
დანართი №2 

 
გრიფმინიჭებული  სასკოლო  სახელმძღვანელოების  ჩამონათვალი 

2021-2022  სასწავლო წელი 
 

 

I-კლასი 

 

II-კლასი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1. ქართ.ენა და ლიტ-რა „მშობლიური ენა“ „დიოგენე“ 

დ.ნაზირიშვილი, 

ნ.კუპრავა, მ.ფოფხაძე, 

მ.ხაზიური. 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ 
ბ.სულაკაური, ნ.ჯაფარიძე 

გ.ბერიშვილი, მ.წილოსანი, 

3. 
პირვ. უცხოური ენა 

(ინგლისური) 

პირვ.უცხოური ენა 

(ინგლისური) 

შ.პს„ბაკურ სულაკაურის“გამომც. 

(ს/კ204931164); 
 

4. ბუნებისმეტყველება ბუნება „ინტელექტი“ 
მ.ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, 

ი.ავალიანი, გ.გედენიძე. 

5. 
სახვ.და გამოყენებ. 

ხელოვნება 
ხელოვნება „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

6. 
 

მუსიკა 
„მუსიკა და ბავშვები“ „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი 

7. ისტ ტექნოლოგიები School.emis.ge School.emis.ge  

8. საღვთო სჯული 
„ბიბლია 

ყმაწვილთათვის“ 
ქუთაისი-2012 ვ.ჩხიკვაძე 

N საგანი 
სახელმძღვანელ

ო 
გამომცემლობა ავტორი 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
„ქართული ენა“ „საქართველოს მაცნე“ 

ვ,როდონაია, ლ. ვაშაკიძე, 

მ.მირიანაშვილი, ა.არაბული 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ 

ბ.სულაკაური, გ.ბერიშვილი, 

ი.კოტეტიშვილი, მ.წილოსანი, ნ. 

ჯაფარიძე, ნ.წულაია. 

3. 
პირვ.უცხოური ენა 

(ინგლისური) 

პირვ.უცხოური 

ენ(ინ გლისური) 

შ.პს„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომც.(ს/კ204931164); 

 

 

4. ბუნებისმეტყველება „ბუნება“ „ინტელექტი“ 
მ.ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, ი.ავალიანი, 

გ.გედენიძე. 

5. 
სახვ.და გამოყენებ.        

ხელოვნება 
„ხელოვნება“ „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

6. მუსიკა 
„მუსიკა და 

ბავშვები“ 
„წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი 

7. ისტ  ტექნოლოგიები School.emis.ge School.emis.ge  

8. საღვთო სჯული 
„ბიბლია 

ყმაწვილთათვის“ 
ქუთაისი-2012 ვ.ჩხიკვაძე 



 

III-კლასი 

 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
„ქართული ენა“ „საქართველოს მაცნე“ ვ,როდონაია, ლ. ვაშაკიძე,  დასხვ. 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ 
ბ.სულაკაური, გ.ბერიშვილი, და 

სხვ. 

3. 
პირვ.უცხოური ენა 

(ინგლისური) 

პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური) 

შ.პს„ბაკურ 

სულაკაურის“გამომც.(ს/კ

204931164); 

 

4. ბუნებისმეტყველება „ბუნება“ „ინტელექტი“ 
მ.ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, 

ი.ავალიანი, გ.გედენიძე. 

5. 
სახვ.და გამოყენებ.        

ხელოვნება 
„ხელოვნება“ „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

6. მუსიკა „მუსიკა და ბავშვები“ „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი 

7. მე და საზოგადოება „მე და საზოგადოება“ „სიდი“ ნ. ტალახაძე 

7. ისტ ტექნოლოგიები School.emis.ge School.emis.ge  

8. საღვთო სჯული 
„ბიბლია 

ყმაწვილთათვის“ 
ქუთაისი-2012 ვ.ჩხიკვაძე 

                                                        

IV-კლასი 

 

N საგანი 
სახელმძღვანელ

ო 
გამომცემლობა ავტორი 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
„ქართული ენა“ „საქართველოს მაცნე“ 

ვ,როდონაია, ლ. 

ვაშაკიძე,  დასხვ. 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ 
ბ.სულაკაური, 

გ.ბერიშვილი, და სხვ. 

