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ლიტერატურული კონკურსის „საბა“ 2018 წლის მონაწილეები  

(სრული სია) 

 

წარმოგიდგენთ ლიტერატურული პრემია "საბას" 2018 წლის საკონკურსო წიგნების სიას, 

ნომინაციების მიხედვით. სიას აკლია მხოლოდ „ქართული ნაწარმოების უცხოური 

თარგმანის“ ნომინაცია, რომელიც მოგვიანებით დაემატება.  

შეკითხვებისა და კომენტარების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: maiko@saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო რომანი 

 სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 ანას მომენტი მარი ბექაური 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

2 ბოლოს იყო სიტყვა ჯაბა ზარქუა 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

3 ზორო ლაშა იმედაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

4 ქარიშხალი მარგო ეკატერინე ტოგონიძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

5 პატარა ქვეყანა ლაშა ბუღაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

6 დაშლა დავით გაბუნია წიგნები ბათუმში 

7 ბაყაყები შოუ ბაბუხადია წიგნები ბათუმში 

8 ცხენისკუდები დილასთვის მაკა ლდოკონენი ბაკმი 

9 უკვალოდ აღარ დავიკარგები გივი ბარბაქაძე გამოიცა ავტორის მიერ 

10 რეპორტაჟი მომავლიდან ქართა ხუნანი saba.com.ge 

11 შორი გზიდან თამარ მჭედლიძე saba.com.ge 

mailto:maiko@saba.com.ge
https://saba.com.ge/books/details/10283/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10197/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10203/%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/10170/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/11305/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%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/8704/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9A%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10191/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10254/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C


12 
მოგზაური და ქალი, რომელსაც 

ძალიან უყვარდა ზღვა 

დავით ბერიაშვილი დენისი 

13 ცის სახლი ნიკო ლეჟავა ინტელექტი 

14 თიკა ქეთი ბეროშვილი სვეტი 

15 ბედის ბორბალი ქეთი ბეროშვილი სვეტი 

16 უნაყოფო მიწები აკაკი შალამბერიძე saba.com.ge 

17 გასხვისებული მარგალიტები ნია გურული მერანი 

18 მზე ხელისგულზე ნანა ცინცაძე საქწიგნი 

19 თუ ინანებ ანი მერმანიშვილი saba.com.ge 

20 მცირე(ს) თავგადასავალი გიორგი შერვაშიძე ინტელექტი 

21 ზღვის ანარეკლები გია ხუბუა საუნჯე 

22 ზამთრის ზღვა გაგა ნახუცრიშვილი ინტელექტი 

23 ელიგულა და კავა გურამ ბათიაშვილი ინტელექტი 

24 კენჭები თირკმელში თემურ ჭკუასელი ინტელექტი 

25 მატერიკონი თამარ თანდაშვილი სიესტა 

26 მხიარული ოჯახი... და სხვებიც ლელა ცუცქირიძე საგა 

27 
ცხორებაი და ღუაწლი არსენა 

ყაჩაღისა 
იოსებ ომაძე მერიდიანი 

28 ძიება ბნელში ბოკო ჭიღლაძე saba.com.ge 

29 ბავშთა სახლიდან ქუჩაში ლევან ჩახაია saba.com.ge 

30 მთვარის შვილობილები ნატო დავითაშვილი ქარჩხაძის გამომცემლობა 

31 გზა შენისაკენ მარიამ გუნია saba.com.ge 

32 372 საათი სალომე ბურდული თეთრი 

33 ფლორენცი ალექსანდრე ლორია ემ-პი-ჯი ჯგუფი 

34 ვახტანგ გორგასალი ნინო მანძულაშვილი saba.com.ge 

 

 

წლის საუკეთესო პროზაული კრებული 

  სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 მარინეს ანგელოზები თამთა მელაშვილი წიგნები ბათუმში 

https://saba.com.ge/books/details/10208/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%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%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%A3%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10208/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%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%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%A3%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/8998/%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/9053/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8653/%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11307/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%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%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/9095/%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91
https://saba.com.ge/books/details/10217/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%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
https://saba.com.ge/books/details/11339/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/8910/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10288/%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AA
https://saba.com.ge/books/details/8386/%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8900/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10220/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10186/372-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/9050/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92-%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8751/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


