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შინაარსი

გამოქვეყნების დაგეგმვა და გახორციელების ეტაპები:

• გამოქვეყნებადი კვლევის წარმართვა;

• სამეცნიერო ნაშრომის დაწერა;

• სამეცნიერო ჟურნალის სწორად შერჩევა;

• მათი მითითებების გააზრება და გათვალისწინება;

• თქვენი სამეცნიერო ნაშრომის მომზადება;

• რეცენზირება / “peer-review”-ირება;

• მოლოდინი: მიღება თუ უარი ?! 

• სად და ვის მივმართოთ დასახმარებლად?

• ვიწყებთ ... 



Los Angeles | London | New Delhi | Singapore | Washington DC | Melbourne | Toronto

როგორი ნაშრომია
სასურველი სამეცნიერო
ჟურნალებისთვის? 



გამოქვეყნებადი კვლევის ჩატარება

დარწმუნდით რომ …

… თქვენი კვლევის მიზანი და კონცეფცია საინტერესოა, აქტუალური და გამოქვეყნებადი
✓ მეტი დრო დახარჯეთ კვლევის მიზნის დახვეწაზე და დაეწაფეთ ხელმძღვანელის მითითებებსა და

რჩევებს;

… თქვენი კვლევა უკვე არ არის ჩატარებული
✓ დაწვრილებით გაეცანი არსებულ ლიტერატურას, შეარჩიე კვლევის თანამედროვე მეთოდები და

შესაბამისი დიზაინი;

… თქვენი მეთოდოლოგია არის შესაბამისი
✓ შეარჩიე ყველაზე შესაბამისი მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის მეთოდები;

... თქვენი მონაცემები არის რელევანტური და რეპრეზენტაციული
✓ ყურადრება მიაქციეთ საკვლევი ობიექტის სწორად შერჩევასა და დალაგებას;  თქვენი მონაცემების

ვალიდურობის მაქსიმიზაციას;

… თქვენს მიერ ჩამოწერილი პასუხები რამდენად პასუხობს თქვენივე კვლევის მთავარ კითხვას/მიზანს
✓ წერეთ კრიტიკულად, ანალიტიკურად, და არა აღწერილობით!



მაგრამ როგორ?

ინტენსიურად ელაპარაკეთ თქვენს ხელმძღვანელს
• ისინი თქვენს სამსახურში არიან, განსაკუთრებით თქვენი კვლევის დიზაინისა და მეთოდოლოგიის

შერჩვისას ნუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელის გარეშე!

იყავით სხვა მკვლევარებთან ახლო კომუნიკაციაში
• “პირველი ხელის” გამოცდილება მკვლევარისგან ყოველთვის მნიშვნელოვანია;

ისარგებლეთ თქვენი ბიბლიოთეკის მომსახურებით :

• დაესწარით თქვენი ბიბლიოთეკის მიერ ორგანიზაბულ ტრენინგებსა და სამუშაო შეხვედრებს
კვლევითი პროექტების და მათი დიზაინის შესახებ, აკადემიური წერის კომპონენტების, მანუსკრიპტის
მომზადების, “ღია წვდომების”, ხილვადობისა და ციტირების გაზრდის შესახებ. 

• თქვენი ბიბლიოთეკა ასევე გთავაზობთ მონაცემთა ბაზების, ციფრული და ბეჭდვითი წყაროების ... მაგ. 
წიგნები, ჟურნალები, მონაცემთა ბაზები, მათ შორის როგორიცაა - SAGE Journals

გამოქვეყნებადი კვლევის ჩატარება
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მომზადება და გაგზავნა



სწორად შეარჩიეთ სამეცნიერო ჟურნალი

შესაბამისი ჟურნალის შერჩევა არის მთავარი წინაპირობა ნაშრომის წარმატებით
დაბეჭდვისთვის

გაითვალისწინეთ:

• თქვენ რომელ ჟურნალს კითხულობთ ყველაზე ხშირად და რომელი ჟურნალების ციტირებას
ახდენთ თქვენს ნაშრომებში? 

• თქვენი კვლევის მიმართულებაზე რომელი ჟურნალებია ყველაზე მეტად ფოკუსირებული? 

• როგორია გამომცემლობის რეპუტაცია?

• ვინ არის გამომცემელი / რედაქტორი ?

• ვინ არიან საგამომცემლო რედაქციაში?

• რამდენად საერთაშორისოა ჟურნალის მასშტაბები?

• იცნობთ ვინმეს, ვინც უკვე გამოაქვეყნა ამ ჟურნალში?

