
ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბის თ ვის, მკვლევ რე
ბის თ ვის, სტუ დენ ტე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი 
გახ დე ბა მთელ მსოფ ლი ო ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ
ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა არა მხო ლოდ 
მოკ ლე ანო ტა ცი ე ბის, არა მედ შრო მე ბის სრუ
ლი ვერ სი ე ბის სა ხით. 

ქარ თ ველ მეც ნი ე რებს 
უმ ს ხ ვი ლეს სა ერ თა შო რი სო 
ბა ზა Elsevier-ზე სრუ ლი 
წვდო მა აქვთ მსოფლიოსუმსხვილესისა

მეცნიერობაზაElsevierის
საქართველოსკონსორციუმის
წევრთარაოდენობა21დან
55მდეგაიზარდა–მეცნიე
რებსუმსხვილესსაერთაშორი
სობაზაElsevierზესრული
წვდომაექნებათ.

Elsevier – ერ   თ   ერ   თი ლი  დე  რი ინ   ტე  ლექ   ტუ 
ა  ლუ  რი ინ   ფორ   მა  ცი  ის პრო  ვა  ი  დერ   თა შო  რის, 
წამ   ყ   ვა  ნი სა  ერ   თა  შო  რი  სო ელექ ტ რო ნუ ლი გა
მომ ცემ ლო ბა, რო  მე  ლიც აერ   თი  ა  ნებს მსოფ  
ლი  ოს უახ   ლეს სა  მეც   ნი  ე  რო ლი  ტე  რა  ტუ  რას, 
სტა  ტი  ებს, რე  ფე  რა  ტებს, წიგ   ნებს და ა.შ.

Elsevierის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი:
Science Direct – ელექ ტ რო ნუ ლი პლატ

ფორ მა, რო მე ლიც მო ი ცავს 12მილიონიან 
მო ნა ცემ თა ბა ზას, 3500 აკა დე მი ურ სტა ტი ას 
და 34 000 ელექ ტ რო ნულ წიგნს.

Funding Institutional (SciVal Funding) – 
მკვლევ რე ბის თ ვის და ფი ნან სე ბის სქე მე ბის 
და შე საძ ლებ ლო ბე ბის მო ძი ე ბის დამ ხ მა რე 
ინ ს ტ რუ მენ ტი.

Scopus – ბა ზა, რო მე ლიც იძ ლე ვა შე საძ
ლებ ლო ბას, გა ნი საზღ ვ როს კონ კ რე ტუ ლი 
მკვლევ რის სა მეც ნი ე რო პრო დუქ ტი უ ლო ბა 
ცი ტი რე ბის და h ინდექსის დათ ვ ლის გზით.



სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, 
კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ როს შო
თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
სა მეც ნი ე რო ფონ დის სრუ ლი და ფი ნან სე
ბით სა ქარ თ ვე ლო ში აკრედიტებულ ყვე ლა 
უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელს (როგორც სა ხელ
მ წი ფოს, ისე კერ ძოს), სა მეც ნი ე რო კ ვ ლე ვით 
ინ ს ტი ტუ ტებს და კვლე ვით ცენ ტ რებს უკ ვე 
აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, ჩა ერ თონ უმ ს ხ ვი ლე სი 
სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო ბა ზის – Elsevi
erის სის ტე მა ში და უფა სოდ ჰქონ დეთ წვდო
მა სა მეც ნი ე რო ბა ზებ ზე – Scopus და Science 
Direct, Funding Institutional (SciVal Funding). 
ეს ბა ზე ბი მეც ნი ე რებს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, 
უსას ყიდ ლოდ ისარ გებ ლონ მსოფ ლი ო ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი უახ ლე სი სა მეც ნი ე რო ლი
ტე რა ტუ რით (სამეცნიერო სტა ტი ე ბი, წიგ ნე
ბი, აბ ს ტ რაქ ტე ბი) და გა მო ი ყე ნონ მათ თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია კვლე ვით და 
სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბა ში. გა ფარ
თოვ და იმ ქარ თუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წრეც, 
რო მელ თაც Elsevierის ბა ზე ბით სარ გებ ლო ბა 
შე უძ ლი ათ – კონ სორ ცი უ მის წევ რი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბა 21დან 55მდე გა ი ზარ
და. აღ ნიშ ნულ სის ტე მა ში ყოფ ნა ქარ თ ვე ლი 
მეც ნი ე რე ბის თ ვის არა მხო ლოდ იმი ტო მაა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რომ მათ სა მეც ნი ე რო ბა
ზებ ზე და უახ ლეს სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცი ებ
ზე ექ ნე ბათ წვდო მა, არა მედ იმი ტო მაც, რომ 
ეს პლატფორმა ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბის 

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო სივ რ ცე ში ინ
ტეგ რი რე ბას უწყობს ხელს. შე სა ბა მი სად, 
ბევ რად უფ რო სწრა ფად და ეფექ ტუ რად 
განვითარდება ესა თუ ის სა მეც ნი ე რო დარ გი. 