2 სასაუზმე "ბუდაპეშტი" მიშა ბახსოლიანი წიგნები ბათუმში 

3 ჩემი fiction, nonfiction ჯანო ჯიქიძე საარი 

4 მოკლე მოთხრობები 
ლევან 

მუსხელიშვილი 
სეზანი 

5 დაბრუნება ვლადიმერ შარიქაძე ფაუნტეინ ჯორჯია 

6 შვილი 

თამაზ 

ლიპარტელიანი 
saba com.ge 

7 ძახილი როლანდ გიორგაძე საუნჯე 

8 სილვერი ლადო კილასონია 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

9 პიანინო 
გიორგი 

თაქთაქიშვილი 
ანბანი 

10 ნიჟარები გია ხუბუა საუნჯე 

11 პერსონალური ქრისტე 

თეონა 

დოლენჯაშვილი 
ინტელექტი 

12 სკანდარა და სხვა მოთხრობები ბექა ქურხული ინტელექტი 

13 ფიჭვები უდაბნოში მაკა ჯოხაძე ინტელექტი 

14 სუნთქვის შემგროვებელი ნათია როსტიაშვილი ინტელექტი 

15 მთავარანგელოზობა ღამე ვანო ჩხიკვაძე ინტელექტი 

16 
რომ ჩახედავ მორევს – ფსკერზე 

კენჭები ჩანს 
იოსებ ომაძე ინტელექტი 

17 
ქალური ლოგიკა და ჯაყოს 

ხიზნები 

ქართა ხუნანი saba.com.ge 

18 გიჟების მეფე კუკური ღამბაშიძე saba.com.ge 

19 შენ არავინ გგავს თეო ჯაფარიძე Saba.com.ge 

 

 

წლის საუკეთესო პოეტური კრებული 

  სათაური ავტორი გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/10121/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10161/%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10196/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11315/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/11316/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%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/11363/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%AD%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11354/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%A5%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%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10268/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10268/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10200/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9F%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/10195/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%92%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1


1 მოწითალო და მოშავო 

ალექსანდრე 

ლორთქიფანიძე წიგნები ბათუმში 

2 დედა ენა პაატა შამუგია წიგნები ბათუმში 

3 წაუკითხავი ჯემალ შონია საუნჯე 

4 ზამთრის აპრილი ლელა ნინუა საუნჯე 

5 რჩეული გივი ალხაზიშვილი საუნჯე 

6 37 
ლელა სამნიაშვილი ინტელექტი 

7 Arboles Altos 
სოსო მეშველიანი ინტელექტი 

8 გვრინი გიორგი არაბული ინტელექტი 

9 რაც მზის წინ იყო ნანა გასვიანი ინტელექტი 

10 მზის ჩრდილი გურამ ჯახუტაშვილი ინტელექტი 

11 სიშიშვლის დეტექტორი ბელა ჩეკურიშვილი ინტელექტი 

12 პოეზიის დიქტატურა ზურაბ რთველიაშვილი ინტელექტი 

13 მარტივი რიცხვების ანბანი ია ჯინჭარაძე კალმოსანი 

14 ხიდი 

ვაჩე რაინდელი (ილია 

ჭკადუა) კალმოსანი 

15 ვარსკვლავებიანი სარკმელი ვაჟა ხორნაული ინტელექტი 

16 სიკვდილის მერე 

მამა პეტრე (პაატა 

კვარაცხელია) ივერიონი 

17 დროის არითმია (333 რობაი) ელგუჯა მარღია უნივერსალი 

18 სიკვდილი და ა.შ. კახა სიორიძე პეტიტი 

19 სიცოცხლე წრეში რეზო ხობელი ვეკუა საარი 

20 ციცინათელების ლოცვა ელდინო საღარაძე საქწიგნი 

21 ქვადქცევის ფილოსოფია მარინა თექთუმანიძე საქწიგნი 

22 მწვერვალი ბარსელი მწიგნობარი 

23 დაღამებისას იწყება დილა... ბადრი სულაძე საარი 

24 

ადუღებული ცრემლით 

დაგხატე გურამ გორდეზიანი საუნჯე 

25 ვლიან ჟამნი გრიგოლ რუხაია ზენაარი 

26 სიმართლის ორდენი რომან ზუკაკიშვილი ხელოვანი 

27 ლექსები ციხის კედლებში გიორგი ქველაძე ქველა 

28 დამსხვრეული სიჩუმე ზურაბ ლობჟანიძე გლოსა 

29 ლექსები ლევან ვასაძე ექსპრესს ბუქსი 

30 ღიმილები ჯემალ ჯოჯუა ლიდია 

31 მოუბრუნებელი მიბრუნება ქეთი ჯალაღონია დამანი 

https://saba.com.ge/books/details/10209/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/8736/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/11350/37
https://saba.com.ge/books/details/11340/Arboles-Altos
https://saba.com.ge/books/details/11348/%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11349/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA-%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/11374/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/8400/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A8%E1%83%98


