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Cambridge Journals Online 
 384 სახელწოდების წამყვანი ჟურნალი სხვადასხვა დისციპლინაში.  

მძლავრი საძიებო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ძიებას სრულ ტექსტში 
მონაცემთა ბაზიდან გაფართოებული ველის დახმარებით 

https://www.cambridge.org/core 

http://www.eifl.net/e-resources/cambridge-journals-online
https://www.cambridge.org/core


Cambridge Journals Online 
 ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები: ხელოვნება, ასტრონომია, 
კომპიუტერული სწავლება, დრამა, თეატრი, დედამიწისა დაცვა, ეკონომიკა, 
განათლება, ინჟინერია, მართვა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, 
პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, 

სოციოლოგია 

https://www.cambridge.org/core 

http://www.eifl.net/e-resources/cambridge-journals-online
https://www.cambridge.org/core


Cambridge Journals Online 
 თავისუფალი წვდომა ციფრული არქივზე 1997 წლიდან. 

161 ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებათა დარგში (SSCI) (SCI) და 46 ხელოვნებისა 
და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში, 
 Thomson Reuters- ის ციტირების ინდექსით 

https://www.cambridge.org/core 

http://www.eifl.net/e-resources/cambridge-journals-online
https://www.cambridge.org/core


Cambridge Journals Online 
 

https://www.cambridge.org/core 

http://www.eifl.net/e-resources/cambridge-journals-online
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Cambridge Journals Online  

https://www.cambridge.org/core 

http://www.eifl.net/e-resources/cambridge-journals-online
https://www.cambridge.org/core


e- Duke Journals Scholarly Collect ion 
 44 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი  

ციტირების მაღალი ინდექსით  

https:/ / www.dukeupress.edu/  

http://www.eifl.net/e-resources/e-duke-journals-scholarly-collection
https://www.dukeupress.edu/


e- Duke Journals Scholarly Collect ion 
  თავისუფალი წვდომა  ყველა საჟურნალო ფაილზე 2000 წლიდან დღემდე, 

დამატებით, შერჩევითი მასალები 1940 წლიდან -  2014 წლამდე. 
19 ინდექსირებული ჟურნალი გამომცემლობა Scopus- იდან;    
ხელოვნებასა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა18 ჟურნალი;  
სოციალურ მეცნიერებათა 9 ინდექსირებული ჟურნალი 

https://read.dukeupress.edu/ 

http://www.eifl.net/e-resources/e-duke-journals-scholarly-collection
https://read.dukeupress.edu/


e- Duke Journals Scholarly Collect ion 
 აფრიკული კვლევები, ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, 

აზიური კვლევები, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, 
განათლებია, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპის მცოდნეობა, მხატვრული 
ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედია კვლევები, გენდერული სწავლება, 

ლიტერატურათმცოდნეობა 

https://read.dukeupress.edu/ 

http://www.eifl.net/e-resources/e-duke-journals-scholarly-collection
https://read.dukeupress.edu/


e- Duke Journals Scholarly Collect ion  
 

გაფართოებული ძიება 

https://read.dukeupress.edu/ 

http://www.eifl.net/e-resources/e-duke-journals-scholarly-collection
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e- Duke Journals Scholarly Collect ion 

https://read.dukeupress.edu/ 

http://www.eifl.net/e-resources/e-duke-journals-scholarly-collection
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Edward Elgar Publishing Journals and Development  Studies e- books 
 

 სამართლისა და მართვის  შვიდი ჟურნალი,  
ასევე 280-ზე მეტი სასწავლო ელექტრონული წიგნი 

 სიახლე! კემბრიჯის საერთაშორისო სამართლის ჟურნალები 

https://www.elgaronline.com/ 

http://www.eifl.net/e-resources/edward-elgar-publishing-journals-and-development-studies-e-books
https://www.elgaronline.com/


Edward Elgar Publishing Journals and Development  Studies e- books 
მარტივი ძიება : ჟურნალები -  წლების და ნომრების მიხედვით 

 

https://www.elgaronline.com/ 

http://www.eifl.net/e-resources/edward-elgar-publishing-journals-and-development-studies-e-books
https://www.elgaronline.com/


Edward Elgar Publishing Journals and Development  Studies e- books 
 კოლექცია მოიცავს სამეცნიერო მონოგრაფიებს, სახელმძღვანელოებსა და ცნობარებს, 

აგრეთვე ჟურნალებს ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ და 
Queen Mary Journals- ის კეინზისეული ეკონომიკის მიმოხილვა  

https://www.elgaronline.com/ 

http://www.eifl.net/e-resources/edward-elgar-publishing-journals-and-development-studies-e-books
http://www.eifl.net/e-resources/edward-elgar-publishing-journals-and-development-studies-e-books
https://www.elgaronline.com/


Edward Elgar Publishing Journals and Development  Studies e- books 
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Edward Elgar Publishing Journals and Development  Studies e- books 
გაფართოებული ძიება 

https://www.elgaronline.com/ 

http://www.eifl.net/e-resources/edward-elgar-publishing-journals-and-development-studies-e-books
https://www.elgaronline.com/


IMechE Journals 
 მექანიკის ინჟინერიის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული 18 

ჟურნალი მოწოდებული გამომცემლობა SAGE- ის მიერ 
წარმოდგენილია მექანიკური ინჟინერიის სრულ სპექტრი 1847 