სა ხელ მ წი ფოს უდი დე სი 
ინ ვეს ტი ცია მეც ნი ე რე ბის 
გან ვი თა რე ბა ში 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს გა  ნათ   ლე  ბის, მეც   ნი  ე  რე 
ბის, კულ   ტუ  რი  სა და სპორ   ტის სა  მი  ნის   ტ   რო  ში 
გა  ი  მარ   თა მეც   ნი  ე  რე  ბის სფე  რო  ში გან   ხორ  
ცი  ე  ლე  ბუ  ლი პრო ექ ტის პრე ზენ ტა ცია სა ხელ
წო დე ბით: „საქართველოში აკრედიტებულ 
ყვე  ლა სა  ხელ   მ   წი  ფო და კერ   ძო უმაღ   ლეს 
სას   წავ   ლე  ბელ   სა და სა  მეც   ნი  ე  რო   კ   ვ   ლე  ვით 
ინ   ს   ტი  ტუ  ტებს Elsevierის სა  მეც   ნი  ე  რო ბა  ზებ  
ზე სრუ  ლი წვდო  მა ექ   ნე  ბა“.

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე
ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის მი ნის ტ რ მა 
მი ხე ილ ბა ტი აშ ვილ მა ისა უბ რა ქარ თ ვე ლი 
მეც ნი ე რე ბის, სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო უმაღ
ლე სი სას წავ ლებ ლის პრო ფე სორ  მას წავ
ლებ ლე ბის, სტუ დენ ტე ბი სა და ყვე ლა და ინ
ტე რე სე ბუ ლი პი რის მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლეს 
წამ ყ ვან სა მეც ნი ე რო ბა ზა ზე ღია წვდო მის 
დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. აღ ნი შუ ლი პრო ექ ტის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ხელ მ წი ფოს უდი დე სი 

საიმიჯო სტატია

საქართველოსგანათლების,მეცნიერების,კულტურისადა
სპორტისსამინისტროშიგამართულიპრეზენტაცია„ქართველ
მეცნიერებსElsevierისბაზაზესრულიწვდომააქვთ“.



ინ ვეს ტი ციაა მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბა ში, 
რად გან ეს ბა ზე ბი უზ რუნ ველ ყოფს ამ სფე
რო ში მოღ ვა წე მო მა ვა ლი თა ო ბის მეტ ჩარ
თუ ლო ბას მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე სა მეც
ნი ე რო პრო ცე სებ ში. მი ნის ტ რ მა მად ლო ბა 
გა და უ ხა და შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თ
ვე ლოს ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის 
გენერალურ დირექტორს – ზვი ად გა ბი სო
ნი ას ამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ექ ტის წარ მა
ტე ბა ში შე ტა ნი ლი დი დი წვლი ლის თ ვის და 
აღ ნიშ ნა, რომ შემ დე გი ნა ბი ჯი სა ქარ თ ვე
ლოს მეც ნი ერ თა სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი
ე რო სივ რ ცე ში ინ ტეგ რი რე ბის თ ვის პა ნევ
რო პულ პროგ რა მა EURAXESSში ქვეყ ნის 
გა წევ რი ა ნე ბა იქ ნე ბა. 

შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ
ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის გენერალურმა 
დირექტორმა ზვი ად გა ბი სო ნი ამ წარ მო ად
გი ნა პრე ზენ ტა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში აკ რე
დი ტე ბულ ყვე ლა სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო 
უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლი სა და სა მეც ნი ე რო 
კ ვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტე ბის ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცი ის ლი დე რი პრო ვა ი დე რის – Else
vierის სა მეც ნი ე რო ბა ზებ ზე სრუ ლი წვდო მის 
მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და მიზ ნე ბის შე სა ხებ, რაც მეც
ნი ე რებს, სტუ დენ ტებს შე საძ ლებ ლო ბას მის
ცემს, უსას ყიდ ლოდ ისარ გებ ლონ მსოფ ლი
ო ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი უახ ლე სი სა მეც ნი ე რო 
ლი ტე რა ტუ რით და მათ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ინ ფორ მა ცი ით კვლე ვი თი და სა გან მა ნათ
ლებ ლო საქ მი ა ნო ბის თ ვის. სა ერ თა შო რი სო 
სა მეც ნი ე რო ბა ზებ ზე წვდო მა მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ერ თა 
სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო სივ რ ცე ში ინ
ტეგ რი რე ბის თ ვის, ისე მეც ნი ე რე ბის მარ თ ვის 
სფე როს გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. 

შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ
ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის გე ნე რა ლურ მა 
დი რექ ტორ მა ზვი ად გა ბი სო ნი ამ აღ   ნიშ   ნა, 
რომ ამ   ჟა  მად რუს   თა  ვე  ლის ეროვ   ნუ  ლი სა  მეც  
ნი  ე  რო ფონ   დი აქ   ტი  უ  რად მუ  შა  ობს სა  ქარ   თ   ვე 
ლოს პა  ნევ   რო  პულ პროგ   რა  მა EURAXESSში 
გა  წევ   რი  ა  ნე  ბის   თ   ვის.

ღო  ნის   ძი  ე  ბას ეს   წ   რე  ბოდ   ნენ Elsevierის 
კონ   სორ   ცი  უ  მის წევ   რე  ბი – სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
უმაღ   ლე  სი სას   წავ   ლებ   ლე  ბის, სა  ქარ   თ   ვე 
ლოს მეც   ნი  ე  რე  ბა  თა ეროვ   ნუ  ლი აკა  დე  მი 
ის, სა მეც ნი ე რო კ ვ ლე ვი თი ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის 
წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბი.

„მეცნიერების გან ვი თა რე ბა 
ქვეყ ნის წარ მა ტე ბუ ლი მო მავ-
ლის სა ფუძ ვე ლი ა“ 
– შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ
ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის გენერალური 
დირექტორი პროფ. ზვიად გა ბი სო ნი ა.

სა მეც ნი ე რო წრე ე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში, ძი
რი თა დად, 2 სა მეც ნი ე რო ბა ზას იყე ნე ბენ: 
Elsevierის პლატ ფორ მას, რო მელ შიც რამ
დე ნი მე სა ერ თა შო რი სო ბა ზაა ინ ტეგ რი რე ბუ
ლი, მათ შო რის, Scopus, Science Direct და 
ა.შ., ასე ვე, Clarivate Analyticsის ვებ გ ვერდს. 
იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც ავ ტო რი ზა ცი ის 

საქართველოსგანათლების,მეცნიერების,კულტურისადა
სპორტისმინისტრი,ბატონიმიხეილბატიაშვილიგანათლების
სფეროშიმოღვაწესაზოგადოებასმეცნიერებისადა
განათლებისხელშეწყობისმნიშვნელობაზეესაუბრება.



სტან დარ ტი თა ნა ბარ სა მეც ნი ე რო ვალ დე
ბუ ლე ბებს წა რუდ გენს რო გორც სა ჯა რო სა
მარ თ ლის იური დი ულ პი რებს – სა ხელ მ წი
ფო უნი ვერ სი ტე ტებს, ისე კერ ძო უმაღ ლეს 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს, ჩვენ 
გა დავ წყ ვი ტეთ, რომ მათ თა ნა ბა რი წვდო მა 
ჰქო ნო დათ Elsevierის სა მეც ნი ე რო ბა ზებ
ზე. სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბა გა ი ზარ და და 
დღეს სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა ავ ტო რი ზე ბულ 
უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელს, მეც ნი ერს, პრო ფე
სორს, ად მი ნის ტ რა ცი ის თა ნამ შ რომ ლებს და, 
რაც მთა ვა რი ა, ყვე ლა სტუ დენტს შე უძ ლია 
უფა სოდ და შე უ ფერ ხებ ლად ისარ გებ ლოს ამ 
ბა ზა ზე თავ მოყ რი ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა
ტუ რით. Elsevierის ბა ზა ში გან თავ სე ბუ ლია 30 
000მდე წიგ ნი და 2500 ჟურ ნა ლი, რო მლებიც 
ყო ველ წ ლი უ რად ქვეყ ნ დე ბა 430 000ზე მე ტი 
სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცია – ბა ზა ში სულ, და ახ
ლო ე ბით, 13 მი ლი ო ნი სა მეც ნი ე რო დო კუ მენ
ტია გან თავ სე ბუ ლი.

