
   

ლიტერატურული კონკურსის „საბა” 2021 წლის მონაწილეები  

(სრული სია) 

28 ივნისი, 2021 

გთხოვთ, შეკითხვებისა და კომენტარების შემთხვევაში დაგვიკავშირდეთ: 

ijavakhadze@saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო რომანი 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 მე ოქსიმორონი დათო სამნიაშვილი წიგნები ბათუმში 

2 შაშვი შაშვი მაყვალი თამთა მელაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

3 შინ - შენ ეკატერინე ტოგონიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

4 მივიწყებულნი მათე სარალიშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

5 
ალპური ვარდი, ანუ თოვლზე 

ამოსული როდოდენდრონი 
მაგდა გოშნიაშვილი კალმოსანი 

6 დამწყები შოთა იათაშვილი პალიტრა L 

7 ამ მთისა და იმ ბარისა ელის დოჯსონი პალიტრა L 

8 მე არ ვარ ნეონი 
ნიკოლოზ 

ტოტოღაშვილი 
პალიტრა L 

9 ჰერმესის დახლიდარები ქარდა ქარდუხი პალიტრა L 

mailto:ijavakhadze@saba.com.ge
https://saba.com.ge/books/details/16242/%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16433/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16487/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/16452/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16169/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16588/%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%9B-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16589/%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16401/%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


10 ალფას ვიბრაცია ნინო ამირეჯიბი პალიტრა L 

11 დეტექტივობანა დავით ჩომახიძე პალიტრა L 

12 მოსკოვი-თბილისი ნოდარ მაჭარაშვილი 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

13 ვიქნები თუნდაც ქამელეონი ნანა გოგოლაშვილი 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

14 ალ-ტაბარის იაგუნდი აბო იაშაღაშვილი ნეკერი 

15 არა რეზი ქინქლაძე ავტორის ხარჯით 

16 სიცოცხლის წრე თინათინ ჭედია მწიგნობარი 

17 სეკრეტერი მანანა ქიმერიძე მწიგნობარი 

18 საუკუნო ძახილი ზურაბ ვარაზაშვილი დამანი 

19 საბჭოთა მზვერავის ვაჟი თამაზ ალავიძე მერიდიანი 

20 
უდაბნოს მწირი, მოციქულის 

სწორი 
ვაჟა კოზმანაშვილი სვეტი 

21 მ@ილები ავღანეთზე რატი მუჯირი ინტელექტი 

22 

თვალდაკარგული ყივჩაღის 

ჩანაწერები ანუ დეშთი-

ყიფჩაღი 

ბექა ქურხული ინტელექტი 

23 ორდროშობანა ტორესა მოსი ინტელექტი 

24 ბინიტა. გზა უკაცრიელი საბა სავანელი ინტელექტი 

25 
ვაჟა-ფშაველას პირველი 

ჩიხი 
ჯაბა ზარქუა ინტელექტი 

26 ბუნკერი ივა ფეზუაშვილი ინტელექტი 

27 დაბადების დღე 
ნინო 

სადღობელაშვილი 
ინტელექტი 

28 ჩიტი არ გამოფრინდება 
თეონა 

დოლენჯაშვილი 
ინტელექტი 

29 ზღვარი ქეთი გაბინაშვილი ილიას ფონდი 

30 ფერფლი თამარ ბართაია დიოგენე 

31 ნიკოლოზი ლექსო პაიკიძე ბენდესი 

32 ობსესია ბოკო ჭიღლაძე saba.com.ge 

https://saba.com.ge/books/details/16200/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16390/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16245/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15927/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15559/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16603/%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16490/%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15537/%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90


33 დიადი თამაში მაია შენგელია saba.com.ge 

34 კოჭლი ნინი ჩიტორელიძე saba.com.ge 

35 სათამაშო ნინი ჩიტორელიძე saba.com.ge 

36 რამე ლამაზი მითხარი! ნინი ჩიტორელიძე saba.com.ge 

37 სერენგეტის სავანა 
ტარიელ 

კინწურაშვილი 
saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო პროზაული კრებული 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 ვალი ირმა გოდერძიშვილი წიგნის ფაბრიკა 

2 შრომა, გურია მიხეილ ციხელაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

