
 

 

ბიბლიოთეკაში არსებული CD/DVD-ROM კოლექცია  
 
SAKPATENTI- FULL TEXTS OF INVENTIONS AND UTILITY MODELS (in Georgian) საქპატენტი 
– გამოგონებებისა და სასარგებლო მოდელების აღწერილობები (ქართულ ენაზე)  
 
SAKPATENTI – OFFICIAL BULLETIN OF THE INDUSTRIAL PROPERTY (in Georgian, Russian and 
English) საქპატენტის – სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი ქართულ, რუსულ 
და ინგლისურ ენებზე  
 
ESPACE ACCESS - European and PCT International Patent Application Bibliography ევროპისა და 
PCT-ის საერთაშორისო საპატენტო განაცხადების ბიბლიოგრაფია   
 
ESPACE ACCESS-Eps  - Bibliographic data from 29 member states ევროპის 29 წევრ ქვეყნის 
ბიბლიოგრაფია  
 
ESPACE ACCESS-EP-B - Bibliography of Granted European Patents ევროპატენტები - გაცემული 
პატენტების ბიბლიოგრაფია  
 
ESPACE GLOBALPAT: Text and Drawings from Patent First Pages ევროპატენტების, 
საერთაშორისო განაცხადების, აშშ-ს, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთისა და  
შვეიცარიის პატენტების რეფერატები და ნახაზები  
 
ESPACE EUROPE - Patents bibliographic data from 6 patent offices ევროპის 6 საპატენტო უწყების: 
ევროპის საპტენტო უწყების, დიდი ბრიტანეთის, ბელგიის, ნიდერლანდის, ლუქსემბურგის, 
შვეიცარიის საპატენტო ბიბლიოგრაფიული მონაცემები  
 
ESPACE EP-A  European Patent Applications ევროპის საპატენტო განაცხადების სრული 
აღწერილობები 2004წ-მდე  
 
ESPACE EP-B  Granted European Patents ევროპის გაცემული პატენტების სრული აღწერილობები 
2004წ-მდე  
 
ESPACE  EP-  European Patents Documents ევროპის განაცხადებისა და პატენტების სრული 
აღწერილობები 2005 წ-დან  
 
ESPACE PRECES - Patents from the Region of Eastern and Central European States აღმოსავლეთ და 
ცენტრალური ევროპის სახელმწიფოების პატენტები  
 
ESPACE WORLD - PCT International Applications საპატენტო კოოპერაციის ხელშეკრულების  
შესაბამისად წარდგენილი საერთაშორისო  განაცხადები  
 
ESPACE AT ავსტრიის პატენტების და სასარგებლო მოდელების განაცხადების აღწერილობები  
 
ESPACE BULLETIN - European Patent Bulletin Information ინფორმაცია ევროპის საპატენტო 
ბიულეტენიდან: დოკუმენტების ბიბლიოგრაფია და იურიდიული სტატუსი  
 
ESPACE LEGAL - სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილებები, პატენტრწმუნებულთა სია, 
შერჩეული იურიდიული ინფორმაცია 
 
ROMARIN - International Trademark Information ინფორმაცია საერთაშორისო სასაქონლო 
ნიშნებზე  
 
 



CISPATENT – Patents Description of the CIS countries დსთ-ს და ევრაზიის  პატენტები 
 
OFFICIAL BULLETINS OF THE CIS COUNTRIES დსთ-ს ქვეყნების  ოფიციალური 
ბიულეტენები  
 
USAPAT - Facsimile Images of United States Patents Issued 1790 to present აშშ-ს პატენტების 
სკანირებული აღწერილობები 1790 წლიდან დღემდე  
 
USAAPP - Facsimile Images of United States Patent Applications აშშ-ს საპატენტო განაცხადების 
სკანირებული აღწერილობები  
 
GLOBALPAT – Text and Drawings from Patent First Pages აშშ-ს, ისმო-ს, ევროპის, დიდი 
ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის და შვეიცარიის განაცხადების რეფერატები და ნახაზები  
 
