
სოციალური საწარმო–„აუდიო-მულტი სტუდია „ჰერა“.  

ქართული და უცხოური ხალხური ზღაპრების, იგავ-არაკების,  

ლეგენდებისა და მითების აუდიო წიგნების ჩამონათვალი;  

ქართულ ხალხურ ზღაპრებზე აგებული ვიდეო კომიქსების  

(მულტი წიგნების) ჩამონათვალი. 

დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით. 

ტელ:558 77 77 60; 597 71 05 81, 557 33 21 00 

 

 
# 

1 

 

 

კოდი 

სათაური 

ქართულიხალხურიზღაპრები 

აუდიოწიგნი I. 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

 20001 1 ბაქია კურდღელი   ელენე ყიფშიძე 

  2 შურიანი ძმა   მერაბ გეგეჭკორი 

  3 გვრიტი   მერაბ გეგეჭკორი 

  4 ივანე და გოგია   მ. თაბუკაშვილი 

  5 მელიას ეშმაკობა ხალხური  ელენე ყიფშიძე 

 CD 6 მელია და მწყერჩიტა   ელენე ყიფშიძე 

  7 კატის მოსარჩლე ვეფხვი   მერაბ გეგეჭკორი 

  8 მელა, მამალი, ბატკანი და ჩიტი   მერაბ გეგეჭკორი 

  9 კვა, კვა კვაჩალია   ელენე ყიფშიძე 

  10 სამი დათვი   გოგი გეგეჭკორი 

  11 უქნარა   მერაბ გეგეჭკორი 

 

# 

2 

 

 

კოდი 

სათაური 

ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი   II 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

 20002 1 ჩიტი და მეფე   ელენე ყიფშიძე 

  2 მუჭანახევარა   მერაბ გეგეჭკორი 

  3 ხარბი ოქრომჭედელი   მერაბ გეგეჭკორი 

  4 რწყილი და ჭიანჭველა   ელენე ყიფშიძე 

 CD 5 ოქროსტარიანი ცული   გოგი გეგეჭკორი 

  6 მამა და შვილი ხალხური  მ. თაბუკაშვილი 

  7 სიმართლე   მ. თაბუკაშვილი 

  8 ნაცარქექია   მერაბ გეგეჭკორი 

  9 მელია და მეწისქვილე   გოგი გეგეჭკორი 

  10 ჩიტი და მელა   ელენე ყიფშიძე 

  11 სამი ძმა და მატყუარა ქოსატყუილა   ელენე ყიფშიძე 

 

# 

3 

 

 

კოდი 

სათაური 

ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი   III 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

 20003 1 წიქარა   ელენე ყიფშიძე 

  2 ხუთკუნჭულა   ელენე ყიფშიძე 

  3 საწყალი მელა   ელენე ყიფშიძე 

 CD 4 კურდღლის სიზმარი   გურამ საღარაძე 

  5 კოკროჭინა   მერაბ გეგეჭკორი 

  6 დათვი და მელია ხალხური  ელენე ყიფშიძე 

  7 მელია და მწყერი   ელენე ყიფშიძე 

  8 ძაღლი   მერაბ გეგეჭკორი 

  9 ვიტვიტა და ბათურა   გოგი გეგეჭკორი 

  10 ორი ქოსატყუილა   ელენე ყიფშიძე 

 



# 

4 

კოდი  

20004 

სათაური 

ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი   IV 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

  1 თხა და ვენახი   მერაბ გეგეჭკორი 

  2 გლეხი, ბატონი და მღვდელი   მედეა ჩახავა 

  3 ხუთი გოჭის თავგადასავალი ხალხური  მერაბ გეგეჭკორი 

  4 ვანო და თხები   მერაბ გეგეჭკორი 

  5 გლეხი, დათვი და მელია   მერაბ გეგეჭკორი 

  6 ხუთი გოჭის ამბავი   გოგი გეგეჭკორი 

 CD 7 ობოლი და ქოსატყუილა   ელენე ყიფშიძე 

  8 ფისო–ფისო   ელენე ყიფშიძე 

  9 ნახევარქათამა   ელენე ყიფშიძე 

  10 ჭინჭრაქა   მერაბ გეგეჭკორი 

 

 

 

# 

5 

კოდი 

20005 

სათაური 

ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი   V 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

 CD 1 ამირანი ხალხური  ეროსი მანჯგალაძე 

  2 ნაცარქექია   დასი 

 

 

 

# 

6 

კოდი 

20357 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი   VI 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.კეთილი ძმები და მადლიერი ცხოველები;  

2. ორი თაგვი; 3. ადამიანი და გველი; 4. ქათმის 

კუჭი; 5. ქვრივი და მერცხალი; 6. თავშემონახული 

დათვი; 7. საზრიანი ღორი; 8. ციკანი, კრავი და 

ხბო; 9. დათვი და მელა; 10. კატა და თაგვები; 11. 

მოსამართლე და ღარიბი კაცის ქალიშვილი; 

 

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

CD   

 

 

# 

7 

კოდი 

20358 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი   VII 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.მოხუცი და სიკვდილი; 2. ორი ძმა; 3. სამი ძმა;  

4. სამი ძმა და თავადი; 5. სტუმარი და ადათი;  

6. სულელი; 7. სულელური სიჯიუტე;  8. ტყავის 

მძრობელი; 9. ზღაპარი ვაჭრის ვაჟიშვილზე;  

10. ავგულა რძალი; 11. ბრძნული წესი;  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

CD   

 

 

# 

8 

კოდი 

20363 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი   VIII 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.  მამალი, ღორი, თხა და სახედარი;  2. მელა და 

ბეღურა; 3. მელიას ზნე; 4.მგელი და ძაღლი;  

5. მოხუცი და ჩიტი; 6. ნიბლია და თაგვი;   

7. კაკალი, ფილთაქვა, 8. მახათი და ნიჩაბი; 9 ჭკუა 

და ბედი; 10.მდიდრის შვილი; 11. მეფე და 

ვეზირი;  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

CD   

 

 



# 

9 

კოდი 

20364 
ქართული ზღაპრები 

კესანე გვეტაძე 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.ბაჭია ციცი და  დათუჩა ბანჯგალა; 2. ჭიამაია; 3. 

დედიკო ყვავი და მისი ორი ბახალა;  

4. გასეირნება ტყეში;  5. გოჭი და ბატკანი;  

6. ჯადოსნური ბალერინა სოკო და გოგონა;   

7. კიბორჩხალა, ბაყაყი და კუ; 8. ოთხი, ხუთი და 

ექვსი; 9. პრანჭია ჭიანჭველა; 10. ხოჭო და მისი 

ოჯახი; 11. დედა; 12. მეფე ლომი; 13. თოჯინების 

ყვეყანა; 14. ტყის მეგობრები. 

კესანე 

გვეტაძე 

 კესანე გვეტაძე 

CD   

 

 

# 

10 

კოდი 

20419 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი   XV 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.იერუსალიმში მიმავალი მელია; 2. კომბლე; 3. 

მეჩონგურე; 4. ცეროდენა; 5. სიზმარა; 6. მძლეთა-

მძლე.  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

CD   

 

 

# 

11 

კოდი 

20420 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი   XVI 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.ვინც საქმე გააკეთა, პურიც იმანა ჭამოს;  

2. მონადირე და დიდი არწივი; 3. ნაცარქექია;  

4.ერთი მანეთის შოვნა; 5. ამბავი ხელმწიფის 

შვილისა, ქალი რომა არ მისთხოვდა, სანამ 

ხელობას არ ისწავლიო.   

ხალხური  ელდინო საღარაძე 

CD   

 

 

# 

12 

კოდი 

20006 

 

სათაური 

ქართული იგავ–არაკები და 

ეზოპე 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

  1კუდახარი და ბუზი იაკობ გოგებაშვილი  გოგი გეგეჭკორი 

  2 ძალა ერთობაშია სულხან საბა ორბელიანი  გურამ საღარაძე 

  3 მეფე და მხატვარი სულხან საბა ორბელიანი  გოგი გეგეჭკორი 

 CD 4 ამხანაგისთვის სულხან საბა ორბელიანი  გურამ საღარაძე 

  5 მგელი და ბატკანი იაკობ გოგებაშვილი  ელენე ყიფშიძე 

  6 მატყუარა იაკობ გოგებაშვილი  ელენე ყიფშიძე 

  7 ლომი და თაგვი იაკობ გოგებაშვილი  გოგი გეგეჭკორი 

  8 მელიას აღსარება სულხან საბა ორბელიანი  გოგი გეგეჭკორი 

  9 თხა და მელია სულხან საბა ორბელიანი  ელენე ყიფშიძე 

  10 ლეკვი, კნუტი და ჩიტი ტარიელ ერისთავი  ელენე ყიფშიძე 

  11 მეფე და მის მემკვიდრე სულხან საბა ორბელიანი  გოგი გეგეჭკორი 

  12 კურდღელი და კუ ეზოპე  გოგი გეგეჭკორი 

 

 

# 

13 

კოდი 

20421 
შარლ პერო 

ზღაპრები (ქართულ ენაზე) 

 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.წითელქუდა; 2. ჩექმებიანი კატა; 3. ცეროდენა;  

4. კონკია; 5. ქოჩორა რიკე; 6. მძინარე 

მზეთუნახავი; 7. ლურჯწვერა. 

შარლ 

პერო 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

   

 

 

# კოდი ჰანს ქრისტიან ანდერსენი ავტორი  კითხულოს 



14 20422 ზღაპრები (ქართულ ენაზე) მსახიობი 

 

 

 1.თოვლის დედოფალი (7 ზღაპრად); 2. მახინჯი 

იხვის ჭუჭული; 3. მეფე შიშველია. 

ჰანს 

ქრისტიან 

ანდერსენი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

   

 

 

# 

15 

კოდი 

20007 

 

სათაური 

ძმები გრიმები 

(ქართულ ენაზე) 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

  1 გლეხის ქალი და ეშმაკი   მერაბ გეგეჭკორი 

  2 ფრაუ ჰოლე   ელენე ყიფშიძე 

 CD 3 უჩინარი კაცუნები   ელენე ყიფშიძე 

  4 მელია და კატა   მერაბ გეგეჭკორი 

  5 მწყემსი ბიჭუნა ძმები გრიმები  ელენე ყიფშიძე 

  6 მძინარე მზეთუნახავი   მედეა ჩახავა 

  7 ბაბუა და შვილიშვილი   მედეა ჩახავა 

  8 გემრიელი ფაფა   მედეა ჩახავა 

  9 ბრემენელი მუსიკოსები   მერაბ გეგეჭკორი 

  10 მელია და ბატები   მერაბ გეგეჭკორი 

 

 

# 

16 

კოდი 

20008 

 

სათაური 

უცხოური ხალხური ზღაპრების 

შედევრები (ქართულ ენაზე) 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

  1 ჯადოქარი   მედეა ჩახავა 

  2 მოხერხებული მწყემსის ქალი   მედეა ჩახავა 

 CD 3 სამი თეთრი ვარდი   გოგი გეგეჭკორი 

  4 ობლები   მერაბ გეგეჭკორი 

  5 სამი ვაშლი ხალხური  გოგი გეგეჭკორი 

  6 სწავლული ძაღლი   მერაბ გეგეჭკორი 

  7 რატომ უღრენს ძაღლი კატას და რატომ ჭამს 

კატა თაგვს? 

  მერაბ გეგეჭკორი 

  8 გონზა და ვიოლინო   გოგი გეგეჭკორი 

      

# 

17 

კოდი 

20009 

 

სათაური 

უცხოური ხალხური ზღაპრების 

შედევრები (ქართულ ენაზე) 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

 CD 1 ჭკვიანი დორილანა   მ. თაბუკაშვილი 

  2 რატომ აქვს ბუზანკალას მხოლოდ ორი 

თვალი? 

  ელენე ყიფშიძე 

  3 ორი პეპელა   ელენე ყიფშიძე 

  4 ლა დანას ოინები ხალხური  მ. თაბუკაშვილი 

  5 სარედადი და მდიდარი ყეყეჩი   ელენე ყიფშიძე 

  6 სიკეთე   ელენე ყიფშიძე 

  7 როგორ შეავსო თავისი ნალია ლა დანამ    მედეა ჩახავა 

  8 ეთილი ირემი   მ. თაბუკაშვილი 

 

# 

18 

კოდი 

20010 

CD 

სათაური 

უცხოური ხალხური ზღაპრების 

შედევრები (ქართულ ენაზე) 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

  1 თაგვის მაჭანკლობა   ელენე ყიფშიძე 



  2 მხდალი კურატა   ელენე ყიფშიძე 

  3 მზეთუნახავის სურათი   მ. თაბუკაშვილი 

  4 სიჭაბუკის მარაო ხალხური  მ. თაბუკაშვილი 

  5 კეთილი და ხარბი   მ. თაბუკაშვილი 

  6 გოგონა, თევზი და მაიმუნი   ელენე ყიფშიძე 

  7 ჯიუტი კაცი   ელენე ყიფშიძე 

 

# 

19 

კოდი 

20011 

 

სათაური 

უცხოური ხალხური ზღაპრების 

შედევრები (ქართულ ენაზე) 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

  1 არწივი და ჭინჭრაქა   ელენე ყიფშიძე 

  2 მხიარული ხარაზი   გოგი გეგეჭკორი 

  3 სახაზინო ხვნა   მერაბ გეგეჭკორი 

 CD 4 რა დღეში გვაგდებს სიხარბე   მედეა ჩახავა 

  5 როგორ გახდა ღარიბი ბიჭი მეფე და 

როგორ მოიყვანა ცოლი ზღვის ფსკერიდან 

ხალხური  მედეა ჩახავა 

  6 ღარიბი კაცის ჩივილი   გოგი გეგეჭკორი 

  7 სამი ვირი   გოგი გეგეჭკორი 

  8 როგორ დაეხმარა ეშმაკი ღარიბ გლეხკაცს   მერაბ გეგეჭკორი 

 

# 

20 

კოდი 

20012 

 

 

სათაური 

უცხოური ხალხური 

ზღაპრების 

შედევრები (ქართულ ენაზე) 

ავტორი  კითხულობენ 

მსახიობები 

  1. ზღაპარი ოქროს მამალზე ნ. ა. რიმსკი–კორსაკოვი, 

ა. პუშკინი 

 ელენე ყიფშიძე, გოგი 

გეგეჭკორი, ა. 

მრევლიშვილი 

 CD 2. ბებერი გულადა და მგელი ხალხური  მერაბ გეგეჭკორი 

  3. მოსამართლე ხალხური  მერაბ გეგეჭკორი 

  4. გრამოტეი და მისი და განეჩკა ხალხური  ელენე ყიფშიძე 

  5. თორმეტი თვე ხალხური  მედეა ჩახავა 

  6. მზის სტუმრები ხალხური  ელენე ყიფშიძე 

  7. დათვი და კოღო ხალხური  მერაბ გეგეჭკორი 

 

# 

21 

კოდი 

20360 
აფხაზური ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი I 
 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.აბრსკილი; 2. ირმის შვილი; 3. აჭარპალი; 3. 

ბრძენი პატარძალი; 4. და-ძმა; 5. გოლიათების 

ქალიშვილი- ნართების რძალი; 6. მოლას 

სიხარბე; 7. თავადი ნაჰარა;  8. მასრელი; 

ნართსითას ვაჟი ნუარსითი; 9. შურისმაძიებელი 

ქალი; 10. თაჭკუმი. 

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

CD   

 

# 

22 

კოდი 

20522 
აფხაზური ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი II 
 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1. ჰაჯაჯა და ჰაჯაჯის სმელას ვაჟიშვილი; ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

23 

კოდი 

20523 
აფხაზური ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი III 
 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

  1.გოლიათების ქალიშვილი ნართების რძალი; ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 



 

 

 

# 

24 

კოდი 

20380 
ოსური ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი I 
 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1 მალიქი; 2. გორაანთ კუდიანის ვაჟი და 

მალიქის ვაჟი; 3. შავი ალდარი. 4. ზორაანთ 

ზორის ამბავი; 5. ოხოხი და ღარიბი კაცის ვაჟი; 6. 

ოქროს ქალის ზღაპარი;  7.  ხანგარი; 8. მზის, 

მთვარისა და ცხვრის ვაჟები; 9. ნაცარქექია ასაგი; 

10. მელა და ვასტირჯი; 11. რატომ არის 

ვასტირჯი მამაკაცთა ღმერთი; 12. ვასტირჯის 

საქორწინო სიმღერა 

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

25 

კოდი 

20524 
ოსური ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი II 
 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.ბოხოხი და ღარიბი კაცის ვაჟი; 2.მზის, 

მთვარისა და ცხვრის ვაჟები; 3. ოქროს ქალის 

ზღაპარი; 4. მალიქი; 5. ოთარაანთ კუდის ვაჟი; 6. 

შავი ავდარი; 7. ხანგარი. 

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

# 

26 

კოდი 

20381 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - X 
 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1 ახალგაზრდა მონადირე;  2. ბაყაყის 

ტყავი; 3. ბრმა და მისი ვაჟები  4. ორი რძალი; 5. 

ორი ძმა; 6. რვა ძმა; 7. სამი ქალის ზღაპარი; 8. 

ტყუპები; 9.  უსარგებლო; 10. ციური სარკის 

ზღაპარი;  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

27 

კოდი 

20382 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XI 
 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1. ჭკვიანი სასიძო; 2. ბატონი და ღარიბი ქალი; 3. 

დათვის ბელის ზღაპარი; 4. ნაბოლარა და მისი 

ძმები; 5. ოქროს ქალის ზღაპარი; 6. ოცი ძმის 

ზღაპარი. 7. ცალთვალა დევი; 8. ჯადოქარი და 

ღარიბი კაცის ვაჟი;  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

28 

კოდი 

20383 
ქართული და ოსური ლეგენდები 

 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.ვარძია; 2. ოსბაყათარი; 3. უასთირჯი; 4. არწივის 

ციხესიმაგრე; 5. ჯილდო; 6. გზა; 7. ცხრაძმურა; 8. 

სიმინდი; 9. დონი; 10. ჯადოსნური წყარო; 11. 

მახამათ თომაითი; 12. ქვაისას ლეგენდა; 13. 

ლეგენდა უსინათლოსი. 

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

# 

29 

კოდი 

20384 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XII 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.ვაჭრის ქალიშვილები; 2. ვაჭრის შვილი; 3. 

ხელმწიფის ვაჟები; 4. მართალი კაცი; 5. მდიდარი 

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 



კაცის კაპიკი; 6. მეჯინიბე; 7. მზე და მთვარე; 8. 

მზის მთა; 9. მზის საკვირველება; 10. მზის, 

მთვარისა და მთის ვაჟები; 11. ორი ძმა; 12. 

ჭკვიანი სასიძო.  

 

 

# 

30 

კოდი 

20385 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XIII 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1.შვიდი ძმა; 2. ბატონი და შვიდი ძმა; 3. ბატონი 

და ქოსატყუილა; 4. ბატონიშვილი და ღარიბი 

კაცის ვაჟი; 5. ბებერი მგელი; 6. ბედნიერი ვირი; 7. 

ბიჭი გოგრა; 8. მბრწინავი თევზი; 9. და-ძმა; 10. 

დათო და ბათო; 11. ღარიბი კაცის ზღაპარი; 12. 

ღარიბი ცოლ-ქმარი.  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

31 

კოდი 

20386 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XIV 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1მღვდელი და მოჯამაგირე; 2. ნაცარქექია; 3. 

მართალი და მტყვანი კაცი; 4. ობოლი 

ქალიშვილი; 5. ორი ძმა; 6. ოქროსთმიანი ქალ-

ვაჟი; 7. სიკვდილზე დარდი; 8. ღარიბი ბიჭი; 9. 

ღარიბი და მელაკუდა; 10. ღორის მწყემსი; 11. 

ცოლი და ქმარი; 12. ჭკვიანი სარძლო.  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

32 

კოდი 

20515 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XVII 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1მელია და მწყერი; 2. როგორ დაღუპა თავისმა 

უჭკუობამ აქლემი; 3. კომბლეს თხები; 4. დედა 

ღორი და მგლები; 5. როგორ დააქორწინა თაგვმა 

შვილი; 6. ღარიბი კაცი და გველი; 

7.ვერცხლისრქებიანი ირემი; 8. ობოლი ბიჭი;  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

33 

კოდი 

20516 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XVIII 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1არწივი; 2.ახალი წელი; 3.გოგო და ბიჭი; 

4.დათვის ვაჟი; 5.დედინაცვალი და ორი ძმა; 6. 

დედისერთა; 7.სამი ძმა; 8. ჭკუა და ბედი.  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

34 

კოდი 

20517 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XIX 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1ეშმაკი და ქურდი; 2.ეშმაკი და ღარიბი კაცი ; 3. 

ეშმაკის ოინები; 4.ვასთირჯი და მღვდელი; 

5.ზღაპარი ერთ გოგოზე; 6. მარტოხელა; 

7.მატყუარა; 8. სამი ძმა.  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

35 

კოდი 

20518 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XX 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1; ერთგული ცოლი; 2.მდიდარი კაცი; 3. მელოტი, 

კოჭლი და დორბლიანი; 4.მთვარე; 5. 

მოტყუებული მატყუარა; 6. მოხერხებული კაცი; 

7. ნაბოლარა; 8. ღარიბი კაცი;  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

36 

კოდი 

20519 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XXI 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 



 

 

 1ორი ბედი; 2.ორი ქურდი; 3. პურ-მარილის ფასი; 

4.დევის საყვარელი; 5. ნაცარქექია; 6.როგორ 

იპოვნეს; 7. რომელი იყო უკეთესი ნივთი; 8. სამი 

ძმა.  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

37 

კოდი 

20520 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XXII 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1სამი გვრიტი; 2. სამი ქურდი ძმა; 3. ქვრივი ქალი; 

4. ქოსა კაცი და მღვდელი; 5.საჩივრები ღარიბ 

კაცზე; 6.სიმართლის მაძიებელი; 7.ქურდი და 

მისი შეგირდი;  8. ტყუილს მოკლე ფეხი აქვს  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 

38 

კოდი 

20521 
ქართული ხალხური ზღაპრები 

აუდიო წიგნი - XXIII 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1ღარიბი კაცი და დევი; 2.ცეროდენა; 3. ცოლ-

ქმარი; 4.ღარიბი კაცის გოგო; 5. ღარიბი ცოლ-

ქმარი; 6. ცალთვალა დევი და სამი ძმა; 7. 

ხელმწიფე და მექათმე;  8. ხელმწიფე და მისი 

ვაჟი.  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

# 

39 

კოდი 

20387 
ქართული მითები და ლეგენდები 

 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1როგორ დაიბადა დარეჯანიანთ-ამირანი; 2. 

ამირანი და მონადირე; 3. დარეჯანიანთ-ამირანი 

და ფასკუნჯი; 4. სიკეთე არ იკარგება; 5. თამარ 

მეფე; 6. ტარიელი; 7. ქვაისას ლეგენდა; 8. წმინდა 

გიორგის ხარი; 9. ხოსრო მეფე; 10. როგორ 

დაიღუპნენ დარეჯანიანნი.  

ხალხური  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

40 20069 საბავშვო ქართული ხალხური 

პოეზიის კრებული 

   

41 20149 

 

CD 

იაკობ გოგებაშვილი დედა ენა (წიგნი 1.  პატარა 

მოთხრობებით, ლექსებით, 

აღწერებით და დედნით, 

წიგნი 2. საკითხავი წიგნი 

ანბანის შემდეგ) 

 ნუგზარ 

ყურაშვილი 

 

 

 

42 20898 

CD 

იაკობ გოგებაშვილი – ბუნების 

კარი. 

აუდიო წიგნი–1 

1 ბეღურა ჩიტის დაჭერა; 2 

კურდღლის ფეხი; 3 კვერნა; 

4 ლომის სიბერე; 5 მაიმუნი 

და მკვახი; 6 მამალი და მისი 

ნათესავები; 7 მარტორქა; 8 

მებაღე ყორანი; 9 მელიას 

ამოზუნზვლის ამბავი; 10 

მგალობელი ჩიტის დაჭერა; 

11 მგერი; 12 მსუნაგი 

თრითინა; 13 პატარა 

მაიმუნის ძმა; 14 ფუჭი 

კაკალი; 15 ქინაქინის ხე; 16 

ქორი; 17 ქვანახშირი; 18 რძე; 

19 შხამიანი გველი და 

უშიშარი ყმაწვილი; 20 

სიყმაწვილე მაიმუნისა; 21 

წავის ამბავი; 22 ციყვი; 23 

წყლის ცვარის 

 მარიამ ბარნაძე 



თავგადასავალი; 24 

უდანაშაულოდ დასჯილი 

თხუნელა; 25 ვეფხვი 

43 20899 

CD 

იაკობ გოგებაშვილი – ბუნების 

კარი. 