3. 
პირვ.უცხოური ენა 

(ინგლისური) 

პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური) 

შ.პს„ბაკურ 

სულაკაურის“გამომც.(ს/კ204931164); 
 

4. ბუნებისმეტყველება „ბუნება“ „ინტელექტი“ 

მ.ვარდიაშვილი, 

მ.ჭელიძე, ი.ავალიანი, 

გ.გედენიძე. 

5. 
სახვ.და გამოყენებ.        

ხელოვნება 
„ხელოვნება“ „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

6. მუსიკა 
„მუსიკა და 

ბავშვები“ 
„წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი 

7. მე და საზოგადოება 
„მე და 

საზოგადოება“ 
„სიდი“ ნ. ტალახაძე 

8. ისტ School.emis.ge School.emis.ge  

9. საღვთო სჯული 
„ბიბლია 

ყმაწვილთათვის“ 
ქუთაისი-2012 ვ.ჩხიკვაძე 

 

 

 

 

 

 

 



V-კლასი  

 

 

VI-კლასი 

 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა 
ავტორი 

 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
„ქართული ენა“ „სწავლანი“ 

ვ,როდონაია, ლ. 

ვაშაკიძე, 

მ.მირიანაშვილი და სხვ. 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ 

ბ.სულაკაური, 

გ.ბერიშვილი, 

მ.წილოსანი, და სხვ. 

3. 
პირვ.უცხოური ენა 

(ინგლისური) 

პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური) 

შ.პს„ბაკურ სულაკაურისგამომც. 

(ს/კ204931164); 
თამარ ჯაფარიძე 

4. 
მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 

მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 

შ.პ.ს.„ოცდამეერთე“ 

(ს/კ205007534) 
მ.ბარსეგოვა 

5. 
მესამე  უცხოური 

ენა(გერმანული) 
Wir neu A1.2 

შ.პ.ს.სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

ნინო გიორგანაშვილი; 

შორენა კვანჭიანი; 

6. ბუნებისმეტყველება „ბუნება“ „ტრიასი“ 
ხ.გოგალაძე, 

ჯალიაშვილი 

7. 
სახვ.და გამოყ. 

ხელოვნება 
„ხელოვნება“ „მერიდიანი’ 

ნ. მაჭარაშვილი 

 

8. ჩვენი საქართველო „ჩვენი საქართველო“ „კლიო“ 
ნ. ელიზბარაშვილი, 

გ. ავთანდილაშვილი 

9. მუსიკა 
„მუსიკა და 

ბავშვები“ 
„კლიო“ მ. ოთიაშვილი 

10. ისტ.ტექნოლოგ. School.emis.ge School.emis.ge  

11. საღვთო სჯული საღვთო ისტორია გამომც. ,,ბაკმი“ 
იაკობ გოგებაშვილი 

 

12. ქრისტ.ეკლ.ისტ. ქრისტ.ეკლ.ისტ.  გვანცა კოპლატაძე 

          

 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა 
ავტორი 

 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
„ქართული ენა“ „სწავლანი“ 

ვ,როდონაია, ლ. ვაშაკიძე, 

მ.მირიანაშვილი და სხვ. 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ 
ბ.სულაკაური, გ.ბერიშვილი, 

მ.წილოსანი, და სხვ. 

3. 
პირვ.უცხოური ენა 

(ინგლისური) 

პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური) 

შ.პს„ბაკურ სულაკაურის 

გამომც. (ს/კ204931164); 
 

4. 
მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 

მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 

შ.პ.ს.„ოცდამეერთე“ 

(ს/კ205007534) 
მ.ბარსეგოვა 

5. ბუნებისმეტყველება „ბუნება“ „ტრიასი“ 
ხ.გოგალაძე, ჯალიაშვილი 

 

6. 
სახვ.და გამოყ. 

ხელოვნება 
„ხელოვნება“ „მერიდიანი’ 

ნ. მაჭარაშვილი 

 

7. ჩვენი საქართველო „ჩვენი საქართველო“ „კლიო“ 
ნ. ელიზბარაშვილი, 

გ. ავთანდილაშვილი 

8. მუსიკა 
„მუსიკა და 

ბავშვები“ 
„კლიო“ მ. ოთიაშვილი 

9. ისტ.ტექნოლოგ. School.emis.ge School.emis.ge  

10. საღვთო სჯული საღვთო ისტორია გამომც. ,,ბაკმი“ 
იაკობ გოგებაშვილი 

 

11. ქრისტ.ეკლ.ისტ. ქრისტ.ეკლ.ისტ.  
გვანცა კოპლატაძე 

 



VII-კლასი 

 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა 
ავტორი 

 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
„ქართული ენა“ გამომცემ.„სწავლანი“ 

ვ,როდონაია, ა.არაბული, 

მ.ხუციშვილი და სხვ. 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ ბ.ჯაფარიძე მ.წილოსანი, და სხვ. 