ჩვე ნი ამო ცა ნა ა, სტუ დენ ტებს მივ ცეთ რაც 
შე იძ ლე ბა მე ტი სა შუ ა ლე ბა, ჰქონ დეთ წვდო
მა სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცი ებ ზე, რა თა, სა ბო
ლო ოდ, მათ ნა წილს მა ინც გა უჩ ნ დეს სურ ვი
ლი, გაჰ ყ ვ ნენ მეც ნი ე რე ბას – ახალ გაზ რ დებს 
აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, გა ეც ნონ მსოფ ლიო 
მეც ნი ე რე ბის თა ნა მედ რო ვე მიღ წე ვებს, 
კვლე ვებს სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით და 

მათ შე დე გებს. დღეს მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა
რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია სა მეც ნი ე რო ლი
ტე რა ტუ რა ზე წვდო მის გა რე შე. სა მეც ნი ე რო 
ლი ტე რა ტუ რა, ზო გა დად, ძვი რადღი რე ბუ
ლი ა; წარ მო უდ გე ნე ლი ა, სა ქარ თ ვე ლომ ამ 
მო ცუ ლო ბის ლი ტე რა ტუ რა შე ი ძი ნოს. თა ნა
მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში არც არის ამის აუცი
ლებ ლო ბა, რად გან არ სე ბობს ინ ტერ ნე ტი და 
ონ ლა ინ  სის ტე მე ბი. ამი ტომ სა ხელ მ წი ფომ 
მსოფ ლი ო ში ერ თ ერ თი სა უ კე თე სო პლატ
ფორ მა შე ი ძი ნა და ახ ლა ყვე ლა უმაღ ლეს 
სას წავ ლე ბელს მას ზე თა ვი სუ ფა ლი წვდო მა 
აქვს, რაც აქამ დე ასე არ ყო ფი ლა. შარ შან 
ვა ფი ნან სებ დით მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფო უნი
ვერ სი ტე ტებს, სულ 21 და წე სე ბუ ლე ბას, ახ ლა 
კი – 55ს, მათ შო რის კერ ძო უმაღ ლეს სას
წავ ლებ ლებ საც, ყვე ლას, ვინც გა ნაცხა დი გა
ა კე თა და კა ნონ მ დებ ლო ბის ჩარ ჩო ში ჩაჯ და. 
ამ ჟა მად Elsevierის კონ სორ ცი უ მი მო ი ცავს 
სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო უნი ვერ სი ტე ტებს, 
სა მეც ნი ე რო კ ვ ლე ვით ინ ს ტი ტუ ტებს, კვლე
ვით ცენ ტ რებს, სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა 
ეროვ ნულ აკა დე მი ას, სა ქარ თ ვე ლოს სოფ
ლის მე ურ ნე ო ბის მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ას 
და სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მუ ზე უმს.

სა მო მავ ლოდ ვფიქ რობთ Clarivate Analyt
icsის შე ძე ნა ზეც, ბუ ნებ რი ვი ა, ამას მუ შა ო ბა 
და სა ხელ შეკ რუ ლე ბო პი რო ბებ ზე შე თან ხ მე ბა 
სჭირ დე ბა; ამა ვე დროს, ყო ვე ლი წლის ბო
ლოს ჩვენ გა ვა კე თებთ ანა ლიზს და ვნა ხავთ, 
რო გორ გა მო ი ყე ნე ბა ეს ბა ზე ბი იმი სათ ვის, 
რომ სა ბო ლო ოდ ვი ცო დეთ, რო მელ ბა ზას 
მი ვა ნი ჭოთ უპი რა ტე სო ბა. 