3 არის ასეთი ქვეყანა რევაზ მაჭარაშვილი საქართველოს მაცნე 

4 ლაბირინთი მანუელისთვის ალეკო შუღლაძე პალიტრა L 

5 სიყვარულის წონა რუსუდან რუხაძე ინტელექტი 

6 კაცი და მისი უცნაური პიანინო გურამ პეტრიაშვილი ინტელექტი 

7 ოთხი მოთხრობა გიორგი სოსიაშვილი 
გორის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

8 ყმაწვილური გზნებანი ალექსანდრე ლორია წიგნი+ერი 

9 პანდემიას მოყოლილი ამბები გიორგი შერვაშიძე 
საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

10 რა... 
მერაბ 

ფირცხალაიშვილი 
saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო პოეტური კრებული 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 საქანელა თემურ ელიავა ინტელექტი 

2 ნანას ცხენი ბელა ჩეკურიშვილი ინტელექტი 

3 ეჰ, ბესარიონ ბესიკ ხარანაული ინტელექტი 

4 
ბოლოშემართული შაშვი 

გრძნობას ვერ აგნებს 
ბესიკ ხარანაული ინტელექტი 

https://saba.com.ge/books/details/15388/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16279/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%AD%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15854/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/15567/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16386/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16439/%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16594/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%94%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/16499/%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%AC%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16590/%E1%83%A7%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16260/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16309/%E1%83%A0%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16548/%E1%83%94%E1%83%B0-%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/16495/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/16495/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1


5 წავა წავა წავა წავა ნუგზარ ზაზანაშვილი ინტელექტი 

6 
ღარიბების ტრანსპორტი 

არსად გაჩერდება 
ეკა ქევანიშვილი ინტელექტი 

7 ოქტომბერი ირმა შიოლაშვილი ინტელექტი 

8 ხმის მატარებელი ნათია გიორგაძე ინტელექტი 

9 რობოტების ყვავილები გიორგი შონია ინტელექტი 

10 ამაღლების ქუჩა იაკი კაბე არტანუჯი 

11 არა, აღარ მოგიკვდებ... გიორგი რამაზაშვილი ივერიონი 

12 ბედისწერა თამაშობს ილია ჭკადუა ივერიონი 

13 360 გრადუსი ია ბურდული ზებრა 

14 მე, ჩანჩქერი და ზეცა კუკური ღამბაშიძე დანი 

15 სულერთა 
დოროთეა (ეკატერინე 

ჯიქია) 
ფრანი 

16 ამ გულის მიღმა 
საზანოელი (გერმანე 

თურქაძე) 

ქუთაისის ა. წერეთლის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

17 დავრიში შორენა დოლიძე გამომცემლობა „აჭარა” 

18 ასათიანის 22 საშა გველესიანი ბენდესი 

19 ცად მივყვები ნისლს ლალი გულისაშვილი 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

20 ხმა მომავლიდან ნინო არსენაშვილი მერიდიანი 

21 ძირნაყარი ლექსები მარინა ბერიძე ავტორის ხარჯით 

22 ლექსები ვახტანგ კომახიძე საარი 

23 მრევლი რეზო ხობელი ვეკუა საარი 

24 გულიანი თხილი დავით რობაქიძე საარი 

25 მარადისი ნინო უძილაური საარი 

26 ფერთა გალობა 
ბიკო (ბიკენტი) 

ტურაბელიძე 
saba.com.ge 

27 რატომ არ ხვდებიან ძაღლები თეა თოფურია saba.com.ge 

https://saba.com.ge/books/details/16494/%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16494/%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16604/%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16510/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%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
https://saba.com.ge/books/details/16300/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16292/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16308/%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15842/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98


სამოთხეში? 

 

წლის საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა 

  სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 ნორვეგიული დღიური არჩილ ქიქოძე სულაკაურის გამომცემლობა 

2 

ბერძნული ცივილიზაცია - 

ელინისტური ეპოქიდან 

გვიანანტიკურობამდე (წიგნი 

III) 

რისმაგ გორდეზიანი სულაკაურის გამომცემლობა 

3 
ჩემი ბავშვობის უცხო 

მუზეუმში 
ლადო კილასონია სულაკაურის გამომცემლობა 

4 

მხიარული მუსიკა სევდიან 

ეპოქაში ანუ ბლუზი მტკვრის 

პირას 

ბიძინა მაყაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

5 
კრიტიკული აზროვნების 

მეგზური 
გიგი თევზაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

6 თავის უფალი ადამიანი დათო ტურაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