32 მე შენ ვარ მარი ბერძენაძე 

ქუთაისის საგამომცემლო 

ცენტრი 

33 

გამოგონილი ისტორიის 

კედლებში ლიკა ოხანაშვილი თეთრი 

34 სიტყვას დიდება თამაზ ლიპარტელიანი saba com.ge 

35 დავით აღმაშენებელი ეკა კაპანაძე saba.com.ge 

36 ფიროსმანი ეკა კაპანაძე saba.com.ge 

37 ისევ აცივდება? გვანცა ელიენი saba.com.ge 

38 ფერისცვალება ნინო მანძულაშვილი saba.com.ge 

39 კარის პოეზია სოფიო კუბლაშვილი saba.com.ge 

40 მონატრებას თარიღი არ აქვს ნათია ხუნაშვილი saba.com.ge 

41 ეჭვების სახლი გიორგი ლეკვეიშვილი saba.com.ge 

42 

წერილები ღმერთს და 

მამაჩემს გიორგი კეკელიძე წიგნები ბათუმში 

 

 

წლის საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა 

  სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 გურული დღიურები წიგნი მესამე გიორგი კეკელიძე სიესტა 

2 საქართველოს სამხედრო ისტორია ჯაბა სამუშია პალიტრა L 

3 სამი ქართული ამბავი გიორგი კალანდია პალიტრა L 

4 ნაგერალა 2 გელა ჩარკვიანი ინტელექტი 

5 თქმული და უთქმელი ისტორიები 

– გერმანელები საქართველოში 

თამთა მელაშვილი ინტელექტი 

6 ქუნარეშ სოსო მეშველიანი ინტელექტი 

7 Terra Incognita რეზო გეთიაშვილი ინტელექტი 

8 სიყვარულის დოქტრინა ირაკლი კაკაბაძე ინტელექტი 

9 თოვლი მკათათვეში ელგუჯა თავბერიძე ქუთაისის 

საგამომცემლო ცენტრი 

10 ქარის ფრთები ელგუჯა თავბერიძე ქუთაისის 

საგამომცემლო ცენტრი 

11 დაბრუნება თამაზ კვაჭანტირაძე ილიელი 

12 სტალინის ნაძვები და სხვა 

ტექსტები 

ირმა ტაველიძე დიოგენე 

13 სახეები და სიტუაციები გურამ ბათიაშვილი საარი 

https://saba.com.ge/books/details/8881/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8881/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10162/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/8504/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/8503/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10155/%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%95-%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/9056/%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/8514/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10273/%E1%83%94%E1%83%AD%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8923/%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%A6%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/8923/%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%A6%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/8916/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90-2
https://saba.com.ge/books/details/9039/%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A8
https://saba.com.ge/books/details/11366/Terra-Incognita
https://saba.com.ge/books/details/8936/%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%93%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10263/%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11310/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


14 უცხოეთში დაკარგული 

ქართველები 

ალექსანდრე მიქაბერიძე არტანუჯი 

15 ნობელიანტი ფიზიკოსები. 150 

ამბავი 

კახმეგ კუდავა არტანუჯი 

16 64 ამბავი ფოტოგრაფიაზე გურამ წიბახაშვილი არტანუჯი 

17 რუსოფობია ნუგზარ ზაზანაშვილი არტანუჯი 

18 დარდების შემგროვებელი 

(მოგონებები გოდერძი ჩოხელზე) 

ნინო ზედელაშვილი საუნჯე 

19 ყველაზე დიდი გული მიხეილ ღანიშაშვილი საუნჯე 

20 მისტიციზმი ტერენტი გრანელის 

პოეზიაში 

დეკანოზი პეტრე (პაატა) 

