩილაძის რომანი ,,მესაიდუმლის ქამარი“ სანტა ესპერანსას ძველი 
და ახალი მცხოვრებლების ახალ თავგადასავლებს გვაცნობს. 

ფასი: 15 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ვენერას სიზმარი 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 148 გვ. 
ენა: ქართული 

საღამოს პირზე გაღვიძებულმა ბუმ ტყეში მომხდარი ფათერაკების შესახებ 
მწერალს უამბო. მწერალმა ბუს ნაამბობს შენიშვნები და განმარტებები 
დაურთო, რამაც რომანს საინტერესო და ორიგინალური სახე მისცა. 

ფასი: 7 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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მოგზაურობა ყარაბაღში 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 167 გვ. 
ენა: ქართული 

ეს წიგნი პირველად 1992 წელს, თანამედროვე საქართველოსთვის ყველაზე 
მძიმე დროს გამოიცა. 
ამიტომ აკა მორჩილაძის პირველი რომანი ფართო საზოგადოებისთვის 
უცნობი დარჩა,მაგრამ ლიტერატურის მოყვარულებს დღემდე ახსოვთ იგი. 
„ქალაქელი ბიძის შვილისა და მეძავი გოგოს სიყვარული ტრივიალური 
ისტორიით, ომით არეული ქალაქის ცხოვრების სურათებითა და სამი-ოთხი 
სხვა ცნობილი ილეთით შედგენილი ეს წიგნი, მაინც გამოვიდა ამბავი 
რაღაცაზე - ალბათ, ხელფეხშებორკილ, უბედურ და პატიოსან ბიჭზე, 
რომელმაც ბევრი არაფერი იცოდა ქვეყანაზე, თუმცა ხვდებოდა, რა არის 
ცუდი და ძალიან უჭირდა...“  
                                                        რომანის II გამოცემის წინასიტყვაობიდან 

ფასი: 9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

სანტა ესპერანსა 
ავტორი: აკა მორჩილაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 768 გვ. 
ენა: ქართული 

მწერლის მიერ გამოგონილი ქვეყანა - სანტა ესპერანსა - ასევე გამოგონილ 
კუნძულზე მდებარეობს. ამ სასწაულებრივი სამყაროს კარი ყველასათვის 
ღიაა, ვისაც სურს, ითამაშოს ყველაზე არაჩვეულებრივი ბანქო მსოფლიოში, 
გაიგოს კუნძულების დრამატული ისტორია, მოისმინოს ნაღვლიანი 
სიმღერები და გამოააშკარავოს იმ ლეგენდის საიდუმლოება, ყველაზე 
გრძელი ჩიბუხის ამბავს რომ უკავშირდება. 

ფასი: 19 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

ბინდი 
ავტორი: სტეფანი მეიერი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 360 გვ. 
ენა: ქართული 

სტეფანი მეიერის ”ბინდი” ფენტეზის ჟანრის თანამედროვე ბესტსელერია, 
რომელმაც გამოცემისთანავე დაიპყრო თანამედროვე ახალგაზრდების 
გულები. ოთხი სრული და ერთი დაუმთავრებელი ნაწილისგან შემდგარი 
საგა XX საუკუნიდან გადმოსული მომხიბლავი ვამპირისა და XXI საუკუნის 
თინეიჯერი გოგონას ამაღელვებელ სიყვარულზე მოგვითხრობს. 
საგის პოპულარულობა კიდევ უფრო გაზარდა 2008 წელს ჰოლივუდში 
გადაღებულმა ამავე სახელწოდების ფილმმა, რომელმაც კინოგაქირავებაში 
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საოცარ წარმატებას მიაღწია. 

ფასი: 9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ახალი მთვარე 
ავტორი: სტეფანი მეიერი 
მთარგმნელი: ნიკა სამუშია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 400 გვ. 
ენა: ქართული  

„ახალი მთვარე“ სტეფანი მეიერის „ბინდის“ საგის მეორე წიგნია. საგის ამ 
ნაწილში სიუჟეტი კიდევ უფრო დრამატულად ვითარდება – კალენების 
ოჯახი ფორკსიდან მიემგზავრება, ბელა კი ვამპირებსა და მაქციებს შორის 
უჩვეულო არჩევანის წინაშე დგება. ამ არჩევანზეა დამოკიდებული ბელას, 
ედვარდისა და მათი ახლობლების სიცოცხლეც. 
„ბინდის“ საგამ – ფენტეზის ჟანრის თანამედროვე ბესტსელერმა 
გამოცემისთანავე დაიპყრო ახალგაზრდების გულები. საგის პოპულაობა 
კიდევ უფრო გაზარდა ამ სიუჟეტის მიხედვით ჰოლივუდში გადაღებულმა 
ფილმების სერიამ. 

ფასი: 9.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

დაბნელება 
ავტორი: სტეფანი მეიერი 
მთარგმნელი: ნიკა სამუშია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 438 გვ. 
ენა: ქართული  

„დაბნელება“ სტეფანი მეიერის „ბინდის“ საგის მესამე წიგნია. საგის ამ 
ნაწილში ბელა ისევ საფრთხეშია – შურისძიებით აღსავსე ვიქტორია 
ახალშექმნილ, უკონტროლო ვამპირთა არმიით ცდილობს მის 
განადგურებას. ეს საკმარისი მიზეზია საიმისოდ, რომ საუკუნეების 
განმავლობაში ერთმანეთის მოძულე მაქციები და კალენების ოჯახი საერთო 
მტრის წინააღმდეგ გაერთიანდნენ. 

ფასი: 9.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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განთიადი 
ავტორი: სტეფანი მეიერი 
მთარგმნელი: ნიკა სამუშია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 496 გვ. 
ენა: ქართული  

მომხიბლავი ვამპირისა და თინეიჯერი გოგონას სიყვარულის ეს უაღრესად 
ემოციური და გულისამაჩუყებელი ამბავი „განთიადით“ სრულდება. საგის 
ბოლო, დასკვნით ნაწილში კვანძი იხსნება. 
წიგნის ერთი მხრივ მოსალოდნელი, მეორე მხრივ კი მაინც უჩვეული 
დასასრული არც ერთ ახალგაზრდა მკითხველს არ დატოვებს გულგრილს. 

ფასი: 9.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  

 

ტრამალის მგელი 
ავტორი: ჰერმან ჰესე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 236 გვ. 
ენა: ქართული 

„ტრამალის მგელს ღამღამობით ახლაც ვხედავ ხოლმე სიზმარში და 
ვგრძნობ, რომ თვით მისი არსებობაც კი მბოჭავს და სულის სიმშვიდეს 
მაკარგვინებს, თუმცა ნამდვილად ძალიან მიყვარს...“ რომანი პირველად 
1927 წელს გამოვიდა და მთელ მსოფლიოში დღემდე აქტუალურია. 

ფასი: 11.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

Homo Faber 
ავტორი: მაქს ფრიში 
მთარგმნელი: დალი ფანჯიკიძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 238 გვ. 
ენა: ქართული  

„Homo Faber“- მაქს ფრიშის ერთ–ერთი ყველაზე ცნობილი რომანი – II 
მსოფლიო ომის შემდეგ მომხდარი სწრაფი ტექნიკური პროგრესის შედეგად 
ადამიანის ცხოვრებასა და ცნობიერებაში მომხდარ ცვლილებებზე, 
ადამიანის ადამიანურ გრძნობებსა და განცდებზე, უფრო სწორად კი, 
მათთან გაუცხოებაზე მოგვითხრობს.  

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ჯადოსნური მთა 
ავტორი: თომას მანი 
მთარგმნელი: დალი ფანჯიკიძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 966 გვ. 
ენა: ქართული  

მწერალი იკვლევს სიკვდილის პირისპირ მდგარი ადამიანისა და მისი 
ახლობლების ფსიქოლოგიას. მთავარი გმირის მსოფლმხედველობას 
თავდაყირა აყენებს სიკვდილის სიახლოვე, მისი სუნთქვა სიყვარულსაც კი 
განსხვავებულ ელფერს ანიჭებს. 
ამ წიგნისთვის დამახასიათებელია აზრობრივი სიღრმე, მრავალპლანიანობა, 
დინჯი, აუჩქარებელი თხრობა, გამოკვეთილი ხასიათები და მწერლის 
ჰუმანური, ირონიანარევი დამოკიდებულება გმირების მიმართ.  
დახვეწილი, მუსიკალურობამდე ამაღლებული, თუმცა 
ფრაზეოლოგიზმებისგან განტვირთული ენა და მონუმენტური ფორმა 
ინტელექტუალური რომანის ნიშან-თვისებებია, რომლის ერთ-ერთ 
ფუძემდებლადაც მსოფლიო ლიტერატურაში სწორედ თომას მანია 
მიჩნეული.  

ფასი: 29.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

Homo Faber / ვიქნები თუნდაც განტენბაინი  
ავტორი: მაქს ფრიში 
მთარგმნელი: დალი ფანჯიკიძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 542 გვ. 
ენა: ქართული  

„მსოფლიო კლასიკის“ სერიაში გთავაზობთ მაქს ფრიშის  ორ ყველაზე 
ცნობილ რომანს: „HOMO FABER“ (1954) და „ვიქნები თუნდაც განტენბაინი“ 
(1964). 
ორივე რომანი II მსოფლიო ომის შემდეგ მომხდარი სწრაფი ტექნიკური 
პროგრესის შედეგად ადამიანის ცხოვრებასა და ცნობიერებაში მომხდარ 
ცვლილებებზე, ადამიანის ადამიანურ გრძნობებსა და განცდებზე, უფრო 
სწორად კი, მათთან გაუცხოებაზე მოგვითხრობს.  

ფასი: 18.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

დეიდა ხულია 
ავტორი: მარიო ვარგას ლიოსა  
მთარგმნელი: ამირან გაბესკირია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 365 გვ. 
ენა: ქართული  

19  წლის მწერალს ბიძამისის ცოლი, 10 წლით უფროსი ხულია შეუყვარდა 
და ცოლად შეირთო. მოგვიანებით ლიოსამ რომანი დაწერა, რომელშიც 
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ავტორი სწორედ ამ ურთიერთობებზე მოგვითხრობს. 

ფასი: 13.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

მისტერიები 

ავტორი: კნუტ ჰამსუნი  
მთარგმნელი: თამარ კვიჟინაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 342 გვ. 
ენა: ქართული  

ნობელის პრემიის ლაურეატის, ცნობილი ნორვეგიელი მწერლის, კნუტ 
ჰამსუნის მკითხველს უდავოდ ამაღელვებელი მოგზაურობა ელის 
სიყვარულის მისტერიით სავსე სამყაროში. რომანმა ავტორს მსოფლიო 
აღიარება მოუტანა. 

ფასი: 14.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ულისე 
ავტორი: ჯეიმზ ჯოისი 
მთარგმნელი: ნიკო ყიასაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 864 გვ. 
ენა: ქართული   

ჯეიმს ჯოისი 1882 წელს დაიბადა ირლანდიაში. ცხოვრობდა პარიზში, 
ტრიესტში, ციურიხში. გარდაიცვალა ციურიხში, სადაც დაკრძალეს კიდეც. 
წერდა ლექსებს, პოემებს, ესეებს, მოთხრობებს, პიესებს. 
„ულისეს“ რამდენიმე თავის ნიკო ყიასაშვილისეული თარგმანი პირველად 
1983 წელს დაიბეჭდა და მაშინვე დიდი მოწონება დაიმსახურა. 
მთარგმნელმა გააგრძელა მუშაობა ,,ულისეზე“ და მის კომენტარებზე, 
მაგრამ დასრულება ვერ მოასწრო. ნიკო ყიასაშვილის თარგმანი შეავსო და 
გამოსაცემად მოამზადა მაია ყიასაშვილმა. ასე რომ, ამჯერად ქართველ 
მკითხველს ჯოისის ამ უდიდეს შედევრს სრულად ვთავაზობთ. 

ფასი: 24.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

პლატფორმა 
ავტორი: მიშელ უელბეკი 
მთარგმნელი: ირმა ტაველიძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 301 გვ. 
ენა: ქართული  

„პლატფორმა“ უელბეკის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რომანია. 
თანამედროვე ევროპა - ადამიანის მარტოობა, ცხოვრების აბსურდულობა, 
კულტურის კომერციალიზაცია, სექსი და ტერორიზმი, რომელიც 
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ყველაფერს ანადგურებს, დღესდღეობით ყველაზე მტკივნეული ამ თემების 
გამოა „პლატფორმა“ უდავოდ საინტერესო, პრობლემატური, ღრმა და ამავე 
დროს სკანდალურიც. 

ფასი: 16.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

მე წითელი მქვია 
ავტორი: ორჰან ფამუქი  
მთარგმნელი: ლია ჩლაიძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 450 გვ. 
ენა: ქართული  

რომანში 1591 წლის თოვლიან სტამბოლში ცხრა დღეში განვითარებული 
სიუჟეტის ფონზე აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციები ეჯახება 
ერთმანეთს. ამაზე, და ჯერ ერთი მხატვრის, შემდეგ კი მხატვართუხუცესის 
მკვლელობის თაობაზე, თავად მკვლელი, მოკლულები, მათი მეგობრები და 
ნათესავები, ძაღლები, ხეები და ნახატებიც კი ცალ-ცალკე მოგვითხრობენ. 
ავტორის შეფასებით, „მე წითელი მქვია“ ყველაზე ფერადოვანი და 
ოპტიმიზმით აღსავსე წიგნია.  ქართველი მკითხველი პირველივე 
გვერდიდან დარწმუნდება, რომ ეს მართლაც საოცრად შთამბეჭდავი 
რომანია, იმ მხატვრების ნახატებივით დიდებული და მრავალფეროვანი, 
რომლებსაც ამავე რომანის გმირები საუკუნეების განმავლობაში ქმნიდნენ 
ფადიშაჰის წიგნთსაცავებისთვის. 

ფასი: 19.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ქალი ქვიშაში / ადამიანი ყუთი 
ავტორი: კობო აბე  
მთარგმნელი: აკაკი ბრეგაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 336 გვ. 
ენა: ქართული 
კობო აბეს შემოქმედების  ძირითადი თემაა კონფლიქტი ადამიანსა და 
საზოგადოებას შორის, გაუცხოება, სულიერი მარტოობის პრობლემა და 
თანამედროვე მსოფლიოში ადამიანის თვითდამკვიდრების მცდელობა. 
სწორედ ამ თემებზე ააგო მან რომანები: „ქალი ქვიშაში“, „კედელი“, „უცხო 
სახე“, „ადამიანი - ყუთი“... 
რომანის მარტოსული გმირი, ქვიშაში ჩაფლულ სოფელში „დატყვევებული“ 
უბრალო მწერების შემგროვებელი ბედს არ ურიგდება და ქვიშის 
ტყვეობიდან თავის დახსნას ყველანაირი ხერხით ცდილობს, რათა 
ნორმალურ ცხოვრებას და საკუთარ საქმეს დაუბრუნდეს, განსხვავებით 
„ადამიანი - ყუთის“ მთავარი გმირისაგან, რომელიც საზოგადოებიას და 
მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს გაურბის, ყუთში იკეტება სა ასეთი 
უჩვეულო ფორმით გამოხატავს პროტესტს გარე სამაყაროს მიმართ.  

