
2014 წლის 11 ივლისს ბსუ-ს ბიბლიოთეკაში
ტენდერით შემოსული წიგნების სია

N წიგნის დასახელება ავტორი
გამოც
ემის
წელი

რაოდენობა
(ცალი)

1 საშენი მასალები და ნაკეთობები ა. ნადირაძე 2011 10

2 სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია
თ. ჟორდანია და
სხვ.

2006 10

3 სახურავი ბურულების მოწყობის ტექნოლოგია
თ.ჟორდანია
ზ.ეზუგბაია
რ.ღვინეფაძე

2009 4

4 საბათქაშე სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია
შ.ბაქანიძე
რ.მახვილაძე

2006 10

5 შენობა-ნაგებობათა ტექნოლოგიური გადაწყვეტა
შ.ბაქანიძე
რ.მახვილაძე

2009 9

6
რკინა-ბეტონის სამუშაოთა წარმოება(მეყალიბე,
მეარმატურე, მებეტონე)

თ.ჟორდანია
ნ.მსხილაძე

2009 4

7
მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია,
ავტომატიზაცია,დაგეგმვა და მენეჯმენტი წიგნი III

ჯ. ბიჭიაშვილი
გ.სიჭინავა

2009 10

8 თეორიული მექანიკა წერტილის დინამიკა
ტ.კვიციანი
ვ.ფაჩულია
თ.გარდაფხაძე

2006 6

9 თეორიული მექანიკის კურსი ტ.კვიციანი 2011 30

10
შენობა-ნაგებობების თბო-, ბგერა-და
ჰიდროიზოლაცია

თ.ჟორდანია
ზ.ეზუგბაია
ი.ირემაშვილი
ა.ეზუგბაია

2010 7

11
ნაშენთა ხუროთმოძღვრული ნაწილები წიგნი II
მასობრივი შენობები

ჯ. მალაღურაძე 2013 10

12 ავტომობილის უწესივრობების დიაგნოსტიკა
ვ.ხარიტონაშვილ
ი მ.წიფურია

2008 9



13 სატრანსპორტო სისტემები
ვ.ხარიტონაშვილ
ი

2013 20

14 სატრანსპორტო ლოგისტიკა
ვ.ხარიტონაშვილ
ი

2010 5

15

რეკომენდაციები ადგილობრივი მსუბუქშემვსებიანი
ბეტონებით მოწყობილი თბოსაიზოლაციო შრის
მინიმალური სისქის დადგენის თაობაზე
საქართველოს პირობებისათვის

შ.ბაქანიძე,
ლ.სამხარაძე,
ვ.პირმისაშვილი

2012 1

16
ხე-ლითონის უირიბნო სამკუთხა წამწის
გაანგარიშება და კონსტრუირება

თ.ხმელიძე,
გ.გურეშიძე,
მ.მოდებაძე,
ფ.ვერულაშვილი,
გ.ქავთარია

2013 5

17 მერქნის სიმტკიცის მახასიათებლების დადგენა

თ.ხმელიძე,
მ.მოდებაძე,
ფ.ვერულაშვილი,
გ.გურეშიძე,
ლ.ფურცხვანიძე

2013 5

18 სტატისტიკური აღრიცხვა

მ.მოისწრაფიშვი
ლი,
მ.გუდიაშვილი,
თ.არჩვაძე

2012 10

19
წყალმომარაგებისა და წყალარინების საფუძვლები,

ნაცვლიშვილი ნ.,
კლიმიაშვილი ლ.

2009 4

20
წყალმომარაგება, ნაწილი 1 (ქსელები და მისი
ნაგებობანი)

კიკაჩეიშვილი გ.,
ნაცვლიშვილი ნ.

