
 
 

                                                                                                                                                                       16 მარტი, 2016 წელი 

პრემია „საბა“ 2016 წლის მონაწილეები  

 

დასრულდა 2016 წლის ლიტერატურულ კონკურსზე „საბა“ განაცხადების მიღება. კონკურსის 10 

ნომინაციაზე ავტორებისა და გამომცემლობების მიერ წარმოდგენილია 375 წიგნი, რაც „საბას“ არსებობის 

მანძილზე უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობაა. 

„საბა“ მოხარულია, რომ წლიდან წლამდე კონკურსი სულ უფრო მასშტაბური ხდება, იზრდება 

ნომინაციებისა და კონკურსანტების რაოდენობა. 

გთავაზობთ „საბას“ სრულ საკონკურსო წიგნების სიას:   

 

 

  პროზაული კრებული 
 

 წიგნის სათაური ავტორი გამომცემელი 

1 მე/შენ ქრისტე ხარ Toresa Mossy პალიტრა L 

2 საოცრებათა სკივრი ტარიელ მუმლაძე თეკა&კომპანია 

3 დიდი წვიმის სიმფონია ანზორ კუდბა გამომცემლობა აჭარა 

4 ღირსების ჯვარცმა გიორგი მამაცაშვილი saba.com.ge 

5 ჭეშმარიტი სიყვარული თამაზ ლიპარტელიანი saba.com.ge 

6 ახალქალაქის ძველი სიმღერა ნინო ბაქანიძე მერიდიანი 

7 ესავის ხელები დათო ქარდავა ინტელექტი 

7 ნინო's Notes ნინო თარხნიშვილი ინტელექტი 

9 იუნკერ ერისთავის ბუცები ზაალ სამადაშვილი ინტელექტი 

10 მამაო ბესო ხვედელიძე ინტელექტი 

11 უცვეთი ანრი მარიკა მამალაძე ინტელექტი 

12 გამორჩეული მოთხრობები გიორგი შერვაშიძე ინტელექტი 

13 ქალაქი წყალზე სალომე ბენიძე წიგნები ბათუმში 

14 გამოცხადება არჩილ მანჯგალაძე გამომცემლობა აზრი 

https://saba.com.ge/books/details/3043/%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3911/%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3087/%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3564/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3503/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9DS-NOTES
https://saba.com.ge/books/details/3571/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3604/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/3865/%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3938/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3428/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3085/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90


15 მომისმინე ეკატერინე ტოგონიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

16 ძველი გუთნისდედების მიწა გივი ჩიღვინაძე გამომცემლობა საუნჯე 

17 კვირა და ერთი დღე გაგა გერსამია გამომცემლობა საუნჯე 

18 ჯადოსნური ჭადრები ტარიელ ნამორაძე გამომცემლობა საუნჯე 

19 შეცნობა უჩინარისა ტარიელ კინწურაშვილი saba.com.ge 

20 გაზეთიდან გამოჭრილი 

მოთხრობები 

კალამ-კაწრავი saba.com.ge 

21 ამ და სხვა ქალებზე ხვიჩა ყალაბეგაშვილი გამომცემლობა კალმოსანი 

22 არადანი თემურ ჟღენტი ირიდა 

 

 

 

  რომანი 

 წიგნის სათაური ავტორი გამომცემელი 

1 ორი თავგადასავალი გიორგი კეკელიძე წიგნები ბათუმში 

2 აღმოსავლეთით თამთა მელაშვილი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

3 დიოგენეს ყავარჯენი ირაკლი ბერიძე შემოქმედი ანგელოზი 

4 მოგზაურობა ცხოვრებაში მერაბ  კერესელიძე MGP წიგნი+ერი 

5 სხვა ამსტერდამი დათო ტურაშვილი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

6 თევზი ორი ჩრდილი ხათუნა თავდგირიძე პეგასი 

7 emitting* ჯანო ჯიქიძე საარი 

8 ერეკლე ნინო ცარციძე საუნჯე 

9 მზე ქარიშხალში ბორის დავითაია ივერიონი 

10 მოგზაურობა ცხოვრებაში მერაბ კერესელიძე MPG წიგნი+ერი 

11 ნიკოლა ანუ არარსებობის 

სიხარული 

ელენე დემეტრაძე უნივერსალი 

12 ორი ბილეთი სხვა მატარებელზე დათო ალელიშვილი არადანი 

13 გოგლი-მოგლი გიორგი კეკელიძე პალიტრა L 

14 სამოთხიდან გაქცეულები ბექა ქურხული ინტელექტი 

15 ქისტა ჭაბუკი ქოიავა ლეთა 

16 ტუალეტის ქაღალდზე 

დაწერილი დღიური 

ისა ამინი saba.com.ge 

17 ტურისტის საუზმე ზაზა ბურჭულაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

18 სამხრეთის უბანი მარიამ ბექაური ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

19 ერთი დღე სხვა პლანეტაზე თეა თოფურია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

20 ლამურია ნანა გოგოლაშვილი გამომცემლობა აზრი 

21 ცდუნება სიყვარულისა ლირა ჩრდილელი saba.com.ge 

22 მოსალოდნელი 

მოულოდნელობანი 

ზურაბ სამადაშვილი გლოსა 

23 რუსული არდადეგები ერეკლე დეისაძე სიესტა 

https://saba.com.ge/books/details/3992/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3925/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3327/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AD%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3327/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AD%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3732/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3877/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3736/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/3910/%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3928/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3928/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3573/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/4028/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2994/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2994/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3108/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2579/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%94-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3769/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3921/%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90


