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Helytakarékosság a könyvtárakban és újabb 
értékek biztosítása a felhasználók számára

Czeglédi Éva, David von Rothenburg



A maiprogram

•Helytakarékosság –a ProQuest 2016-os 
felmérése

•Konkluzíók

•ProQuest segítség –szolgáltatások és 
tartalmak



Milyen anyagokat használnak a kutatók és 
ajánlanak a hallgatóiknak? 

http://go.proquest.com/diversity-in-content-2017



Folyóiratcikkekután milyen anyagokat használnak a 
kutatók és ajánlanak a hallgatóiknak? 

408kutatók kérdeztünk 2017-ben   

A kutató használja Ajánlja a hallgatóinak

Megkérdezettek %-ban 

Könyv 83 94

E-könyv 80 88

Disszertációk és diplomamunkák 73 84

Napilapok 72 86 

Műhelymunkák 70 81

Videók!!! 71 70

Konferenciaanyagok 70 81

Piaci és ipar jelentések 69 73

Vállalati jelentések 61 71

Blogok!!!! 61 68

Newswire 55 56



ProQuest Space Reclamation Survey 2016 
Könyvtárak Helytakarékossági Felmérése 

2016 június –szeptember

1.Hogyan gondolkoznak a helytakarékossági projektekről?

2.Mit terveznek tenni?

http://media2.proquest.com/documents/whitepaper-spacereclamation-public.pdf

Egyetemi könyvtárak –55.4%

Közkönyvtárak –27.6%

Iskolai könyvtárak –7.8%

Egyéb –4.3%

Főiskolai könyvtárak –3.2%

Szakkönyvtárak –1.2%

Vállalati 0.5%



A helytakarékosság prioritás a könyvtárában? –
egyetemi könyvtárosokat kérdeztünk

Igen –70.2%

Nem, de az lesz a 
közeljövőben–11.9%

Nem, nincs tervben –9.1%

Nem, de gondolkozunk ezen –8.8% 

„Újra és újra átalakítottuk a könyvtárat, hogy minél több felhasználónak biztosítsunk 
helyet” Massachusetts-i főiskolai könyvtáros 



Mennyire fontos a helytakarékosság Önöknél?
(akiknél prioritás vagy az lesz a közeljövőben) 

55,2 % -a azoknak, akiknél prioritás, vagy az lesz szerint, nagyon fontosnak, további 
32,2% -ukpedig fontosnak tartja a helytakarékosságot a könyvtárban. 

„A könyvtár átalakítását és újjáépítését reméljük, hogy tanuló és konzultációs tereket 
biztosítsunk.”

Nagyon fontos –55.2%

Fontos –32.3%

Valamennyire fontos –11.2%

Nem fontos –1.3%



„Nagy terveink vannak, mi mindent 
tehetnénkazon a helyen, hol most az alig 
olvasott könyvek vannak…”

„Már terveztük helyek felszabadítását, de 
kevés forrásunk miatt nem tudnánk új dolgot 
biztosítani a kapott területre” 



Mi venné rá Önöket, hogy  helytakarékosságba 
kezdjenek? (akiknek nincs még tervük, 78 válasz)

Felhasználói visszajelzés és kérés 55.13%

Költségvetési nyomás –53.85%

Egyéb –26.92% 

Más könyvtárak pozitív tapasztalata 26.92%

Megnövekedett hallgatói létszám miatt több tanuló hely kell 
Felhasználói igény
Az egyetemi vezetőség kérése és prioritása
Amikor az olvasók már nem kölcsönöznek nyomtatott tartalmakat  nem mostanában lesz    



Mi vette rá Önöket, hogy  helytakarékosságba 
kezdjenek? (388 válasz)

