
                             11 სექტემბერი, 2019 

   

ლიტერატურული კონკურსის „საბა“ 2019 წლის მონაწილეები  

(სრული სია) 

წარმოგიდგენთ ლიტერატურული პრემია "საბას" 2019 წლის საკონკურსო წიგნების სიას, 

ნომინაციების მიხედვით. 

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

 

წლის საუკეთესო რომანი 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 ამ რომანში ყველა კვდება ბექა ადამაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

2 
კუპიდონი კრემლის 

კედელთან 
აკა მორჩილაძე 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

3 LILOS ANGELES გიორგი კეკელიძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

4 მკვდრების ქალაქი ბესო ხვედელიძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

5 ფოსტალიონი ბესო პაპასქუა 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

6 ქარის გამორჩევა ნოდარ ლადარია 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

7 პენელოპე. მგზავრი შორენა ლებანიძე გამომცემლობა "არტანუჯი" 

8 
Untergang: მოგზაურობა 

ევროპაში 
ზურაბ ქარუმიძე გამომცემლობა "ინტელექტი" 

9 ანამნეზი მარიამ თოიძე გამომცემლობა "ინტელექტი" 

10 გამოსვლის წიგნი ირაკლი კაკაბაძე გამომცემლობა "ინტელექტი" 

11 ნიკალას ბოჰემა გიორგი შერვაშიძე გამომცემლობა "ინტელექტი" 

12 ფსკერის სახარება ივა ფეზუაშვილი გამომცემლობა "ინტელექტი" 

13 
დომენიკა და საიდუმლო 

ქალაქი Z 
ელის დოჯსონი პალიტრა L 

14 Terra Iberica გიორგი მანელი პალიტრა L 

mailto:ijavakhadze@saba.com.ge
https://saba.com.ge/books/details/12935/%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/12935/%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/12924/LILOS-ANGELES
https://saba.com.ge/books/details/11386/%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/12927/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/12929/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14793/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14150/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14683/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14797/%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14387/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98-Z
https://saba.com.ge/books/details/14387/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98-Z


15 ავი მუსაიფი ნოდარ მაჭარაშვილი 
ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა 

16 აფხაზური მიმოზა ნინო მანძულაშვილი saba.com.ge 

17 თეთრი ნათება ადამ ევრალიძე saba.com.ge 

18 რაიჩეზ მენ დე ლორი პაატა ტეტუნაშვილი saba.com.ge 

19 
ღმერთმა იმიტომ გამაჩინა, 

რომ კინო მიყვარდეს 
ლუკა კოპალეიშვილი saba.com.ge 

20 შერწყმა ლუკა ხატიაშვილი ივერიონი 

21 იარა  მერაბ რატიშვილი კალიგრამი 

22 ზენონის და ირმა ელერდაშვილი კალმოსანი 

23 ტახოს თავგადასავალი იოსებ ომაძე მერიდიანი 

24 უკან მომავალში ბესიკ ჩუბინიძე პოლიგრაფლუქსი 

25 ფარული განზომილებანი გია ხუბუა საუნჯე 

26 ცხოვრებისგან გარიყულები ქეთი ბეროშვილი სვეტი 

27 შენ საკმარისი არ ხარ ნინო მკალავიშვილი უნივერსალი 

28 ბედის მწერლები მერაბ რატიშვილი წიგნი+ერი 

29 გოლგოთის გზა 
მიშიკო ირემაძე 

(მიხალისი) 
წიგნი+ერი 

30 სურვილის სიმძიმე ბოკო ჭიღლაძე გამომცემლობა "აზრი" 

31 ლევან დადიანი ლადოა ჭანია დანი 

 

 

წლის საუკეთესო პროზაული კრებული 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 
ევკალიპტის ფოთოლზე კოღო 

არ ჯდება 
ლექსო პაიკიძე ბენდესი 

2 მე ახლა არავის ველოდები ინა არჩუაშვილი გამომცემლობა "ინტელექტი" 

3 ნაცრისფერი მტევანი 
თორნიკე 

გოგნიაშვილი 
გამომცემლობა "ინტელექტი" 