3. 
პირვ.უცხოური ენა 

(ინგლისური) 

პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური) 

შ.პს„ბაკურ სულაკაურისგამომც. 

(ს/კ204931164); 
თამარ  ჯაფარიძე 

4. 
მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 

მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 

შ.პ.ს.„ოცდამეერთე“ 

(ს/კ205007534) 
მარინე ბარსეგოვა 

5. 
მესამე  უცხოური 

ენა(გერმანული) 
Wir neu A2.2 

შ.პ.ს.სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

ნინო გიორგანაშვილი; 

შორენა კვანჭიანი; 

6. ისტორია ისტორია „კლიო“ 
ლ.სანიკიძე,ლ.გორდეზიანი, 

ლ.ფირცხალავა 

7. გეოგრაფია გეოგრაფია „ბაკურ სულაკაური“ გ.ჭანტურია, ნ.ბლიაძე 

8. სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება გამომცემ.“დიოგენე“ გ.ნოზაძე,მ.ბოჭორიშვილი და სხვ. 

9. ბიოლოგია ბიოლოგია გამომცემ“ინტელექტი“ ი.ავალიანი 

10. ფიზიკა ფიზიკა გამომცემ.“დიოგენე“ ქ. ტატიშვილი. 

11. სახვ.და გამოყ. ხელოვნება „ხელოვნება“ „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

12. მუსიკა „მუსიკა და ბავშვები“ გამომც.“ინტელექტი“ მ.ჩიკვაიძე 

13. საღვთო სჯული საღვთო ისტორია გამომც. ,,ბაკმი“ იაკობ გოგებაშვილი 

14. ქრისტ.ეკლ.ისტ. ქრისტ.ეკლ.ისტ.  გვანცა კოპლატაძე 

          

VIII-კლასი 

 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა 
ავტორი 

 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
„ქართული ენა“ გამომცემ.„სწავლანი“ 

ვ,როდონაია, ა.არაბული, 

მ.ხუციშვილი და სხვ. 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ გამომც.„ბაკურ სულაკაური“ 
ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია 

მ.წილოსანი 

3. 
პირვ.უცხოური ენა 

(ინგლისური) 

პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური) 

შ.პს„ბაკურ 

სულაკაურისგამომც. 

(ს/კ204931164); 

თამარ  ჯაფარიძე 

4. 
მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 

მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 

შ.პ.ს.„ოცდამეერთე“ 

(ს/კ205007534) 
მარინე ბარსეგოვა 

5. ისტორია ისტორია გამომცემ.„დიოგენე“ ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე და სხვ. 

6. გეოგრაფია გეოგრაფია 
შპს "საქართველოს აკადემიური 

გამომცემლობა" (ს/ნ405125421) 

ზურაბ ლაოშვილი, ნათელა 

ძანაშვილი-ყანჩაშვილი, თამილა 

ჩუბინიძე, მანანა ჯადუგიშვილი 

7. სამოქალაქო განათლება 
სამოქალაქო 

განათლება 
გამომცემ.“დიოგენე“ ს.ბაჩილავა, დ.ლოსაბერიძე 

8. ბიოლოგია ბიოლოგია 
გამომცემ.„ტრიასი“ 

 
ნ. ზაალიშვილი. 

9. ფიზიკა ფიზიკა გამომცემ.“დიოგენე“ ქ. ტატიშვილი. 

10. ქიმია ქიმია 
შ.პ.ს.“გაზ.საქართველოს 

მაცნე“(ს/ნ 204876777) 
თ.ბუთხუზი,თ.ხატისაშვილი და სხვ. 

