სასკოლო სახელმძღვანელოების გაყიდვა დაიწყო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განცხადება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გაცნობებთ, რომ დაიწყო სასკოლო
სახელმძღვანელობის გაყიდვა. თბილისა და რეგიონებში სახელძღვანელოების შეძენა
შესაძლებელია შემდეგ მისამართებზე:
თბილისი - ცოტნე დადიანის ქ №43 (გადასასვლელ ხიდთან)
ტელ: 96-62-38, 95-35-88
თბილისი - ვაგზლის მოედანი №2 (ოქროს ბირჟის ტერიტორია)
ტელ: 16-18-21
თბილისი - ბუდაპეშტის №3 ა მაღაზია ”ლატერნა”
ტელ: 38- 35- 56
თბილისი - სანქტ-პეტერბურგის №12 მაღაზია ”სანტა ესპერანსა”
ტელ: 95- 93- 51
თბილისი - ალ.ყაზბეგის №43 მაღაზია ”ექს-ლიბრისი”
ტელ: 10-25-53
თბილისი -ალ ყაზბეგის გამზირი № 4 მაღაზია ’სამშობლო”
ტელ: 38- 50 -15, 893 -32 -11 -84
თბილისი - ვეკუას №1 ი/მ ზურა კეკუტია (მეტრო ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორია)
ტელ: 899- 46 -39 -44
მარტვილი - შ.რუსთაველის ქ.№10 მაღაზია ”ინტელექტი”
ტელ: 899-23-00-26

გორი - კუტუზოვის ქ. N28 ი/მ ნინო გორგაძე
ტელ: 895-90-86-91; 892-44-48-22
ქუთაისი -თამარ მეფის N60
ტელ: 4-61-27
ქუთაისი - ავტომშენის N8
ტელ: 7-49-86; 899-23-40-03
ქუთაისი - ჭავჭავაძის N53ა
ტელ: 899-55-75-61
ქუთაისი -გრიშაშვილის N9
ტელ: 899-15-70-17
წყალტუბო - რუსთაველის N7
ტელ: 899-78-48-75
სამტრედია - ნინოშვილის N7
ტელ: 895-47-24-72
ზესტაფონი - აღმაშენებლის N7
ტელ: 898-93-95-86
ჭიათურა - ნინოშვილის N50
ტელ: 899-22-41-97
ტყიბული - თაბუკაშვილის N5
ტელ: 899-57-67-68
ბათუმი - ჭავჭავაძის N12
ტელ:897-20-22-43
ბათუმი - წიგნის ბაზრობა N3 რუსული სკოლა
ტელ: 877-30-14-11
ბათუმი - ჭავჭავაძის N75”ლამპარი-99”
ტელ: 899-55-46-62; 899-98-90-44
ბათუმი - შაუმიანის N16 ”ლამპარი-99”
ტელ: 7-50-01; 899-55-46-62; 899-98-90-44

ბათუმი - ჯავახიშვილის №53 ”ლამპარი-99”
ტელ: 899-55-46-62; 899-98-90-44
ხულო - მამულაძის N2
ტელ: 7-13-48; 893-53-62-38
ოზურგეთი - გურიის N34
ტელ: 871-22-05-70
ფოთი - აღმაშენებლის N10
ტელ: 7-53-72; 895-90-43-02
ფოთი - ფარნავაზ მეფის N5
ტელ: 899-91-18-79
ფოთი - ცენტრალური ბაზრობა მაღაზია N9
ტელ: 893-28-72-81
ზუგდიდი - შ.რუსთაველის N96
ტელ: 899-76-51-44
ზუგდიდი - შ.რუსთაველის ქ.N89 მაღაზია ”ენციკლობედია”
ტელ: 893-51-05-40
ზუგდიდი - შ.რუსთაველის ქ.N96
ტელ: 855-61-71-71
სენაკი - ჭავჭავაძის ქ.N111
ტელ: 899-23-62-05
გორი - ჭავჭავაძის ქ.N31
ტელ: 7-77-28; 877-43-53-08
ხაშური - რუსთაველის N43 ბაზრობის ტერიტორია
ტელ: 899-92-71-45
ტელ: 899- 48-42-30
ბორჯომი - რუსთაველის N93
ტელ: 899-41-23-22
ახალციხე - კოსტავას N10

ტელ: 899-56-13-66
ახალციხე - კოსტავას N19
ტელ: 899-76-51-19
რუსთავი - მე-16 მ/რ-ნი სტამბულის ბაზრობის ტერიტორია მაღაზია N23,მაღაზია N353
ტელ: 893-39-22-50
რუსთავი - შარტავას N4 სკოლა ”მოძღვარი”
ტელ:17-51-08; 899-76-18-11
რუსთავი - შარტავას N17/46
ტელ:824-18-39-43
ბოლნისი - სულხან-საბას N85
ტელ: 899-43-93-55
ბოლნისი - კაზრეთი
ტელ: 899-56-02-64
მარნეული - ბაზრობა
ტელ: 899-60-67-79
საგარეჯო - აღმაშენებლის N24
ტელ: 899-10-23-40