4 ოსტატთან შეხვედრა ზაალ სამადაშვილი გამომცემლობა "ინტელექტი" 

https://saba.com.ge/books/details/14067/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/9096/%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/12918/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/12915/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%96-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%93%E1%83%94-%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14017/%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/14017/%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/13983/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14081/%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/12921/%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14082/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%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/14796/%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


5 ჰეპისოვიეტიკუს მარიამ წიკლაური 
ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა 

6 ყრუთა ქვეყანა ნოდარ მამაცაშვილი პალიტრა L 

7 აღმართ-აღმართ გოგი ხარაბაძე პალიტრა L 

8 
დაბრუნება - ადამიანები და 

სხვები 
ნატო დავითაშვილი ქარჩხაძის გამომცემლობა 

9 დამასტე ნინო ჭინჭარაული წიგნები ბათუმში 

10 აფხაზეთის ომის ქრონიკები 
თედორე 

გაბიძაშვილი 
დანი 

11 ჟამთგასაყარი გიორგი აღნიაშვილი იბერი 

12 შუაღამემდე სახლში ვიქნებით ზაზა დათიშვილი საუნჯე 

13 აცტეკი 
გიორგი 

ლორთქიფანიძე 
AUREUS 

14 
კამანი (დილოგია აფხაზეთის 

ომზე) 
მიხო მოსულიშვილი saba.com.ge 

15 მოთხრობები გელა ადეიშვილი უნივერსალი 

 

 

წლის საუკეთესო პოეტური კრებული 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 ახალი აგვისტო მანანა კობაიძე 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

2 მტრედების იონა ბექა ახალაია 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

3 სადგურები გაგა ნახუცრიშვილი 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

4 ქვების ჩურჩული მედეა იმერლიშვილი 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

5 ქუჩის გადაჭრა მარიამ წიკლაური 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

6 ერეკლესია ერეკლე დეისაძე 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

7 ვრცელი წუთი გივი ალხაზიშვილი 
ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა 

8 ფაზლი ზაზა ბიბილაშვილი ნოდარ დუმბაძის 

https://saba.com.ge/books/details/14233/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%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%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
https://saba.com.ge/books/details/14233/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%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%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
https://saba.com.ge/books/details/14045/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/10276/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/10276/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/14151/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/14790/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14795/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14794/%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14791/%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%A0%E1%83%90


გამომცემლობა 

9 შუქნიშნები და ადამიანები ნენე გიორგაძე 
ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა 

10 სიმშვიდის პაროდია გიო ლომიძე 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

11 ორი, სამი, ოთხი ეთერ თათარაიძე 
გამომცემლობა 

"მერიდიანი" 

12 ლექსები, ჩანახატები გიორგი ქებურია გამომცემლობა "ნეკერი" 

13 ბედის ფორმულა რაულ ჩილაჩავა კალმოსანი 

14 ზღვა და მეზღვაური ილია ჭკადუა კალმოსანი 

15 მე სიყვარულით ამირან გეწაძე მერიდიანი 

16 მუზის ქარიშხალი 
დავით ტიგინაშვილი 

ივრისპირელი 
მწიგნობარი 

17 მერე დოროთეა saba .com.ge 

18 მცენარეული ნატა ვარადა saba .com.ge 

19 ავაზაკის ლოცვა გიორგი ტყებუჩავა saba .com.ge 

20 დრო - აღარ იცდის თაზო ციციშვილი saba .com.ge 

21 ინკვიზიტორის საპირისპირო ელისო მგელიაშვილი saba .com.ge 

22 ლაზარე ზაზა გრძელიძე saba .com.ge 

23 შაქარყინული მაკა ჯაიანი ავტორის ხარჯით 

24 სიჩუმე ყვირის რეზო ხობელი ვეკუა საარი 

25 უფლების უფლება მზია ხეთაგური საარი 

26 18 + ეკატერინე აფციაური საუნჯე 

27 მენტალური მისტერია რამაზ გიგაური საუნჯე 

28 ღამენათევი ფიქრები ნათელა ჟღენტი-ჯიჯავაძე სვეტი+ 

29 ადამის აღსარება თამაზ ლიპარტელიანი 
გამომცემლობა 

"სამშობლო" 