წლიდან -  დღემდე 

h t tps:/ / us.sagepub.com / en- us/ nam / IM eche 

http://www.eifl.net/e-resources/imeche-journals-0
https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche


IMechE Journals 
 

 მექანიკური ინჟინერია  

h t tps:/ / us.sagepub.com / en- us/ nam / IM eche 
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https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche


IMechE Journals 
გაფართოებული ძიება 

https:/ / us.sagepub.com/ en- us/ nam/ IMeche 

http://www.eifl.net/e-resources/imeche-journals-0
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SAGE Journals 

 ფართო სპექტრის საგნობრივი 900-ზე მეტი წამყვანი საერთაშორისო 
რეფერირებადი ჟურნალი 2017 წლის კოლექციიდან, 909 სამეცნიერო სტატიით 

 

https://journals.sagepub.com/ 

http://www.eifl.net/e-resources/sage-premier
http://online.sagepub.com/
https://journals.sagepub.com/


SAGE Journals 
 ბიზნესი, ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები და 

მედიის სფერო 

https://journals.sagepub.com/ 

http://online.sagepub.com/
https://journals.sagepub.com/


SAGE Journals 
 SAGE- ის ჟურნალების 65% წარმოდგენილია 2010 წლის Thomson Reuters 

Journal ციტირებად ჟურნალთა ჩამონათვალში (JCR) 

https://journals.sagepub.com/ 

http://online.sagepub.com/
https://journals.sagepub.com/


SAGE Journals 
 მოიცავს სამეცნიერო სტატიებს: 2009 წ. კოლექციიდან 582;  

2012 წ. კოლექციიდან 653; 2014 წ. კოლექციიდან 727;  
2015 წ. კოლექციიდან 751; 2016 წ. კოლექციიდან 824  

და 2017 წ. კოლექციიდან 909 სახელწოდებით 

https://journals.sagepub.com/ 

http://online.sagepub.com/
https://journals.sagepub.com/


SAGE Journals  
 

გაფართოებული ძიება 

http:/ / journals.sagepub.com/  

http://online.sagepub.com/
http://journals.sagepub.com/


Royal Society Journals Collect ion 
 ბაზა მოიცავს Royal Society- ის  ციფრულ არქივს 1665 წლიდან 

https:/ / royalsociety.org/ journals/  

http://www.eifl.net/e-resources/royal-society-journals-collection
https://royalsociety.org/journals/


Royal Society Journals Collect ion 
 ცხრა მაღალმოთხოვნადი დარგი ფიზიკის, ბიოლოგიისა და სხვა მათი 
მომიჯნავე დისციპლინებიდან. მათ შორის ფილოსოფიისა და ლოგიკის 

სფეროდან 
 

https:/ / royalsociety.org/ journals/  

http://www.eifl.net/e-resources/royal-society-journals-collection
https://royalsociety.org/journals/


Royal Society Journals Collect ion 
 ბაზაში ხელმისაწვდომია ჟურნალები რომლებიც გამოდის 1660 

წლიდან მსოფლიოს უძველეს მეცნიერებათა აკადემიის 
გამომცემლობებში, მათ შორისაა Royal Society's  ციფრული არქივი 

https:/ / royalsociety.org/ journals/  

http://www.eifl.net/e-resources/royal-society-journals-collection
https://royalsociety.org/journals/


Royal Society Journals Collect ion 
 

https:/ / royalsociety.org/ journals/  

http://www.eifl.net/e-resources/royal-society-journals-collection
https://royalsociety.org/journals/


New England Journal of  Medicine 
ყოველკვირეული ზოგადი სამედიცინო ჟურნალები სადაც თავმოყრილია სტატიები 

ახალი სამედიცინო კვლევებით, მიმოხილვებითა  და ანგარიშებით 

http:/ / www.nejm.org/  

http://www.eifl.net/e-resources/new-england-journal-medicine
http://www.nejm.org/


New England Journal of  Medicine 
 ბაზა მოიცავს წვდომას  სრულ ტექსტებზე 1990 წლიდან დღემდე. 

ასევე მულტიმედიურ და ინტერაქტიულ შინაარსის ვიდეოებს კლინიკური 
მედიცინის შესახებ 

http:/ / www.nejm.org/  

http://www.eifl.net/e-resources/new-england-journal-medicine
http://www.nejm.org/


New England Journal of  Medicine 
 

http:/ / www.nejm.org/  

http://www.eifl.net/e-resources/new-england-journal-medicine
http://www.nejm.org/


New England Journal of  Medicine 
 

გაფართოებული ძიება 
 

http:/ / www.nejm.org/  

http://www.eifl.net/e-resources/new-england-journal-medicine
http://www.nejm.org/


 
 

Openedi t ion  Jour nals 
 ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით 160 ჟურნალი, 

ხელმისაწვდომი HTML, PDF და ePUB- ის ფორმატით. 
პუბლიკაციების დაახლოებით 80% ფრანგულ ენაზეა, ასევე არის სტატიები ინგლისურ, 

ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე. 
 
  
 

http:/ / www.openedit ion.org/  



საიტი წარმოდგენილია ინგლისური და 
ფრანგული ინტერფეისით. ბაზა 
შესაძლებლობას გვაძლევს დავალაგოთ 
მოცემული სტატიები თემატურად,  
საგნობრივად,  ენობრივად,  
გამოქვეყნებული ქვეყნებისა და 
გამომცემლობების მიხედვით 



მადლობას გიხდით  
ყურადღებისთვის! 
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