Felhasználói visszajelzés és kérés 42.01%

Költségvetési nyomás –24.23%

Más könyvtárak tapasztalata 21.39%

Egyéb –55.15% 



„Egy igazi közösségi központtá akartunk válni,  a 
csak könyvekkeltelihelyből”
-Hogy növeljük a hallgatók által használható teret
-Hogy helyszínt alakítsunk ki csoportos munkákra, kollaborációkra 
-Ki kellett elégíteni a hallgatói igényeket, mielőtt tudnák, hogy vannak ilyenek egyáltalán
-A hallgatóink változó demográfiáját kell támogatnunk
-Az asztali számítógépes szituációból wifi-s hellyé alakult a könyvtár  
-Mások az egyetemről kinézték használatra a könyvtár helyeit
-Az egyetemi vezetőség sürgeti, hogy más egységeknek is adjunk helyet 
-A statisztikáink szerint a nyomtatott anyagokat csökkenő mértékben kölcsönözték és az 
elektronikus tartalmak használata nő
-Rugalmasabb munkahelyeket akarunk
-Két könyvtár egyesült, a helyhasználat megváltozott
-Olvasóink számára akartunk új helyeket kialakítani és új szolgáltatásokat nyújtani és 
változtatásokat a gyűjteményeinkben, részben kampuszon kívüli programok kiszolgálását
-Meg akartuk változtatni az egész könyvtárról kialakult képet, több vagyunk mint egy 
könyvraktár 
-Egyetemi Erőforrásközpontnak akartunk helyet csinálni, -Írói Központ, Korrepetálási és 
Egyetemi Alkalmazások  
-Amikor új médiaközpontot indítottunk, fellépett az igény, hogy digitális
munkát is a 21. századi jártasságokat is támogassuk 



Hogyan csinálják?

Nyomtatott könyvek selejtezése és
elektronikus könyvek biztosítása –65.5%

Más –32.2%  

A nyomtatott költségvetés további vágása,
az eddigi nyomtatottak megtartásával –44.8%  

A sokat kölcsönzött nyomtatott könyvek 
biztosítása elektronikus verzióban –19.7%  

„Lesz változás, csak nem tudjuk hogyan…”



Milyen egyéb anyagokat selejteznek? 

Periodikák archívuma –81.2%

Kormányzati dokumentumok –60.4%

Napilapok archívumai –34.4%  

Mindenféle –20%

Nem tudja –9.4% 

Microfilm –8.2%

Folyóiratok –8.2%

Periodikák –7.1 %

Audiovizuális anyagok –3.5%

Állami és szövetségi anyagok, 
jogianyagok, üzleti regiszterek –3.5%

Műalkotások  1.2 % 



Hogyan változott a költségvetésük a 
helytakarékossági program eredményeként?

A nyomtatott könyvekre szánt költségvetés egy 
részét elektronikus könyvekre költik –46.2 %  

Nem változott –29.6%

Egyéb –18.4%

Új költségvetést alakítottak ki e-könyvre –5.8%

„Bár a nyomtatott anyagainkatselejtezzük, kiemelném, hogy nem szabadulunk 
meg minden nyomtatott anyagtól, mondván az elektronikus jobb. Nagyon is alaposak 
vagyunk, a nyomtatott NEM HALOTT!” egy könyvtáros Montgomery, Alabamából.



Új helyek, új szolgáltatások -
Új akadályok, új megoldások  

Mi a terv felszabadult hellyel? 

Csoportos munka helyszínei –82.5%

Más –58.3%

Konferenciaszobák –45.3%

Alkotó/hacker szobák –24.7%  

Makerspaces are essentially designated spaces where people come together to make things. 
A makerspace is a place where people have an opportunity to explore their interests, learn to use tools and materials, 
and develop creative projects. It could be a simple room in a building or an outbuilding that’s closer to a shed. 
The key is that it can adapt to a wide variety of uses and can be shaped by educational purposes as well as the students’ creative goals



Milyen kihívásokat jelent a helytakarékosság a  
könyvtár számára? 

Nincs elég idő, munkatárs, terv a projekt megvalósításához –38.7%

A változás elutasítása –könyvtáros, hallgató, oktató -28.5 %

Nincs elég pénz –25.8% 

Bizonytalanság, mit, miért selejtezzenek –12.9%

Könyvtáron kívülieknek is megtetszik a felszabadult hely –6.4%

Problémák a jelenlegi alaprajzzal, elérhető hellyel –5.4% 

Nincs elég hely raktározásra –2.7% 



Milyen kihívásokat jelent a helytakarékosság a  
felhasználók számára? 