24 მებუკე პერეგრინის შემეცნება 

და შეგონებანი 

რუსთამ ხამუდისძე saba.com.ge 

25 დედა საფირას ცირკი რამონ ტოლჩაგინი saba.com.ge 

26 გუგულ-ყუშის ზღაპრები ჯანკომბალო კოლოკოლი saba.com.ge 

27 პილატე პონტოელი და კაიაფა გიორგი კაჭარავა saba.com.ge 

28 ქალის და მამაკაცის 

ექსტრაორდინალური 

ისტორიები 

ოთო თელია saba.com.ge 

29 სიცოცხლენი ბექა აროშიძე saba.com.ge 

30 ბააგრა ბლექვაით გამოიცა ავტორის მიერ 

31 წარმოდგენა იწყება ლევან ლორია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

 

 

 

 

 პოეტური კრებული 

 
 წიგნის სათაური ავტორი გამომცემელი 

1 კავკასიონი ბეჟან მშვიდობაძე მწიგნობარი 

2 ათინათები გუჩა კვარაცხელია ნეკერი 

3 შეცდომა გაზაფხულისა ბარდა ბადი saba.com.ge 

4 სააღდგომო ლექსები დავით დეფი შემეცნება 

5 აბსოლუტური ნიუ იორკი დავით დეფი საქართველოს უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

6 წინაპართა ნაკვალევზე ჯემალ სვანიძე გამოიცა ავტორის ხარჯით 

7 ჩემი დღეების მიწა გივი ალხაზიშვილი კალმოსანი 

8 პოეტური გამოცდილების 

სიმწარე 

შოთა იათაშვილი ინტელექტი 

9 ლექსები ლია(ნა) ელიავა ინტელექტი 

10 ხელოვნური ყვავილები პაატა ნაცვლიშვილი უსტარი 

11 იავნანა კაცებისთვის კატო ჯავახიშვილი ინტელექტი 

12 ყვავი ხის წვერზე ისაღამოებს ბესიკ ხარანაული ინტელექტი 

13 porcellanae პოეზია ნატო ინგოროყვა ინტელექტი 

14 მზე სახურავზე ქეთი ნიჟარაძე ინტელექტი 

15 სამწერტილები ირაკლი კაკაბაძე ინტელექტი 

16 მე სიზმარივით მოვალ ნანა დემეტრაძე სვეტი+ 

17 ლოგინი ოთარ ჯირკვალიშვილი კალმოსანი 

18 დროის გარეშე მიხაკო ლაზიშვილი მერიდიანი 

19 ლექსცმა დიტო ხუფენია ინმეწარმე "ნინო ვეშაგური" 

20 ჭიის გახარება ერემია სალაძე საგამომცემლო ცენტრი ქუთაისი 

https://saba.com.ge/books/details/2648/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%94-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2648/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%94-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2792/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3791/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2571/%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3878/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3878/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3878/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3476/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98-1-%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93-%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/4105/%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/2901/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/2574/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3613/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3093/%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E2%80%82%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/3006/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/3388/Porcellanae-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3881/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%96%E1%83%94


21 მიწის სურნელი ერემია სალაძე საგამომცემლო ცენტრი ქუთაისი 

22 სიყვარულის მარადისობა თემურ გოგსაძე მეოხი 

23 ვაზის ცრემლები გერმანე საზანოველი კახა კაკოვიჩის სტამბა 

24 ფიქრისგორელი კაცის ფიქრები სერგო ბარამიძე სამართლიანი საქართველო 

25 ლექსები ზურაბ ლობჟანიძე 24 საათი 

26 შენთვის შეიძლება ზვიად რატიანი დიოგენე 

27 რჩეული გია მირზაშვილი სიესტა 

28 გამოჩნდა ხმელი ანუ ყვავმა თუ 

მტრედმა მახარა 

ლაშა ზვარელი (კაკიაშვილი) ივერიონი 

29 სამყარო-სიყვარულის სავანე ვაჟა ხორნაული თობალისი 

30 კავკასიონი გივი ცოტნიაშვილი ფარნავაზი 

31 ბედის კანონი თამაზ ჩადუნელი ქართული წიგნი 

32 ანბანის სიმღერა შოთა ხოდაშნელი მერიდიანი 

33 ვბომბავ მსოფლიოს ისა ამინი saba.com.ge 

34 ლექსები ანზორ ხიდაშელი გამოიცა ავტორის ხარჯით 

35 110 რობაი ელგუჯა მარღია გამომცემლობა საუნჯე 

36 მზის საფირონი დავით არახამია გამომცემლობა საუნჯე 

37 მზის გენია გურამ გორდეზიანი გამომცემლობა საუნჯე 

38 ჟამი განსჯისა სოსო ბერიძე გამომცემლობა საუნჯე 

39 კაწალ-კუწალები მანანა ფრუიძე გლოსა 

40 ქარის კვალდაკვალ მარიამ კოზმანიშვილი გლოსა 

41 La Valsé ლევან უგულავა saba.com.ge 

42 შინ დაბრუნება მარინა თექთუმანიძე უსტარი 

43 ქარი ქალაქში პაატა ბერიკაშვილი გლოსა 

44 ახალი ეპოქა მოვა ლადო ღვთიანელი ქუთაისი 

45 იის სურნელი მზეგული ტყეშელაშვილი ლიზი 

46 ფერქარიები ბარსელი მწიგნობარი 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დებიუტი 

https://saba.com.ge/books/details/3837/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3727/%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3857/%E1%83%95%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95-%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A1-
https://saba.com.ge/books/details/3926/La-Vals
https://saba.com.ge/manage/library/book/2713


