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სამეცნიერი ბაზებზე გადასვლის შედეგად თქვენ დაგხვდებათ ინფორმაცია ELSEVIER, 

EBSCO, HEINONLINE და eIFL-ის შესახებ.
კონკრეტულ პრეზენტაციაში გიჩვენებთ eIFL-ის სამეცნიერო სტატიების მოძების 

მაგალითებს : 



eiFL-ის ელექტრონული 
ბაზების ჩამონათვალი

 Openedition Journals

 Cambridge Journals Online

 e-Duke Journals Scholarly Collection

 Edward Elgar Publishing Journals and 
Development Studies e-books

 IMechE Journals (SAGE Publishing)

 Royal Society Journals Collection

 SAGE Journals



Openedition Journals

 Openedition Journals (http://www.openedition.org/)

 OpenEdition Freemium Journals - ჰუმანიტარული და 
სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით 160 
ჟურნალი, ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის 
ფორმატით

 პუბლიკაციების დაახლოებით 80% ფრანგულ 
ენაზეა, ასევე არის სტატიები ინგლისურ, ესპანურ, 
იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე

 სტატიების უმეტესობა ერთზე მეტ ენაზეა 
გამოქვეყნებული

 ძირითადი მიმართულება - ჰუმანიტარული, 
სოციალური მეცნიერებები



ჩვენ წვდომა გვაქვს
მხოლოდ 160 

ჟურნალზე



აქ მითითებულია
მთლიანობაში
ბაზაზე არსებული
ჟურნალების
რაოდენობა



აქედან ჩვენ
შეგვიძლია
მოვნიშნოთ
ჩვენთვის
ხელმისაწვდომი
160 ჟურნალი



მაგალითისთვის
ავიღოთ ერთ-ერთი
ჟურნალი



სრული ტექსტების
გადმოწერეა ასევე
შსაძლებელია PDF

ფორმატით.



Cambridge Journals Online

 Cambridge Journals Online   (https://www.cambridge.org/core) -
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, მათ შორის: 
ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, ასტრონომია, ქიმია, 
კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და 
გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური 
ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, 
გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, 
მართვა, მათემატიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, 
პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, 
რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია

 თავისუფალი წვდომა გასული წლების  ციფრული არქივზე 1997 
წლიდან

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

 384 სახელწოდების წამყვანი ჟურნალი სხვადასხვა დისციპლინაში. 
2017 წელს ჟურნალების სიას კიდევ დაემატა 20 ჟურნალი  
სამართლის, ბიოლოგიის, ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიის, და სხვა 
სფეროებიდან



ეს არის Cambridge Journals 

Online-ის პირველი გვერდი

თუ არ იცით
კონკრეტული
ჟურნალის
სახელწოდება,შეგიძლი
ათ მოძებნოთ
ინფორმაცია
თემატურად ან
საგნობრივად.



მოცემულია სხვადასხვა
მეცნიერებები და დარგები

მაგალითისთვის
ავირჩიოთ ერთ-

ერთი თემა





აქედან შეძლებთ
PDF ფორმატით
გადმოწერას



e-Duke Journals Scholarly 
collection

 e-Duke Journals Scholarly Collection (https://www.dukeupress.edu/) 
- ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, 
კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, 
განათლებია, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, 
ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, 
ფილმი და მედია კვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის 
შესწავლა, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, 
ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლო 
აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, 
ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო 
კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, აფრიკული 
კვლევები, აზიური კვლევები, ჯანმრთელობის დაცვა

 ხელოვნების, ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა 
ჟურნალები ციტირების მაღალი ინდექსით

 ჟურნალები გამომცემლობა Scopus-იდან



ვინაიდან
ჩვენთვის
ხელმისაწვდომ
ია მხოლოდ
ჟურნალები, ამ
გრაფაშიც
ვირჩევთ
Journals



ვეძებთ ინფორმაციას
თემატურად ან
საგნობრივად



ვირჩევთ რომელიმე , 

ჩვენთვის საინტერესო
თემას

ამ შემთხვევაში ერთ-

ერთი მაგალითი ავიღოთ



ამ ველშიც
აუცილებლად ვნიშნავთ
იგივეს,ან სხვა თემას
რაც გვაინტერესებს.

გადმოიწერეთ
ინფორმაცია PDF 

ფორმატით



Edward Elgar Publishing Journals 
and Development studies e-books

 Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books 

(https://www.elgaronline.com/page/70/journals) - წიგნები 

ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, 

ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, 

კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური 

მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, 

ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. 

კვლევათა განვითარების შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის 

ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ

 სიახლე! კემბრიჯის საერთაშორისო სამართლის ჟურნალები



მაგალითისთვის,

შევარჩევთ თემას





ამ გვერდზე კი
მხოლოდ,მწვანე
სიმბოლოთი
მონიშნული სტატია
არის ჩვენთვის
ხელმისაწვდომი

აქ მოცემულია, 

არჩეული
თემის
ქვესათაურები,

ვირჩევთ ერთ-

ერთს



აქ კი მოვნიშნოთ,ყველა
ჩვენთვის ხელმისაწვდომი
ლიტერატურა



ამის შემდეგ,მოცემულ
გვერდზე გეგქნებათ
საშუალება
გადმოწეროთ
ინფორმაცია PDF

ფორმატით



Royal society Journals 
Collection

 Royal Society Journals Collection 
(https://royalsociety.org/journals/) - ბიოლოგიურ 
მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო 
მეცნიერებები, აგრეთვე მათი მომიჯნავე 
დისციპლინები

 ბაზა მოიცავს Royal Society-ის  ციფრულ არქივს 
1665 წლიდან.





პირველივე გვერდზე
განთავსებულია
ჟურნალების ჩამონათვალი



ერთ-ერთი ჟურნალის არჩევის
შემდეგ, გვაქვს წვდომა ამ
ჟურნალის სტატიებზე, ვირჩევთ
MORE-ს სრული წყაროსთვის



აქ განთავსებულია 2018 

წლის უახლესი სტატიები



ერთ-ერთი
სტატიის
არჩევის
შემდეგ, 

შეგიძლიათ
გადმოიწეროთ
PDF



IMechE Journals

 IMechE Journals (https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche) -
მექანიკური ინჟინერია (გამომცემლობა SAGE)

 IMechE-ის ჟურნალები წარმოდგენილია გამომცემლობა 
SAGE-ის პლატფორმაზე. მასში წარმოდგენილია 
ჟურნალები 1847 წლიდან. მათი ძირითადი მიმართულება 
მექანიკური ინჟინერიაა

 ყოველ ჟურნალს ჰყავს საკუთარი საერთაშორისო 
სარედაქციო კოლეგია, კოლეგიის ყოველი წევრი წამყვანი 
ინჟინერია, ხოლო მთავარი რედაქტორი ამ დარგის 
ცნობილი წარმომადგენელია

 სტატიების უმეტესობა (დაახ. 18-დან 17) ციტირებულია 
Thomson Reuters Journal-ში, ხოლო ყოველი ჟურნალი 
გამომცემლობა SCOPUS-ში წარმოდგენილ ინდექსირებად 
ჟურნალთა ჩამონათვალშია



ინფორმაციის მოძებნა
შესაძლებელია ამ ოთხი
დისციპლინის მიხედვით



ვირჩევთ
ჩვენთვის
სასურველ
თემატიკას



საკითხები
შეგვიძლია
თარიღების
მიხედვით
მოვძებნოთ







მადლობა

ყურადღებისთვის !