1999 4

21 სატყეო მეტეოროლოგია და კლიმატოლოგია მ.მელაძე 2011 15

1 ზოგადი პათოფიზიოლოგია ვახტანგ ყიფიანი 2008 3

2 ორგანოების და სისტემების პათოფიზიოლოგია ვახტანგ ყიფიანი 2012 4

3 კლინიკური მედიცინის პროპედევტიკა I ნაწილი
რევაზ
თაბუკაშვილი, ვ.
კაპეტივაძე

2008 1

4 მედიცინის ისტორია და ზოგადი თეორია - I-II წიგნი შენგელია რამაზ 2012 4

5 ტურიზმის შესავალი დ. მაისურაძე, თ.

ხუციშვილი, გ.
2013 3



ხომერიკი, ი.
ვერბეცკი

6
სპა&ბალნეოთერაპია (ჰიდროდინამიკის
ელემენტებით)

ალექსანდრე
ციბაძე, გიორგი
შავიანიძე,
ნიკოლოზ
სააკაშვილი,
ხათუნა
საგანელძე,
მანონი კობაიძე,
მარინა შავიანიძე.

2013 4

7 ადამიანის ნორმალური ანატომია რ.ხეცურიანი 2011 6

8 ბოტანიკა (სამკურნალო მცენარეები)
ჯ. კუჭუხიძე, მ.
ჯოხაძე

2012 4

9 საქართველოს ეროვნული ატლასი რ.გობეჯიშვილი 2012 4

10 ნახევარსფეროების რუკა 3

11 მსოფლიოს ფიზიკური რუკა 3

12 მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა 3

13 საქართველოს ფიზიკური რუკა 3

14 საქართველოს ადმინისტრაციული რუკა 3

15 პედიატრია 2 ტომი
ნ. მანჯავიძე
გ.მეგრელიშვილი

2012 4

16 პედიატრია 1 ტომი
ნ. მანჯავიძე
გ.მეგრელიშვილი

2010 3

17 ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა
თენგიზ
ვერულავა

2009 3

1 ქართული დისკურსის კულტურული პარადიგმა ს. ომიაძე 2009 5

2
დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის
შეერთებული სამეფო, თემატური ტექსტები
ინგლისურ და ქართულ ენებზე

არჩვაძე მანანა 2006 10

3 სოციოლოგიის შესავალი (ლექციები) კახა ქეცბაია 2013 3

4
განმანათლებლობის დიალექტიკა, ფილოსოფიური
ფრაგმენტები

მაქს
ჰორკჰაიმერი,თ.

2012 5



ადორნო

5 ნასისხლფასევი ისააკ ბაბელი 2013 5

6 საქართველოს ისტორია. I-IV ტომი. ავტორთა ჯგუფი 2012 2

7 საქართველოს ისტორია
v. silogava, k.

Sengelia
2010 3

8 თხზულებანი I იონა მეუნარგია 2010 2

9 literaturuli (gamo)Ziebani ლ. ბრეგაძე 2011 2

10 ბიბლიის არამეული
ფრანც
როზენტალი

2007[
2008]

3

11 მე ისეთ ქართველს რა ვუთხრა გ. ბოჯგუა 2013 5

12
კომენტარული ჟანრი ქართული შუასაუკუნეების
ქართულ მთარგმნ. ტრადიციაში

თ. ოთხმეზური 2011 2

13 ლათინური ენა იურისტებისათვის
ადა ტრაპაიძე,
დალი ქურიძე

10

1 პედაგოგიკის საკითხები სერიით: მასწავლებლის
ბიბლიოთეკა

შემდგენელი მ.
ბოჭორიშვილი

2013 5

2 ინტერაქტიული მეთოდები სერიით: მასწავლებლის
ბიბლიოთეკა

მ. ბოჭორიშვილი,
ნ. ნამიჭეიშვილი,
ნ. ნაბულიშვილი.