• ჟურნალი დაფინანსებულია თუ თვითდაფინანსებაზე მუშაობს?



სწორად შეარჩიეთ სამეცნიერო ჟურნალი

TIP: წაიკითხე 3 ან 4 

ბოლო დროს 
გამოქვეყნებული სტატია 

შენს მიერ შერჩეულ 
ჟურნალში და განსაზღვრე 

რატომ მიიღეს და 
დაიბეჭდა ეს სტატიები. 



სწორად შეარჩიეთ სამეცნიერო ჟურნალი

თქვენს მიერ უკვე შერჩეულ პოტენციური ჟურნალების ნუსხის შედგენისას თუ გაითვალისწინეთ… 

• რა არის მათი მიზანი, მასშტაბები, კვლევის არეალი ? 

• არიან თუ არა COPE-ს წევრები (Committee on Publication Ethics)?

• რამდენია მათი იმპაქტ ფაქტორი?

• რამდენად კარგად რანჟირებულნი არიან?

• როგორია მათი “ღია წვდომის” პოლიტიკა? 

• რამდენად ხანგრძლივია გამოქვეყნების პროცესი?

გადახედეთ თქვენს ნუსხაში შერჩეული ჟურნალების წინა ნომრებს…

• ისინი აქვეყნებენ თქვენი სტილის ნაშრომს?

• მოგწონთ მათი სტილი?

• როგორ ფიქრობთ, ისინი მიიღებდნენ თქვენს ნაშრომს?

• როგორია მათი “ინდივიდუალური წარდგენის” ინსტრუქცია?

• შეგიძლიათ მოერგოთ მოწოდებულ ინსტრუქციას ?



რას ნიშნავს “ღია წვდომით” (OA) გამოქვეყნება? 

ნაშრომის გამოქვეყნება “ღია წვდომით” ნიშნავს, რომ ის უფასოდაა მიწვდომადი
ინტერნეტით ნებისმიერი მსურველისთვის მთელს მსოფლიოში. მისი ხელახალი
გამოყენება Creative Commons licence -ის დაცვით. 

“ღია წესით” გამოქვეყნების ძირითადად სამი წესია ცნობილი:: 
• Pure ‘Gold’ OA Publishing – “ოქროს” ღია წვდომით გამოქვეყნება - სტატიები

არის peer reviewed, რევიუირებული, შერჩეული და ფორმალურად
გამოქვეყნებული, ხელმისაწვდომია ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე. 

(~200 pure gold journals at SAGE). Mega journals – such as SAGE 
Open?

• Hybrid journals - ჰიბრიდული ჟურნალები - ეს არის ტრადიციულ გამოსაწერ
ჟურნალებში გამოქვეყნების პრაქტიკა თავისუფალი წვდომით

(~98% of journals at SAGE)

• ‘Green’ Open Access Archiving - “მწვანე” ღია წვდომით არქივირება, როდესაც
ხდება სტატიის ვერსიის არქივირება, სანამ გამომცემელი სტატიის ბოლო
ვერსიას გამოაქვეყნებს.

https://creativecommons.org/licenses/
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage
https://www.enago.com/academy/megajournals-regular-journals-how-to-choose/
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/author_archiving_policies_and_re-use.pdf


SAGE/EIFL გვთავაზობს გამოქვეყნებას სრული “ღია წვდომის” SAGE ჟურნალებში

ჟალიკანტობა შეუძლიათ

1. ავტორებს ქვეყნებიდან: Botswana, Cambodia, Congo, Ethiopia, Fiji, Georgia, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Kosovo, 

Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Malawi, Maldives, Moldova, Nepal, Senegal, Serbia, Sudan, Tanzania, Uganda, 

Ukraine, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe.
პირობა: ყველა ავტორი უნდა იყოს ჩამოთვილი სიის ერთ-ერთი ქვეყნიდან.

2. APC ფასდაკლება - 20%

Azerbaijan, Belarus, Estonia*, Kosovo, Latvia*, Lithuania*, Macedonia, Moldova, Palestine*, Serbia*, Slovenia*, 

Ukraine

Conditions:

-The discount is available to corresponding authors from institutions that have a current subscription* to one of the 

SAGE journals packages offered via EIFL.

-დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:

https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals

https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals


https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals

• EIFL IN GEORGIA

• EIFL has been working in Georgia since 1999. We engaged with the 
development of the Georgian Integrated Library Information System 
Consortium (GILISC) 2017, and through this partnership, libraries in 
Georgia are providing access to a wide range of scholarly e-resources.