7 ვაჟა აკა მორჩილაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

8 ფიროსმანი აკა მორჩილაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

9 ყაზბეგი აკა მორჩილაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

10 ქებათაქება სპორტს მანანა კარტოზია სეზანი 

11 მერიემი მიხეილ მახარაძე ავტორის ხარჯით 

12 დაბმული უკვდავება იოსებ ჭუმბურიძე 
საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა 

13 
აგიოგრაფია/ქართული 

სულიერი პარადიგმები 
საბა მეტრეველი 

საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

14 მარილი გემოვნებით მარიამ ხუცურაული პალიტრა L 

15 სხვა გურული დღიურები გიორგი კეკელიძე პალიტრა L 

16 ცხოვრება ვაჟა–ფშაველასი გიგი ხორნაული მწიგნობარი 

17 
ფიქრები შეცვლილ 

სამყაროზე (მოგონებების 

არჩილ გეგეშიძე, მაია 

ფანჯიკიძე, მარიამ 

ლევან მიქელაძის 

სახელობის ფონდი 

https://saba.com.ge/books/details/15842/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16297/%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%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/16440/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%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%A3%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16440/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%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%A3%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16555/%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/16555/%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/16555/%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/15893/%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


მაგიერ) ზალდასტანიშვილი 

18 
მოგონებები ნოდარ 

წულეისკირზე 
თათია შენგელაია ირიდა 

19 დარეკე! დაუბარე! ზვიად კვარაცხელია ინტელექტი 

20 ქიმიური რე-აქციები 
ელიზბარ 

ელიზბარაშვილი 
ინტელექტი 

21 

ბიზნესის ჰუმანიზაცია / 

ჰუმანისტების 

ფსიქოპორტრეტები 

ბესიკ გვაზავა ინტელექტი 

22 ჰეი თქვენ დემოკრატებო ციცი გაბესკირია ინტელექტი 

23 
ტფილისის აფხაზი 

გუბერნატორი 
ნანა ქარდავა თბილისის მერია 

24 
ღვთის მშობელი მარიამი 

ქართველია 

ამირან 

გოდერძიშვილი 
ავტორის ხარჯით 

25 
ENGLISH – როგორ ვისწავლე 

და როგორ ვასწავლიდი 
გელა ჩარკვიანი არტანუჯი 

26 ჩემი ფანჯრებიდან გიორგი ლობჟანიძე არტანუჯი 

27 ძველი ტფილისი (50 ამბავი) 
ალექსანდრე 

ელისაშვილი 
არტანუჯი 

28 ქისტები (100 ამბავი) ხასო ხანგოშვილი არტანუჯი 

29 
ნაპოლეონი (51 კითხვა და 

ამდენივე პასუხი) 

ალექსანდრე 

მიქაბერიძე, ნიკა 

ხოფერია 

არტანუჯი 

30 

ჩემი გორა მბორგალი, ანუ 

ჯაზი, პოსტმოდეტნიზმი და 

კორიდა 

ჟაკლინ სირაძე აგორა 

31 

კარიერული წინსვლის 

პარადოქსები ანუ როგორ 

მივაღწიოთ წარმატებას 

სამსახურში 

ევგენი ლეფსაია saba.com.ge 

 

 

 

https://saba.com.ge/books/details/16598/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16514/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AF%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/15926/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%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
https://saba.com.ge/books/details/15926/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%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
https://saba.com.ge/books/details/15926/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%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
https://saba.com.ge/books/details/15926/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%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


წლის საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 სიკვდილთან დიალოგი ვაკო დარჩია წიგნი+ერი 