კვარაცხელია 

ივერიონი 

21 ისტორია იწყება იბერებიდან თამარ ასანიშვილი გამოიცა ავტორის 

ხარჯით 

22 Modus Vivendi (ცხოვრების წესი) მარინა ქარცივაძე ქოლგა 

23 ყველაზე ცნობილი პიროვნებები 

მეორე ათასწლეულის მიჯნაზე 

კობა ბრეგვაძე მწიგნობარი 

24 ფაქტები და მოგონებები ვაჟა-

ფშაველაზე 

ადამ ბექაური საუნჯე 

25 დემოკრატიული საგიჟეთი ქეთი იმერლიშვილი მერიდიანი 

26 რუსული ამბავი თემურ ჟღენტი შპს ირიდა 

27 წმინდანთა ცხოვრება და 

მარტვილობა 

ვაჟა კოზმანაშვილი, 

მელანო ნაკაშიძე 

სვეტი 

28 ერთი უჩვეულო ოჯახი ქრისტინე ფაღავა-ბულეზი არტანუჯი 

29 Vita Contemplativa (ჭვრეტითი 

ცხოვრება) 

ზაზა შათირიშვილი სეზან ფაბლიშინგი 

30 აუტანელი ქალები სოფიო შამანიდი ლოგოსი 

 

 

 

წლის საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი 

  სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 ქანაანის შვილები გაბრიელ ტანიე ინტელექტი 

2 MOX დათო სამნიაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/8904/%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-60-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8904/%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-60-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8939/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/8494/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/8494/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/9068/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9F%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10172/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8840/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10163/MOX-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98


3 საღეჭი განთიადები: უშაქროდ ზურა ჯიშკარიანი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

4 აღიარება ხელისგულზე თათული ღვინიანიძე პალიტრა L 

5 შემოვალ ეტლით შორენა ხუხუა პალიტრა L 

6 რაფლეზია ელის დოჯსონი პალიტრა L 

7 სხვა უდაბნოს საიდუმლო  ია კარგარეთელი პალიტრა L 

8 ბებოს ზღაპრები მანანა სანაძე 
საქ. უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

9 მუზარადი შოთა გოგიჩაშვილი კოლორი 

10 სევდისფერი ანარეკლი ნინო დვალიშვილი saba.com.ge 

11 
ქრისტიანე ფ. „მე, მეგობრებო და 

ჰეროინი“ 

ნინო ჯიბუტი 

(მთარგმნელი) 
ივერიონი 

12 ავადმყოფი კენგურუ მონიკა ყოლბაია საგა 

13 მზის შვილები ქეთევან ხინთიბიძე მწიგნობარი 

14 მისამართი ზაზა სუყაშვილი კალმოსანი 

15 A Seven Year Itch ნინო რუხაძე იბერი 

16 გროსმაისტერი სოფო არდია 
გამოიცა ავტორის 

ხარჯით 

17 ცისარტყელას ხიდი მარინა მაზმიშვილი saba.com.ge 

18 მკაცრი ღმერთი დიმიტრი ბერიძე saba.com.ge 

19 ერთი ყვავილის გაზაფხული ნინო ახალაშვილი საუნჯე 

20 შვიდი ქვა და შვიდი ზეცა მანანა ქურდაძე საუნჯე 

21 მე შენ ვარ მარი ბერძენაძე 
ქუთაისის საგამომცემლო 

ცენტრი 

22 სურვილის სიმძიმე  ბოკო ჭიღლაძე saba.com.ge 

23 

რეიჩელ კონი, დევიდ ლევითანი - 

ნიკის და ნორას უსასრულო 

ფლეილისტი 

საბა ლეკვეიშვილი 

(მთარგმნელი) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

24 
გილიერმო დელ ტორო, დენიელ 

კრაუსი - ტროლებზე მონადირეები 

ლევან ცაგარელი 

(მთარგმნელი) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

25 
ლაიონელ შრაივერი - კევინზე 

უნდა დაგელაპარაკო... 

ლაშა გველესიანი 

(მთარგმნელი) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

26 ჯონ გრინი - კეტრინების სიმრავლე 

ციუკა ყიფშიძე 

(მთარგმნელი) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

27 
ალან მური, დევიდ ლოიდი - V ანუ 

ვენდეტა 

ლიმერი (ლუკა) გრიგოლია 

(მთარგმნელი) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

28 Vita Brevis გამოცხადებამდე ბაკურ გაბუნია ინტელექტი 

https://saba.com.ge/books/details/10198/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%AD%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%93
https://saba.com.ge/books/details/10214/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/10212/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A-%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/10219/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10213/%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/10173/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10169/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A3
https://saba.com.ge/books/details/9073/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11297/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10259/%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10184/%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10255/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/10109/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10109/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10109/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8614/%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/8614/%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/11306/%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/11346/Vita-Brevis-%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%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94