Szünetelő elérés szolgáltatásokhoz, címekhez, nehéz böngészés –39.9%  

Semmi, vagy nem tudja, h mi –24.9% 

Nem érdeklik az e-könyvek, vagy habozik a formátumot illetően –12.3% 

Ellenállás a változásnak –12.3% 

Az építkezés zaja és kavarodás –7.5%

Tanuló helyek elvesztése –6.9%

Idő ami a projekt befejezéséig tart –2.3%



Konklúziók

•A könyvtárak válaszolnak a felhasználóik változó 
igényeire, annak ellenére, hogy nincsen elegendő 
erőforrásuk új szolgáltatások indítására.

•A felhasználók visszajelzése a legerősebb motiváció a 
könyvtári szolgáltatások változtatására -új terek 
kialakításához az adott és állandó könyvtári 
alapterületen.   

•A legnagyobb kihívás: a jelenlegi szolgáltatások 
folyamatos biztosítása az új terek kialakítása közben –
ahol pl. önálló tanulás, kísérletezés folyhat. 



1. Tanács : a felhasználói igényeire válaszolva 
döntsön a könyvtár 

A felmérés alapján az amerikai könyvtárak 82%-a tekinti a 
helytakarékosságot fontosnak, de különböző anyagokat 

selejteznek:

63%

Könyvek

60%

Kormányzati 
dokumentumok 

33%

Napilapok 
archívumai 

* ProQuest Space Reclamation Survey 2016

80%

Periodikák 
archívumai

“Ha több helyünk lenne, sok mindent biztosíthatnánk a 
hallgatóinknak és kutatóinknak



2. Tanács:  Tervezzen előre

“Sok időbe telik a címek alapos 
áttekintése …*

Nincs idő, terv, munkatárs 
vagy egyéb erőforrás

A változás elutasítása, 
vagy egyetértés és 
támogatás hiánya a 
változásban 

Nincs pénz 

A legnagyobb kihívások 

* ProQuest Space Reclamation Survey 2016



3. Tanács:  Ne tegye egyedül!

Válogatás 

Digitális tartalmak 
legnagyobb és 
legkülönfélébb 

portfoliója, rugalmas 
beszerzési 
modellekkel.

Egyszerűsítés 
Kiegészítő nyomtatott 
és elektronikus 
értékelési 

szolgáltatások a 
megfelelő beszerzési 

döntések 
elősegítéséhez

Összekapcsolás 
Disszertációk

digitalizálása –hely 
felszabadítása. 

Jobb felfedezhetőség.

A ProQuest segíthet 



AProQuest legfontosabb helytakarékossági 
ajánlatai 

1M+ Ekönyv többféle elérhető 
modellben

300+ év Folyóirat archívum 55M+ oldal napilap 
archívumokban és 100M+
oldal kormányzati 
dokumentum

Szolgáltatások

Diszertációk digitális 
archiválási és elérési program

(DAAP)

Nyomtatott és elektronikus 
tartalmak értékelése, 
szakértő tanácsok 

Tartalmak 

Tanácsadás



A legnagyobb választék a lefedettség 
biztosítása érdekében 

A legjelentősebb 
társadalom-és 

bölcsészettudományi 
tudományos folyóiratok 
teljes archívumai
(37 tudományterület)

300+év tudományos 
munka 

Angol és más nyelvek  
teljes szövegben 

Cserélje ezekre vagy töltse ki a hiányzó részeket

Folyóiratok archívumai



Cím szerinti vásárlás 
Címek jogának megvásárlása 

RövidtávúkölcsönzésésAccess-to-Own 
STL: Alacsonyköltség, nincs vásárlási kötelezettség, 
ATO: a kölcsönzési díjat beszámítjuk a vásárlási árba

Felhasználó-vezéreltbeszerzés
Alakítsa ki a profilját és csak akkor 
vásároljon e-könyvet, ha valóban 
használják.

