
 

 

  

                                   წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 

                                                 ბიბლიოთეკები: 

                         

                      წალენჯიხის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 

საკონტაქტო პირი:  ნუნუ შანავა 

მისამართი: წალენჯიხა, თამარ მეფის ქ N 7 

ტელ ნომერი:  591 41 56 44 

                         წალენჯიხის საბავშვო ბიბლიოთეკა          

საკონტაქტო პირი: ინგა კვარაცხელია   

მისამართი: ქ.წალენჯიხა სალიას ქ.N3 

ტელეფონი: 591 41 56  07 

                              ჩქვალერის ბიბლიოთეკა       

საკონტაქტო პირი:  

მისამართი:  ჩქვალერის ადმინისტრაციული ერთეული     

ტელეფონი:    

                                ზღვაიას  ბიბლიოთეკა          

საკონტაქტო პირი: ზინაიდა კვარაცხელია 

მისამართი:ქ. წალენჯიხა ძღვაიას დასახლება 

ტელეფონი:  591 41 56 18 

                                   ოჭანეს ბიბლიოთეკა     

 საკონტაქტო პირი: სვეტლანა ჩქოტუა 

მისამართი: ქ. ჯვარი .სოფ ეწერი 

ტელეფონი:  591 41 56 25       

 



                           ნაკიფუს ბიბლიოთეკა       

საკონტაქტო პირი: თეა ძაძამია 

მისამართი: ნაკიფუს ადმინისტრაციული ერთეული 

ტელეფონი: 577 92 28 22 

 

                       მედანის ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ნონა კვარაცხელია  

მისამართი: მედანის ადმინისტრაციული ერთეული 

ტელეფონი: 591 41 56 19 

 

                        წყოუშის ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: დალი ჯანელიძე  

მისამართი: ფახულანის თემი,სოფ წყოუში 

ტელეფონი: 591 41 56 53 

 

                    ქ.  ჯვარის  N1 ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ანნა გოგოხია 

მისამართი: ქ.ჯვარის ადმინისტრაციული ერთელი. საჯაიას ქN2 

ტელეფონი: 596 10 65 70 

                              ქ.ჯვარის N2 ბიბლიოთეკა        

საკონტაქტო პირი: ნელი ჭანტურია     

მისამართი: ქ.ჯვარის ადმინისტრაციული ერთეული . რუსთაველის ქN3 

ტელეფონი: 591 41 56 35 

                          ჯვარის საბავშვო ბიბლიოთეკა     

საკონტაქტო პირი: ხათუნა გედენიძე 

მისამართი: ქ.ჯვარის ადმინისტრაციული  ერთეული. საჯაიას ქ.N2       

ტელეფონი: 591 41 56 24             



 

                              ჯგალის ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ნინო მესხია  

მისამართი: ჯგალის ადმინისტრაციული ერთეული 

ტელეფონი: 591 41 56 86         

                              ლიის ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ანჟელა კილანავა 

მისამართი: ლიის  ადმინისტრაციული  ერთეული 

ტელეფონი:  591 41 56 22               

                            საჩინოს ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი:  სალია ნანა      

მისამართი: საჩინოს ადმინისტრაციული ერთეული 

ტელეფონი: 591 41 56 20 

                              ჭალეს ბიბლიოთეკა  

საკონტაქტო პირი: ქრისტინე გამახარია 

მისამართი: ჭალეს ადმინისტრაციული ერთეული 

ტელეფონი: 591 41 56 31 

 

                  ფახულანის ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ზიტა გერგედავა 

მისამართი: ფახულანის ადმინისტრაციული ერთეული 

ტელეფონი: 591 41 65 30 

 

                       ეწრის ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ასმათ ციმინტია 

მისამართი: ეწერის ადმისტრაციული ერთეული 

ტელე ფონი: 591 19 27 45 



 

                              ობუჯის ბიბლიოთეკა  

საკონტაქტო პირი: ლალი ხვიჩავა 

მისამართი: ობუჯის ადმინისტრაციული ერთეული 

ტელეფონი: 591 41 56 38 

                         მუჟავას ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი:  კობა ფიფია 

მისამართი:  მუჟავას ადმინისტრაციული ერთეული 

ტელეფონი: 591 41 56 33 

                         ქვედა მაზანდარის ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: მიმოზა ჩხაპელია 

მისამართი:  ქ.წალენჯიხა, წმინდანინოს ქ. N65 

ტელეფონი: 571 18 34 67 

 

                     მიქავას ბიბლიოთეკა 

 საკონტაქტო პირი: ჟანა ლომაია 

მისამართი: მიქავას  ადმინისტრაციული  ერთეული 

ტელეფონი: 544 4454 95 

 


