
   

   

ლიტერატურული კონკურსის „საბა“ 2020 წლის მონაწილეები  

(სრული სია) 

3 სექტემბერი, 2020 

გთხოვთ, შეკითხვებისა და კომენტარების შემთხვევაში დაგვიკავშირდეთ: 

ijavakhadze@saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო რომანი 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 განჯადოება ბესო ხვედელიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

2 კანიბალიადა მიშა ბახსოლიანი სულაკაურის გამომცემლობა 
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ამბავი ძველი 

დახვრეტილებისა და ახალი 

დასახვრეტებისა 

ბესო სოლომანაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

4 ზინკა ადამიანი 
ანა კორძაია-

სამადაშვილი 
სულაკაურის გამომცემლობა 

5 აუდიტორია ლაშა ბუღაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

6 ფარშავანგი აკა მორჩილაძე სულაკაურის გამომცემლობა 
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https://saba.com.ge/books/details/15572/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90
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7 მიბრუნება 

მიხეილ იოჰანი 

(მიხეილ 

ციხელაშვილი) 

სულაკაურის გამომცემლობა 

8 ჟაკლინი ლელა ლაშხი სულაკაურის გამომცემლობა 

9 ჩინური დღიური კოკა არჩვაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

10 მერმისის ჭაღარა მთვარეები გელა ჩარკვიანი არტანუჯი 

11 
მჭიდროდ დაკეცილი 

დროშები 
თორნიკე რაზმაძე არტანუჯი 

12 38, 44 ნესტან ნენე კვინიკაძე ინტელექტი 

13 ქელეხი-ქორწილი ირაკლი სამსონაძე ინტელექტი 

14 საშლელები თამარ გეგეშიძე ინტელექტი 

15 ჩანაცვლება 
თეონა 

დოლენჯაშვილი 
ინტელექტი 

16 „გოგლიმოგლი“ აფხაზურად გიორგი შერვაშიძე ინტელექტი 

17 
მონოლოგი სარწეველა 

სკამიდან 
ზაზა გაბუნია ინტელექტი 

18 

შურისმაძიებელი წმინდა 

მთიდან და მარადისობის 

მძევლები 

ავენ ეზერი აკოლასია 

19 მანუსკრიპტი 

არდაშელ თაქთირიძე 

(გიორგი 

თაქთაქიშვილი) 

ანბანი 

20 ეძღვნება გაბოს ლექსო პაიკიძე ბენდესი 

21 ორსის ორდენის სამხეცე ნატო დავითაშვილი წიგნები ბათუმში 

22 თემქის ზღაპარი გენო ვაშაყმაძე ავტორის ხარჯით 

23 ქართველების ექვსი ვნება ზურა ოდილავაძე სიესტა 

24 უდუმბარა შერმადინ მიქელაძე კალმოსანი 

25 განჯის კარი აბო იაშაღაშვილი ნეკერი 

26 
ქრონიკული დაღლილობის 

სურნელი 
ალეკო შუღლაძე პალიტრა L 

27 ბაგრატის თეთრი 
ზურაბ 

კალატოზიშვილი 

საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

28 გედეონი ვაჟა კოზმანაშვილი სვეტი 

29 მოულოდნელი ტალღა გურამ ინწკირველი saba.com.ge 
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წლის საუკეთესო პროზაული კრებული 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 მე – ნამდვილი კოკოშა ჯანა ამირეჯიბი არტანუჯი 

