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საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია
საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული ქსელის

კონსორციუმის მთავარი ინიციატივები

ლიცენზირების პროგრამა: 

ელექტრონული სამეცნიერო 

ჟურნალები

თავისუფალი წვდომის პროგრამა

საავტორო უფლებების დაცვა

• ღია პროგრამული სისტემები



EBSCOHost (EBSCO, ბოსტონი, აშშ)

http://search.epnet.com/

კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალები
http://journals.cambridge.org/

ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების ჟურნალები
http://royalsocietypublishing.org/journals

BioOne (სამეცნიერო სტატიების მონაცემთა ბაზა 

ბიოლოგიის სფეროში)

http://www.bioone.org



EBSCOHost 
(EBSCO, ბოსტონი, აშშ)

Http://search.epnet.com/
EBSCOHost (EBSCO, ბოსტონი, აშშ) – Http://search.epnet.com/ 

წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობო გამოცემების უდიდეს კოლექციას. 
მოიცავს:

11000–ზე მეტი დასახელებას (სტატიების 70% სრული ტექსტითაა);
მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს;

ამერიკისა და სხვა ქვეყნების უმნიშვნელოვანესი გაზეთების სრულ სტატიებს;
ძალზე მოხერხებულდა ეფექტურის საძიებელს.

თქვენი კომპიუტერის ბრაუზერში აკრიფეთ მისამართი: http://search.epnet.com 
Ebsco-ს მონაცემთა ბაზაზე წვდომა ხდება ორგანიზაციის IP მისამართით, ამიტომ

დამატებით მომხმარებლის და პაროლის შეყვანას Ebsco არ მოითხოვს.



მონაცემთა ბაზის ამორჩევა

კონკრეტული მონაცემთა ბაზის 

სახელწოდების მარცხნივ 

მოთავსებულ პატარა უჯრედზე 

დაწკაპუნების  შემდეგ დააჭირეთ 

Continue–ს და გამოჩნდება 

საძიებელი ეკრანი

search.epnet.com



საძიებელი ეკრანი

მარტივი ძიება რთული ძიება

search.epnet.com



search.epnet.com

შედეგის 4 ფორმატი



search.epnet.com

EBSCOHost (EBSCO, ბოსტონი, აშშ)



სტატიის აღწერილობა აბსტრაქტით

search.epnet.com



გამოყენებულ ლიტერატურაში
მისათითებელი ფორმატი

search.epnet.com



სტატიის სრული ტექსტი



search.epnet.com

გრაფიკული ფაილების კოლექცია



გრაფიკული ფაილი აღწერილობით



ელექტრონული წიგნები

EBSCO-ს ელექტრონული წიგნების აკადემიური კოლექცია(EBSCO eBook 
Academic Subscription Collection) წარმოადგენს ყოველთვიურად განახლებად 
მულტიდისციპლინარულ, ვირტუალურ, ელექტრონულ ბიბლიოთეკას 100000 
დასახელების ელექტრონული წიგნებით.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=url


ჩავატაროთ მარტივი ძიება “business”-ზე. შევიყვანოთ  საძიებო ტერმინი და დავაწკაპოთ ძებნაზე.





View the Table of Contents for an eBook by clicking the Table of Contents link below 
the eBook Full Text link. Click on a hyperlinked chapter title to go directly to that 

chapter in the eBook Viewer. Some chapters of the Table of Contents can be 
expanded further by clicking the plus sign next to a chapter title. 



Using the tools at the bottom of the Viewer, you can adjust how the eBook 
displays, such as zooming in and out of the page. You can also go directly to a 

specific page using the left and right arrows, or by entering a page number and 
clicking Go    



When you click the eBook Full Text link on the Result List, the book opens in the 
eBook Viewer. In the right-hand column, there are several tools available to you. 
Click the magnifying glass to search for terms within the full text of the eBook. 
Click the notes icon to create a note about the text that can be saved to your 

personal My EBSCOhost folder.  Look up words in the Dictionary by clicking the 



The Table of Contents for your eBook is accessible from the column on the left. 
You can also access the Detailed Record or, if made available by your 

institution, click to download the eBook to your computer.  



მთლიანი წიგნის დამახსოვრება ან ამობეჭდვა სამწუხაროდ
შეუძლებელია. მხოლოდ სათითაო თავებად შეგიძლიათ

ამობეჭდოთ ან გადაგზავნოთ Email-ზე.



შედეგის შენახვა დირექტორიაში

თქვენ შეგიძლიათ შეინახოთ მოძიებული

მასალა “Add to folder”-ზე დაწკაპუნებით



შედეგის შენახვა დირექტორიაში



search.epnet.com

დირექტორიაში შენახული ფაილები



დირექტორიიდან შედეგების
დამუშავების მეთოდები



Royal Society Publishing - journals

ბიოლოგიური და
ფიზიკური

მეცნიერებების
დარგების 9 

დასახელების წამყვანი
საერთაშორისო
ჟურნალები
ბრიტანეთის

გაერთიანებული
სამეფოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის

სამეფო
საზოგადოებიდან.

