
 

ლიტერატურული კონკურსის „საბა” 2022 წლის მონაწილეები  

(გრძელი სია) 

12 ივლისი, 2022 

გთხოვთ, შეკითხვებისა და კომენტარების შემთხვევაში დაგვიკავშირდეთ: 

ijavakhadze@saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო რომანი 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 ხვლიკი საფლავის ქვაზე არჩილ ქიქოძე სულაკაურის გამომცემლობა 

2 ვარსკვლავების მდინარე ელისო ჩუბინიშვილი სულაკაურის გამომცემლობა 

3 კამოდის 12 უჯრა მიხეილ მღებრიშვილი პალიტრა L 

4 
ბნელია გზა - 

პირველყოფილი წყვდიადი 
გიორგი ხარაიშვილი პალიტრა L 

5 პაულ შტერნის წითელი კოჭი აბო იაშაღაშვილი ნეკერი 

6 სა-ზღვარი ქეთი იმერლიშვილი მერიდიანი 

7 
სახელის თავბრუდამხვევი 

ხიბლი 
ირმა ელერდაშვილი კალმოსანი 

8 კადრილი გელა ჩქვანავა კალმოსანი 

mailto:ijavakhadze@saba.com.ge
https://saba.com.ge/books/details/16763/%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16692/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16962/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-12-%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%A0%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16972/%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16972/%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16850/%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16893/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16893/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98


9 Belacqua ზურაბ ქარუმიძე ინტელექტი 

10 და დედამიწა წამით შეჩერდა ეთერ თედიაშვილი ინტელექტი 

11 
ცეცხლოვანი მამლის 

წელიწადი 
სერგო წურწუმია ინტელექტი 

12 
გრძელი ამბავი ნისლთა 

მოსვლისა 
ნატო დავითაშვილი ინტელექტი 

13 ორი დაბადება სოფიო კუბლაშვილი ინტელექტი 

14 ქორების მიწა დიმიტრი წიკლაური ინტელექტი 

15 
სიცოცხლე სიკვდილის 

შემდეგ 

სოფო იმერელი 

(ჭაფოძე) 
ივერიონი 

16 სარკმელი ნორა სიხარულიძე ივერიონი 

17 ბნელ წყლებში ირმა ტაველიძე დიოგენე 

18 „ბეკერის“ როიალი ზურა ოდილავაძე სიესტა 

19 ბელზებელი ელენე ჯაფარიძე პეგასი 

20 გუბაზ II - ლაზთა მეფე ლადო ჭანია დანი 

21 
ლაჟვარდისფერი ვითარცა-

ქრისტე 
არმაზ ბეკარი არტანუჯი 

22 გემი დავლანდე ილია ჭანტურია არტანუჯი 

23 წარმოსახვის თამაშები მარინა ქარცივაძე ქოლგა 

24 

მადლი ანუ „ჰამლეტის“ 

რეპეტიციები თელიანის 

საკოლმეურნეო თეატრში 

(ნახევარი საუკუნის 

ქრონიკები 1888-1938) 

თამაზ მამულაშვილი უნივერსალი 

25 უჩინარი სახლი თეა თოფურია ზოლიანი კატა 

26 პარალელური სამყარო გურამ ინწკირველი saba.com.ge 

27 
ლუპუსარიონთა მოდგმა - 

მამბერის აბჯარი 
დავით აბუაშვილი saba.com.ge 

  

წლის საუკეთესო პროზაული კრებული 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 დიაგნოზის გარეშე იუნონა გურული წიგნები ბათუმში 

2 აღმართი ლელა ლაშხი სულაკაურის გამომცემლობა 

3 სხვისი კინო 
ბესო 

სოლომანაშვილი 
სულაკაურის გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/16768/%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16768/%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16739/%E1%83%9D%E1%83%A0%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
https://saba.com.ge/books/details/16753/%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16889/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16679/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/16637/%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16637/%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16778/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16967/%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D