11. სახვ.და გამოყ. ხელოვნება „ხელოვნება“ გამომცემ.“დიოგენე“ 
ნ.კუნჭულია,მ.მეხაშიშვილი, 

ნ.მოქაბერიძე 

12. მუსიკა 
„მუსიკა და 

ბავშვები“ 
გამომც.“ინტელექტი“ 

მ.ჩიკვაიძე 

 

13. საღვთო სჯული საღვთო ისტორია გამომც. ,,ბაკმი“ იაკობ გოგებაშვილი 

14. ქრისტ.ეკლ.ისტ. ქრისტ.ეკლ.ისტ.  გვანცა კოპლატაძე 

      

 



     

IX-კლასი 

 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შ.პს.საგამომც.სახლი 

“სწავლანი“ 

ვ.როდონაია,ნ.ნაკუდაშვილი,ა.არაბული, 

მ.ხუციშვილი2021წ 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ 
ნ.ჯაფარიძე,ნ.წულაიამ.წილოსანი 

და სხვ.  2021წ 

3. 
პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური) 

პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური)   English-

9 

შ.პს„ბაკურ 

სულაკაურისგამომც. 

(ს/კ204931164); 

თამარ ჯაფარიძე      2021წ 

4. 
მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 

მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 

შ.პ.ს.„ოცდამეერთე“ 

(ს/კ205007534) ს-4 
მა  2021წ 

5. 
მესამე უცხოური 

ენა(გერმანული) 
Deutsch A2.3. 

შ.პ.ს.სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

ნინო გიორგანაშვილი; 

შორენა კვანჭიანი;      2021წ 

5. გეოგრაფია გეოგრაფია 
შ.პს„ბაკურ 

სულაკაურისგამომც. 

მ.ბლიაძე,დ.კერესელიძე მ.სეხნიაშვილი                    

2021წ 

6. ისტორია ისტორია შ.პ.ს. გამომცემ.      „დიოგენე“ 
ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე, 

ა.თაბუკაშვილი,ნ,ფირცხალავა   2021წ 

7. 
სამოქალაქო 

განათლება 
სამოქალაქო განათლება გამომცემ.“დიოგენე“ 

ს.ბაჩილავა,დ.ლოსაბერიძე, 

მ.გოგოჭური.   2021წ 

8. ბიოლოგია 
ბიოლოგია 

 
გამომცემ.„ტრიასი“ ნ.იოსებაშვილი,ნ.ზარდიაშვილი.  2021წ 

9. ფიზიკა ფიზიკა გამომცემ.“დიოგენე“ ქ. ტატიშვილი.    2021წ 

10. ქიმია ქიმია 
შ.პ.ს.“გაზ.საქართველოს 

მაცნე“(ს/ნ 204876777) 

თ.ბუთხუზი,თ.ხატისაშვილი 

და სხვ.  2021წ 

11. 
სახ. და გამოყ. 

ხელოვნება 
სახ. და გამოყ. ხელოვნება-9 

შპს " სულაკაურის 

გამომცემლობა" (ს/ნ 402121468 ) 
ნ. იოსელიანი, ს. ქებურია 2021წ. 

12. მუსიკა მუსიკა გამომცემ.“ინტელექტი“ მ.ჩიკვაიძე 2021წ. 

13. საღვთო სჯული საღვთო ისტორია გამომც. ,,ბაკმი“ იაკობ გოგებაშვილი 

14. 
ქრისტიანული 

ეკლესიის ისტორია 
ქრისტ.ეკლ.ისტ.  გვანცა კოპლატაძე 

          

X-კლასი 

 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტ. 

ქართული ენა და 

ლიტ. 
შ.პ.ს. გამომცემლობა სწავლანი 

მ.გიგინეიშვილი 

გრიგოლაშვილი,როდონაია ა. არაბული. 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ 
შ.პ.ს „ბაკურ სულაკაურის“ 

გამომცემ. 
ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი,წულაია 

3. 
პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური) 

English-10 

Gateway A-2 
Macmillan Education Anna Cole, David Spencer,Annie Cornford 

4. 
მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 
რუსული  ენა ს-4 შ.პ.ს.გამომცემ.“დიოგენე“ მაია  რევია, ხათუნა ლუტიძე და სხვ. 

5. გეოგრაფია გეოგრაფია შ.პ.ს „ბაკურ სულაკაურის“ გამ. გ.ჭანტურია,ნ.ბლიაძე 

6. ისტორია ისტორია 
შ.პ.ს „ბაკურ სულაკაურის“ გამ. 

 
ნ. ასათიანი, ნ. კიღურაძე 

7. 
სამოქალაქო 

განათლება 

სამოქალაქო 

განათლება 

შ.პ.ს „ბაკურ სულაკაურის“ გამ. 