30 33 ლექსი მარიამ სიდამონიძე უნივერსალი 

31 ელეგია ჯემალ შანიძე უნივერსალი 

32 ოცნება და სინამდვილე მანანა ზაზიკაშვილი უნივერსალი 

33 შრიალა ცაცხვი ნაირა ნიჟარაძე უნივერსალი 

34 მთების ხსოვნაში გივი ჩიღვინაძე ცისიერი 

35 ოცნებათა ნაკადები ალექსანდრე ლორია წიგნი+ერი 

36 ერთტომეული პაპუნა ქვარიანი წიგნის ფაბრიკა 

37 ერთი ლექსის ძიებაში ნიკოლოზ ფაიქრიძე ავტორის ხარჯით 

https://saba.com.ge/books/details/12936/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/14110/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14039/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%99%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/14212/%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/14181/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/787/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/14132/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14252/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%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%90
https://saba.com.ge/books/details/14362/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


 

 

წლის საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა 

  სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 
კანვოი - რუსეთის იმპერატორთა 

ქართველი მცველები 
ირაკლი მახარაძე 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

2 სხვა ისტორია გიგი თევზაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

3 
ჩემი სირიელი თარჯიმანი 

მაჰმუდი 
რატი მუჯირი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

4 გურია და გურულები ირაკლი მახარაძე 
გამომცემლობა 

"არტანუჯი" 

5 ცაში გამოკიდებული სახლი მედეა ზაალიშვილი 
გამომცემლობა 

"არტანუჯი" 

6 ვაშლის ბაღები ნინო ლომაძე 
გამომცემლობა 

"ინდიგო" 

7 თემა და ვარიაციები დავით წერედიანი 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

8 მე პაოლო ვარ ნინო ჩხიკვიშვილი 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

9 
საქართველოს ალტერნატიული 

რუკა 
გურამ მეგრელიშვილი 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

10 ადოლფ ჰიტლერი ნიკა თევზაძე პალიტრა L 

11 ბენიტო მუსოლონი ნიკა თევზაძე პალიტრა L 

12 საფიჩხიელი პაგანინი რეზო კლდიაშვილი პალიტრა L 

13 ქართული ანბანი 33 ემოცია ეკატერინე ტოგონიძე პალიტრა L 

14 
ომი აფხაზეთში 1992-93 

[სისხლიანი სასაკლაო] 
თამაზ ლიპარტელიანი 

საქ.-ს შეირაღებული 

ძალები 

15 sHEROes 
სალომე ბენიძე, დინა 

ოგანოვა 
წიგნები ბათუმში 

16 ახალი იორკი შორ კონტინენტზე მარიკა მამალაძე წიგნები ბათუმში 

17 არჩილი ქეთი ტოროტაძე saba.com.ge 

18 ენგურს გაღმა საქართველო ზაირა მიქატაძე saba.com.ge 

19 მონოლოგი შიშთან დეა ცუცქირიძე saba.com.ge 

20 
გამოსვლები, ინტერვიუები, 

წერილები 
ლანა ღოღობერიძე 

საქართველოს 

კულტურის პალატა 

21 უცნობი ძველი აჭარა სულხან სალაძე გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/14295/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14295/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14216/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14216/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11357/%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14792/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14043/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/11358/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14101/%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%A1%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%9D
https://saba.com.ge/books/details/14096/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C


„გაზეთი ბათუმელები“ 

 

 

წლის საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 14 კრისტალის თეორია 
ნილს სიმეონი (გიროგი 

მასხარაშვილი) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

2 ბედუინი 
ნეფერტარი (ნინო 

ჭიპაშვილი) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

3 
მზე მთვარე და პურის ყანა 

(მანუშაკა მელოდება) 
თემურ ბაბლუანი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

4 
ბაირონ ქეითი, "გიყვარდეს ის, 

რაც არის" 

თინათინ ბასილაია 

(მთარგმნელი) 
გამომცემლობა "აზრი" 

5 სპილო წყვდიადში ზურაბ გურული 
გამომცემლობა 

"არტანუჯი" 

6 სისხამის ექო ეკატერინე ციცქიშვილი 
გამომცემლობა 

"ივერიონი" 

7 ასი სიზმარი თეონა კომახიძე 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