2014 7

3 ქართული ენა და ლიტერატურა - I-VI კლასების
მასწავლებელთათვის

ნ. ხაზარაძე 2014 5

4 რა არის განმანათლებლობა? იმანუელ კანტი,
მიელ ფუკო

2012 10

5 კულტურით უკმაყოფილება ზიგმუნდ
ფროიდი

2012 5

1 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი შალვა ქურდაძე 2012 3

2
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (პიარი) ვაჟა შუბითიძე 2008-

2009
1

3
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამაგიდო
ენციკლოპედია,

2006 1

4 საქმიანი ურთიერთობები ჰანს გუტბროდი; 2006 1



ნანა დანელია

5 ოდესღაც ძველ საბერძნეთში 2007 1

6
წერილები "ოსმალოს" საქართველოზე სოლომონ

ასლანიშვილი-
ბავრელი

2008 1

7
საქართველოს ეკონომიკა (ახალი ეპოქა) თეორია,
პრაქტიკა, ანალიზი

როზეტა
ასათიანი 2009

1

8
საბანკო საქმიანობის საფუძვლები/საბანკო საქმე/

ლამარა
ქოქიაური

2012 2

9
საინვესტიციო მენეჯმენტი და პოლიტიკა

ლამარა
ქოქიაური

2012 2

10 ფინანსური მენეჯმენტი დემურ გადელია 2010 1

11
ფინანსური ბაზარი - ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზი

ლამარა
ქოქიაური

2013 1

12 თანამედროვე ფული და ფულის მიმოქცევა

ლელა ბახტაძე
რევაზ კაკული
ლაშა
კანდელაკიშვილ
ი

2010 3

13 საქართველოს ეკონომიკა
ავტორთა
კოლექტივი

2012 1

14
საზოგადოებასთან
ურთერთობა, სტრატეგია და ტაქტიკა

დენის.ლ.
უილკოქსი
გლენ. ტ.
კამერონი

2011 3

15 საერთასორისო მენეჯმენტი თ. შენგელია 2012 1

16
საერთაშორისო ეკონომიკა

პიტერ ჰ.
ლინდერტი

2011 2

17 საჯარო მართვა, მოქმედების კურსი
რობერტ ბ.
დენჰარტი. ჯენეტ
ვ.დენფარტი

2012 3

18 ინტერნეტ–მარკეტინგი
ნ.თოდუა; რ.
აბულაძე

2011 3



19 ელექტრონული მთავრობა რ.აბულაძე 2013 3

20 ფირმის ეკონომიკური სტრატეგიები რ. ხარებავა 2012 3

21 საინვესტიციო პოლიტიკა
მადონა
გელაშვილი

2012 3

22 პოლიტიკის მეცნიერების კვლევის მეთოდები

ჯანეტ ბუტოლფ
ჯონსონი ,ჰ.ტ.
რეინოლდსი , ჯე
ისონ დ. მაიკოფი

2013 2

23
ევროპული დემოკრატიები ნაციონალური
პოლიტიკური სისტემის შედარებითი მიდგომა

ჟან-მიშელ დე
ვაელისა და პოლ
მანიეტის
რედაქტორობით.

2013 5

24 საერთაშორისო ურთიერთობები
ალექსანდრე
რონდელი

2006 3

25
საერთაშორისო პოლიტიკა - მუდმივი ცნებები და
თანამედროვე საკითხები

რობერტ არტი ,
რობერტ ჯერვისი

2011 5

26 საქმიანი ურთიერთობების ფსიქოლოგია
ი.ი.
ამინოვი , ნ.დ.
ერიაშვილი

2009 3

27 კულტუროლოგია
რედ. ნ.დ.
ერიაშვილი

2009 3

28
პოლიტიკური ხელისუფლების ორგანიზაცია
საპარლამენტო სისტემის ქვეყნებში (ქართულ
პრობლემებთან დაკავშირებით) (წიგნი XIV)

ოთარ
მელქაძე , ო.
მახარაძე

2001 3

29 მსოფლიო რელიგიები
დავით
თინიკაშვილი , ზ
ურაბ ჯაში

2012 3

30 გეოპოლიტიკა ნიკა ჩიტაძე 2011 3

31 კოგნიტური ფსიქოლოგია
მარინა
კაკიაშვილი

2014 3

32 ფსიქოლოგიის საფუძვლები
ირაკლი იმედაძე
შემდგ.

2011 3