2 გამშვები პუნქტი ირაკლი შამათავა ინტელექტი 

3 თოვლის გამყიდველი ინგა გოგიბერიძე ინტელექტი 

4 ჩვენება 
იაკი კაბე (ირაკლი 

კაკაბაძე) 
ინტელექტი 

5 გასეირნება დროთა სივრცეში მამუკა დოლიძე ინტელექტი 

6 ირინეს ზღაპრები გურამ პეტრიაშვილი ინტელექტი 

7 152 სალომე მაკარიძე მეფე 

8 გარდასულები იაგო თვალაბეიშვილი პალიტრა L 

9 შვებულებაში გასული 

ანგელოზი 

თითა ბალანჩივაძე-

ძნელაძე 
პალიტრა L 

10 გაქცევის ტყვეობა ვახტანგ კომახიძე საარი 

11 გიდი ლექსო პაიკიძე ბენდესი 

12 არაფერი დედაჩემის შესახებ ეკა ქევანიშვილი წიგნები ბათუმში 

13 მარადისობის გასამართლება 
მაგული კვაჭაძე-

ქანთარია 
გრიფონი 

14 ელექტრონული პორტრეტები ქეთი ტოროტაძე saba.com.ge 

15 გზა მარადისობისკენ გიორგი ტყებუჩავა saba.com.ge 

16 უკან, ზევით ნინო მანძულაშვილი saba.com.ge 

17 სიყვარულის ანატომია გონერ ჭეიშვილი saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო პოეტური კრებული 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 შორეული ჰანგები გიორგი ეკიზაშვილი აგორა 

2 დიდი სმა ბესიკ ხარანაული ინტელექტი 

3 სადგურებს შორის ნატო ინგოროყვა ინტელექტი 

4 დედაჩემმა მითხრა, რომ კატო ჯავახიშვილი ინტელექტი 

5 
XXI საუკუნის დასაწყისის 

პოეტი 
შოთა იათაშვილი ინტელექტი 

https://saba.com.ge/books/details/15833/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15834/%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15839/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15682/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15681/%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15681/%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15409/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15740/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91
https://saba.com.ge/books/details/14771/%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14313/%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/14086/%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/15460/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15725/%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15795/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15767/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B
https://saba.com.ge/books/details/15835/XXI-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15835/XXI-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98


6 
ყველაფერზე და 

დანარჩენებზე 

ნუციკო 

დეკანოზიშვილი 
ინტელექტი 

7 სიყვარულის შავი ყუთი 3 ტარიელ ჭანტურია კალმოსანი 

8 შავი მზე მარიამ კავილაძე მწიგნობარი 

9 
შეიძლება, სახლში წავიდე 

ბატონო?.. 
ია ჯინჭარაძე 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

10 შავი ფურცელი 
ნიკოლოზ 

ტოტოღაშვილი 
პალიტრა L 

11 რაღაც ლექსები ლევანი მაშავა აჭარა 

12 არე რეზო ხობელი ვეკუა საარი 

13 კესანები მარტოობის ქალაქში 
ოლიკო 

ცისკარიშვილი 

საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

14 
ვაზის და 850 წლის 

რუსთაველის საუბარი 
თამაზ ქვლივიძე უნივერსალი 

15 სიყვარულის გზა რომან ზუკაკიშვილი ხელოვანი 

16 მკაცრი აღმართი აკაკი შალამბერიძე ხომლიენი 

17 მთვარის შუქი გერო saba.com.ge 

18 
ჩანაწერები დაბადებამდე 

გარდაცვალების შემდეგ 

გაბრიელ (რობერტ) 

ბაღდავაძე 
saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა 

  სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 
ნიდერლანდების სამეფოს 

პრინცი ბერნარდი 
არჩილ ჯავახაძე აზრი 

2 ჰო და არა ლევან ბერძენიშვილი არტანუჯი 

3 ეროსიდან ეროტიზმამდე ნონა კუპრეიშვილი არტანუჯი 

4 თუ საჭიროა გათქმევინებთ შორენა ლებანიძე არტანუჯი 

5 შიშო, გამოდი გარეთ ნათია ფანჯიკიძე არტანუჯი 

6 
440 დღე საქართველოს 

დამოუკიდებლობამდე 

გიორგი არქანია, გიგი 

გიოშვილი, ელენე 

ჭირაქაძე, ქეთევან 

სიხარულიძე, თინათინ 

ბიკაშვილი, ვიტალი 

მაჭავარიანი, ევგენი 

ჭანიშვილი 

არტანუჯი 

7 ტაო-კლარჯეთი ბუბა კუდავა არტანუჯი 

https://saba.com.ge/books/details/15505/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/15805/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15747/%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9D%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%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14764/%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%A3%E1%83%A5%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15337/%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%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%92
https://saba.com.ge/books/details/15337/%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%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%92
https://saba.com.ge/books/details/15843/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15843/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15838/%E1%83%B0%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15841/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/15847/%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%97


(ფოტოემოციები) 

8 მარანი, ქვევრი, ღვინო გიორგი ბარისაშვილი არტანუჯი 

9 რუსეთის ფარული ომი სალომე სამადაშვილი არტანუჯი 

10 სხვა ენა გიორგი მაისურაძე ინდიგო 

11 ზამთარი გადატანილია გურამ წიბახაშვილი ინდიგო 

12 
როცა უკან მოხედვის არ 

გეშინია! 