2 ცისარტყელა 
ტარიელ 

ოკრიბელაშვილი 
წიგნი+ერი 

3 ჰარლი ჰამპტონი კარლო ჭანტურია წიგნი+ერი 

4 თორმეტი ხიდი დანი ადამელია წიგნი+ერი 

5 კრენდელების ბეჭდები ამირან ჯანჯღავა ირიდა 

6 
ფარცხისთავს ლურჯსა 

ზეცაზედ 
მარიამ თუთბერიძე უნივერსალი 

7 
სიცოცხლე ოცდახუთჯერ 

წამში 
მაია ასათიანი სულაკაურის გამომცემლობა 

8 ცეცხლისწამკიდებელი 
ნიკოლოზ 

ცისკარიშვილი 
პალიტრა L 

9 
მოგზაურობა ნამცეცებს 

შორის 
კახაბერ მელითაური 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

10 არაამქვეყნიური გოგონა მადონა გვეხიძე კალმოსანი 

11 ტიტა ფუჟერში პოეტ პოეტიშვილი კალმოსანი 

12 განსაწმენდელი ანდრო დადიანი კალმოსანი 

13 
დამზრალი ზამთრის 

დაზაფრული ზმანება 

გიორგი 

საჩეჩელაშვილი 
კალმოსანი 

14 ენიკი - ბენიკი ლადო ფოჩხუა ინდიგო 

15 წმინდა ლახვარი 
გიორგი 

აბდუშელიშვილი 
ინტელექტი 

16 ჯავშანი ნინო სამყურაშვილი ინტელექტი 

17 მორნიბიე კაჰ დავით ქაშიაშვილი ინტელექტი 

18 ტელეფას ცხვარი ირინე ტაბაღუა ინტელექტი 

19 ნადგომი წყალი მიშა ანდღულაძე ინტელექტი 

20 აჩქარებული პულსი თენგიზ პაჭკორია ინტელექტი 

https://saba.com.ge/books/details/16201/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16587/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16338/%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16319/%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%9D%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16319/%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%9D%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16389/%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16578/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%B0


21 დიოფიტები თამარ არდიშვილი ინტელექტი 

22 აკუმი ნანა აბულაძე ინტელექტი 

23 
თამაზთან და ოთართან 

ერთად 
თინა ჭილაძე ინტელექტი 

24 წითელი კლავიშები გუგა ჩხიკვაძე ინტელექტი 

25 გლდანის ციხის დღიურები კოკა წულაია ინტელექტი 

26 კაცი წნეხის ქვეშ საბა სავანელი ინტელექტი 

27 წყვეტა ელენე კვირკველია ინტელექტი 

28 კაცი მოსახვევში ელენე ჯანელიძე ინტელექტი 

29 
ერიხ ფრომი, 

„თავისუფლებისგან გაქცევა” 

მედეა რუსიშვილი 

(მთარგმნელი) 
ინტელექტი 

30 შვილიშვილის ჩანახატები თამარ ღურწკაია თობალისი 

31 დიიიდი ნუნუ გიორგი ჭაუჭიძე ელფი 

32 
პრიმო ლევი, „პერიოდული 

სისტემა” 

ნათია აბრამიშვილი 

(მთარგმნელი) 
დიოგენე 

33 ათი გაჩერება ქეთი ელიეშვილი წიგნები ბათუმში 

34 
უშენობის ბინდისფერი 

მისტერიები 
ციცი გურიელი გეორგიკა 

35 ვერშემდგარი აღსარება მარიამ გოლეთიანი 
საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

36 მზითშობილნი ანო ტვილდიანი 
ალექსანდრე ორბელიანის 

საზოგადოება 

37 
ჩემი, შენი და როსტევან 

მეფის თავგადასავალი 
ლევან გელაშვილი აკადემიური წიგნი 

38 დუმილი ვწერე 
იანელი (ნელი 

კოჭლამაზაშვილი) 
მწიგნობარი 

39 ფერისცვალება გიორგი თოდუა ავტორის ხარჯით 

40 მიღმა გია გულედანი ავტორის ხარჯით 

41 რას ჩურჩულებს ნაკადული ციცინო ბაბუაძე გამომცემლობა „დგეს” 

https://saba.com.ge/books/details/16491/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15627/%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15710/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8
https://saba.com.ge/books/details/16563/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16563/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16526/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16526/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15769/%E1%83%90%E1%83%97%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
https://saba.com.ge/books/details/16331/%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16187/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90