ფასი: 15.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.          
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ფაუსტი 
ავტორი: იოჰან ვოლფგანგ გოეთე  
მთარგმნელი: დავით წერედიანი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 272 გვ. 
ენა: ქართული 

დიდი გერმანელი მწერლისა და მოაზროვნის, იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს 
(1749-1832) მრავალმხრივი შემოქმედება, დიდი ხანია, მსოფლიო 
ლიტერატურის კუთვნილებაა. მისი რევოლუციური შეხედულებებით, 
სიღრმითა და სარკაზმით გამორჩეული ნაწარმოებების უმრავლესობაში 
სამყაროს ერთიანობისა და „მშვენიერი ადამიანის“ იდეაა ასახული. 
მწერალი მხოლოდ ბუნებას არ აიგივებს ღმერთთან – თვით ადამიანს 
აღაზევებს ბუნება-ღმერთზე და მსოფლიო გონთან მებრძოლ არსებად 
წარმოადგენს. ეს იდეა გასდევს მისი შემოქმედების მწვერვალს, ეპოქალურ 
ნაწარმოებს – „ფაუსტს“, რომელსაც გოეთე თითქმის მთელი სიცოცხლის 
განმავლობაში წერდა.  

ფასი: 15.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ბოლო ზარი 
ავტორი: ლაშა ბუღაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 160 გვ. 
ენა: ქართული 

თბილისის ერთ-ერთი პრესტიჟული სკოლის დამამთავრებელი კლასის 
მოსწავლეს, ნინჩოს, ოცდაერთი წლის კრიმინალი ნადრიკუჩა უყვარს, ამავე 
დროს ნინჩოს მოხიბვლას მისი კლასელი დემურიც ცდილობს. 
რითი ერთობიან თბილისელი თინეიჯერები, რატომ უნდა სკოლის 
აფეთქება ნუციკოს, ვის შეუყვარდება დემური და რით დასრულდება ეს 
ყველაფერი, შეიტყობთ ლაშა ბუღაძის პირველი რომანიდან „ბოლო ზარი“. 
 
ფასი: 6.5 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ნავიგატორი 
ავტორი: ლაშა ბუღაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 128 გვ. 
ენა: ქართული 

ლაშა ბუღაძის პიესა – „ნავიგატორი“ – ტრაგიკომედიაა, რომელიც 
ადამიანის გაუცხოებასა და მარტოობაზე მოგვითხრობს. რადიოპიესის 
ფორმით დაწერილი დრამის აბსურდულობამდე მისული, ამავდროულად, 
რეალური სიუჟეტი დინამიკურად ვითარდება და ღრმა შთაბეჭდილებას 
ტოვებს მკითხველზე. 
2011 წლის შემოდგომაზე პიესამ BBC-სა და ბრიტანეთის საბჭოს თაოსნობით 
გამართულ რადიოპიესების კონკურსში გაიმარჯვა, ამავე წლის ბოლოს 
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დაიდგა BBC-ს რადიოში და მასში ბრიტანელმა მსახიობებმა მიიღეს 
მონაწილეობა. 

ფასი: 6.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

თავი 
ავტორი: ლაშა ბუღაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 218 გვ. 
ენა: ქართული 

კრებულში შესულია ლაშა ბუღაძის ოთხი ახალი პიესა: „პანთეონი“, „ისევ ის 
სამნი“, „თავი“ და „პრეზიდენტი სტუმრად მოვიდა“. 

ფასი: 6.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ლიტერატურული ექსპრესი 
ავტორი: ლაშა ბუღაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). –288 გვ. 
ენა: ქართული 

„ლიტერატურული ექსპრესი“ ექსპერიმენტული მატარებელია, რომელიც 
ევროპის სხვადასხვა ქალაქს სტუმრობს, მგზავრები კი ევროპელი, მათ 
შორის, ქართველი მწერლებიც  არიან. მოგზაურობის ორგანიზატორების 
აზრით, ლიტერატურული ექსპრესის თითოეულ მგზავრს ქალაქიდან 
ქალაქში უთავბოლო ხეტიალი შთაგონებას მოუტანს. ასეცაა: ზოგისთვის ეს 
მატარებელი ახალი წიგნის დასაწერი იმპულსი ან უკვე დაწერილის 
პოპულარიზაციის საშუალება ხდება, ზოგისთვის კი - საკუთარი 
ცხოვრების გადაფასება ან უბრალოდ, მშვენიერი ქალის დევნა ... 

ფასი: 12 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

გამარჯვებული მარტოა 
ავტორი: პაულო კოელიო  
მთარგმნელი: მედეა ზუბადალაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 366 გვ. 
ენა: ქართული 

ცნობილი მოდელიორი, ჰამიდ ჰუსეინი კარიერის დაწყებისას კეთილი 
განზრახვით ხელმძღვანელობდა, სანამ იმ სისტემის ტყვეობაში არ მოექცა, 
რომლის გამოყენებაც თვითონ უნდოდა...მსახიობი გაბრიელა წარმატებასა 
და სახელგანთქმულობას აღმერთებს...რუსი მილიონერი იგორი 
დარწმუნებულია, რომ აქვს უფლება, მოკლას, თუკი საამისოდ 
საფუძვლიანი მიზეზი ექნება – მაგალითად, ვიღაც იხსნას ტანჯვისგან, ან 
ხელახლა მიიპყროს ყოფილი ცოლის ყურადღება. პაულო კოელიოს რომანი, 
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„გამარჯვებული მარტოა“ ცხოვრებისეულ ხაფანგზეა: ძალაუფლებისა და 
წარმატების ძიებით თავბრუდახვეული რომანის გმირები ვერც კი ამჩნევენ, 
როგორ ეცლებათ ხელიდან ბედნიერების აღქმის უნარი, საყვარელი 
ადამიანი და თავად სიცოცხლეც კი. 

ფასი: 9,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

თერთმეტი წუთი 
ავტორი: პაულო კოელიო  
მთარგმნელი: ვლადიმერ კაჩუხაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 268 გვ. 
ენა: ქართული 

სული და სხეული - სიყვარულის ალქიმია... სანამ ამას აღმოაჩენს, 
შვეიცარიაში ბედის საძიებლად ჩასული ბრაზილიელი მარია უამრავ 
მამაკაცს ხვდება, მაგრამ ვინც მის სულს ეხება, მის ხორცს ვერ აღაგზნებს, 
ვინც მის ხორცს ეხება, უძლურია, ჩასწვდეს მის სულს. ბედნიერებისაკენ 
მიმავალ გზაზე მარია ყოველგვარ დამცირებას ითმენს, მაგრამ ბოლოს მაინც 
ჰპოვებს საკუთარ თავსა და ნამდვილ სიყვარულს. 
„თერთმეტი წუთი“ ცნობილი ბრაზილიელი მწერლის პაულო კოელიოს 
მსოფლიო ბესტსელერია. 

ფასი: 7 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ვერონიკამ სიკვდილი გადაწყვიტა 
ავტორი: პაულო კოელიო  
მთარგმნელი: მზია გელაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 192 გვ. 
ენა: ქართული 

პაოლო კოელიო დაიბადა 1947 წელს ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში.
ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თანამედროვე მწერალია.  
გამოქვეყნებული აქვს 14 წიგნი და მრავალი სტატია.  
მის წიგნებს, რომლებიც 56 ენაზეა თრგმნილი, მსოფლიოში ათეულობით 
მილიონი ადამიანი კითხულობს.  
„ვერონიკამ სიკვდილი გადაწყვიტა“ ტრილოგიის მეორე რომანია. 

ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   
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ზაჰირი 
ავტორი: პაულო კოელიო  
მთარგმნელი: მარიამ მეგრელიშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 268 გვ. 
ენა: ქართული 

ცნობილი ბრაზილიელი მწერლის, პაულო კოელიოს ახალი რომანი 
„ზაჰირი“ უამრავ ავტობიოგრაფიულ მომენტს შეიაცავს, კვლავ ქალისა და 
მამაკაცის ურთიერთობის მარადიულ პრობლემებზე მოგვითხრობს და 
კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ სიყვარულზე მნიშვნელოვანი არაფერია. 

ფასი: 7 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   
 

 

პორტობელოელი ჯადოქარი 
ავტორი: პაულო კოელიო  
მთარგმნელი: მედეა ზუბადალაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 296 გვ. 
ენა: ქართული 

ნახევრად ბოშა და ფიზიკურად ძალიან ლამაზი ქალი, ათენა XXI საუკუნის 
გრძნეულია.  ძლიერი ხასიათის ახალგაზრდა დედამ ცეკვის საშუალებით 
შეიცნო ყოველივეს შემქმნელის, დიდი დედის საიდუმლო. მან სიყვარული 
მიიტანა სამსხვერპლოზე და ოცნება ანდო ადამიანებს, რომლებმაც 
უმოწყალოდ დაამსხვრიეს იგი... 
პაულო კოელიოს წიგნი ,,პორტობელოელი ჯადოქარი“ ახალგაზრდა ქალის, 
ფენომენალური ნიჭით დაჯილდოებული მშვენიერი ათენას ტრაგიკული 
ცხოვრების ამბავია. 

ფასი: 7 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

რიო-პიედრას ნაპირზე ჩამოვჯექი და ავტირდი 
ავტორი: პაულო კოელიო  
მთარგმნელი: მზია გელაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 168 გვ. 
ენა: ქართული 

სიყვარული დიდ საიდუმლოებებს გვაზიარებს და ამით გვაახლოებს 
ცხოვრების არსსა და მარადისობასთან, მაგრამ რა ხდება, როცა ახალგაზრდა 
ქალს სიმორცხვე უშლის ხელს ძველი სიყვარულის განახლებაში? რა ხდება, 
როცა თერთმეტი წლის შემდეგ ბედი კვლავ შეახვედრებს მას ძველ 
სიყვარულს? 
... ცხოვრებამ ახალგაზრდა ქალბატონს თავისი კვალი დაამჩნია, გააძლიერა 
და საკუთარი გრძნობების მართვა ასწავლა. მამაკაცმა კი რელიგიისკენ 
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მავალი გზა აირჩია და სულიერადაც და ფიზიკურადაც ბევრად 
მომხიბლავი გახდა.  
ისინი ერთად მიემგზავრებიან. ამ მოგზაურობას ართულებს წარსულში 
დაფარული დანაშაულის გამოაშკარავება და გულისწყრომა. საბედნიეროდ, 
რიო-პიედრას ნაპირთან, პატარა სოფელში, ისინი პოულობენ გზას 
ერთმანეთისკენ. მათი განსაკუთრებული ურთიერთობა კი ისევე 
სასიამოვნოდ იკითხება, როგორც პაულო კოელიოს სხვა ბესტსელერები. 

ფასი: 7 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ალქიმიკოსი 
ავტორი: პაულო კოელიო  
მთარგმნელი: მზია გელაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 128 გვ. 
ენა: ქართული 

ბრაზილიელი მწერლის, პაულო კოელიოს ,,ალქიმიკოსი” თანამედროვე 
კლასიკად არის აღიარებული და რამდენიმე წელია, მსოფლიო 
ბესტსელერების სიის სათავეშია. 
ეს არის იგავი ადამიანზე, რომელიც თავის გზას მიჰყვება.  
მოგზაურობის დაუოკებელი სურვილით შეპყრობილი, ის ჯერ მწყემსი 
გახდება, შემდეგ ზღაპრული განძის მოსაპოვებლად ეგვიპტეში 
გაემგზავრება, შეხვდება ალქიმიკოსს და შეიცნობს ბუნების 
საიდუმლოებებს. 

ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

პილატეს სახარება 
ავტორი: ერიკ-ემანუელ შმიტი  
მთარგმნელი: მერაბ ფიფია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 310 გვ. 
ენა: ქართული 

საგონებელში ჩავარდნილი პილატე დაუღალავად იძიებს გვამის გაქრობის 
საკითხს და თანდათან, მიუხედავად იმისა, რომ მკვდრეთით აღმდგარი 
იეშუა თავისი თვალით არ უნახავს, მის სულში ეჭვთან ერთად მესიის 
რწმენა იკაფავს გზას. იქნებ სწორედ პილატეა პირველი ქრისტიანი, ვინც 
დაუჯერებელი დაიჯერა და წარმოუდგენელი ირწმუნა? 

ფასი: 9,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   
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ბატონი იბრაჰიმი და ყურანის ყვავილები 
ავტორი: ერიკ-ემანუელ შმიტი  
მთარგმნელი: მერაბ ფიფია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 80 გვ. 
ენა: ქართული 

ცამეტი წლის მომო მამამაც მიატოვა და სულ მარტო დარჩა. მომოს 
ერთადერთი არაბი მეგობარი ჰყავს, ბატონი იბრაჰიმი, საბაყლოს 
მფლობელი ცისფერი ქუჩიდან... 
ფრანგი მწერალი, ერიკ ემანუელ შმიტი, თავის რომანში – „ბატონი იბრაჰიმი 
და ყურანის ყვავილები“ – ცდილობს, პატარა მომოს თვალით დაგვანახოს, 
რომ გარეგნული იერსახე ხშირად მატყუარაა; ცისფერი ქუჩა, თურმე, 
შეიძლება სულაც არ იყოს ცისფერი; არც არაბი იყოს არაბი და შესაძლოა არც 
ცხოვრება იყოს ისეთი სევდის მომგვრელი, როგორიც ჰგონიათ ხოლმე. 

ფასი: 5,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ულისე ბაღდადიდან 
ავტორი: ერიკ-ემანუელ შმიტი  
მთარგმნელი: მერაბ ფიფია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 332 გვ. 
ენა: ქართული 

ერიკ–ემანუელ შმიტს მონუსხული მკითხველი სიუჟეტის ლაბირინთებში 
დაჰყავს, რომელიც მას ხან ჰომეროსის გმირის ყარიბობას მოაგონებს, ხანაც 
„ათას ერთი ღამის“ ზღაპრებს და უთუოდ დააფიქრებს იმაზე, აქვს თუ არა 
მნიშვნელობა საზღვრებს მესამე ათსწლეულის დასაწყისის 
კაცობრიობისათვის. 

ფასი: 9,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ნოეს შვილი 
ავტორი: ერიკ-ემანუელ შმიტი  
მთარგმნელი: მერაბ ფიფია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 174 გვ. 
ენა: ქართული 

1942 წელს მშობლებს დაშორებულ შვიდი წლის ებრაელ ბიჭუნას, ჟოზეფს 
მოსიყვარულე და სამართლიანი ქრისტიანი მამა პონსი შეიფარებს. მამა 
პონსი ბელგიის პატარა სოფელ შემლეიში, „ყვითელ ვილაში“ მოღვაწეობს, 
თუმცა მხოლოდ ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენით როდი 
კმაყოფილდება. ბიბლიური ნოეს მსგავსად, ისიც იმ ყველაფრის 
შენარჩუნებას ცდილობს, ამ უსამართლო სამყაროში ძალადობის ნიაღვარი 
წალეკვით რომ ემუქრება. 
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ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

შიმშილის თამაშები 
მთარგმნელი: ნიკა სამუშია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 37 გვ. 
ენა: ქართული 

პოსტაპოკალიფსური სამყაროს 12 რაიონად დაყოფილ ქალაქ-სახელმწიფოს, 
პანემს, კაპიტოლიუმი მართავს და თავისი სრული ძალაუფლების 
შესახსენებლად ყოველწლიურ „შიმშილის თამაშებს“ აწყობს. თამაში, 
რომელშიც თითოეული რაიონიდან 2-2 თინეიჯერი მონაწილეობს, 
ჩვეულებრივი სპორტული შეჯიბრება არ არის, ეს ბრძოლაა არსებობისთვის, 
რომელშიც გაიმარჯვებს ის, ვინც ცოცხალი გადარჩება, გამარჯვებული და 
მისი რაიონი კი ერთი წლით კაპიტოლიუმის მოწყალებით ისარგებლებენ. 
თამაში პირდაპირი ეთერით გადაიცემა და მისი ყურება პანემის ყველა 
მოქალაქისთვის სავალდებულოა. 