ომარ 

მარგველაშვილი 
ინტელექტი 

13 ლიტერატურული წერილები ქეთევან თავდიშვილი ინტელექტი 

14 ნაგერალა 80 გელა ჩარკვიანი ინტელექტი 

15 ეროვნული და დასავლური თამაზ ვასაძე ინტელექტი 

16 ლაშა თემურ ტაბატაძე მერიდიანი 

17 მესამე ცოლის ჩანაწერები ფიქრია ყუშიტაშვილი მწიგნობარი 

18 ვინილომაგია-ვინილომანია თემურ ტონია პალიტრა L 

19 გაუზავებლად კახა თოლორდავა სულაკაურის გამომცემლობა 

20 საბჭოთა პერიოდის მოზაიკა 
ნინი 

ფალავანდიშვილი 
სულაკაურის გამომცემლობა 

21 სოციალური სიცილი სალომე აფხაზიშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

22 მაწანწალა 

გია ქარჩხაძე, ვახო 

ბაბუნაშვილი, ირაკლი 

ჭელიშვილი, ნოდარ 

მანჩხაშვილი 

ქარჩხაძის გამომცემლობა 

23 კათოლიკობა საქართველოში მანანა ქუთათელაძე უნივერსალი 

24 თეთრი ანგელოზი ელისო მგელიაშვილი saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 

The Origin სამყაროს 

შოკისმომგვრელი 

პირველსაწყისი და 

კაცობრიობა ადამიანის 

წარმოშობის დილემის 

პირისპირ 

დავით ჩხენკელი არტანუჯი 

2 დაბადებიდან შობამდე რეზო ჯორბენაძე არტანუჯი 

https://saba.com.ge/books/details/15815/%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15846/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15590/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15574/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/15459/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15445/THE-ORIGIN-%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%A8%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%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%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0
https://saba.com.ge/books/details/15445/THE-ORIGIN-%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%A8%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%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%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0
https://saba.com.ge/books/details/15445/THE-ORIGIN-%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%A8%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%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%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0
https://saba.com.ge/books/details/15445/THE-ORIGIN-%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%A8%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%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%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0
https://saba.com.ge/books/details/15445/THE-ORIGIN-%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%A8%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%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%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0
https://saba.com.ge/books/details/15445/THE-ORIGIN-%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%A8%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%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%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0
https://saba.com.ge/books/details/15823/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98


3 მშვიდობით, ძია გერშვინ! მაია ცირამუა წიგნები ბათუმში 

4 პოლ ოსტერი, „4 3 2 1“ 
ელისო ფანცხავა 

(მთარგმნელი) 
წიგნები ბათუმში 

5 ტარიას აღსარება 
ლალეტა 

მონადირიშვილი 
ივერიონი 

6 მეხამრიდი მართა ურუშაძე ინტელექტი 

7 კაკაფონია დათო ჯიქია ინტელექტი 

8 ფიჭვები შორს იყო დათია ბადალაშვილი ინტელექტი 

9 წერტილის შემდეგ ნინი ელიაშვილი ინტელექტი 

10 გასტონის კრეპერია მაკა ცხვედიანი ინტელექტი 

11 
გზა ვარსკვლავებამდე არც 

ისე შორია 
ინა იმედაშვილი ინტელექტი 

12 ოკრიბის ღმერთი სოფიო კუბლაშვილი ინტელექტი 

13 მეწამული პლანეტა მარსი ლექსო ქურხული ინტელექტი 

14 შაქარყინული ნესტან ეგეტაშვილი ინტელექტი 

15 სულში ამოსული მზე 
თეა (თეკლა) 