4 მკვლელობა სადგურის უბანში 
რატი რატიანი (ნინო 

სურამელაშვილი) 
პალიტრა L 

5 
აფრინდა, აფრინდა, იხვი 

აფრინდა 
ირმა მალაციძე მანდარინი 

6 გალაკტიონი 
ოთარ 

ჯირკვალიშვილი 
კალმოსანი 

7 მხიარული ეტიუდები თემურ ჟღენტი ირიდა 

8 ლეკვების სამოთხე დათია ბადალაშვილი ინტელექტი 

9 ახალი აღქმა ნანა აბულაძე ინტელექტი 

10 სახლი არ შეიყვარო მაკა ცხვედიანი ინტელექტი 

11 წინიყურე ვასილ ბესელია ივერიონი 

12 რეინკარნაცია ვახტანგ კომახიძე ექსპრეს წიგნები 

13 ძენი ქუხილისანი გიორგი ტყებუჩავა saba.com.ge 

14 ადამიანები ყველგან არიან გივი ქობულაშვილი saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო პოეტური კრებული 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 რომაული არდადეგები ქეთი ნიჟარაძე პალიტრა L 

2 საგნებსა და სიტყვებს შორის დავით შემოქმედელი მწიგნობარი 

3 შინაგანი ინიციაციები ირმა თხინვალელი მწიგნობარი 

4 შემოდგომის რექვიემი ლეილა ლეგაშვილი მწიგნობარი 

5 ლანდები სხვენში შორენა თალაკვაძე მერიდიანი 

6 
თუკი ჩემშიდაც გაზაფხული 

დაძრწის და ბორგავს 
გიორგი საჩეჩელაშვილი კალმოსანი 

7 ვაგრძელებ თამაშს?! ლია სტურუა ინტელექტი 

8 
მშრალი თევზის 

წონასწორობა 
გიორგი ჩუთლაშვილი ინტელექტი 

9 ავირეკლოთ ლელა სამნიაშვილი ინტელექტი 

10 რისკჯგუფი მარიამ წიკლაური ინტელექტი 

11 არგადარჩენა პაატა შამუგია ინტელექტი 

12 მგელი მაჯაზე ბექა ახალაია ინტელექტი 

13 ემიგრანტის ცრემლები ირინა ხურციძე ივერონი 

https://saba.com.ge/books/details/16961/%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%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%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16645/%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%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16888/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16596/%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16534/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/16909/%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%AE%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16939/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/16916/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/16907/%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94


14 ირმის ნახტომი ჯემალ ინჯია ჩვენი მწერლობა 

15 მზეს ველოდები ოლიკო ცისკარიშვილი ჩემი გამომცემლობა 

16 ალალ იყვიდ, უშურო ეთერ თათარაიძე უნივერსალი 

17 რაჭული მოტივები ბადრი სულაძე საქართველოს მაცნე 

18 სულის ხილვები გია ტუღუში ავტორის ხარჯით 

19 შენამდე... 
ქრისტეს მხედარი (თენგო 

ხუციშვილი) 
ავტორის ხარჯით 

20 ორმოცდამეათე შემოდგომა გერმანე საზანოელი 

აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

21 ნეტფლიქსი ნიკა ჯორჯანელი 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

22 შობის წიგნი თათია მთვარელიძე 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული სააგენტო 

23 იების ჭერქვეშ ზოია გრაფიშვილი saba.com.ge 

24 პროდუქტი ბოკო ჭიღლაძე saba.com.ge 

25 მწვიმარე 
დოროთეა (ეკატერინე 

ჯიქია) 
saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა 

  სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 თუშეთი გიორგი იჩუაიძე უნივერსალი 

2 ვისთვის გალობს შაშვი ლანა ღოღობერიძე 
სულაკაურის 

გამომცემლობა 

3 
დამოუკიდებელი საქართველო 

ვარდების რევოლუციამდე 
ზურაბ ჭიაბერაშვილი 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

4 დიქტატურის გემო რუსუდან გორგილაძე სეზან ფაბლიშინგი 

5 
ვიცანი, ღმერთო, სამყარო (ვაჟა-

ფშაველას ნაკვალევზე) 

ეთერ თათარაიძე, ამირან 

არაბული 

საქართველოს 

პარლამენტის 

ეროვნული 

ბიბლიოთეკა 

6 
წიგნის ნადიმები - ესეები 

ლიტერატურულ გასტრონომიაზე 
მალხაზ ხარბედია ვაზი 

7 
თხრობა და განკურნება - ესეები 

ლიტერატურულ პანდემიებზე 
მალხაზ ხარბედია არილი 

8 მიხაილ ბულგაკოვის სამი ცოლი მიხეილ ანთაძე პეგასი 

https://saba.com.ge/books/details/16875/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16650/%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8
https://saba.com.ge/books/details/16790/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16629/%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16781/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16787/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%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%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16787/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%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%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94