29 უპირატესი 

დოროთეა (ეკატერინე 

ჯიქია) 
ფრანი 

30 მეზობლად ქეთევან მეფარიძე ინტელექტი 

31 ფსიქოტროპული ფოიერვერკი ბესო პაპასქუა ინტელექტი 

32 გასაღები თამარ ნონიაშვილი საქართველოს მაცნე 

33 
 ალენ ვანიე - ფსიქოანალიზის 

შესავალი 

გიგა მამინაშვილი 

(მთარგმნელი) 
დიოგენე 

34 Homo Sapiens ლადო ქარჩავა ინტელექტი 

35 თმენის საზღვარი თამაზ ხარაიშვილი ინტელექტი 

36 უხილავი ქარი ირაკლი მეტრეველი  აზრი 

37 წრეშიკაცი ლევან მაისურაძე კალმოსანი 

38 მანიპულატორი მისტერიები მარიამ თოიძე წიგნები ბათუმში 

39 გლდანი (შეუძლებელი რომანი) გურამ მაცხონაშვილი წიგნები ბათუმში 

40 ცისარტელას ხიდი მარინა მაზმიშვილი saba.com.ge 

41 იტალიური ეზოს ამბები თეიკო ანჯაფარიძე saba.com.ge 

42 ბრიტანეთი დოთ ქომ გიორგი გამსახურდია saba.com.ge 

43 
მაგდა ქართველიშვილის 

თავგადასავალი (წიგნი I ) 

ნინო მანძულაშვილი saba.com.ge 

44 ...იყო...  ელისო მგელიაშვილი saba.com.ge 

45 მესხი მელექსე ალექსანდრე ქავთარაძე ექსპრესს ბუქსი 

46 ტრიო შალვა სიხარულიძე კალმოსანი 

 

 

 

წლის საუკეთესო ქართული თარგმანი 

  წიგნის დასახელება მთარგმნელი გამომცემლობა 

1 
რობერ ბრესონი, "ჩანაწერები 

კინემატოგრაფზე" 

ნუცა ალექსი-

მესხიშვილი 
სეზანი 

2 
დანიელ პენაკი, "კამო ანუ საუკუნის 

იდეა" 
გიორგი ეკიზაშვილი აგორა 

3 
დანიელ პენაკი, "პროზის გამყიდველი 

გოგონა" 
ნატა ბალავაძე აგორა 

4 
მარია მეტლიცკაია, "დედამთილის 

დღიური" 
ნანა ლალიაშვილი აგორა 

5 იზაბელ ვერი, "უძვლო მერლინი" თამარ ხოსრუაშვილი აგორა 

https://saba.com.ge/books/details/8898/%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11347/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93
https://saba.com.ge/books/details/8866/%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8595/%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8595/%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11355/%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/12876/%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%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10291/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-%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/10113/%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10259/%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8333/%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10266/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9B
https://saba.com.ge/books/details/10100/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%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%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98-I
https://saba.com.ge/books/details/10100/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%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%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98-I
https://saba.com.ge/books/details/10185/%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/10269/%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D


6 
ჟოელ დიკერი, "სიმართლე ჰერი კებერის 

საქმის შესახებ" 
მზია გომელაური აგორა 

7 რომენ გარი, "ფრანები" ემა ობგაიძე აგორა 

8 რომენ გარი, "მშვიდობით გარი კუპერ" მზია გომელაური აგორა 

9 
უილიამ შექსპირი, "ტრაგედიები - 

იულიუს კეისარი, მეფე ლირი, მაკბეთი" 
მანანა ანთაძე კენტავრი 

11 დანიელ მაჯეტი, "ბავშვიანი ქვრივი" ცისანა ბიბილეიშვილი უსტარი 

12 
მირჩა ელიადე, "მარადიული 

დაბრუნების მითი" 
მზია გომელაური ალეფი 

13 
ევრიპიდე, "ტრაგედიები: "მედეა", 

"ჰიპოლიტოსი"" 
ნანა ტონია ლოგოსი 

14 მიშელ დე მონტენი, "ესეები - ტომი 1" 
დოდო (დარეჯან) 

ლაბუჩიძე 
ილიაუნი 

15 ბორის პასტერნაკი, "ასი ლექსი" მიხეილ გავაშელი საარი 

16 რეიმონ კენო, "ზაზი მეტროში" მაია ქაცანაშვილი ააფ-მენეჯმენტი 

17 ძიტი მაძია, "ნუოსუს სიმღერები" შოთა იათაშვილი საუნჯე 

18 
არნე სვინგენი, "ბალადა გატეხილ 

ცხვირზე" 

