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E-publishing in Georgia



საერთშორისო 
პლათფორმები

International Platforms



amazon.com





Kindle direct publishing
https://kdp.amazon.com/



ასატვირთი ფაილების ფორმატები 
Formats for the uploaded files



ენები
Supported Languages



Apple Store
https://itunesconnect.apple.
com/WebObjects/iTunesConnect.woa/wa/apply



Apple iTunes App Store



Books



ფასიანი და უფასო ექაუნთის დარეგისტრირება
Registration of free and paid accounts



Android market
https://play.google.com/store



Google play



Books on Google Play



ქართული პლატფორმები
Georgian Platforms



lit.ge



დარეგისტრირდა 2005 წელს
Registration date 2005



2012 წლის ზამთრის სტატისტიკა - 2012 winter statistics

თვეში 40500 ვიზიტორი - 40500 visits per month
დღეში 1300-1400 ვიზიტორი - 1300-1400 visits per day

პორტალის შექმნის დღიდან ყველაზე პოპულარული ავტორები: 
ავტორები, რომლებსაც სკოლაში და უნივერსიტეტებში სწავლობენ. 
The most famous authors since the day of upload :The authors that are taught 
at schools and universities.

ყველაზე პოპულარული ნაწარმოები: სამოსელი პირველი.
The most popular book: 'The first garment'

ბოლო თვის ყველაზე პოპულარული ავტორი: აკა მორჩილაძე. 
ნაწარმოები: კაგდატა ინ ჯორჯია.
The most popular author of the month : Aka Morchiladze. Book: Kagdata in 
Georgia 



Android 
application

Windows 
application



saba.com.ge



დარეგისტრირდა 2012 წელს
Registration date 2012



lib.ge



დარეგისტრირდა 2006 წელს
Registration date 2006



2012 წლის ზამთრის სტატისტიკა - 2012 winter statistics

თვეში 70000 ვიზიტორი - 70000 visits per month
დღეში 3000-7000 ვიზიტორი - 3000-7000 visits per day

პორტალის შექმნის დღიდან ყველაზე პოპულარული ავტორები: 
ავტორები, რომლებსაც სკოლაში და უნივერსიტეტებში სწავლობენ. 
The most famous authors since the portal was created :The authors that are 
taught at schools and universities.

ყველაზე პოპულარული ნაწარმოები: სამოსელი პირველი.
The most popular book: 'The first garment'.

ბოლო თვის ყველაზე პოპულარული ავტორი: ერეკლე დეისაძე. 
ნაწარმოები: საიდუმლო სირობა
The most famous author :Erekle deisadze.
Book: Saidumlo siroba.



www.librivivi.ge



http://daikide.ge/el_cigni/



Georgian Institute of Public Affairs
winter 2012

საქართველსო საზოგადოებრივ საქმეთა 
ინსტიტუტი

2012 წელი, ზამთარი

Some data from student's 
research

სტუდენტებსი მიერ 
ჩატარებული კვლევის 

მონაცემები



შეკითხვა: რომელ e-რიდერს იცნობთ ?
Question: To Which a reader are you 
acquainted to ?

120 რესპონდენტი

Kindle 64
საერთოდ არ ვიცნობ, I don't use a readers at all    22
იოტა რიდერი , Iota Reader 14
iPad 10
Nook 5
Sony reader 5



შეკითხვა: იცნობთ თუ არა ელექტრონული წიგნებთან 
დაკავშირებულ ქართულენოვან რესურსებს?
Question: did you know internet resources with georgian e-
books?
No  46%
Yes 36%



Sandro Asatiani
info@sandroasatiani.com