8 დონორი ნიკა ლაშხია 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

9 ზეცას გაკიდული ლექსი ნინო ჭიქაშუა 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

10 მაჰარაჯას ანდერძი ზაზა ასლანიძე 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

11 მოსიარულე გაკვეთილები ლელა კოტორაშვილი 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

12 ნინოშვილის 25 ილია ჭანტურია 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

13 სული-ჩიტი თამარ გეგეშიძე 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

14 სხვისი სახლი ეკა კვიციანი 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

15 ჩვენ მოვიპარეთ გერმანია ლევან ინაური 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

16 ღმერთი სამსახურშია დავით გორგილაძე 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

17 სამი მოთხრობა ზურაბ ვარაზაშვილი დამანი 

18 ემილ ჩორანი, "ქვეყნად ილია ბაწაშვილი დიოგენე 

https://saba.com.ge/books/details/14121/14-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14215/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11359/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/11359/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14153/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14154/%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14140/%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%90


მოვლენის უსიამოვნებაზე" (მთარგმნელი) 

19 ალაჰი ჩემი მეგობარია ვახტანგ ვახტანგაძე პალიტრა L 

20 ასოციალური თევზი ციკო ინაური პალიტრა L 

21 მერსისაიდული დღიური ნუგზარ ღვალაძე პალიტრა L 

22 ტრანსმუტაცია იაგო თვალაბეიშვილი პალიტრა L 

23 შევხვდებით უზურპუსზე ქეთი გაბინაშვილი 
ქუთაისის 

საგამომცემლო სახლი 

24 
არტურ რემბო, "მხილველის 

პოეზია" 

ირაკლი ყოლბაია 

(მთარგმნელი) 

მთარგმნელების 

გამომცემლობა 

25 ზაფხულის ფერია ელენა მიმინოშვილი saba.com.ge 

26 შემოქმედნი დავით ჩომახიძე saba.com.ge 

27 კიბეს მივადგამ დროს ნათია ნემსაძე saba.com.ge 

28 
მოგზაურობა ჰოგვორტსში - 

ისტორია მეორდება 

მარიამ გვენეტაძე; 

მარიამ საკანდელიძე 
saba.com.ge 

29 ნატურის ტუსაღი თამარ ჭოჭუა ავტორის ხარჯით 

30 გზაჯვარედინი ბესიკ ჩუბინიძე პოლიგრაფლუქსი 

31 
მამლის მეორე ყივილის 

ქრისტიანები 
ბადრი ქაროსანიძე საუნჯე 

32 არქანჯელები ირაკლი გაბიძაშვილი სიესტა 

33 STREET DIARIES ვაჩე რაინდელი 
გამომცემლობა 

"გლოსა" 

 

 

წლის საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 ჯოისის ლაბირინთი თემურ გაბუნია 
გამომცემლობა 

"არტანუჯი" 

2 
ანა კალანდაძე და პოლიტიკური 

პოსტმოდერნიზმი 
საბა მეტრეველი მწიგნობარი 

 

https://saba.com.ge/books/details/14298/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%98-%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/11379/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%96%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14269/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%93%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%98
https://saba.com.ge/books/details/14299/%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14175/%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%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14065/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/13996/%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/14010/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14010/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14782/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


 

წლის საუკეთესო პიესა 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 არის ასეთი ქალაქი დათო ტურაშვილი saba.com.ge 

2 გემი ვარსკვლავეთის ოკეანეში თემურ ჟღენტი saba.com.ge 

3 მაღლა - ზეცისკენ ! თამარ ბართაია saba.com.ge 

4 მოდი, მოდი, გაზაფხულო თემურ ჟღენტი saba.com.ge 

5 ობობა მიხო მოსულიშვილი saba.com.ge 

6 
შემდეგი გაჩერება "დიაგონალი" 

- Proxima Parada Diagonal 
ანა სანაია saba.com.ge 

7 ორშაბათი. სიმშვიდეა. დათო ალელიშვილი არადანი 

8 თეატრალური პიესები ზურაბ კალატოზიშვილი 
გამომომცემლობა 

"უსტარი" 

9 სულები და თანამოაზრენი ბასა ჯანიკაშვილი 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

10 
სამი პიესა: წინადღე; ნახტომი; 