თამარ კვიჟინაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

19 მ.გ. ლეონარდი, "ხოჭოების დედოფალი" ციცო ხოცუაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

20  ე.ბ. უაითი, "შარლოტის ქსელი" 
ციცო ხოცუაშვილი, 

ბექა არაბული 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

21  ე.ბ. უაითი, "სტიუარტ ლითლი" ციცო ხოცუაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

22  ე.ბ. უაითი, "გედის საყვირი" ციცო ხოცუაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

23 
მაიკლ ბონდი, "პადინგტონის ახალი 

თავგადასავალი" 

თეა ბაკურაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

24 ლემონი სნიკეტი, "ტერარიუმი" აია ბერაია 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

25 ლემონი სნიკეტი, "ქარიშხალი" ლაშა გველესიანი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

26 
ჯეფ კინი, "წრიპა ბიჭის დღიური: ბოლო 

წვეთი" 
ციცო ხოცუაშვილი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

27 ჩაკ პალანიკი, "ხრჩობა" ლევან ცერცვაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

28 
ჯენიფერ ბელი, "მიწისქვეშელები: 

მრუდე ვერცხლი" 

ციცო ხოცუაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/10284/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A-%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/10284/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A-%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/10160/%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10287/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10258/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2-%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10251/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8673/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%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/8673/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%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/8927/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8928/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11311/%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10152/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10152/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98


29 იური ანდრუხოვიჩი, "მოსკოვიადა" რაულ ჩილაჩავა 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

30 სარა პენიპეკერი, "პაქსი" ანი კოპალიანი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

31 სტივენ კინგი, "თილისმა" 

ეკატერინე 

სუმბათაშვილი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

32 
შირლი ჯექსონი, "ჰილჰაუსის 

მოჩვენება" 
გურამი ღონღაძე 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

33 უილიამ პიტერ ბლეტი, "ეგზორცისტი" ანა აბულაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

34 

რიკ რიორდანი, "უკანასკნელი 

ოლიმპოელი (პერსი ჯექსონი და 

ოლიმპოელები)" 

ნიკოლოზ სამუშია 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

35 ისმაილ კადარე, "გახლეჩილი აპრილი" პაატა ჯავახიშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

36 
ვიქტორ პელევინი, "ჩაპაევი და 

სიცარიელე" 

მიხეილ ანთაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

37 კნუტ ჰამსუნი, "პანი" 

თამარ კალანდაძე-

ტაბახმელაშვილი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

38 უილიამ ბეროუზი, "შიშველი საუზმე" 

ლელა 

ფიროსმანიშვილი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

39 
რიჩარდ ფლენეგანი, "ვიწრო გზა 

შორეული ჩრდილოეთისაკენ" 

გია ბერაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

41 ემა დონაჰიუ, "ოთახი" თამთა ჭალიძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

42 
ფრენკ მილერი, "ბეტმენი: ბნელი 

რაინდი ბრუნდება" 
ნიკოლოზ სამუშია 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

43 ფრანც კაფკა, "ამერიკა" რუსუდან ღვინეფაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

44 იოჰან ვოლფგანგ გოეთე, "ფაუსტი ll" დავით წერედიანი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

45 
ერიკ-ემანუელ შმიტი, "ორი 

ბრიუსელელი მამაკაცი" 

მერაბ ფიფია 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

46 პაულო კოელიო, "ჯაშუში" 

ეკატერინე 

სუმბათაშვილი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

47 ორჰან ფამუქი, "წითური ქალი" ნანა ჯანაშია 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

48 
ჯ. კ. როულინგი, "ჰარი პოტერი და 

დაწყევლილი ბავშვი" 
ქეთევან ყანჩაშვილი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

49 
ოლეგ პანფილოვი, "ანტისაბჭოთა 

ისტორიები" 

მიხეილ ანთაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/8785/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10289/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/9078/%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10151/%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8931/%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8931/%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8931/%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/9077/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8788/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/8788/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/9075/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/9076/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/11303/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A9%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/11303/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A9%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/10154/%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8789/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10252/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98-II
https://saba.com.ge/books/details/11304/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-%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%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/11304/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-%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%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/8791/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10150/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11313/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90-%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/11313/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90-%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


50 ჰარუკი მურაკამი, "ქარი / პინბოლი" ირაკლი ბერიაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

51 აიზეკ აზიმოვი, "დასაბამი" ირაკლი ლომოური 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

52 ჰალდორ ლაქსნესი, "თევზის კონცერტი" 