42 ამაღლება გიორგი ნუგზარ შარია ავტორის ხარჯით 

43 თანდათან ამოდის ნისლიდან მაკა აბულაძე ხომლი ენ 

44 

გამბედაობა - ახალგაზრდა 

ქალების ამბები ბავშვობის 

ასაკში და იძულებითი 

ქორწინების შესახებ 

გოგა ხატიაშვილი Equality Now 

45 კარარას ანგელოზები ლუკა ბერაია saba.com.ge 

46 ცოდვისფერი დემონები ლუკა ბერაია saba.com.ge 

47 ჰემი, ჩემი ნახევარი ცირა ტურაშვილი saba.com.ge 

48 ღვთაებრივი ტრაგედია ოთარ გოგალაძე saba.com.ge 

49 პატრიოტი ვანო სილაგაძე saba.com.ge 

50 ლაშა-გიორგი ვანო სილაგაძე saba.com.ge 

51 
მე აღსარებას ვაბარებ 

ლექსებს 
გიორგი ზარქუა saba.com.ge 

52 ვირტუალური მელანქოლია თაია მათიაშვილი saba.com.ge 

53 ოპერაცია ნახ ჰაუზე ბრინგენ დავით აბუაშვილი saba.com.ge 

54 საკონტროლო გასროლა თორნიკე ზვიადაური saba.com.ge 

55 მოხალული ბალახი თორნიკე ზვიადაური saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 
ლიტერატურა ლიტერატურის 

შესახებ 
ნანა ტრაპაიძე 

ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

2 

შეშლილი სიშმაგე თუ შმაგი 

შეშლილობა?! ლისამანია 

ევრიპიდეს ტრაგედიებში: 

„ბაკქი ქალები”, „ჰერაკლე”, 

„ორესტესი” 

ნინო დიანოსაშვილი ლოგოსი 

3 რისი თქმაც მინდა! გიორგი კაკაბაძე პეგასი 

4 
პოსტმოდერნიზმი ქართულ 

მწერლობაში 
ლევან ბრეგაძე არტანუჯი 

https://saba.com.ge/books/details/16174/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16175/%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%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/15906/%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15923/%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15882/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16092/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16263/%E1%83%9B%E1%83%94-%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%A1-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/16263/%E1%83%9B%E1%83%94-%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%A1-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/16218/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15962/%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE-%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/16233/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/15500/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98


 

წლის საუკეთესო პიესა 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 მედეა გურამ მგელაძე ჟურნალი „არილი” 

2 სად არის ანდრეიკა? კატო ჯავახიშვილი 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

3 მორალი ლაშა ბუღაძე ინტელექტი 

4 ანტიმედეა ლაშა ბუღაძე არტანუჯი 

5 ჩამოდის. ჩამოვიდა. დავით ალელიშვილი არადანი 

6 ფორე მოსულიშვილი მიხო მოსულიშვილი saba.com.ge 

7 მედეა s01e06 პაატა ციკოლია saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო ქართული თარგმანი 

 
წიგნის დასახელება მთარგმნელი გამომცემლობა 

1 
ელინორ პორტერი, 

„პოლიანა” 
ანა აბულაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

2 
მიშელ უელბეკი, 

„სეროტონინი” 
პაატა ჯავახიშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

3 ჟილ ლერუა, „Alabama Song” მერაბ ფიფია სულაკაურის გამომცემლობა 

4 
ფილიპ პულმანი, „ქარვის 

ჭოგრიტი” 
ნიკა სამუშია სულაკაურის გამომცემლობა 

5 
იუვალ ნოახ ჰარარი, 

„საპიენსი” 
ნიკა სამუშია სულაკაურის გამომცემლობა 

6 ალი სმითი, „შემოდგომა” ლელა დუმბაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

7 
ვლადიმირ ნაბოკოვი, 

„მაშენკა” 
მიხეილ ანთაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

8 
თომას ბერნჰარდი, „ტყის 

ჩეხა” 
მაია ფანჯიკიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/16497/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16564/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%90-%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/15644/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16243/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%90-s01e06
https://saba.com.ge/books/details/16232/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16232/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16498/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%98-%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%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16498/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%98-%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%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16229/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16229/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90


9 
ლუიზა მეი ოლკოტი, „პატარა 

ქალები (წიგნი მეორე)” 
ციცო ხოცუაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

10 
სამანტა შვებლინი, 

„უსაფრთხო მანძილი” 
თამარ ლეჟავა სულაკაურის გამომცემლობა 

11 
დერეკ ლენდი, „დეტექტივი 

სკალდაგერი” 
ნიკა სამუშია სულაკაურის გამომცემლობა 

12 
რობერტო ბოლანიო, 

„ველური დეტექტივები” 
დოდო ყვავილაშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

13 კნუტ ჰამსუნი, „მიწის მადლი” თამარ კვიჟინაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