 წიგნის სათაური ავტორი გამომცემელი 

1 ქვიშის საათი გიორგი ჩირგაძე გამოიცა ავტორის მიერ 

2 მეწამული წარაფები ბარდა ბადი saba.com.ge 

3 აპოკალიფსი კაფკა კონტრკულტურა 

4 ღია გალია ოთარ ფალიანი კეგელი 

5 ჩრდილებთან მოსაუბრე ალექსანდრე ამირიძე ქოლორი 

6 მსჯავრი რწმენისა კახაბერ ჩხარტიშვილი saba.com.ge 

7 მეცხრე სამეფო მარიამ გრაფინ saba.com.ge 

8 არშალუსას ფლაკონი მარიამ ბურდულაძე Saba.com.ge 

9 ოცდა 13 მარგალიტი ირაკლი გაფრინდაშვილი გამოიცა ავტორის ხარჯით 

10 საით გაფრინდნენ წეროები თიკო კოლოტაშვილი კალმოსანი 

11 ოკლი კოტე გუმბერიძე saba.com.ge 

12 ზღაპრები თინა ბალანჩივაძე-ძნელაძე ფავორიტი 

13 ორჯერ ორი მაია ქავთარაშვილი saba.com.ge 

14 ჩვენ სალომე მაკარიძე სიესტა 

15 ცა და მიწა ნანა ეხვაია ინტელექტი 

16 სახლების მოშინაურება ანიკა მექანიკური ინტელექტი 

17 დიაგნოზი იუნონა გურული საუნჯე 

18 პატრიკ მოდიანო, დაკარგული 

ახალგაზრდობის კაფეში 

მედეა ჭელიძე (თარგმანი) ინტელექტი 

19 კაუჭი ლაშა ბიბიჩაძე კალმოსანი 

20 ლურჯი თოლიების პა-დე-დე ნინო ბაკურაძე აზრი 

21 მსხლების მინდორი ნანა ექვთიმიშვილი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

22 რელიეფურ გლობუსთა 

თავისებურებანი 

გელა გელაშვილი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

23 მარჯან სატრაპი, პერსეპოლისი  მიხეილ ციხელაშვილი 

(თარგმანი) 

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 

24 დარჩირა ნინო ბაჯელიძე საარი 

25 მაიკლ ონდააჩი, ინგლისელი 

პაციენტი 

მარიამ ჩადუნელი 

(თარგმანი) 

დიოგენე 

26 დანიელ კიზი, ყვავილები 

ელჯერნონისთვის 

თინათინ ხომერიკი წიგნები ბათუმში 

27 კოსმიური შუქით აგზნებული თამაზ პაჭკორია ირიდა 

28 საკნატუნო ანტიდეპრესანტები ივდით კუხიანიძე გლოსა 

29 მუსიკა ლიანდაგებზე გრიგოლი ძაგანია saba.com.ge 

30 La Valsé ლევან უგულავა saba.com.ge 

31 მარადი ბავშვი ირმა ელერდაშვილი saba.com.ge 

32 ბოეთიუსი, ფილოსოფიის 

ნუგეში 

გვანცა ფოფხაძე (თარგმანი) ლოგოსი 

33 აპოკალიფსის დღიურები თორნიკე რაზმაძე saba.com.ge 
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 წიგნის სათაური ავტორი გამომცემელი 

1 გამოცდა ხელბორკილით ალექსანდრე ახალკაცი პალიტრა L 

2 ტერორიზმი და ტერორისტული 

აქტები 

გიორგი ქელდიშვილი ბარტონი 

3 უმუშევრობის 40 მონაპოვარი მაკა წკრიალაშვილი saba.com.ge 

4 აირჩიე სწორი სტრატეგია პაატა კონდოლელი ზენარი 

5 ზნეობის გაკვეთილი რევაზ მაჭარაშვილი საქართველოს მაცნე 

6 ხეზე ასვლა ელგუჯა თავბერიძე საგამომცემლო ცენტრი 

7 ბათომი შოთა გუჯაბიძე გაზეთი ბათუმელები 

8 არ გვინდა ომი თამაზ ლიპარტელიანი saba.com.ge 

9 გვარიშვილთა უკვდავი სახელები ციალა გოშუა მერიდიანი 

10 მე და ჩემი წილი მამა მანანა ამირეჯიბი არტანუჯი 

11 პირველად იყო... ლაქა ია ანთაძე არტანუჯი 

12 ირაკლი ფარჯიანი და შეხვედრის 

მეტაფიზიკა 

ზაზა ფირალიშვილი არტანუჯი 

13 უკანასკნელი ცისფერყანწელი ნინო ჩხიკვიშვილი არტანუჯი 

14 ცხრათავიანი ფეხბურთის 

ზღაპარი 

გიორგი კეკელიძე არტანუჯი 

15 პირადი წერილები (ნიკოლოზ 

ბარათაშვილი) 