 
ნ.ტალახაძე, თ.ქალდანი 

8. ბიოლოგია ბიოლოგია 
გამომცემ.„ტრიასი“ 

 
ნ.იოსებაშვილი,ნ.ზაალიშვილი 

9. ფიზიკა ფიზიკა გამომცემ.“დიოგენე“ ქ. ტატიშვილი. 

10. 
ქიმია 

 
ქიმია გამომც.ინტელექტი მ.ვარდიაშვილი 

11. საღვთო სჯული საღვთო ისტორია გამომც. ,,ბაკმი“ იაკობ გოგებაშვილი 

12. 
ქრისტიანული 

ეკლესიის ისტორია 
ქრისტ.ეკლ.ისტ.  გვანცა კოპლატაძე 

          

 



 

 

XI-კლასი 

 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტ. 
ქართული ენა და ლიტ. 

შ.პ.ს. გამომცემლობა 

სწავლანი 

მ.გიგინეიშვილი 

გრიგოლაშვილი,როდონაია 

ა. არაბული. 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ 
შ.პ.ს „ბაკურ სულაკაურის“ 

გამომცემ. 
ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი,წულაია 

3. 
პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური) 

English-11 

Gateway B-1 
Macmillan Education 

Anna Cole, David Spencer,Annie 

Cornford. 

4. 
მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 
რუსული ენა- ს-5 

შ.პ.ს.გამომცემლობა 

„დიოგენე“ 
მაია  რევია, ხათუნა ლუტიძე და სხვ. 

5. გეოგრაფია გეოგრაფია 
შ.პ.ს „ბაკურ სულაკაურის“ 

გამ. 
გ.ჭანტურია,ნ.ბლიაძე 

6. ისტორია ისტორია 
შ.პ.ს „ბაკურ სულაკაურის“ 

გამ. 
ნ. ასათიანი, ნ. კიღურაძე 

7. 
სამოქალაქო 

განათლება 

სამოქალაქო 

განათლება 

შ.პ.ს „ბაკურ სულაკაურის“ 

გამ. 
ნ.ტალახაძე, თ.ქალდანი 

8. ბიოლოგია 
ბიოლოგია 

 
გამომცემ.„ტრიასი“ ნ.იოსებაშვილი,ნ.ზაალიშვილი 

9. ფიზიკა ფიზიკა გამომცემ.“დიოგენე“ 
ქ. ტატიშვილი. 

 

10. 
ქიმია 

 
ქიმია გამომც.ინტელექტი მ.ვარდიაშვილი 

11. საღვთო სჯული საღვთო ისტორია გამომც. ,,ბაკმი“ 
იაკობ გოგებაშვილი 

 

12. 
ქრისტიანული 

ეკლესიის ისტორია 
ქრისტ.ეკლ.ისტ.  

გვანცა კოპლატაძე 

 

 

 

XII-კლასი 

 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა 
ავტორი 

 

1. 
ქართული ენა და 

ლიტ. 
ქართული ენა და ლიტ. 

შ.პ.ს. გამომცემლობა 

სწავლანი 

მ.გიგინეიშვილი 

გრიგოლაშვილი,როდონაია 

ა. არაბული. 

2. მათემატიკა „მათემატიკა“ 
შ.პ.ს „ბაკურ სულაკაურის“ 

გამომცემ. 
ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი,წულაია 

3. 
პირვ.უცხოური 

ენა(ინგლისური) 

English-12 

Gateway B-1+ 
Macmillan Education 

Anna Cole, David Spencer,Annie 

Cornford 

4. 
მეორე უცხოური 

ენა(რუსული) 
რუსული ენა  ს-7 

შ.პ.ს.გამომცემლობა 

„დიოგენე“ 
მ. ლორთქიფანიძე, იჩხეიძე და სხვ. 

5. ისტორია ისტორია 
შ.პ.ს „ბაკურ სულაკაურის“ 

გამ. 
ნ. ასათიანი, ნ. კიღურაძე 

6. საღვთო სჯული საღვთო ისტორია გამომც. ,,ბაკმი“ 
იაკობ გოგებაშვილი 

 

7. 
ქრისტიანული 

ეკლესიის ისტორია 
ქრისტ.ეკლ.ისტ.  

გვანცა კოპლატაძე 

 

 