14 
გრეგორი დევიდ რობერტსი, 

„შანტარამი” 
პაატა ჩხეიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

15 ეთგარ კერეთი, „ეგ არ ქნა!” მამუკა ბუცხრიკიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

16 
ჯალალ ედ-დინ რუმი, „არსთა 

მესნევი” 
გიორგი ლობჟანიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

17 
ჩარლზ დიკენსი, „ორი 

ქალაქის ამბავი” 
ლელა დუმბაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

18 
ავგუსტ სტრინდბერგი, 

„წითელი ოთახი” 
ლიკა ჩაფიძე სულაკაურის გამომცემლობა 

19 
ფრანც კაფკა, „მოთხრობების 

სრული კრებული” 
რუსუდან ღვინეფაძე სულაკაურის გამომცემლობა 

20 
კლაივ სტეიპლზ ლუისი, 

„მოლალის უსტარნი” 
ირაკლი ბერიძე შემოქმედი ანგელოზი 

21 ნაიელ გრიფითსი, „ტაკვი” ნოდარ მანჩხაშვილი 
საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

22 
მეხტილდ ბორმანი, „ბავშვი 

ნანგრევებიდან” 
ნათია დათუაშვილი 

საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

23 
ჯოზეფ ინკარდონა, 

„ბინადრობის ნებართვა” 
ცისანა ბიბილეიშვილი 

საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

24 
ღადა ქარიმი, „ზედმიწევნით 

ქალური წერილები” 
ინგა ზურაბიშვილი 

საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

25 
ილია ზდანევიჩი, 

„ფილოსოფია” 
ზურაბ აბაშიძე 

საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

26 ოღუზ ათაი, „შიშის ნანა ჯანაშია საგა-საქართველოს 

https://saba.com.ge/books/details/15975/%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-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/15975/%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-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16222/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16222/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16311/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16346/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16346/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16333/%E1%83%94%E1%83%92-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16250/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16250/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16575/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%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/16575/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%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/16339/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16339/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16344/%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%A1-%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16344/%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%A1-%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16383/%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16542/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/16542/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/16546/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16546/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16248/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%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/16248/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%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/16249/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A8%E1%83%98


მოლოდინში” აკადემიური გამომცემლობა 

27 აიშე ქულინი, „ღამის ხმები” რუსუდან ხომერიკი 
საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

28 ოლჰან აკინი, „უხმო ქვითინი” 
ნანა (ნანული) 

კაჭარავა 

საგა-საქართველოს 

აკადემიური გამომცემლობა 

29 
ჯორჯ ორუელი, „დაე, 

იშრიალოს ასპიდისტრამ” 

კონსტანტინე 

შარვაშიძე 
პალიტრა L 

30 მაიკლ კერიგანი, „სტალინი” 
კონსტანტინე 

შარვაშიძე 
პალიტრა L 

31 

ელიფ შაფაქი, „ათი წუთი და 

ოცდათვრამეტი წამი ამ 

უცნაურ სამყაროში” 

ია ქვაჩახია პალიტრა L 

32 

ელიფ შაფაქი, „როგორ არ 

შევიშალოთ ამ დაქსაქსულ 

მსოფლიოში” 

ია ქვაჩახია პალიტრა L 

33 

ჩიმამანდა ნგოზი ადიჩი, 

„ყველანი ფემინისტები უნდა 

ვიყოთ” 

სალომე ბენიძე პალიტრა L 

34 
ჯორჯ რ.რ. მარტინი, „ღამეში 

მფრენნი” 
თამარ კოტრიკაძე პალიტრა L 

35 
სელესტ ინგი, „ყველგან 

ხანძრის კერებია” 
ანა ნემსიწვერიძე პალიტრა L 

36 მადელინ მილერი, „კირკე” სალომე ჩიტაძე პალიტრა L 

37 
ნოელ სტრიტფილდი, 

„საბალეტო ფეხსაცმელები” 
სალომე ჩიტაძე პალიტრა L 

38 

ლუის კეროლი, „ელისის 

თავგადასავალი საოცრებათა 

ქვეყანაში” 

დავით ახალაძე პალიტრა L 

39 

მარკ მენსონი, „ფეხებზე 

დაკიდების ნატიფი 

ხელოვნება” 