გეთიაშვილი 
ირიდა 

16 ჩაინა კონტრასტებიდან ნიკოლას მაჩაბელი პალიტრა L 

17 ყვავილები სახლთან ახლოს თამარ გოდერიძე პალიტრა L 

18 ფეხბურთის მოთამაშე არჩილ ფირიაშვილი პალიტრა L 

19 ოდისევსის სინდრომი ნანი მანველიშვილი პალიტრა L 

20 მოპარული სიყვარული თინათინ ბერიძე პალიტრა L 

21 
ჯო დანთორნი, „წყალქვეშა 

ნავი“ 

ბესო გვენეტაძე 

(მთარგმნელი) 
სულაკაურის გამომცემლობა 

22 ქუჩის მოჩხუბრის ჩანაწერები გიგა ნასარიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

23 დომინო თამარ ჯაში უნივერსალი 

24 შეუმჩნეველნი 
მირიან 

თავართქილაძე 
ავტორის ხარჯით 

25 წერილები ჩემი სოროდან მანანა ჭირაქაძე აკადემიური წიგნი 

26 ჩემი აზერბაიჯანი ანდრო ტოროტაძე saba.com.ge 

27 წითელი ფიქრები თამუნა ნადირაძე saba.com.ge 

https://saba.com.ge/books/details/15741/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/15745/4-3-2-1
https://saba.com.ge/books/details/15794/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15766/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%AD%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/15816/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%92
https://saba.com.ge/books/details/15796/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15801/%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15799/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15588/%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/15820/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/15661/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/15669/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/15663/%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/15664/%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15662/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15618/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15618/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15701/%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%A0%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
https://saba.com.ge/books/details/15748/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/15457/%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%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/15415/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14273/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


28 მაჰმუდის გული რა ფერია?! ნინი ჩიტორელიძე saba.com.ge 

29 ეშური: აპოკალიფსი გიორგი მარიამიძე saba.com.ge 

30 ნაცრისფერ ქალაქში ლაშა ყარალაშვილი saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 ადამის ძიებაში დათო ალელიშვილი არადანი 

2 
ლოგოსი - ლიტერატურული 

წერილები და ჩანაწერები 
გია მურღულია საქართველოს მაცნე 

3 რილკეს ელეგიები გურამ ლებანიძე კავკასიური სახლი 

4 პოეტიკური ჩანაწერები რამაზ ჭილაია პალიტრა L 

5 
მოთხრობები ლიტერატურაზე 

2 
ლევან ბრეგაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

6 
ქართულ ოლიმპზე და მის 

ირგვლივ 
ზაზა აბზიანიძე ინტელექტი 

 

წლის საუკეთესო პიესა 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 

პიესები - თემურ ჩხეიძის 

სახელოსნო: დიდი შესვენება; 

მარინა რევია; მეორე 

ნახევარი 

დავით ფირცხალავა; 

ალექს ჩიღვინაძე; 

მაკა კუკულავა 

სამეფო უბნის თეატრი 

2 უკანასკნელი თოლია მიხო მოსულიშვილი saba.com.ge 

3 ბანერი რეზო თაბუკაშვილი ჟურნალი „ახალი საუნჯე“ 

 

 

https://saba.com.ge/books/details/15452/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14564/%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15353/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15584/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94-2
https://saba.com.ge/books/details/15584/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94-2
https://saba.com.ge/books/details/15591/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%95
https://saba.com.ge/books/details/15591/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%95
https://saba.com.ge/books/details/15423/%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%97%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90


წლის საუკეთესო ქართული თარგმანი 

 
წიგნის დასახელება მთარგმნელი გამომცემლობა 

1 ჯეიმს ბალარდი, „ცათამბჯენი“ გურამ ღონღაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

2 
მარიო ვარგას ლიოსა, „ბოლო 

ჟამის ომი“ 
დოდო ყვავილაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

3 
კარლ უვე კნაუსგორი, „ჩემი 

ბრძოლა“ 
თამარ კვიჟინაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

4 
ისაბელ ალიენდე, „სულების 

სახლი“ 
დოდო ყვავილაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

5 ოლდოს ჰაქსლი, „კუნძული“ თამარ შანიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

