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ელექტრონული წიგნები

 EBSCO-ს ელექტრონული წიგნების აკადემიური კოლექცია (EBSCO eBook Academic 

Subscription Collection) წარმოადგენს ყოველთვიურად განახლებად
მულტიდისციპლინარულ, ვირტუალურ, ელექტრონულ ბიბლიოთეკას 100000 

დასახელების ელექტრონული წიგნებით.



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. 

ნახეთ წიგნის სარჩევი, დაჭერით
სარჩევის ბმულს, ქვემოთ eBook 

სრული ტექსტის ბმულია. 

დააწკაპუნეთ hyperlinked თავის
სათაურს,  რათა პირდაპირ
გაიხსნას თქვენს მიერ შერჩეული
წიგნის თავი eBook Viewer. 

ზოგიერთი თავის სარჩევი
შეიძლება გაფართოვდეს
შემდგომ პლიუსის დაჭერით



როდესაც თქვენ დააჭერთ eBook სრული ტექსტი ბმულის გვერდით მარჯვენა სვეტში,  გამოჩნდება
ინსტრუმენტების პანელი.  შესაძლებელია magnifying   ტერმინების ძიება სრულ ტექსტში.  შესაძლებელია
გვქონდეს შექმნილი ჩვენი შენიშვნები, რომელიც შეიძლება შენახული იყოს ჩვენს პერსონალურ
EBSCOhost საქაღალდეში. შეიძლება ვეძებოთ სიტყვა ლექსიკონში ლექსიკონი icon -ს დაჭერით. 



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.   
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ჟურნალის სარჩევი



სტატიის აბსტრაქტი
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სამეცნიერო ლიტერატურის ელექტრონული
მონაცემთა ბაზები



EBSCOHost 
(EBSCO, ბოსტონი, აშშ)

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

წარმოადგენს ელექტრონული წიგნების,  ჟურნალებისა და საცნობო
გამოცემების უდიდეს კოლექციას. 

მოიცავს:

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

450-ზე მეტი გამომცემლის 100 ათასს ელექტრონულ წიგნს; 

მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს;

ამერიკისა და სხვა ქვეყნების უმნიშვნელოვანესი გაზეთების სრულ
სტატიებს;

ძალზე მოხერხებულ და ეფექტურის საძიებელს.



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

search.epnet.com



search.epnet.com

გაფართოებული ძიება



შედეგის 4 ფორმატი

search.epnet.com



სტატიის აღწერილობა აბსტრაქტით

search.epnet.com

გამოყენებულ
ლიტერატურაში

მისათითებელი ფორმატი



search.epnet.com

შესაძლებელია სტატიის თარგმნა ან მოსმენა

სტატიის
თარგმნა

სტატიის მოსმენა



გამოყენებულ ლიტერატურაში
მისათითებელი ფორმატი

search.epnet.com



სტატიის სრული ტექსტი



search.epnet.com

გრაფიკული ფაილების კოლექცია



გრაფიკული ფაილი აღწერილობით



search.epnet.com

გრაფიკული ფაილების კოლექცია



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/

http://journals.cambridge.org/



კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალების ამორჩევა
თემატიკის ან სიის 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/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



The New England Journal of Medicine (NEJM)

გამოქვეყნებულია ნაშრომები, 

რომლებშიც ყურადღება
გამახვილებულია შინაგანი
ორგანოების მედიცინაზე და მისი
ქვესპეციალობების დარგებზე, 

მათ შორის არის -

კარდიოლოგია, გადაუდებელი
სამედიცინო დახმარება, 

ენდოკრინოლოგია, 

გასტროენტეროლოგია, 

ჰემატოლოგია, ონკოლოგია, 

იმუნოლოგია, ალერგია, 

ინფექციური დაავადება, 

ნეფროლოგია, ნევროლოგია; 

ნეიროქირურგია, ფილტვების
მკურნალობა და რევმატოლოგია.

http://www.nejm.org



The New England Journal of Medicine 

(NEJM)

http://www.nejm.org



ძიების შედეგები

http://www.nejm.org



სტატიის აბსტრაქტი

http://www.nejm.org



სტატიის სრული ტექსტი

http://www.nejm.org



SAGE journals

http://online.sagepub.com/

მოიცავს მრავალ 
დისციპლინარულ დარგს, მათ 
შორის, ბიზნესი, 
ჰუმანიტარული და 
სოციალური მეცნიერებები, 
ტექნოლოგია და მედიცინა.



IMF eLibrary

The IMF ინტერნეტ ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ძლიერ და მოსახერხებელ ონლაინ ხელმისაწვდომობას
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ავტორიტეტული გლობალური ეკონომიკური გამოცემების სრულ კოლექციებზე.

ინტერნეტ ბიბლიოთეკა არის საჭირო რესურსი ეკონომიკური სწავლებებისა და ანალიზებისათვის 11,000ზე მეტი

ტექსტური გამოცემებითა და ხელმისაწვდომობით IMF სტატისტიკური მონაცემთა ბაზებიდან.

www.elibrary.imf.org









IMF eLibrary

www.elibrary.imf.org