დილემა 
ირაკლი ქასრაშვილი დემე 

11 
ტელევიზიის მოკრძალებული 

ხიბლი 
გურამ მგელაძე კალმოსანი 

12 საქართველოს ბედისწერა გურამ ბათიაშვილი საარი 

13 დისტოპიესები 
ალექსანდრე 

ლორთქიფანიძე 
წიგნები ბათუმში 

 

 

წლის საუკეთესო ქართული თარგმანი 

 
წიგნის დასახელება მთარგმნელი გამომცემლობა 

1 

ელენა ფავილი & ფრანჩესკა 

კავალო, "ძილისპირული ამბები 

მეამბოხე გოგონებისთვის" 

სალომე ბენიძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

2 
ვიქტორ პელევინი, "GENERATION 

"პ"" 
შოთა იათაშვილი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

3 არტ შპიგელმანი, "MAUS"  მიხეილ ციხელაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/14192/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/12922/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%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%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14171/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%90-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9C-
https://saba.com.ge/books/details/8682/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98-%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%9D
https://saba.com.ge/books/details/7019/%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14178/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-Proxima-Parada-Diagonal
https://saba.com.ge/books/details/14178/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-Proxima-Parada-Diagonal
https://saba.com.ge/books/details/14250/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%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/8743/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%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/14247/GENERATION-%E1%83%9E
https://saba.com.ge/books/details/14247/GENERATION-%E1%83%9E


4 
ასტრიდ ლინდგრენი, "მადიკენი და 

იუნიბაკენელი კუდრაჭა" 
ნატო კვარაცხელია 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

5 
ართურ კლარკი, "ბავშვობის 

დასასრული" 
გურამი ღონღაძე 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

6 ბლეიკ კრაუჩი, "ბნელი მატერია" ალექსი სიუკაევი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

7 ემა კლაინი, "გოგონები" ანინა ტეფნაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

8 ალან მური, "დარაჯები" ნიკოლოზ სამუშია 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

9 
აიზეკ აზიმოვი, "დასაბამი და 

იმპერია" 
ირაკლი ლომოური 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

10 ჰარუკი მურაკამი, "დენს, დენს, დენს" ირაკლი ბერიაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

11 
ენდი უორჰოლი, "ენდი უორჰოლის 

ფილოსოფია" 
თამარ სუბელიანი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

12 
ენიდ ბლაიტონი, "ხუთეული განძის 

კუნძულზე" 
ანი კოპალიანი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

13 
ენიდ ბლაიტონი, "ხუთეული იდუმალ 

კვალზე" 
ნატო კვარაცხელია 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

14 
ენიდ ბლაიტონი, "ხუთეულის ახალი 

თავგადასავალი" 
ანი კოპალიანი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

15 თურბიორნ ეგნერი, "ილის ქალაქი" თამარ კვიჟინაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

16 ინგუნ თონი, "ულისი" სოფო ქარჩხაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

17 ხულიო კორტასარი, "იქ და ახლა" დოდო ყვავილაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

18 ჟოზე სარამაგუ, "კაენი" მიხეილ ანთაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

19 
ნილ გეიმანი & ტერი პრეჩეტი, 

"კარგი ნიშნები" 
ნიკოლოზ სამუშია 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

20 კრისტა ვოლფი, "კასანდრა" რუსუდან ღვინეფაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

21 
ლემონი სნიკეტი, "საზარელი 

სამხერხაო" 
ლაშა გველესიანი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

22 

ფიოდორ დოსტოევსკი, "მოთამაშე, 

იატაკქვეშეთის ჩანაწერები, 

უპოვარნი" 

გივი კიკილაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

23 იენ მაკიუენი, "მონანიება" ანა აბულაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

24 ტომ პეროტა, "ნარჩენები" თამარ სუბელიანი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/14112/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14112/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/12926/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14124/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14124/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14133/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/14409/%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14409/%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/12925/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14123/%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/14123/%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/14137/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94-%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14137/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94-%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14137/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94-%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14142/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


25 
ზბიგნიევ ჰერბერტი, "ნატურმორტი 

ლაგამით" 