შე სა ბა მი სად, ჩვენ გვჯე რა, რომ ამ ყვე ლაფ
რის შე დე გად სა ქარ თ ვე ლო ყვე ლა ზე ძლი ერ 
პო ზი ცი ას და ი კა ვებს მეც ნი ე რე ბის მი მარ თუ ლე
ბით მთელ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში. მი თ უ მე
ტეს, რომ ჩვე ნი სტა ტის ტი კის თანახმად, არც 
ერ თი სხვა ქვეყ ნის სა ხელ მ წი ფო არ ყი დუ ლობს 
ასეთ ძვი რადღი რე ბულ სა მეც ნი ე რო ბა ზებს და 
არ ჩუქ ნის უნი ვერ სი ტე ტებს. გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის ხელშეწყობა სა ხელ მ წი ფო პო ლი
ტი კის პრი ო რი ტე ტი ა, რად გან მიგ ვაჩ ნი ა, რომ 
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბის 
გა რე შე სა ქარ თ ვე ლოს წარ მა ტე ბუ ლი მო მა ვა
ლი ვერ ექ ნე ბა. მე მჯე რა, რომ გა ნათ ლე ბას და 
ცოდ ნას მივ ყა ვართ თა ვი სუფ ლე ბამ დე. 

ქართველიმეცნიერებისაქართველოსგანათლების,მეცნი
ერების,კულტურისადასპორტისსამინისტროშიElsevierის
თემაზეჩატარებულპრეზენტაციაზე.

საიმიჯო სტატია



ჩვენ მი  ერ გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი ამ ინო  ვა  ცი 
ის სა  ბო  ლოო მი  ზა  ნია ქარ   თუ  ლი მეც   ნი  ე  რე  ბის 
მე  ტი ინ   ტეგ   რა  ცია სა  ერ   თა  შო  რი  სო სივ   რ   ცე  ში, 
რაც ხელს შე  უწყობს ქარ   თ   ვე  ლი მეც   ნი  ე  რე 
ბის კონ   კუ  რენ   ტუ  ნა  რი  ა  ნო  ბი  სა და მო  ბი  ლო  ბის 
ამაღ   ლე  ბას, კვლე  ვე  ბის კო  მერ   ცი  ა  ლი  ზა  ცი  ას 
და  სავ   ლე  თის გა  მოც   დი  ლე  ბის გა  ზი  ა  რე  ბით და 
გა  მოც   დი  ლე  ბის ურ   თი  ერ   თ   გა  ზი  ა  რე  ბას. სწო  რედ 
გა  ნათ   ლე  ბი  სა და მეც   ნი  ე  რე  ბის სფე  როს გან   ვი 
თა  რე  ბა და ინ   ტე  ლექ   ტუ  ა  ლუ  რი კა  პი  ტა  ლის გაძ  
ლი  ე  რე  ბაა ქვეყ   ნის გან   ვი  თა  რე  ბი  სა და წინ   ს   ვ   ლის 
სა  ფუძ   ვე  ლი, – შო თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თ ვე
ლოს ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის გე ნე რა
ლუ რი დი რექ ტო რი, პროფ.  ზვი  ად გა  ბი  სო  ნია.

„დღეს სა მეც ნი ე რო სფე რო ში 
წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა შე უძ ლე ბე ლია 
Elsevier-ის ბა ზას თან წვდო მის 
გა რე შე“ 
– მი ხე ილ ჩიხ რა ძე, სა ქარ თ ვე ლოს ტექ ნი კუ
რი უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი, ფ. თა ვა ძის 
მე ტა ლურ გი ი სა და მა სა ლათ მ ცოდ ნე ო ბის ინ
ს ტი ტუ ტის უფ რო სი მეც ნი ე რი თა ნამ შ რო მე ლი

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო ქსე ლი Else
vierი, რო მე ლიც უმ დიდ რეს სა მეც ნი ე რო ბა
ზებს ფლობს, სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რის 

ღონისძიებასესწრებოდნენElsevierისკონსორციუმის
წევრები–უმაღლესისასწავლებლების,საქართველოს
მეცნიერებათაეროვნულიაკადემიის,სამეცნიერო
კვლევითიინსტიტუტებისდასაქართველოსეროვნული
მუზეუმისწარმომადგენლები.

უმ ს ხ ვი ლე სი გა მომ ცემ ლო ბა და სა მეც ნი ე რო 
ტექ ნო ლო გი უ რი ინ ფორ მა ცი ის მთა ვა რი წყა
როა მსოფ ლი ო ში.