Felhasználó-vezérelt 
beszerzés 
830ezer cím

Academic Complete Előfizetés
Nagyon költséghatékony, 10 tudományterület, 
korlátlan elérésElőfizetés

(145ezer cím az Academic 
Compete-ban)

Rövidtávú 
kölcsönzés (STL) 
és Access-to-Own 
700K/355ezer cím

Cím szerinti
vásárlás
1milliócím

Kiterjesztetett elérés 
Az egyfelhasználós címek esetén az elutasítás elkerüléséhezKiterjesztet

ettelérés

1M+ cím, rugalmas modellek nyomtatott 
könyvek helyettesítésére vagy duplikációra

Könyvek



Academic Complete–e-könyv előfizetési csomag

Szinte minden 
tudományterület 

145,000+*

évente

10%növekedés 300-náltöbbdíjazott
Cím nemrégiben került be

Balanced Quantity 
& Quality

Curated by 
on-staff librarians Az első e-könyv 

előfizetésünk 

2001

Nemsoká:Exkluzív
címek a Wiley-tól!

20 144 157



ACRL

ActraceLLC

African Books Collective

American Academy of Pediatrics (AAP)

American Institute of Aeronautics and 
Astronautics (AIAA)

American Mathematical Society

American Society of Quality

Anthem Press

Artech House

ATF Press

Baylor University Press 

BerghahnBooks

Berret-Koehler

Bloomsbury Publishing UK   NEW!

Bloomsbury Publishing US   NEW!

Brookings Institute

Cambridge Scholars Publishing

Cambridge University Press *  NEW!

Catholic Universities of America Press

Channel View/Multilingual Matters

Critical Publishing/NBNi

DiplomicaVerlagsgruppeHamburg

Dover Publications

Duke University Press  NEW!

Dunedin Academic Press

EisenbraunsPublishing

EncyclopaediaBritannica

Fordham University Press

Frank & TimmeGmbH

Gallaudet University Press

Georgetown University Press

Rowman & Littlefield

Royal Society of Chemistry/NBNi

Rutgers University Press

Solution Tree

Spinney Press

Springer Publishing Company

SUNY
Syracuse University Press

Taylor & Francis / CRC / Ashgate

Temple University Press

UniversitatsverlagWINTER GmbH

University of Illinois Press

University of Indiana Press

University of Massachusetts Press

University of Michigan Press

University of Nebraska Press

University of North Carolina Press

University of North Texas Press

University of Pennsylvania Press

University of South Carolina Press

University of Toronto Press

University Press of Florida

Vanderbilt University Press

Verlag Europa-Lerhmittel

Vernon Press

Vittorio KlostermannGmbH

Wakefield Press

West Virginia University Press

Whittles Publishing

Wiley *

WochenschauVerlag

Wolters Kluwer *

Guilford Publications

Harrassowitzvia Schweitzer

Harvard University Press

Hong Kong University Press

IGI Global  NEW!

Indiana University Press

Intellect Ltd/NBNi

IOS Press

Island Press

J Ross Publishing

John Benjamin Publishing

JunfermannVerlag

Lynne RiennerPublishers

Marquette University Press

McGill/Queen’s University Press

MIT Press

MITP VerlagsGmbH & co. KG

Morgan and Claypool

National Academies Press

National Council on Radiation Protection 
and Measurements (NCRP)

New Leaf Publishing

No Starch Press

Nomos Verlagsgesellschaft

Nova Science

NYU Press

Oxford University Press * NEW!

Plunkett Research  NEW!

Policy Press

Princeton University Press *

ReaktionBooks

Red Mountain Insights 
Research & Education Association

Rothstein Publishing
* publisher-driven restrictions apply

50% kedvezmény e-könyvre, ha nyomtatott 
verzióban már megvan



Takarítsonmeg helyet 1789-től 
feldolgozott100millió oldallal

Kutatói szükségletek megválaszolására 

Törvényhozás
• ProQuest Congressional

• US Digital Bills and Resolutions

• Legislative Insight

• Regulatory Insight

Bíróságok 
• Supreme Court Insight

• Supreme Court –Cert Denied

Végrehajtó hatalom
• Executive Branch Documents

• Executive Orders and 
Presidential Proclamations

Sok tartalomtípus a mindennapi nyelven született, így a 
kezdő kutatók, hallgatók is fel tudják használni

Mindhárom hatalmi ágból vannak dokumentumok

Kormányzati dokumentumok



55millió oldal, amellyel helyet spórol és 
nem romlik az állaga

45+ jelentős cím Meggyőző lefedettség 

ProQuest Historical Newspapers: Wall Street Journal, New York Times, 
Jerusalem Post, The Baltimore Afro-American, Chinese Newspapers Collection  

A teljes szám feldolgozása, elejétől a végéig, a reklámok, gyászjelentések, 
karikatúrák is.