ფასი: 9.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ამერიკული ზღაპრები 
ავტორი: დათო ტურაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 150 გვ. 
ენა: ქართული 

„ამერიკული ზღაპრები“ იმ შორეული ქვეყნის შესახებ მოგვითხრობს, 
სადაც დათო ტურაშვილმა ასი დღე გაატარა საერთაშორისო 
ლიტერატურული პროგრამით. 
მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი ერთი შეხედვით დოკუმენტურ მასალაზეა 
აგებული, მასში ძნელი გასარჩევია, სად მთავრდება რეალობა და იწყება 
გამონაგონი, ამიტომ „ამერიკული ზღაპრები“ ერთდროულად მცირე 
რომანიცაა და ზღაპარივით მოყოლილი ისტორიაც, რადგან, ავტორის 
თქმით, ამერიკაში ზღაპარსა და რეალობას შორის ზღვარი თითქმის არ 
არსებობს. 

ფასი: 6.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   
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მარადიული 
ავტორი: ნიკოლოზ ჩხოტუა  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 200 გვ. 
ენა: ქართული 

ემიგრანტი მწერლის ერთადერთი დასრულებული ნაწარმოები. 1940–იან 
წლებში  აშშ–ში ცხოვრების პერიოდში ინგლისურ ენაზე დაწერილი 
ავტობიოგრაფიული რომანი მარადიულ სიყვარულზე მოგვითხრობს. 

ფასი: 8 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ხსნადი კაფკა 

ავტორი: ზაზა ბურჭულაძე   
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 300 გვ. 
ენა: ქართული 

კრებულში შესულია ზაზა ბურჭულაძის მიერ სხვადასხვა დროს 
გამოქვეყნებული ცნობილი და სკანდალური მოთხრობები, მათ შორის 
ისეთებიც, რომლებმაც მწერალს მკითხველის აღიარება მოუტანა. ეს წიგნი 
ზაზა ბუბრჭულაძის მიერ დაახლოებით ათი წლის მანძილზე შექმნილი 
მოთხრობების ერთგვარი რჩეულია, რომელიც პირველად გამოიცემა ერთ 
წიგნად. 

ფასი: 19 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

როგორ გავხდი იდიოტი 
ავტორი: მარტენ პაჟი   
მთარგმნელი: მაია ქაცანაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 128 გვ. 
ენა: ქართული 

ახალგაზრდა კაცი, ანტუანი, დარწმუნებულია , რომ ავადაა და მისი 
ავადმყოფობის მიზეზი ჭკუაა, მაგრამ ამის გამო არავინ აღიარებს 
ავადმყოფად და არავინ თანაუგრძნობს, არადა ანტუანი იტანჯება და ამ 
ტანჯვას რომ ბოლო მოუღოს, რას აღარ ცდის: ალკოჰოლიკად გადაქცევას, 
თავის მოკვლას ... ყველა მცდელობა უშედეგოდ მთავრდება და იწყება 
იდიოტად გადაქცევის საინტერესო ექსპერიმენტი. ანტუანი ცდილობს 
გათავისუფლდეს იმ ტვირთისგან, რომელიც ცხოვრებაში ჭკუის სახით 
ერგო. 
სწორედ ამ ექსპერიმენტის შესახებ მოგვითხრობს ახალგაზრდა ფრანგი 
მწერალი, მარტენ პაჟი რომანში „როგორ გავხდი იდიოტი“. 

ფასი: 5.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   
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ყველა დროის 20 საუკეთესო ქართული მოთხრობა 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 500 გვ. 
ენა: ქართული 

კრებული სხვადასხვა ეპოქის, სხვადასხვანაირი გემოვნებისა და სრულიად 
განსხვავებული სტილის მწერლების საუკეთესო ნაწარმოებებს ერთადერთი 
ნიშნით აერთიანებს - თითოეულმა მათგანმა გაუძლო დროს და 
დაიმკვიდრა სახელი „ყველა დროის საუკეთესო“. 

ფასი: 19 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ჯინსების თაობა 
ავტორი: დათო ტურაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულკაურის გ–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 162 გვ. 
ენა: ქართული 

1983 წელს რამდენიმე ქართველმა ახალგაზრდამ საბჭოთა საქართველოდან 
თვითმფრინავის გატაცება და ამ გზით ამერიკაში მოხვედრა სცადა. 
გულუბრყვილო მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა, რომელსაც  
მსხვერპლიც მოჰყვა თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრებსა და მგზავრებს 
შორის.  „თვითმფრინავის ბიჭების საქმე“ თანამედროვე, პოსტსაბჭოთა 
საქართველოში ჯერ კიდევ აქტუალურია. დღემდე კამათობენ იმაზე, 
სინამდვილეში ვინ იყვნენ ეს ახალგაზრდები: ჩვეულებრივი ტერორისტები 
თუ გმირები, რომლებიც საბჭოთა ხელისუფლებას დემონსტრაციულად 
დაუპირისპირდნენ.  

„ჯინსების თაობა“ სწორედ ამ ტრაგიკულ ისტორიას ეძღვნება. 

ფასი: 7 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

კრძალვითა და ცახცახით 
ავტორი: ამელი ნოტომი 
მთარგმნელი: მზია ბაქრაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 130 გვ. 
ენა: ქართული 

„ბატონი ჰანოდა ომოჩის უფროსი იყო; ბატონი ომოჩი - ბატონი საიტოსი; 
ბატონი საიტო - ქალბატონი მორისა; ქალბატონი მორი კი - ჩემი. მე თვითონ 
არავისი უფროსი არ ვყოფილვარ“. 
ასე იწყება ამელი ნორტომის რომანი „კრძალვითა და ცახცახით“, 
რომლისთვისაც ავტორმა 1999 წელს საფრანგეთის აკადემიის დიდი პრემია 
დაიმსახურა. 
ბელგიელი მწერალი ამელი ნოტომი 1967 წელს დაიბადა იაპონიაში. 
ამ რომანის მთავარი გმირიც ბელგიელი ახალგაზრდა ქალია, რომელიც 
იაპონიის ერთ-ერთ უდიდეს კომპანიაში ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ 
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სწორედ ასე იწყებს თავისი თავგადასავლის თხრობას. 

ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

მკითხველი უნდა მოკვდეს 
ავტორი: ჯაბა ზარქუა 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 168 გვ. 
ენა: ქართული  

სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში დაწერილ ამ წიგნში მოქმედება 
ვითარდება მომავალში, XXI საუკუნის დასაწყისში. აქ ადამიანების 
მორჩილებას წიგნების საშუალებით ცდილობენ და მათ  განათლებულ 
მონებად, რეჟიმის მსახურებად გადაქცევას ახერხებენ კიდეც. 

ფასი: 6,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ლურჯი ყვავილები 
ავტორი: რემონ კენო  
მთარგმნელი: მაია ქაცანაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 260 გვ. 
ენა: ქართული 

სიდროლენს სამი ქალიშვილი ჰყავს; ჰერცოგ დ'ოჟსაც... სიდროლენს ცოლი 
დიდი ხანია, გარდაეცვალა, ჰერცოგ დ'ოჟსაც... სიდროლენს უყვარს 
გემრიელი სადილი და კამის ნაყენი, ჰერცოგ დ'ოჟსაც... სიდროლენს უყვარს 
ძილი, ჰერცოგ დ'ოჟსაც... სიდროლენს ესიზმრება, რომ ოჟის ჰერცოგია, 
ჰერცოგს ესიზმრება, რომ... 
იქნებ სიდროლენია ჰერცოგი დ'ოჟი? თუ პირიქით – ჰერცოგია სიდროლენი?
და საერთოდ, რა შუაშია ლურჯი ყვავილები? 

ფასი: 9.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ნადირობა ცხვარზე 

ავტორი: ჰარუკი მურაკამი 
მთარგმნელი: ირაკლი ბერიაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 383 გვ. 
ენა: ქართული 

„ნადირობა ცხვარზე“ ჰარუკი მურაკამის პირველი ნაწარმოებია, რომელიც 
ქართულ ენაზე ითარგმნა.ეს რომანი ცნობილი „ვირთხას ტრილოგიის“ 
ერთ-ერთი წიგნია. ნაწარმოების მთავარი გმირი, ახალგაზრდა კაცი, უცნაურ 
ამბავში გაეხვევა და ჰოკაიდოს მთებში მიდის ზურგზე 
ვარსკვლავგამოსახული ცხვრის საძებნელად. ძიების პროცესი ბევრ 
საიდუმლოს ახდის ფარდას და გმირის ცხოვრებასაც ძირფესვიანად 
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შეცვლის. 
წიგნს მიღებული აქვს ნომას ლიტერატურული პრემია. 

ფასი: 15 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

გასაბერი ანგელოზი 

ავტორი: ზაზა ბურჭულაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 208გვ. 
ენა: ქართული 

იმ დროს, როდესაც ისლანდიაში ვულკანი ეიაფიალაიოკული იწყებს 
ამოფრქვევას და ევროპის ცა ფერფლით იფარება,მთაწმინდაზე ნიკო  და 
ნინო გოროზიები გიორგი გურჯიევის სულს იძახებენ თეფშის 
დატრიალებით. გოროზიებისა და გიორგი გურჯიევის უცნაური და 
სრულიად ფანტასტიკური თავგადასავალიც აქედან იწყება. 

ფასი: 13.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ტიპი მეზობელი საფლავიდან 

ავტორი: კატარინა მასეტი  
მთარგმნელი: დავით გაბუნია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 218 გვ. 
ენა: ქართული 

ინტელექტუალი ქვრივი და ვულგარული ფერმერი პირველად სასაფლაოზე 
ხვდებიან ერთმანეთს. ქალი ქმარს გლოვობს, მამაკაცი კი მშობლებს 
ჭირისუფლობს. ისინი სხვადასხვა სოციალურ წრეს ეკუთვნიან, 
ერთმანეთისგან ინტელექტი და მისწრაფებები აშორებთ, ხოლო 
აერთიანებთ მთავარი - ვნება. მათი ურთიერთობა თანდათან დრამატულ 
ხასიათს იღებს. რა არის გადამწყვეტი ქალისა და მამაკაცის ურთიეთობაში 
და რამდენად მყარია ვნებაზე დაფუძნებული სიყვარული? 
თანამედროვე შვედი მწერალი ქალის, კატარინა მასეტის, რომანი „ტიპი 
მეზობელი საფლავიდან“ ადამიანთა ურთიერთობებზე გვიამბობს. 

ფასი: 6.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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გელუჩა (ტუალეტში სხარტად წასაკითხი ამბავი) 

ავტორი: დავით კოვზირიძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 112 გვ. 
ენა: ქართული 

წინამდებარე წიგნი დათო კოვზირიძის სადებიუტო რომანია – როგორც 
ავტორი საგანგებოდ გვაფრთხილებს, ტუალეტში სხარტად წასაკითხი. სამი 
დამოუკიდებელი ამბავი პარალელურად ვითარდება და დროდადრო 
იკვეთება, ეპილოგში კი ერთიანდება. „გელუჩა“ – ესაა დღევანდელი 
საზოგადოების სარკე და პაროდია. ძალიან სასაცილო და კომიკური 
რომანი-მოზაიკა, რომელიც მოგვითხრობს თითქოს განსხვავებულ, 
სინამდვილეში კი შემაწუხებლად ერთნაირ ადამიანებზე. 

ფასი: 5.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

აბსურდისტანი 

ავტორი: ბასა ჯანიკაშვილი  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 152 გვ. 
ენა: ქართული 

აბსურდისტანი – ეს ქვეყანაა, სადაც ყველაფერი აბსურდია: მუსიკა, 
გართობა, თვით ცხოვრებაც კი. ეს ქვეყანა არსებობდა. და ახლაც შეუძლია 
არსებობა ნებისმიერ ადგილას, სადაც არ ესმით სიტყვა – თავისუფლება. 

ფასი: 8 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
 

 

ომობანა 
ავტორი: ბასა ჯანიკაშვილი  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 168 გვ. 
ენა: ქართული 

„ომობანას“ 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ–საქართველოს ომი გასდევს მთავარ 
თემად. პატარა ბავშვი ნასროლი კენჭით რუსულ ავიაგამანადგურებლებს 
აფეთქებს, ხოლო ჩამოცვენილ რუს მფრინავებს მისი მშობლები დახვრეტას 
უპირებენ. 

ფასი: 7,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ოპერა 
ავტორი: ელენე ბოჭორიშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 72 გვ. 
ენა: ქართული 

შეიარაღებული კონფლიქტის პერიოდი საქართველოში... გარშემო 
სიკვდილი და შიშია... ახალგაზრდა მუსიკოსი იწყებს ოპერის წერას. 
პერსონაჟებად ქცეული ავტორის ახლობლები და ნაცნობები ოპერაშიც და 
რეალობაშიც ამთავრებენ სიცოცხლეს... 

ფასი: 4,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ნიუ-იორკული ტრილოგია 
ავტორი: პოლ ოსტერი 
მთარგმნელი:  ქეთი ქანთარია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 367 გვ. 
ენა: ქართული 

ტრილოგიის სამი ნაწილი, „შუშის ქალაქი“, „აჩრდილები“, „დაკეტილი 
ოთახი“, ერთი შეხედვით, დამოუკიდებელი რომანებია, მაგრამ სიუჟეტური 
პარალელები, კარგად ნაცნობი ლიტერატურული სახეებისა და სახელების, 
პერსონაჟების გამეორება და შეშლილობამდე მისული მთავარი გმირების 
მსგავსი ბოლო ქმნის ახალ, მეტაფიზიკურ სამყაროს, რომლის პირობითი 
ცენტრი წარსულის აჩრდილებით სავსე ნიუ-იორკია, სივრცითი და 
დროითი საზღვარი კი - დარღვეული. ამ სამყაროში შესული მკითხველი 
თავს რომანის ერთ-ერთ პერსონაჟად გრძნობს, ავტორის განზრახვითა და 
სურვილით ქმედების თანამონაწილედაა მიწვეული და უსასრულოდ 
ინტერპრეტირების ნება ეძლევა. 

ფასი: 12 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

გოგონა დრაკონის ტატუთი 
ავტორი: სტიგ ლარსონი 
მთარგმნელი:  ნიკა სამუშია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 496 გვ. 
ენა: ქართული 

„გოგონა დრაკონის ტატუთი“ „მილენიუმის ტრილოგიის“ პირველი წიგნია, 
რომელიც 40  ენაზეა ნათარგმნი და 70 მილიონზე მეტი ეგზემპლარია 
გაყიდული. ერთი შეხედვით კლასიკურ, თუმცა მაინც უაღრესად 
ორიგინალურ დეტექტივს რამდენიმე მთავარი სიუჟეტური ხაზი და 
შესაბამისად, ამდენივე კვანძის გახსნა აქვს. 