Elsevierის ბა ზე ბის გა მო ყე ნე ბა ეხ მა რე ბა 
სტუ დენ ტებს, უნი ვერ სი ტე ტე ბის აკა დე მი ურ 
პერ სო ნალს, მეც ნი ე რებს, ინო ვა ცი უ რი ტექ
ნო ლო გი ე ბით და ინ ტე რე სე ბულ კერ ძო პი
რებ სა და ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებს, მო ი
ძი ონ და უმოკ ლეს დრო ში მი ი ღონ უახ ლე სი 
ინ ფორ მა ცია სა მეც ნი ე რო ტექ ნო ლო გი ურ 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი ახა ლი შე დე გე ბი სა თუ 
მიღ წე ვე ბის შე სა ხებ. 

ამას თან ერ თად, ბა ზა შე საძ ლებ ლო ბას აძ
ლევს და ეხ მა რე ბა სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რებს, 
ექ ს პერ ტებ სა და მეც ნი ე რე ბის და ფი ნან სე ბის თ
ვის შექ მ ნილ სა მეც ნი ე რო ფონ დებს, რომ უახ
ლეს ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით შეძ ლონ 
და სა ფი ნან სებ ლად წარ დ გე ნი ლი სა მეც ნი ე რო 
პროგ რა მე ბი სა და საპ რო ექ ტო გა ნაცხა დე ბის 
სრულ ფა სო ვა ნი ექ ს პერ ტი ზა, მი ი ღონ მო ნა ცე
მე ბი ცალ კე ულ აპ ლი კან ტ თა რე ი ტინ გე ბი სა და 
სა მეც ნი ე რო პრო დუქ ტი უ ლო ბის შე სა ხებ.

ამ დე ნად, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ დღეს სა
გან მა ნათ ლებ ლო, სა მეც ნი ე რო, სა ინ ჟინ რო, 
ნო ვა ტო რულ სფე რო ში წარ მა ტე ბუ ლი საქ
მი ა ნო ბა შე უძ ლე ბე ლია აღ ნიშ ნულ ბა ზას თან 
წვდო მი სა და მი სი გა მო ყე ნე ბის გა რე შე.

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, 
კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტ როს შო
თა რუს თა ვე ლის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
სა მეც ნი ე რო ფონ დის ძა ლის ხ მე ვით, 2014 
წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბის, სტუ
დენ ტე ბი სა და პრო ფე სორ  მას წავ ლებ ლე
ბის ნა წილს შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცა, უფა სოდ 
ჰქო ნო და წვდო მა Elsevierის სა მეც ნი ე რო ბა
ზას თან; ძალ ზე სა სარ გებ ლო და მი სა სალ მე
ბე ლია ის გა რე მო ე ბა, რომ 2019 წლის ხელ
შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გა ი ზარ და სა ქარ თ ვე ლო დან იმ ინ ს ტი ტუ ცი
ე ბის რიცხ ვი, რო მელ თა თა ნამ შ რომ ლებ საც 
შე ეძ ლე ბათ ბა ზა ში მუ შა ო ბა.

ეს შე საძ ლებ ლო ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნია ახალ გაზ რ და, დამ წყე ბი მეც ნი
ე რე ბის თ ვის, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი საპ რო ექ
ტო გა ნაცხა დე ბის მომ ზა დე ბის, კა რი ე რუ ლი 
წინ ს ვ ლი სა და სა მეც ნი ე რო წრე ებ ში ცნო ბა
დო ბის გაზ რ დის მი მარ თუ ლე ბით. პი რა დი 
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გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შე მიძ ლია და
ვა დას ტუ რო, რომ უკა ნას კ ნელ წლებ ში სხვა
დას ხ ვა კონ კურ ს ში მიღ წე უ ლი შე დე გე ბი, 
წარ მა ტე ბუ ლი აკა დე მი უ რი საქ მი ა ნო ბა და 
რე ი ტინ გებ ში წინ ს ვ ლა ძი რი თა დად აღ ნიშ ნულ 
ბა ზას თან წვდო მამ და მის გა მო ცე მებ ში ავ
ტორ თა ჯგუ ფებ თან ერ თად სა მეც ნი ე რო სტა
ტი ე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბამ გა ნა პი რო ბა. – პროფ. 
მი ხე ილ ჩიხ რა ძე.