მაია ცერცვაძე არტანუჯი 

16 მთავარია, მსახიობი არ გამოხვიდე მერაბ ნინიძე, მარიკა ბაკურაძე ინტელექტი 

17 2 ფინჯანი კატო ჯავახიშვილი ინტელექტი 

18 სისულელის ტრაქტატი გაგა ნახუცრიშვილი ინტელექტი 

19 ფიროსმანი იოსებ ომაძე ინტელექტი 

20 პატივისცემით ქიმიას ელიზბარ ელიზბარაშვილი ინტელექტი 

21 დღეისდღე მარიამ წიკლაური ინტელექტი 

22 რავქნისა ციხე ავაგე კონსტანტინე ზ. გამსახურდია ინტელექტი 

23 ეთიკის გაკვეთილი – რჩეული და 

ვირთაგვაჭამია 

ჟაკლინ სირაძე ინტელექტი 

24 წმინდანთა ცხოვრება და 

მარტვილობა 

ვაჟა კოზმანაშვილი, მელანო 

ნაკაშიძე 

სვეტი 

25 დიდი კაცი პატარა ქალაქის თავზე კოტე მალანია აზრი 

26 პარტიზანობის სტრატეგიები 

ხრიოკ ლანდშაფტში 

გია ეძგვერაძე ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

27 ევოლუცია გიგი თევზაძე, ზაზა კიკვიძე ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

28 OFF BALANCE - წონასწორობის 

რღვევისკენ 

ლევან ალფაიძე გლოსა 

29 საცნობლად თავისადაო გიორგი გოგოლაშვილი მერიდიანი 

30 დიპლომატიის ისტორია (1890-

1920) 

თორნიკე შარაშენიძე ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

31 მანანა ანუა – ტყვეობის 

ორმოცდათორმეტი დღე 

შორენა ლებანიძე არტანუჯი 
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https://saba.com.ge/books/details/3655/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3506/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-1890-1920
https://saba.com.ge/books/details/3506/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-1890-1920


32 შოთა რუსთაველის ვინაობის 

კონტურები 

ტარიელ მუმლაძე თეკა&კომპანია 

 

 

 

 

 

 
  

ლიტერატურული კრიტიკა 

 წიგნის სათაური ავტორი გამომცემელი 

1 
კოლექტიური მეხსიერების ფორმირების 

პროცესი ქართულ ისტორიულ პროზაში 
თამარ ჩოკორაია პოლიგრაფმაქსი 

2 წერის თავგადასავალი ლექსო დორეული კალმოსანი 

3 20 ქართული მოთხრობა თამაზ ვასაძე ინტელექტი 

4 ურეჟიმო ადამიანთა ცხოვრება მანანა ამირეჯიბი ინტელექტი 

5 სილუეტები გურამ ბენაშვილი გლოსა 

6 

ტომას ელიოტი და მაღალი 

მოდერნიზმის ლიტერატურული 

ესთეტიკა 

თემურ კობახიძე უნივერსალი 

 

 

 

  პიესა 
 

 წიგნის სათაური ავტორი გამომცემელი 

1 სიკვდილმისჯილი გურამ შარაშენიძე მწიგნობარი 

2 გიაურ-ყუში მიხო მოსულიშვილი saba.com.ge 

3 არ დაიჯერო თემურ ჟღენტი saba.com.ge 

4 5 პიესა რადიოსათვის მამუკა მაღულარია saba.com.ge 

5 განუმეორებელი ღიმილის საიდუმლო ნიკო მუმლაძე, გურამ 

კუპატაძე 

თეკა&კომპანია 

6 ტვირთი 201 დათო ალელიშვილი არადანი 

7 თავისუფლების მისტერიები ლია(ნა) ელიავა ინტელექტი 

8 სტაფილო, ანუ მესამე კატეგორიის 

მკვლელი 

ალექსანდრე ქოქრაშვილი გლოსა 

9 ჩემო მეჟოლია მიხო მოსულიშვილი გლოსა 

10 ზიგფრიდი ეკა ჭკადუა, დათო აბულაძე გლოსა 

11 ფრენდის სტატუსში ამოკითხული ამბავი მანანა დოიაშვილი გლოსა 

12 ონავარი ნიკუშას თავგადასავალი ეკა ჭკადუა გლოსა 

13 პიესები ოთარ ქათამაძე, პაატა ციკოლია saba.com.ge 

14 საბა გურამ ბათიაშვილი saba.com.ge 

 

https://saba.com.ge/books/details/3525/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0-%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3568/%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/3614/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/740/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9F%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3937/%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3906/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90


 

 