დავით ახალაძე პალიტრა L 

40 
დოქტორი სიუზი, „როგორ 

მოიპარა გრინჩმა შობა” 
ვასო გულეური პალიტრა L 

https://saba.com.ge/books/details/16249/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16541/%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16295/%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%9D-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16538/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16538/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16538/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16221/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/16221/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/16221/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/16539/%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16539/%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16537/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16537/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16500/%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16540/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16540/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/15672/%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%98-%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
https://saba.com.ge/books/details/15672/%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%98-%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
https://saba.com.ge/books/details/15672/%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%98-%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


41 

ტომ ჰენქსი, 

„არაჩვეულებრივი 

ეგზემპლარი” 

პაატა ჩხეიძე პალიტრა L 

42 
უილიამ სტაირონი, „სოფის 

არჩევანი” 
ლალი გოგაძე პალიტრა L 

43 
ალბერ კამიუს და რენე შარის 

მიმოწერა 

ქეთევან 

კოკოზაშვილი 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

44 
ვერონიკა ტუშნოვა, 

„ბედნიერების ასი საათი” 
ვასილ გულეური 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

45 
ვერნერ ფონ სიმენსი, 

„მოგონებები” 
მაია ბადრიძე 

კულტურის კვლევის 

ასოციაცია 

46 ასლან კუაზუ, „ხევსურის ტყვე” ლელა გაბური კალმოსანი 

47 

მერაბ მამარდაშვილი & 

ალექსანდრ პიატიგორსკი, 

„სიმბოლო და ცნობიერება” 

ბაქარ როსტიაშვილი კალმოსანი 

48 
ნატალია ზეიფასი, 

„დიალოგები გია ყანჩელთან” 
კახა თოლორდავა ინტელექტი 

49 
ხალიდ ხალიფა, „სიკვდილი 

მძიმე შრომაა” 
დარეჯან გალდავაძე ინტელექტი 

50 
ზურაბ ქარუმიძე, „დაგნი, ანუ 

სიყვარულის აღაპი” 
თამარ ჯაფარიძე ინტელექტი 

51 ევრიპიდე, „4 ტრაგედია” ლევან ბერძენიშვილი ინტელექტი 

52 როზა ლიქსომი, „კუპე N6” 
დიმიტრი 

გოგოლაშვილი 
ინტელექტი 

53 
ჯონათან სვიფტი, „გულივერის 

მოგზაურობა” 

ზაზა ჭილაძე, გია 

ჭუმბურიძე 
ინტელექტი 

54 
პეტერ ჰანდკე, „უსურვილო 

უბედურება” 
რუსუდან ბრეგაძე ინტელექტი 

55 
დანიელ ვისერი, „მთის 

დედოფალი” 
მზია გალდავაძე ინტელექტი 

56 
იმან ჰუმაიდან იუნისი, „ასო 

„ბ” სიტყვებში: „ბინა”, 
დარეჯან გალდავაძე ინტელექტი 

https://saba.com.ge/books/details/16138/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16138/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16296/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16296/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16317/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%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%A6%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16317/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%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%A6%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16513/%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%94-N6
https://saba.com.ge/books/details/16523/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%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
https://saba.com.ge/books/details/16523/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%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


„ბეირუთი...”“ 

57 
ლევ შესტოვი, „დოსტოევსკი 

და ნიცშე” 
გია ბერაძე ინტელექტი 

58 იურეკ ბეკერი, „კედელი” დავით კაკაბაძე ინტელექტი 

59 

სპარსული პოეზია. X-XXI სს., 

„მწდეო, სუფიებს სულ 

სხვაგვარი ღვინო მიართვი” 

გიორგი ხულორდავა ინტელექტი 

60 
ჯორჯ ორუელი, „ცხოველების 

კარ-მიდამო” 

თამარ რეკკ-

კოტრიკაძე 
ინტელექტი 

61 ლევ ტოლსტოი, „აღსარება” გია ბერაძე ინტელექტი 

62 

ტომას სტერნზ ელიოტი, 

„მოხუცი ოპოსუმის წიგნი 

პრაქტიკული კატების შესახებ” 

ანი კოპალიანი ინტელექტი 

63 
ჩიმამანდა ნგოზი ადიჩი, 

„იისფერი ჰიბისკუსი” 
ლალი ყუშიტაშვილი ინტელექტი 

64 
ჟან-მარი გუსტავ ლე კლეზიო, 

„რევოლუციები” 
დალი იაშვილი ინტელექტი 

65 სერჰი ჟადანი, „ინტერნატი” მაია თარგამაძე ინტელექტი 

66 

პეტერ ჰანდკე, „მეკარის შიში 

თერთმეტმეტრიანის 

მოლოდინში” 