CASSIS CD-ROMs -  Patents BIB: Grants აშშ-ს პატენტების არჩევითი ბიბლიოგრაფიული 
ინფორმაცია, 1969 წლიდან დღემდე  
 
CASSIS CD-ROMs -  Patents აშშ-ს პატენტების სრული აღწერილობების საძიებო სისტემა   
 
CASSIS CD-ROMs -  Patents SNAP-1 აშშ-ს პატენტების განაცხადებისა და ნომრების 
შესაბამისობის ცხრილი  
 
CASSIS CD-ROMs -  Patent Assign - US Patents 1980წ. აგვისტოდან გაცემული აშშ-ს პატენტები და 
ინფორმაცია  უფლებების გადაცემის შესახებ  
 
CASSIS CD-ROMs -  Patents Class აშშ-ს ბლანკები, ფორმები, დეკლარაციები გამოგონებების, 
სასარგებლო მოდელების, სამრეწველო ნიმუშების და სასაქონლო ნიშნების პროცედურულ 
საკითხებთან დაკავშირებით  
 
CASSIS CD-ROMs  -  Patents & Trademarks Assign აშშ-ს პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების 
უფლებების მინიჭებები  
 
CASSIS CD-ROMs -  Trademarks Assist სასაქონლო ნიშნების საძიებო საშუალებები  
 
CASSIS CD-ROMs -  Trademarks Pending & ACE აშშ-ს უწყებაში საქმის წარმოებაში მყოფი 
სასაქონლო ნიშნების  ბიბლიოგრაფია  
 
CASSIS CD-ROMs -  Trademarks BIB აშშ-ში გატანილი, გაუქმებული, ვადაგასული, საქმის 
წარმოებაში მყოფი  სასაქონლო ნიშნების ბიბლიოგრაფია   
 
CASSIS CD-ROMs - Trademarks BIB LIVE აშშ-ს უწყებაში საქმის წარმოებაში მყოფი და 
რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნების  ბიბლიოგრაფია  
 
CASSIS CD-ROMs - Trademarks Registered აშშ-ს უწყებაში რეგისტრირებული სასაქონლო 
ნიშნების ბიბლიოგრაფია  
 
CASSIS CD-ROMs -  Patents BIB – APPs  2001 წ. მარტიდან გამოქვეყნებული აშშ-ს საპატენტო 
განაცხადების  თემატიკის მიხედვით შერჩეული ბიბლიოგრაფიული მონაცემები  
 
CASSIS CD-ROMs – BIB - ACE აშშ-ში გატანილი, გაუქმებული და ვადაგასული სასაქონლო 
ნიშნები  
 
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN UNEXAMINED APPLICATIONS იაპონიის განაცხადების 
რეფერატები (რომლებზეც არ არის ჩატარებული ექსპერტიზა)  
 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN UNEXAMINED APPLICATIONS:CLASS იაპონიის 
განაცხადების რეფერატები (რომლებზეც არ არის ჩატარებული ექსპერტიზა) საერთაშორისო 
საპატენტო კლასიფიკაციის (სსკ) მიხედვით  
 
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN – INDEX იაპონიის განაცხადების რეფერატები (რომლებზეც 
არ არის ჩატარებული ექსპერტიზა) ინდექსით - საცნობარო ინფორმაცია  
 
BREF - France საფრანგეთის, ევროპის, საერთაშორისო პატენტების ბიბლიოგრაფია და 
რეფერატები  
 
COSMOS – INPI  -  Patents საფრანგეთის გამოგონებების და სასარგებლო მოდელების 
განაცხადების სრული აღწერილობები  
 
RUSSIAN PATENTS - Descriptions რუსეთის პატენტების სრული აღწერილობები  
 
INTERNATIONAL DESIGN BULLETIN სამრეწველო ნიმუშების საერთაშორისო განაცხადების 
ბიულეტენი  
 
WIPO GAZETTE OF INTERNATIONAL MARKS საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნების 
ბიულეტენი (ისმო)  
 
IPLEX - Intellectual Property Laws and Treaties კანონები და ხელშეკრულებები ინტელექტუალური 
საკუთრების დარგში  
 
 
 
 