ამბროსი 

გრიშიკაშვილი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

26 უილიამ გიბსონი, "ნეირომანსერი" 
ზაზა კოშკაძე (ლევან 

ცერცვაძე) 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

27 ესქილე, "ორესტეა" ლევან ბერძენიშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

28 ვირჯინია ვულფი, "ორლანდო" ლელა დუმბაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

29 პიტერ ბანზლი, "მექანიკური გული" ციცო ხოცუაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

30 იოზეფ როთი, "რადეცკის მარში" ასმათ ფარჯიანი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

31 
დაგლას ადამსი, "რესტორანი 

სამყაროს დასალიერში" 
გურამი ღონღაძე 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობაე 

 

32 როალდ დალი, "დიკეგო" ციცო ხოცუაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

33 
ლუი ფერდინანდ სელინი, 

"სიკვდილი კრედიტით" 
მერაბ ფიფია 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

34 
პაულო კოელიო, "სინათლის 

მეომრის გზამკვლევი" 

ეკატერინე 

სუმბათაშვილი 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

35 
დაგლას ადამსი, "სიცოცხლე, 

სამყარო და ყველაფერი" 
გურამი ღონღაძე 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

36 ფილიპ პულმანი, "უჩვეულო დანა" ნიკოლოზ სამუშია 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

37 იენ მაკიუენი, "ქვიან სანაპიროზე" გურამი ღონღაძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

38 
დევიდ მიჩელი, "ღრუბლების 

ატლასი" 
ნიკოლოზ სამუშია 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

39 
ანდრე ასიმანი, "შენი სახელი 

დამიძახე" 
გურამი ღონღაძე 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

40 ჯეიმს ბალარდი, "შეჯახება" ლაშა გველესიანი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

41 მაქს ფრიში, "შტილერი" მაია ფანჯიკიძე 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

42 ჯენიფერ ბელი, "ქვიშის საათი" ციცო ხოცუაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

43 ჯერომ კ. ჯერომი, "სამნი ნავში" ციცო ხოცუაშვილი 
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

44 
ჯინი ბერდსოლი, "პენდერუიკების 

ოჯახი" 
ნიკა სამუშია 

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/14126/%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14255/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/12946/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/12939/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/13984/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/13984/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14130/%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%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/14130/%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%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/14248/%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%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14248/%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%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11336/%E1%83%A6%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/11336/%E1%83%A6%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/12943/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/11327/%E1%83%A8%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14249/%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%A5%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14294/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/14134/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14134/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98


45 ივან ბუნინი, "არსენიევის ცხოვრება" ვაჟა ახალაძე 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

46 
უილიამ ფოლკნერი, "ველური 

პალმები" 
ზაზა ჭილაძე 

გამომცემლობა 

"არტანუჯი" 

47 ხალიდ ჰოსეინი, "ზღვას ვევედრები" ლალი ყუშიტაშვილი 
გამომცემლობა 

"არტანუჯი" 

48 
დონალდ რამსფელდი, 

"რამსფელდის წესები" 
თაკო ჭილაძე 

გამომცემლობა 

"არტანუჯი" 

49 ჯოზეფ კონრადი, "წყვდიადის გული" 
პაატა და როსტომ 

ჩხეიძეები 

გამომცემლობა 

"არტანუჯი" 

50 
იოსიფ ბროდსკი, "დრო საზღვრებს 

იქით" 

ბათუ შარელი 

(დანელია) 

გამომცემლობა 

"გლოსა" 

51 
"ბორის პასტერნაკის ქართველი 

ადრესატები" 
სალომე ბედუკაძე 

გამომცემლობა 

"გლოსა" 

52 
ანდრეი პლატონოვი, "ქვაბული", 

"ჯანი", "ჩევენგური" 
გივი კიკილაშვილი 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

53 
რუმუზ დერინოზი, "Istanbul Travel 

Guide" 
ირაკლი კაკაბაძე 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

54 
ივლინ ვო, "ბრაიდსჰედში 

დაბრუნება" 
ლალი ყუშიტაშვილი 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

55 რობერტ მენასე, "დედაქალაქი" მაია ფანჯიკიძე 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