6 
ჯონათან ფრენზენი, 

„შესწორებები“ 
თამარ ჯაფარიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

7 
მაქს ფრიში, „ადამიანი გაჩნდა 

ჰოლოცენში“ 
მაია ფანჯიკიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

8 მაქს ფრიში, „მონტოკი“ მაია ფანჯიკიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

9 მელანია მაცუკო, „ვიტა“ ხათუნა ცხადაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

10 ნიკოლო ამანიტი, „მე და შენ“ თეა ნიკობაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

11 
ჰენრი ჯეიმსი, „მარწუხებში, 

ასპერნის წერილები“ 

ეკატერინე 

სუმბათაშვილი 
სულაკაურის გამომცემლობა 

12 
დენ ბრაუნი, „ანგელოზები და 

დემონები“ 
გია ბერაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

13 
ნილ გეიმანი, „ოკეანე ქუჩის 

ბოლოს“ 

ლელა 

ფიროსმანიშვილი 
სულაკაურის გამომცემლობა 

14 

ერიკ-ემანუელ შმიტი, „კაცი, 

რომელიც სახეებს მიღმა 

ხედავდა“ 

მერაბ ფიფია სულაკაურის გამომცემლობა 

15 
ბრეტ ისტონ ელისი, 

„ამერიკელი ფსიქოპათი“ 
ალექსი სიუკაევი სულაკაურის გამომცემლობა 

16 
ლუიზა მეი ოლკოტი, „პატარა 

ქალები“ 
ციცო ხოცუაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

17 
მარია ფარი, „ტუვა 

გლიმერდალიდან“ 
სოფო ქარჩხაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

18 
ანე-კატარინე ვესტლი, 

„ავრორა Z კორპუსიდან“ 
სოფო ქარჩხაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

19 
არნფინ ქოლერუ, 

„კეთილიონი“ 
სოფო ქარჩხაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

20 
კორნეი ჩუკოვსკი, „ექიმი 

ვაივიში და სხვა ლექსები“ 
ციცო ხოცუაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/14306/%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14307/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14307/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15524/%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15712/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15712/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14773/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14671/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15582/%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/15583/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15583/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14316/%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-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14316/%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-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15492/%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/15492/%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/15414/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15414/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15414/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15372/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15372/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15713/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15713/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/14309/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/14309/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/14772/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90-Z-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/14772/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90-Z-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/15702/%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15702/%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98


21 
პიტერ ბანზლი, „მთვარის 

მედალიონი“ 
ლაშა გველესიანი სულაკაურის გამომცემლობა 

22 რიჩარდ იეიტსი, „ამბოხის გზა“ 
ეკატერინე 

სუმბათაშვილი 
სულაკაურის გამომცემლობა 

23 
არიანა ჰარვიცი, „მოკვდი, 

სიყვარულო“ 
თამარ ლეჟავა სულაკაურის გამომცემლობა 

24 ლეილა სლიმანი, „იავნანა“ მაია ქაცანაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