• In Georgia, EIFL has supported national and institutional open access 
awareness raising and advocacy events. We have also provided training 
and a support service to raise awareness of library copyright issues, and 
to assist with copyright questions.

• LIBRARY CONSORTIUM INFORMATION

• Consortium: Georgian Integrated Library Information System Consortium

https://eifl.net/apcs/sage-apcs-open-access-journals


1. Akaki Tsereteli State University 

2. Batumi Shota Rustaveli State University 

3. Batumi State Maritime Academy

4. Caucasus International  University

5. David Agmashenebeli University of Georgia

6. David Tvildiani Medical University

7. Euroregional University (ERST)

8. Georgian American University (GAU)

9. Georgian Aviation University

10. Georgian state university of physical education and sport

11. Georgian Technical University

12. Gori State Teaching University

13. High school Georgia

14. Ilia State University

15. International Teaching University of Georgia

16. International university of Tbilisi

17. Ltd Grigol Robakidze University

18. LTD Kutaisi University

19. New Vision University (NVU)

20. Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy

21. Samtskhe-Javakheti State Teaching University

22. St. Andrews Patriarchate Georgian University

23. St. Grigol Peradze Tbilisi teaching university

24. Tbilisi David Agmashenebeli Teaching University 

25. Tbilisi Humanitarian Teaching University

26. Tbilisi International Academy

27. Tbilisi Media Center Union

28. Tbilisi Medical Teaching Un HIPPOCRATES

29. Tbilisi open teaching University

30. TSU National Scientific Library

Georgian Integrated Library Information System Consortium

(GILISC)

LIST OF MEMBERS Institutions



წარდგენის სახელმძღვანელოს პრინციპების დაცვა

✓ თითოეულ ჟურნალს თავისი წარდგენის წესი აქვს - ერთი და იგივე გამომცემლობის
ჟურნალებსაც კი!

✓ თითოეული ჟურნალი “წარდგენის წესებს” აქვეყნებს საჯაროდ;

✓ ყველაზე მარტივად ინსტურქციები და სახელმძღვანელოები ჟურნალების
ვებგვერდებზეა ხელმისაწვდომი :

✓ ძირითადი წარდგენები გაკეთებულია

✓ ScholarOne ან ManuscriptCentral მეშვეობით.



თქვენი ნაშრომის დაწერა

როცა ვწერთ:

• მონაცემები და აღმოჩენები
(data and findings) 

• სურათები და ვიზუალიზაცია
(ცხრილები, გრაფიკები და
სხვ.)

• მეთოდები, შედეგები, 

განხილვა

• დასკვნები

• შესავალი

• აბსტრაქტი და სათაური

როცა დასრულებულია:

• სათაური
• აბსტრაქტი
• საკვანძო სიტყვები
• მთავარი ტექსტი
• შესავალი
• მეთოდები
• შედეგები
• განხილვა
• დასკვნები
• მადლიერება
• წყაროები
• თანდართული მასალები



სათაურისა და აბსტრაქტის მომზადება
რაც უფრო უკეთესი, ნათელი და მკაფიოა თქვენი ნაშრომის სათაური და აბსტრაქტი, მით უფრო
ადვილია მისი:

• აღმოჩენა
• წაკითხვა
• ციტირება

გაითვალისწინეთ რას და როგორ ეძებს თქვენი პოტენციური მკითხველი
(keywords - საკვანძო სიტვები). 

ყურადღებით შერჩიეთ ეს სიტყვები და თვითონვე დატესტეთ ინტერნეტის საშუალებით: პოულობთ
ამ სიტყვებით რასაც ელოდით? 

თქვენი საკვანძო სიტყვები ჩართეთ:

• სათაურში
• აბსტრაქტში (3 -4 სხვადასხვა საკვანძო სიტყვა)

• ნაშრომში რამდენიმე ადგილას და ეცადეთ ხშირად იმეოროთ.

… ნუ დაუკარგავთ ენას ბუნებრივ წყობას!



წარადგინეთ/გაგზავნეთ თქვენი ნაშრომი

• კიდევ ერთხელ ჩაიკითხე წარდგენის სახელმძღვანელო

• კიდევ ერთხელ გადაამოწმე ფორმატირება და დამატებითი
დანართები

• კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ “მტკიცებულებით” და
დარწმუნდით;

• გაგზავნეთ/წარადგინეთ დროულად ჟურნალში

და ვიცდით…. 

… მაგრამ რამდენ ხანს??