ფასი: 10,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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გოგონა, რომელიც ცეცხლს ეთამაშებოდა 
ავტორი: სტიგ ლარსონი 
მთარგმნელი:  ნიკა სამუშია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 540 გვ. 
ენა: ქართული 

იძებნება სამმაგი მკვლელობისთვის! პოლიცია ეძებს ფსიქოპათ მკვლელს! 
პოლიცია ლიზბეთ სალანდერს ეძებს. სასამართლოს მიერ 
გონებაშეზღუდულად გამოცხადებული სალანდერი შვედური პოლიციის 
ერთადერთი ეჭვმიტანილია – მას თავისი მეურვისა და ჟურნალ 
„მილენიუმის“ ჟურნალისტების მკვლელობაში ედება ბრალი. გოგონა 
ცეცხლს ეთამაშება...  
„გოგონა, რომელიც ცეცხლს ეთამაშებოდა“ მეორე წიგნია „მილენიუმის 
ტრილოგიისა“, რომელიც გამოცემისთანავე მსოფლიო ბესტსელერად იქცა. 

ფასი: 10,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ვეფხისტყაოსანი 
ავტორი: შოთა რუსთაველი 
ილუსტრატორი: დავით მაჭავარიანი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 288 გვ. 
ენა: ქართული 

წარმოგიდგენთ „ვეფხისტყაოსნის“ სრულიად უნიკალურ და გამორჩეულ 
გამოცემას, რომლის ილუსტრაციების ავტორი ახალგაზრდა ქართველი 
მხატვარი, დავით მაჭავარიანია. 
აღნიშნული გამოცემა შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც წითელი, ასევე მწვანე 
ყდით. 

ფასი: 45 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

21-ე საუკუნის ქართული მოთხრობა 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა სუპერით). 
– 496 გვ. 
ენა: ქართული 

კრებულში 2000–2010 წლებში გამოქვეყნებული მოთხრობებია შესული. 
მათი უმეტესობა ლიტერატურულ ჟურნალ–გაზეთებში იბეჭდებოდა, 
ნაწილი კი მოთხრობების კრებულებიდანაა ამოღებული. 
მოთხრობების უმეტესობა ამ წლების განმავლობაში ქვეყნდებოდა აგრეთვე 
კრებულში „15 საუკეთესო ქართული მოთხრობა“. აქედან გამომდინარე, 
წინამდებარე წიგნი „15 საუკეთესოს“ ერთგვარი შეჯამებაცაა. 

ფასი: 19,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 34

http://sulakauri.ge/books/single/603/
http://sulakauri.ge/authors/single/186/
http://sulakauri.ge/books/single/533/
http://sulakauri.ge/authors/single/187/
http://sulakauri.ge/books/single/532/


 

15 საუკეთესო ქართული მოთხრობა 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 254 გვ. 
ენა: ქართული 
თუ გსურთ თვალი მიადევნოთ თანამედროვე ქართულ პროზას, 15 
საუკეთესო იდეალური მეგზურია. 
კრებულში შესულია 2011 წელს ქართულ ლიტერატურულ პრესაში და 
კრებულებში გამოქვეყნებული მოთხრობებიდან შერჩეული 15 საუკეთესო 
მოთხრობა. 
თითოეული მათგანი ამავე დროს არის ნომინანტი პრემიისა „წლის 
საუკეთესო მოთხრობა“, რომელსაც „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ 
წელს უკვე მეშვიდედ გადასცემს სამი საუკეთესო მოთხრობის ავტორს. 

ფასი: 8,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

15 საუკეთესო ქართული მოთხრობა 2009 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილა). – 208 გვ. 
ენა: ქართული 

თუ გსურთ თვალი მიადევნოთ თანამედროვე ქართულ პროზას, კრებული 
„15 საუკეთესო ქართული მოთხრობა”იდეალური მეგზურია. კრებულში 
შესულია 2009 წელს ქართულ ლიტერატურულ პრესასა და კრებულებში 
გამოქვეყნებული მოთხრობებიდან შერჩეული 15 საუკეთესო მოთხრობა. 
თითოეული მათგანი ამავე დროს არის ნომინანტი პრემიისა „წლის 
საუკეთესო მოთხრობა“, რომელსაც „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ 
წელს უკვე მეშვიდედ გადასცემს სამი საუკეთესო მოთხრობის ავტორს. 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

შუშანიკის შვილები 
ავტორი: ანა კორძაია–სამადაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 120 გვ. 
ენა: ქართული 

„შუშანიკის სულებს აჩენს და თბილისის ოკრობოკრო ქუჩებში უშვებს... 
შუშანიკის შვილები ადვილად საცნობი ხალხია. მათ იოლად მიატოვებენ 
ხოლმე, მაგრამ ძნელად ივიწყებენ. მათ დაბადებას და გარდაცვალებას 
არავინ ამჩნევს. შუშანიკის შვილები სიხარული არიან, უაზრო, მაგრამ 
სიხარული. რომ გაიფიქრებ, ნეტა, რა მიხარიაო, იცოდე – შუშანიკის შვილმა 
გვერდით ჩაგიარა.“ 
შუშანიკის შვილები ამ რომანის გმირები არიან – ადამიანები ცხოვრების 
დაისის დასაწყისში, ზრდასრული ადამიანები ბავშვური ოცნებებით. 
ადამიანები, რომლებიც მარტოსულები არიან, მაგრამ ეშინიათ მარტო 
დარჩენის, ადამიანები, რომელთაც უკვე აღარ სწამთ სიყვარულის, მაგრამ 
მაინც უყვართ. 
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ფასი: 6.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ავსტრიული მოთხრობები 
მთარგმნელი: თემურ ხანთაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 410 გვ. 
ენა: ქართული 

„ავსტრიული მოთხრობების“ ამ კრებულში შესულია არტურ შნიცლერის, 
ჰუგო ფონ ჰოფმანსტალის, რაინერ მაირა რილკეს, ფრანც კაფკას და რობერტ 
მუზილის მოთხრობები. 

ფასი: 14.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ამერიკული მოთხრობების ანთოლოგია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 398 გვ. 
ენა: ქართული 

„ამერიკული მოთხრობები“ XIX-XX საუკუნეებში დაწერილ საუკეთესო 
მოთხრობებს აერთიანებს. თითოეული მათგანი კლასიკადაა ქცეული და 
აღიარებულია არა მარტო ამერიკული, არამედ მსოფლიო ლიტერატურის 
შედევრად. რამდენიმე მოთხრობა ქართველი მკითხველისთვისაც კარგად 
ნაცნობი და საყვარელია, უმეტესი ნაწილი კი ამ ანთოლოგიისთვის 
სპეციალურად ითარგმნა და ქართულ ენაზე პირველად იბეჭდება.  
კრებულში მოთხრობები დალაგებულია ქრონოლოგიურად – მათი დაწერის 
თარიღის მიხედვით. სარჩევში ასევე მითითებულია ავტორების 
დაბადებისა და გარდაცვალების წლები. 

ფასი: 18.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

სიტყვები 
ავტორი: ზაზა თვარაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 280 გვ. 
ენა: ქართული 

რომანის მთავარი გმირი, ერთ ჩვეულებრივ ქალაქში მცხოვრები 
ჩვეულებრივი ახალგაზრდა კაცი ერთ დღეს აღმოაჩენს უცნაურ ჯიხურს – 
„სანეტარო კანტორას“ და უჩვეულო ამბებიც იწყება. 

ფასი: 13.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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კონფორმისტის ჩანაწერები 
ავტორი: ზაზა ბურჭულაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 118 გვ. 
ენა: ქართული 

წინამდებარე წიგნში გაერთიანებულია ზაზა ბურჭულაძის ესეები, 
ჩანაწერები და ჩანახატები. წარმოდგენილი ტექსტების უმეტესობა 
სხვადასხვა დროს გამოქვეყნდა ჟურნალებში „ტაბულა“ და „ანაბეჭდი“. 

ფასი: 7.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ადიბასი 
ავტორი: ზაზა ბურჭულაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 197 გვ. 
ენა: ქართული 

ზაზა ბურჭულაძის ახალი რომანი adibas 2008 წლის რუსეთ- საქართველოს 
ომზე მოგვითხრობს. იმის მიუხედავად, რომ წიგნში არ არის არც ერთი 
საბრძოლო სცენა, ომი მაინც ამ რომანის მთავარი პერსონაჟია. მთავარი 
პერსონაჟია სექსიც, რომელიც წიგნში ომის ერთგვარ სინონიმადაა 
წარმოდგენილი. ”დანარჩენ” პერსონაჟებს – რამდენიმე ახალგაზრდა კაცს და 
ქალს – თითქოს არ ეხებათ მათ გარშემო მიმდინარე პროცესები, მაგრამ 
ყველაფერი უკვე გაჟღენთილია ომით, რომელიც თბილისს უახლოვდება. 

ფასი: 7.9 ლარი 

შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

მინერალური ჯაზი 
ავტორი: ზაზა ბურჭულაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 216 გვ. 
ენა: ქართული 

„მინერალური ჯაზი“ ზაზა ბურჭულაძის ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებია - 
თანამედროვე ქართული პოსტმოდერნისტული რომანი, რომელმაც სამჯერ 
გამოცემას გაუძლო.  
„მინერალური ჯაზი“ იწყება როგორც საცირკო ტრაგიკომედია, შემდეგ 
მდორედ გადადის დეტექტივში, ბოლოს კი სულაც გიჟდება და 
თავბრუდამხვევ კარნავალში გადაიზრდება. რომანი ერთდროულად 
მოგვაგონებს დახვეწილ სადღეგრძელოსა და ცოფიან ჯაზურ 
იმპროვიზაციას ფიუჟენის სტილში. ესაა ხალხური სიმღერის 
ვირტუოზული არანჟირება. 

ფასი: 17.5ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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6 სიზმარი 
ავტორი: დავით ქართველიშვილი  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 116 გვ. 
ენა: ქართული  
სადაა რეალობა, სინამდვილეში რა ხდება და სად ცხოვრობს ადამიანი, 
იქნებ ცხოვრებაც ერთი დიდი სიზმარია? – წიგნი მკითხველს ამ თემაზე 
კიდევ ერთხელ ჩააფიქრებს. 
ფასი: 5.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

თბილისური ამბავი 
ავტორი: ლაშა იმედაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 112 გვ. 
ენა: ქართული  
სწორედ მაშინ, როცა დიდი თავადის–ჭავჭავაძის სამხედრო სამსახურიდან 
დათხოვნას თბილისის წარჩინებულნი დიდი ქეიფით აღნიშნავდნენ და ამ 
ზეიმს ჟურნალისტიც კი ესწრებოდა, რათა ამ ჩნებული წვეულებისათვის 
რუსულ გაზეთში სათანადო წერილი მიეძღვნა, მე– 19 საუკუნის თბილისის 
ცა ფერფლის ნაფლეთებმა დაფარა... 
იწვოდა ოპერის შენობა – თბილისელთა თავშეყრის უსაყვარლესი ადგილი, 
სადაც მუსიკის მოსმენის გარდა, ბრწყინვალე სამოსის, სამკაულებისა თუ 
ნაირნაირი ქუდების გამოფენა იყო შესაძლებელი.ხანძარს წარჩინებული თუ 
მდაბიო თბილისელები მდუმარედ შესცქეროდნენ... 
ეს ჰალალი თბილისური ამბავი მე– 19 საუკუნის შუახნების თბილისში 
ამოგზაურებს მკითხველს, ახლოდან გააცნობს მაშინდელ ოპერას, ძველი 
თბილისის ქუჩებსა და თბილისელების ცხოვრების წესს. 

ფასი: 6.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

თამრო 
ავტორი: ბესო ხვედელიძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 180 გვ. 
ენა: ქართული  
წიგნი ბესო ხვედელიძის ორ მცირე რომანს („თამრო“ და „უზარმაზარი 
ბაზარი“) აერთიანებს. მკითხველი ორივე რომანში შეხვდება ბევრისთვის 
ნაცნობ კოლორიტულ სახეებს, უკვე სადღაც მოყოლილ ამბებს, თუმცა 
სიზმრები და ხილვები, რომლებიც ამ ამბებს დაყვება თან, სრულიად 
რეალურ ისტორიებს დაუჯერებლობის ბურუსში ხვევს. 

ფასი: 6.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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უხურდავებელი მონეტა 
ავტორი: ზურაბ ლეჟავა  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 136 გვ. 
ენა: ქართული  
პრემია „გალას“ 2010 წლის ლაურეატი მწერლის, ზურაბ ლეჟავას, 
მოთხრობების ახალი კრებული „უხურდავებელი მონეტა“ სხვადასხვა წელს 
დაწერილ ხუთ მოთხრობას აერთიანებს. მათ შორის ორი ახალი 2010 წელს 
დაწერილი მოთხრობაცაა – „მეგობარი“ და „უხურდავებელი მონეტა“. ამ 
მოთხრობებში რეალობა ხან ზედმიწევნით რეალურია, ხანაც პირიქით – 
უტრირებული; ცრურწმენები – გაბითურებული, „სწორუპოვარი“ 
პოლიტიკოსები კი – გაშარჟებული. 

ფასი: 7 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

თაგვის გემო 
ავტორი: ზურაბ ლეჟავა  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 152 გვ. 
ენა: ქართული  
ბესო ხვედელიძის რიგით მეათე წიგნი. სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული 
მოთხრობებიდან არაერთი შესულა კრებულში „15 საუკეთესო ქართული 
მოთხრობა“. 

ფასი: 7 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

სინაღდე სიყალბისა 
ავტორი: ზურაბ ლეჟავა  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 160 გვ. 
ენა: ქართული 

ზურაბ ლეჟავას მოთხრობების ახალ კრებულში „სინაღდე სიყალბისა“ ხუთი 
სრულიად ახალი მოთხრობა შედის. ერთი შეხედვით, ერთმანეთისგან 
სრულიად გამორჩეულ მოთხრობებს ერთი საერთო ნიშანი აერთიანებს – 
სინაღდე სიყალბისა. მათში იმდენადაა დარღვეული ზღვარი რეალურსა და 
მწერლის გამონაგონს შორის, რომ ძნელი მისახვედრი ხდება, სად 
მთავრდება ერთი და სად იწყება მეორე. 

ფასი: 6.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ბავშვის ნაკბენი კარალიოკზე ოქტომბრის თვეში 
ავტორი: ზურაბ ლეჟავა  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 412 გვ. 
ენა: ქართული  
„ბავშვის ნაკბენი კარალიოკზე ოქტომბრის თვეში...“ ზურაბ ლეჟავას 
ყველაზე სრული კრებულია და სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებულ 
მოთხრობებსა და ერთ მცირე რომანს აერთიანებს. 

ფასი: 12 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ვარმშტადული პარადოქსი 
ავტორი: ჯაბა ზარქუა  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 140 გვ. 
ენა: ქართული  
ჯაბა ზარქუა დაიბადა 1988 წელს. სწავლობს თბილისის სამედიცინო 
უნივერსიტეტში. რამდენიმე წელია წერს მოთხრობებს. მონაწილეობს 
ლიტერატურულ კონკურსებში. 2009 წელს გახდა ლიტერატურული 
კონკურსის „ალუბლობა 2009“ პირველი პრემიის მფლობელი; 2010 წელს 
ლიტსახელების კონკურსში „მეტრო“ მოიპოვა პირველი ადგილი; მისი 
მოთხრობები შესულია კრებულებში: „წერო“, „თხუთმეტ-თხუთმეტი“ და 
„15 საუკეთესო“. „ვარმშტადული პარადოქსი“ ჯაბა ზარქუას პირველი 
კრებულია. 