და სამი ცხოვრება 

9 
ცივი ომი - მოგზაურობა 

დღევანდელ წარსულში 
ზურაბ აბაშიძე პალიტრა L 

10 თამაში წესების გარეშე თამარ იაშვილი კაბადონი + 

11 კინო „ყაზბეგი“ გაგა ნახუცრიშვილი ინტელექტი 

12 პულოვერში ნესტან ნენე კვინიკაძე ინტელექტი 

13 

ტფილისის ღამის რაინდები 

(ძველი თბილისის კრიმინალური 

ქრონიკა) 

გიორგი ჭეიშვილი არტანუჯი 

14 წიგნის ისტორია მამუკა ხანთაძე აზრი 

15 ნინოს ცხოვრება ქეთი ტოროტაძე saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 აღსარება დედისა თიკო ჩხეიძე წიგნი+ერი 

2 სიყვარულის ქარაგმები გიორგი ტაბიძე წიგნი+ერი 

3 სუბიექტურად ჯანმრთელი ბექა ჭანტურია წიგნები ბათუმში 

4 დამალობანა ელენე ჯაფარიძე 
სულაკაურის 

გამომცემლობა 

5 კურიერის ამბები თემო რეხვიაშვილი 
სულაკაურის 

გამომცემლობა 

6 ბალა(ნ)და კოკა ქამუშაძე 
სულაკაურის 

გამომცემლობა 

7 
მოლი – ანუ თითქმის 

დაუჯერებელი ამბავი 
გია პაპუაშვილი 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

8 

კლარის ლისპექტორი, „ველურ 

გულთან ახლოს / ვარსკვლავის 

დრო“ 

ნინო ლორთქიფანიძე 
სულაკაურის 

გამომცემლობა 

9 სუნთქვა ცალი ფილტვით ლუკა კუხიანიძე ავტორის ხარჯით 

10 სხვისი თამაში სოფი თეილე ავტორის ხარჯით 

11 
განმავითარებელი ლექსები და 

გამოცანები პატარებისთვის 
ცისანა ბებრიშვილი პოლიგრაფი 

12 მარგალიტები მარიამ გურგენიშვილი პალიტრა L 

13 
ყველაფერი საჯაროდ საუბრის 

შესახებ 
ნატა ასათიანი პალიტრა L 

14 სოფოკლე,  „აიასი“ გიორგი კახიშვილი ლოგოსი 

https://saba.com.ge/books/details/16895/%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16932/%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16651/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1-%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/16772/%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%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16959/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16760/%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16817/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16456/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/16619/%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%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/16749/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