25 
სუზან ზონტაგი, „ვულკანის 

მეტრფე“ 
ნინო ბარძიმიშვილი წიგნები ბათუმში 

26 
ჩარლზ დიკენსი, „დიდი 

იმედები“ 
თამარ კოტრიკაძე წიგნები ბათუმში 

27 
ე. მ. ფორსტერი, „ოთახი 

ხედით“ 
ნინო მიქაშავიძე წიგნები ბათუმში 

28 
ალბერ კამიუ, „ამბოხებული 

ადამიანი“ 
მარინა ბალავაძე აგორა 

29 
კარლოს რუის საფონი, „ქარის 

ჩრდილი“ 
მაია მარჯანიშვილი არეტე 

30 
უილიამ ფოლკნერი, 

„დაუმარცხებლები“ 
ზაზა ჭილაძე არტანუჯი 

31 

ემა ვიგოდსკაია, „ალჟირელ 

მეკობრეთა ტყვე: მიგელ დე 

სერვანტესის 

არაჩვეულებრივი 

თავგადასავალი“ 

ელზა ახვლედიანი არტანუჯი 

32 

გუსტავ ფლობერი, 

„საყოველთაოდ მიღებული 

აზრების ლექსიკონი“ 

თინა ღარიბაშვილი არტანუჯი 

33 
ედგარ ალან პო, „ყორანი და 

სხვა ლექსები“ 
ზურაბ გურული არტანუჯი 

34 
ჯალალ ედ-დინ რუმი, „ვართ 

და არცა ვართ“ 
ზურაბ გურული არტანუჯი 

35 
ბერტა ფონ ზუტნერი, „ძირს 

იარაღი“ 
თამარ კოტრიკაძე არტანუჯი 

36 
თეოდორ ფონტანე, „ეფი 

ბრისტი“ 
დალი ბუჩუკური არტანუჯი 

37 

ავტორთა კრებული, 

„ამერიკული და ბრიტანული 

ნოველები“ 

ქეთევან თუხარელი არტანუჯი 

38 

პუბლიუს ვერგილიუს მარონი, 

„ბუკოლიკური პოეზია 

(ეკლოგები)“ 

მანანა ღარიბაშვილი არტანუჯი 

https://saba.com.ge/books/details/15756/%E1%83%95%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%A4%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/15756/%E1%83%95%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%A4%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/15432/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15432/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15431/%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/15431/%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/15858/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15858/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15863/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15863/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15856/%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%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%98%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/15856/%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%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%98%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/15870/%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15870/%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15857/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15857/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15857/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


39 უილიამ შექსპირი, „ჰამლეტი“ ლელა სამნიაშვილი არტანუჯი 

40 
თომას ვულფი, „შინ 

ვეღარასდროს დაბრუნდები“ 
თაკო ჭილაძე არტანუჯი 

41 
თომას ვულფი, „მოხედე შენს 

სახლს, ანგელოზო“ 
ნინო ქაჯაია არტანუჯი 

42 ჯეიმზ ჯოისი, „ჯაკომო ჯოისი“ თამარ გელაშვილი არტანუჯი 

43 
შარლ ბოდლერი, „ლექსები 

პროზად“ 
მარინე ჭილაშვილი არტანუჯი 

44 

იოანე ზიზიულასი, 

„თანაზიარება და 

სხვადყოფნა“ 

თამარ გოგუაძე, ზურაბ 

ჯაში 
ბარტონი 

45 ჰამდი ალ-გაზარ, „ქალები“ ცისანა ბიბილეიშვილი უსტარი 

46 
აირის მერდოკი, „შავი 

პრინცი“ 
თამარ ლომიძე დიოგენე 

47 
ჟან-მარი გუსტავ ლე კლეზიო, 

„ალმა“ 
თამარ ლომიძე დიოგენე 

48 
ნინო ხარატიშვილი, „მერვე 

სიცოცხლე (ბრილკას)“ 
ნინო ბურდული ინტელექტი 

49 ბერნჰარდ შლინკი, „ოლგა“ მაია ფანჯიკიძე ინტელექტი 

50 
მარიო ვარგას ლიოსა, 

„საუბარი კათედრალში“ 
ლანა კალანდია ინტელექტი 

51 
ოლდოს ჰაქსლი, 

„კონტრაპუნქტი“ 
გია ბერაძე ინტელექტი 

52 ავტორთა კრებული, „გარუდა“ სოფიო ჯობავა ინტელექტი 

53 ძიტი მაძია, „შენ – მაიაკოვსკი“ შოთა იათაშვილი ინტელექტი 

54 სადეყ ჰედაიათი, „ბრმა ბუ“ მზია ბურჯანაძე ინტელექტი 

55 ქეით ჩოპინი, „გამოღვიძება“ ანი კოპალიანი ინტელექტი 

56 
ჯონ სტაინბეკი, „მრისხანების 

მტევნები“ 
ლალი ყუშიტაშვილი ინტელექტი 

57 

შერმან ალექსი, „დროდადრო 

ინდიელის აბსოლუტურად 

მართალი დღიური“ 

გია ბერაძე ინტელექტი 

58 
მარკ ტვენი, „ჰაკლბერი ფინის 

თავგადასავალი“ 

ზაზა ჭილაძე, გია 

ჭუმბურიძე 
ინტელექტი 

59 
პენი ჯოლსონი, „მე არაფერს 

ვმალავ“ 
თამარ სუბელიანი ინტელექტი 

https://saba.com.ge/books/details/15626/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15625/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15625/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15624/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%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%9D
https://saba.com.ge/books/details/15624/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%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%9D
https://saba.com.ge/books/details/15699/%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%A0%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93
https://saba.com.ge/books/details/15699/%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%A0%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93
https://saba.com.ge/books/details/14449/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15871/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15871/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15862/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15862/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15425/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94-%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%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/15425/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94-%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%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/15848/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15848/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15817/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15818/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%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
https://saba.com.ge/books/details/15818/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%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
https://saba.com.ge/books/details/15819/%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95
https://saba.com.ge/books/details/15819/%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95


