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საძიებო სისტემები
ბიბლიოთეკის საიტზე

www.sciencelib.ge

 ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში
 ძიება ქართულ ლექსიკონებსა და

ენციკლოპედიებში
 ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების

ღია სამეცნიერო არქივებში



მარჯვნივ განთავსებული საძიებლის გამოყენებით
ძიება ტარდება ერთდროულად 1500-ზე მეტი
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომებში (სტატიებში, 
დისერტაციებში, ელ-წიგნებში...) ისე, რომ არ არის
საჭირო მათ საიტზე გადასვლა - შედეგებში
ვღებულობთ მოძიებული შრომების სიას (ბმულით
შესაბამის ნაშრომზე)



• მარცხენა გრაფაში ძიება საშუალებას გვაძლევს
ავარჩიოთ კონკრეტული დოკუმენტი, ლიტერატურული
ნაწარმოები თუ სტატია სხვა ბიბლიოთეკების
კატალოგებიდან ან ქართულ სამეცნიერო
ვებსაიტებიდან
• მარჯვენა გრაფიდან ჩავატარებთ ძიებას ქართულ
ლექსიკონებსა და ენციკლოპედიებში

ძიების კონკრეტული მაგალითები



ეს საძიებო სისეტემა საშუალებას
გვაძლევს ავარჩიოთ კონკრეტული
დოკუმენტი, ლიტერატურული
ნაწარმოები თუ სტატია სხვა
ბიბლიოთეკების კატალოგებიდან
ან ქართულ სამეცნიერო
ვებსაიტებიდან

შედეგად ვღებულობთ
ბმულებს სხვადასხვა
ბიბლიოთეკებიდან



ეროვნული სამეცნიერო
ბიბლიოთეკის ელექტრონული

კატალოგი

 საიტზე მოქმედებს ძიება ჩვენი ბიბლიოთეკის
ელექტრონულ კატალოგში. იგი უკვე
გამოიყენება ჩვენი მომხმარებლების მიერ



მონაცემთა ბაზები
ჩვენი სერვერი გულისხმობს ძიებას ყველა
მნიშვნელოვან ციფრულ ჩანაწერსა და დიგიტირებულ
მასალებში, როგორც საკუთარ მონაცემთა ბაზებში ასევე
სხვა ციფრულ ბიბლიოთეკების მონაცემთა ბაზებში.  



მონაცემთა ბაზები

გარდა წიგნებისა და ჟურნალებისა ძიება

შესაძლებელია

დისერტაციების, 

პატენტებისა და

სტადარტების

კოლექციებში. 

ცალკე ადგილი უკავია უცხოურ კატალოგებს



რამდენიმე სხვა ელექტრონული
სერვისი საიტზე



სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები
ყველა მომხმარებლისათვის

EBSCOHost

MEDLINE

Cambridge journals online

BioOne

Royal Society Publishing

The New England Journal of Medicine

Pediatric Neurology Briefs

SAGE Journals

SAGE Knowledge

SAGE Journals

SAGE Research Methods

აღნიშნული ლინკებით
თქვენ უშუალოდ

საიტზე აღმოჩნდებით
და მოიპოვებთ

საჭირო ინფორმაციას
ელექტრონული

ციფრული ბაზებიდან

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=url&defaultdb=mnh
http://bioone.org/
http://royalsocietypublishing.org/journals
http://www.nejm.org/
http://www.nejm.org/
http://www.pediatricneurologybriefs.com/
http://online.sagepub.com/
http://knowledge.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/
http://srmo.sagepub.com/


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:

100 ათასი დასახელების ელექტრონულ წიგნს, 11000–ზე მეტი დასახელებას
(სტატიების 70% სრული ტექსტითაა);

მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს;

ამერიკისა და სხვა ქვეყნების უმნიშვნელოვანესი გაზეთების სრულ
სტატიებს;

ძალზე მოხერხებულ და ეფექტურის საძიებელს.



search.epnet.com

EBSCOHost



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 



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. 