15 სოფოკლე, „ტრაქისელი ქალები“ გიორგი კახიშვილი ლოგოსი 

16 ბავშვები კორტესარის მთიდან ცოტნე ავსაჯანიშვილი ინტელექტი 

17 მეწამული ჩიტი ნათია ოსანაძე ინტელექტი 

18 სიმშვიდის იმიტაცია ლიკა ჭელიძე ინტელექტი 

19 ამინდის პროგნოზი ალექსანდრე ქოქოსაძე ინტელექტი 

20 ციყვი, ნანუნა და კეთილი ბიჭუნა ლილი ალფაიძე ინტელექტი 

21 ხალხის მტრები გიორგი ვარსიმაშვილი ინტელექტი 

22 მელატონინი ლელა კურტანიძე ინტელექტი 

23 ათას ერთი დილიდან მაია ციციშვილი ინტელექტი 

24 
ბერნჰარდ შლინკი, 

„წამკითხველი“ 

გვანცა შუბითიძე, ნათია 

ლაფერაძე 
ინტელექტი 

25 მარტის რამდენიმე თვე ნინა გომართელი ინტელექტი 

26 პროცესი გიორგი მრევლიშვილი ინტელექტი 

27 

მარკიზ დე სადი, „ფილოსოფია 

ბუდუარში ანუ უზნეო 

აღმზრდელნი“ 

ვალერი ოთხოზორია ინტელექტი 

28 მეორე ოთახი მაგდა კალანდაძე დიოგენე 

29 ყოველი ამბის დასასრული მინდია არაბული დიოგენე 

30 ნარ-დოსი, „ჩვენი უბანი“ ასია დარბინიანი 

ნოდარ დუმბაძის 

გამომცემლობა და 

ლიტერატურული 

სააგენტო 

31 ლ ნინო მანი დანი 

32 ბუცები და ტყავის ჩექმა დავით ჯიშკარიანი ზიარი 

33 ასი უძილო ღამის ასი ლექსი დათო ცაბუტაშვილი მწიგნობარი 

34 დეტექტივი თორნიკე სიბაშვილი კალმოსანი 

35 უცხო ცის ქვეშ 
ლაურა ასისტაშვილი-

სარალიძე 

აკაკი წერეთლის 

უნივერსიტეტი 

36 ზარდახშის საიდუმლო ნანა კვახაძე ავტორის ხარჯით 

37 არ გადაგვქართულდა! მზია სალვარიძე გამომცემლობა „აჭარა“ 

https://saba.com.ge/books/details/16886/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C
https://saba.com.ge/books/details/16736/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16908/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16908/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16908/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16834/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16811/%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98


38 მზერწყული ქალთამზე სურმანიძე გამომცემლობა „აჭარა“ 

39 ღმერთების ნადიმი სანდრო რუხი ხომლი ენ 

40 აფროქართველის ჩანაწერები თორნიკე ბერიშვილი ნეკერი 

41 აკსელ ბაკუნცი, „თეთრი ცხენი“ გელა გელაშვილი თსუ 

42 შეხვედრა მანჰეტენზე თეიმურაზ თათარიშვილი ავტორის ხარჯით 

43 ოთხი ბიჭის ისტორია ლევან რამაზაშვილი ავტორის ხარჯით 

44 დროსთან ჭიდილი ლიკა ქათამაძე მერიდიანი 

45 გესალმე-ნელა დავით ჯიქიძე saba.com.ge 

46 ბავშვი ნიკა ბაძაღუა saba.com.ge 

 

წლის საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 
ლიტერატურისმცოდნეობითი 

კომპილაციები 
სოლომონ ტაბუცაძე უნივერსალი 

2 სიტყვის სარკმელი ამირან არაბული უნივერსალი 

3 
ცხოვრება ორ სამყაროში – 

გრიგოლ რობაქიძე 
ნუგეშა გაგნიძე არტანუჯი 

4 შექსპირის პოსტმოდერნიზმი დავით მაზიაშვილი 24 საათი 

5 რა ვიკითხოთ ერთად მაკა ლდოკონენი ინტელექტი 

6 ალექსანდრე ყაზბეგი ზაზა აბზიანიძე პეგასი 

7 

თავისუფლების ძიებაში (მეოცე 

საუკუნე ქართულ 

ლიტერატურაში) 

ირაკლი ქასრაშვილი დემე 

 

წლის საუკეთესო პიესა 

 
სათაური ავტორი გამომცემლობა 

1 თუთიყუშები ოთარ ჯირკვალიშვილი კალმოსანი 

2 ასი ათას ერთი გიორგი შერვაშიძე ინტელექტი 

https://saba.com.ge/books/details/16366/%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%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/16602/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%94-%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16407/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16858/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98


3 ხალდე ლაჰილ დათო ტურაშვილი ინტელექტი 

4 ნინოს ბედნიერება ბასა ჯანიკაშვილი ინტელექტი 

5 
Zoia. Guest House. ზოია. საოჯახო 

სასტუმრო. 
თამარ ბართაია 

ჟურნალი "პირველი 

სხივი" #2 

6 მეცამეტე თვე მანანა დოიაშვილი 
ჟურნალი "პირველი 

სხივი" #2 

7 მონოპიესები პაატა ციკოლია saba.com.ge 

8 აიიქ 
ოთარ ქათამაძე, პაატა 

ციკოლია 
saba.com.ge 

9 ლაშა-გიორგი II ვანო სილაგაძე saba.com.ge 

10 გალლევდეო გურამ ინწკირველი saba.com.ge 

11 
შეხვედრა შობის მეთორმეტე 

ღამეს 
თამარ ჩაჩიბაია ქეისიესი 

 