 თარგმანი 
 

 წიგნის სათაური ავტორი გამომცემელი 

1 ჯეფრი იუჯინიდისი, თვითმკვლელი 

ქალწულები 

თამარ ლომიძე დიოგენე 

2 ტრეისი შევალიე, გოგონა მარგალიტის 

საყურით 

თამარ ლომიძე დიოგენე 

3 ჯონ აპდაიკი, ბრაზილია ზაზა ჭილაძე დიოგენე 

4 ჯულიან ბარნსი, დროის ხმაური ზაზა ჭილაძე, გია 

ჭუმბურიძე 

დიოგენე 

5 ჯულიან ბარნსი, ინგლისი, ინგლისი ზაზა ჭილაძე, გია 

ჭუმბურიძე 

დიოგენე 

6 ჰერმან ბროხი, მთვარეულები მაია ბადრიძე დიოგენე 

7 პიერ პაოლო პაზოლინი, ქუჩის ბიჭები ხათუნა ცხადაძე დიოგენე 

8 ოტალო კალვინო, უხილავი ქალაქები დარეჯან კიკოლიაშვილი დიოგენე 

9 ჯონ ფაულზი, ფრანგი ლეიტენანტის 

საყვარელი 

თამარ ჯაფარიძე დიოგენე 

10 დანიელ პენაკი, სკოლის სევდა მერაბ ფიფია დიოგენე 

11 დიმიტრის დიმიტრიადისი, ვკვდები 

როგორც ქვეყანა 

თათია მთვარელიძე ლოგოსი 

12 კორმაკ მაკარტი, გზა ეკატერინე მაჩიტიძე პალიტრა L 

13 დინ კუნცი, უცნაური თომასი ირაკლი ლომოური პალიტრა L 

14 ერიხ მარია რემარკი, შავი ობელისკი ნანა გოგოლაშვილი პალიტრა L 

15 აგათა კრისტი, დაკრძალვის შემდეგ პაატა ჩხეიძე პალიტრა L 

16 კაზუო იშიგურო, დაფლული გოლიათი დავით აკრიანი  პალიტრა L 

17 ელიფ შაფაქი, რწყილების სასახლე  ია ქვაჩახია პალიტრა L 

18 ენტონი ბერჯესი, ტაშისკვრა ცალი ხელით ნიკა სამუშია პალიტრა L 

19 მარსელ პრუსტი, სოდომი და გომორი  გიორგი კახაბერი, ნატო 

კახაბერი, დალი იაშვილი 

არტანუჯი 

20 მარგარეტ ტეთჩერი, როგორც თავად 

იტყოდა  

თაკო ჭილაძე არტანუჯი 

21 სვეტლანა ალექსიევიჩი, ჩერნობილის 

ლოცვა  

ნინო ბექიშვილი არტანუჯი 

22 ჯონ სტაინბეკი, რუსული დღიური თამარ სუბელიანი არტანუჯი 

23 ჯონ სტაინბეკი, თაგვებსა და ადამიანებზე გვანცა ჯობავა არტანუჯი 

24 ჰერტა მიულერი, მელა მაშინ უკვე 

მონადირე იყო 

თამარ კოტრიკაძე არტანუჯი 

25 ანდრეი ბელი, პეტერბურგი ნინო ქუთათელაძე არტანუჯი 

26 მო იენი, დიდი ძუძუ-მკერდი, განიერი 

გავა 

გურამ გოგიაშვილი, 

სანდრა ლატარია 

არტანუჯი 

27 სტალინი – ძალაუფლება და იდეები 

(ცამეტი ავტორის თითო სტატია) 

ნანა დიხამინჯია არტანუჯი 

https://saba.com.ge/books/details/3544/%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3544/%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3676/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/3676/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/3697/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3738/%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3477/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3484/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3413/%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3698/%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3675/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3675/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3560/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3927/%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AA-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3927/%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AA-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3264/%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3540/%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3202/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%98-%E2%80%A9%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98-I
https://saba.com.ge/books/details/3900/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%92
https://saba.com.ge/books/details/3539/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3240/%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3880/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3463/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3463/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3923/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3365/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94


28 ლუის სუარესი, ზღვარს მიღმა – ჩემი 

ამბავი 

სოფიო ჯობავა არტანუჯი 

29 უილიამ ფოლკნერი, გვამის შემგინებელი  ზაზა ჭილაძე არტანუჯი 

301 მილორად პავიჩი, უნიკალური 

ეგზემპლარი 

სალომე ბენიძე ინტელექტი 

32 მილორად პავიჩი, შვიდი მომაკვდინებელი 

ცოდვა  

გურამ გოგიაშვილი ინტელექტი 

33 მილორად პავიჩი, ბელგრადის ბიოგრაფია  გურამ გოგიაშვილი ინტელექტი 

34 ფილიპ ბესონი, იქიდან ზღვა ჩანს  დალი იაშვილი ინტელექტი 

35 იასმინა მიხაილოვიჩი, ხაზართა ზღვის 

ნაპირებზე  

ქეთევან ყანჩაშვილი ინტელექტი 

36 ხორხე ლუის ბორხესი, ბროდის ანგარიში  ლანა კალანდია ინტელექტი 

37 ვუდი ალენი, ჩემი აპოლოგია თამარ სუბელიანი ინტელექტი 

38 ჰერტა მიულერი, ჩემი სამშობლო იყო 

ვაშლის კურკა 

ნატალია ნადირაშვილი, 

ეკატერინე რაისნერი 

ინტელექტი 

39 ნინო ხარატიშვილი, ჩემი საშინელი 

ბედნიერების წელიწადი  

ნინო ბურდული ინტელექტი 

40 ნინო ხარატიშვილი, ჩემი საყვარელი 

ორეული 

ნინო ბურდული ინტელექტი 

41 ფრანგული შანსონი  ბაჩანა ჩაბრაძე ინტელექტი 

42 მარადი მგზავრი (პოეტური თარგმანების 

კრებული) 