აუდიო წიგნი –2 

1 ბეღურა ჩიტები; 2 

ბოსტნის ყარაულები; 3 ბუ; 4 

ბუზები; 5 ჭიანჭველები; 6 

ჩიტის ბუდის ფასი; 7 

ჭრიჭინა; 8 დათვი და 

გარეული გოჭი; 9 დათვი და 

გლეხი; 10 ძერა; 11 

ერთმანეთის ქომაგობა 

პატარა მაიმუნებისა; 12 

ფოცხვერი; 13 

გამაჯავრებელი შროშანი; 14 

განუშორებელი პატარა 

თუთიყუში; 15 გარეული 

ღორი; 16 გარეული სპილო; 

17 ღრუბელი; 18 გულადი 

ზღარბი; 19 ჰაერში 

მოგზაურობა დედოფალასი; 

20 იადონის ცხოვრება; 21 

ირემი; 22 ხე როგორ 

იზრდება; 23 ხერხიანი 

მელა; 24 კოდალა 

 მარიამ ბარნაძე 

44 20900 

CD 

იაკობ გოგებაშვილი – 

საყმაწვილო კონა ბუნების  

მეცნიერებითგან. 

1 წინასიტყვაობა, 

მშობლებსა და 

მასწავლებლებს; 2 

აბრეშუმის ჭიის სამშობლო; 

3 აქლემის საკუჭნაო; 4 

ბუდის წართმევა; 5 დათვი; 

ამხანაგი თამაშობაში; 6 

გონიერი ცხენი; 7 კალია და 

მისი ონავრობა; 8 

კარანდაში; 9 მერცხლები; 10 

მგლის ლეკვები; 11 მგლის 

ოინები; 12 მგლის სიბერე; 13 

ორაგულის დაბადება და 

სიყმაწვილე; 14 ორაგულის 

დაბრუნება სამშობლოში; 15 

საკვირველი ცხოვრება და 

მოქმედება აბრეშუმის 

ჭიისა. 

 მარიამ ბარნაძე 

45 20433 აკაკი წერეთელი ივანე კრილოვის იგავ-

არაკების  თარგმანები 

 ნუგზარ 

ყურაშვილი 

46 20151 

CD 

იაკობ გოგებაშვილი საგანძური - (წიგნი-I 

მხატვრული ნაწარმოებები) 

 ნუგზარ 

ყურაშვილი 

47 20152 

CD 

იაკობ გოგებაშვილი საგანძური - (წიგნი II 

ეთნოგრაფიული და 

ისტორიული ნაწარმოებები) 

 ნუგზარ 

ყურაშვილი 

48 20155 

CD 

სულხან-საბა ორბელიანი საბავშვო ზღაპრები  ნუგზარ 

ყურაშვილი 



49 20156 

CD 

სულხან-საბა ორბელიანი „სიბრძნე სიცრუისა“  ნუგზარ 

ყურაშვილი 

50 20185 

CD 

ოტია იოსელიანი  „დაჩის ზღაპრები“(საბავშვო 

ნაწარმოები) 

 ნუგზარ 

ყურაშვილი 

51 კოდი 

20128 

 

სათაური 

საბავშვო ლიტერატურა 

ავტორი  კითხულობს 

  1.საქართველოს სახელმწიფო 

ჰიმნი 

დათო მაღრაძე  ხათუნა 

კენჭუაშვილი 

 CD 2.მერცხალი და მეცხვარე; 

მატყუარას გამოაშკარავება; 

დედის დარიგება; პატარა 

წრუწუნა; ვირის ჭკუა; მუქარა; 

ორი მეგობარი; მწყერი და 

ღამურა; ორის სახნისიდა სხვა. 

იაკობ გოგებაშვილი   

  3.მელია და მწევრები; სოფლის 

მშენებლები. 

სულხან-საბა ორბელიანი   

  4.გაზაფხულის ნიშნები; 

ვაშლები; ვინ უფრო გიყვარს?; 

ხელთათმანი; რად გვიყვარს 

გოგებაშვილის დედა-ენა; 

თედო რაზიკაშვილი   

  5.კრეჭანა; ფიროსმანი; ბებოს 

ჯოხი; გვიყვარს მშვენიერი 

გაზაფხული; გულკეთილი 

ცაცა; კურკა; კარი; თოვლი და 

ენძელა; ყველაზე ყოჩაღი; 

კეთილი ამხანაგები და სხვა. 

რევაზ ინანიშვილი   

  6.მოდის გაზაფხული; რატომ 

იბანს კატა ხელ-პირს ჭამის 

შემდეგ?; მოხუცი ბაბუა და 

შვილიშვილი; ჩიტის ბუდე; 

ბალზე; უქნარა; ნერგი; წმინდა 

ნინო; სოკო; ერთაწმინდა; 

ეკატერინე გაბაშვილი; შიო 

მღვიმელი 

იროდიონ ევდოშვილი   

 

 

 

# 

 

კოდი 

 

ავტორი სათაური  კითხულობს 

 

52 20121 

DVD 

ვიდეო კომიქსი 

(მულტი)  წიგნი I 

1. გვრიტი; 2. რწყილი და ჭიანჭველა; 

3. ვიტვიტა და ბათურა; 4. ჩიტი და 

მელა. 

 გოგი გეგეჭკორი; 

ელენე ყიფშიძე 

53 20122 

DVD 

ვიდეო კომიქსი 

(მულტი) წიგნი II 

1. მეფე და მხატვარი; 2. თხა და მელა; 

3. ძალა ერთობაშია; 4. ლომი და 

თაგვი; 5. მგელი და ბატკანი. 

 გოგი გეგეჭკორი; 

ელენე ყიფშიძე; 

გურამ საღარაძე 

54 20125 

DVD 

ვიდეო კომიქსი 

(მულტი) წიგნი III 

1. ხუთი გოჭის ამბავი; 2. 

ხუთკუნჭულა; 3. კატის მოსარჩლე 

ვეფხვი 

 გოგი გეგეჭკორი; 

ელენე ყიფშიძე; 

მერაბ გეგეჭკორი. 

55 20361 

DVD 

ვიდეო კომიქსი 

(მულტი წიგნი)IV 

უქნარა - ქართული ხალხური 

ზღაპარი 

 მერაბ გეგეჭკორი; 



56 20124 

DVD 

აზა ბასლანიძე 

 

„მხიარული ფიქრები „(საბავშვო 

ლექსები) მუსიკალური გაფორმებით 

და ფოტო სლაიდებით: 

 აზა ბასლანიძე 

 

 

57 20355 

DVD 

მათემატიკა - 

ვიდეო 

გაკვეთილები 

სახალისო მათემატიაკა 

პატარებისათვის (3 დან 6 წლამდე) 

 ხათუნა 

კენჭუაშვილი 

 

 

58 20296 

CD 

კავკასიური 

ზღაპრები და 

თქმულებები 

ქართული, სომხური, ჩეჩნური, 

ლეკური, აზერბაიჯანული და სხვა 

ზღაპრები,  

 ნუგზარ ყურაშვილი 

59 20526 

CD 

კავკასიის ხალხთა 

ფოლკლორი 

აფხაზური ფოლკლორი (ზღაპრები, 

მითები, ლეგენდები) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

60 20696 
CD 

კარლო კოლოდი პინოკიოს თავგადასავალი – 

ზღაპარი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

61 20711 
CD 

ანტუან დე სენტ 

ეგზიუპერი 
პატარა უფლისწიული – 

ალეგორიული ნოველა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

62 20149 აუდიო წიგნი -1 საბავშვო ლექსების კრებული და 

იგავ-არაკები (22 ლექსი და 40 იგავ-

არაკები); ამონარიდები დედა- 

ენიდან 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

63 20952 აუდიო წიგნი -2 საბავშვო ლექსების კრებული და 

იგავ-არაკები (22 ლექსი და 40 იგავ-

არაკები); ამონარიდები დედა- 

ენიდან 

 ნუგზარ ყურაშვილი. 

 

აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუთა კავშირი „ჰერა“ 

მის: 0103. ქ. თბილისი. გურჯაანის ქ. #22 

ტელ: (+995 32) 277 40 67;   მობ: 597 71 05 81 

ელ. ფოსტა:abkusin@hotmail.com 

www.facebook.com/Studia.hera 

ვებ. გვერდი:   www.abh.ge 

საბანკო რეკვიზიტები: 

„ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია“ 

მფო:UGEBGE22 

ანგარიშის # GE46VT6600000007213608 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 249265049 

mailto:abkusin@hotmail.com


სოციალური საწარმო–„აუდიო-მულტი სტუდია ჰერა“. 

ქართველი და უცხოელი მწერლებისა და პოეტების 

მხატვრული, სამეცნიერო-პოპულარული და საგანმანათლებლო  

ლიტერატურის აუდიო წიგნების ჩამონათვალი 

დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით. 

ტელ:558 77 77 60; 597 71 05 81, 557 33 21 00 

 
#1 კოდი 

   

20834 

 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი I) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.იოვანე საბანისძე წამებაი წმინდისა და ნეტარისა 

ჰაბოისი  (ძირითადი ტექსტი; 

ახსნა-განმარტება სკოლის 

მოსწავლეთათვის) 

 ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

  2.ხალხური ზღაპარი  ბაქია კურდღელი  ელენე ყიფშიძე 

  3. ვაჟა ფშაველა გოგოთურ და აფშინა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. აკაკი წერეთელი ენას გიწუნებ ფშაველო  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. ანა კალანდაძე შორია თამარ!  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6. პაოლო იაშვილი წერილი დედას  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. საიათნოვა რა ზარბაბი!  ნუგზარ ყურაშვილი 

 
#2 კოდი 

   

20835 

 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი II) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.იაკობ ცურტაველი 

(ხუცესი) 

შუშანიკის წამება (ძირითადი 

ტექსტი; ახსნა-განმარტება 

სკოლის მოსწავლეთათვის). 

 ნინო მითაიშვილი 

  2.გალაქტიონ ტაბიძე დედაო ღვთისა!  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.ხალხური ზღაპარი ხუთკუნჭულა  გოგი გეგეჭკორი 

  4.გრიგოლ ორბელიანი პასუხი შვილთა  ელდინო საღარაძე 

  5.ილია ჭავჭავაძე  ნანა შვილო  ელდინო საღარაძე 

  6.იოსებ ნონეშვილი დედა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. გალაქტიონ ტაბიძე დედაო ღვთისავ, მზეო მარიამ  ნუგზარ ყურაშვილი 

 
#3 კოდი 

20836   

 

 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი III) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.გიორგი მერჩულე „.ცხოვრებაი წმინდაი გრიგოლ 

ხანძთელისა“ (ძირითადი 

ტექსტი; ახსნა-განმარტება 

სკოლის მოსწავლეთათვის) 

 კახაბერ ღირსიაშვილი 

  2.მირზა გელოვანი დამაცადე ნატყვიარზე, 

ჩავიფინო ბალახი 

 გიორგი 

მეგრელიშვილი 

  3.ნიკოლოზ ბარათაშვილი ტანო–ტატანო  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4.აკაკი წერეთელი ციცინათელა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5.ალექსანდრე ჭავჭავაძე ვაჰ, სოფელსა ამას!  ელდინო საღარაძე 

  6.გიორგი ლეონიძე ნინო წმინდის ღამე  ელდინო საღარაძე 

  7. ხალხური ზღაპარი სიმართლე  მ. თაბუკაშვილი 

 

 
#4 კოდი 

20837  

 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი IV) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 



  1.მიხეილ ჯავახიშვილი ჯაყოს ხიზნები  კახაბერ ღირსიაშვილი 

  2.ვაჟა ფშაველა ამირანი  ელდინო საღარაძე 

  3. ხალხური ზღაპარი ჭინჭრაქა  მერაბ გეგეჭკორი 

  4.ფრიდონ ხალვაში ბალადა მეჩონგურეზე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5.პაოლო იაშვილი დარიანული  კახაბერ ღირსიაშვილი 

  6.დავით აღმაშენებელი გალობანი სინანულისანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. ტიციან ტაბიძე მეწყერი მეწყერთან  ელდინო საღარაძე 

 
#5 კოდი 

  20838 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი V) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.ალექსანდრე ყაზბეგი ხევისბერი ბოჩა  ნიკოლოზ წივილაძე 

  2.გალაქტიონ ტაბიძე მთაწმინდის მთვარე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.ხალხური ზღაპარი დათვი და მელა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4.კოლაუ ნადირაძე საქორწინო მოგზაურობა 

მთვარესთან ერთად 

 ელდინო საღარაძე 

  5.ვაჟა ფშაველა გოგოთურ და აფშინა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6.გალაქტიონ ტაბიძე ეფემერა  ელდინო საღარაძე 

  7. იოსებ გრიშაშვილი რა კარგი ხარ!  ნუგზარ ყურაშვილი 

 
#6 კოდი  

20839 

 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი VI) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.ილია ჭავჭავაძე ოთარაანთ ქვრივი  ნინო მითაიშვილი 

  2.ხალხური ზღაპარი ბრძნული წესი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.აკაკი წერეთელი ილიას მოკვლის გამო  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4.პაოლო იაშვილი ელენე დარიანის დღიურები  ელდინო საღარაძე 

  5.ილია ჭავჭავაძე ჩემო კარგო ქვეყანავ  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6.ნიკოლოზ ბარათაშვილი მერანი  ნინო მითაიშვილი 

  7. დავით კლდიაშვილი  ირინეს ბედნიერება  ნუგზარ ყურაშვილი 

 
#7 კოდი 

20840  

 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი VII) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.ნიკო ლორთქიფანიძე  შელოცვა რადიოთი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. კესანე გვეტაძე ბაჭია, ციცია და ბანჯგალა, 

დათუჩა და სხვა. 

 კესანე გვეტაძე 

  3. აკაკი წერეთელი – ი. 

კრილოვის იგავ–არაკების 

თარგმანი 

ყვავი და მელა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4.დავით კლდიაშვილი დარისპანის გასაჭირი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5.ვაჟა ფშაველა  ალუდა ქეთელაური  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6.ანა კალანდაძე შორია თამარ  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. ტერენტი გრანელი  მე და გალაქტიონი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 
#8 კოდი 

  20841 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი VIII) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 



  1.ვაჟა ფშაველა  ჩხიკვთა ქორწილი  ხათუნა კენჭუაშვილი 

  2. აკაკი წერეთელი გამზრდელი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. გრიგოლ რობაქიძე მიწის სჯული  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4.ვაჟა ფშაველა  ბახტრიონი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5.ხალხური ზღაპარი მძლეთა–მძლე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6.დავით გურამიშვილი დავითიანი  ჯემალ მონიავა 

  7. ვალერიან 

გაფრინდაშვილი 

სენტიმენტალური ტრიოლეტი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 
#9 კოდი 

  20842 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი IX) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.დავით კლდიაშვილი სამანიშვილის დედინაცვალი  კახაბერ ღირსიაშვილი 

  2. ალექსანდრე ჭავჭავაძე გოგჩა  კახაბერ ღირსიაშვილი 

  3. გრიგოლ ორბელიანი პასუხი შვილთა  ელდინო საღარაძე 

  4. ხალხური ზღაპარი ნაცარქექია  ელდინო საღარაძე 

  5.ვაჟა ფშაველა ალუდა ქეთელაური  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6.ილია ჭავჭავაძე პასუხის პასუხი  ელდინო საღარაძე 

  7. შოთა ნიშნიანიძე ელასა, მელასა  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 
#10 კოდი 

  20843 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი X) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.თედო რაზიკაშვილი მონადირე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ხალხური ზღაპარი ძალა ერთობაშია  გურამ საღარაძე 

  3. ვაჟა ფშაველა  ბახტრიონი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. აკაკი წერეთელი თაგუნა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5.გიორგი ლეონიძე ნინო წმინდის ღამე  ელდინო საღარაძე 

  6.ვაჟა ფშაველა მე ჩონგურს აღარ ვაჟღერებ  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. ილია ჭავჭავაძე ნანა  ელდინო საღარაძე 

 

 
#11 კოდი 

  20844 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი XI) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1. ილია ჭავჭავაძე აჩრდილი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. აფხაზური ზღაპარი აბრსკილი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. ვაჟა ფშაველა სისხლის ძიება  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4.დუტუ მეგრელი ქართველი დედის ლოცვა  ელდინო საღარაძე 

  5.ტერენტი გრანელი მე და გალაქტიონი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6. ტიციან ტაბიძე მეწყერი მეწყერთან  ელდინო საღარაძე 

      

 

 
#12 კოდი 

   

20845 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი XII) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.დავით კლდიაშვილი  სოლომონ მორბელაძე 8.00 ნუგზარ ყურაშვილი 



  2. აკაკი წერეთელი ნათელა (პოეზია) ძველებური 

ამბავი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. ხალხური ზღაპარი მატყუარა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. ადამ მიცკევიჩი ისადმი – პოეზია  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. ნიკოლოზ ბარათაშვილი ბედი ქართლისა  ნინო მითაიშვილი 

  6. ტიციან ტაბიძე მეწყერი მეწყერთან  ელდინო საღარაძე 

  7. გალაქტიონ ტაბიძე ლურჯა ცხენები  ელდინო საღარაძე 

 
#13 კოდი 

  20846 

 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი XIII) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.მიხეილ ჯავახიშვილი ლამბალო და ყაშა 8.00 მარიამ შიშნიაშვილი 

  2. ხალხური ზღაპარი მელა და ვასტირჯი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. დავით გურამიშვილი სწავლა მოსწავლეთა  ჯემალ მონიავა 

  4. ილია ჭავჭავაძე მეფე დიმიტრი თავდადებული  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. ანა კალანდაძე ყაყაჩოსა სიწითლითა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6. ვაჟა ფშაველა მე ჩონგურს აღარ ვაჟღერებ  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. ილია ჭავჭავაძე პოეტი  ელდინო საღარაძე 

 

 
#14 კოდი 

   

20847 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი XIV) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.იაკობ გოგებშვილი იავნანამ რა ჰქმნა 8.00 კახაბერ ღირსიაშვილი 

  2. ქართულ–ოსური 

ლეგენდებიდან 

ოს ბაყათარი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. ილია ჭავჭავაძე  განდეგილი – ლეგენდა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. ვაჟა ფშაველა  გველისმჭამელი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. აკაკი წერეთელი ღამურა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6. ნიკოლოზ ბარათაშვილი ღამე ყაბახზედ  ბექა სონღულაშვილი 

      

 

 
#15 კოდი 

   

20848 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი XV) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.გურამ დოჩანაშვილი კაცი, რომელსაც ლიტერატურა 

ძლიერ უყვარდა 

8.00 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ხალხური ზღაპარი ამირანი და მონადირე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.  ვაჟა ფშაველა სტუმარ–მასპინძელი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. ილია ჭავჭავაძე ყვარლის მთებს  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. აკაკი წერეთელი ღამურა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6. ანა კალანდაძე მოდიოდა ნინო მთებით  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. შოთა ნიშნიანიძე ელასა–მელასა  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 
#16 კოდი 

  20849 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი XVI) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.ილია ჭავჭავაძე გლახის ნაამბობი 8.00 ნინო მითაიშვილი 

  2. აკაკი წერეთელი მესტვირული  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. ანა კალანდაძე ყაყაჩოსა სიწითლითა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. გალაქტიონ ტაბიძე დომინო  ელდინო საღარაძე 



  5. ილია ჭავჭავაძე ბაზალეთის ტბა  ელდინო საღარაძე 

  6. ტერენტი გრანელი ჩემი ბედი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. ხალხური ზღაპარი ცეროდენა  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 
#17 კოდი 

  20850 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი XVII) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.აკაკი წერეთელი პატარა კახი 8.00 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ილია ჭავჭავაძე სარჩობელაზედ  ნინო მითაიშვილი 

  3. ხალხური ზღაპარი ოქროსთმიანი ქალ–ვაჟი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. ალექსანდრე ჭავჭავაძე მიველ წალკოტს სანუგეშოდ  კახაბერ ღირსიაშვილი 

  5. ვალერიან 

გაფრინდაშვილი 

ღამის ფოთლები  ელდინო საღარაძე 

  6. ვაჟა ფშაველა კაი ყმა  ელდინო საღარაძე 

  7. გალაქტიონ ტაბიძე მე და ღამე  ელდინო საღარაძე 

 

 
#18 კოდი 

   

20851 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი XVIII) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.არჩილ სულაკაური ზევით და ქვევით 8.00 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ხალხური ზღაპარი კატის მოსარჩლე ვეფხვი  მერაბ გეგეჭკორი 

  3. ეკატერინე გაბაშვლილი მაგდანას ლურჯა  ბექა სონღულაშვილი 

  4. აკაკი წერეთელი ილიას მოკვლის გამო  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. ილია ჭავჭავაძე ჩემო კარგო ქვეყანავ  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6. ტიციან ტაბიძე ანანურთან  ელდინო საღარაძე 

  7. შოთა ნიშნიანიძე ცა ქუდად, მიწა ქალამნად  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 
#19 კოდი 

  20852 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი XIX) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.ნოდარ წულეისკირი დავით აღმაშენებლის ქვა 8.00 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ვაჟა ფშაველა კოსმოპოლიტიზმი და 

პატრიოტიზმი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. ხალხური ზღაპარი რწყილი და ჭიანჭველა  ელენე ყიფშიძე 

  4. გრიგოლ ორბელიანი პასუხი შვილთა  ელდინო საღარაძე 

  5. ილია ჭავჭავაძე პასუხის პასუხი  ელდინო საღარაძე 

  6. იოსებ ნონეშვილი დედა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. პაოლო იაშვილი წერილი დედას  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 
#20 კოდი 

   

20853 

სასკოლო პროგრამა ერთი 

საუკეთესო მოთხრობა და 6 

საუკეთესო ლექსი ან პოემა 

(აუდიო წიგნი XX) 

სათაური ფასი კითხულობს 

 

  1.ნიკო ლორთქიფანიძე დადიანის ასული და 

მათხოვარი 

8.00 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ხალხური ზღაპარი ხუთკუნჭულა  გოგი გეგეჭკორი 

  3. ილია ჭავჭავაძე მეფე დიმიტრი თავდადებული  ნუგზარ ყურაშვლი 

  4. ლადო ასათიანი საქართველოში იბადებოდნენ  ნუგზარ ყურაშვლი 

  5. ვაჟა ფშაველა  ალუდა ქეთელაური  ნუგზარ ყურაშვლი 

  6. ნიკოლოზ ბარათაშვილი ტანო ტატანო  ნუგზარ ყურაშვილი 



  7. კოლაუ ნადირაძე საქორწინო მოგზაურობა 

მთვარესთან ერთად. 