ფასი: 6,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ელექტროთაობა 
ავტორი: მარი ბექაური 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 158 გვ. 
ენა: ქართული  
მარი ბექაურის მოთხრობების კრებული „ელექტროთაობა“ 10 მოთხრობას 
აერთიანებს, ესენია: დები, იაკობი, ლევ, ლიტვური ვოიაჟი, ჩემი მეზობლები 
და მეგობრები, ამ ბავშვს, სახლი დედესთვის, ელექტროთაობა, ბავშვობა, 
როგორიც სინამდვილეშია, AS THE SQUARES OF HOPSCOTCH. 

ფასი: 6,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ქაბულელი წიგნებით მოვაჭრე 

ავტორი: ოსნე საიეშტადი  
მთარგმნელი: თამარ კვიჟინიძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 302 გვ. 
ენა: ქართული  

„ქაბულელი წიგნებით მოვაჭრე“ გამოსვლისთანავე იქცა ბესტსელერად. 
ესაა მხატვრულ-დოკუმენტური რომანი მწერლის ცხოვრებაზე ქაბულში, 
ერთ-ერთ ავღანურ ოჯახში, სადაც ავღანური რეალობა ძალიან 
საინტერესოდაა ასახული. 
ყველაფერი, რაც წიგნშია მოთხრობილი, ნამდვილია - ყველაფერი თავად 
ავტორმა ნახა, მოისმინა და განიცადა სულთან ხანის ოჯახში ცხოვრებისას ...
ოსნე საიეშტადი, როგორც ქალი, გამორჩეულ ყურადღებას ქალებს უთმობს 
და ცდილობს, სქელი ჩადრის მიღმა მიმალული არა მხოლოდ მათი სახე, 
არამედ შინაგანი სამყარო და გრძნობებიც გამოააშკარაოს. 

ფასი: 9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

ჰუმანიტარული ლიტერატურა 

 

ქართული საკითხი თავისუფალი სამყაროს წინაშე : (აქტები –  
დოკუმენტები – მტკიცებულებები) 
ავტორი: კონსტანტინე კანდელაკი 
მთარგმენლი: ვერონიკა შნაიდერი 
გამოცემა: თბილისი : სიესტა, 2012 (რბილი ყდა). – 264 გვ. 
ენა: ქართული 
კონსტანტინე კანდელაკის ეს წიგნი მოგვითხრობს საქართველოს 1921 წლის 
ოკუპაციის პერიოდზე და პასუხს სცემს კითხვებს, თუ რატომ და რა 
მიზნით მოხდა ეს ფაქტი. მკითხველისათვის ნათელი ხდება 
დამპყრობელთა მიზანი და თვალწინ იშლება ქართველი ხალხის 
ოკუპაციის შემდგომი ბედი. წიგნი არა მხოლოდ ავტორის ვარაუდებზე, 
არამედ ფაქტებზეა აგებული; სავსეა მასალით, დოკუმენტებით, რომელიც 
მკითხველს აზროვნებისა  და ავტორთან ერთად დასკვნის გაკეთების 
საშუალებას აძლევს. 
ნაშრომი გადმოქართულებულია ფრანგული ორიგინალის ინგლისური 
თარგმანიდან.  

ფასი:   
არ იყიდება – გადაეცა კულტურის სამინისტროს. 
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ქართველი ერის ისტორია. ტ. 3 
ავტორი: ივანე ჯავახიშვილი 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა). – 288 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 თბილისის წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

რა უნდა იცოდეს ყველამ თავისუფალ სამყაროში რუსეთის 
შესახებ  
ავტორი: ივანე ნანუაშვილი  
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა სუპერით).– 438 გვ. 
ენა: ქართული  

წიგნის ავტორი - რუსული იმპერიის დაქვემდებარებაში მყოფი 
საქართველოს ყოფილი მოქალაქე და ჯარისკაცი - უშუალო 
გამოცდილებით საუბრობს რუსეთზე, როგორც იმპერიალისტურ 
სახელმწიფოზე.  

ფასი:  15 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

წმინდა წყვდიადი 
ავტორი: ლევან ბერძენიშვილი  
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (რბილი ყდა).– 268 გვ. 
ენა: ქართული  

„ბევრი რამ გადამხდენია, მაგრამ საკუთარ თავზე დაკვირვებამ დამარწმუნა, 
რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ყველაზე დიდი გავლენა ჩემზე 
დაპატიმრების ოთხწლიან მოლოდინსა და თავისუფლების სამწლიან 
აღკვეთას მოუხდენია. ეს გავლენა იმდენად დიდია, რომ საკმარისია, ვინმე 
გავიცნო, ქართველი იქნება ეს თუ უცხოელი, აუცილებლად ავუხსნი, რომ 
ოდესღაც პოლიტიკური პატიმარი ვიყავი“... 

ფასი:  7,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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დაკარგული კონტექსტები 
ავტორი: გიორგი მაისურაძე  
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (რბილი ყდა).– 132 გვ. 
ენა: ქართული  

„დაკარგული კონტექსტები“  სხავადასხვა დროს, გამოქვეყნებული 
ნარკვევებს აერთიანებს. ნარკვევები იმ სააზროვნო სტერეოტიპების 
გაგებასა და ინტერპრეტაციას ეძღვნება, რომლებითაც თნამედროვე 
ქართული საზოგადოება ხელმძღვანელობს. 

ფასი:  6,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
 

 

Facebook-მა რა ჰქმნა?! 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (რბილი ყდა).– 170 გვ. 
ენა: ქართული  

ეს წიგნი ბლოგპოსტების პირველი კრებულია საქართველოში. მასში 
თავმოყრილია ქართველი ბლოგერების პოსტები, რომლაბმაც მიიღეს 
მონაწილეობა Facebook-ზე TBC Smart CLub–ის მიერ გამოცხადებულ 
ბლოგერების კონკურსში და ასევე პოსტები, რომლებიც სპეციალურად 
კრებულისთვის იქნა გამოგზავნილი. აღნიშნული ბლოგპოსტები შეირჩა 
„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის“ მიერ. 

ფასი:  6,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარაჯები 
ავტორი: გიორგი მაისურაძე  
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (რბილი ყდა).– 156 გვ. 
ენა: ქართული  

გერმანიაში მცხოვრები ახალგაზრდა ქართველი ისტორიკოსისა და 
ფილოსოფოსის ესეების კრებული.  ჩაკეტილი საზოგადოება საკუთარი 
ნებით ცდილობს გარესამყაროსგან მოწყვეტას და თვითიზოლაციას. 
ადამიანები თავიანთი შექმნილი მითების ტყვეობაში ექცევიან. 

ფასი:  6,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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D–დღე 
ავტორი: უილ ფაულერი 
მთარგმნელი: ნიკოლოზ მიქაუტიძე 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა).– 216 გვ. 
ენა: ქართული  

წიგნი მოიცავს მოწინააღმდეგეთა ცალკეული ტაქტიკური მანევრების 
დეტალურ აღწერილობას D-დღეს დესანტის გადმოსხმის თითოეულ 
ზონაში პირველი 24 საათის განმავლობაში. 
სპეციალურად ამ წიგნისთვის შექმნილ ფერად რუკებზე გამოსახულია 
ნორმანდიის სანაპირო ზოლის ხუთივე მონაკვეთი და D-დღის მონაწილე 
ძალოვანთა მარშრუტი 1944 წლის 6 ივნისის შუაღამემდე. 
წიგნი შეიცავს უშუალო ცნობებს D-დღის მონაწილე ორივე მებრძოლი 
მხარის შესახებ და გაფორმებულია თითოეულ სანაპიროზე მიმდინარე 
მოვლენათა ამსახველი დოკუმენტური ფოტოებით. 

ფასი:  23 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

ქართველები ამერიკაში 
ავტორი: ირაკლი მახარაძე 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა სუპერით).– 158 გვ. 
ენა: ქართული  

ქართული ემიგრაციის ისტორია XIX საუკუნის შუაწლებიდან 
იწყება. მრავალი ქართველისთვის ამერიკის შეერთებული შტატები მეორე 
სამშობლოდ იქცა, სადაც ბევრმა შეძლო განეხორციელებინა „ამერიკული 
ოცნება“ და ქვეყნის სამაგალითო, სახელოვანი მოქალაქე გამხდარიყო. 

ფასი:  17,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

„ველური დასავლეთის“ მხედრები 
ავტორი: ირაკლი მახარაძე 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (რბილი ყდა).– 130 გვ. 
ენა: ქართული  

ირაკლი მახარაძე არის კინორეჟისორი, მკვლევარი, თეატრალური 
ინსტიტუტის კურსდამთავრებული. გადაღებული აქვს დოკუმენტური და 
ანიმაციური ფილმები: „ლელოს შემობრუნება“, „უაილდ ვესთის 
მხედრები“, „ვინც მოვიდა გაუმარჯოს!“ „გურული ფირალები“, „დიმიტრი 
შევარდნაძე“; არის ავტორი წიგნებისა: „გურული მხედრები ამერიკაში“, 
„ერთი მუჭა ვესთერნი“, „გურული ფირალები“, „რუსულ-ქართული 
ტერორი 1880-1924“, „ქართველები ამერიკაში“. მისი სტატიები იბეჭდება 
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ქართულ და ამერიკულ ჟურნალებში. არის ავტორი საფოსტო მარკისა 
„გურული მხედრები ამერიკაში“. 

ფასი:  6,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

გურული ფირალები 

ავტორი: ირაკლი მახარაძე 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (რბილი ყდა).– 186 გვ. 
ენა: ქართული  

დიკუმენტურ წყაროებზე დაყრდნობით, წიგნში დეტალურად და 
საინტერესოდაა გადმოცემული ფირალობის ისტორია და ცნობილი 
ფირალების თავგადასავალი.  

ფასი:  8 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

უცნობი წიგნები 
ავტორი: გიგი თევზაძე 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (რბილი ყდა).– 186 გვ. 
ენა: ქართული  

თუკი მოვისურვებთ, ეს ტექსტი რომელიმე ლიტერატურულ ჟანრს 
მივაკუთვნოთ, არსებულებში ვერ ვიპოვით და წერისა და თვითგამოხატვის 
ამ ხერხს „ესეები არარსებული წიგნების შესახებ“ ანდა სათაურშივე 
გამოყენებული „აუცნობი წიგნები“ უნდა დავარქვათ. 
საქმე მარტო ის როდია, რომ ამ წიგნებში აღწერილი ოცი ლიტერატურული  
და ესეისტური ნაწარმოები არ არსებობს. ესეების მეშვეობით ვიგებთ, რომ 
ისინი ურთიერთციტირებებით , ალუზიებითა და ურთიერთგავლენებით 
მჭიდროდ უკავშირდებიან ერთმანეთს. შედეგად, ოცივე ესე და,  
შესაბამისად, ოცივე წიგნი, რომელთა შესახებაც ესეები გვიყვება, მართალია 
არარსებულ, მაგრამ მაინც ერთ ლიტერატურულ და სააზროვნო სამყაროს 
ქმნის. 
 

ფასი:  11,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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იყო და არა იყო რა 
ავტორი: დათო ტურაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (რბილი ყდა).– 152 გვ. 
ენა: ქართული  

ამ წიგნში დათო ტურაშვილის ღიმილიანი და იმავდროულად, სევდიანი 
მოგონებებია თავმოყრილი, რომელიც მწერლის სტუდენტურ ცხოვრებას 
აღწერს. მოგონებები იმდროინდელ საქართველოზეა, რომლისგანაც 
თითქოს ოცი წელი გვაშორებს და მასში აღწერილი ამბებიც ზღაპარივით 
უნდა მოგვეჩვენოს, თუმცა ეს ყველაფერი მაინც ძალიან ახლობელია, 
რადგან, ავტორისავე სიტყვებით, თავისუფლებისთვის სულ ვიბრძვით და 
მოვიპოვებთ, მაგრამ ყოველთვის ვკარგავთ და მერე თავიდან ვიწყებთ... 

ფასი:  11,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

ქართლის ცხოვრება, ტ.1 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა).– 152 გვ. 
ენა: ქართული  

ძველი ქართული საისტორიო თხზულებათა კრებული 2 ტომად, ლეონტი 
მროველიდან ჟამთააღმწერლის ასწლოვან მატიანემდე. 

 
ფასი:  14,95 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ქართლის ცხოვრება, ტ.2 
გამოცემა: თბილისი : პალიტრა L, 2012 (მაგარი ყდა).– 152 გვ. 
ენა: ქართული  

ძველი ქართული საისტორიო თხზულებათა კრებული 2 ტომად, ლეონტი 
მროველიდან ჟამთააღმწერლის ასწლოვან მატიანემდე. 

ფასი:  14,95 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ისტორია 
ავტორი: თუკიდიდე 
მთარგმნელი: ლევან გორდეზიანი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 352 გვ. 
ენა: ქართული 

სერია „სამხედრო ბიბლიოთეკა“ სპეციალურად სამხედრო პირებისთვის 
შეიქმნა, თუმცა ამ სერიით გამოცემული წიგნები საინტერესო იქნება არა 
მხოლოდ პროფესიონალი სამხედროებისთვის, არამედ მათთვისაც, ვისაც 
სამხედრო საქმის უკეთ გაცნობა და შესწავლა სურს. 

ფასი: 12.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

მეთაურობა: საბრძოლო ხელოვნება 
ავტორი: ქრისტეფორ კოლენდა 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 480 გვ. 
ენა: ქართული 

სერია „სამხედრო ბიბლიოთეკა“ სპეციალურად სამხედრო პირებისთვის 
შეიქმნა, თუმცა ამ სერიით გამოცემული წიგნები საინტერესო იქნება არა 
მხოლოდ პროფესიონალი სამხედროებისთვის, არამედ მათთვისაც, ვისაც 
სამხედრო საქმის უკეთ გაცნობა და შესწავლა სურს. 

ფასი: 15 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ისტორია 
ავტორი: ჰეროდოტე 
მთარგმნელი: თინათინ ყაუხჩიშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 224 გვ. 
ენა: ქართული 

სერია „სამხედრო ბიბლიოთეკა“ სპეციალურად სამხედრო პირებისთვის 
შეიქმნა, თუმცა ამ სერიით გამოცემული წიგნები საინტერესო იქნება არა 
მხოლოდ პროფესიონალი სამხედროებისთვის, არამედ მათთვისაც, ვისაც 
სამხედრო საქმის უკეთ გაცნობა და შესწავლა სურს. 

ფასი: 10 ლარი  
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ისრაელ-არაბეთის ომები 
ავტორი: ხაიმ ჰერცოგი 
მთარგმნელები: ლელა ფიროსმანიშვილი, ქეთი ქანთარია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 750 გვ. 
ენა: ქართული 

სერია „სამხედრო ბიბლიოთეკა“ სპეციალურად სამხედრო პირებისთვის 
შეიქმნა, თუმცა ამ სერიით გამოცემული წიგნები საინტერესო იქნება არა 
მხოლოდ პროფესიონალი სამხედროებისთვის, არამედ მათთვისაც, ვისაც 
სამხედრო საქმის უკეთ გაცნობა და შესწავლა სურს. 

ფასი: 19,5 ლარი  
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

 იომ-ქიფურის ომი 

ავტორი: აბრაამ რაბინოვიჩი 
მთარგმნელები: არჩილ ახალკაციშვილი, რატი ჭკადუა, ნათია ნადირაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 712 გვ. 
ენა: ქართული 

სერია „სამხედრო ბიბლიოთეკა“ სპეციალურად სამხედრო პირებისთვის 
შეიქმნა, თუმცა ამ სერიით გამოცემული წიგნები საინტერესო იქნება არა 
მხოლოდ პროფესიონალი სამხედროებისთვის, არამედ მათთვისაც, ვისაც 
სამხედრო საქმის უკეთ გაცნობა და შესწავლა სურს. 