გივი ალხაზიშვილი საუნჯე 

43 ხორხე ლუის ბორხესი, შვიდი საღამო  ნინო ქაჯაია ინტელექტი 

44 ხედვა როკახ, იტაი ბახურ, ხედვა 

ისრაელიდან  

მამუკა ბუცხრიკიძე ინტელექტი 

45 ედგარ ლი მასტერსი, რჩეული ეპიტაფიები 

სფუნ რივერის ანთოლოგიიდან 

ქეთი ნიჟარაძე ინტელექტი 

46 გაბრიელ გარსია მარკესი, ერთი ტყვეობის 

ამბავი 

თეა გვასალია ინტელექტი 

47 ადოლფო ბიოი კასარესი, მორელის 

გამოგონება 

ნინო ფიფია ინტელექტი 

48 მარიო ვარგას ლიოსა, ცუდი გოგოს ოინები ლანა კალანდია ინტელექტი 

49 გიორგოს სეფერისი, შემობრუნება მაია კაკაშვილი, მარიამ 

წიკლაური 

ინტელექტი 

50 ოდისეას ელიტისი, შვიდი დღე 

მარადისობისთვის 

მაია კაკაშვილი, მარიამ 

წიკლაური 

ინტელექტი 

51 პატრიკ უაიტი, კაკადუები ნინო დოლიძე ინტელექტი 

52 მაგსად ნური, ქალაქის მერი იმირ მამედლი ინტელექტი 

53 სიგრიდ უნდსეტი, იენი პაატა ჩხეიძე ინტელექტი 

54 როლან ბარტი, მითოლოგიები მარინა ბალავაძე აგორა 

55 რომენ გარი, დაპირება გათიადისას მზია გომელაური აგორა 

56 რ.ჯ. პალაციო, საოცრება  ციცო ხოცუაშვილი ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

57 ჯეფ კინი, წრიპა ბიჭის დღიური  ციცო ხოცუაშვილი ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

58 რობერტ ბერნსი, ლექსები და სიმღერები  გიორგი გოკიელი ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/3035/%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3035/%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3013/%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98-%E2%80%A9%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3013/%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98-%E2%80%A9%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3863/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3012/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E2%80%A9%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3012/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E2%80%A9%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3223/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3387/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3387/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3871/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E2%80%A9%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3871/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E2%80%A9%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3465/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3366/%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/3479/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/3479/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/4104/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


59 ჯონ კრაკაუერი, ველურ გარემოში ეკატერინე სუმბათაშვილი ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

60 ტიმურ ვერმესი, ის კვლავ აქ არის ნანა გოგოლაშვილი ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

61 ანტუან დე სენტ ეგზიუპერი, პატარა 

პრინცი 

მერაბ ფიფია ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

62 თომას ბერნჰარდი, სანახაობის მომწყობი მაია ფანჯიკიძე ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

63 ამელი ნოტომი, არც ადამი, არც ევა გიორგი ძნელაძე ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

64 რიკ რიორდანი, პერსი ჯექსონი და 

ოლიმპიელები: ურჩხულების ზღვა 

ნიკა სამუშია ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

65 ტომას კენილი, შინდლერის სია  ნიკა სამუშია ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

66 შარლ ლუი მონტესკიე, სპარსული 

წერილები 

მარინე ჭილაშვილი ელფის გამომცემლობა 

67 ბერნარ ვერბერი, ჭიანჭველები ეკატერინე სუმბათაშვილი წიგნები ბათუმში 

68 ბერნარ ვერბერი, ჭიანჭველების დღე ეკატერინე სუმბათაშვილი წიგნები ბათუმში 

69 მარგარეტ ეტვუდი, მხევლის წიგნი ანა კოპალიანი წიგნები ბათუმში 

70 მხედვარი - უკანასკნელი სურვილი ხათუნა ბასილაშვილი წიგნები ბათუმში 

71 არკადი და ბორის სტრუგაცკები, ძნელია 

ღმერთობა 

ქეთევან ნიკოლეიშვილი წიგნები ბათუმში 

72 დანიელ კიზი, ბილი მილიგანის მრავალი 

გონება 

თინათინ ხომერიკი წიგნები ბათუმში 

73 პ. ს. ლუისი, ჯადოქრის დისწული ნინო შეყილაძე წიგნები ბათუმში 

74 ენდი უირი, მარსელი დავით ბალიაშვილი; აკაკი 

მოსახლიშვილი 

წიგნები ბათუმში 

75 მილორად პავიჩი, ჩაით დახატული 

პეიზაჟი 

ელზა მეტრეველი ინტელექტი 

76 ვაცლავ ჰაველი, წასვლა დავით კაკაბაძე სიესტა 

77 ანდრაშ პეტეცი, მეორე დღე დალილა ბედიანიძე სიესტა 

78 ჰერტა მიულერი, სუნთქვის საქანელა დონარა თოფურია სიესტა 

79 როალდ დალი, მატილდა, 

სასწაულმოქმედი მისტერ ფოქსი 

ნინო ძამუკაშვილი წიგნები ბათუმში 

80 სამუელ ტეილორ კოლრიჯი, ბებერი 

მეზღვაურის ლექსი 

ზურაბ გოგიძე saba.com.ge 

81 ჰომეროსი, ილიადა  ლევან ბერძენიშვილი ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