წლის საუკეთესო ქართული თარგმანი 

 
წიგნის დასახელება მთარგმნელი გამომცემლობა 

1 
ლორა ბოჩაროვა, „ზეთისხილის 

წვენი“ 
თამარ კოტრიკაძე წიგნები ბათუმში 

2 
გუსტავ მაირინკი, „დასავლეთის 

სარკმლის ანგელოზი“ 
თამარ კოტრიკაძე წიგნები ბათუმში 

3 გერტრუდ სტაინი, „სამი სიცოცხლე“ მარიამ კორინთელი წიგნები ბათუმში 

4 
როალდ დობროვენსკი, „რაინისი და 

მისი ძმები“ 
მზია კობერიძე ცელულოიდის ენები 

5 
დელია ოუენსი, „იქ, სადაც 

კიბორჩხალები მღერიან“ 
სოფო ქარჩხაძე 

ქარჩხაძის 

გამომცემლობა 

6 
ლილი კინგი, „მწერლები და 

საყვარლები“ 
სოფო ქარჩხაძე 

ქარჩხაძის 

გამომცემლობა 

7 
ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი, 

„უკანასკნელი მაგნატის სიყვარული“ 
თეონა ბითაძე 

ქარჩხაძის 

გამომცემლობა 

8 ტორკუატო ტასო, „ამინტა“ გიორგი ცქიტიშვილი უნივერსალი 

9 
ოსკარ უაილდი, „დორიან გრეის 

პორტრეტი“ 
ციცო ხოცუაშვილი 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

10 შარლოტ ბრონტე, „ჯეინ ეარი“ ციცო ხოცუაშვილი 
სულაკაურის 

გამომცემლობა 

11 ედიტ ნესბიტი, „რკინიგზის ბავშვები“ ანა აბულაშვილი 
სულაკაურის 

გამომცემლობა 

https://saba.com.ge/books/details/16600/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%94-%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9A
https://saba.com.ge/books/details/16752/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16803/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16802/%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A5
https://saba.com.ge/books/details/16506/%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%98-II
https://saba.com.ge/books/details/16806/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9D
https://saba.com.ge/books/details/16605/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94-%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/16605/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94-%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/16639/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16639/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16638/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%98%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%98
https://saba.com.ge/books/details/16638/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%98%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%98
https://saba.com.ge/books/details/16642/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16995/%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%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16995/%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%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16777/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16777/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16695/%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16773/%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


12 
ტუვე იანსონი, „ჯადოსნური 

ზამთარი“ 
ლიკა ჩაფიძე 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

13 
იუვალ ნოახ ჰარარი, „ჰომო დეუსი, 

ხვალინდელობის მოკლე ისტორია“ 
ნიკა სამუშია 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

14 

კარლ სეიგანი, „კოსმოსი, სამყაროს, 

სიცოცხლისა და ცივილიზაციის 

ევოლუცია“ 

ნოდარ მანჩხაშვილი 
სულაკაურის 

გამომცემლობა 

15 
სალი რუნი, „ჩვეულებრივი 

ადამიანები“ 
გურამ ღონღაძე 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

16 
სალი რუნი, „საუბრები 

მეგობრებთან“ 
გურამ ღონღაძე 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

17 ნილ გეიმანი, „არსადროს“ ნიკა სამუშია 
სულაკაურის 

გამომცემლობა 

18 
ჰერმან ჰესე, „თამაში რიოში 

მარგალიტებით“ 
ნანა გოგოლაშვილი 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

19 იასმინა რეზა, „ბაბილონი“ ნინო ციმაკურიძე 
სულაკაურის 

გამომცემლობა 

20 
ვ. ს. ნაიპოლი, „თავისუფალ 

ქვეყანაში“ 
ნათია მეჩითიშვილი 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

21 
იოკო ოგავა, „პროფესორის 

საყვარელი ფორმულა“ 
თათია მემარნიშვილი 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

22 
ფიოდორ დოსტოევსკი, „დანაშაული 

და სასჯელი“ 
გივი კიკილაშვილი 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

23 
ჯალალ ედ-დინ რუმი, „არსთა 

მესნევი: წიგნი მეორე“ 
გიორგი ლობჟანიძე 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

24 
არუნდატი როი, „უზეშთაესი 

ნეტარების სამინისტრო“ 
თამარ ჯაფარიძე 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