„სამეცნიერო ბა ზებ ზე წვდო მა
 სტუ დენ ტებს სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი 
უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის მეტ 
შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს“ 
– ქე თე ვან გორ გა ძე, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა
ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ
სი ტე ტის ფსი ქო ლო გი ი სა და გა ნათ ლე ბის 
მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის გა ნათ ლე ბის 
მეც ნი ე რე ბე ბის სა მა გის ტ რო პროგ რა მის I 
კურ სის სტუ დენ ტი 

ღი რე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მის შე საქ
მ ნე ლად უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პი რო ბა სან დო 
წყა რო ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ას თან 
წვდო მის შე საძ ლებ ლო ბა ა. Elsevierის სა
მეც ნი ე რო ბა ზებ ზე წვდო მა სწო რედ ამ შე საძ
ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. კონ კ რე ტუ ლი სა მეც ნი
ე რო ბა ზე ბის სა შუ ა ლე ბით მეც ნი ე რე ბი სა და 
მკვლევ რე ბის თ ვის იქ მ ნე ბა ეფექ ტუ რი სა ინ
ფორ მა ციო სივ რ ცე, რომ ლი თაც მარ ტივ დე ბა 
უკ ვე ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის ძი ე ბა 
და ანა ლი ზი. კვლე ვის პრო ცეს ში საკ ვ ლე ვი 
თე მის შე სა ხებ სხვა თა გა მოც დი ლე ბის გა ზი
ა რე ბა და მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის გაც ნო ბა ნე
ბის მი ე რი მკვლევ რის თ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე
სი ინ ფორ მა ცი ა ა. 

მა გა ლი თად, Scopusის სა მეც ნი ე რო ბა ზა ში 
თავ მოყ რი ლია ელექ ტ რო ნუ ლი ჟურ ნა ლე ბი, 

წიგ ნე ბი, ინ ფორ მა ცია პა ტენ ტე ბი სა და კონ
ფე რენ ცი ე ბის შე სა ხებ. შე სა ბა მი სად, თე მის 
გან საზღ ვ რის შემ დეგ ბა ზა ში საკ ვ ლევ სა კითხ
თან და კავ ში რე ბუ ლი უამ რა ვი ინ ფორ მა ცი ის 
მო ძი ე ბაა შე საძ ლე ბე ლი, რაც, თა ვის მხრივ, 
გლო ბა ლურ სის ტე მა სა და მეც ნი ერ თა ერ თი
ან ქსელ ში ინ ტეგ რი რე ბი სა და აქ ტუ ა ლუ რი 
სა კითხე ბის და მუ შა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
ქმნის.

სა მეც ნი ე რო ბა ზე ბის გა მო ყე ნე ბა უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის პირ ვე ლი ვე სა ფე ხუ რი დან უნ
და იყოს პრი ო რი ტე ტუ ლი. თი თო ე უ ლი ბა ზის 
მოხ მა რე ბი სას მეტ  ნაკ ლე ბად მსგავ სი პრინ
ცი პე ბია გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი. საწყი სი ეტა
პი დან ვე ღი რე ბულ სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მებ ზე 
წვდო მის შე საძ ლებ ლო ბა სა მეც ნი ე რო პრო
დუქ ტი უ ლო ბის გაზ რ დის შან სებ საც იძლევა. 
გარ და ამი სა, სტუ დენ ტებს სა მეც ნი ე რო კ ვ ლე
ვი თი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო
ბა გვიჩ ნ დე ბა. სა ბა კა ლავ რო ნაშ რო მი სა მა
გის ტ რო ნაშ რო მის დაც ვის მო სამ ზა დე ბე ლი 
ეტა პი ა, სა მა გის ტ რო – სა დოქ ტო რო ნაშ რო
მი სა და ასე იქ მ ნე ბა ერ თ გ ვა რი სა ფე ხუ რე ბი, 
რომ ლე ბიც მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი 
სა მეც ნი ე რო კ ვ ლე ვი თი უნა რე ბის პო ტენ ცი
ალ თან. ამ კომ პე ტენ ცი ის გან ვი თა რე ბა ში 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ფუნ ქ ცი ას სა მეც ნი ე რო ბა ზე ბი 
ას რუ ლებს.

სა მა გის ტ რო ნაშ რო მი მო მა ვალ წელს 
უნ და და ვიც ვა და, ვფიქ რობ, Elsevierის 
სა მეც ნი ე რო ბა ზე ბის სა შუ ა ლე ბით მო პო
ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია დიდ წი ლად გა ნა პი
რო ბებს ჩე მი ნაშ რო მის სა მეც ნი ე რო ღი
რე ბუ ლე ბას, – მაგისტრატურის სტუდენტი, 
ქეთევან გორგაძე.
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