82 ჯონ გრინი, ალასკას ძიება  ეკატერინე სუმბათაშვილი ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

83 მიშელ უელბეკი, კუნძულის 

შესაძლებლობა  

მერაბ ფიფია ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

84 იან მარტელი, პის ცხოვრება თამარ ბაბუაძე ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 
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https://saba.com.ge/books/details/3186/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3336/%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3192/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3107/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/3107/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/3469/%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3985
https://saba.com.ge/books/details/3576/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3000/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3000/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3786
https://saba.com.ge/books/details/3786
https://saba.com.ge/books/details/3440/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3965/%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98-ADORABLE
https://saba.com.ge/books/details/3524/MarrioNette


5 უნაპირო მდინარე გოჩა სხილაძე saba.com.ge 

6 77/50-ზე თეკლა იორდანიშვილი saba.com.ge 

7 მინუს სიყვარულით, სექსი ტატო გოგოლაძე saba.com.ge 

8 footbridge (მანქანები დატოვეთ გარეთ) ლაშა შათირიშვილი saba.com.ge 

9 ლექსები ლევან გოგაბერიშვილი saba.com.ge 

10 

ამ სასტიკსა და ულმობელ 

წუთისოფელში 

ქართლოს ქარჩხაძე 
saba.com.ge 

11 თქმა მართლისა ქეთი ტოროტაძე saba.com.ge 

12 მეცხრე სამეფო მარიამ გრაფინ saba.com.ge 

13 

სიტყვის სამოთხე (წერილები 

გალაკტიონის პოეზიაზე) 

მაია ჯალიაშვილი 
saba.com.ge 

14 ქრისტესშობისთვენი ნატა ვარადა saba.com.ge 

15 La Valsé ლევან უგულავა saba.com.ge 

16 შარლ ბოდლერის პროზა პოეზიად მარიზა ჯიქია saba.com.ge 

17 

#წერექართულად - ამბები გოგა 

ჩანადირისგან 

გოგა ჩანადირი 
saba.com.ge 

18 ზურიკა-მამიკას ზღაპრები ზურიკა-მამიკა saba.com.ge 

19 ვარსკვლავის შემგროვებლები მურზა ნაზარი saba.com.ge 

20 მცენარეთა მრისხანება ფედორ ზალატუშკინი saba.com.ge 

21 სივიწროვე  ზურაბ ანდღულაძე saba.com.ge 

22 ჩვენი დროის ფრთოსანი ანგელოზი ბიძინა ჩხეიძე saba.com.ge 

23 ჩვენ ტატო ტატუაშვილი saba.com.ge 

24 

არნე ბრამის თავგადასავალი - 

ტუტეგების მწვანე ალმასი 

რუსუდან გაფრინდაშვილი 
saba.com.ge 

25 მე ვარ...შენ ბარდა ბადი saba.com.ge 

26 ორი მე და მეგობრები ქეთევან ღოღობერიძე saba.com.ge 

27 შექმნილის შურისძიება ბოკო ჭიღლაძე saba.com.ge 

29 რადიოპიესები მაია ჯალიაშვილი saba.com.ge 

30 ლაზარე ოთარ ჯირკვალიშვილი saba.com.ge 

31 
ყირამალა ნი&მა 

მაია ქავთარაშვილი, ნინო 

თურმანაული saba.com.ge 

32  ნათარგმნი პოეზიის კრებული გურამ უგრეხელიძე saba.com.ge 

33 გურული დღიურები (წიგნი მეორე) გიორგი კეკელიძე saba.com.ge 

34 სია გიორგი ლორთქიფანიძე saba.com.ge 

35 

ზომბი, რომელსაც ლიტერატურა 

ძლიერ უყვარდა 

ზაზა კოშკაძე 
saba.com.ge 

36 პუბლიკაციები ხათუნა ხაბულიანი saba.com.ge 

https://saba.com.ge/books/details/3215/%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3437/7750-%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3500/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3788/footbridge-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/2835/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2428/%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A-%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2428/%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A-%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2615/%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/2604/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/3120/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3120/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3659/%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3926/La-Vals
https://saba.com.ge/books/details/3963/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93
https://saba.com.ge/books/details/3833/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90-%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/3833/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90-%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/3766/%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2957/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3222/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/3232/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/3971/%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3991/%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/4009/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/4009/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/3119/%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/3790/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/4039/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/4015/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/4047/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/4035/%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/4068/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/4067/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-2
https://saba.com.ge/books/details/4073/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/4081/%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AA-%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%AB%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%A3%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/4081/%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AA-%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%AB%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%A3%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/4072/%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


   

37 რითმების კოქტეილი თეონა მეტონიძე saba.com.ge 

38 
ბახის ვნებები 

 

ანდრი ღუდუშაური 

 saba.com.ge 

 

39 
სინამდვილე და ლამაზი ფერები ნოდარ მუხადგვერდელი 

saba.com.ge 

40 
ქალაქური ზღაპარი 

ევა ბაბალაშვილი-ხუხაშვილი 
saba.com.ge 

 

 