60 პერლ ბაკი, „მიწა“ სერგო წურწუმია ინტელექტი 

61 
ჰაროლდ პინტერი, 

„ქონდრისკაცები“ 
რუსუდან მახათაძე ინტელექტი 

62 

ავტორთა კრებული, 

„თანამედროვე რუსული 

პროზა. მოთხრობები“ 

აკაკი დაუშვილი მერიდიანი 

63 
არტურ რემბო, „პირადი 

მიმოწერა“ 

ქეთევან 

კოკოზაშვილი 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

64 
სერგეი ტიმოფეევი, „მოკლე 

და მტკიცე პაუზები“ 
ნენე გიორგაძე 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

65 
რაიენ ვან უინქლი, „ხვალ ჩვენ 

უნდა ვიცხოვროთ აქ“ 
ნენე გიორგაძე 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

66 რუპი კაური, „რძე და თაფლი“ სალომე ბენიძე პალიტრა L 

67 
ტონი მორისონი, „ქებათა ქება 

სოლომონისა" 
ეკატერინე მაჩიტიძე პალიტრა L 

68 
ელიფ შაფაქი, 

„ხუროთმოძღვრის შეგირდი“ 
ია ქვაჩახია პალიტრა L 

69 
კაზუო იშიგურო, „როცა 

ობლები ვიყავით“ 
ია ქვაჩახია პალიტრა L 

70 
ჯეინ ოსტინი, „ამპარტავნობა 

და ამოჩემება“ 
ხათუნა ბასილაშვილი პალიტრა L 

71 
ჯეფ ვანდერმირი, 

„ანიჰილაცია“ 
ხათუნა ბასილაშვილი პალიტრა L 

72 

მარიო ბენედეტი, „სულის 

მოთქმა. მადლობა 

ცეცხლისთვის“ 

ელზა ახვლედიანი პალიტრა L 

73 

ჯუნოუ დიაზი, „ოსკარ უაოს 

ხანმოკლე და უჩვეულო 

ცხოვრება“ 

თამარ ჯაფარიძე პალიტრა L 

74 
კოლსონ უაითჰედი, 

„მიწისქვეშა რკინიგზა“ 
ზაზა ჭილაძე პალიტრა L 

75 
დონალდ რეიფილდი, 

„იმპერიათა გზაჯვარედინი“ 
ჯუანშერ ტიკარაძე პალიტრა L 

76 
მარკ ლოურენსი, „ეკლების 

უფლისწული“ 
ბექა არაბული პალიტრა L 

77 
არტურ იურკევიჩი და მალხაზ 

ჯაჯანიძე, „დამარხული ვაზი“ 
მიხო მოსულიშვილი პალიტრა L 

78 
ჯონათან სვიფტი, „კასრის 

ამბავი და სხვა ესეები“ 
ქეთი ქანთარია პოეზია 

https://saba.com.ge/books/details/15875/%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%90%E1%83%A5
https://saba.com.ge/books/details/15875/%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%90%E1%83%A5
https://saba.com.ge/books/details/15738/%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15738/%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15744/%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15744/%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15788/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%90-%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/15788/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%90-%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/15759/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15759/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15760/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15760/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/14335/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/14335/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/14335/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/15782/%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-%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/15782/%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-%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/15782/%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-%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/15695/%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%90-%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15695/%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%90-%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15763/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15763/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15789/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15789/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98


79 დაჩა მარაინი, „ხმები“ ნუნუ გელაძე 
საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

80 
ვირჯინია ვულფი, „მისის 

დელოუეი“ 

კატერინა პეტროვა-

ბერძენაძე 

საგა-საქართველოს 
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