 ელდინო საღარაძე 

 

 
#21 კოდი 

20469   

 

 

ქართველი და უცხოელი პოეტების 

რჩეული ლექსების კრებული 

(ქართულ, რუსულ და ინგლისურ 

ენებზე) 

 

სათაური  კითხულობს 

 

  1.გალაქტიონ ტაბიძე სილაჟვარდე ანუ 

ვარდი სილაში 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. აკაკი წერეთელი ენას გიწუნებ 

ფშაველო 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. მ. ლერმონტოვი დემონი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. ბესარიონ გაბაშვილი ტანო-ტატანო  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. საიათნოვა რა ზარბაბი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6. ლადო ასათიანი საქართველოში 

იბადებოდნენ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. ხალხური ლექსი ვეფხისა და 

მოყმისა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  8. უილიამ შექსპირი ლექსი ინგლისურ 

ენაზე 

 გიორგი 

მეგრელიშვილი 

  9. თომას ჰუდი ლექსი ინგლისურ 

ენაზე 

 გიორგი 

მეგრელიშვილი 

  10. ალექსანდრე პუშკინი ლექსი რუსურ ენაზე  გიორგი 

მეგრელიშვილი 

  11. ვალენტინ გაფტი ლექსი რუსურ ენაზე  გიორგი 

მეგრელიშვილი 

  12. სხვა რჩეული ლექსები   ნუგზარ ყურაშვილი 

გიორგი 

მეგრელიშვილი 

 

 
#22 კოდი 

20573  

 

 

ქართველი კლასიკოსებისა და 

თანამედროვე პოეტების რჩეული 

ლექსების კრებული (სასკოლო 

პროგრამა) აუდიო წიგნი I 

სათაური  კითხულობს 

 

  1.აკაკი წერეთელი ციცინათელა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ანა კალანდაძე მე აშუღი ვარ  ნუგზარ ყურაშვილი 

 CD 3. გალაქტიონ ტაბიძე მთაწმინდის მთვარე  ელდინო საღარაძე 

  4. ბესიკი  სევდის ბაღს  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. გიორგი შატბერაშვილი დედის ეზოში  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6. ვაჟა ფშაველა  ბახტრიონი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. ილია ჭავჭავაძე  ქართლის დედა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  8. მირზა გელოვანი დედას  ნუგზარ ყურაშვილი 

  9. მურმან ლებანიძე გვიან გავიღვიძეთ  ნუგზარ ყურაშვილი 

  10. ნიკოლოზ ბარათაშვილი ფიქრი მტკვრის პირას  ნინო მითაიშვილი 

  11. დავით გურამიშვილი დავითიანი 

(სასკოლო) 

 ჯემალ მონიავა 

      

 
#23 კოდი 

20574  

 

 

ქართველი კლასიკოსების და 

თანამედროვე პოეტების რჩეული 

ლექსების კრებული (სასკოლო 

პროგრამა) აუდიო წიგნი II 

სათაური  კითხულობს 

 

  1. აკაკი წერეთელი სულიკო  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. გრიგოლ ორბელიანი  მუხამბაზი  ნუგზარ ყურაშვილი 



 CD 3. გრიგოლ რობაქიძე პასუხი ევროპის 

პოეტებს 

 ელდინო საღარაძე 

      

  4. ვალერიან გაფრინდაშვილი სენტიმენტალური 

ტრიოლეტი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. ვაჟა ფშაველა ამირანი  ელდინო საღარაძე 

  6. ილია ჭავჭავაძე კაკო ყაჩაღი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. ილია ჭავჭავაძე  რა გითხრათ, რით 

გაგახაროთ 

(პუბლიცისტიკა) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  8. კოლაუ ნადირაძე საქორწინო 

მოგზაურობა 

მთვარესთან ერთად 

 ელდინო საღარაძე 

  9. მირზა გელოვანი შავლეგო  ელდინო საღარაძე 

  10. ნიკოლოზ ბარათაშვილი სულო ბოროტო  ნინო მითაიშვილი 

  11. პაოლო იაშვილი ფარშავანგები 

ქალაქში 

 ელდინო საღარაძე 

 

 
#24 კოდი 

20575  

 

 

ქართველი კლასიკოსების და 

თანამედროვე პოეტების რჩეული 

ლექსების კრებული (სასკოლო 

პროგრამა) აუდიო წიგნი III 

სათაური  კითხულობს 

 

  1. გალაქტიონ ტაბიძე მთაწმინდის მთვარე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. დავით აღმაშენებელი გალობანი 

სინანულისანი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 CD 3. ადამ მიცკევიჩი ისადმი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. გიორგი ლეონიძე ვეფხისტყაოსანს  ელდინო საღარაძე 

  5. ვაჟა ფშაველა რამ შექმნა ადამიანად  ელდინო საღარაძე 

  6. გრიგოლ ორბელიანი თამარ მეფის სახე 

ბეთანიაზე 

 ნინო მითაიშვილი 

  7. ხალხური თავფარავნელი 

ჭაბუკი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  8. ვაჟა ფშაველა მე ჩონგურს აღარ 

ვაჟღერებ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  9. ილია ჭავჭავაძე აჩრდილი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  10. იოსებ ნონეშვილი შენ საქართველოს 

დედოფლობა 

დაგშვენდებოდა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  11. ტიციან ტაბიძე მეწყერი მეწყერთან  ელდინო საღარაძე 

 
#25 კოდი 

20576  

 

 

ქართველი კლასიკოსების და 

თანამედროვე პოეტების რჩეული 

ლექსების კრებული (სასკოლო 

პროგრამა) აუდიო წიგნი IV 

სათაური  კითხულობს 

 

  1. ანა კალანდაძე საქართველო ლამაზო  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ვალერიან გაფრინდაშვილი სენტიმენტალური 

ტრიოლეტი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 CD 3. გიორგი ლეონიძე ყივჩაღის პაემანი  ელდინო საღარაძე 

  4. ვაჟა ფშაველა გველის მჭამელი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. დუტუ მეგრელი ქართველი დედის 

ლოცვა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  6. ილია ჭავჭავაძე ჩემო კალამო  ელდინო საღარაძე 

  7. მუხრან მაჭავარიანი შენ სისხლო ჩემო  ნუგზარ ყურაშვილი 

  8. გიორგი ლეონიძე ციცარი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  9. პაოლო იაშვილი ელენე დარიანის 

დღიურები 

 ელდინო საღარაძე 

  10. რობერტ ბენსი ადრეა ჩემი  ნუგზარ ყურაშვილი 



გათხოვება 

  11. საიათნოვა დაგინახო  ნუგზარ ყურაშვილი 

 
#26 კოდი 

20577 

 

 

ქართველი კლასიკოსების და 

თანამედროვე პოეტების რჩეული 

ლექსების კრებული (სასკოლო 

პროგრამა) აუდიო წიგნი V 

სათაური  კითხულობს 

 

  1. აკაკი წერეთელი ყვავი და მელა (ივ. 

კრილოვის იგავ–

არაკი) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ბესიკი ტანო ტატანო  ნუგზარ ყურაშვილი 

 CD 3. დავით გურამიშვილი მოთქმა ხმითა  ჯემალ მონიავა 

  4. ილია ჭავჭავაძე  ბედნიერი ერი  ელდინო საღარაძე 

      

  5. ვაჟა ფშაველა დამსეტყვე ცაო  ელდინო საღარაძე 

  6. ნიკოლოზ ბარათაშვილი ბედი ქართლისა  ნინო მითაიშვილი 

  7. სიმონ ჩიქოვანი მგზავრის სიმღერა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  8. დავით გურამიშვილი სწავლა მოსწავლეთა  ჯემალ მონიავა 

  9. ილია ჭავჭავაძე პოეტი  ელდინო საღარაძე 

  10. ვაჟა ფშაველა მე ჩონგურს აღარ 

ვაჟღერებ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 
#27 კოდი 

20578  

 

 

ქართველი კლასიკოსების და 

თანამედროვე პოეტების რჩეული 

ლექსების კრებული (სასკოლო 

პროგრამა)  აუდიო წიგნი VI 

სათაური  კითხულობს 

 

  1. გალაქტიონ ტაბიძე ეფემერა  ელდინო საღარაძე 

  2. ვაჟა ფშაველა სტუმარ–მასპინძელი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 CD 3. ილია ჭავჭავაძე ჩემო კარგო ქვეყანავ  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. აკაკი წერეთელი  ილიას მოკვლის გამო  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. გრიგოლ ორბელიანი ჰე, ივერიავ  ნინო მითაიშვილი 

  6. გრიგოლ რობაქიძე მიწის სული  ელდინო საღარაძე 

  7. იოსებ გრიშაშვილი რა კარგი ხარ  ნუგზარ ყურაშვილი 

  8. ნიკოლოზ ბარათაშვილი მერანი  ნინო მითაიშვილი 

  9. პაოლო იაშვილი პოეზია  კახაბერ ღირსიაშვილი 

  10. ირაკლი აბაშიძე ქართველი მეომრები  ნუგზარ ყურაშვილი 

 
#28 კოდი 

20579  

 

 

ქართველი კლასიკოსების და 

თანამედროვე პოეტების რჩეული 

ლექსების კრებული (სასკოლო 

პროგრამა)  აუდიო წიგნი VII 

სათაური  კითხულობს 

 

  1. აკაკი წერეთელი  განდეგილი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ალექსანდრე ჭავჭავაძე გოგჩა  კახაბერ ღირსიაშვილი 

 CD 3. ვაჟა ფშაველა  ალუდა ქეთელაური  ნუგზარ ყურაშვილი 

  4. ანა კალანდაძე ყაყაჩოსა სიწითლითა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  5. გალაქტიონ ტაბიძე დომინო  ელდინო საღარაძე 

  6. შოთა ნიშნიანიძე ცა ქუდად, მიწა 

ქალამნად 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. აკაკი წერეთელი მესტვირული  ნუგზარ ყურაშვილი 

  8. ნიკოლოზ ბარათაშვილი რად ყვედრი კაცსა  ნინო მითაიშვილი 

  9. გრიგოლ ორბელიანი  საღამო 

გამოსალმებისა 

 ელდინო საღარაძე 

  10. ილია ჭავჭავაძე  ბაზალეთის ტბა  ელდინო საღარაძე 

  11. ტერენტი გრანელი ჩემი ბედი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  12. ტიციან ტაბიძე ანანურთან  ელდინო საღარაძე 

 

 



#29 კოდი 

20580  

 

 

ქართველი კლასიკოსების და 

თანამედროვე პოეტების რჩეული 

ლექსების კრებული (სასკოლო 

პროგრამა)  აუდიო წიგნი VIII 

სათაური  კითხულობს 

 

  1. აკაკი წერეთელი ღამურა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ანა კალანდაძე მოდიოდა ნინო 

მთებით 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 CD 3. ალექსანდრე ჭავჭავაძე ვახ, სოფელსა ამას  ელდინო საღარაძე 

      

  4. გიორგი ლეონიძე ნინო წმინდის ღამე  ელდინო საღარაძე 

  5. გრიგოლ ორბელიანი სადღეგრძელო, ომის 

შემდგომ ღამე ლხინი 

ერევნის სიახლოვეს 

 ნინო მითაიშვილი 

  6. გრიგოლ რობაქიძე მიწის სჯული  ნუგზარ ყურაშვილი 

  7. იოანე შავთელი გალობანი ვარძიისა 

ღვთისმშობლისანი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  8. ვაჟა ფშაველა ჯარისკაცის წერილი 

დედას 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  9. შოთა ნიშნიანიძე ელასა მელასა, ანუ 

ქართული ნადიმი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  10. ილია ჭავჭავაძე  ნანა  ელდინო საღარაძე 

 
#30 კოდი 

20581  

 

 

ქართველი კლასიკოსების და 

თანამედროვე პოეტების რჩეული 

ლექსების კრებული (სასკოლო 

პროგრამა) აუდიო წიგნი IX 

სათაური  კითხულობს 

 

  1. აკაკი წერეთელი გამზრდელი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ანა კალანდაძე შორია, თამარ  ნუგზარ ყურაშვილი 

 CD 3. გალაქტიონ ტაბიძე მე და ღამე  ელდინო საღარაძე 

  4. გრიგოლ ორბელიანი პასუხი შვილთა  ელდინო საღარაძე 

  5. ტერენტი გრანელი მე და გალაქტიონი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  6. ნიკოზ ბარათაშვილი რჩეული შვიდი 

ლექსი 

 ბექა სონღულაშვილი 

  7. ვაჟა ფშაველა კაი ყმა  ელდინო საღარაძე 

  8. იოსებ ნონეშვილი დედა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  9. პაოლო იაშვილი წერილი დედას  ნუგზარ ყურაშვილი 

  10. ილია ჭავჭავაძე პასუხის პასუხი  ელდინო საღარაძე 

  11. შოთა ნიშნიანიძე ცოტნე დადიანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#31 კოდი 

20063 

 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.იაკობ გოგებაშვილი იავნანამ რა ჰქმნა?  კახაბერ ღირსიაშვილი 

  2.ნიკო ლომოური ქაჯანა  კახაბერ  ღირსიაშვილი 

  3.გურამ რჩეულიშვილი ნელი ტანგო  ჯემალ მონიავა 

 

 

#32 კოდი 

20034 
ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი I 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.მიხეილ ჯავახიშვილი დამდნარი ჯაჭვი  კახაბერ ღირსიაშვილი 

  2.ნოდარ დუმბაძე  დიდრო  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.ოთარ ჩხეიძე უხსენებელი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#33 კოდი ავტორი სათაური ფასი კითხულობენ 



 

20189 
სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი II 

(ლარი)  

 CD 1.ბასილ მელიქიშვილი ორფეხი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.გოდერძი ჩოხელი დევების ნასოფლარი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.ნოდარ დუმბაძე კუკარაჩა  ეკატერინე ხატიაშვილი 

 

#34 კოდი 

 

20190 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი III 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.დავით კლდიაშვილი სამანიშვილის 

დედინაცვალი 

 კახაბერ ღირსიაშვილი 

  2.დემნა შენგელაია  კაცს  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.რევაზ ინანიშვილი  ერთი ბოთლი 

შამპანიური 

 ჯემალ მონიავა 

 

#35 კოდი 

 

20549 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი IV 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.გურამ რჩეულიშვილი ირინა და მე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.მიხეილ ჯავახიშვილი რკინის საცერი  ნინო მითაიშვილი 

  3.რევაზ ინანიშვილი გაზაფხულის პირის 

ნათელი სურათი 

 ჯემალ მონიავა 

 

#36 კოდი 

 

20550 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი V 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.ვაჟა ფშაველა ჩხიკვთა ქორწილი  ხათუნა კენჭუაშვილი 

  2.რევაზ ინანიშვილი ცისფერი გორგალი  ჯემალ მონიავა 

  3.რეზო ჭეიშვილი გია  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#37 კოდი 

 

20551 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი VI 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.გოდერძი ჩოხელი უცნაური კვერცხი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.კონსტანტინე გამსახურდია ხოგაის მინდია  ნინო მითაიშვილი 

  3. ჯემალ თოფურიძე დიოსკურია  ნუგზარ ყურაშვილი 

#38 კოდი 

 

20553 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი VIII 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.გოდერძი ჩოხელი ხუჭუჭულა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.გურამ რჩეულიშვილი ირინა  ჯემალ მონიავა 

  3.ნოდარ დუმბაძე ძაღლი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#39 კოდი 

 

20554 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი IX 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.გოდერძი ჩოხელი ღვთის შვილი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.გურამ რჩეულიშვილი ესტატე  ჯემალ მონიავა 

  3.მიხეილ ჯავახიშვილი ყბაჩამ დაიგვიანა  ნუგზარ ყურაშვილი 



 

#40 კოდი 

 

20555 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი X 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.გოდერძი ჩოხელი  ანგელოზთღამეობა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.ვაჟა ფშაველა  შვლის ნუკრის 

ნაამბობი 

 ხათუნა კენჭუაშვილი 

  3.რევაზ ინანიშვილი ანდერძი  ჯემალ მონიავა 

 

#41 კოდი 

 

20556 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XI 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.გოდერძი ჩოხელი   გუგულის ღალა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.ნოდარ დუმბაძე მზიანი ღამე  ეკატერინე ხატიაშვილი 

  3.რევაზ ინანიშვილი ოჩოპინტრე  ჯემალ მონიავა 

 

#42 კოდი 

 

20557 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XII 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. ვაჟა ფშაველა სათაგური  ხათუნა კენჭუაშვილი 

  2.ვასილ ბარნოვი სული მთვლემარე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.ნოდარ დუმბაძე კუკარაჩა  ეკატერინე ხატიაშვილი 

 

 

#43 კოდი 

 

20558 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XIII 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. გოდერძი ჩოხელი დედის ჩიქილა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.გრიგოლ რობაქიძე ენგადი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.რევაზ ინანიშვილი საბრალო ბიძაჩემი  ჯემალ მონიავა 

 

 

#44 კოდი 

20559 

 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XIV 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. გოდერძი ჩოხელი სამოთხეშიც და 

ჯოჯოხეთშიც 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.კონსტანტინე გამსახურდია ქართული ჩაბალახი  კახაბერ ღირსიაშვილი 

  3.შოთა ჩანტლაძე პროხორ  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#45 კოდი 

 

20560 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XV 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. ლეო ქიაჩელი ალმასგირ კიბულანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.ნოდარ დუმბაძე ოდისევსის 

დაბრუნება 

 ეკატერინე ხატიაშვილი 

  3.რევაზ ინანიშვილი ეშმაკები  ჯემალ მონიავა 

 

#46 კოდი 

20561 

 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

სათაური  კითხულობენ 

 



მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XVI 

 CD 1.გიორგი ლეონიძე სოფლის შარაზე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.გოდერძი ჩოხელი უძლეველი მეომრები  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.გურამ რჩეულიშვილი კა და კო  ჯემალ მონიავა 

 

#47 კოდი 

 

20562 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XVII 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. გურამ დოჩანაშვილი იგი სიყვარულისთვის 

იყო გაჩენილი ანუ 

გრიშა და მთავარი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.ნოდარ დუმბაძე დედა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. რევაზ ინანიშვილი  უბედიანთების 

უკანასკნელი აფეთქება 

 ჯემალ მონიავა 

 

#48 კოდი 

 

20563 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XVIII 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. კონსტანტინე გამსახურდია  ქალის რძე  კახაბერ ღირსიაშვილი 

  2.რევაზ ინანიშვილი შვილიშვილი  ჯემალ მონიავა 

  3. სოსო პაიჭაძე  ბაქანი ბოტანიკური 

ბაღი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#49 კოდი 

 

20564 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XIX 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. გურამ რჩეულიშვილი  ნადირობა  ჯემალ მონიავა 

  2. კონსტანტინე გამსახურდია  ზარები გრიგალში  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. რევაზ ინანიშვილი  გიგლია  ჯემალ მონიავა 

 

#50 კოდი 

20565 

 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XX 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. გოდერძი ჩოხელი  გაცოცხლებული 

მიცვალებული 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. გურამ გეგეშიძე  ჟამი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. რევაზ  ინანიშვილი  ძველი ქართველი 

ქალი 

 ჯემალ მონიავა 

 

#51 კოდი 

 

20566 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XXI 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. გურამ რჩეულიშვილი  ნათელა  ჯემალ მონიავა 

  2. მერაბ აბაშიძე  აქეთ მაშხალები 

კვაზიმოდო 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. რევაზ ინანიშვილი  ღორის დაკვლა  ჯემალ მონიავა 

#52 კოდი 

 

20568 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 

სათაური  კითხულობენ 

 



აუდიო წიგნი XXIII 
 CD 1. გიორგი ბაქანიძე  40 დღე 40 ღამე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. გურამ რჩეულიშვილი  დღიური  ჯემალ მონიავა 

  3.  ნოდარ დუმბაძე  ქალაქში მიმინოს რა 

უნდა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#53 კოდი 

 

20570 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XXV 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. გოდერძი ჩოხელი  დავიწყების მდინარე  ნუგზარ ყურაშვილი 

  2. ვლადიმერ სიხარულიძე  მტარვალი  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. ნოდარ დუმბაძე  ასტვაწ, ინჩუ, ჰამარ  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#54 კოდი 

 

20571 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XXVI 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. გოდერძი ჩოხელი  სამანს იქით 

დასახლებულნი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

  2.  ნოდარ წულეისკირი  წვეულება  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. რევაზ ინანიშვლი  თოვლა  ჯემალ მონიავა 

 

 

#55 კოდი 

20572 

 

ავტორი 

სამი საუკეთესო ქართული 

მოთხრობა 
აუდიო წიგნი XXVII 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. გურამ რჩეულიშვილი  პაპა გოგოთური  ჯემალ მონიავა 

  2.   ნოდარ დუმბაძე  მონატრება  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3. ნოდარ დუმბაძე  უმადური  ნუგზარ ყურაშვილი 

  რევაზ ინანიშვილი  თოვლი  ჯემალ მონიავა 

  რევაზ ინანიშვილი  რთველი  ჯემალ მონიავა 

 

 

 

56 20595 აფხაზური პოეზიის ანთოლოგია ხალხური  ნუგზარ 

ყურაშვილი 

57 20596 გენო კალანდია რჩეული ლექსების 

კრებული „ფესვები“ 

 ნუგზარ 

ყურაშვილი 

 

#58 კოდი 

20379 
აფხაზური მოთხრობები 

               (აუდიო წიგნი I) 

ავტორი  კითხულოს 

მსახიობი 

 

 

 1. ხიდი; გამოცდა. 

2. მინიატურები, მთის ქალწული, 

თაქარის თვალები, ჯირღუ. 

3. ნატა, ბულბული, ხიმას დღიური, 

ტატლან სმირბას თავგადასავალი. 

 

შამილ აყუსბა 

ანატოლი 

აჯინჯალი 

 

ნური ოტირბა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

CD   

 

#59 კოდი 

20484 

 

 

აფხაზური მოთხრობები 
(აუდიო წიგნი II) 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1. სასრიყვა. 

 

ნიკოლოზ ხაშიგი  ნუგზარ ყურაშვილი 



  2. დაპირება, სამაგიერო, აფაცხა, 

ზამთრის მარწყვი. 

 

ანატოლი ვოზბა 

 

 

  3. ომი აღარ იყო; 

 

ჯუმა ახუბა 

 

  

 

# 60 კოდი 

20485 

 

აფხაზური მოთხრობები 
(აუდიო წიგნი III) 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.შველი ჭიჭიკო ჯონუა   

ნუგზარ ყურაშვილი   2.მუხნარი იწვის. 

 

ალექსი ჯენია 

 

 

  3.სადესტა ტრაქტორისტი. 

 

პლატონ ჭკადუა 

 

 

 

 

61 კოდი 

20374 

 

ავტორი 

ქართველი მწერლების 

საყმაწვილო მოთხრობები 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.გურამ რჩეულიშვილი ალავერდობა  ჯემალ მონიავა 

  2.ნოდარ დუმბაძე  კორიდა  ნუგზარ ყურაშვილი 

  3.ეგნატე ნინოშვილი ქრისტინე  ნინო მითაიშვილი 

 

# 62 კოდი 

20375 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD რევაზ ინანიშვილი 

აუდიო წიგნი -1 

 

 

რჩეული მოთხრობების კრებულიდან 

„თებრო“ 

1. თებრო; 2 რთველი; 3. დარაჯები; 4. 

გვალვის დასასრული; 5. წრე; 6. 

დედულეთის გზა; 7. იმედის ჩიტები; 

8. სადგური; 9. ღორის დაკვლა; 10. 

ზამთრის ტბა; 11. გაზაფხულის პირის 

ნათელი სურათი და სხვა. 

 ჯემალ მონიავა 

 

 

# 63  

 

კოდი 

20376 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.რევაზ 

ინანიშვილი 

აუდიო წიგნი -2 

რჩეული მოთხრობების 

კრებულიდან „ჩემი საწყალი 

სიყვარული“ 

1. თინა და სანდრო; 2. გიგლია; 3. 

საყანე მიწები; 4. ჩემი საწყალი 

სიყვარული; 5. ანდერძი; 6. თოვლა  

 ჯემალ მონიავა 

 

# 64 კოდი 

20597 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD რევაზ ინანიშვილი 

აუდიო წიგნი -3 

 

 

რჩეული მოთხრობების კრებულიდან 

„ჩიტების გამომზამთრებელი“ 

1 მეზღაპრეები და ბრძენკაცები; 2. 

ორმოცდაათი წლის მამაკაცი; 3. 

ჩიტების გამომზამთრებელი; 

4.დედები; 5.ლამაზი ცრემლები; 

6.ვენახი; 7. ოჩოპინტრე; 8. ორი 

წერილი; 9. ჯადოქრები; 10. ფშავლები 

 ჯემალ მონიავა 



და სხვა. 

 

 

# 65  

 

კოდი 

20598 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.რევაზ 

ინანიშვილი 

აუდიო წიგნი -4 

რჩეული მოთხრობების 

კრებულიდან „საღამო ხანის 

ჩანაწერები“ 

1. დათია და გოგია; 2. ლამაზი ქალი; 

3. ვანო; 4. ლოცვა; 5. ევა; 6. ბარისკენა 

მოფრინავს ჯაფარა; 7. ღარიბთა 

უბანში და სახვა.  

 ჯემალ მონიავა 

 

 

# 66  

 

კოდი 

20599 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.რევაზ 

ინანიშვილი 

აუდიო წიგნი -5 

რჩეული მოთხრობების 

კრებულიდან „ცისფერი გორგალი“ 

1. ზამთარი; 2.წისქვილში რომ 

წავედი; 3.ცისფერი გორგალი; 4. გზა 

კალეიდოსკოპისკენ; 5. ცივი წვიმა; 6. 

როცა ტყეს ძარცვავენ. 

 ჯემალ მონიავა 

 

 

# 67  

 

კოდი 

20590 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD 1.რევაზ 

ინანიშვილი 

აუდიო წიგნი -6 

რჩეული მოთხრობების 

კრებულიდან „ფერების შორიდან“ 

1. ძახილი მთაში; 2. უკანასკნელ 

არდადეგებზე; 3. ვიღაცას 

ავტობუსზე აგვიანდება; 4. დღე 

თებერვალში 

 ჯემალ მონიავა 

 

 

# 68  

 

კოდი 

20591 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD რევაზ ინანიშვილი 

აუდიო წიგნი -7 

რჩეული მოთხრობების 

კრებულიდან „მძიმე ფეხსაცმელები“ 

და „წვეთები ფოთლებზე“ 

1. ცუდი სიზმარი; 2. ერთი ბოთლი 

შამპანური; 3. მოწმენდილი ცა; 4. 

მძიმე ფეხსაცმელები; 5. მთები; 6. 

მზისა; 7. ხევსური 

 ჯემალ მონიავა 

 

 

# 69  

 

კოდი 

20592 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD რევაზ ინანიშვილი 

აუდიო წიგნი -8 

რჩეული მოთხრობების 

კრებულებიდან „ცხოვრება პოეტისა“ 

და „ჩემი წყალჭალის ხმები“ 

1. ლხინი კახელებთან; 2. ფიროსმანი; 

3. ცხოვრება პოეტისა; 4. ბეჟანა; 5. 