56 თავისუფალი თარგმანები 
გიორგი 

(გუგული)ქებურია 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

57 
ვიქტორ ეროფეევი, "მამაჩემი. კარგი 

სტალინი" 
ანზორ აბჟანდაძე 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

58 
მარტენ პაჟი, "მეფუტკრეობა სემუელ 

ბეკეტის მიხედვით" 
გიორგი ანთელავა 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

59 
ვენედიქტ ეროფეევი, "მოსკოვი-

პეტუშკი" 
დავით ცინცაძე 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

60 
ედუარდო მენდოსა, "საოცრებათა 

ქალაქი" 
ლანა კალანდია 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

61 
ნიკოს კაზანძაკისი, "ქრისტეს 

უკანასკნელი ცდუნება" 
თათია მთვარელიძე 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

62 
ნათანიელ ჰოთორნი, "ალისფერი 

დამღა" 
ანი კოპალიანი 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

63 
ჩინუა აჩებე, "ყველაფერი 

ნაცარტუტად იქცევა ბოლოს" 
გვანცა ჯობავა 

გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

64 

შტეფან ვაიდნერი, „კურთხეულ 

იყვნენ უცხონი. ისლამური და 

დასავლური თვალთახედვა“ 

ლანა მჟავია 
გამომცემლობა 

"ინტელექტი" 

65 
კრებული, "შემოდგომის 

გამოძახილი" 
გიორგი ქებურია 

გამომცემლობა 

"ნეკერი" 

https://saba.com.ge/books/details/14214/Istanbul-Travel-Guide
https://saba.com.ge/books/details/14214/Istanbul-Travel-Guide
https://saba.com.ge/books/details/2694/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/2694/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98


66 
ნიკოს კაზანძაკისი, "ალექსის 

ზორბასის ცხოვრება" 
მაია კაკაშვილი დიოგენე 

67 
მოასირ სკლიარი, "კაფკას 

ლეოპარდები" 
ზაზა ჭილაძე დიოგენე 

68 
ფრიდრიხ დიურენმატი, "მინოტავრი. 

დავალევა" 
მაია ბადრიძე დიოგენე 

69 
ზიგმუნდ ფროიდი, "რჩეული 

შრომები" 
მაია ბადრიძე დიოგენე 

70 

ჯონათან საფრან ფოერი, 

"უსაშველოდ ხმამაღლა და 

წარმოუდგენლად ახლოს" 

დავით ახალაძე დიოგენე 

71 
მარგარეტ ლორენსი, "ქვის 

ანგელოზი" 

ზაზა ჭილაძე, გია 

ჭუმბურიძე 
დიოგენე 

72 

ფრანსუა ბერნე, "უკანასკნელი 

პოლიტიკური გადატრიალების 

ისტორია დიდი მოგოლის 

სახელმწიფოში" 

გიორგი აღნიაშვილი იბერი 

73 იგორ ეფიმოვი, "მეშვიდე ცოლი" რობერტ მესხი კლიო 

74 ევრიპიდე, "ჰეკაბე" ნანა ტონია ლოგოსი 

75 ჰაინრიხ ჰაინე, "ლექსები" ზურაბ აბაშიძე მერიდიანი 

76 
ქრისტიან კარლსონი, "ანბანის 

ამოხსნა" 

პაატა შამუგია, მანანა 

მათიაშვილი 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა 

77 ვლადას ბრაზიუნასი, "დღის გახსნა" მარიამ წიკლაური 
ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა 

78 ამირ ორი, "მეტი" ნიკა ჯორჯანელი 
ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა 

79 ნატალია ტროხიმი, "მცხრალი მზე" მარიამ წიკლაური 
ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა 

80 დითი რონენი, "ხეტიალი" დალი გოგია 
ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა 

81 50 ლექსი მანანა დუმბაძე 
ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა 

82 ჯორჯ ორუელი, "ბირმული დღეები" ია ქვაჩახია პალიტრა L 

83 
სტივენ კინგი, "ბნელი კოშკი, 

ჯადოქარი და ბროლი" 
ანტონ სინატაშვილი პალიტრა L 

84 
სარუ ბრაიერლი, "გრძელი გზა 

შინისაკენ" 
გია ბერაძე პალიტრა L 

https://saba.com.ge/books/details/14270/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14373/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/14373/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9C


