
ProQuest Könyvprezentáció

Czeglédi Éva

2018. augusztus 30.

HAGYOMÁNYOK ÉS KIHÍVÁSOK VII.



E-könyv
Könyv vagy Adatbázis? 

Fizikai lét Elektronikus lét - SAFE

Használat:  Elejétől végig? Fejezeteket, oldalakat (DRM free)

Funkciók:

- felfedezés: könyvtáros, tanár ajánlja + keresés az olvasófelületen (+PQIS) 

web discovery, ha a katalógus web discovery

is benne van

- Idézés manuális automatikus

- Kölcsönzés: hagyományos időleges letöltés – a statisztikákban 

(eltűnhet) követhető, nem tűnik el

- megjegyzés írása rá: tiltott lehetséges

- ÁFA 5% 27%

- Beszerzés: ? ?
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Beszerzési Modellek



Az aggregálás értéke 

Előfizetés - Subscription
Költséghatékony, adatbázisként használható, nagy mennyiségű tartalom 
korlátlan felhasználói eléréssel, folyamatosan bővülő csomag, 
150 ezernél több cím, 14 millió USD-nél nagyobb értékben
Syndetics Inbound GDPR megfelelés

SUB

Rövidtávú kölcsönzés - Short-Term Loans
A Könyvtár pár napra, hétre a ProQuesttől kölcsönzi ki, nincs vételi 
kötelezettség a meglévő gyűjtemények kiegészítéseként

STL

Kölcsönzésből vásárlás - Access to Own
A rövidtávú kölcsönzésre nem engedélyezett friss címekre is! A kölcsönzési 
díj beszámít a vételárba

ATO

DDA Felhasználó vezérelt - Demand Driven Acquisition
Egyszerre sok cím elérhető, de csak a ténylegesen használt címekért kell fizetni 

Örökvásárlás - Perpetual Access
A könyvtár által kiválasztott címek beszerzése. Nincsen minimális beszerzési mennyiség, a MARC rekordok 
ingyen letölthetőek.
1,3 vagy korlátlan eléréssel, vagy a Non-linear lending kredit modellünkkel. 
Kiterjesztett elérés, (Extended Access™ ) ha nem elég az 1 SIM felhasználó
1 milliónál több cím. Ha csak ez az egy modell létezne, nagyon drága lenne!
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Adatbézis

Diverzifikált elérési modellek

Tulajdon 
alapú

Elérés
alapú

Cím szerinti
vásárlás

DDA
vásárlás

DDA ATO
kölcsönzésből

vásárlás

DDA Rövidtávú
kölcsönzés

Előfizetés

Adatbázis

Könyv



Ekönyv használati tanulmány: 
DDA és cím szerinti rendelés



DDA szolgáltatásunk 10 éve. Hol tartunk? 

Source: Academic Library Book Purchasing Trends sponsored by ProQuest; global survey conducted with 460 academic librarians. January 2016. Download here: http://go.proquest.com/acquisition-whitepaper

A Rövidtávú kölcsönzést 
használók között, 
- 56%-uk felhasználói igényre 

válaszolva bővítik a 
gyűjteményüket; és 

- egy újabb 30%-uk a 
költségvetésükből a 
legtöbbet akarják kihozni.

Néhány kiadó a friss, frontlist
címeket kivonta a rövidtávú 
kölcsönzésből és/vagy mellette 
azok árát. Reakciók:
- Megnövekedett figyelem kell 
a DDA-hoz,
- és a profilok megfelelő 
beállításának a fontossága nőtt.

DDA fontos a partnereinknek,

- 47% -ukban DDA – vásárlás és 
- 21%-ukban DDA – rövidtávú 
kölcsönzés működik.

http://go.proquest.com/acquisition-whitepaper


Felhasználóvezérelt Beszerzés (DDA)


A szűrőket tartalmazó profilokat segítünk beállítani. Lehet egy vagy több profilja a könyvtárnak. Az 
összes Önnek fontos feltételt alkalmazzuk hogy a valóban fontos tartalmak jelenjenek meg.

 Az összes címhez adjuk a MARC rekordokat. Ingyenesen.

 Minden címhez hozzáférést biztosítunk

 Csak az aktivált címekért fizet a Könyvtár. Aktiválás:
• 5 perc folyamatos böngészés

• Másolás/beillesztés

• Nyomtatás

• Letöltés

Filozófia: biztosítson elérést hatalmas gyűjteményhez, de csak a valóban használt 
könyvekért fizessen



DDA – Kölcsönzésből vétel Access-to-Own

DDA rövidtávú kölcsönzéssel vagy ATO

20+20+20+100=160  55/55 and 35/35/35

Friss címek(front list) is elérhetőek 

A kiadók és a könyvtárak is kedvelik. Első ilyen modell

Növekszik a könyvtár kínálata míg pénzt is spórol









Filozófia: a kölcsönzési ár beszámít a vételárba

Minden aktiválás után 
újabb részt számlázunk, 
míg…

A könyvtár a profilokkal 
elérhetővé teszi a címeket

A felhasználó elérése után a 
könyvtárnak az ár x %-át számlázzuk 
ki 

…teljesen a könyvtáré lesz a könyv, a 
megfelelő számú aktiválás után

...hogy működik...