რუსუდან ღვინეფაძე, 

მანანა პაიჭაძე 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

53 უცნობი ავტორი, "სინუჰეს ამბავი" მანანა ხვედელიძე 
ქარჩხაძის 

გამომცემლობა 

54 ინგებორგ ბახმანი, "მალინა" 
ანა კორძაია-

სამადაშვილი 

ქარჩხაძის 

გამომცემლობა 

55 
მარიო ვარგას ლიოსა, "ქალაქი და 

ძაღლები" 
ლანა კალანდია ინტელექტი 

56 
მაია ენჯელოუ, "ვიცი, რად გალობს 

გალიის ჩიტი" 
ანი კოპალიანი ინტელექტი 

57 სვეტლანა ალექსიევიჩი, "ცინკის ბიჭები" ზურაბ ქუთათელაძე არტანუჯი 

58 
სვეტლანა ალექსიევიჩი, "სექენდ ჰენდის 

დრო" 

ნინო ბექიშვილი არტანუჯი 

59 მარიო ვარგას ლიოსა, "ხუთი კუთხე" მაკა გოგოლაშვილი ინტელექტი 

60 
ლაურა ესკიველი, "როგორც წყალია 

შოკოლადისთვის" 
მაკა გოგოლაშვილი ინტელექტი 

61 

პიტერ ბიქსელი, "ფრაუ ბლუმი, კაცმა 

რომ თქვას, სიამოვნებით გაიცნობდა 

მერძევეს" 

დავით კაკაბაძე ინტელექტი 

62 იურეკ ბეკერი, "მატყუარა იაკობი" დავით კაკაბაძე ინტელექტი 

63 
გაბრიელ გარსია მარკესი, "მოგზაურობა 

აღმოსავლეთ ევროპაში" 
ელზა ახვლედიანი ინტელექტი 

64 ოლდოს ჰაქსლი, "აღქმის კარები" ლევან ღამბაშიძე ინტელექტი 

65 ხუან ვალერა, "პეპიტა ხიმენესი" ელზა ახვლედიანი ინტელექტი 

66 ელის უოკერი, "იისფერი" გია ბერაძე ინტელექტი 

67 ვ.გ. ზებალდი, "ემიგრანტები" მაია ბადრიძე დიოგენე 

68 
ბრუნო შულცი, "დარიჩინის  

ქულბაქები" 

მარიამ ჩადუნელი დიოგენე 

69 მილან კუნდერა, "უკვდავება" პაატა ჯავახიშვილი დიოგენე 

70 

რეიმონდ კარვერი, "რაზე ვლაპარაკობთ, 

როცა სიყვარულზე ვლაპარაკობთ 

ხოლმე" 

თამარ ლომიძე დიოგენე 

71 
სიუ მონკ კიდი, "ფუტკრების იდუმალი 

ცხოვრება" 

თამარ ლომიძე დიოგენე 

https://saba.com.ge/books/details/11302/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/9094/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11314/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10238/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8872/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93-%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/8872/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93-%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/8914/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A3-%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/8914/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A3-%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/8914/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A3-%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/11364/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11369/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8870/%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8686/%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8633/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8633/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8717/%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/8717/%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90


72 
მილან კუნდერა, "უმნიშვნელობის 

ზეიმი" 
ლია რუხაძე დიოგენე 

73 
კარლ გუსტავ იუნგი, "მეტამორფოზის 

სიმბოლოები" 

მაია ბადრიძე დიოგენე 

74 
ჯოზეფ კონრადი, "შვიდი კუნძულის 

ფრეია" 

ირმა ტაველიძე დიოგენე 

75 
ფლენერი ო'კონორი, "კარგი კაცი 

სანთლით საძებარია" 

ზაზა ჭილაძე, გია 

ჭუმბურიძე 
დიოგენე 

76 რობერტ გრეივზი, "მე, კლავდიუსი" 
ზაზა ჭილაძე, გია 

ჭუმბურიძე 
დიოგენე 

77 
სვეტლანა ალექსიევიჩი, "ომს არ აქვს 

ქალის სახე" 

თამარ კოტრიკაძე ინტელექტი 

78 
ტიმ ო'ბრაიენი, "რასაც თან 

დაათრევდნენ" 
ზაზა ჭილაძე დიოგენე 

79 
დორის ლესინგი, "ზაფხული მწუხრის 

წინ" 

მაია ცერცვაძე ინტელექტი 

80 
მატიას ენარი, "ესაუბრე ბრძოლებზე, 

მეფეებსა და სპილოებზე" 