SAGE Track (Manuscript Central)



Los Angeles | London | New Delhi | Singapore | Washington DC | Melbourne | Toronto

რეცენზირების პროცესი



სამეცნიერო რეცენზიის სტრუქტურა

• რეცენზირების გეგმის შედგენა:

• თემა და სათაური სარეცენზიო ნაშრომის;

• ნაშრომის ავტორი;

• თემის აქტუალობა და სისწორე;

• ლიტერატურის მიმოხილვის წარმატებულობა;

• გამოყენებული მეთოდოლოგიის შეფასება;

• მტკიცებულებითი სარწმუნოების სისტემების გამოყენება;

• პრობლემის გახსნის/ამოხსნის სისრულე;

• ეკონომიკური მიზნობრიობის (პრაქტიკული მნიშვნელობის) ანალიზის შედეგები, აჭიროების
შემთხვევაში;

• მკაფიო დაკვნების გამოტანა;

• ნაშრომის გაფორმების ხარისხი;

• ნაშრომში არსებული ნაკლის შეფასება;

• დასკვნა ნაშრომის შესაძლო ნებართვაზე გამოსაქვეყნებლად. 



რეცენზირების პროცესი

ნაშრომი იგზავნება 2-3 

რეცენზენტტან
ასოცირებული

რედაპტორის მიერ.

რეცენზენტები წერენ
რეპორტს და

რეკომენდაციებს
უგზავნიან ჟურნალის

რედაქტორებს.

რეცენზირების მენეჯმენტი

საწყისი გადაწყვეტილება
• მყისიერი უარი (Desk reject: immediate 

rejection, no changes)

Or

• რეცენზირება

რეცენზიის გადაწყვეტილება/დასკვნა
• უარის თქმა
• მიღება საფუძვლიანი რევიზიით
• მიღება მცირედი რევიზიით
• მიღება და გამოქვეყნება

Handling revisions



გამოქვეყნების პროცესი



Handling revisions - გადასინჯვა

• ყურადღებით წაიკითხეთ რეცენზიები და რედაქტორის
წერილი;

• მიჰყევით მოწოდებულ გეგმა-გრაფიკს;

• ნათლად გამოსახეთ რაც შეცვალეთ;

• რეაგირების გარესე არ დაგრჩეთ არცერთი მითითება;

• თუ არ ეთანხმებით კრიტიკას, ახსენით რატომ...

• იყავით პოზიტიური და თავაზიანი

ეს პროცესი შესაძლოა 2-3-ჯერ გამეორდეს ..

– იყავით მომთმენნი!



სამეცნიერო მარში, 
ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, 

ბერლინი, 22.04.2017
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მიღება და უარი



რა ვქნათ მიღების შემთხვევაში!?
• იზეიმე!

• წაახალისე შენი ნაშრომი!

Example 
paper

University 
website Twitter

Conferences

FacebookLinkedIn

Blog

Researcher profiles 
(kudos, orcid)



როდის არის ნაშრომი უარყოფილი?

• რეცენზენტი ვერ აფასებს თქვენს თეორიულ ცოდნა, ის ეცნობა
მხოლოდ თქვენ ნაწერს...

• მეთოდები!!!
• e.g. რაოდენობრივი დაკვირვებების სიმცირე

• e.g. ხარისხობრივი მეთდების გაუმჭვირვალობა

• სპეციფიური სექციები არის სუსტი
• დასკვნები

• განხილვა

• ცუდი გრამატიკა და წერის სტილი



თუ ნაშრომი უარყოფილია…

• შეინარჩუნეთ სიმშვიდე

• წაიკითხეთ რეცენზენტების დაკვნა და რედაქტორის წერილი

• რეკომენდაციების გათვალისწინებით გადაწერეთ ნაშრომი

• განიხილეთ ალტერნალიულ ჟურნალში გამოქვეყნება
• გადააფორმატეტ ახალი ჟურნალის მოთხოვნების შესაბამისად

• არ არსებობს ცუდი ნაშრომი, მას უნდა მოუზებნოთ შესაბამისი
ჟურნალი!

• განიხილეთ SAGE Path სერვისის შემოთავაზების გამოყენება...

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-publishing-article-transfer-hub
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როლები და
პასუხისმგებლობა



ავტორის პასუხისმგებლობები

• პროფესიული ეთიკა - იყავით მკვლევარი, რომელიც ეძებს
ჭეშმარიტებას (არა თაღლითობას და დამახინჯებას!)