დედაბოძი; 6. მეველე; 7. ჩემი 

წყალჭალის ხმები  

 ჯემალ მონიავა 



 

70 20600 

DVD 

ჭაბუა ამირეჯიბი დათა თუთაშხია (წიგნის სრული 

ვერსია თავისი შესავლით, 

წინასიტყვაობით და 

განმარტებებით) 

 ნინო მითაიშვილი 

 

71 20587 

DVD 

კონსტანტინე 

გამსახურდია 

მთვარის მოტაცება (წიგნის სრული 

ვერსია თავისი შესავლით, 

წინასიტყვაობით და 

განმარტებებით) 

 ნინო მითაიშვილი 

 

72 20583 

DVD 

სულხან საბა 

ორბელიანი 

1.სწავლანი; 

2. სიბძნე სიცრუისა (წიგნის სრული 

ვერსია თავისი შესავლით, 

წინასიტყვაობით და 

განმარტებებით) 

 ჯემალ მონიავა 

 

#73 კოდი 

20366 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD ნიკო ლორთქიფანიძე 1.ტრაგედია 

უგმიროთ; 2. გული; 

3. საქართველო 

იყიდება; 

4.თავსაფრიანი 

დედაკაცი(ნოველები) 

5.საბა 

 ნინო მითაიშვილი 

 

 

 

 

 

ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#74 კოდი 

20425 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD ნიკო ლორთქიფანიძე მრისხანე ბატონი; 

მოთხრობა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#75 კოდი 

20426 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD ნიკო ლორთქიფანიძე შელოცვა რადიოთი; 

მოთხრობა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#76 კოდი 

20427 

 

ავტორი 

 

სათაური  კითხულობენ 

 

 CD ნიკო ლორთქიფანიძე 1.რაინდები; (მოთხრობა) 

2. დადიანის ასული და 

მათხოვარი (ნოველა) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#77 

 

კოდი 

20078 

 

ავტორი 

ქართველი მწერლების 

ნაწარმოებები 
 

სათაური  კითხულობს 

 

  ნოდარ დუმბაძე „ჰელადოსი“  ნუგზარ ყურაშვილი 

 CD უიარაღო (კონდრატე 

თათარიშვილი) 

მამლუქი 

(ისტორიული 

მოთხრობა) 

 ნინო მითაიშვილი 

  გურამ რჩეულიშვილი „მუნჯი ახმედი და 

სიცოცხლე“ 

 ჯემალ მონიავა 



 

#78 კოდი 

20445 

 

ავტორი 

ქართველი მწერლების 

ნაწარმოებები 
 

სათაური  კითხულობს 

 CD ეკატერინე გაბაშვილი „მაგდანას ლურჯა“  ბექა სონღულაშვილი 

  მიხეილ ჯავახიშვილი „ჩანჩურა“ ნუგზარ ყურაშვილი 

  დემნა შენგელაია „მორდუ“ ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#79 

 

კოდი 

20377 

 

ავტორი სათაური  კითხულობს 

 CD დავით კლდიაშვილი 1. სამანიშვილის 

დედინაცვალი 

2. მიქელა 

(მოთხრობები) 

 კახაბერ ღირსიაშვილი 

 

#80 

 

კოდი 

20423 

 

ავტორი სათაური 

 

 კითხულობს 

 CD დავით კლდიაშვილი 1.დარისპანის გასაჭირი;  

2. ირინეს ბედნიერება; 

პიესები 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#81 

 

კოდი 

20424 

 

ავტორი სათაური  კითხულობს 

 CD დავით კლდიაშვილი 1.სოლომონ მორბელაძე - 

მოთხრობა; 

2. უბედურება - პიესა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#82 

 

კოდი 

20378 

 

ავტორი 

ქართველი მწერლების 

ნაწარმოებები 
 

სათაური  კითხულობს 

 CD დავით კლდიაშვილი ქამუშაძის გაჭირვება 

(მოთხრობა) 

 კახაბერ ღირსიაშვილი 

  ნოდარ დუმბაძე ხაზარულა (მოთხრობა)  ნუგზარ ყურაშვილი 

  რევაზ ინანიშვილი ჩიტების გამომზამთრებელი  ჯემალ მონიავა 

 

#83 20013 

CD 

გალაქტიონ ტაბიძე; რჩეული ლექსები 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#84 20437 გალაქტიონ ტაბიძე ლექსების კრებული  ელდინო საღარაძე 

#85 20120 

CD 

სახალხო დამცველის წლის 

ანგარიში (2017წ.) 

საქართველოში ადამიანის 

უფლებათა და თავისუფლებათა 

დაცვის მდგომარეობის შესახებ 

 თამარ 

სოლოღაშვილი 

#86 20438 

CD 

ვაჟა–ფშაველა 

 

ლექსები საჭირბოროტო 

საკითხებზე 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#87 20439 

CD 

ვაჟა–ფშაველა 

 

მოკვეთილი (პიესა)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#88 20440 

CD 

ვაჟა–ფშაველა 

 

პუბლიცისტიკა 

1. „ჩემი წუთისოფელი“; 

2.კოსმოპოლიტიზმი და 

პატრიოტიზმი; 3. „რამე-რუმე“ და 

სხვა სტატიები 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

 

 

#89 20441 

CD 

ვაჟა–ფშაველა 

 

„სისხლის ძიება“ - პოემა  ელდინო საღარაძე 

 



#90 20442 

CD 

ვაჟა–ფშაველა 

 

რჩეული ლექსები  ელდინო საღარაძე 

 

#91 20089 
 

CD 

ვაჟა–ფშაველა 

 

პოემები: ალუდა ქეთელაური; 

გველისმჭამელი; სტუმარ–

მასპინძელი; ბახტრიონი: ხმელი 

წიფელი (მოთხრობა) 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

#92 20153 

 

CD 

ვაჟა ფშაველა პოემები: 

1. მოხუცის ნათქვამი;  

2. გიგილა; 3. მონადირე; 4. 

გოგოთური და აფშინა; 5. ალუდა 

ქეთელაური; 6. კოპალა; 7. სტუმარ-

მასპინძელი  

(აუდიო წიგნი - I) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#93 20154 

 

CD 

ვაჟა ფშაველა  პოემები :- 

 1. ივანე კოტორაშვილი; 

 2. ეთერი; 3. ბახტრიონი; 4. 

სისხლის ძიება; 5. ნანგრევთა 

შორის; 6. გველისმჭამელი. 

(აუდიო წიგნი - II) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#94 20129 

 

CD 

ვაჟა ფშაველა 

აუდიო წიგნი –1 

მოთხრობები  

1. შვლის ნუკრის ნაამბობი; 2. 

პატარა მწყემსის ფიქრები; 3. 

ჩხიკვთა ქორწილი; 4. დედამიწამ 

რა სთქვა; 5. ერეკლე მეფე; 6. 

სათაგური; 7.ბუნების მგოსნები; 8. 

ია; 9. მთის წყარო; 10. ხმელი 

წიფელი; 11. ფესვები; 12. მთანი 

მაღალნი.    

 ხათუნა 

კენჭუაშვილი 

#95 20902 

CD 

ვაჟა ფშაველა 

აუდიო წიგნი –2 

მოთხრობები: 1 ცრუპენტელა 

ამღზდელი; 2 დათვი; 3 ლექსოს 

სამწყემსო; 4 მელია სერეფენია; 5 

მწყერი; 6 ორაგულის ცხოვრება; 7 

ქართველი კაცი, ღვინის ქვევრი და 

ბოჭკა; 8 ქუჩი; 9 როგორ გაჩდნენ 

ბუები ქვეყანაზე; 10 საწყალი 

ჩხიკვი; 11 შაშვის ჭკუა. 

 ხათუნა 

კენჭუაშვილი 

#96 20903 

CD 

ვაჟა ფშაველა 

აუდიო წიგნი –3 

მოთხრობები: 1 ამოდის ნათდება; 2 

ბატურის ხმალი; 3 ბუნების 

წიაღზე; 4 ჩვენი მამალი; 5 დათვი; 

6 ძაღლმა ციკანი მოიგო; 6 

კოდალა; 8 ქუდოვანი; 9 

კურდღელი; 10 მელია 

კუდაგრძელია; 11 მტრედები 

 ხათუნა 

კენჭუაშვილი 

#97 20146 

CD 

 

ვაჟა ფშაველა  ლექსების კრებული  ნუგზარ ყურაშვილი 

ხათუნა 

კენჭუაშვილი 

#98 20907 

 

CD 

აკაკი წერეთელი წმინდა ნინო: ანუ 

ქრისტიანობის შემოღება 

საქართველოში 

 ლალი 

ვეზირიშვილი 

#99 20429 

CD 

აკაკი წერეთელი ჩემი თავგადასავალი (პირველი 

ნაწილი) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#100 20430 

CD 

აკაკი წერეთელი ჩემი თავგადასავალი (მეორე 

ნაწილი) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#101 20431 

CD 

აკაკი წერეთელი 1.ნათელა; 2. გამზრდელი 

(პოემები) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#102 20432 

CD 

აკაკი წერეთელი პატარა კახი (პიესა)  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 103 20434 

CD 

აკაკი წერეთელი რჩეული ლექსები (აუდიო წიგნი 1)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 



# 104 20435 

CD 

აკაკი წერეთელი რჩეული ლექსები (აუდიო წიგნი 2)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 105 20436 

CD 

აკაკი წერეთელი 1.დათუნა გოცირიძე; 2. წმინდა 

გიორგის რაზმი; 3. რაჭის 

ერისთავი როსტომი; 

(მოთხრობები) 

 ელდინო საღარაძე 

# 106 20126 

CD 

 

აკაკი წერეთელი 

“თორნიკე 

ერისთავი“(ისტორიული პოემა) 

 ლექსები (ისტორიული შინაარსის) 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

ნუგზარ ყურაშვილი 

# 107 20601 

CD 

აკაკი წერეთელი „ბაში აჩუკი“ - (რომანი)  კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

# 108 20157 

 

CD 

აკაკი წერეთელი აკაკის კრებული (გამოცემული 

1899 წელს ქ. ქუთაისი) 

1. ლექსი „ქრისტე აღსდგა“, 

2. თბილისი და ქუთაისი, 

ტელეფონი, 3. „არამი ლუკმა კაცს 

არ შეერგება“, 4. „მეფე ერეკლე“. 5. 

„საქართველოს დედაქალაქი 

თბილისო“, 6. „ხალხური ლექსი 

კიკოლას ნაამბობი“. 7. „გოტოლდ 

ლესინგი“, 8. „ყაჩაღების ამბავი“. 9. 

პატარა მოთხრობები,  

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 # 109 20349 

 

CD 

ნიკოლოზ ბარათაშვილი რჩეული ლექსების კრებული:  

 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

ნინო მითაიშვილი 

კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

ბექა 

სონღულაშვილი 

 

# 110 20443 

CD 

ალექსანდრე ჭავჭავაძე რჩეული ლექსების კრებული:  

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

გიორგი 

მეგრელიშვილი 

ელდინო საღარაძე 

# 111 20444 

CD 

გრიგოლ ორბელიანი რჩეული ლექსების კრებული:  

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

გიორგი 

მეგრელიშვილი 

ელდინო საღარაძე 

 

# 112 20446 

CD 

ილია ჭავჭავაძე მოთხრობები,  ლექსები: 

„სარჩობელაზედ“; „ამბავად 

გაგონილნი“; „ნიკოლოზ 

გოსტაშაბიშვილი“ და სხვა 

ლექსები 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

ნინო მითაიშვილი 

ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

# 113 20447 

CD 

ილია ჭავჭავაძე რჩეული ლექსების კრებული   

ელდინო საღარაძე 

# 114 20085  

CD 

ილია ჭავჭავაძე 1. ოთარაანთ ქვრივი; (მოთხრობა) 

2. ლექსები 

 ნინო მითაიშვილი 

კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

# 115 20195 

CD 

ილია ჭავჭავაძე “კაცია ადამიანი?!“ (სატირული 

მოთხრობა) 

 ნინო მითაიშვილი 

# 116 20365 

CD 

ილია ჭავჭავაძე 1. „გლახის ნაამბობი“ 

2. „მგზავრის წერილები“ 

(მოთხრობები) 

 ნინო მითაიშვილი 

 

# 117 20159 

CD 

ილია ჭავჭავაძე  

 

რჩეული ლექსები   ნუგზარ ყურაშვილი 



# 118 20160 

 

CD 

ილია ჭავჭავაძე  

 

პოემები: 1. ქართლის დედა; 2. 

აჩრდილი; 3. რამდენიმე სურათი 

და ეპიზოდი ყაჩაღის 

ცხოვრებიდამ (კაკო ყაჩაღი);  4. 

მეფე დიმიტრი თავდადებული; 5. 

განდეგილი.  

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

 

 

 

# 119 20449 

CD 

გიორგი ერისთავი „გაყრა“; „ძუნწი“ - პიესები  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 120 20450 

CD 

პოლიკარპე კაკაბაძე „ყვარყვარე თუთაბერი“ - პიესა  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 121 20451 

CD 

ავქსენტი ცაგარელი „ხანუმა“ - კომედია-პიესა  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 122 20452 

CD 

ავქსენტი ცაგარელი „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“ - 

კომედია-პიესა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 123 20453 

CD 

შალვა დადიანი „გუშინდელნი“ - პიესა  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 124 20454 

CD 

დანიელ ჭონქაძე „სურამის ციხე“ - მოთხრობა  გიორგი 

მეგრელიშვილი 

# 125 20455 

CD 

ეგნატე ნინოშვილი „პალიასტომის ტბა“; „გოგია 

უიშვილი“ - მოთხრობები 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 126 20456 

CD 

ჭოლა ლომთათიძე „სახრჩობელას წინაშე“; 

„ჰონორარი“ - მოთხრობები 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 127 20457 

CD 

 

ნიკო ლომოური „ალი“; „წინაპართა აჩრდილნი“ - 

მოთხრობები 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 128 20458 

CD 

შიო არაგვისპირელი „მიწაა“; „ადე, ჩამოვიდა!“; 

„ახალიწლის ღამე“; „ყველაი 

დავკარგე!“ - მოთხრობები 

  

ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 129      

# 130 20014 

CD 

ჭაბუა ამირეჯიბი ”გიორგი ბრწყინვალე”(ისტ. 

რომანი) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#131 20046 

DVD 

ჭაბუა ამირეჯიბი ”გორა მბორგალი”(რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 132 20050 

DVD 

ჭაბუა ამირეჯიბი 

 

”დათა თუთაშხია”(რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 133 20061 

DVD 

Чабуа Амирэджиби  „Дата Туташхиа“(романна русскам 

языке) 

 Нугзар Курашвили 

(на русскам языке) 

      

      

# 134 20342 

CD 

გრიგოლ რობაქიძე “ჩაკლული სული“(რომანი)  ნინო მითაიშვილი 

#135 20487 

CD 

გრიგოლ რობაქიძე “საქართველოს 

ხერხემალი“(წერილი) 

წერილები 

 კახა ღირსიაშვილი 

ნინო მითაიშვილი 

#136 20082 

CD 

გრიგოლ რობაქიძე „გველის პერანგი“ (რომანი) 

 

 ნიკოლოზ წივილაძე 

#137 20019 

CD 

გოდერძი ჩოხელი ”სულეთის კიდობანი” – რომანი 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#138 20182 

 

CD 

გოდერძი ჩოხელი 

აუდიო წიგნი –1 

მოთხრობები -1. გაცოცხლებული 

მიცვალებული; 2.სიყვარულის 

ცეცხლი; 3.ხუჭუჭულა; 4.წითელა; 

5.ჯვარცმა; 6.ანგელოზთღამეობა; 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#139 20486 

CD 

გოდერძი ჩოხელი 

აუდიო წიგნი –2 

მოთხრობები: 

1. სამოთხეთშიც და ჯოჯოხეთშიც; 

2. გუგულის ხალა;3. ბებოს 

სალომე; 4.დედის ჩიქილა; 

5.უცნაური კვერცხი; 

6.ვარდისფერი კაცი და სხვა. 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

 

 



#140 20488 

CD 

ნოდარ დუმბაძე იუმორისტული მოთხრობები და 

ნოველები 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#141 20428 ნოდარ დუმბაძე მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი 

(რომანი) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#142 20020 

 

CD 

ნოდარ დუმბაძე 

აუდიო წიგნი –1 

 მოთხრობები - 1. კუკარაჩა;  

2. მონატრება; 3. ჩიტი; 4. დედა; 5. 

სისხლი; 6. ყანწი; 7. თემურ-ლენგი;  

8. ასტვაწ!, ინჩუ, ჰამარ! ; ნოველები 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#143 20084 

CD 

ნოდარ დუმბაძე 

 

მარადისობის კანონი (რომანი)  მარიამ შიშნიაშვილი 

#144 20058 

 

CD 

Нодар Думбадзе „Я бабушка, Илико и Иларион“;  

მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი 

 (რუსულ ენაზე) 

 

 Нугзар Курашвили 

#145 20123 

CD 

Нодар Думбадзе მე ვხედავ მზეს - რომანი 

 „Я вижу солнце“;  

(რუსულ ენაზე) 

 Нугзар Курашвили 

#146 20168 

 

 

CD 

ნოდარ დუმბაძე 

აუდიო წიგნი –2 

 

მოთხრობები: 1. ქალაქში  მიმინოს 

რა უნდა; 2.ჭინკები; 3. ბოშები; 4. 

ხაზარულა; 5. მზე; 7. დიდრო; 

8.ძაღლი; 9.უმადური; 10. კორიდა;  

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#147 20192 

CD 

ნოდარ დუმბაძე  მზიანი ღამე;  (რომანი)  ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

#148 20479 

CD 

ნოდარ დუმბაძე კუკარაჩა - მოთხრობა  ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

#149 20480 

CD 

ნოდარ დუმბაძე ოდისევსის დაბრუნება - ნარკვევი  ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

#150 20481 

CD 

Нодар Думбадзе Не бойся мама  

ნუ გეშინია დედა 

 (რუსულ ენაზე) 

 Нугзар Курашвили  

 

#151 20482 

CD 

Нодар Думбадзе «Солнечная ночь“ 

მზიანი ღამე - რომანი 

რუსულ ენაზე 

 Нугзар Курашвили  

#152 20483 

CD 

Нодар Думбадзе „Кукарача“ 

კუკარაჩა - მოთხრობა 

(რუსულ ენაზე) 

 Нугзар Курашвили 

# 153 20193 

CD 

ნოდარ დუმბაძე „თეთრი ბაირაღები“ (რომანი)  ელენე ჭიქაბერიძე 

# 154 20047 

DVD 

კონსტანტინე გამსახურდია ”მთვარის მოტაცება”(რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 155 20079 

DVD 

კონსტანტინე გამსახურდია „დავით აღმაშენებელი“ (ისტ. 

რომანი) აუდიო წიგნი 1 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

 

#156 20489 

DVD 

კონსტანტინე გამსახურდია „დავით აღმაშენებელი“ (ისტ. 

რომანი) აუდიო წიგნი 2 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

#157 20080 

DVD 

 

კონსტანტინე გამსახურდია „დიდოსტატის მარჯვენა“(ისტ. 

რომანი)  

 ელენე ჭიქაბერიძე 

#158 20191 

 

CD 

კონსტანტინე გამსახურდია  მოთხრობები:  

1.ვერცხლის ბეჭედი;  

2. მინდია;  

3.ქალის რძე; 

4. ქართული ჩაბალახი  

 ელენე ჭიქაბერიძე 

 

ნინო მითაიშვილი 

კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

#159 20087  

CD 

გიორგი ლეონიძე ნატვრის ხე (მოთხრ) 

 

 ელენე ჭიქაბერიძე 

 



# 160 

 

20388 

CD 

გიორგი ლეონიძე რჩეული ლექსები; 

მარიტა. 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

ნინო მითაიშვილი 

# 161 20184 

CD 

ლეო ქიაჩელი „ჰაკი აძბა“(მცირე რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 163 20354 

CD 

ანტონ ფურცელაძე ”მაცი ხვიტია” (რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#164 20043 

CD 

მიხეილ ჯავახიშვილი 

 

”თეთრი საყელო”(რომანი) 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#165 20064  

 

CD 

მიხეილ ჯავახიშვილი მოთხრობები 

1. დამდნარი ჯაჭვი;   

2. რკინის საცერი 

3. ლამბალო და ყაშა 

 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

ნინო მითაიშვილი 

მარიამ შიშნიაშვილი 

#166 20065 

 CD 

მიხეილ ჯავახიშვილი „კვაჭი კვაჭანტირაძე“ (რომანი)  მარიამ შიშნიაშვილი 

#167 20072  

CD 

მიხეილ ჯავახიშვილი „ჯაყოს ხიზნები“ (რომანი)  კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

 

#168 20448 

CD 

ალექსანდრე ყაზბეგი ნამწყემსარის მოგონებანი 

(მოთხრობა) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#169 20073 

CD 

ალექსანდრე ყაზბეგი ხევისბერი გოჩა (მოთხრობა)  ნიკოლოზ წივილაძე 

 

#170 20372 

CD 

ალექსანდრე ყაზბეგი მოძღვარი (რომანი)  ნიკოლოზ წივილაძე 

 

#171 20187 

CD 

ალექსანდრე ყაზბეგი მამის მკვლელი (რომანი) 

 

 ნიკოლოზ წივილაძე 

 

#172 20373 

CD 

ალექსანდრე ყაზბეგი ელისო (მოთხრობა)   

ნინო მითაიშვილი 

#173 20477 

CD 

ანასტასია ერისთავ-

ხოშტარია 

„ბედის ტრიალი“ 

 

 მარიამ შიშნიაშვილი 

 

#174 20478 

DVD 

ანასტასია ერისთავ-

ხოშტარია 

„მოლიპულ გზაზე“ (რომანი)  მარიამ შიშნიაშვილი 

#175 20027 

CD 

შოთა რუსთაველი ”ვეფხისტყაოსანი”  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#176 20491 

CD 

იოვანე საბანისძე 

 

წამებაი წმინდისა და ნეტარისა 

ჰაბოისი  (ძირითადი ტექსტი; 

ახსნა-განმარტება სკოლის 

მოსწავლეთათვის) 

 

 ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

#177 20492 

CD 

დავით წინასწარმეტყველი 

 

 

 

სასულიერო პოეზია 

ფსალმუნი 23 (გარჩევა) 

“ცხოვრებაი წმინდისა ნინოისი“; 

 ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

ნინო მითაიშვილი 

 

#178 20092 

CD  

 

 

იაკობ ცურტაველი (ხუცესი) 

 

 

შუშანიკის წამება (ძირითადი 

ტექსტი; ახსნა-განმარტება სკოლის 

მოსწავლეთათვის). 

 

 ნინო მითაიშვილი 

#179 20093  

CD 

გიორგი მერჩულე 

 

 

„.ცხოვრებაი წმინდაი გრიგოლ 

ხანძთელისა“ (ძირითადი ტექსტი; 

ახსნა-განმარტება სკოლის 

მოსწავლეთათვის) 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

 

#180 20493 

CD 

გიორგი მთაწმინდელი 

 

 

“ცხოვრებაი ნეტარისა მამისა 

ჩუენის იოვანესი და ექვთიმესი“ 

(ძირითადი ტექსტი; ახსნა-

განმარტება სკოლის 

მოსწავლეთათვის) 

 ეკატერინე 

ხატიაშვილი 



#181 20166 

CD 

ქართლის ცხოვრება - 

ლეონტი მროველი 

.„ცხოვრება ქართუელთა მეფეთა 

და პირველთაგანთა მამათა და 

ნათესავთა“ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#182 20167 

CD 

ქართლის ცხოვრება - 

ჯუანშერი 

1.„ცხოვრება და მოქალაქეობა 

ვახტანგ გორგასლისა“  

2. „წამება წმიდისა და 

დიდებულისა არჩილისი“ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

 

#183 20163 

CD 

XVII-XVIII საუკუნეების             

ქართული საერო პოეზია 

თეიმურაზ პირველი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#184 20494 

CD 

XVII-XVIII საუკუნეების 

ქართული საერო             

პოეზია 

არჩილი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

# 185 20495 

CD 

XVII-XVIII საუკუნეების 

ქართული  საერო            

პოეზია 

ვახტანგ VI  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

# 186 20496 

CD 

XVII-XVIII საუკუნეების 

ქართული საერო             

პოეზია 

ბესიკი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

# 187 20164 

CD 

მოსე ხონელი (ქართული 

პროზა) 

„ამირანდარეჯანიანი“(ქართული 

საგმირო–სარაინდო რომანი ) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 188 20165 

CD 

სარგის თმოგველი 

(მთარგმნელი) 

 

„ვისრამიანი“(სპარსული პოემა) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 189 20090 

CD  

დავით გურამიშვილი „დავითიანი“  ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

# 190 20353 

 

CD 

დავით გურამიშვილი 

თხზულებათა სრული 

კრებული 

“დავითიანი“ 

1. წინასიტყვაობა - (სარგის 

ცაიშვილი) 

2. წიგნი ა) თავი შესავალი 

3. წიგნი ბ)  

4. წიგნი გ) 

5. წიგნი დ)  „წიგნი ესე მხიარული 

ზაფხული“ 

 ჯემალ მონიავა 

# 191 20158 

 

CD 

სერგი მაკალათია 

დავით აღმაშენებელი 

1. დავით აღმაშენებელი 

(საქართველოს სამეფოს ისტორია)  

  2. „გალობანი სინანულისანი“ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 192 20148 

 

CD 

სერგი მაკალათია 

იოანე შავთელი 

1.თამარ მეფე  (საქართველოს 

სამეფოს ისტორია)  

2.„გალობანი ვარძიისა ღმრთის 

მშობლისანი“ 

3.„აბდულმესიანი“ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 193 20091  

 

 

CD 

გიორგი ლეონიძე 

ვალერიან გაფრინდაშვილი 

გალაქტიონ ტაბიძე 

ტიციან ტაბიძე 

პაულო იაშვილი 

იოსებ გრიშაშვილი 

ერეკლე საღლიანი 

 

 

ქართველი პოეტების ლექსების 

კრებული 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

ნინო მითაიშვილი 

კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

ნინო მითაიშვილი 

კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

ერეკლე საღლიანი 

# 194 20161 

 

CD 

ქართული ხალხური 

პოეზიის კრებული 

1.“მზე, მთვარე და ვარსკვლავები“; 

2. „მუმლი მუხასაო“; 3.“იავ-ნანა“; 

4.“ვახტანგ მეფე ღმერთს 

უყვარდა“; 5.“შავლეგო“; 

6.“ერეკლეს დატირება“; 7.“ოი, შენ 

კი გენაცვალე“; 8. 

„ლექსო ამოგთქომ“; 9. 