25 
ჰაინრიხ ბიოლი, „ბილიარდი ათის 

ნახევარზე” 
დავით კაკაბაძე სიესტა 

26 
შრი აურობინდო, „კაცობრიობის 

ციკლი” 
დათო აკრიანი სიესტა 

27 ვანესა სპრინგორა, „თანხმობა“ თამარ ლომიძე სეზან ფაბლიშინგი 

28 
არტურ შნიცლერი, „კაზანოვას 

დაბრუნება“ 
დავით კაკაბაძე სეზან ფაბლიშინგი 

29 
ლეონარდო და ვინჩი,  „ტრაქტატი 

ფერწერის შესახებ” 
თამარ ჟღენტი პეგასი 

30 
ბერნარდინ ევარისტო, „გოგონა, 

ქალი და სხვა დანარჩენი” 
თამარ ჯაფარიძე პალიტრა L 

31 
ართურ გოლდენი, „გეიშას 

მემუარები” 
ია ქვაჩახია პალიტრა L 

https://saba.com.ge/books/details/16870/%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%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/16870/%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%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/16685/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16685/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16685/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16690/%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16690/%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16501/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/16501/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97
https://saba.com.ge/books/details/16632/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16632/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16616/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16616/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


32 
ჯორჯ რ.რ. მარტინი, „ცეცხლი და 

სისხლი” 

კონსტანტინე 

შარვაშიძე 
პალიტრა L 

33 
ჯ.რ.რ ტოლკინი, „გონდოლინის 

დაცემა” 
გიორგი გომართელი პალიტრა L 

34 ჩიმამანდა ნგოზი ადიჩი, „ამერიკანა” ეკატერინე მაჩიტიძე პალიტრა L 

35 
ჟან-პოლ დიუბუა, „ყველა 

ერთნაირად როდი ცხოვრობს” 

ნინო 

თურქესტანიშვილი 
პალიტრა L 

36 
ფრედრიკ ბაკმანი, „მშფოთვარე 

ადამიანები” 

კონსტანტინე 

შარვაშიძე 
პალიტრა L 

37 
შტეფან ცვაიგი, „ვარსკვლავი ტყის 

თავზე” 
ნანა გოგოლაშვილი პალიტრა L 

38 ეკჰარტ ტოლე, „აწმყოს ძალა” ხათუნა ბასილაშვილი პალიტრა L 

39 
მიშელ ობამა, „როგორ გავხდი ის, 

ვინც ვარ” 
ხათუნა ბასილაშვილი პალიტრა L 

40 ხავიერ მარიასი, „ბარტა ისლა“ ლანა კალანდია ინტელექტი 

41 
პეტერ ჰანდკე, „მოკლე წერილი, 

ხანგრძლივი დამშვიდობება“ 
მზია გალდავაძე ინტელექტი 

42 
ჩეზარე პავეზე, „მთვარე კოცონთა 

მიღმა“ 
მაია დონაძე ინტელექტი 

43 სამი კოენი, „ცხოვრება შიშს მიღმა“ 
სანდრო დოლიძე, 

ბადრი ბელქანია 
ინტელექტი 

44 ჰენრი კისინჯერი, „დიპლომატია“ გიორგი ბადრიძე ინტელექტი 

45 ჯორჯ ორუელი, „1984“ ლალი ყუშიტაშვილი ინტელექტი 

46 
ოლგა ტოკარჩუკი, „შოტლანდიური 

თვე“ 
კატია ვოლტერსი ინტელექტი 

47 
ოლგა ტოკარჩუკი, „წიგნები 

იაკობისა ანუ დიდი მოგზაურობა“ 
კატია ვოლტერსი ინტელექტი 

48 
მარჩინ ვიხა, „ნივთები, რომელიც არ 

გადამიყრია“ 
თეონა მჭედლიშვილი ინტელექტი 

49 
ვიესლავ მიშლივსკი, „ტრაქტატი 

ლობიოს დაჩურჩვის შესახებ“ 

ამბროსი 

გრიშიკაშვილი 
ინტელექტი 

50 
ოლგა ტოკარჩუკი, „თოჯინა და 

მარგალიტი“ 
თეონა მჭედლიშვილი ინტელექტი 

51 იაცეკ დენელი, „ლალა“ მირანდა გურგენიძე ინტელექტი 

52 პეტერ ჰანდკე, „მორავული ღამე“ მაია ფანჯიკიძე ინტელექტი 

https://saba.com.ge/books/details/16653/%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16653/%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16974/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16974/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16493/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16966/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/16966/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A1
https://saba.com.ge/books/details/16963/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16963/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://saba.com.ge/books/details/16958/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16958/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%96%E1%83%94
https://saba.com.ge/books/details/16964/%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16971/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%AE%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AA-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0
https://saba.com.ge/books/details/16971/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%AE%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AA-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0
https://saba.com.ge/books/details/16930/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16930/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16869/%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90
https://saba.com.ge/books/details/16928/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90
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