ფასი: 20 ლარი  
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

სტალინის დედის მოგონებები 

ავტორი: ეკატერინე გელაძე–ჯუღაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 112 გვ.
ენა: ქართული 

ამ წიგნში მკითხველი სტალინის დედის, ეკატერინეს (კეკე) გელაძე–
ჯუღაშვილის, მოგონებებს გაეცნობა.მოგონებები ჩაწერილია 1935 წელს 
თავად ეკატერინე ჯუღაშვილის კარნახით.დედა დაწვრილებით საუბრობს 
სტალინის ბავშვობაზე და იმაზეც, როგორ შეხვდა თავად შვილის არჩევანს.
აქ მოთავსებული დოკუმენტური მასალა, რომელიც შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს არქივშია დაცული, ისტორიული 
მნიშვნელობისაა.მკითხველს საშუალება ეძლევა სრულიად გაეცნოს 
მოგონებებს, რომლებიც ეკატერინე (კეკე) გელაძე–ჯუღაშვილის 
გარდაცვალებამდე ორი წლით ადრეა ჩაწერილი. 

ფასი: 5,9 ლარი  
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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სტრატეგია ომისა და მშვიდობის ლოგიკა 
ავტორი: ედვარდ ლუტვოკი  
მთარგმნელი: თ. ძიძიგური 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 320 გვ.
ენა: ქართული 

სერია „სამხედრო ბიბლიოთეკა“ სპეციალურად სამხედრო პირებისთვის 
შეიქმნა, თუმცა ამ სერიით გამოცემული წიგნები საინტერესო იქნება არა 
მხოლოდ პროფესიონალი სამხედროებისთვის, არამედ მათთვისაც, ვისაც 
სამხედრო საქმის უკეთ გაცნობა და შესწავლა სურს. 

ფასი: 12 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ქართული ანტისაბჭოთა ემიგრაცია და სპეცსამსახურები 
ავტორი: გელა სულაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 650 გვ.
ენა: ქართული 

მე-20  საუკუნის 20-30-იანი წლები. რუსეთის იმპერიიდან საზღვარგარეთ 
დევნილები ანტისაბჭოთა პოლიტიკურ ემიგრაციას ქმნიან. 
განვითარებული მოვლენებისა და მათ მიმართ საბჭოთა სპეცსამსახურების 
მიერ გატარებული ღონისძიებების შესახებ უშიშროების ყოფილი 
თანამშრომლის მიერ დაწერილ ამ წიგნში უამრავ საინტერესო ფაქტს 
შეიტყობთ. 

ფასი: 24,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ტიბეტი 
ავტორი: დათო ტურაშვილი  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 152 გვ.
ენა: ქართული 

„ტიბეტი“ პირველად ათი წლის წინ გამოქვეყნდა, თუმცა, ამ წიგნისადმი 
მკითხველის ინტერესი არ განელებულა. სწორედ მათი სურვილის 
გათვალისწინებით, „ტიბეტი“ უკვე მესამედ დაიბეჭდა. 

ფასი: 6,9ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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სტალინი. წითელი მეფის კარი 
ავტორი: საიმონ სებაგ მონტეფიორე 
მთარგმნელები: მაია ჯიჯეიშვილი, ანა მაყაშვილი, ეკა მაჩიტაძე, ნათია 
მენაბდე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 840 გვ.
ენა: ქართული 

წიგნი „სტალინი. წითელი მეფის კარი“ საიმონ სებაგ მონტეფიორეს 
„ახალგაზრდა სტალინის“ ერთგვარი გაგრძელებაა და საბჭოეთის 
ძლევამოსილი იმპერიის ბელადის ამბავს მოგვითხრობს: როგორ 
ცხოვრობდა წითელი საბჭოეთის მეფობამდე აღზევებული ქართველი 
მეწაღის შვილი და ძველი ბოლშევიკებისა თუ პერსპექტიული საბჭოთა 
ლიდერებისგან შემდგარი მისი უახლოესი წრე; როგორი იყო შიშსა და 
ღალატში, ძალაუფლებასა და თავაშვებულობაში ჩაფლული „სამეფო კარის“ 
ბედი;  მონტეფიორე ერთმანეთის პარალელურად აღწერს სტალინს, როგორც 
„წითელ მეფესა“ და სტალინს, როგორც მამასა და მეუღლეს; იკვლევს 
მიზეზებს, რომლებმაც პროვინციული ქალაქის მკვიდრი გულქვა 
მმართველად აქცია - სასტიკ ბელადად, რომელსაც მილიონობით ადამიანის 
სიკვდილი უბრალო სტატისტიკად მიაჩნდა... 

ფასი: 6,9ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ჩემი XX საუკუნე. ტ. 1 
ავტორი: რევაზ გაჩეჩილაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 470 გვ.
ენა: ქართული 

წიგნის მთავარი მოქმედი პირი საქართველოა, მაგრამ მისი პოლიტიკური 
და სოციალური ისტორია, პოლიტიკური გეოგრაფია ნაჩვენებია  მსოფლიო 
პროცესების კონტექსტში. 
კერძოდ, საუბარია დესტალინიზაციაზე, ხრუშჩოვის ვოლუნტარიზმის 
ეპოქაზე და მის ლოგიკურ გაგრძელებაზე – საბჭოეთის სტაგნაციაზე; 
საუბარია ცივ ომზე და XX საუკუნის „ცხელ ომებზე“;  ახსნილია საბჭოთა 
კავშირის დაშლის მიზეზები; მოცემულია საქართველოს საბჭითა 
მემკვიდრეობის შეფასება; აღწერილია „მესამე ქართული რესპუბლიკის“ 
ჩამოყალიბება და მისი დასასრული; შედარებულია საქართველოს ორი 
დამოუკიდებლობა მეოცე საუკუნეში და სხვ.  
წიგნი განკუთვნილია საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიით, 
პოლიტიკური გეოგრაფიით დაინტერესებული მკითხველისათვის. 

ფასი: 12,9ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ჩემი XX საუკუნე. ტ. 2 
ავტორი: რევაზ გაჩეჩილაძე  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა). – 504გვ. 
ენა: ქართული 

წიგნის მთავარი მოქმედი პირი საქართველოა, მაგრამ მისი პოლიტიკური და 
სოციალური ისტორია, პოლიტიკური გეოგრაფია ნაჩვენებია  მსოფლიო 
პროცესების კონტექსტში. 
კერძოდ, საუბარია დესტალინიზაციაზე, ხრუშჩოვის ვოლუნტარიზმის 
ეპოქაზე და მის ლოგიკურ გაგრძელებაზე – საბჭოეთის სტაგნაციაზე; 
საუბარია ცივ ომზე და XX საუკუნის „ცხელ ომებზე“;  ახსნილია საბჭოთა 
კავშირის დაშლის მიზეზები; მოცემულია საქართველოს საბჭითა 
მემკვიდრეობის შეფასება; აღწერილია „მესამე ქართული რესპუბლიკის“ 
ჩამოყალიბება და მისი დასასრული; შედარებულია საქართველოს ორი 
დამოუკიდებლობა მეოცე საუკუნეში და სხვ.  
წიგნი განკუთვნილია საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიით, 
პოლიტიკური გეოგრაფიით დაინტერესებული მკითხველისათვის. 

ფასი: 12 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

რა უნდა იცოდეს ყველამ თავისუფალ სამყაროში რუსეთის 
შესახებ  
ავტორი: ივანე ნანუაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა 
სუპერით). – 438 გვ. 
ენა: ქართული 
წიგნის ავტორი - რუსული იმპერიის დაქვემდებარებაში მყოფი 
საქართველოს ყოფილი მოქალაქე და ჯარისკაცი - უშუალო 
გამოცდილებით საუბრობს რუსეთზე, როგორც იმპერიალისტურ 
სახელმწიფოზე.  

ფასი:  15 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ხელოვნება  

 

რენესანსი 
მთარგმნელი: გიორგი ბენაშვილი  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ყდა მაგარი სუპერით). – 
200 გვ. 
ენა: ქართული 

რენესანსის ეპოქა XIV საუკუნის ბოლოს დაიწყო იტალიაში და მთელ ევროპაში 
XVI საუკუნის მეორე ნახევრამდე გაგრძელდა. ანტიკური რომისა და 
საბერძნეთის საოცრებების ხელახლა აღმოჩენამ წარმოშვა ხელოვნება, 
რომელმაც შუა საუკუნეების დოგმები გააცამტვერა და სიახლეები შეიტანა 
მხატვრობაში, ქანდაკებასა და არქიტექტურაში. ლეონარდო და ვინჩმა, 
მიქელანჯელომ, ბოტიჩელმა, ფრა ანჯელიკომ, მანტენიამ, რაფაელმა, 
დიურერმა და ბრეიგელმა  უდიდესი წვლილი შეიტანეს რენესანსის 
ხელოვნებაში. მათი შემოქმედების შესახებ ამ წიგნის საშუალებით შეიტყობთ. 

ფასი: 35 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

ნიკო ფიროსმანაშვილი. 100 კვადრატი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ყდა მაგარი სუპერით). – 
242 გვ. 
ენა: ქართული 

ფიროსმანის გენიალურობაში დარწმუნებული თაყვანისმცემლები, საკუთარი 
რწმენის გასამხნევებლად, მის ნახატებში მაინც ეძებდნენ მარგალიტებს, და თუ 
ვერ პოულობდნენ, ზოგჯერ თვითონვე თხზავდნენ ხოლმე... 
ეს ალბომიც ფიროსმანის სურათებში გაფანტული მარგალიტების (დეტალების) 
ძიებაა. 

ფასი: 39 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

იმპრესიონიზმი 
მთარგმნელები: ნინო ტეფნაძე, გიორგი ბენაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა სუპერით). – 
200 გვ. 
ენა: ქართული 

„ვწუხვარ, რომ მე გავხდი მიზეზი სახელისა, რომელიც შეერქვა ჯგუფს, 
რომლის წევრებსაც არაფერი ჰქონდათ იმპრესიონისტული“.                                    
კლოდ მონე                                                                                                                              

„მე ვხატავ იმას, რასაც ვხედავ და არა იმას, რაც სხვებს სურთ, რომ დაინახონ!“     
ედუარდ მანე                                                                                  
ამ წიგნის საშუალებით მხატვრობით დაინტერესებული მკითხველი გაეცნობა 
XIX საუკუნის მიწურულს ჩამოყალიბებული მოძრაობის წინააღმდეგობებსა და 
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პარადოქსებს. წიგნში ავტორი დაწვრილებით გვიყვება იმპრესიონისტი 
მხატვრების ბიოგრაფიას, მიმოიხილავს მათ ნამუშევრებს და აანალიზებს 
მიმდინარეობის ძირითად ელემენტებსა და ინდივიდუალიზმის 
გამოვლინებებს, რომლებმაც საფუძველი დაუდო თანამედროვე მხატვრობას. 

ფასი: 35 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  

 

საუბრები ჯაზზე 
შემდგენელი: კახა თოლორდავა  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა სუპერით). – 
966 გვ. 
ენა: ქართული 

ამ წიგნში 18 ცნობილ ჯაზმენთან ჩაწერილი ინტერვიუა თავმოყრილი. ეს 
ჯაზმენები არიან: ჰერბი ჰენქოქი, ლალო შიფრინი, ქრისჩენ მაქბრაიდი, 
ტრილოკ გურტუ, მარქ ქიბლი, ჯო ზავინული, ქენი გარეთი, დევიდ სენბორნი, 
ჯორჯ დიუქი, ბილი ქობჰემი, გარი ბერთონი, ჩიქ კორეა, ქრის ფოთერი, ჯოი 
დეფრანჩესკო, ჯონ სქოფილდი, რიჩარდ ბონა, ჯორჯ ბენსონი, მარკუს მილერი.

ფასი: 29,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  

 

The Beatles : ილუსტრირებული ბიოგრაფია 
მთარგმნელები: ნოდარ მანჩხაშვილი, რამაზ ხატიაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა სუპერით). – 
224 გვ. 
ენა: ქართული 

1962 წელს, როცა ჯონმა, პოლმა, ჯორჯმა და რინგომ ერთად დაკვრა დაიწყეს, 
მსოფლიო ახალი ლეგენდის დაბადების მოწმე გახდა. ლივერპულელმა ბიჭებმა 
უდიდესი ნიჭის წყალობით პოპმუსიკის სამყარო მყისიერად დაიპყრეს. 
ლენონისა და მაკარტნის გენიით შექმნილმა კომპოზიციებმა დაატყვევა ყველა, 
დიდიცა და პატარაც, მათი სასცენო წარმოდგენები ხშირად ახალგაზრდა 
მსმენელის ცრემლების თანხლებით მიმდინარეობდა. 
The Beatles იყო ფენომენი, რომელმაც დიდი კვალი დაატყო გასული საუკუნის 
სამოციან წლებს და მისი მემკვიდრეობა დღესაც ცოცხლობს. 

ფასი: 29,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  
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თბილისის ალბომი 
მთარგმნელები: ნოდარ მანჩხაშვილი, რამაზ ხატიაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 160 გვ. 
ენა: ქართული 

ეს ფოტოალბომი თანამედროვე თბილისს ასახავს. მასში შესული 160-ზე მეტი 
ფოტოს მეშვეობით შეძლებთ იმოგზაუროთ თბილისში - დაათვალიეროთ 
ქალაქის ძველი, ისტორიული ადგილები და უძველესი ციხესიმაგრეების 
ნანგრევები, ნახოთ თანამედროვე არქიტექტურული ნაგებობებით 
დამშვენებული ახალი უბნები და გაისეირნოთ თბილისობის დღესასწაულზე 
აბანოთუბანში. 
დაუვიწყარი ფოტომოგზაურობა საქართველოს დედაქალაქში! 

ფასი: 19,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ეს საოცარი საქართველო 
ავტორი: გოგა ჩანადირი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა სუპერით). – 
64 გვ. 
ენა: ქართული 
შეიყვარე საქართველო ხელახლა! 

ამ წიგნში თავმოყრილ ყველა ღირსშესანიშნაობას თამამად შეგვიძლია 
საქართველოს საოცრებები ვუწოდოთ. ახალგაზრდა ფოტოგრაფის, გოგა 
ჩანადირის საავტორო შთამბეჭდავი ფოტოები, თითოეული ღირსშესა-
ნიშნაობის შესახებ მოკლე, საინტერესო ინფორმაცია და რუკები დაუვიწყარ 
მეგზურობას გაგიწევთ ჩვენს ქვეყანაში, მას სულ სხვა თვალით დაგანახვებთ 
და სურვილს გაგიჩენთ, ფოტოზე აღბეჭდილი არქიტექტურული, 
კულტურული, ეთნოგრაფიული თუ ბუნებრივი ძეგლი ფეხდაფეხ შემოიაროთ 
და საკუთარი თვალით იხილოთ. 