„ლექსი ვეფხისა და მოყმისა“; 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 



10.“ლატალს მობრძანდა თამარი“; 

11.“მონადირე ჩორლა“; 12.“სამაია“; 

13.“ ზღაპარ იყო“; 

14. „თავფარავნელი  ჭაბუკი“; 

15. „ბინდის ფერია სოფელი“; 

16.“მუხრან-ბატონზე“; 17.“ხარ- 

გუთნეული ცელი და ნამგალი“; 

18.“წაწლობა“; 19.“ეთერიანი“ , 

20.“არსენას ლექსი „და სხვანი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 195 20460 

CD 

ტიციან ტაბიძე რჩეული ლექსები  ელდინო საღარაძე 

 

# 196 20461 

CD 

გიორგი ლეონიძე რჩეული ლექსები  ელდინო საღარაძე 

 

# 197 20462 

CD 

მირზა გელოვანი რჩეული ლექსები  ელდინო საღარაძე 

 

# 198 20463 

CD 

ცისფერყანწელები 

პაულო იაშვილი; გრიგოლ 

რობაქიძე; კოლაუ 

ნადირაძე; ვალერიან 

გაფრინდაშვილი; ნიკოლო 

მიწიშვილი; შალვა 

კარმელი; ლელი ჯაფარიძე 

 

 

რჩეული ლექსების კრებული 

 ელდინო საღარაძე 

 

# 199 20177 

CD 

ლადო ასათიანი  რჩეული ლექსები  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 200 20178 

CD 

შოთა ნიშნიანიძე „უპირველეს ყოვლისა“ლექსები  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 201 20180 

CD 

ანა კალანდაძე რჩეული ლექსები  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 202 20252 

CD 

მუხრან მაჭავარიანი  “100 ლექსი” ლექსების კრებული  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 203 20356 

CD 

ტერენტი გრანელი რჩეული ლექსები  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 204 20022 

 

CD 

ძველი თბილისის აშუღური 

პოეზია 

 ძველი თბილისის სახალხო 

მელექსეები: 1. „მუხამბაზო, რა 

ტკბილი რამ ხარო“ 2. საიათნოვა, 3. 

იეთიმ გურჯი,4. შამჩი მელქო, 4. 

დიმიტრი თუმანიშვილი. 5. ილია 

ბატონიშვილი, 6.ჰაზირა, 7.დავით 

გივიშვილი, 8 გიორგი 

საკანდარნოვა, 9..ბეჩარა, 10. ზაალ 

ბარათაშვილი და სხვები. 11. 

სახალხო მელექსეების 

ბიოგრაფიული ცნობარი.  

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 205 20501 

CD 

საიათნოვა   ლექსების კრებული.  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 206 20042 

 

CD 

დედა ქართულ პოეზიაში 

ქართველი პოეტების 

ლექსები დედაზე 

(აუდიო წიგნი –1) 

1. ხალხური ბალადა ვეფხისა და მოყმისა; 2. 

დიმიტრი მეფე ღვთის მშობლისა; 

3.გრიგოლ ორბელიანი;4. ნიკოლოზ 

ბარათაშვილი;  5. ალექსანდრე ყაზბეგი - 

ლოცვა ქეთევან დედოფლისა; 6. ილია 

ჭავჭავაძე - ქართლის დედას; 7. აკაკი 

წერეთელი - დედის სიმღერა; 8. ვაჟა 

ფშაველა - ფშაველი ჯარისკაცის წერილი 

დედას; 9. შიო მღვიმელი - ობოლი; 10. 

დუტუ მეგრელი - ქართველი დედის 

ლოცვა; 11. იროდიონ ევდოშვილი - დედას; 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 207 20502 

CD 

დედა ქართულ პოეზიაში 

ქართველი პოეტების 

ლექსები დედაზე 

12.  გრიგოლ რობაქიძე - მიწის სჯული; 13. 

ვალერიან გაფრინდაშვილი - რუსთველის 

დედა; 14. იოსებ გრიშაშვილი - დედის 

წერილი; 15. გალაქტიონ ტაბიძე - 

 ნუგზარ ყურაშვილი 



(აუდიო წიგნი – 2) სილაჟვარდე, ანუ ვარდი სილაში; 16. 

ტიციან ტაბიძე - თბილისიდან დედას; 17. 

პაოლო იაშვილი - წერილი დედას; 18. 

კონსტანტინე გამსახურდია - დედა; 19. 

კოლაუ ნადირაძე - ჩვენი ძველი პატარა 

სახლი; 20. ტერენტი გრანელი - ჩემი ბედი; 

21.  გიორგი ლეონიძე - არ დაიდარდო 

დედაო და მე-20 საუკუნის ქართველი 

პოეტების ლექსები დედაზე (სულ 229 

ლექსი) 

# 208 20162 

CD 

”სიყვარულის წიგნი” 

ქართველი და უცხოელი 

პოეტების ლექსები 

სიყვარულზე 

(აუდიო წიგნი–1) 

ხალხური პოეზია, 

ქართველი კლასიკოსი პოეტები. 

სახალხო მელექსეები, 

მე-20 საუკუნის ქართველი 

პოეტები, 

უცხოელი პოეტები, 
(სულ 189 ლექსი) 

 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 209 20503 

CD 

”სიყვარულის წიგნი” 

ქართველი და უცხოელი 

პოეტების ლექსები 

სიყვარულზე 

(აუდიო წიგნი –2) 

 

ხალხური პოეზია, 

ქართველი კლასიკოსი პოეტები. 

სახალხო მელექსეები, 

მე-20 საუკუნის ქართველი 

პოეტები, 

უცხოელი პოეტები 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 210 20145 

DVD 

ჩემი სამშობლო ლექსები მუსიკალური 

გაფორმებით და ფოტო 

სლაიდებით: 

1. აკაკი წერეთელი  – „ენას 

გიწუნებ ფშაველო“; 2.ლადო 

ასათიანი– „ცხრა ძმა 

ხერხეულიძე“; 3.გალაქტიონ 

ტაბიძე– "სილაჟვარდე ანუ ვარდი 

სილაში"; 4. ნ. დუმბაძე–„გული“; 

5.საიათნოვა, 6. ლადო ასათიანი–

„საქართველოში იბადებოდნენ“.  

7. ხალხური ლექსი „ვეფხვი და 

მოყმე“. 8. ჩემი სამშობლო 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 211 20021 

CD 

 

მეგრული ლექსების 

კრებული 

”ბჟა დიდა რე ჩქიმი”  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 212 20127 

CD 

მიმოზა ცანავა „კოლხური 

სევდა“ 

 

მეგრული ლექსების კრებული  მიმოზა ცანავა 

 

 

#213 20476 
DVD 

პლუტარქე „რჩეული ბიოგრაფიები“ (თეზევსი, 

რომოლუსი, ლიკურგე, სოლონი, 

დემოსთენე, პერიკლე, კამილუსი 

და სხვა ბერძენი და რომაელი 

მოღვაწეები). 

 ნინო მითაიშვილი 

# 214 20094 
 DVD 

ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორია (I ტომი)  ნინო მითაიშვილი 

 

# 215 20475 
DVD 

ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორია (II 

ტომი) 

 ნინო მითაიშვილი 

 

#216 20025 

CD 

ოტია იოსელიანი\ ”ვარსკვლავთცვენა” (რომანი) 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#217 20066 

CD 

ოტია იოსელიანი „იყო ერთი ქალი „‟(რომანი)  ნინო მითაიშვილი 

#218 20186 

CD 

ოტია იოსელიანი “ სოფლის თვალი“; (რომანი) 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 



 

#219 20505 

CD 

ოტია იოსელიანი  „ტყვეთა–ტყვე „(რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#220 20017 

CD 

გურამ ოდიშარია ”სოხუმში დაბრუნება”(რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

#221 20018 

CD 

გურამ ოდიშარია ”შავი ზღვის ოკეანე”(რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 222 20203 

CD 

ბეჟან ხორავა „აფხაზთა მუხაჯირობა“ 

(ისტორიული ნარკვევი) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#223 20259 

CD 

კოსტა ხეთაგუროვი რჩეული ლექსები და პოემები  ნუგზარ ყურაშვილი 

#224 20236 

CD 

დიმიტრი გულია აფხაზური პოეზია (ესშოუს 

დამბაჩა) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#225 20224 

CD 

აფხაზური ხალხური 

პოეზია 

ლექსები, სიმღერები  ნუგზარ ყურაშვილი 

#226 20341 

CD 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

პირთა  უფლებები და 

შეღავათები 

უფლებები და შეღავათები  ნინო მითაიშვილი 

#227 20130 

CD 

საქართველოს 

კონსტიტუცია 

საქართველოს კონსტიტუცია  ნინო მითაიშვილი 

#228 20147 

CD 

სახალხო დამცველის 2014 

წლის ანგარიში 

საქართველოში ადამიანის 

უფლებათა და თავისუფლებათა 

შესახებ (შემოკლებული ვერსია) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

 

#229 20465 

CD 

სახალხო დამცველის 2015 

წლის ანგარიში 

საქართველოში ადამიანის 

უფლებათა და თავისუფლებათა 

შესახებ (შემოკლებული ვერსია) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#230 20466 

CD 

გზამკვლევი 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისათვის 

გზამკვლევი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 



#231 20467 

CD 

NATO და ევროკავშირი 

საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკის პრიორიტეტები 

  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#232 20032 

CD 

შტეფან ცვაიგი ”მარიამ სტიუარტი”(ბიოგრაფია)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#233 20104  

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.შტეფან ცვაიგი – მწველი 

საიდუმლო 

2.პროსპერ მერიმე - სანგრის აღება 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

ნინო მითაიშვილი 

#234 20348 

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.პროსპერ მერიმე „მატეო 

ფალკონე“; 

2. შტეფან ცვაიგი - „ამოკით 

შეპყრობილი“ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#235 20529 

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.პროსპერ მერიმე - „კარმენი“; 

2. შტეფან ცვაიგი „შიში“ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#236 20530 

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.ონორე დე ბალზაკი - „წითელი 

სასტუმრო“ 

2. შტეფან ცვაიგი - „საჭადრაკო 

ნოველა“ 

 ნინო მითაიშვილი 

ნუგზარ ყურაშვილი 

 

 

#237 20531 

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.ონორე დე ბალზაკი „პიერ გრა 

სუ“ 

2. შტეფან ცვაიგი „ქალის 

ცხოვრების 24 საათი“ 

 ნინო მითაიშვილი 

 

 

ნუგზარ ყურაშვილი 

#238 20532 

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.შტეფან ცვაიგი - „მთვარის 

შუქით განათებული შუშაბანდი“ 

2. ონორე დე ბალზაკი - „ვენდეტა“ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

ნინო მითაიშვილი 

# 239 20533 

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.შტეფან ცვაიგი - „ლეპორელა“ 

2. ვიქტორ ჰიუგო „გავროში“ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

ეკატერინე 

ხატიაშილი 

#240 20534 

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.შტეფან ცვაიგი - „უცნობი ქალის 

წერილი“ 

2. მარკ ტვენი -„გუბერნატორის 

არჩევნები“ 

 ნუგზარ ყურაშილი 

 

 

კახა ღირსიაშვილი 

#241 20535 

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.ონორე დე ბალზაკი - „უცხო 

შედევრი“ 

2. შტეფან ცვაიგი „ზაფხულის 

ნოველა“ 

 ნინო მითაიშვილი 

 

 

ნუგზარ ყურაშვილი 

# 242 20536 

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.შტეფან ცვაიგი - „ტყუპი 

დები“ 

2.ვიქტორ ჰიუგო - „კლოდ გე“ 

3. შტეფან ცვაიგი „უხილავი 

კოლექცია“ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

ეკატერინე 

ხატიაშილი 

 

ნუგზარ ყურაშვილი 

# 243 20537 

CD 

მსოფლიო რჩეული 

მოთხრობები 

1.ვიქტორ ჰიუგო - „უკანასკნელი 

დღე სიკვდილით დასასჯელისა“ 

2. შტეფან ცვაიგი - „მარადიული 

ძმის თვალები“ 

 ეკატერინე 

ხატიაშილი 

ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#244 20538 

CD 

კენ კიზი  „გუგულის ბუდეზე სხვა 

გადაფრინდა“ 

 მარიამ შიშნიაშვილი 

 

#245 20539 

CD 

 

ედგარ ალან პო 

მკვლელობა მორგის ქუჩაზე 

(დეტექტივი) 

 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

 

# 246 20037 

CD 

ერიხ მარია რემარკი ”სამი მეგობარი”(რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 247 20039 

CD 

უილიამ ფოლკნერი 

 

 ”დათვი”, (მოთხრობა) 

  

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 248 20540 უილიამ ფოლკნერი 

 

”სოფელი”(რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 249 20200 

CD 

ჯეიმზ ფენიმორ კუპერი „უკანასკნელიმოჰიკანი„ 

(საყმაწვილო ისტორიული 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 



რომანი) 

#250 20040 

CD 

გუსტავ ფლობერი ”მადამ ბოვარი”, რომანი 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#251 20541 

CD 

გუსტავ ფლობერი ”სალამბო” - ისტორიული რომანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 252 20044 

CD 

უილიამ ფოლკნერი ”ხმაური და მძვინვარება”(რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 253 20096  

CD 

 ნაპოლეონ ჰილი 

დეილ კარნეგი 

წარმატების სტრატეგია; როგორ 

შევიძინოთ მეგობრები 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 254 20049 

CD 

ვიქტორ ჰიუგო ”საბრალონი”(ისტორიული 

რომანი) ტომი პირველი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 255 20542 

CD 

ვიქტორ ჰიუგო ”საბრალონი”(ისტორიული 

რომანი) ტომი მეორე 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 256 20543 

CD 

ვიქტორ ჰიუგო ”საბრალონი”(ისტორიული 

რომანი) ტომი მესამე 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 257 20544 

CD 

ვიქტორ ჰიუგო ”საბრალონი”(ისტორიული 

რომანი) ტომი მეოთხე 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 258 20102 

DVD 

ვიქტორ ჰიუგო 

 

ოთხმოცდაცამეტი წელი(რომანი)  ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

# 259 20346 

CD 

ვიქტორ ჰიუგო მოთხრობები:  

1 „უკანასკნელი დღე სიკვდილით 

დასასჯელისა“.  

2. კლოდ გე; 

3. გავროში  

 ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

#260 20112 

DVD 

 

ვიქტორ ჰიუგო 

 

„კაცი, რომელიც იცინის“ – (რომანი 

) 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

# 261 20103  

CD 

უილიამ შექსპირი სონეტები  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 262 20029 

CD 

ბორის აკუნინი ”ლევიათანი” (დეტექტივი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

#263 20057 

CD 

ანტონ ჩეხოვი მოთხრობები:  

1. „არიადნა“;  

2. „უცნობი კაცის ნაამბობი“;  

3. „სამი წელიწადი“ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#264 20107 

DVD 

მიხეილ ბულგაკოვი ოსტატი და მარგარიტა (რომანი)  ელენე ჭიქაბერიძე 

#265 20109 

DVD 

ფიოდორ დოსტოევსკი „იდიოტი“– რომანი  მარიამ შიშნიაშვილი 

# 266 20116 

DVD 
ლევ ტოლსტოი 

 

„აღდგომა“ – რომანი  Eეკატერინე 

ხატიაშვილი N 

#267 20344 

DVD 

ლევ ტოლსტოი „ანა კარენინა“ – რომანი   ნიკოლოზ წივილაძე 

#268 20345 

DVD 

ლევ ტოლსტოი „ომი და მშვიდობა“ – რომანი   მარიამ შიშნიაშვილი 

#269 20100 

CD 

 

ჯონ მილტონი „დაკარგული სამოთხე,   

დაბრუნებული სამოთხე“ 

(ეპიკური პოემა) 

 ნინო მითაიშვილი 

#270 20101  

CD 

პროსპერ მერიმე მოთხრობები:  

1. კარმენი 

2. სანგრის აღება 

3. მატეო ფალკონე 

 ნინო აღლაძე 

#271 20105 

CD 

ონორე დე ბალზაკი მამა გორიო   (რომანი) 

 

 ნინო მითაიშვილი 

 

#272 20343 

CD 

ონორე დე ბალზაკი მოთხრობები: 

1.პიერ გრა სუ;  

 ნინო მითაიშვილი 



2.უცხო შედევრი ;  

 

#273 20111 

CD 

მარკ ტვენი 

 

„ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი“ 

– (საბავშვო რომანი) 

 ნინო მითაიშვილი 

# 274 20198 

CD 

მარკ ტვენი „ტომ სოიერის თავგადასავალი„ 

(საბავშვო  რომანი) 

 ნინო მითაიშვილი 

# 275 20199 

CD 

მარკ ტვენი „უფლისწული და მათხოვარი „– 

(საბავშვო რომანი) 

 ნინო მითაიშვილი 

#276 20108 

CD 

ჰომეროსი 

 

„ილიადა“(ეპიკური პოემა)  ნინო მითაიშვილი 

#277 20194 

CD 

ჰომეროსი „ოდისეა“ (ეპიკური პოემა)  ნინო მითაიშვილი 

#278 20110 

CD 

ჯეკ ლონდონი 

 

„დიდი სახლის პატარა 

დიასახლისი“ (რომანი) 

 მარიამ შიშნიაშვილი 

#279 20106 

DVD 

ჯოვანი ბოკაჩო დეკამერონი– რომანი  ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

#280 20114 

DVD 

ალექსანდრე დიუმა ათი წლის შემდეგ – ისტ. რომანი  ეკატერინე 

ხატიაშვილი 

#281 20097 

DVD 

შარლოტა ბრონტე 

 

ჯეინ ეარი – რომანი  მარიამ შიშნიაშვილი 

#282 20115 

DVD 

ალექსანდრე დიუმა დედოფალი მარგო–( ისტ. რომანი)   კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

#283 20113 

DVD 

მაინ რიდი თეთრი ბელადი – (რომანი )  ნიკოლოზ წივილაძე 

#284 20117 

DVD 

მაინ რიდი 

 

უთავო მხედარი – (სათავგ. რომანი 

)  

 ნიკოლოზ წივილაძე 

#285 20098 

DVD 

სტენდალი 

 

პარმის სავანე– (რომანი)   ნიკოლოზ წივილაძე 

 

#286 20118  

CD 

ფრანს გრილპანსერი „ოქროს საწმისი“  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#287 20099 

CD 

მიგელ დე სერვანტესი „მახვილგონიერი აზნაური დონ 

კიხოტ ლამანჩელი“ – (რომანი 

ნაწილი პირველი) 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

# 288 20594 
CD 

ბესარიონ სოლოღაშვილი ესე ტაძარი (ტრილოგია) 

ამონარიდები 

 ბექა სონღულაშვილი 

# 289 20712 
CD 

სულხან საბა–ორბელიანი მოგზაურობა ევროპაში  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 290 20695 
CD 

ჯორჯ ორეული ცხოველების ფერმა (რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 291 20697 
CD 

გი დე მოპასანი ლამაზი მეგობარი (რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 292 20698 
CD 

ერნესტ ჰემენგუეი მშვიდობით იარაღო (რომანი)  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 293 20699 
CD 

ერიხ მარია რემარკი ტრიუმფალური თაღი (აუდიო 

წიგნი 1) რომანი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#294 20707 
CD 

ერიხ მარია რემარკი ტრიუმფალური თაღი (აუდიო 

წიგნი 2) რომანი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 295 20700 
CD 

ფრენსის სკოტ 

ფიტცჯერალდი 

დიდი გეტსბი – რომანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 296 20701 
CD 

ბრემ სტოკერი დრაკულა – გოთიკური რომანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 297 20703 
DVD 

ილფი და პეტროვი 12 სკამი – სატირული რომანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 298 20705 
CD 

ოსკარ უაილდი დორიან გრეის პორტრეტი – 

რომანი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 



# 299 20706 
CD 

ჰერმან ჰესე ტრამალის მგელი – რომანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

#300 20704 
CD 

ამერიკული მოთხრობები 

მარკ ტვენი; 

ამბროზ ბირსი; 

აუდიო წიგნი –1 

 

მხტუნავი ბაყაყი; 

შემთხვევა ჭოტისწყლის პირზე 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#301 20709 
CD 

ამერიკული მოთხრობები 

ო,ჰენრი; 

ჯეკ ლონდონი 

აუდიო წიგნი –2 

 

ჰარ გრეიპსის ორპირობა; 

ოქროს ხეობა 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 302 20710 
CD 

ამერიკული მოთხრობები 

ტეოდორ დრაიზერი; 

უილიამ ფოლკნერი 

აუდიო წიგნი –3 

 

დაკარგული ფიბი; 

ჭრელი ცხენები. 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 303 20787 ფრიდონ ხალვაში „გუშინ“ – ჩანაწერები (აუდიო 

წიგნი 1) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 304 20904 ფრიდონ ხალვაში „გუშინ“– ჩანაწერები (აუდიო 

წიგნი 2) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#305 20788 ფრიდონ ხალვაში „შეიძლება თუ არა მუსლიმანი 

იყოს ქართველი“ – რომანი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#306 20789 ფრიდონ ხალვაში თხზულებანი (აუდიო წიგნი–1)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

# 307 20905 ფრიდონ ხალვაში თხზულებანი (აუდიო წიგნი–2)  ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#308 20790 ცაცა ჩხარტიშვილი გენერალი გიორგი 

მაზნიაშვილი 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#309 20889 მიხა ხელაშვილი ასი ლექსი: ამონარიდი  ნუგზარ ყურაშვილი 

#310 20890 

CD 

სახემძღვანელო შეზღუდული შესაძლებრობის  

პირთა მომსახურეობა 

იუსტიციის სახლში 

 თამრიკო 

სოლოღაშვილი 

# 311 20891 დემიკო ლოლაძე ჟიული შარტავა - უკვდავებაში 

გარდასული სიცოცხლე 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 312 20088 

DVD 

1. დიმიტრი გულია 

 

 

 კამაჭიჭი (მოთხრობა) 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 313 20545 

CD 

ფაზილ ისკანდერი ლარბა (მოთხრობა) 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

# 314 20546 

CD 

ბაგრატ შინკუბა უკანასკნელი უბიხი - რომანი 

 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#315 20547 

CD 

გიორგი გულია გაზაფხული საკენში  ნუგზარ ყურაშვილი 

# 316 20210 

CD 

იური სიგუა სამი ტოლსტოი (აზრები და 

მოთხრობები) 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#317 20119  

CD 

Фазиль Искандер 1. Стоянка Человека (повесть) 

2. Большой день большого дома 

(рассказы) 

 Нугзар Курашвили 

(на русскам языке) 



#318 20099 

CD 

მიგელ დე სერვანტესი „მახვილგონიერი აზნაური დონ 

კიხოტ ლამანჩელი“ – (რომანი 

ნაწილი პირველი) 

 კახაბერ 

ღირსიაშვილი 

#319 20584 

CD 

ივანე თარბა 1.ცნობილი კაცი - რომანი 

2.მზე ჩვენთან ამოდის 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#320 20585 

CD 

ივანე თარბა რჩეული ლექსების კრებული - 

სიმღერიდან - სიმღერამდე 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#321 20586 

CD 

ჯანო ჯანელიძე  გაცვეთილი ნიღბები - ლექსები და 

პოემები  

 ნუგზარ ყურაშვილი 

 

#322 20514 

CD 

ნანა ქარდავა სახლი - რომანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

#323 20588 

CD 

შოთა აკობია როცა ქვეყანა თბილი იყო - რომანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

#324 20589 

CD 

შოთა აკობია თეთრი ჩრდილი - რომანი  ნუგზარ ყურაშვილი 

#325 20691 

CD 

გელა ჩქვანავა ტორეადორები - მოთხრობა  ნუგზარ ყურაშვილი 

#326 20689 

CD 

კოსტა ხეთაგუროვი ოსური ქნარი - რჩეული ლექსების 

კრებული 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#327 20690 

CD 

რევაზ ასაევი რჩეული ლექსების კრებული  ნუგზარ ყურაშვილი 

#328 20593 

CD 

დ. ტუაევი ოქროს კავქოჩრიანები - ზღაპარი 

ოთხი მოქმედებით 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

#329 20582 

CD 

გრიგოლ ძაგანია რჩეული ლექსების კრებული  გრიგოლ ძაგანია 

#330 20692 

CD 

საინტერესო ინფორმაცია ნატოს უვიზო მიმოსვლა; 

პატიმართა პეტიდენც. სისტ 

 ნუგზარ ყურაშვილი 

ბექა სონღულაშვილი 

#331 20301 
CD 

ზურაბ ჯოპუა  აფხაზური ხალხური მითები 

(აფხაზურ ენაზე) 

 ესმა კოკოსკერია 

#332 20299 
CD 

დიმიტრი გულია  მოთხრობები (აფხაზურ ენაზე)  ესმა კოკოსკერია 

#333 20281 
CD 

დიმიტრი გულია  თარგმანები (აფხაზურ ენაზე)  ესმა კოკოსკერია 

#334 20280 
CD 

დიმიტრი გულია  ზღაპრები და ლექსები 

(აფხაზურ ენაზე) 

 ესმა კოკოსკერია 

#335 20286 
CD 

შოთა რუსთაველი   ვეფხისტყაოსანი 

(შემოკლებული ვერსია; 

(აფხაზურ ენაზე) 

 ესმა კოკოსკერია 

#336 20285 
CD 

თანამედროვე აფხაზური 

პოეზია  

„რა დამავიწყებს“ (აფხაზურ 

ენაზე) 

 ესმა კოკოსკერია 

#337 20283 
CD 

პაატა ქურდოვანიძე  ქართულ-აფხაზური 

ალბომი(აფხაზურ ენაზე) 

 ესმა კოკოსკერია 

#338 20282 
CD 

ნართ სასრიყვა - აბხაზურ 

ენაზე 

ხალხური ეპოსი  ესმა კოკოსკერია 

#339 20279 
CD 

საბავშვო ბიბლია  (შემოკლებული ვერსია) 

(აფხაზურ ენაზე) 

 ესმა კოკოსკერია 

#340 20278 
CD 

აბრსკილი   აფხაზური ლეგენდა (აფხაზურ 

ენაზე) 

 ესმა კოკოსკერია 

# 341 20300 
CD 

ბორის გურგულია  ლექსები (აფხაზურ ენაზე)  ესმა კოკოსკერია 



#342 20284 
CD 

შამილ ფლია  ლექსები (აფხაზურ ენაზე)  ესმა კოკოსკერია 

# 343 20298 
CD 

ანატოლი ლაგულაა   მოთხრობები; ლექსები 

(აფხაზურ ენაზე) 

 ესმა კოკოსკერია 

#344 20297 
CD 

შამილ ფლია  მოთხრობები (აფხაზურ ენაზე)  ესმა კოკოსკერია 

 

აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუთა კავშირი „ჰერა“ 

მის: 0103. ქ. თბილისი. გურჯაანის ქ. #22 

ტელ: (+995 32) 277 40 67;   მობ: 571 33 21 20 

ელ. ფოსტა:abkusin@hotmail.com 

www.facebook.com/Studia.hera 

ვებ. გვერდი:   www.abh.ge 

საბანკო რეკვიზიტები: 

„ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია“ 

მფო:UGEBGE22 

ანგარიშის # GE46VT6600000007213608 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 249265049 

mailto:abkusin@hotmail.com


სოციალური საწარმო–„აუდიო-მულტი სტუდია „ჰერა“.  