• Accurate and professional account of research and relevance to 

others (clear concise communication)

• სიზუსტე და პროფესიონალური ინტერპრეტაცია, სხვა ავტორების
კვლევებთან კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება (მკაფიო და
მოკლე კომუნიკაცია)

• ვალდებულება საზოგადოებრივი საქონლისა (the public good) და
საზოგადოებრივი ღირებულებების (public values) მიმართ

(მიუხედავად კვლევაში არსებული ინტენსიური კონკურენციისა)

• Respect to peers and to the public served (issues such as privacy)



საავტორო უფლება და გამოქვეყნების ეთიკა

• საავტორო უფლებების მოპოვება

• თანაავტორობა, მადლიერება

• დაფინანსების წყაროები

• ინტერესთა კონფლიქტი

• კვლევის ეთიკა

• COPE: Committee of Publication Ethics (95% SAGE 
ჟურნალებისare COPE-ს წევრია)

• http://publicationethics.org/

http://publicationethics.org/


გამომცემლის პასუხისმგებლობები

• ჟურნალის მდგრადობა

• ჟურნალის ხარისხი

• რედაქტორისა და სარედაქციო ჯგუფის კომპეტენციები

• სამეცნიერო დარგთან შესაბამისობა

• შინაარსის დისემნიაცია

• პუბლიკაციის ეთიკური ღირებულებების დაცვა



ავტორის უფლებები

• საავტორო უფლებები ხშირად გართულებულია

• დამფინანსებელმა შესაძლოა ითხოვოს რეპოზიტორიუმში
განთავსება ნაშრომის

• გამომცემლის მოთხოვნებთან შესაბამისობა

• განთავსებაზე შეტანხმების მიღწევა, ღია, ნახევრად ღია, დახურული ...

იყავით ინფორმირებული და თუ არ ხართ დარწმუნებული, 

იკითხეთ დეტალურად!
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შემდეგი ნაბიჯები



საკვანძო შეჯამება

• მეთოდოლოგიის ხარისხი არის საკვანძო კრიტერიუმი გამოქვეყნებისას;

• დარმუნდით რომ მნიშვნელოვანს ამბოთ და ახალს მსოფლიოსთვის;

• სწორად შეარჩიე დარგობრივი ჟურნალი;

• წაიკიტხე სტატიები შენს მიერ შერჩეულ ჟურნალში და გაანალიზე თუ რა
სტილით იწერება და იბეჭდება ამ ჟურნალში;

• ამ ჟურნალის შესახებ იკითხე მეგობრებთან, კოლეგებთან, სხვა
მკვლევარებთან;

• წააკითხე ნაშრომი მეგობრებს, კოლეგებს სანამ გაგზავნი;

• დეტალურად გაეცანი და მიჰყევი ჟურნალის ინსტრუქციას;

• გაგზავნე მხოლოდ ერთ ჟურნალში ;

• მიიღე ნებისმიერი კონსტრუქციული შეფასება – არასოდეს პერსონალური!



სად შეიძლება იპოოვოთ დახმარება და
მხარდაჭერა?
თქვენს კოლეგებთან, სხვა მკვლევარებთან, ბიბლიოთეკებში!

იფიქრე, გადაამოწმე, გაგზავნე!

იფიქრე მეცნიერებაზე და არა მხოლოდ პუბლიკაციების გამოქვეყნებაზე !

• ისარგებლე შემოთავაზებული უფასო რესურსებით რომელიც შექმნილია მეცნიერთა

დასახმარებლას ნაშრომების აკადემირად გამართულობისთვის

SAGE is dedicated to helping researchers be the best they can be

• SAGE’s Journal Author Gateway -ის რჩევები გაგიზრდით გამოქვეყნების შანსს

• SAGE Research Methods ეხმარება მვკლევარებს განივითარონ კკვლევის უნარები

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/page/journal-author-gateway
https://methods.sagepub.com/


მუდმივად ... 

• ისიამოვნე შენი კვლევით და შენი არჩევანით რომ ხარ მკვლევარი!

• გააზიარე და მიწვდომადი გახადე შენი შრომა და შენი თავი
როგორც მკვლევარმა!

• გაეცანი მეცნიერების მენეჯმენტის სიახელეებს!



რჩევები Current Sociology-ის ყოფილი რედაქტორისგან

Martín, E. (2014). How to write a good article. Current Sociology, 62(7), 949 -955. https://doi.org/10.1177/0011392114556034

https://doi.org/10.1177/0011392114556034
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მადლობა ყურადღებისთვის!

nmitskevich@gmail.com;  +995 599 933393 (მობ)

mailto:nmitskevich@gmail.com