ფასი: 12,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

ენციკლოპედიური ლიტერატურა, ლექსიკონები და ატლასები 

 

საქართველოს ატლასი 
დიზაინერი: მართა თაბუკაშვილი             
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ყდა მაგარი). – 96 გვ. 
ენა: ქართული 

ეს წიგნი დაგეხმარება, უკეთ შეისწავლო შენი ქვეყანა. აქ გაეცნობი 
საქართველოს მთასა და ბარს, მდინარეებსა და ტბებს, ცხოველთა და 
მცენარეთა სამყაროს, წიაღისეულს; გაიგებ ბევრ საინტერესოს ბუნებისგან 
შექმნილ მრავალ ძეგლზე - მღვიმეებზე, უდაბნოს სვეტებსა თუ 
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„გაქვავებულ ტყეებზე“, დაათვალიერებ შთამბეჭდავ ფოტოსურათებს, 
წაიკითხავ სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ხალხის ტრადიციებისა და წეს-
ჩვეულებების შესახებ. თანამედროვე ტექნოლოგიებით შექმნილი 
დეტალური, რელიეფური რუკების საშუალებით კი უკეთ შეისწავლი 
საქართველოს თითოეული კუთხის გეოგრაფიას. 

ფასი: 15 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი 
ავტორები: ჟან რადვანი, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ყდა მაგარი). – 80 გვ. 
ენა: ქართული 

XX საუკუნის ბოლოს კავკასია პლანეტის ერთ–ერთ ყველაზე ცხელ 
წერტილად იქცა. 
„კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი“ შესანიშნავად აღწერს რეგიონში 
მიმდინარე ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ მოვლენებს. 

ფასი: 15,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  

 

ძაღლები: ენციკლოპედია 
მთარგმნელი: გიორგი ბრეგაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ყდა მაგარი). – 264 
გვ. 
ენა: ქართული 

ამ წიგნში შეხვდებით სხვადასხვა ჯიშის ძაღლების 90-ზე მეტ სახეობას. 
მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას მათი წარმომავლობის, 
მოშინაურების, მოვლისა და გამრავლების შესახებ. შესაბამისად, წიგნი 
დაგეხმარებათ თქვენთვის სასურველი ჯიშის ძაღლის შერჩევაში. 

ფასი: 29,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  
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ძველი ეგვიპტე იმდროინდელი წარწერებისა და 
დოკუმენტების მიხედვით 
ქართული ტექსტი: თეა ქიტოშვილი, რუსუდან გორგაძე, ნათია 
ნაფეტვარიძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ყდა მაგარი). – 64 გვ. 
ენა: ქართული 

ძველი წელთაღრიცხვის XXXI - IV საუკუნეებში მდინარე ნილოსის 
ნაყოფიერ სანაპიროზე ძველი ეგვიპტე ყვაოდა.  
აქ შეიქმნა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი და დიდებული 
ცივილიზაცია კაცობრიობის ისტორიაში. 
წიგნი გაგაცნობთ ძველი ეგვიპტური დამწერლობის ნიმუშებს – 
იეროგლიფური დამწერლობის შედარებით ადრინდელ და უფრო 
გვიანდელ ფორმებს, რომლებიც აღმოჩენილია კედლებზე, ფარაონების 
აკლდამებზე, ქვის სტელებზე, თიხის ფირფიტებსა და პაპირუსებზე. 
წიგნში ნახავთ ისეთ უმნიშვნელოვანეს ძველეგვიპტურ წერილობით 
დოკუმენტებს, როგორებიცაა, მაგალითად: ნარმერის ფილა, ამარნის 
წერილები, ისრაელის სტელა, როზეტის ქვა და სხვ. 

ფასი: 10,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  

 

ხელოვნება : მცირე ენციკლოპედია  
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ყდა მაგარი). – 192 
გვ. 
ენა: ქართული 

ამ წიგნში ყველაფერია ხელოვნების, ხელოვნების ისტორიისა და 
ხელოვანების შესახებ, პირველყოფილი ადამიანის ნახატებიდან 
აბსტრაქტულ ხელოვნებამდე. 

ფასი: 29 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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საბავშვო ლიტერატურა და თამაშები 

 

სამი გოჭი 

ილუსტრატორი: ტონი ვულფი 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ბალიშა ყდა). – 44 გვ. 
ენა: ქართული 
„ყველა დროის საუკეთესო ზღაპრების“ სერია ოთხი წიგნისაგან შედგება. 
საუცხოო ფერადი ილუსტრაციებით ლამაზად გაფორმებულ წიგნებში 
თავმოყრილია სხვადასხვა ქვეყანასა და ეპოქაში შექმნილი საუკეთესო 
ზღაპრები. 
სპეციალურად ამ გამოცემისთვის ნაწარმოებები გადამუშავდა და 4-7 წლის 
ასაკის ბავშვებისათვის გასაგები, სადა, თანამედროვე ენით დაიწერა. 
ხელახლა აღმოაჩინეთ თქვენი საყვარელი ზღაპრები თქვენს შვილებთან 
ერთად! 
ამ სერიით გამოდის: ფიფქია, სამი გოჭი, წითელქუდა, ჩექმებიანი  

 

ცხოველები : ხმოვანი წიგნი 
რედაქტორი: თინათინ კუხიანიძე 
ილუსტრატორი: ტონი ვულფი 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ბალიშა ყდა).– 44 გვ. 
ენა: ქართული 

ტყეში, მინდორში, უდაბნოში, ჯუნგლებში, ცაში თუ ზღვაში უამრავი 
ცხოველი ბინადრობს. ისინი საინტერესო ხმებს გამოსცემენ. გადაუშალეთ 
ეს წიგნი თქვენს პატარას, მოასმენინეთ დედამიწაზე მობინადრე 
ცხოველების ხმიანობა და წაუკითხეთ ქართველი პოეტების ყველაზე 
ცნობილი ლექსები ცხოველებზე. 

ფასი: 35 ლარი   
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

ადამიანი ამფიბია 
ავტორი: ალექსანდრე ბელიაევი 
მთარგმნელი: რაჟდენ ესებუა 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა).– 222 გვ. 
ენა: ქართული  

ცნობილი რუსი მწერალი, ალექსანდრე ბელიაევი რუსული სამეცნიერო 
ფანტასტიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელია. მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში 
დაწერილი მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები, „ადამიანი-
ამფიბია“, ადამიანების მიერ „ზღვის ეშმაკად“ წოდებულ უცნაურ 
ჰუმანოიდზე მოგვითხრობს. 1960 წელს გადაღებულმა ამავე 
სახელწოდების ფილმმა „ადამიან-ამფიბიას“ განსაკუთრებით გაუთქვა 
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სახელი. 

ფასი: 6 ლარი   
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

თორმეტი სკამი. წიგნი პირველი 
ავტორი: ილფი და პეტროვი  
მთარგმნელი: რამაზ კობიძე 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა).– 200 გვ. 
ენა: ქართული  

ილფისა (ილია არნოლდის ძე ფაინზილბერგი) და პეტროვის (ევგენი 
პეტრეს ძე კატაევი) სატირული რომანი-ფელეტონი – თორმეტი სკამი 1927 
წელს დაიწერა.რომანის მთავარი პერსონაჟები – ოსტაპ ბენდერი და კისა 
ვორობიანინოვი კისას გარდაცვლილისიდედრის, მადამ პეტუხოვას 
ალმასებს ეძებენ, რომლებიც 12 სკამიდან ერთ-ერთშია დამალული. 
ძიებით, წარუმატებლობითა და ავანტიურებით სავსე ამ თავგადასავალს 
დიდი პოპულარობა მოუტანა სხვადასხვა დროს გადაღებულმა ამავე 
სახელწოდების ფილმებმა 

ფასი: 6 ლარი   
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   

 

თორმეტი სკამი. წიგნი მეორე 
ავტორი: ილფი და პეტროვი  
მთარგმნელი: რამაზ კობიძე 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა).– 200 გვ. 
ენა: ქართული  

ილფისა (ილია არნოლდის ძე ფაინზილბერგი) და პეტროვის (ევგენი 
პეტრეს ძე კატაევი) სატირული რომანი-ფელეტონი – თორმეტი სკამი 1927 
წელს დაიწერა.რომანის მთავარი პერსონაჟები – ოსტაპ ბენდერი და კისა 
ვორობიანინოვი კისას გარდაცვლილი სიდედრის, მადამ პეტუხოვას 
ალმასებს ეძებენ, რომლებიც 12 სკამიდან ერთ-ერთშია დამალული. 
ძიებით, წარუმატებლობითა და ავანტიურებით სავსე ამ თავგადასავალს 
დიდი პოპულარობა მოუტანა სხვადასხვა დროს გადაღებულმა ამავე 
სახელწოდების ფილმებმა. 

ფასი: 6 ლარი   
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.   
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სესილია და ნატვრის ხე 
ავტორი: ნათია მაქაცარია 
ფოტო–ილუსტრაციები: საშა პრიშვინი 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ფლექსი ყდა).– 96 გვ. 
ენა: ქართული  

სესილია ჩვეულებრივი გოგონაა, რომელიც რეალურ სამყაროში ცხოვრობს: 
დადის სკოლაში-უკვე მერვე კლასშია, ცურავს, ხატავს, ოცნებობს... თუმცა, 
ეს ყველაფერი ერთი შეხედვით; სინამდვილეში ის მუდამ მზად არის 
არაჩვეულებრივი თავგადასავლებისთვის... მისი თავგადასავალი კი 
თითქოს ჩვეულებრივია რეალობის და ფანტაზიის შერწყმით შექმნილ 
უცნაურ, მაგრამ მშვენიერ, ფერადოვან სამყაროში... 
მართალია, წიგნის მთავარი პერსონაჟი გოგონაა, მაგრამ წიგნი სულაც არ 
არის მხოლოდ გოგონებისთვის, არც მხოლოდ მოზარდებისთვის; ეს 
ძალიან კეთილი ამბავი, რომელიც ერთი ამოსუნთქვით იკითხება, 
თანაბრად ააღელვებს ყველა ასაკის ადამიანს. 

ფასი: 9,9 ლარი. 
შეძენა შეიძლება თბილისის ყველა წიგნის მაღაზიაში. 

 

მდინარე 
ავტორი: თამარ ნადარეიშევილი  
ილუსტრატორი: თამარ ნადარეიშევილი 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა).– 36 გვ. 
ენა: ქართული 

„ყველა ბავშვს აქვს საყვარელი ადგილი, სხვებისთვის არაფრით 
განსაკუთრებული. მისთვის კი ძალიან მიმზიდველი...“ – ამის შესახებ 
ალბათ შენც გსმენია; იქნებ გაქვს კიდეც შენთვის ძალიან ძვირფასი 
ადგილი, სადაც საათობით ჯდომა არასოდეს მოგბეზრდება.  
სწორედ ასეთი საყვარელი ადგილია ერთი გოგონასათვის უჩვეულო 
მდინარე, რომელიც ყველაფერს ფერს უცვლის. ჰოდა, მის წარმოსახვაში 
არსებობენ შავი თევზები, შავი გველები და შავი ბაყაყები; მეტიც, ამ 
გოგონასთვის ყველაფერი შავი, გოჭებიც კი, ამ მდინარის იდუმალ ძალას 
უკავშირდება.. 

ფასი: 12,9 ლარი. 
შეძენა შეიძლება თბილისის ყველა წიგნის მაღაზიაში. 

 იპოვე 1001 საახალწლო ნახატი 
ქართული ტექსტი : თინათინ კუხიანიძე 
ილუსტრატორი: ტერი გოუერი                     
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ბალიშა ყდა).– 32 გვ. 
ენა: ქართული 

ეს წიგნი მოგვითხრობს, როგორ ემზადება თოვლის პაპა ყოველი ახალი 
წლისათვის. მოძებნე სახალისო ნახატები, გამხიარულდი და არ 
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დაგავიწყდეს, რომ თოვლის პაპა და მისი დაუღლელი მეგობრები 
ჯადოსნურ ახალ წელს გპირდებიან. 

ფასი: 12 ლარი. 
შეძენა შეიძლება თბილისის ყველა წიგნის მაღაზიაში. 

 

აი, ია 

ავტორი: სონია ელიაშვილი 
ილუსტრატორი: სონია ელიაშვილი 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა).– 36გვ. 
ენა: ქართული 

ეზოში მეგობრები შეკრებილან: ია, ირინა და ოთარი. თამშობენ, თუმცა არც 
ისე მხიარულად, რადგან ია პატარაა და უფროსი მეგობრებივით მარდად 
თამაშს ვერ ახერხებს. ვერც კალატაში აგდებს ბურთს და არც დაჭერობანას 
თამაში გამოსდის; აი, ძაღლის გასეირნება კი ისე მთავრდება, რომ ია 
საბოლოოდ იბუტება: „მორჩა! აღარ გეთამაშებით!“ 
თუმცა მოითმინეთ! სულ მალე ირინა და ოთარი გამოუვალ 
მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან და მიხვდებიან, რომ იას დახმარება 
აუცილებელია და რომ მის გარეშე, ვერაფერს შეძლებენ. 
ამ ყველაფერს და იმასაც, რა მოხდა მერე, გაიგებ, თუ ირინას, ოთარისა და 
იას ამბავს გულდასმით წაიკითხავ. 

ფასი: 11,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  

 

ალადინი : სამგანზომილებიანი, ხმოვანი წიგნი 
მთარგმნელი: ციცო ხოცუაშვილი 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა).– 36გვ. 
ენა: ქართული 
 

გაჰყევი ალადინს, იპოვე ჯადოსნური ლამპარი, იმოგზაურე საოცარი 
მფრინავი ხალიჩით და შეებრძოლე ბოროტ ჯადოსანს.პოლ ჰესის 
შესანიშნავი ილუსტრაციებით გაფორმებული, საოცარი 
სამგანზომილებიანი ხმოვანი წიგნი ყველასთვის ცნობილ და საყვარელ 
აღმოსავლურ ზღაპარს შენ თვალწინ გააცოცხლებს. 

ფასი: 29 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  
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ყვავი ცალიწინდა ცუდად იქცევა 
ილუსტრატორი: ანეტ რუდოლფი                  
ქართული ტექსტი: თამარ მაისურაძე, თამარ გავაშელიშვილი 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 14 გვ. 
ენა: ქართული 

ყვანჩალას დიდი თავსატეხი გაუჩნდა: თუ კარგად მოქცევას არ 
ისწავლის, დაბადების დღეზე საჩუქრებს ვერ მიიღებს, არადა, არც კი 
იცის, რას ნიშნავს "კარგად მოქცევა"... 
ყვავი ცალიწინდა ტყის ყველაზე ურჩი ბინადარია, რომელიც 
ხშირად აბრაზებს მეგობრებს, მაგრამ ბოლოს ყოველთვის ხვდება 
თავის შეცდომას და მის გამოსწორებას თავდაუზოგავად ცდილობს. 

ფასი: 9 ლარი. 
შეძენა შეიძლება თბილისის ყველა წიგნის მაღაზიაში. 

 

ბავშვის ალბომი 1-დან 6 წლამდე 
მხატვარი: მარკო კამპანელა 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა).– 36გვ. 
ენა: ქართული 

ამ წიგნში შეგიძლიათ თავი მოუყაროთ თქვენი ბავშვის 1-დან 6 
წლამდე გადაღებულ მშვენიერ ფოტოებსა და მნიშვნელოვან 
სურათებს. 

ფასი: 29 ლარი. 
შეძენა შეიძლება თბილისის ყველა წიგნის მაღაზიაში. 