Vásárlás utáni használat
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A ProQuest e-könyv használati tanulmánya 
kölcsönzések alapján 

11

Áttekintettünk….

könyvtárat

9 Évet 

És azt találtuk, hogy …

A cím szerinti vásárlással beszerzett 
címeket ritkán használnak, kölcsönöznek ki 

(kettőnél kevesebbszer) 

DDA –ban vásárolt címeket ritkán 
használják 

1,194

100M Használati 
adatot

86.5 %

58.8%



Vásárlás utáni használat régiók szerint

• A könyvtáraknak egyre
többféle beszerzési 
modellt kell egyszerre 
használni

• DDA-ban vásárolt könyvek 
magasabb használatot 
produkálnak. 

• JOBB BEFEKTETÉS -
MEGTÉRÜLÉS
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Hányszor 
használták 

vásárlás 
után?

DDA
Cím 

szerinti 

2x or more 82.0% 40.4%

1x 12.7% 22.8%

0x 5.3% 36.8%

Világ
Hányszor 

használták 
vásárlás 

után?

DDA
Cím szerinti 

vásárlás

2x vagy 
többször

86.5% 58.8%

1x 9.6% 15.6%

0x 3.9% 25.6%

U
K

-I

Hányszor 
használták 

vásárlás 
után?

DDA
Cím 

szerinti 

2x vagy 
többször

94.8% 81.8%

1x 3.3% 8.2%

0x 1.9% 10.0%

A
si

a

Hányszor 
használták 

vásárlás 
után?

DDA
Cím 

szerinti 

2x vagy 
többször

73.2% 45.9%

1x 17.3% 16.5%

0x 9.5% 37.6%

A
N

Z

Hányszor 
használták 

vásárlás 
után?

DDA
Cím 

szerinti 

2x vagy 
többször

87.4% 67.1%

1x 9.1% 12.3%

0x 3.5% 20.6%

Eu
ro

p
e

Hányszor 
használták 

vásárlás 
után?

DDA
Cím 

szerinti 

2x vagy 
többször

86.2% 72.4%

1x 10.5% 11.0%

0x 3.3% 16.6%

C
an

ad
a

Hányszor 
használták 

vásárlás 
után?

DDA
Cím 

szerinti 

2x vagy 
többször

90.0% 49.8%

1x 7.2% 18.6%

0x 2.8% 31.6%
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35
Front List: 41
Back List: 32 

DDA/cím szerinti vásárlás használata a világon 

13

Intézménytípusok szerinti adatok 

egyetem/Consortia

2- & 4-Year/szakképző

Minden más

76
Front List: 68
Back List: 85

Átlagos 
használat

/cím

DDA

4
Front List: 4
Back List: 4

28
Front List: 23
Back List: 32

A 
vásárlás 

és az első 
használat 

közötti 
átlagos 

napszám

$5.61
Front List: $6.98
Back List: $4.70

$3.34
Front List: $2.77
Back List: $3.67

Cím szerinti 
vásárlás

A 
használat 

átlagos 
költsége 

(USD)

Cím frissessége szerinti adatok 

DDA
Cím szerinti 

vásárlás
- Átlagos használat
- Vásárlás és az első 
használat közötti átlagos 
napszám 
Egy használatra eső költség 
(Teljes ár/használat)

35

4

$3.31

29

76

$5.57

22

2

$4.38

18

82

$8.06

25

8

$3.64

19

75

$4.71

- Átlagos használat
- Vásárlás és az első 
használat közötti átlagos 
napszám 
Egy használatra eső költség 
(Teljes ár/használat)

- Átlagos használat
- Vásárlás és az első 
használat közötti átlagos 
napszám 
Egy használatra eső költség 
(Teljes ár/használat)



UKI Adatok
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61
Front List: 79
Back List: 56

UK-I DDA/Cím szerinti vásárlás adatok
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Kölcsönzési adatok intézményi típus szerint

Egyetem/konzorciua

2- & 4-Year/szakképző

Minden más

47
Front List: 34
Back List: 53

Átlagos 
használat 

DDA

7
Front List: 6
Back List: 7

50
Front List: 58
Back List: 47

A 
vásárlás 

és az első 
használat 

közötti 
átlagos 

napszám

$2.79
Front List: $2.44
Back List: $2.95

$1.67
Front List: $1.33
Back List: $1.80

Cím szerinti 
vásárlás

A 
használat 

átlagos 
költsége 

(USD)

Kölcsönzési adatok

DDA
Cím szerinti 

vásárlás

Átlagos használat
- Vásárlás és az első 
használat közötti átlagos 
napszám 
Egy használatra eső költség

62

7

$1.65

52

44

$2.75

Átlagos használat
- Vásárlás és az első 
használat közötti átlagos 
napszám 
Egy használatra eső költség 

42

24

$2.86

56

30

$2.37

Átlagos használat
- Vásárlás és az első 
használat közötti átlagos 
napszám 
Egy használatra eső 
költség

11

6

$10.95

36

94

$3.54



Köszönöm 

Eva.czegledi@proquest.com