 უცხოური  ზღაპრების, იგავ-არაკების,  

ლეგენდებისა და მითების აუდიო წიგნების ჩამონათვალიინგლისურ, რუსულ  გერმანულ, 

პრანგულ  და იტალიურ ენებზე ;  

დაინტერესების შემთხვევაში დარეკეტ:  

ტელ:558 77 77 60; 597 71 05 81; 557 33 21 00 
 
 

 

 კოდი დასახელება ავტორი ფასი 

(ლარი)  

CD –8.00  

DVD– 

10.00 

კითხულობს 

1 20143 

CD 

უცხოური ხალხური 

ზღაპრები 

აუდიო წიგნი I 

ინგლისურ ენაზე 

1 ცეროდენა; 2 ნამდვილი ამბავი; 3 

პატარა გოგონა; 4 პატარა ქალთევზა; 5 

ბულბული; 6 დედოფალი და ნამცეცა; 7 

თოვლის დედოფალი; 8 გულადი 

ალისფერი ჯარისკაცი; 9 მახინჯი იხვის 

ჭუჭული 

 უცხოელი 

მსახიობები 

2 20144 

CD 

უცხოური ხალხური 

ზღაპრები 

აუდიო წიგნი  II 

ინგლისურ ენაზე 

 

1 კუ და კურდღელი; 2 პატარა 

ანგელოზი; 3 სამი ცხვარი; 4 სამი 

დათვი; 5 სამი გველი; 6 სამი გოჭის 

ამბავი; 7 თევზი ცისარტყელა; 

8წითელქუდა 

 უცხოელი 

მსახიობები 

3 20786 

CD 

უცხოური ზღაპერბი 

ინგლისურ ენაზე 

1 თეთრი კატა; 2 ბოლოკი; 3 ორი დები; 

4 მამაცი მკერავი;; 5 სამბილინა; 

6მძინარე მზეთუნახავი; 7 ჯეკი და მისი 

მეგობარი; 8 მამაცი ბიჭი 

 უცხოელი 

მსახიობები 

4 20878 

CD 

ეზოპეს –22  იგავარაკი – 

ინგლისურ ენაზე – სიდი –1 

1რჩეული და მისი მასწავლებლები; 2 

მეთევზე და პატარა თევზი; 3 

მონადირე და ხის მჭრელი; 4 ველური 

ღორი და მელია; 5 ლომი ფერმაში; 6 

მერკური და მოქანდაკე.; 7 გედი და 

ბატი; 8 გაბერილი მელია; 9 მელია და 

ხისმჭრელი; 10 ფრინველი; ხოხობი და 

მამალი; 11 მაიმუნი და მეთევზეები; 12 

რწყილი და მოჭიდავე; 13 კატა და 

თაგვები; 14 ლომი, დათვი და მელა.; 15 

უცნობი და ლომი; 16 ფერმერი და 

მელა; 17 თოლია და მფრინავი გველი; 

18 ფილოსოფოსი, ჭიანჭველა და 

მერკური; 19 თაგვი და ხარი; 20 ლომი 

და კურდღელი; 21 ქურდი და მცველი 

 ანტონია ბათი; 

5 20879 

CD 

ეზოპეს –22 იგავარაკი – 

ინგლისურ ენაზე – სიდი –2 

1 ხარი და თხა; 2 მოცეკვავე მაიმუნები; 

3 მელა და ლეოპარდი; 4 მაიმუნები და 

მათი დედა; 5 მუხა და იუპიტერი; 6 

მოგზაურობა და წარმატებული; 7 

მგელი და კრავი; 8 ღამურა და მაჩვი; 9 

ჭრიჭინა და ფუთკარი; 10 ლომი და 

თაგვი; 11 მამა და მისი შვილები; 12 

კალიებზე მონადირე ბიჩი; 13 მამალი 

და ოქრო; 14 ლომის სამეფო; 15 

კურდღელი და ძაღლი; 16 მგელი და 

წერო; 17 მეთევზეს ბადე; 18 მერკური 

 ჯონ რეისი, 

მელანი 

ჰარისონი 



და ხუროთმოძღვრის გამოსახულება; 

19 ხარი და კოღო; 20 გლეხი და არწივი; 

21 რწყილი და მატლი;22ირემი, მგელი 

და ცხვარი  

6 20880 

CD 

ეზოპეს –22  იგავარაკი – 

ინგლისურ ენაზე – სიდი –3 

1ჰერკულესი და ვაგნერი; 2ჭიანჭველა 

და რწყილი; 3 მოგზაური და მისი 

ძაღლი; 4 ძაღლი და ჩრდილი; 5 მოლი 

და მისი დედა; 6მწყემსი და 

დაკარგული ხარი; 7 კურდღელი და კუ; 

8 ბროწეული, ვაშლის ხე და მაყვალი; 9 

ფერმერი და წერო; 10 ფერმერი და 

გველი; 11 მონადირე და მისი დედა; 12 

დათვი და მელა; 13 მერცხალი და ქვა; 

14 დიდი ჯაფა; 15 კვიცი მელია და 

ლომი; 16 კუ და არწივი; 17 ბუზები და 

ქოთნით თაფლი; 18 კაცი და ლომი; 19 

ფერმერი და წეროები; 20 ყვანჩალა და 

მელია; 21 ქურდი და მცველი; 22 

სამრეკლო 

 ანტონია ბათი; 

ჯონ რეისი, 

მელანი 

ჰარისონი 

7 20881 

CD 

ეზოპეს –22 იგავარაკი – 

ინგლისურ ენაზე – სიდი –4 

1 აქლემი და არაბი; 2ძაღლები და 

ტყავი; 3 მწყემსი და ცხვარი; 4 ჭრიჭინა 

და ბუ; 5 მაიმუნი და აქლემი; 6 ხეები 

ღმერთების დაცვის ქვეშ; 7 ორი 

ჯარისკაცი და ყაჩაღი;  8 მოხუცი და 

ვაშლის ხე; 9 დედა და მგელი; 10 კვიცი 

და ცხენი; 11 სიმართლე და მოგზაური; 

12 ზეინკალი; 13 ლომი და არწივი; 14 

ლომი და მელია; 15 ქათამი და 

მერცხალი; 16 მასხარა და ჩვენებური; 

17 ბატი და მელა; 18 ყვავი და გველი; 19 

მონადირე და მხედარი; 20 მეფის ძე და 

შეღებილი ლომი; 21 კატა და ვენერა; 22 

ფარშევანგი და წერო 

 ანტონია ბათი; 

ჯონ რეისი, 

მელანი 

ჰარისონი 

8 20882 

CD 

ეზოპეს –22 იგავარაკი – 

ინგლისურ ენაზე – სიდი –5 

1 მელოტი რაინდი; 2 მწყემსი 

და ძაღლი; 3 ლამპარი; 4მგელი, 

მელია და ბრძენი; 5 ხარი, 

ლომი და ველური ღორი; 6 

მელა და ზღარბი; 7 მუხა და 

ხეხილი; 8 ბრძენი და ბაყაყი; 9 

ყვავი და ყვანჩალა; 10 ქათამი 

და ოქროს კვერცხი; 11 ხეები და 

შაქარი; 12 კიბორჩხალა და 

მელია; 13 ქალი და მისი 

ქათამი; 14 მფრინავი გველი და 

გედი; 15 მგლები და მეცხვარე 

ძაღლი; 16 ბრძენი და მწყემსი; 

17 კურდღლები და მელა; 18 

მშვილდოსანი და ლომი; 19 

აქლემი; 20 ბზიკი და გველი; 21 

ძაღლი და კურდღელი; 22 ხარი 

და ხბო. 

 ანტონია ბათი 

9 20867 

CD 

ჯორჯ ორუელი -ინგლისურ 

ენაზე 

ცხოველების ფერმა – საბავშვო – 

სრული 

 ჯიმი ბრაუნი 

10 20868 

CD 

ჰანს კრისტიან ანდერსენი; 

ოსკარ ვაილდი - ინგლისურ 

ენაზე 

თოვლის დედოფალი – ბედნიერი 

უფლისწული – საბავშვო - სრული 

 ანა ბერნსი; ჯეკ 

ჯუდი 



11 20869 

CD 

ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი 

– ინგლისურ ენაზე 

პატარა უფლისწული – საბავშვო– 

სრული 

 ფრენდ 

ჯერალდი 

12 20870 

CD 

ფრენსის ელიზა ჰოდსონ 

ბიორნეტი ინგლისურ ენაზე 

პატარა პრინცესა – საბავშვო 

კლასიკური ლიტერატურა – სრული 

 კეტ სტეპლინი 

13 20871 

CD 

ფრენსის ელიზა ჰოდსონ 

ბიორნეტი ინგლისურ ენაზე 

საიდუმლო ბაღი – საბავშვო 

კლასიკური ლიტერატურა – სრული 

 კლარა ვენსი 

14 20872 

CD 

კენეტ გრეჰემი – ინგლისურ 

ენაზე – სიდი –1 

ქარი ტირიფებში  – საბავშვო 

კლასიკური ლიტერატურა 

 რიჩარდ 

ბრაიანსი 

15 20873 

CD 

კენეტ გრეჰემი – ინგლისურ 

ენაზე – სიდი –2 

ქარი ტირიფებში  – საბავშვო 

კლასიკური ლიტერატურა 

 რიჩარდ 

ბრაიანსი 

16 20874 

CD 

კენეტ გრეჰემი – ინგლისურ 

ენაზე – სიდი –3 

ქარი ტირიფებში  – საბავშვო 

კლასიკური ლიტერატურა 

 რიჩარდ 

ბრაიანსი 

17 20877 როულდ დალლი – 

ინგლისურ ენაზე 

ჯეიმზი და გიგანტური ატამი – 

სათავგადასავლო საბავშვო კლასიკური 

ლიტერატურა – სრული 

 ანდრე სანსი  

18 20875 პოეზიის კუთხე – 

ინგლისურ ენაზე სიდი –1 

სხვადასხვა მწერლების კლასიკური 

ჟანრის 25 ლექსი 

 ეილინ 

ატკინსი;ჯოდის 

ფოსტერი; გარი 

Sinise; გლენ 

ქლოზი; ელენე 

მირენი; მორგან 

ფრიმენი; ბილი 

კონოლი; 

რობერტ შონი; 

ლინ რედრავი 

19 20876 პოეზიის კუთხე – 

ინგლისურ ენაზე სიდი –2 

სხვადასხვა მწერლების კლასიკური 

ჟანრის 25 ლექსი 

 ეილინ 

ატკინსი;ჯოდის 

ფოსტერი; გარი 

Sinise; გლენ 

ქლოზი; ელენე 

მირენი; მორგან 

ფრიმენი; ბილი 

კონოლი; 

რობერტ შონი; 

ლინ რედრავი 

20 20855 

CD 

ჯეინ ოსტინი 

ინგლისურ ენაზე 

გრძნობა და დუმილი – რომანი  მარკ სმიტი 

21 20856 

CD 

ჯეინ ოსტინი 

ინგლისურ ენაზე 

მეგობრობა და სიყვარული  ჯეიმს ადრიანი 

22 20857 

CD 

ჯეინ ოსტინი 

ინგლისურ ენაზე 

სიამაყე და ცრურწმენა  მარკ სმიტი 

23 20864 

CD 

ჯეინ ოსტინი - ინგლისურ 

ენაზე 

რწმენა და გრძნობა და მგრძნობელობა - 

რომანი 

 მარკ სმიტი 

24 20865 

CD 

ჯეინ ოსტინი 

ინგლისურ ენაზე 

ემა – რომანი  რიტა ოსვალდი 

25 20866 

CD 

ჯეინ ოსტინი 

ინგლისურ ენაზე 

მანსვილდ პარკი  რიტა ოსვალდი 

26 20783 

DVD 

ჩარლზ დიკენსი 

ინგლისურ ენაზე 

დევიდ კოპერფილდი – რომანი   ტაი ქაინსი 

27 20784 

CD 

ჯონათან სვიფტი 

ინგლისურ ენაზე 

გულივერის მოგზაურობა – სრულად  ბალერიან 

ვოლდენი 

28 20785 

CD 

რადიარდ კიპლინგი 

ინგლისურ ენაზე 

ჯუნგლების წიგნი – სრული  ფილ შინაბერა 

29 20806 

CD 

დანიელ დეფო 

ინგლისურ ენაზე 

რობინზონ კრუზო - სათავგადასავლო 

მოთხრობა - სრული 

 მარკ სმიტი 



30 20805 

CD 

კარლო კოლოდი 

ინგლისურ ენაზე 

 

პინოქიო – საბავშვო ზღაპარი – სრული  მარკ სიმტი 

31 20389 

CD 

უცხოური  ზღაპრები 

 

გერმანულ  ენაზე 

ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრები 

1.ბრემენის მუსიკოსები; 2. 

წითელქუდა; 3. 12 სტუდენტი და 

მოხერხებული ჯარისკაცი; 4. კონკია; 5. 

ლითონის ჯარისკაცი; 6. მახინჯი იხვის 

ჭუკი;.7. ფიფქია; 8. 3 გოჭის ამბავი; 9. 

ძველი სახლი; 10. მგელი და 7 ცხვარი. 

 ბრიჯიტ 

ტრაუბენბახი; 

გუნტერ 

შუსბოკი; სიმონ 

კონ ვასსენი; 

იოჰანეს აკნერი; 

კლაუს ბოსენი. 

32 20822 

CD 

ზღაპრები და  ლექსები – 

გერმანულ ენაზე 

1.მეთევზე და მისი ცოლი – (ზღაპარი) 

ძმები გრიმები; 2. სამი გველი – 

(ზღაპარი) ძმები გრიმები; 3. ჰანსელი 

და გრეტელი – (ზღაპარი) ძმები 

გრიმები; 4. ცხოველების საჩუქარი – 

(ზღაპარი) ელისაბედ ჰერინგი; 5. ვირის 

არჩევანი – (ლექსი) ჰაინრიხ ჰაინი.; 6. 

ჯადოქრის მოსამსახურე – 

(ლექსი)იოჰან ვოლფგანგ ფონ გოეთე.; 

7. ტყის მეფე – (ლექსი)იოჰან ვოლფგანგ 

ფონ გოეთე.; 8. ღამის სიმღერა – 

(ლექსი)მათიას კლავდიუსი;  

 ბრიჯიტ 

ტრაუბენბახი; 

გუნტერ 

შუსბოკი; სიმონ 

კონ ვასსენი; 

იოჰანეს აკნერი; 

კლაუს ბოსენი. 

33 20823 

CD 

ჩარლს დიკენსი 

გერმანულ ენაზე 

საახალწლო ზარები–  

ზღაპარი  

 მაიკლ შროდტი 

34 20824 

CD 

სტეფან ცვაიგი 

გერმანულ ენაზე 

ბრძოლა სამხრეთ პოლუსისათვის – 

რომანი  

 სტეფან კამინსკი 

35 20825 

CD 

ერნსტ თეოდორ ჰოფმანი 

გერმანულ ენაზე 

ცარიელი სახლი – ნოველა –   ალექსანდრე 

პენსელი 

36 20826 

CD 

ედგარ ალან პო 

გერმანულ ენაზე 

ლიგეა; ვილიამ ვილსონი; 

 მოთხრობები –  

 ალექსანდრე 

პენსელი 

37 20827 

CD 

მერი ვოლსტონკრაფტი 

გერმანულ ენაზე 

ფრანკინშტაინი – რომანი   თომას 

დეჰლერი, 

პატრიკ იმჰოფ 

38 20828 

CD 

სერ არტურ კონონ დოილი; 

სტეფან ცვაიგი 

გერმანულ ენაზე 

დაკარგული პატარძალი –

(კრიმინალური რომანი); გაგცევა 

უკვდავებისკენ  

 გუნტერ 

შუსბოკი; 

სტეფან კამინსკი 

39 20829 

CD 

რაინერ მარია რილკე;  

არტურ შნიცლერი 

ვოლტერ სენერი 

გერმანულ ენაზე 

1.ოქროს ყუთი;  

2. უცნობი;  

3. შიში;  

 ბრიჯიტ 

ტრაუბენბახი 

40 20830 

CD 

რობერტ ლუი სტივენსონი;  

 

კურტ ტუჩოვსკი 

 

ვილჰელმ ჰოფი 

გერმანულულ ენაზე 

1. პატარა ჟანეტი;  

2. მთვრალი კაცი ვილჰელმშტრასში –  

3. ამბავი პატარა მაკზე. 

სათავგადასავლო ნაწარმოებები 

 

 ალექსანდრე 

პენსელი.; 

 თომას 

დეჰლერი. 

 

 

 

41 20931 

CD 

ეზოპეს იგავარაკები; 

გერმანულ ენაზე 

1 არწივი და ყვავი; 2 არწივი და კუ; 3 

ვირი და ჭა; 4 მელია და ხის მჭრელი; 5 

კურდღელი და კუ; 6 ძაღლი და ცხვარი; 

7 ლომი და თაგვი; 8 ორი ბაყაყი; 9 

თოლია და ბეღურა; 10 მონადირედა 

მელია; 11 ყვავი და მელია; 12 ორი 

კიბორჩხალა; 13 იუპიტერი და გველი; 

14 ქათამი და კვერცხი; 15 ყვავი და სხვა 

ფრინველები. 

 უცხოელი 

მსახიობი 



42 20914 

CD 

ეზოპეს იგავარაკები 

ფრანგულ ენაზე -1 

1. ჭიანჭველა და ბუ; 2. ბაყაყი და 

ხორცი; 3. მგელი და კრავი; 4. მელია და 

წერო; 5. დამჯერი თაგვები; 6. ღამურა; 

7. ლომი და კოღო; 8. ლომი და ტაგვი; 9. 

ჭიანჭველა და მტრედი; 10. მამალი და 

მელია; 11. მელია და ცხვარი; 12. მგელი 

და წერო; 13. ორი ქოთანი მოცურავე 

წყალში; 14 მელია დაკარგული კუდით. 

15 თევზი და მგელი. 16. ორი მთა: 17. 

ბატი და მისი პატრონი; 18. ორი 

მეგობარი და დათვი; 19 ირემი და 

მონადირე; ვირი და ცხენი; 20. ცოლი 

და ქმარი; კაცი და გველი და ასე 

შემდეგ. 

 უცხოელი 

მსახიობი 

43 20915 

CD 

ეზოპეს იგავარაკები 

ფრანგულ ენაზე -2 

1რჩეული და მისი მასწავლებლები; 2 

მეთევზე და პატარა თევზი; 3 

მონადირე და ხის მჭრელი; 4 ველური 

ღორი და მელია; 5 ლომი ფერმაში; 6 

მერკური და მოქანდაკე.; 7 გედი და 

ბატი; 8 გაბერილი მელია; 9 მელია და 

ხისმჭრელი; 10 ფრინველი; ხოხობი და 

მამალი; 11 მაიმუნი და მეთევზეები; 12 

რწყილი და მოჭიდავე; 13 კატა და 

თაგვები; 14 ლომი, დათვი და მელა.; 15 

უცნობი და ლომი; 16 ფერმერი და 

მელა; 17 თოლია და მფრინავი გველი; 

18 ფილოსოფოსი, ჭიანჭველა და 

მერკური; 19 თაგვი და ხარი; 20 ლომი 

და კურდღელი; 21 ქურდი და მცველი 

და ასე შემდეგ 

 უცხოელი 

მსახიობი 

44 20883 

CD 

ჰანს კრისტიან  ანდერსენის 

– ზღაპრები – პრანგულ 

ენაზე –1 

1 პატარა მოცეკვავე; 2 პატარა 

ქალთევზა; 3 დედოფალი მარცვალზე; 4 

თოვლის დედოფალი; 5 ძველი სახლი; 

6 მწყემსი; 7 პატარა გოგონა 

 უცხოელი 

მსახიობი 

45 20884 

CD 

ჰანს კრისტიან  ანდერსენის 

– ზღაპრები – ფრანგულ 

ენაზე –2 

1 ყინულის დედოფალი; 2 ბულბული; 3 

მახინჯი იხვის ჭუკი; 4 გარეული 

გედები; 5 ახალი ტანსაცმელი 

თავადისთვის; 6 უშიშარი ჯარისკაცი; 7 

პატარა კლაუსი და დიდი კლაუსი 

 უცხოელი 

მსახიობი 

46 20753 

CD 

შარლ პერო – ზღაპრები – 

ფრანგულ ენაზე 

1წითელქუდა; 2 ჩექმებიანი კატა; 3 

ფიფქია; 4 კონკია; 5 ჟაკი და მისი 

მეგობარი 

 უცხოელი 

მსახიობი 

47 20390 

CD 

ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი 

– ფრანგულ ენაზე 

პატარა უფლისწული  უცხოელი 

მსახიობი 

48 20930 

CD 

საბავშვო ზღაპრები 

ფრანგულ ენაზე 

ალიბაბა და ორმოცი ყაჩაღი; ფიფქია და 

შვიდი ჯუჯა 

 უცხოელი 

მსახიობი 

49 20916 

CD 

ძმები გრიმები 

ფრანგულ ენაზე 

1 კაცი დათვის ტყავით; 2 განზელი და 

გრეტელი; 3 ეშმაკი სამი ოქროს 

კულულით; 4 ჟან ფიდელი; 5 მეთევზე 

და მისი ცოლი; 6 თეთრი გველი; 7 

სიცოცხლის წყალი; 8 ორი ძმა; 9 

მაგიური ჯუჯები; 10 შვიდი ყვავი 

 უცხოელი 

მსახიობი 

50 20917 

CD 

კარლო კოლოდი 

ფრანგულ ენაზე 

პინოქიო – სრული  უცხოელი 

მსახიობი 

51 20918 

CD 

საბავშვო ზღაპარი 

ფრანგულ ენაზე 

ურჩხული და მზეთუნახავი  უცხოელი 

მსახიობი 



52 20525 

CD 

ოსური ხალხური ეპოსი 

რუსულ ენაზე 

ნართები - ჟანრი ხალხური ზღაპრები 

 

 ნუგზარ 

ყურაშვილი 

53 20314 

CD 

ამიერკავკასიური ზღაპრები 

რუსულ ენაზე 

აზერბაიჯანული, სომხური, ქართული 

და ოსური ზღაპრები  

 მარინა ბეპიევა 

54 20131 

CD 

რედიარდ  კიპლინგი 

 

ვლადიმერ გალკინი 

(ზღაპრები რუსულ ენაზე) 

1.რიკი-ტიკი-ტავი  

 

2.ჭაღარა დათვი  

 ტექსტს 

კითხულობენ: 

ალექსანდრე 

პოჟაროვიევგენი 

კონდრიატევი; 

კომპოზიტორი 

ვ. გევიკსმანი და 

ლ. აფანასიევი. 

მონაწილეობენ: 

კ. რუმიანოვა, გ. 

ვიცინი, მ 

ვინოგრადოვა 

და სხვა. 

55 20132 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპარი -1 (რუსულ ენაზე) 

ბაბა-იაგა 

 

 

 

 

 რეჟისორი ვ. 

კრავცოვი. 

მონაწილეობენ:  

ა. კოჟევნიკოვა, 

ო. კულიკოვიჩი, 

ს. კონცევიჩი, 

მ.ჩერნიაკი, ნ. 

დანილოვა და 

სხვ. 