თამარ ლომიძე დიოგენე 

81 ორჰან ფამუქი, "ჩემი უცნაური ფიქრები" ეკა ახვლედიანი დიოგენე 

82 გოლი თარაყი, "არჩევანი" 

თეა შურღაია, მზია 

ბურჯანაძე 
დიოგენე 

83 გერჰარტ ჰაუპტმანი, "კარნავალი" გოდერძი რუხაძე ინტელექტი 

84 ჯონ სტაინბეკი, "კონსერვის რიგი" თაკო ჭილაძე არტანუჯი 

85 ანთოლოგია, "თარგმანები" მედეა ზაალიშვილი არტანუჯი 

86 
მარგერიტ იურსენარი, "ადრიანეს 

მოგონებები" 
მერაბ ფიფია 

ქარჩხაძის 

გამომცემლობა 

87 გუსტავ მაირინკი, "გოლემი" ტატა რეკ-კოტრიკაძე წიგნები ბათუმში 

88 ზეიდი სმითი, "თეთრი კბილები" თამარ ბაბუაძე წიგნები ბათუმში 

89 სალვა ან-ნუაიმი, "თაფლის სამხილი" გიორგი ლობჟანიძე წიგნები ბათუმში 

90 
ფილიპ კ. დიკი, "პალმერ ელდრიჩის 

სამი სტიგმა"  

ნინო ბარძიმიშვილი წიგნები ბათუმში 

91 დაფნა დიუ მორიე, "რებეკა" ნათია ჩუბინიძე წიგნები ბათუმში 

92 
ალექსანდრე დიუმა, "ქალი ხავერდის 

ყელსაბამით" 

ეკატერინე 

სუმბათაშვილი 
წიგნები ბათუმში 

93 
რომენ გარი, "ჩიტები სასიკვდილოდ 

პერუში მიფრინავენ" 

ეკატერინე 

სუმბათაშვილი 
წიგნები ბათუმში 

94 
ფენი ფლეგი, "შემწვარი მწვანე 

პომიდვრები კაფე "უისელ სტოპში"" 

ნინო მიქაშავიძე წიგნები ბათუმში 

https://saba.com.ge/books/details/8597/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8597/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8685/%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/8685/%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/8871/%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/8871/%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/8915/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/8915/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/8596/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/8596/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/8420/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8623/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11338/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11357/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10178/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8772/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8730/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/10115/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10115/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/8762/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/10120/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/10120/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/10116/%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/10116/%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/8919/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94-%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/8919/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94-%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A8%E1%83%98


95 ჩარლზ დიკენსი, "ორი ქალაქის ამბავი" ნინო შეყილაძე წიგნები ბათუმში 

96 დინა რუბინა, "პეტრუშკას სინდრომი" თამრი ფხაკაძე პალიტრა L 

97 ჯ.რ.რ. ტოლკინი, "ჰურინის შვილები" გიორგი გომართელი პალიტრა L 

98 უილიამ ფოლკნერი, "სასახლე" პაატა ჩხეიძე პალიტრა L 

99 
ვიკტორ პელევინი , "სამი ცუკერბრინის 

სიყვარული" 

მიხო მოსულიშვილი პალიტრა L 

100 ჯუმფა ლაჰირი, "უცხო მიწა" ია ქვაჩახია პალიტრა L 

101 ელიფ შაფაქი, "ევას სამი ქალიშვილი" გვანცა გარმელია პალიტრა L 

102 ენ ტაილერი, "ლურჯი კოჭის ძაფი" ლალი გოგაძე პალიტრა L 

103 კრისტინ ჰანა, "ბულბული" გია ბერაძე პალიტრა L 

104 ენ მაიკლსი, "ნამსხვრებები" ეკატერინე მაჩიტიძე პალიტრა L 

105 
მ.ლ. სტედმანი, "სინათლე ოკეანეებს 

შორის" 

ლევან ინასარიძე პალიტრა L 

106 
ამოს ეტინგერი, "ჩემი ცხოვრების ყველა 

სიყვარული" 
ეკა სეხნიაშვილი ინტელექტი 

107 ჯეიმზ ჯოისი, "პირადი წერილები" მაია ჯიჯეიშვილი არტანუჯი 

108 კლასიკური პოეზია (თარგმანები) 
დოდო ნარმანია, 

დავით გაბუნია 
უნივერსალი 

109 
ვლადიმერ მაიაკოვსკი, "ღრუბელი 

შარვლიანი" 
გიო მგელაძე სეზანი 
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