ქართული ნაწარმოების უცხოური თარგმანი 

N Name Title Country Translator 

1 Dato Turashvili Flight from the USSR Albania  Xhemile Zykaj 

2 Aka Morchiladze Journey to Karabakh Bulgaria Pravda Miteva 

3 Otar Chiladze The man was walking down the 

road 

Turkey FAHRETTİN ÇİLOĞLU 

(PARNA-BEKA ÇİLAŞVİLİ 

4 Modern Georgian Poetry  7 names Armenia Anahit Bostanjian 

5 Dato Turashvili Flight from USSR Azerbaijan Etimad Muradov 

6   Anthology of  Contemporary 

Georgian Literature/ Georgian 

Literature 

Mexico Pablo Duarte Sanchez, Lana 

Kalandia 

7 Aka Morchiladze Journey to Karabakh Albania Durim Taci  

8 Dato Turashvili Flight from USSR Canada Maya Kiasashvili 

9 Maia Sarishvili Microscope Sweden Manana Kobaidze, Kristian 

Carlsson 

10 Zaza Burchuladze ADIBAS  Germany  Anastasia Kamarauli, Tom 

Mueller 

11 Liqokeli  Poetry Collection Laughter of 
Devi`s Wife 

Sweden Manana Kobaidze, Kristian 

Carlsson 

12 Manana Kordzaia Alexi Matchavariani  - Artist and 

his Epoch 

Germany Natia Mikeladze-Bakhsoliani 

13 hola Lomtatidze Confessions by Chola Lomtatidze Germany Steffi Chotivari-Junger 

https://saba.com.ge/books/details/2790/%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/4032/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/author/details/1902
https://saba.com.ge/author/details/1902
https://saba.com.ge/books/details/4086/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/4051/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98


14 Ekaterine 

Gabashvili  

A collection of short stories, 

miniatures and a play  

Germany Steffi Chotivari-Junger 

15 Otar Chiladze The Basket Armenia Anahit Bostanjan 

16 Otar Chiladze A Man Was Going Down the 

Road 

Armenia Anahit Bostanjan 

17 Otar Chiladze Everyone Who Findeth Me Macedonia Dejan Trajkovski 

18 Zaza Burchuladze ADIBAS Macedonia Elizabeta Bozinovska 

19 Aka Morchiladze Journey to Karabakh Macedonia Tanja Kuzmanovska- Goneska 

20 Archil Kikodze The Story of a Bird and a Man Poland Magda Novakovska 

21   Man - ZERO Azerbaijan K. Arikhov 

22 Guram 

Megrelishvili 

Model 18/12 Albania Vullnet Muco 

23 Ana Kordzaia-

Samadashvili 

The Children of Nightfall Italy Barbara Gambaccini and Tessica 

Mussi 

24 Irakli Samsonadze  Air Pillow Italy Ketevan Charkviani 

25 Gela Charkviani Interview with My Father Italy Ketevan Charkviani 

26 Alexsandre 

Kazbegi 

The Prose of Mountains - Three 

Tales of the Caucasus.  

Hungary Rebeca Gould 

27 Aka Morchiladze Journey to Karabakh Egypt Mohamed Magdy  

28 Dato Turashvili Flight from the USSR Egypt Samah Jafaar 

29 Lasha Bugadze  Literature Express  Egypt Mohamed Magdy 

30 Manana Menabde  Poetry collection And Time goes  
on 

Ukraine Raul Chilachava 

31 Guram Orisharia The Pass of the Persecuted Germany Luka Kamarauli 

32 Georgian Poetry Anthology   Ich aber will dem 
Kaukasos zu 

Germany Gert Robert Gruenert, Steffi 

Chotivari-Juenger, Naira 

Gelashvili, Maja Lisowski, Nino 

Popiaschwili, Schorena 

Schamanadse, Tamara Sieger 



33 Georgian Drama   Zwischen Orient und Okzident Germany Natia Mikeladze, Anastasia 

Kamarauli, Sussane Schmidt and 

Maia Liparteliani 

34 Georgian Modern Poetry  Aus der Ferne  Germany Norbert Hummelt, Tengis 

Katchapuridse 

35 Teona 

Dolenjashvili  

Memphis Italy Manana Topadze Gäumann 

36 Guram Orisharia The President`s Cat   Slovakia Ivana Kupkova 

37 Tamta Melashvili  Counting out Rhyme  Croatia Daibor Joler 

38 Bondo 

Matsaberidze  

Stories of Bekna and Tekla   Russia Mikhail Jasnov 

39 Akaki Tsereteli    Selected Prose  (prosaic works 

and publicistic letters) 

Ukraine Raul Chilachava 

40 Guram Odisharia Rain is Predicted in Sukhumi 

(Poetry, Prose and Journalistic 

Notes) 

Ukraine Raul Chilachava 

41 Beso Khvedelidze Namaste Armenia Anahit Bostanjian 

42 Tsotne 

Tskhvediani  

Golden Town  USA George Siharulidze 

43 Kote Jandieri collection of short stories named 

“GLOBALIZATION” 

Azerbaijan R. J. Gumbatov 

44 Lasha Bugadze  Collection of Dramas - The 

President Has Come to See You, 

Tsitsino`s World, Putin`s 

Mother  

France Maya Mamaladze, Sibila Geladze, 

Klara Schwartzenberg, Ania 

Svetovaya 

45 Shota Rustaveli The Knight in The Panther Skin   Lyn Coffin 

46 Konstantine 

Gamsakhurdia 

Great Master's Hand Niederland Archil Javakhadze 

 