Napilap archívumok



Disszertációkdigitalizálása –több, mint 
helytakarékosság (DAAP)

•A ProQuest digitális file-t (PDF) és 
microfilmetis készít minden egyes cím 
esetében 

•A negatívumokata ProQuesttárolja

•Microform példányok a kampuszon 
használatra elérhetőek 

•Tudunk törékeny, színes, túlméretes
munkákat és digitális mellékleteket is 
kezelni. 

•A digitális példányokat, a bibliográfiai
adatokkal és MARC rekordokkal elérhetővé 
tesszük:

-az intézményirepozitóriumbanés a  

-ProQuest Dissertations & Theses Global
gyűjteményben 

A ProQuesttöbb mint 150 könyvtárral működik együtt 
disszertációk és mesterdiplomák archívumainak 
digitalizálásában

•1999óta 700,000 disszertációtés diplomaunkát digitalizáltunk

•Kisebb és nagyobb projektekben is dolgoztunk

Hogyan? FELFEDEZHETŐSÉG



Videók: Alexander Street, a ProQuest Company

Tudományos videók előfizetésben és örökvásárlásban, 

felhasználó vezérelt vásárlásban  

-AcademicVideo Online –(AVON)–multidiszciplináris gyűjtemény, 

62 ezer címmel, ebből 17 ezer csak itt. Csak videó tartalom

-Tudományterületi gyűjtemény –videók és cikkek szakterületi 

válogatásban. Pl. üzlet, szociális munka, sportorvoslás,  

társadalomtudományok, gendertanulmányok, film, zene,  stb

-A videók kereshetőek, indexeltek, leiratokkal, MARC rekordokkal 



VisualHistory Archive 
VizuálisTörténelmiArchívum

A ProQuest büszke az együttműködésre a USC 
ShoáAlapítvánnyal, a Visual HistoryArchive, a 
Vizuális Történelmi Archívum elérhetővé 
tételében.
Megközelítőleg 54,000 interjú Holokauszt és 
más emberiség elleni bűntettek túlélőivel és 
szemtanúival. 

Mivel ez nem került be az EISZ-be 18-ra, a 
vásárlás elhúzódik az év végéig.
Idén el lehetne kezdeni az előfizetést.
Előfizetési díj: USD 6,455



Tanácsadás

Nyomtatottéselektronikus
tartalmak–periodikák és könyvek  

-értékelése, 
Önök biztosítják az ISBN-ket és ISSN-eket. 
Mi megtisztítjuk az adatot, összehasonlítjuk a 
mi címeinkkel és egy részletes beszámolót 
adunk amelyben a legteljesebb és 

költséghatékony opciókat ismertetjük az Önök 
által adott adtaok alapján.

Szakértőtanácsoknapilap és 
kormányzati dokumentumok 
archívumainak esetében
Személyre szabott együttműködés 
munkatársaink  és a könyvtár között.



Példa: Folyóiratokarchívumai 

Az egyetem meglévő nyomtatott folyóiratai és a 
PeridocalsArchiveOnline –Helyspórolási  

lehetőségek 



Példa: Könyvbeszerzésibeszámoló  

A nyomtatott-elektronikus tartalmak (könyvek 
közötti) átváltás lehetőségeit beszerzési modellek 

szerint 



Key Publishers  

Az US-beliegyetemi könyvtárak kbnegyede a felszabadított 
helyet alkotó térré alakítják át

59%-ukszerint az alkotói hely használatához tanácsot adó tartalmak 
hasznosak lennének. *

ProQuest MakerspaceSELECT: 
Válasszon 100-náltöbb e-könyvből a helyspóroláshoz

* ProQuest Space Reclamation Survey 2016



Kérdések?
Eva.czegledi@proquest.com