მაია ფანჯიკიძე ინტელექტი 

67 
ჰენრი კისინჯერი, „მსოფლიო 

წესრიგი” 
მაია ფანჯიკიძე ინტელექტი 

68 
ელენა ფერანტე, „მარტოობის 

დღეები” 
ხათუნა ცხადაძე ზოლიანი კატა 

69 
უილიამ ტრევორი, 

„ნაწვიმარზე” 

ზაზა ჭილაძე, გია 

ჭუმბურიძე 
დიოგენე 

70 
ჟორჟ ბერნანოსი, „სატანის 

მზის ქვეშ” 

ეკატერინე 

სუმბათაშვილი 
წიგნები ბათუმში 

71 
ნათანიელ უესტი, „კალიის 

დღე/მის მარტოსული” 
ნათია ჩუბინიძე წიგნები ბათუმში 

72 
უილიამ შექსპირი, 

„ქარიშხალი” 
მანანა ანთაძე სეზანი 

https://saba.com.ge/books/details/16599/%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16599/%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16535/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16535/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16505/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16601/%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16601/%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16511/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16511/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16356/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8
https://saba.com.ge/books/details/16356/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8
https://saba.com.ge/books/details/16264/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%94-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16264/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%94-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98


73 
მეი მასკი, „ქალი ისახავს 

მიზანს” 
გიორგი არონია სეზანი 

74 
მასანობუ ფუკუოკა, „ჩალის 

ღერის რევოლუცია” 
ირაკლი ლომოური სეზანი 

75 
ნერმინ ილდირიმი, 

„დავიწყების გაკვეთილები” 
ნანა ჯანაშია პეგასი 

76 

ვაიოლეტ ოკლანდერი, 

„ფანჯრები ჩვენი 

ბავშვებისკენ” 

მარიამ ქაჯაია, ნინო 

ქაჯაია 
არტანუჯი 

77 
არკანჯელო ლამბერტი, 

„წმინდა კოლხეთი” 
გიორგი ცქიტიშვილი არტანუჯი 

78 
ეშმაკის ლექსიკონი, „ამბროზ 

ბირსი” 

თამარ რეკკ-

კოტრიკაძე, ვასილ 

გულეური 

არტანუჯი 

79 
ლორენცო და პონტე, 

„ჩენედელის მოგონებანი” 
მაია დონაძე არტანუჯი 

80 
სტეფან ბურნაშევი, „კავკასია 

XVIII საუკუნის II ნახევარში” 
დავით მერკვილაძე არტანუჯი 

81 
ანდრეას ფლურაკისი, ნინო 

ხარატიშვილი, „სამი მედეა” 

ნინო ბურდული, 

სოფიო შამანიდი 
არტანუჯი 

82 
ასტრიდ ლინდგრენი, „ომის 

დღიურები” 
ლიკა ჩაფიძე არტანუჯი 

83 
კლერ პლიმერი, „ორსულობა 

არც ისე რთულია” 
ანი კოპალიანი არტანუჯი 

84 
თორნთონ უაილდერი, 

„მარტის იდები” 
ნინო ღამბაშიძე აკადემიური წიგნი 

85 
თორნთონ უაილდერი, „ჩვენი 

ქალაქი” 
ნინო ღამბაშიძე აკადემიური წიგნი 

86 
ამინ მაალუფი, „ტანიოსის 

კლდე” 
ირინა ლაბაძე აგორა 

87 
ივ ბონფუა, „მოძრაობა და 

უძრაობა დუვისა“ 
მერაბ მიქელაძე აგორა 

88 
პიერ ლემეტრი, „ნახვამდის. 

ერთმანეთს ზეცაში 
მზია გომელაური აგორა 

https://saba.com.ge/books/details/16565/%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16565/%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16564/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%90-%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/16564/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%90-%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/16454/%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16454/%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16562/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16562/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16415/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/16415/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97


შევხვდებით“ 

89 
ჟან პოლ სარტრი, 

„ალტონელი განდეგილები“ 
ნინო ციმაკურიძე აგორა 

 

https://saba.com.ge/books/details/16415/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/16402/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16402/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98