http://royalsocietypublishing.org/journals



Royal Society Publishing - journals

1. Open Biology
2. Biology Letters
3. Journal of the Royal Society Interface
4. Interface Focus
5. Notes and Records
6. Proceedings A
7. Proceedings B
8. Philosophical Transactions A
9. Philosophical Transactions B

http://royalsocietypublishing.org/journals 



Royal Society Publishing - journals

მოიცავს მსოფლიოში ცნობილ 
უძველეს ჟურნალს 
„Philosophical Transactions of 
the Royal Society“, ჟურნალი 
გამოიცემა 1665 წლიდან 
შესვენების გარეშე, რაც უქმნის 
მას მსოფლიოში უძველესი და 
უმნიშვნელოვანესი სამეცნიერო 
ჟურნალის სტატუსს. სათაურში 
სიტყვა Philosophical ნიშნავს 
ნატურალური ფილოსოფიას, 
რითიც მაშინ იწოდებოდა 
ზოგადად მეცნიერება.

http://royalsocietypublishing.org/journals 



Royal Society Publishing - journals
http://royalsocietypublishing.org/journals



ძიების ჩასატარებელი გვერდი

http://royalsocietypublishing.org/journals 



ძიების შედეგები

http://royalsocietypublishing.org/journals 



სტატიის აბსტრაქტი

http://royalsocietypublishing.org/journals 



სტატიის სრული ტექსტი

http://royalsocietypublishing.org/journals 



კემბრიჯის 
უნივერსიტეტის
გამომცემლობების  

ჟურნალები

http://journals.cambridge.org/



კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალები 
მონაცემთა ბაზა მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის  მიერ 

გამოცემულ 280 დასახელების ჟურნალს არქივის ჩათვლით 

მეცნიერების ყველა დარგში: 

•ჰუმანიტარული და სოციალური დარგების კოლექცია - 172 

ჟურნალი;

•მეცნიერება, ტექნოლოგია და მედიცინა - 128 ჟურნალი;

• სამეცნიერო და ტექნიკური კოლექცია - 107 ჟურნალი;

• სამედიცინო და ვეტერინალური კოლექცია - 50 ჟურნალი. 

•ჟურნალების 60 %  ციტირებულია ტომსონის ციტირების 

ბაზაში.

მონაცემთა ბაზა ხელმისაწვდომია (რეგისტრირებულია) 

უნივერსიტეტის ნებისმიერი კომპიუტერიდან.
http://journals.cambridge.org/



კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალები

http://journals.cambridge.org/



კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალები -

http://journals.cambridge.org/

http://journals.cambridge.org/



კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალების ამორჩევა
თემატიკის ან დასახელების მიხედვით

http://journals.cambridge.org/  



ძიება კემბრიჯის  უნივერსიტეტის  ჟურნალებში

http://journals.cambridge.org/



ძიების შედეგები

ძიების ტექნიკა არ 
განსხვავდება 
ზოგადი 
წესებისაგან.  ძიების 
შედეგები ჩანს 
მარჯვენა (ძირითად) 
საინფორმაციო 
ველზე (საძიებელი 
სიტვა იყო 
“tbilisi”):

http://journals.cambridge.org/



სრული ტექსტის pdf ვარიანტი

http://journals.cambridge.org/



სრული ტექსტის html ვარიანტი

http://journals.cambridge.org/



BioOne
www.bioone.org

მონაცემთა ბაზა მოიცავს 177 
სამეცნიერო ჟურნალს 
ბიოლოგიის, ეკოლოგიისა და 
ბუნების შემსწავლელ 
მეცნიერებების სფეროდან, 
რომლებსაც აქვეყნებენ 
ამერიკის ბიოლოგიურ 
მეცნიერებათა ინსტიტუტის 
წევრი–სამეცნიერო 
საზოგადოებები, მუზეუმები და 
სხვა კვლევითი 
ორგანიზაციები. 



ჟურნალების ჩამონათვალი

www.bioone.org



ძიება BioOne-ში

www.bioone.org



სტატიის სრული ტექსტი

www.bioone.org



ნებისმიერი სტატია 5 ლარიდან

https://www.facebook.com/GILISC



სამეცნიერო ნაშრომების
განთავსება საქართველოში



სტატიების განთავსება
უცხოეთის ჟურნალებში

გამომცემლობა Emerald-ის ელექტრონული ჟურნალები (სტატიების განთავსება 
უფასოა)

http://www.emeraldinsight.com/products/collections/index.htm

Oxford-ის ელექტრონული ჟურნალები (სტატიების განთავსება უფასოა)
http://www.oxfordjournals.org/

DOAJ - ელექტრონული ჟურნალების დირექტორია (ჟურნალის განთავსება უფასოა)
http://www.doaj.org/

DOAB - ელექტრონული წიგნების დირექტორია (წიგნების განთავსება უფასოა)
http://www.doabooks.org/

http://www.emeraldinsight.com/products/collections/index.htm
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doabooks.org/


Thomson Scientific Web of Science-ში
ციტირებული სერბული ჟურნალები

www.gela.org.ge



https://www.facebook.com/GILISC



საკონტაქტო ინფორმაცია
თამარ ხახუტაშვილი

EEIFL ლიცენზირების კოორდინატორი საქართველოში

: 233-17-59;  (593) 30-49-42; (597) 12-54-32

Email:  tamunak@hotmail.com;

https://www.facebook.com/GILISC

www.sciencelib.ge

www.gela.org.ge

მ. ალექსიძის ქ. ¼  მე–3  სართ. ოთ. 301
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