56 20133 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპრები  -აუდიო წიგნი –2 

(რუსულ ენაზე) 

1. უკვდავი კაშეი 

2. სპილენძის შუბლი 

 რეჟისორი ვ. 

კრავცოვი. 

მონაწილეობენ:       

ლ. შეველი, ო. 

კულიკოვიჩი, ე. 

პავლოვსკაია, ე. 

სტავროგინა, ტ. 

ივანოვა და სხვ. 

56 20134 

CD 

შარლ პერო  

(ზღაპრები რუსულ ენაზე) 

1.  ჩექმებიანი კატა 

2. წითელქუდა 

3. ქოჩრიანი რიკი 

4. ცისფერწვერება  

 

 რეჟისორი ვ. 

კრავცოვი. 

მონაწილეობენ:       

ს. პარშინი, ტ. 

ივანოვა, ნ. 

დანილოვა, ი. 

დობრიაკოვი, გ. 

ჩიგინსკაია და 

სხვ. 

კომპოზიტორი 

ა. იაკოველი. 

57 20135 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპრები -3  

(რუსულ ენაზე) 

1. მეფის ასული ბაყაყი 

2. ივან ცარევიჩი და რუხი მგელი 

 რეჟისორი ვ. 

კრავცოვი. 

მონაწილეობენ: 

ს. კონცევიჩი, ბ. 

ტეტერინი, ე. 

შულმანი, ლ. 

შეველი, ს. 

პარცინი, ე. 

პავლოვსკაია და 

სხვ. 



58 20136 

CD 

ძმები გრიმების ზღაპრები 

(რუსულ ენაზე) 

1. სამი ბუმბული 

2. ფიფქია და ალისფერი ყვავილი 

3. ოქროს შვილები 

4. მეფე - შაშვისწვერა 

 რეჟისორი ვ. 

კრავცოვი. 

მონაწილეობენ: 

გ. ბოგაჩოვი, ვ. 

გუშინი, ნ. 

დანილოვა, ს. 

კონცევიჩი, ს. 

რეპეტინა, ი. 

ცაპლიკი. 

კომპოზიტორი 

 ა. იაკოველი. 

59 20137 

CD 

ჰანს კრისტიან ანდერსენი 

(რუსულ ენაზე) 

1. მახინჯი იხვის ჭუჭული 

2. ოლე-ლუკოიე 

 რეჟსორი - ვ. 

კრავცოვი; 

მონაწილეობენ: 

ტ. ივანოვა, ე. 

პავლოვსკაია, ბ. 

ტეტერინი, ს. 

პარშინი, მ. 

ჩერნიაკი, ე. 

შულმანი, ო. 

კოლმიკოვა და 

სხვ. 

მუსიკა ა. 

ვივალდი 

60 20138 

CD 

 

რუსული ზღაპარი- 4. 

სერგეი აკსაკოვი 

(ზღაპარი რუსულ ენაზე) 

 

ალისფერი ყვავილი  რეჟისორი ვ. 

კრავცოვი. 

მონაწილეობენ:       

ს. პარშინი, ს. 

რეპეტინა, ე. 

პავლოვსკაია, ს. 

კონცევიჩი, ვ. 

მასლაკოვი. 

61 20139 

CD 

ჰანს კრისტიან ანდერსენი 

დიმიტრი მამინ-სიბირიაკი 

(რუსულ ენაზე) 

მახინჯი იხვის ჭუჭული 

 

 

რუხკისერა 

 მარია ბაბანოვა 

62 20140 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპრები-5 

სოფია მოგილევსკაია 

ვლადიმირ დალი 

სამუილ მარშაკი 

სერგეი ბელიკოვი 

 

ანტუან დე სენტ-ეკზიუპერი 

რუსულ ენაზე 

 

1. როგორ მოახერხა გლეხმა ყინვასთან 

გამკლავება; 2. კატა, ვირი და ცხვარი; 3. 

შვიდი სიმეონი;  

4. მშევნიერი  ვასილისა;  

 5. წერო და ყანჩა; 

 6. ზღაპარი ჭკვიან წრუწუნაზე;  

7. არაჩვეულებრივი მეგობრობა;  

8. პატარა პრინცი 

 დადგმა ი. 

ნიკიტინა და რ. 

ბიკოვი; 

მუსიკა გ. 

ნაუმენკო, ი. 

იაკუშენკო 

მუს. ლიადოვა 

ვ. ეგოროვი 

ი. ილინსკი, ა. 

ბარანცევი 

ი. იაკუშენკო 

ვ. ტოლმაჩოვა, 

მუს. ი. 

იაკუშენკო 

63 20141 

CD 

რუსი პოეტები 

საქართველოზე 

აუდიო წიგნი I  

რუსულ ენაზე 

ლექსები - ა. გრიბოედოვი, ა. პუშკინი, 

მ. ლერმონტოვი, ბ. ახმადულინა, ს. 

ესენინი, ი. ბელინსკი და სხვა. 

 მიხეილ 

ცარიოვი, 

ინოკენტი 

სმოკტუნოვსკი, 

ვასილი 

ლანოვოი, ბელა 



ახმადულინა, 

მიხეილ 

ულიანოვი და 

სხვა. 

64 20142 

CD 

რუსი პოეტები 

საქართველოზე 

აუდიო წიგნი  II 

რუსულ ენაზე 

ლექსები - ვ. კამენსკი, ს. კუნიაევი, ვ. 

ლევანსკი, ვლ. მაიაკოვსკი, ბ. ოკუჯავა, 

ნ. პოლიაკოვა 

 მიხეილ 

ცარიოვი, 

ინოკენტი 

სმოკტუნოვსკი, 

ვლადიმერ 

ანდრეევი, 

ბულატ 

ოკუჯავა, 

ლილია იუდინა 

და სხვა. 

65 20770 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპრები რუსულ ენაზე 

აუდიო წიგნი –6 

1.პატარა მარცვალი; 2. ბაბა–იაგა; 3. 

მზეთუნახავი ვასილისა; 4. კოშკურა; 5. 

ბატი–გედი; 6. სიმართლე და სიცრუე; 

7. მეფის შვილი და მისი ბიძა; 8. 

უკვდავი კაშეი; 9. მარია; 10. 

გამდიდრებული კუზმა. 

 ხალხური 

66 20771 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპრები რუსულ ენაზე 

აუდიო წიგნი –7 

1.ივან ცარევიჩის ზღაპარი; 2.ცხენი, 

მაგიდის საფენი და მაშველი; 

3.გაუფრთხილებელი სიტყვა; 4. ძუნწის 

სიკვდილი; 5. ბრძენი ელენე; 6. და 

ალიონუშკა და ძმა ივანუშკა; 7. თეთრი 

იხვის ჭუჭული; 8. მეფის ასული ბაყაყი; 

9. გაუცინავი მეფის ასული; 10. 

ცალთვალა ბოროტება. 

 ხალხური 

67 20772 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპრები რუსულ ენაზე 

აუდიო წიგნი –8 

1.მექოთნე; 2. კეთილი სიტყვა; 3. 

ვლადიმერ–ოდოევსკი; 4. ჯარისკაცი 

და მეფე ტყეში; 5. ყაჩაღები; 6. ბძენი 

გოგონა და შვიდი ყაჩაღი; 7. თიხის 

ხელოსანი; 8. ჯარისკაცის გამოცანა; 9. 

მელია და მგელი; 10. მელაკუდა. 

 ხალხური 

68 20773 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპრები რუსულ ენაზე 

აუდიო წიგნი –9 

1.მელია, კურდღელი და მამალი; 2. 

მელიას აღსარება; 3. გლეხი, დათვი და 

მგელი; 4. ცხვარი, მელა და მგელი; 5. 

მხეცები ორმოში; 6. მელია და 

ფრინველი; 7. მელია და კიბორჩხალა; 8. 

კატა და მელა; 9. შეშინებული დათვი 

და მგელი; 10. ღორი და მგელი. 

 ხალხური 

69 20774 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპრები რუსულ ენაზე 

აუდიო წიგნი –10 

1.მგელი და თხა; 2. სულელი მგელი; 3. 

დათვი; 4.დათვი, ძაღლი და კატა; 5. 

თხა; 6. ზღაპარი თხაზე; 7. მამლის 

სიკვდილი; 8. ძუნწი დედაბერი; 9. 

გრძელკბილა ლოქოს ზღაპარი; 10. 

ბუზის კოშკი. 

 ხალხური 

70 20775 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპრები რუსულ ენაზე 

აუდიო წიგნი –11 

1.ვაზუზა და ვოლგა; 2. ჯადოქარი და 

მზის და; 3. სოკო; 4. ყინვა; 5. ობობა; 6. 

მოტყუებული ვაჭრის ქალიშვილი; 7. 

ნახევრადძვირფასი ქვა; 8. სამი სამეფო; 

9. ფლორკა; 10.  თვითმავალი 

ფეხსაცმელი. 

 ხალხური 

71 20776 

CD 

რუსული ხალხური 

ზღაპრები რუსულ ენაზე 

აუდიო წიგნი –12 

1.ვარიკა და ბატი; 2. მელია და წერო; 3. 

ცომის გუნდა; 4. კატა, მამალი და 

მელია; 5. ცხოველების გამოზამთრება; 

  



6. წერო და ყანჩა; 7. ერშოვიჩის 

ზღაპარი; 8. საპნის ბუშტი, ჩალის 

ფურცელი და დაწნული  ფეხსაცმელი; 

9. მზე, მთვარე და ყვავი; 10. ყინვა და 

კურდღელი. 

72 20777 

CD 

რუსი მწერლების 

ზღაპრებისა და იგავ–

არაკების  კრებული რუსულ 

ენაზე –1 

1.მიცვალებული მზეთუნახავის 

ზღაპარი; 

2.ჯარისკაცი და დედოფალი;  

3. ცხელი ქვა; 

4. იგავ–არაკების კრებული; 

5.სალამური და დოქი; 

6.  ყვავილი; 

7.მოხერხებული მხეცები; 

8. სამუილ მარშაკი – 12 თვე. 

 ალექსანრე 

პუშკინი 

ანდრეი 

პლატონოვი 

არკადი 

გაიდარი 

ივანე კრილოვი 

ვალენტინ 

კატაევი 

ოლგა ფორში 

73 20780 

CD 

რუსი მწერლების 

ზღაპრების კრებული 

რუსულ ენაზე –2 

1.იოლი ნაბიჯები; 

2. ოქროს ლურსმანი; 

3. როგორ შეირთო ცოლად ცეცხლმა 

წყალი; 

4. ორი ძმა; 

5. გაჩეჩილი ბეღურა; 

6. ბეღურა; 

7. ევსეიკას ამბავი; 

8. ჭკვიანი შვილიშვილი. 

 ვენიამინ 

კავერინი 

ევგენი პერმიაკი 

ევგენი შვარცი 

კონსტანტინ 

პაუსტოვსკი 

მაქსიმ გორკი 

 

 

 

ხალხური 

74 20781 

CD 

ლევ ტოლსტოი 

რუსულ ენაზე 

ყალბი კუპონი – რომანი   ელზა 

ბარაბანოვა 

75 20782 

CD 

მიხეილ ლერმონტოვი 

რუსულ ენაზე 

მწირი – პოემა   ალექსანდრ 

ვოდენოი 

76 20754 

CD 

ფიოდორ დოსტოევსკი 

(რუსულ ენაზე) 

ძმები კარამაზოვები – რომანი 

აუდიო წიგნი –1 

 ვლადიმერ 

სავჩენკო 

77 20755 

CD 

ფიოდორ დოსტოევსკი 

(რუსულ ენაზე) 

ძმები კარამაზოვები 

აუდიო წიგნი –2 

 ვლადიმერ 

სავჩენკო 

78 20756 

DVD 

ლევ ტოლსტოი 

(რუსულ ენაზე) 

ომი და მშვიდობა (აუდიო წიგნი 1)   ალექსეი 

კლუკვინი 

79 20757 

DVD 

ლევ ტოლსტოი 

(რუსულ ენაზე) 

ომი და მშვიდობა (აუდიო წიგნი 2)   ალექსეი 

კლუკვინი 

80 20758 

CD 

ნიკოლოზ გოგოლი 

(აუდიო წიგნი 1 რუსულ 

ენაზე) 

მკვდარი სულები – რომანი   ვიაჩესლავ 

გერასი 

81 20759 

CD 

ნიკოლოზ გოგოლი 

(აუდიო წიგნი –2 რუსულ 

ენაზე) 

მკვდარი სულები – რომანი   ვიაჩესლავ 

გერასი 

82 20760 

CD 

მაქსიმ გორკი 

(მოთხრობა–რუსულ ენაზე) 

მოხუცი ქალი იზერგილი   ვლადიმერ 

სავჩენკო 

83 20761 

CD 

მიხეილ ბულგაკოვი 

(რუსულ ენაზე) 

ოსტატი და მარგარიტა (აუდიო წიგნი –

1 ) რომანი 

 

 ალექსეი 

კლუკვინი 

84 20762 

CD 

მიხეილ ბულგაკოვი 

(რუსულ ენაზე) 

ოსტატი და მარგარიტა (აუდიო წიგნი –

2 ) რომანი 

 

 ალექსეი 

კლუკვინი 

85 20763 

CD 

ალექსანდე პუშკინი 

 (რუსულ ენაზე) 

დუბროვსკი – რომანი–   იური 

იაკოვლევი 

86 20764 

CD 

მიხეილ ლერმონტოვი 

(რუსულ ენაზე) 

ჩვენი დროის გმირი – რომანი 

 

 ვლადიმერ 

ნარსენკო 



87 20765 

CD 

ფიოდორ დოსტოევსკი 

(რუსულ ენაზე) 

დამცირებულნი და შეურაცხოფილნი – 

რომანი  

 კირილ რაცეკი 

88 20766 

CD 

ვლადიმერ ნაბოკოვი 

(რუსულ ენაზე) 

აბსკურის კამერა – რომანი   ლეონიდ 

იარმოლნიკ 

89 20767 

CD 

მიხეილ ბულგაკოვი 

(რუსულ ენაზე) 

ძაღლის გული – რომანი   ალექსანდ 

ანდრიენკო 

90 20768 

DVD 

ლევ ტოლსტოი 

(რუსულ ენაზე) 

ანა კარენინა (აუდიო წიგნი ნაწილი  –1)   ალექსეი 

კლუკვინი 

91 20769 

DVD 

ლევ ტოლსტოი 

(რუსულ ენაზე) 

ანა კარენინა (აუდიო წიგნი ნაწილი –2)   ლეონიდ 

ბაბენკო 

92 20752 

CD 

უცხოური  ზღაპრები  

იტალიურ ენაზე 

1.წითელქუდა; 2. პიუმადორო და 

პიუმოფინო; 3. მეფის ასული ცერცვის 

მარცვალზე; 4. ფიფქია და 7 ჯუჯა; 5. 

მეფის ასული; 6. გულივერის 

მოგზაურობა; 7. მძინარე მზეთუნახავი; 

8. სამი პატარა გოჭი; 9. რა უნდა 

ლიზას? (მოთხრობა); 10. შოკოლადის 

ჯარისკაცი. 

 

 უცხოელი 

მსახიობები 
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აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუთა კავშირ „ჰერა“–სთან 
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1 20807 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები – აზერბაიჯანულ 

ენაზე 

აუდიო წიგნი –1 

რატომ არის კურდღლის ყურები 

გრძელი; 2. პროფესიის სახეობა; 3. 

ახმედი; 4. მელია და აქლემი; 5. 

შავი გველი 

 გულშენ ალიევა; 

გურბან 

მუსტაფაევ 

2 20808 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები  – აზერბაიჯანულ 

ენაზე–აუდიო წიგნი –2 

1. მამაცი მეფე; 2. მეფე და მამალი; 

3. თხილი ციდან; 4. მძინარე 

მზეთუნახავი; 5. მისჯილი ომი 

 გულშენ ალიევა; 

ლენა მუსაევა 

3 20809 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები  – აზერბაიჯანულ 

ენაზე–აუდიო წიგნი –3 

1. ხანტიმ მუჰამედი; 2. კატები, 

თაგვები და მამალი; 3. მელიას 

ქადაგება; 4. ბასტანჩი და შაჰაბასი; 

5. ხის ხმალი 

 გულშენ ალიევა; 

ლენა მუსაევა 

4 20810 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები  – აზერბაიჯანულ 

ენაზე – აუდიო წიგნი –4 

1. ბატების ლოცვა; 2. ორი ძმა; 3. 

მგელი და ცხენი; 4. ცუდი მოხუცი 

კაცი; 5. მალიხ მამედი 

 გულშენ ალიევა; 

ლენა მუსაევა 

5 20811 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები  – აზერბაიჯანულ 

ენაზე აუდიო წიგნი –5 

1. დათვი და ჭიანჭველა; 2. 

მარტოხელა ფრინველი; 3. 

შთაგონება და ფანტაზია; 4. 

ლამაზი მამალი; 5. ნახვამდის 

 გულშენ ალიევა; 

გურბან 

მუსტაფაევ 

6 20812 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები– აზერბაიჯანულ ენაზე 

– აუდიო წიგნი –6 

1. გულზა იბრაჰიმოვა – როგორ 

გაჩნდა ვირი; 2. ბაყაყები და წერო; 

3. ეშმაკი თხა; 4. მტრედები და 

ჭიანჭველა; 5. და და ძმა 

 გულშენ ალიევა; 

გურბან 

მუსტაფაევ 

7 20813 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები– აზერბაიჯანულ ენაზე 

– აუდიო წიგნი –7 

1. ჯი ჯი ლედი; 2. ყველას 

გაქრობა; 3. კარლსონი; 4. უცნობი 

სამხრეთიდან; 5. ლეიტენანტი 

პაჰლოვანი 

 გულშენ ალიევა 

8 20814 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები– აზერბაიჯანულ ენაზე 

–აუდიო წიგნი –8 

1. ტაცირის შვილი; 2. მზე; 3. 

წითელი გველი; 4. კურდღლის 

მოსავალი; 5. ზღაპარი 

ბარხუდარზე 

 გულშენ ალიევა; 

გურბან 

მუსტაფაევ 

9 20815 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები– აზერბაიჯანულ 

ენაზე–აუდიო წიგნი –9 

1. ლამაზი ფატიმა; 2. ხელმწიფე და 

ანგელოზი; 3. ბროწეულის 

დედოფალი; 4. ექვსი 

განქორწინებული ცოლი; მსხლის 

მარგალიტი 

 გულშენ ალიევა 

10 20816 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები– აზერბაიჯანულ ენაზე 

აუდიო წიგნი –10 

1.ჭკვიანი მოხუცი; 2. მგელი და 

წერო; 3. ვაჭარი; 4.შვიდი 

ბროწეული; 5. ზარმაცი გოგონა  

 გულშენ ალიევა; 

გურბან 

მუსტაფაევ; ლენა 

მუსაევა 

11 20817 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები– აზერბაიჯანულ ენაზე 

–აუდიო წიგნი –11 

1. პატარა კაცი; 2. მელია და 

თეთრი ქათამი; 3. კურდღელი და 

კუ; 4. მკერავის მოსწავლე; 5. 

გოგონა ფერია 

 გულშენ 

ალიევა;ლენა 

მუსაევა 

12 20818 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები– აზერბაიჯანულ ენაზე 

1. გიულშენი და კუპუნგირანი  2. 

ზღაპარი თევზზე; 3. მკერავი ; 4. 

 გულშენ 

ალიევა;ლენა 



–აუდიო წიგნი –12 სამი ცხვარი; 5. შავი ცხენი მუსაევა 

13 20819 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები– აზერბაიჯანულ ენაზე 

–აუდიო წიგნი –13 

1.მხიარული აიშენი 2. ბავშვი და 

კოპლებიანი თხა; 3. უბედური 

შვილი; 4. შემსი გამერი; 5. 

ზღაპარი ტურკუნზე 

 გულშენ 

ალიევა;ლენა 

მუსაევა 

14 20820 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები– აზერბაიჯანულ ენაზე 

–აუდიო წიგნი –14 

1. შვიდი ძმა; 2. გაწვრთნილი 

კატები; 3. ზარმაცი კურდღელი; 4. 

სამი და; 5. შვიდი მთა 

 გულშენ 

ალიევა;ლენა 

მუსაევა 

15 20821 

CD 

აზერბაიჯანული ხალხური 

ზღაპრები– აზერბაიჯანულ 

ენაზე–აუდიო წიგნი –15 

1. ჯადოსნური მეომარი; 2. 

მწყემსი; 3. ორი ქალის ზღაპარი; 4. 

პატარა პრინცესა; 5. სიკეთე 

სიკეთისთვის 

 გულშენ 

ალიევა;ლენა 

მუსაევა 

16 20907 

CD 

შოთა რუსთაველი 

აზერბაიჯანულ ენაზე 

ვეფხვის ტყაოსანი - 

შემოკლებული ვერსია - რადიო 

სპეკტაკლის სახით 

 თეატრის 

მსახიობები 

17 20955 ნიზამი განჯევი 

აზერბაიჯანულ ენაზე 

(აუდიო წიგნი -1) 

ლეილი და მაჯნუნი  თურგაი 

ველიზადე 

18 20956 ნიზამი განჯევი 

აზერბაიჯანულ ენაზე 

(აუდიო წიგნი -2) 

ლეილი და მაჯნუნი  თურგაი 

ველიზადე 

19 20957 ნიზამი განჯევი 

(აუდიო წიგნი -1) 

ლირიკა  თურგაი 

ველიზადე 

20 20958 ნიზამი განჯევი 

(აუდიო წიგნი -2) 

ლირიკა  თურგაი 

ველიზადე 

 

კავშირი „ჰერა“ 

მის: 0103. ქ. თბილისი. გურჯაანის ქ. #22 

ტელ: (+995 32) 277 40 67;   მობ: 597 71 05 81 

ელ. ფოსტა:abkusin@hotmail.com 

www.facebook.com/Studia.hera 

ვებ. გვერდი:   www.abh.ge 

საბანკო რეკვიზიტები: 

„ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია“ 

მფო:UGEBGE22 

ანგარიშის # GE46VT6600000007213608 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 249265049 

mailto:abkusin@hotmail.com


სოციალური საწარმო–„აუდიო-მულტი სტუდია „ჰერა“.  

საბავშვო ლექსები, მოთხრობები, ზღაპრები და ცნობილი  

კლასიკოსი მწერლების ნაწარმოებები ჩაწერილი და  (დამუშავებული სოციალური  

საწარმო – „აუდიო–მულტი სტუდია „ჰერა“–ს მიერ)  

სომხურ ენაზე 

დაინტერესების შემთხვევაში დარეკეტ:  

ტელ:558 77 77 60; 597 71 05 81; 557 33 21 00 

 

 

№ კოდი მწერალი ნაწარმოები  კითხულობს 

1 20716 ალან მილნი ვინი–პუჰი-ზღაპრები (18 თავი); 

სომხურ ენაზე 

 გორ არუთიანიანი 

2 20717 პამელა ტრევერსი მერი პოპინსი – საბავშვო 

მოთხრობა –  ნაწილი პირველი 

(სომხურ ენაზე) 

 არტურ სარიბეკიანი 

3 20718 პამელა ტრევერსი მერი პოპინსი – საბავშვო 

მოთხრობა – ნაწილი მეორე 

(სომხურ ენაზე) 

 არტურ სარიბეკიანი 

4 20719 ალექსანდრე დიუმა ასკანიო – ისტორიული რომანი;  

(სომხურ ენაზე); აუდიო წიგნი –

1 

 აიკ პეტროსიანი 

5 20720 ალექსანდრე დიუმა ასკანიო – ისტორიული რომანი 

აუდიო.  (სომხურ ენაზე) წიგნი –

2 

 აიკ პეტროსიანი 

6 20721 უოლტერ სკოტი კვენტინ დორვარდი – 

ისტორიული რომანი (სომხურ 

ენაზე) აუდიო წიგნი –1 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

7 20722 უოლტერ სკოტი კვენტინ დორვარდი – 

ისტორიული რომანი (სომხურ 

ენაზე) აუდიო წიგნი –2 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

8 20723 ჰოვანეს თუმანიანი ირემი – ზღაპარი;  

უხელო გოგონა – ზღაპარი 

მოსაუბრე თევზი – ზღაპარი 

მეგობარი ნაჯახი – ზღაპარი; 

ედემის ყვავილი – ზღაპარი; 

ჯადოსნური საფულე – ზღაპარი; 

ოქროს ქალაქი – ინდური 

ზღაპარი; 

დედა – ლექსი; 

 (სომხურ ენაზე) 

 ელფიკ ზოხრაბიანი 

ელფიკ ზოხრაბიანი 

 

ლიდია ხაჩატრიანი 

 

 

 

 

 

კარო ბალოიანი 

9 20736 ჰოვანეს თუმანიანი დავით სასუნცი – სომხური 

ეპოსი – პოემა; 

მხიარული ღამე– ლექსები; 

პარვანა – პოემა.  