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



კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჟურნალები

http://journals.cambridge.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



ელექტრონული წიგნები



ელექტრონული წიგნები



ელექტრონული წიგნები



მასალის გაციფრება

http://dspace.gela.org.ge/



მასალის გაციფრება

http://www.sciencelib.ge/



მასალის გაციფრება

http://www.sciencelib.ge/



მასალის გაციფრება

http://www.sciencelib.ge/



მასალის გატექსტება

http://www.sciencelib.ge/



ელექტრონული ჟურნალები



ელექტრონული ჟურნალები



ელექტრონული ჟურნალები



სტატიის აბსტრაქტი



სრული ტექსტი



მნიშვნელოვან მხარეს წარმოადგენს ჩვენს საიტზე
მსოფლიო სამეცნიერო სიახლეების ბლოგი, აქ
წარმოდგენილია ისეთი სამეცნიერო ლინკები
როგორებიცაა: geonews.ge; energy-daily.com; 

netgazeti; BBC Technology; Yahoo.de! News: 

Kultur; World Architecture News; Military Times; 
განცხადებები; სასწავლო პროგრამები : საიტიდან edu-

guide.ge

მსოფლიო სამეცნიერო სიახლეები
http://www.sciencelib.ge/aggregator



მომხმარებელს საშუალება ეძლევა მოიძიოს
ამ სფეროს ტერმინოლოგია

საიტზე ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს
ლექსიკონებს. საყურადღებოა, რომ
სატანდარტული ლესქიკონის გვერდზე, გვაქვს
ასევე სამხედრო ლექსიკონის უშუალო
წვდომის სერვისი.

ლექსიკონები



მუდმივი კომუნიკაცია ბიბლიოთკასთან

შეკითხვა ბიბლიოთკარს – უნიკალური
საშუალება მოვიპოვოთ ინფორმაცია
ჩვენს ბიბლიოთკაში საჭირო წიგნის, 

ჟურნალის, სტატიის არსებობის შესახებ. 

www.sciencelib.ge

საიტიდან ყველა მომსახურება
უფასოა!!!



თემატური ძიების მუდმივი
საშუალება

ბიბლიოთკა გეხმარებათ საჭირო თემაზე

მოიძიოთ ნებისმიერი მასალა როგორც

წიგნადი ფონდიდან ასევე ჟურნალ–

გაზეთებიდან, დისერტაცებიდან, 

პატენტებიდან



ციტირების ინდექსი



ციტირების ინდექსი
კიდევ ერთი სიახლე –

ციტირების ინდექსის ძიება ყველა მეცნიერისათვის



სოციალური ქსელის მნიშვნელობა
და საბიბლიოთეკო საქმე



საიტის გეგმა

ჩევნს საიტს ახლავს საიტის გეგმა (რუკა) სადაც
თქვენთვის მნიშვნელოვან ლინკზე დაწკაპებით
გადახვალთ ზუსტად იმ გვერდზე, რომელიც
თქვენთვის მიშვნელოვანია



Koha – ინტეგრირებული
საბიბლიოთეკო სისტემა ეროვნულ

სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

 აქვს მრავალი ფუნქცია: 

 კატალოგიზაცია, დაკომპლექტება, 
ავტორიტეტული ჩანაწერები, 
მკითხველთა აღრიცხვა და
საბიბლიოთეკო მასალების გაცემა
(აბონემენტი), ადმინისტრაცია, 
სტატისტიკა, ინვენტარიზაცია...



მომხმარებლის ინტერფეისი (ე.წ. 

ოპაკი - OPAC) შედგება
 მარტივი საძიებელი

ველისაგან
 ენების

გადასართველისაგან
(ქართულ, რუსულ, 
ინგლისურ და სხვ. 
ენებზე)

 მარცხენა ზოლი –
ძიების შედეგების
დაზუსტება–დახვეწა



მიღებული ჩანაწერების
დათვალიერება შეიძლება

 “ნორმალურ” 
ფორმატში

 ბარათულ ანუ ISBD 
ფორმატში

 MARC21 ფორმატში
(სადაც
დაწვრილებით არის
წარმოდგენილი
ყოველი ველი)



კოჰას აქვს ახალ WEB 2.0 ტექნოლოგიებზე
დამყარებული საშუალებები –

რეგისტრირებულ მომხმარებლებისათვის
 ყველა მომხმარებელს

შეუძლია შექმნას
საკუთარი
ბიბლიოგრაფიული სიები

 მოძიებული შედეგებიდან
შეიძლება ჩანაწერების
გადატანა ბიბ. სიებში და
მათი გამოყენება
მოგვიანებით (ან
გაგზავნა მეილით)

 სიები ორი სახისაა: 
დამალული/პირადი და
ღია/საჯარო.



ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერის
დათვალიერება

 ჩანაწერის
დათვალიერების დროს
მკითხველს შეუძლია
გააკეთოს წიგნის
საკუთარი
კლასიფიკაცია – ამით
დაეხმაროს ბიბლიოთეკას

 ან გააკეთოს კომენტარი
წიგნზე – ამით
დაეხმაროს სხვა
მკითხველებს



ავტორიტეტული ჩანაწერი კოჰას ინტეგრირებულ
სისტემაში. 

აქვე - შესაძლებელია ძიება ავტორზე რომელიც ცნობილია
ფსევდონიმით



ავტორიტეტული ჩანაწერი



ავტორიტეტული ჩანაწერი



პატენტები



სრული ტექსტი



სხვადასხვა ინტერნეტ საძიებო სისტემებში გადასვლა



ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-

მუზეუმი
კიდევ ერთი ტექნოლოგიური სიახლე : 
ჩვენი ბიბლიოთეკის ნაწილის, 

„ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის“ 

ფოტო-კოლექციის სოციალურ ქსელში განთავსება
 ბიბლიოთეკა-მუზეუმში დაცულია უამრავი სხვადასხვა სურათი, 

ძველი თბილისის ხედები (400 ცალი), 35 ფოტოალბომი
მწერალთა სურათებით და ი. გრიშაშვილის ნაცნობებისა და
მეგობრების გამოსახულებებით

 ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი - აღვნუსხოთ ეს უნიკალური მასალა, 
შევინახით იგი ციფრული ტექნოლოგიების საშუალებით და შემდეგ
სოციალური ქსელის სახით სხვა მომხმარებლებთან გავაზიაროთ.



სოციალური ქსელი flickr-ი

 უნიკალური სურათების
ნაწილი დასკანერდა და
ატვირთა კიდევ ერთ
გავრცელებულ
სოციალურ ქსელზე
როგორიცაა
http://www.flickr.com.
ამჟამად ჩვენ აქ
განთავსებული გვაქვს 62 
გამორჩეული ფოტო



flickr-ი - ინტერაქტიული საიტი

 http://www.flickr.com-ში
არის შესაძლებლობა
შენიშვნების გრაფაში
თითოეულმა
მომხმარებელმა დაწეროს
საკუთარი მოსაზრება
ფოტოზე ასახულ ნებისმიერ
დეტალზე, პიროვნებასა თუ
მდებარეობაზე. შემდგომში
ადმინისტრატორი ამ
შენიშვნას ამატებს უკვე
ფოტოზე, რითაც
უკანასკნელი უფრო
სრულყოფილ სახეს
ღებულობს. 



ანიმაციური ვირტუალური საგამოფენო
კედელი http://www.sciencelib.ge/node/2105

 დიდი ყურადღება ექცევა ვიზუალურ მხარეს საიტზე და
როგორც ჩვენს საიტზე, ასევე Facebook-ში გვაქვს აი
ეს, ანიმაციური ვირტუალური საგამოფენო კედელი



www.sciencelib.ge

 იგივე ვიზუალით
გვაქვს
წარმოდგენილი
სხვადასხვა
უნივერსიტეტების
ლექციების ვიდეო
მასალები

http://www.sciencelib.ge/node/147



www.sciencelib.ge

http://www.youtube.com/iliaunilibrary

ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა
და ილის უნივერსიტეტის სალექციო კურსები



საინტერესო აკადემიური ლექციების
ვიდეოჩანაწერები

http://www.sciencelib.ge/node/147

 ამავე ბლოგზე ვხვდებით ვიდეო ჩანაწერებს
მსოფლიოს უმნიშვნელოვანეს უნივერსიტეტებში
წაკითხული ლექციებიდან:

იელის უნივერსიტეტი (აშშ); 
მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (MIT);

ჰარვარდის უნივერსიტეტი (აშშ) 
კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ბერკლი. 
აქვე TED.com-ზე განთავსებულია მასალები

ქართული სუბტიტრებიტაც.



მათ უმეტესობას კი იგივე ანიმაციური live 

ტექნოლოგიით გთავაზობთ

უცხოურ ლექციების ნაწილს ახლავს ქართული თარგმანი



www.sciencelib.ge

 ამგვარად, ჩვენი ბიბლიოთეკის საიტის
ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია, მის
მომხმარებლებს შორის სამეცნიერო
კომუნიკაციის გაძლიერება და ამ მიზნით
გამოყენებული გვაქვს WEB 2.0-ის ანუ
სოციალური ქსელების ტექნოლოგიები



გმადლობთ
ყურადღებისათვის!


