
  საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია
     საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული ქსელის

  კონსორციუმის მთავარი ინიციატივები 
  : ლიცენზირების პროგრამა

  ელექტრონული სამეცნიერო

ჟურნალები

    სტატიების განთავსება უცხოურ

ჟურნალებში



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

  კემბრიჯ ის 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

Questia
http://www.questia.com

Encyclopedia Britannica Online: 
Academic Edition

http://www.britannica.co.uk



http://www.gruni.edu.ge 



EBSCOHost 
(EBSCO, , )ბოსტონი აშშHttp://search.epnet.com/

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

       . წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობო გამოცემების უდიდეს კოლექციას

:მოიცავს

11000–    (  70%  );ზე მეტი დასახელებას სტატიების სრული ტექსტითაა

     ;მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს

       ამერიკისა და სხვა ქვეყნების უმნიშვნელოვანესი გაზეთების სრულ
;სტატიებს

    .ძალზე მოხერხებულდა ეფექტურის საძიებელს

    : http://search.epnet.com თქვენი კომპიუტერის ბრაუზერში აკრიფეთ მისამართი

Ebsco-       IP , ს მონაცემთა ბაზაზე წვდომა ხდება ორგანიზაციის მისამართით
      Ebsco  ამიტომ დამატებით მომხმარებლის და პაროლის შეყვანას არ

.მოითხოვს  



  მონაცემთა ბაზის ამორჩევა

   კონკრეტული მონაცემთა ბაზის

  სახელწოდების მარცხნივ

   მოთავსებულ პატარა უჯრედზე

   დაწკაპუნების შემდეგ

 Continue–   დააჭირეთ ს და

  გამოჩნდება საძიებელი ეკრანი

search.epnet.com



 მარტივი ძიება

search.epnet.com



search.epnet.com

 გაფართოებული ძიება



search.epnet.com

 4 შედეგის ფორმატი



  ჩვეულებრივი ძებნის
შედეგები



  სტატიის აღწერილობა აბსტრაქტით

search.epnet.com



search.epnet.com

      html სტატია აბსტრაქტით და სრული
ტექსტით



  სტატიის სრული ტექსტი



  ვიზუალური ძებნის შედეგები



 ელექტრონული წიგნები



  წიგნის სრული ტექსტი

search.epnet.com



search.epnet.com

  გრაფიკული ფაილების კოლექცია



  გრაფიკული ფაილი აღწერილობით



  გამოყენებულლიტერატურაში
 მისათითებელი ფორმატი

search.epnet.com



  შედეგის შენახვა დირექტორიაში

     თქვენ შეგიძლიათ შეინახოთ მოძიებული

 “Add to folder”-  მასალა 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

 1665  გამოიცემა 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

 

 
 

ძიე
ბის

ტე
ქნი

კა
არ

 

გა
ნსხ

ვავ
დე
ბა

 

ზო
გა
დი . 

წეს
ები

საგ
ან  

შეს
აძლ

ებე
ლი

ა

 

 

რო
გო
რც

მარ
ტი
ვი

 
ასე

ვე
 

გა
ფა
რთ

ოე
ბულ

ი

 

ძიე
ბის

ჩატ
არ
ება



   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

 280    გამოცემულ დასახელების ჟურნალს არქივის

   : ჩათვლით მეცნიერების ყველა დარგში

•      - ჰუმანიტარული და სოციალური დარგების კოლექცია

172 ;ჟურნალი

• ,    - 128 ;მეცნიერება ტექნოლოგია და მედიცინა ჟურნალი

•      - 107 ;სამეცნიერო და ტექნიკური კოლექცია ჟურნალი

•      - 50 სამედიცინო და ვეტერინალური კოლექცია

. ჟურნალი

•  60 %     ჟურნალების ციტირებულია ტომსონის ციტირების

.ბაზაში

   ( ) მონაცემთა ბაზა ხელმისაწვდომია რეგისტრირებულია

  .უნივერსიტეტის ნებისმიერი კომპიუტერიდანhttp://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/  



  pdf სრული ტექსტის ვარიანტი

http://journals.cambridge.org/  



  html სრული ტექსტის ვარიანტი 

http://journals.cambridge.org/  



BioOne
www.bioone.org

   177 მონაცემთა ბაზა მოიცავს
  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



 BioOne-ძიება ში

www.bioone.org



  სტატიის სრული ტექსტი

www.bioone.org



www.search.eb.com

   დიდი ბრიტანეთის
 ონლაინ

; ენციკლოპედია
  მოიცავს ინფორმაციას
  უამრავი დარგის
:  შესახებ 75000 

 სპეციალურად
  დაწერილ და
  მუდმივად განახლებად
  სტატიებს ექსპერტი

მომწოდებლებისგან.
 27000-    ზე მეტ სურათს

 ,  3300 და რუკას პლიუს
,   ანიმაციას ვიდეო და

 .აუდიო მასალას

Britannica Online: Academic 
Edition



  ძიების ჩასატარებელი გვერდი

www.search.eb.com



შედეგები



   MLA and APA .აკეთებს ავტომატურ ციტირებას ფორმატში



    ათასობით ვიდეო და აუდიო მასალა



  Britannica’s       მედია განყოფილება მოიცავს მრავალფეროვან რუკებს და
.ფოტოებს



QUESTIA
   მონაცემთა ბაზა

 4  მოიცავს მილიონზე
  მეტი დასახელების

 მასალას
  ჰუმანიტარულ და

 სოციალურ
 მეცნიერებების

.სფეროში

www.questia.com



QUESTIA
    4   მონაცემთა ბაზა მოიცავს მილიონზე მეტი

    დასახელების შემდეგი თემატიკის დასახელებას
    ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებების

:სფეროში
 ; ; , ისტორია ფილოსოფია ეკონომიკა

 , , პოლიტიკური მეცნიერებები ლიტერატურა
, ,   განათლება პსიქოლოგია სოციოლოგია და

. .ა შ
 77000  ;დასახელების წიგნებს
 15000  ;ჟურნალების სტატიებს

www.questia.com



Questia.com

   სისტემაში შესასვლელი
 მონაცემებისათვის

  მიმართეთ ბიბლიოთეკას

www.questia.com



 მარტივი ძიება

https://www.questia.com



 გაფართოებული ძიება

www.questia.com



 ძიების შედეგები

www.questia.com



 მთლიანი სტატია

www.questia.com



  უფასო ჟურნალების ბაზა



DOAJ–   ში განთავსებული ჟურნალები

www.gela.org.ge

Country Country

Armenia (3) 3 Bosnia (4) 13

Azarbaijan (1) 5 Bulgaria (11) 32

Georgia 3 Croatia (46) 84

Kyrgystan 1 Macedonia (2) 8

Russia (155) 45 Serbia (20) 78

Turkey (75) 195 Slovenia (18) 34



Thomson Scientific Web of Science-  ში
  ციტირებული სერბული ჟურნალები 

www.gela.org.ge



https://www.facebook.com/GILISC



  5 ნებისმიერი სტატია
 ლარიდან

https://www.facebook.com/GILISC



 საკონტაქტო ინფორმაცია

 თამარ ხახუტაშვილი

E   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

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