85 

რობერტ ლუის სტივენსონი, 

"დოქტორ ჯეკილისა და მისტერ 

ჰაიდის უცნაური ამბავი" 

ია ქვაჩახია პალიტრა L 

86 კაზუო იშიგურო, "დღის მიწურულს" თამარ ჯაფარიძე პალიტრა L 

87 სტივენ კინგი, "ის" ირაკლი სულაძე პალიტრა L 

88 ვოდოლაზკინი ევგენი, "ლავროსი" თამარ კოტრიკაძე პალიტრა L 

89 ნ.კ. ჯემისინი, "მეხუთე სეზონი" ანა ჭიჭინაძე პალიტრა L 

90 ერიხ მარია რემარკი, "მოთხრობები" ნათია დათუაშვილი პალიტრა L 

91 
ალექსანდრ ბელიაევი, "პროფესორ 

დოუელის თავი" 
პაატა ჩხეიძე პალიტრა L 

92 
სესილია აჰერნი, "სიყვარულით, 

როზი" 
სალომე ჩიტაძე პალიტრა L 

93 ალექსანდრე მენი, "ძე კაცისა" კახა ქეცბაია უნივერსალი 

94 
ვლადიმირ სოროკინი, "რიგში და 

თეთრი კვადრატი" 
ირაკლი ბერიძე 

შემოქმედი 

ანგელოზი 

95 
ჯონ კენედი ტული, "რეგვენების 

შეთქმულება" 
ირაკლი ბერიძე 

შემოქმედი 

ანგელოზი 

96 გასტონ ლერუ, "ოპერის მოჩვენება" ნინო ციმაკურიძე წიგნები ბათუმში 

97 
დანიილ ხარმსი, "შენ ფანჯარაში 

დამინახავ" 
მანანა მენაბდე წიგნები ბათუმში 

98 
მარგარეტ ეტვუდი, "ორიქსი და 

კრეიკი" 

აკაკი მოსახლიშვილი, 

დავით ბალიაშვილი 
წიგნები ბათუმში 

99 ნორა იკსტენა, "დედის რძე" მზია კობერიძე წიგნები ბათუმში 

100 
რობერტ ჰაინლაინი, "უცხო უცხოთა 

ქვეყანაში" 
გაგი გაბრიჭიძე წიგნები ბათუმში 

101 ტედ ჩანი, "შენი ცხოვრების ამბები" 
აკაკი მოსახლიშვილი, 

დავით ბალიაშვილი 
წიგნები ბათუმში 

102 
ურსულა კ. ლე გუინი, 

"განპყრობილები" 
ქეთი ჩართოლანი წიგნები ბათუმში 

103 
ავტორთა კრებული, "თეატრონი. 

თარგმანები" 
მაია შენგელია saba. com.ge 

104 დონალ რაიანი, "გული ფრიალებს" თამარ ხოსრუაშვილი აგორა 

105 
როლან ბარტი, "ფრაგმენტები 

შეყვარებულის საუბრიდან" 
მარინა ბალავაძე აგორა 

106 
მირჩა ელიადე, "დოქტორ 

ჰონიგბერგერის საიდუმლო" 
ალექსი ქშუტაშვილი ალეფი 

107 
ხორხე ლუის ბორხესი, ადოლფო 

ბიოი კასარესი, "ექვსი თავსატეხი 
ქეთი ჯიშიაშვილი ალეფი 

https://saba.com.ge/books/details/14274/%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/14291/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14117/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14117/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98
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მკვლელობისთვის", "მოკლე და 

უცნაური მოთხრობები" 
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მირჩა ელიადე, "მითები, სიზმრები 

და მისტერიები" 
მზია გომელაური ალეფი 
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მარიო ხოსე დე ლარა, "სატირული 

მოთხრობები" 
მერი ტიტვინიძე სიესტა 

110 სემიონ ხანინი, "პოეტური კრებული" დავით ჩიხლაძე სიესტა 
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ჯენიფერ იგანი, "დაუნდობელი 

არამზადების სტუმრობა" 
თამარ სუხიშვილი არეტე 
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ქეთევან დავრიშევი, 

"დაშორებულები" 
ცისანა ბიბილეიშვილი 

საქართველოს 

აკადემიური 

გამომცემლობა 
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