 

ალისა საოცრებათა ქვეყანაში: სამგანზომილებიანი ხმოვანი 
წიგნი    
ავტორი: ლუის კეროლი 
მთარგმნელი: ნინო ტეფნაძე 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა).– 36გვ. 
ენა: ქართული 

გაჰყევი თეთრ კურდღელს საოცრებათა ქვეყანაში, მიირთვი ჩაი შეშლილ 
მექუდესთან ერთად, შეღებე წითლად ვარდები და გაიცანი ბანქოს 
დედოფალი. შთამბეჭდავი, სამგანზომილებიანი ფიგურებითა და 
ჯადოსნური ხმებით გაფორმებული წიგნი, რომელიც ლუის კეროლის 
ცნობილ ზღაპარს მოგვითხრობს, ალისასთან ერთად საოცრებათა ქვეყანაში 
მოგზაურობას გპირდებათ. 

ფასი: 29 ლარი. 
შეძენა შეიძლება თბილისის ყველა წიგნის მაღაზიაში. 
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ჩემი საიდუმლო დღიური 
ილუსტრატორი: მარია გრაცია ბოლდორინი  
ქართული ტექსტი: ნინო გოგალაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ბალიშა ყდა).  
ენა: ქართული 

ამ მშვენიერ დღიურში შეგიძლია თავი მოუყარო შენს ყველაზე ლამაზ და 
დაუვიწყარ მოგონებებს; 
ჩაწერო, რა გიყვარს და რაზე ოცნებობ; ვინაა შენი საუკეთესო მეგობარი; 
ჩაინიშნო საჭირო თარიღები და ამბები; ჩააკრა შენი უსაყვარლესი 
ფოტოები. 
ამ დღიურს შეგიძლია ანდო ყველაფერი – ის, რასაც ყველას გაუმხელ და 
ისიც, რაც საიდუმლოა. 

ფასი: 19 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.            

 

ილუსტრირებული სათავგადასავლო მოთხრობები 
ბავშვებისათვის 
მთარგმნელი: ნათია ჯინჯოლავა 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ბალიშა ყდა). – 334 
გვ. 
ენა: ქართული 

საბავშვო სათავგადასავლო მოთხრობების ილუსტრირებულ გამოცემაში 
შესულია ხუთი ძალიან ცნობილი ნაწარმოების შემოკლებული და 
ბავშვებისათვის გამარტივებული ენით მოთხრობილი ვერსიები. პატარა 
მკითხველი გაეცნობა ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი გმირების 
თავგადასავალს, ნახავს მათი ფათერაკებით სავსე ცხოვრების 
მნიშვნელოვან ეპიზოდებს. ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ პატარა 
მკითხველები შეიყვარებენ სახელგანთქმულ რაინდებს და მომავალში მათ 
შესახებ უფრო მეტის გაგებას მოინდომებენ. 

ფასი: 19,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

სახლში : მოძრავი ლექსიკონი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 14 გვ. 
ენა: ქართული 

ასწავლეთ თქვენს პატარას ინგლისური ენა ფოსტალიონ დათვთან და მის 
ასისტენტ თაგუნიასთან ერთად. 

ფასი: 14 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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მსოფლიო გარშემო : მოძრავი ლექსიკონი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 14 გვ. 
ენა: ქართული 

ასწავლეთ თქვენს პატარას ინგლისური ენა ფოსტალიონ დათვთან და მის 
ასისტენტ თაგუნიასთან ერთად. 

ფასი: 14 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ჩემი პირველი ქართული ზღაპრები 
ილუსტრატორი: ნათია კვარაცხელია 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ბალიშა ყდა). – 36 გვ. 
ენა: ქართული 

წაუკითხეთ თქვენს პატარას მოკლედ და ბავშვებისათვის გასაგები ენით 
დაწერილი ყველაზე ცნობილი ხალხური ზღაპრები და ეს კრებული 
თქვენი შვილის პირველ საყვარელ საკითხავ წიგნად იქცევა! 

ფასი: 9.9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

საბავშვო ბიბლია 
ილუსტრატორი: ელენა ტემპორინი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა 
სუპერით). – 194 გვ. 
ენა: ქართული 

ცნობილია, რომ ბიბლია 1600 წლის განმავლობაში იწერებოდა სამ, 
ებრაულ, არამეულ და ბერძნულ ენაზე. მას სხვადასხვა ადგილასა და 
სხვადასხვა დროში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ფენიდან 
გამოსული ორმოცზე მეტი ავტორი ჰყავს.  
ამ წიგნში მოთხრობილი ძველი და ახალი აღთქმის მოკლე ისტორია 
შედგენილია იაკობ გოგებაშვილის „საღმრთო ისტორიისა“ და 
არქიმანდრიტ ნესტორ ყუბანეიშვილის „ძველი აღთქმის საღვთო 
ისტორიისა“ და „ახალი აღთქმის მოკლე ისტორიის“ მიხედვით. 

ფასი: 20,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ტყეში : წიგნი–ფაზლი 
ილუსტრატორი: ტონი ვულფი 
ქართული ტექსტი: თინათინ კუხიანიძე, ნინო გოგალაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ბალიშა ყდა).  
ენა: ქართული 

წაიკითხე ჯუჯების მხიარული ამბები და ააწყვე ფაზლებით წიგნის 6 
ილუსტრაცია. 

ფასი: 10,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ჯუჯები : წიგნი–ფაზლი 
ილუსტრატორი: ტონი ვულფი 
ქართული ტექსტი: თინათინ კუხიანიძე, ნინო გოგალაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ბალიშა ყდა).  
ენა: ქართული 

წაიკითხე ჯუჯების მხიარული ამბები და ააწყვე ფაზლებით წიგნის 6 
ილუსტრაცია. 

ფასი: 10,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

სახელმძღვანელოები 

 

ჩვენი ენა ქართული 

ავტორი: შუქია აფრიდონიძე 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი ყდა).– 168გვ.
ენა: ქართული 

კრებულში შესულია „ჩვენი ენა ქართულის“ რუბრიკით 
გადაცემული ტელესაუბრების ნაკრები. 

ფასი: 7 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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ბაღის მცენარეები 
მთარგმნელი: ციცო ხოცუაშვილი 
ფოტოგრაფი: მარკ ვინვუდი 
გამოცემა: თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა).– 64 გვ. 
ენა: ქართული 

მცენარეებს სპეციფიკური მოვლა სჭირდება, რაც არც ისე მარტივია. თუ 
გინდათ, რომ თქვენს ბაღში მუდმივი სიმწვანე შეინარჩუნოთ, მიჰყევით ამ 
წიგნში მოცემულ მითითებებსა და რჩევებს. ქოთნებსა და კონტეინერებში 
ჩარგული მცენარეები გაცილებით მეტ მშვენებას შეჰმატებს თქვენს ბაღს. 

ფასი: 22 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

საოჯახო სამზარეულო 
ქართული ტექსტი: მარინე სოხაძე, თინათინ კუხიანიძე, ნინო გოგალაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 240 გვ.
ენა: ქართული 

ეს წიგნი დაგეხმარებათ, გაიგოთ გემრიელად კეთების უამრავი 
საიდუმლო. რეალისტური ფოტოები ნებისმიერი კერძის, სალათისა თუ 
დესერტის მომზადებას გაგიადვილებთ და ამ პროცესს თქვენთვის 
საყვარელ საქმიანობად გადააქცევს.დაეუფლეთ კულინარიულ ხელოვნებას 
ნაბიჯ-ნაბიჯ! 

ფასი: 19,9 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ქართული სამზარეულო 
შემდგენლები: თინათინ კუხიანიძე, თინა მამულაშვილი 
ფოტოების ავტორი: ერიკ ეკედალი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (მაგარი ყდა). – 168 გვ.
ენა: ქართული 

მათ, ვინც გურმანია ან სამზარეულოში ფუსფუსი სიამოვნებს და მათაც, 
ვისაც ახლა სურს კულინარული ხელოვნების დაუფლება, „ბაკურ 
სულაკაურის გამომცემლობა“ კიდევ ერთ კულინარიულ წიგნს სთავაზობს.
ქართული კულინარიის წიგნში თავმოყრილია ოთხმოცდაათამდე 
ქართული კერძის რეცეპტი. თითოეულ რეცეპტს ახლავს ინგრედიენტების 
სრული ჩამონათვალი, მომზადების ეტაპების ზუსტი აღწერა და მზა 
კერძის ფოტო. რეცეპტები შემოწმებული და გამოცდილია სახინკლე–
რესტორნების ქსელში „მასპინძელო!“. 
მოიმარაგეთ თქვენთვის სასურველი კერძის ინგრედიენტები და მიჰყევით 
კერძის მომზადების დეტალურ ინსტრუქციას. შედეგით თქვენვე 
გაოცდებით და სტუმრებსაც ასიამოვნებთ. 

ფასი: 19 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 
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საუზმე მარტივად 
ქართული ტექსტი: თეა ბაკურაძე, ნინო გოგალაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ყდა მაგარი 
სუპერით). – 128 გვ. 
ენა: ქართული 

ფიქრობთ, რომ გემრიელი საჭმელების მომზადება მხოლოდ გამოცდილ 
კულინარს შეუძლია? ეს წიგნი საწინააღმდეგოს დაგიმტკიცებთ. აქ თქვენ 
აღმოაჩენთ ორიგინალური და გემრიელი კერძების რეცეპტებს, რომელთა 
მარტივად და სწრაფად მომზადებას ნებისმიერი შეძლებს. თითოეულ 
რეცეპტს ერთვის შესანიშნავი ფოტო. 
მოამზადეთ გემრიელად საუზმე, სადილი და ვახშამი ჩვენი წიგნის 
დახმარებით და დარწმუნდებით, რომ კულინარობა მართლაც ძალიან 
ადვილია. 

ფასი: 12 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ვახშამი მარტივად 
ქართული ტექსტი: თეა ბაკურაძე, ნინო გოგალაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (ყდა მაგარი 
სუპერით). – 128 გვ. 
ენა: ქართული 

ფიქრობთ, რომ გემრიელი საჭმელების მომზადება მხოლოდ გამოცდილ 
კულინარს შეუძლია? ეს წიგნი საწინააღმდეგოს დაგიმტკიცებთ. აქ თქვენ 
აღმოაჩენთ ორიგინალური და გემრიელი კერძების რეცეპტებს, რომელთა 
მარტივად და სწრაფად მომზადებას ნებისმიერი შეძლებს. თითოეულ 
რეცეპტს ერთვის შესანიშნავი ფოტო. 
მოამზადეთ გემრიელად საუზმე, სადილი და ვახშამი ჩვენი წიგნის 
დახმარებით და დარწმუნდებით, რომ კულინარობა მართლაც ძალიან 
ადვილია. 

ფასი: 12 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

დესერტი და სასმელები 
ქართული ტექსტი: მარინე სოხაძე, თინათინ კუხიანიძე, ნინო გოგალაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი). – 64 გვ. 
ენა: ქართული 

კულინარული წიგნების სერია ნაბიჯ-ნაბიჯ დაგეხმარებათ, გაიგოთ 
საჭმლის გემრიელად კეთების უამრავი საიდუმლო. 
რეალისტური ფოტოები ნებისმიერი კერძის, სალათისა თუ დესერტის 
მომზადებას გაგიადვილებთ და ამ პროცესს თქვენთვის საყვარელ 
საქმიანობად გადააქცევს. 
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დაეუფლეთ კულინარიულ ხელოვნებას ნაბიჯ-ნაბიჯ! 

ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

ოჯახური სადილები 
ქართული ტექსტი: მარინე სოხაძე, თინათინ კუხიანიძე, ნინო გოგალაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი). – 64 გვ. 
ენა: ქართული 

კულინარული წიგნების სერია ნაბიჯ-ნაბიჯ დაგეხმარებათ, გაიგოთ 
საჭმლის გემრიელად კეთების უამრავი საიდუმლო. 
რეალისტური ფოტოები ნებისმიერი კერძის, სალათისა თუ დესერტის 
მომზადებას გაგიადვილებთ და ამ პროცესს თქვენთვის საყვარელ 
საქმიანობად გადააქცევს. 
დაეუფლეთ კულინარიულ ხელოვნებას ნაბიჯ-ნაბიჯ! 

ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

თევზი და ბოსტნეული 
ქართული ტექსტი: მარინე სოხაძე, თინათინ კუხიანიძე, ნინო გოგალაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი). – 64 გვ. 
ენა: ქართული 

კულინარული წიგნების სერია ნაბიჯ-ნაბიჯ დაგეხმარებათ, გაიგოთ 
საჭმლის გემრიელად კეთების უამრავი საიდუმლო. 
რეალისტური ფოტოები ნებისმიერი კერძის, სალათისა თუ დესერტის 
მომზადებას გაგიადვილებთ და ამ პროცესს თქვენთვის საყვარელ 
საქმიანობად გადააქცევს. 
დაეუფლეთ კულინარიულ ხელოვნებას ნაბიჯ-ნაბიჯ! 

ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

სალათები და საუზმეული 

ქართული ტექსტი: მარინე სოხაძე, თინათინ კუხიანიძე, ნინო გოგალაძე 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი). – 64 გვ. 
ენა: ქართული 

კულინარული წიგნების სერია ნაბიჯ-ნაბიჯ დაგეხმარებათ, გაიგოთ 
საჭმლის გემრიელად კეთების უამრავი საიდუმლო. 
რეალისტური ფოტოები ნებისმიერი კერძის, სალათისა თუ დესერტის 
მომზადებას გაგიადვილებთ და ამ პროცესს თქვენთვის საყვარელ 
საქმიანობად გადააქცევს. 
დაეუფლეთ კულინარიულ ხელოვნებას ნაბიჯ-ნაბიჯ! 
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ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში. 

 

სადღესასწაულო დესერტი 

ქართული ტექსტი: მარინე სოხაძე, თინათინ კუხიანიძე, ლელა 
მაჩაბლიშვილი 
გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი). – 64 გვ. 
ენა: ქართული 

კულინარული წიგნების სერია ნაბიჯ-ნაბიჯ დაგეხმარებათ, გაიგოთ 
საჭმლის გემრიელად კეთების უამრავი საიდუმლო. 
რეალისტური ფოტოები ნებისმიერი კერძის, სალათისა თუ დესერტის 
მომზადებას გაგიადვილებთ და ამ პროცესს თქვენთვის საყვარელ 
საქმიანობად გადააქცევს. 
დაეუფლეთ კულინარიულ ხელოვნებას ნაბიჯ-ნაბიჯ! 

ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  

 

სადღესასწაულო კერძები 
ქართული ტექსტი: მარინე სოხაძე, თინათინ კუხიანიძე, ლელა 
მაჩაბლიშვილი 

გამოცემა: თბილისი : ბაკურ სულაკაურის გ.–ბა, 2012 (რბილი). – 64 გვ. 
ენა: ქართული 

კულინარული წიგნების სერია ნაბიჯ-ნაბიჯ დაგეხმარებათ, გაიგოთ 
საჭმლის გემრიელად კეთების უამრავი საიდუმლო. 
რეალისტური ფოტოები ნებისმიერი კერძის, სალათისა თუ დესერტის 
მომზადებას გაგიადვილებთ და ამ პროცესს თქვენთვის საყვარელ 
საქმიანობად გადააქცევს. 
დაეუფლეთ კულინარიულ ხელოვნებას ნაბიჯ-ნაბიჯ! 

ფასი: 6 ლარი 
შეძენა შეიძლება წიგნის მაღაზიათა ქსელში.  

 
შემდგენელი  
დესპინე ქოიავა,  
სპებ–ის სამოქალაქო განათლების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 
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