ბიძია გაბოს მეაბრეშუმეობა – 

ოლენუხას სიკვდილი 

მწყემსი გორი 

 აიკ პეტროსიანი 

ვახაგნ გრიგორიანი 

 

გორ არუთინიანი 

 

აიკ პეტროსიანი 

ანდრონიკ ანტოიანი 



ერთი წვეთი თაფლი  

დათვზე ნადირობა 

(მოთხრობები სომხურ ენაზე) 

ანდრონიკ ანტოიანი 

 

ნარეკ ბავეიანი 

 

10 20724 გაბრიელ გარსია 

მარკესი 

გამოცხადებული სიკვდილის 

ქრონიკა – რომანი (სომხურ 

ენაზე) 

 აიკ პეტროსიანი 

11 20725 ონორე დე ბალზაკი შაგრენის ტყავი - რომანი 

(სომხურ ენაზე) აუდიო წიგნი –1 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

12 20726 ონორე დე ბალზაკი შაგრენის ტყავი - რომანი 

(სომხურ ენაზე) აუდიო წიგნი –2 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

13 20727 ჯერომ კლაპკა ჯერომ სამნი ნავში – იუმორისტული 

რომანი (სომხურ ენაზე) 

 გორ არუთინიანი 

14 20728 სამი საუკეთესო 

მოთხრობა 

აუდიო წიგნი 1 

ერნესტ ჰემენგუეი–მკვლელები; 

თეთრი სპილოები; ათი 

ინდიელი –  (სომხურ ენაზე) 

  

რაფაელ 

ერიანოსიანი 

15 20729 სამი საუკეთესო 

მოთხრობა 

აუდიო წიგნი 2 

1.ალექსანდრე პუშკინი – 

დუბროვსკი; 

2.ანტონ ჩეხოვი – ქამელეონი; 

3. ლევ ტოლსტოი – სამი 

სიკვდილი – (სომხურ ენაზე) 

 

 არტურ გეგამიანი 

გორ არუთინიანი 

16 20730 სამი საუკეთესო 

მოთხრობა 

აუდიო წიგნი 3 

1.ანტონ ჩეხოვი – შიში; 

2. მაქსიმ გორკი – ერთხელ 

შემოდგომაზე.  

3.ალექსანდრე პუშკინი – პიკის 

ქალი. (სომხურ ენაზე) 

 გორ არუთინიანი 

არტურ გეგამიანი 

17 20751 ვარდგეს პეტროსიანი 

 

 

 

 

ლევონ ხეჩოიანი 

განვლილი და გასავლელი 

წლები; ანას აფთიაკი. 

(მოთხრობები). 

 

მიწის ზანზარი; გაცვლა. 

(მოთხრობები) 

სომხურ ენაზე. 

 გრიშა არუთინიანი 

 

 

 

 

არტურ გეგამიანი 

18 20779 სომეხი მწერლების 

მოთხრობები: 

1.ერვანდ ოტიანი 

 

2.სერო ხანზადიანი 

1. საახალწლო ნოველა; 

2. ბრმა და მისი საგანძური; 

3. მატყუარა ჯაშუში. 

 

1.თეთრი ბატკანი; 2. სინდისის ხმა; 

მუნჯი ზამაზი; ცისფერი კანიონის 

ზღაპარი. 

 ერიკ პაროსიანი 

 

 

 

 

ერიკ პაროსიანი 

19 20778 აკოპ პარონიანი  

 

მცირე მოთხრობები  

 18 მოთხრობა) 

 ევა აკოპიანი 

20 20863 ჯეიმზ ფენიმორ კუპერი 

(სომხურ ენაზე) 

 

უკანასკნელი მოჰიკანი  

სათავგადასავლო მოთხრობა 

  

აიკ პეტროსიანი 



21 20858 ძმები გრიმები – ზღაპრები  

(სომხურ ენაზე) 

ბრემენის მუსიკოსები; ერთგული 

ცხოველები; სახლი ტყეში; კატა და 

თაგვი; პატარა მუკი; ტყავის ჩექმა; 

ბროლის ბუშტი;   

 ევა აკოპიანი 

22 20859 ასტრიდ ლინდგრენი 

(სომხურ ენაზე) 

კარლსონის 27 თავგადასავალი  ევა აკოპიანი 

23 20860 ჯანი რადარი 

(სომხურ ენაზე) 

ჯილსომინა მატყუარების ქვეყანაში  ევა აკოპიანი 

24 20861 ედუარდ უსპენსკი 

(სომხურ ენაზე) 

ძია ფიოდორი, ძაღლი და კატის 

თავგადასავლები 

 ევა აკოპიანი 

25 20862 სტეფანა ზორიანი 

ავეტიკ ისაკიანი 

ნუნე გრიგორიანი 

ატაბეკ ხონკოიანი 

(სომხურ ენაზე) 

ზღაპრები – ზამთრის ღამე; 

ეს არარაობაა; 

დედის დღესასწაული; 

და და ძმა. 

 ერიკ მარტიანი 

ევა აკოპიანი 

რიტა ავეტისიანი 

 

26 20911 შოთა რუსთაველი 

 

ვეფხვის ტყაოსანი - სომხურ ენაზე  სამველე ბაკიანი 

27 20933 ოვანეს თუმანიანი - 

ლექსები  

(სომხურ ენაზე) 

1 - Loreli Saqo; 2 – Mehri; 3 – Aleq; 4 - 

Nahatak ( Msxverpli ); 5 - Arev Lusin ( 

Mze da mtvare); 6 - Aid inch sentamash; 7 

– Igdz; 8 - Panduxt asac; 9 - Ies naumem; 

10 - Amarain gishera giugum; 11 – 

Puskinic; 12 – Enin; 13 – Nerich; 14 - Ete 

im verchin; 15 - Inches Katagell; 16 – 

Agotk; 17 – Gisherain; 18 – Eranotuner; 19 

- Shaterina Man; 20 - Chara mintnery; 21 

– Miamitner; 22 – Texur; 23 – Marcare; 

 აშოტ სიმონიანი 

28 20934 ოვანეს თუმანიანი - 

ლეგენდები და ბალადები 

(სომხურ ენაზე) 

1 - Anbaxt vachanakanner; 2 - Shun u 

katun; 3 - Ax tamar; 4 - Anicac harsa; 5 - 

Arciv u kagni; 6 – Farvana; 7 - Pogos 

petros; 8 - Lusavor chik kantega; 9 – 

Heskan; 10 - Artuti erqa; 11 - chari vercha; 

12 - Espes chimena; 13 - Agavnu vanqa; 14 

- Axchka sirta; 15 - Mi katil megra; 16 - 

Cagikneri erqa; 17 - Taqavor u charchin; 

18 - Mocaka u marchuna; 19 - Qaj kiviva; 

20 - Ambun kakun;  

 აშოტ სიმონიანი 

29 20935 ოვანეს თუმანიანი - 

პოემები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -1 

1- Maro; 2- Lorecin saqo; 3- Harachang; 4- 

depi an huna; 7- Davit..... 

 აშოტ სიმონიანი 

30 20936 ოვანეს თუმანიანი - 

პოემები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -2 

1- Anush; 2- Poet u musa; 3- Tembka 

berti; 4- Hazaran biulbiul ( I nacili); 5- 

Hazaran biulbiul ( II nacili)  AREG.... 

 აშოტ სიმონიანი 

31 20937 ოვანეს თუმანიანი - 

ლექსები 

 (სომხურ ენაზე) 

An tip banastegcutioner; Anushic 

variantner; Arusiak; Daramichi jamin; Du 

gnumes; ei gij jaherner; Erani neran; Erexi 

nman; erkar erkar maneka; ERNEK TITER 

IES LINEI; Haioc apabaxt geroga; 

Harachan qic; Harachanq poemi 

naxerganq; Hashucion; Hat vacner hazaran 

bulbulic; Im arfikin; Kachakagneri 

caquma; Kancnen orer; Karmir varte; 

Kumikneri voxpa; Mukiki maha; Mut u 

 აშოტ სიმონიანი 



xavar im haireniq; Noric ekan en havqera; 

Qariakner; Qiarami hrajeshta; Rustemin; 

Sasunci davita; Serenad; Te linei; Tiezerqi 

entercuma; Trlon u muka; Vrastani voqin; 

Xaqani 

32 20938 ოვანეს თუმანიანი - 

მსოფლიო მწერლებისა და 

პოეტების თარგმანები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -1 

1 - Bairon charld haroldi erqa; 2 - Shilioni 

kalanavora; 3 – Pushkin; 4 - Long felo 

haiavati erqa; 5 - Muromci ilian karvume 

Vladimir ishxani het; 6 - Serbi akan viperq; 

7 - Sviata gor; 8 - Markon ramazanin 

giniexmu; 9 - Markon Vercnume pasaki 

harka; 10 – Aqiles; 11 - Decim lamberios; 

12 – Bairon; 13 – Nekrasov; 14 - 

Dzemeerva irikuna 

 აშოტ სიმონიანი 

33 20939 ოვანეს თუმანიანი - 

მსოფლიო მწერლებისა და 

პოეტების თარგმანები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -2 

1 - Lermontov (Mciri); 2 – Shiller; 3 - 

Hovivi rajeshta; 4 – Kalcov; 5 – Ferdusi; 6 

– Himens; 7 – Gorki; 8 - Ilia chavchavadze; 

9 – Elegia; 10 – Goete; 11 – Varte; 12 – 

Wilson; 13 – Mickevich; 14 – Haine; 15 – 

Jerageqca; 16 - Aleqsander blok; 17 – 

Teruvaluva; 18 - Riu kert; 19 - Tomas hud; 

20 – Lusin 

 აშოტ სიმონიანი 

34 20940 ოვანეს თუმანიანი - 

პოეზია და კუპლეტები 

(სომხურ ენაზე) 

1 - Hai Zarmanqa; 2 - Hai Tortunja; 3 - Hai 

cav; 4 – Mazanda; 5 - Vair engnog astger; 6 

- Azniv tik naiq; 7 - Padgam utuxt; 8 – 

Parodia; 9 – Dzerac; 10 - K tak; 11 Kuoleti 

 აშოტ სიმონიანი 

35 20941 ოვანეს თუმანიანი - 

საბავშო ლექსები 

(სომხურ ენაზე) 

1 – Axpiur; 2 - Ashnan verch; 3 - Lusaba 

cin; 4 – Aravot; 5 – Chenchegukner; 6 - 

Amp usar; 7 - Kananch axper; 8 – Gutan; 9 

- Kali erqa; 10 - Urag usvoc; 11 – Cit; 12 – 

Xnoci; 13 - Kuer ashuga; 14 – Artutik; 15 – 

Fison; 16 – Ulunq; 17 – Karunkner; 18 - 

Foqrik erkgorc; 19 – Getak; 20 - Garnar 

heraver; 21 – Cagikner; 22 – Grich; 23 – 

Shuna; 24 - Mi bac namak amenqin; 25 – 

Ashun; 26 - Arachin diuna; 27 – Mart; 28 - 

Citiki ororqa; 29 - Fisiki gangata; 30 – 

irikun; 31 - Terchuni mtcmunqa; 32 - 

Amenic lav tuna; 33 – Terevataf; 34 - 

Kueri kartika; 35 - Amarva gisherov; 36 - 

Bzezi debroca 

 აშოტ სიმონიანი 

36 20942 ოვანეს თუმანიანი - 

მოთხრობები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -1 

1 - Giqor (Giqor ); 2 - Gabo bidza; 3 - Qeri 

xechana (bidza xechana); 4 - Nesoi 

qarabagnisa (nesos qvis vana); 5 – Axmad; 

6 – Cgrida; 7 – Shun 

 აშოტ სიმონიანი 

37 20943 ოვანეს თუმანიანი - 

მოთხრობები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -2 

1 - Erkatugu shinutiuna); 2 – Graza; 3 - Im 

anker neson; 4 – Archavors; 5 – Maira; 6 – 

Egjerun; 7 – Gel 

 აშოტ სიმონიანი 

38 20944 ოვანეს თუმანიანი - 

ზღაპრები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -1 

1 - Anxelq marta ; 2 - Martakeri axchik u 

varbet; 3 - Chaxchax taqavora; 4 – Cita; 5 – 

Ulika; 6 - Pochat agves; 7 – chamfortner 

 აშოტ სიმონიანი 

39 20945 ოვანეს თუმანიანი - 

ზღაპრები 

(სომხურ ენაზე) 

1 - Qaj nazar; 2 - Xosog dzuka; 3 - Ter u 

carat; 4 - Krnet axchika; 5 - Anxaqt aqlora; 

6 – Barekentana; 7 - Xeloq u himar 

 აშოტ სიმონიანი 



აუდიო წიგნი -2 

40 20946 ოვანეს თუმანიანი - 

ზღაპრები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -3 

1 Anban hurin; 2 Kikosi maha; 3 Dzaxot 

fanosi eqiata; 4 Vosku karasa; 5 Qefanogin 

qefchifaqsil; 6 Voski qagaqa; 7 Asdgeric 

ichac axchika 

 აშოტ სიმონიანი 

41 20947 ოვანეს თუმანიანი - 

ზღაპრები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -4 

1 Gegeckui vasilisa; 2 Karmir cagika; 3 

Kaxardi qsak; 4 Angin qar; 5 Anetevuit 

tagavorucuna; 6 Antari tanak; 7 Luseres u 

varteres 

 აშოტ სიმონიანი 

42 20948 ოვანეს თუმანიანი - 

ზღაპრები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -5 

1 Sagarac axchik; 2 Gorta; 3 Zarmanali 

ashug; 4 Karmerik; 5 Henzel u Gretel; 6 

Chermak oc; 7 Moxrot 

 აშოტ სიმონიანი 

43 20949 ოვანეს თუმანიანი - 

ზღაპრები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -6 

1 Garnik axper; 2 Sutasana; 3 Kacin axper; 

4 Sutlik vorskana; 5 Edemakan cagika; 6 

Lezun katrac citika; 7 Vorot taqavora  

 აშოტ სიმონიანი 

44 20950 ოვანეს თუმანიანი - 

სიმღერის ტექსტები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -1 

1 - hin onrution; 2 - Gutani erqa; 3 - 

Amarva gisher; 4 - Kali erq; 5 - astgeri het; 

6 –Hamerq; 7 -Mi voronir; 8 -Ax es erani; 

9 – Sarerum; 10 – Uru; 11 – Kanch; 12 - 

Vor zei albomu; 13 - Im sera; 14 - Sertis 

taguhi; 15- Qristos anapatum; 16- Indz mi 

xantrir; 17- Hai uxtavorin; 18- Baratishvili 

dambani vera; 19 - Erku sev amp; 20 - Mi 

harachanq; 21 – Aivazovski; 22 - Ete mi or; 

23 – Gisher; 24 - Andarc jamfotner; 25 - 

Erkar gisherner; 26 - Tertemucian 

saxmocneric; 27 - Inchu aitbes; 28 - 

Xorertavor merer; 29 – Marqareuciun; 30 - 

Du qo champe; 31 - Panduxtem quiriq; 32 

- Mer naxortnerin; 33 - Haioc lernerum 

 აშოტ სიმონიანი 

45 20951 ოვანეს თუმანიანი - 

სიმღერის ტექსტები 

(სომხურ ენაზე) 

აუდიო წიგნი -2 

1 – Tertunj; 2- Haioc vishta; 3- Jamanaka 

an verch; 4- Entriale; 5- Agvesa; 6 - Kaqavi 

govqa; 7 – Aragil; 8 - De jar tari; 9 – 

Chaxarak; 10 - Garnar aravot; 11 - Vai 

rechk; 12 - Soxaki vishta; 13 - Kaqavi 

woxp; 14 - Manuku u jura; 15 - Tagov e 

kav; 16 - Harenikis het; 17 - Ax Tamari 

kxzum; 18 – Barcric; 19 - Hoge hangist; 20 

- VRASTANI hAMAR; 21 - IM arusakim; 

22 – Erazeci; 23 - Hishumes borjom; 24 – 

Geradaranes; 25 - Du che gides; 26 - Qoaha 

qarum; 27 - Ascu ef poeti graz; 28 - Im 

erqa; 29 – Patranq; 30 - Nver vrastani 

panaxcneri; 31 - Zvart eramov; 32 – 

Xaqani; 33 - Siriusi hrajeshta 

 აშოტ სიმონიანი 

46 20971 იაკობ მელიქ-იაკობიანი 

(Րաֆֆի) 

წიგნი 1 (մաս -1) 

დავით ბეგი - ისტორიული რომანი 

(Դավիթ Բեկ - Պատմական վեպ ) 

 ჰაიკ პეტროსიანი 

47 20972 იაკობ მელიქ-იაკობიანი 

(Րաֆֆի) 

წიგნი 2 (մաս 2) 

დავით ბეგი - ისტორიული რომანი 

(Դավիթ Բեկ - Պատմական վեպ ) 

 ჰაიკ პეტროსიანი 

48 20973 იაკობ მელიქ-იაკობიანი 

(Րաֆֆի) 

დავით ბეგი - ისტორიული რომანი 

(Դավիթ Բեկ - Պատմական վեպ ) 

 ჰაიკ პეტროსიანი 



წიგნი 3 (մաս 3) 

49 20974 შარლოტა ბრონტე - 

(Շառլոթ Բրոնտե) 

ნაწილი -1 (մաս -1) 

ჯეინ ეირი - კლასიკური რომანი (Ջեյն 

Էյր - Դասական սիրավեպ) 

 ლენა პეტროსიანი 

50 20975 შარლოტა ბრონტე - 

(Շառլոթ Բրոնտե) 

ნაწილი -2 (մաս -2) 

ჯეინ ეირი - კლასიკური რომანი (Ջեյն 

Էյր - Դասական սիրավեպ) 

 ლენა პეტროსიანი 

51 20976 ფეოდორ დოსტოევსკი 

(Ֆեոդոր Դոստոևսկի) 

ნაწილი - 1 (մաս -1) 

დანაშაული და სასჯელი - რომანი 

(Ոճիր և պատիժ - Վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

52 20977 ფეოდორ დოსტოევსკი 

(Ֆեոդոր Դոստոևսկի) 

ნაწილი - 2 (մաս -2) 

დანაშაული და სასჯელი - რომანი 

(Ոճիր և պատիժ - Վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

53 20978 ფრანც კაფკა (Ֆրանց 

Կաֆկա) 

ნაწილი -1 (մաս -1) 

ციხე სიმაგრე - რომანი ( 

Դղյակը - Վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

54 20979 ფრანც კაფკა (Ֆրանց 

Կաֆկա) 

ნაწილი -2 (մաս -2) 

ციხე სიმაგრე - რომანი ( 

Դղյակը - Վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

55 20980 იაკობ მელიქ-იაკობიანი 

(Րաֆֆի) 

ჯალალედინი - ისტორიული რომანი 

(Ջալալեդդին - Պատմական վեպ) 

 ჰაიკ პეტროსიანი 

56 20981 იაკობ მელიქ-იაკობიანი 

(Րաֆֆի) 

ნაწილი 1 (մաս 1) 

შეშლილი - რომანი (Խենթը Վեպ)  ლენა პეტროსიანი 

57 20982 იაკობ მელიქ-იაკობიანი 

(Րաֆֆի) 

ნაწილი 2 (մաս 2) 

შეშლილი - რომანი (Խենթը Վեպ)  ლენა პეტროსიანი 

58 20983 სომეხი მწერლების 

ნაწარმოებები (Հայ 

գրողների գործեր) 

იაკობ მელიქ-იაკობიანი - ეკლიანი გზა 

(Րաֆֆի. ազ-փուշ); არფი ვოსკანიანი - 

არ იყიდება (Արփի Ոսկանյան  Չի; 

վաճառվում) 

 ნორა პეტროსიანი; ნაირა 

არაქელიანი 

59 20984 პროსპერ მერიმე (Պրոսպեր 

Մերիմե) 

მოთხრობები: ტამანგო «Տամանգո»; 

მატეო ფალკონე «Մատեո Ֆալկոնե» 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

60 20985 იაკობ მელიქ-იაკობიანი 

(Րաֆֆի) 

ნაწილი 1 (մաս 1) 

სამველი - ისტორიული რომანი 

(Սամվելը - Պատմական վեպ) 

 ჰაიკ პეტროსიანი 

61 20986 იაკობ მელიქ-იაკობიანი 

(Րաֆֆի) 

ნაწილი 2 (մաս 2) 

სამველი - ისტორიული რომანი 

(Սամվելը - Պատմական վեպ) 

 ჰაიკ პეტროსიანი 

62 20987 უცხოელი მწერლების 

ნაწარმოებები. (գրողների 

գործեր) 

ანტუან დე სენტ ეგზუპერი - წერილი 

მძევალს. (Անտուան դե Սենտ 

Էքզյուպերի  Նամակ պատանդին); 

გიდე მოპასანი - ქვრივი. (Գի դե 

Մոպասան Այրին) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი; ჰაიკ 

პეტროსიანი 

63 20988 სომხური ხალხური 

ზღაპრები (Հայկական 

ժողովրդական 

հեքիաթներ) 

10 რჩეული ზღაპრები. (10 սիրված 

հեքիաթներ) 

 კარინე ჰოჰანიანიანი 

64 20989 ჯოვანი ბოკაჩო (Ջովաննի 

Բոկաչո) 

ნაწილი 1 (մաս 1) 

დეკამერონი - რომანი (Դեկամերոն - 

Վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

65 20990 ჯოვანი ბოკაჩო (Ջովաննի 

Բոկաչո) 

ნაწილი 2 (մաս 2) 

დეკამერონი - რომანი (Դեկամերոն - 

Վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 



66 20991 ჯოვანი ბოკაჩო (Ջովաննի 

Բոկաչո) 

ნაწილი 3 (մաս 3) 

დეკამერონი - რომანი (Դեկամերոն - 

Վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

67 20992 მიქაელ ოგანესიანი - 

(ნარდოსი) (Նար-Դոս) 

CD -1 

ხუთი რჩეული მოთხრობა (Հինգ 

սիրված պատմություններ) 

 ლენა პეტროსიანი; ნარეკ 

ბაგდასარიანი 

68 20993 მიქაელ ოგანესიანი - 

(ნარდოსი) (Նար-Դոս) 

CD -2 

ხუთი რჩეული მოთხრობა (Հինգ 

սիրված պատմություններ) 

 ლენა პეტროსიანი 

69 20994 ენრიკ შათირინიანი 

(Հենրիկ Շաթիրյան) 

ხარანი - ბიოლოგიური რომანი 

(Խարան Կենսաբանական վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

70 20995 სტენდალი (Ստենդալ) 

ნაწილი -1 (մաս 1) 

პარმას მონასტერში - რომანი (Պարմի 

Մենաստանը - Վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

71 20996 სტენდალი (Ստենդալ) 

ნაწილი -1 (մաս 2) 

პარმას მონასტერში - რომანი (Պարմի 

Մենաստանը - Վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

72 20997 ეზოპე (Էսոպ) 

CD -1 

22იგავარაკები (22առակները)  ნარეკ ბაგდასარიანი 

73 20998 ეზოპე (Էսոպ) 

CD -2 

22იგავარაკები (22առակները)  ნარეკ ბაგდასარიანი 

74 20999 ეზოპე (Էսոպ) 

CD -3 

22იგავარაკები (22առակները)  ნარეკ ბაგდასარიანი 

75 21000 ავეტის აჰარონიანი 

(Ավետիս Ահարոնյան) 

CD -1 

ხუთი რჩეული მოთხრობა (Հինգ 

սիրված պատմություններ) 

 ანდრია ანტონიანი 

76 21001 ავეტის აჰარონიანი 

(Ավետիս Ահարոնյան) 

CD -2 

ხუთი რჩეული მოთხრობა (Հինգ 

սիրված պատմություններ) 

 ანდრია ანტონიანი; ლენა 

პეტროსიანი 

77 21002 ჰენრი ზარიანი (Հանրի 

Զարյան) 

ბოლო თავგადასავლები (Վերջին 

արկածը) 

 ლენა პეტროსიანი 

78 21003 ხალხური ზღაპრები  ქართული, აბხაზური და ოსური 

სღაპრები  (Վրացական, աբխազական 

և օսական հեքիաթներ) 

 ნაირა არაქელიანი 

79 21004 ლევ ტოლსტოი (Լեո 

Տոլստոյ) 

CD -1 

ომიდა მშვიდობა - ისტორიული 

რომანი (Պատերազմ և խաղաղություն - 

Պատմական վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

80 21005 ლევ ტოლსტოი (Լեո 

Տոլստոյ) 

CD -2 

ომიდა მშვიდობა - ისტორიული 

რომანი (Պատերազմ և խաղաղություն - 

Պատմական վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

81 21006 ლევ ტოლსტოი (Լեո 

Տոլստոյ) 

CD -3 

ომიდა მშვიდობა - ისტორიული 

რომანი (Պատերազմ և խաղաղություն - 

Պատմական վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

82 21007 ლევ ტოლსტოი (Լեո 

Տոլստոյ) 

CD -4 

ომიდა მშვიდობა - ისტორიული 

რომანი (Պատերազմ և խաղաղություն - 

Պատմական վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 

83 21008 ლევ ტოლსტოი (Լեո 

Տոլստոյ) 

CD -5 

ომიდა მშვიდობა - ისტორიული 

რომანი (Պատերազմ և խաղաղություն - 

Պատմական վեպ) 

 ნარეკ ბაგდასარიანი 
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ტელ: (+995 32) 277 40 67;   მობ: 571 33 21 20 

ელ. ფოსტა:abkusin@hotmail.com 

www.facebook.com/Studia.hera 

ვებ. გვერდი:   www.abh.ge 

საბანკო რეკვიზიტები: 

„ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია“ 

მფო:UGEBGE22 

ანგარიშის # GE46VT6600000007213608 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 249265049 
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