
 

Az elektronikus források sokfélesége 

 
Hogyan lehet a kutatókat segíteni kivételes teljesítmények 

elérésében szűkös könyvtári költségvetés mellett? 

 

Michael Leuschner & Eva Czegledi 



Munkafolyamat megoldások 
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Könyvtárak 

Kutatók 

Folyóiratok  Ekönyvek 
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Beszám

olók  
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Videók 

Elsődleges 

források  

Lehetőségek – Kompetencia -  Választék   

2016 szeptemberében roadshowt szervezünk az  

- ALMA, a legfejlettebb könyvtári menedzsment 

rendszer és a  

- Primo & Summon 

Két vezető discovery eszköz bemutatására.  

Kedvezményes árak.  



ProQuest – vezető a tartalmak sokféleségében  

 

Adatbázisok  
Több mint 300 adatbázis – 175 területet lefedve – 90 –nél több formátum forrás 

E-könyvek  
780.000 e- könyv –  többféle beszerzési modell – teljes tudományterületi lefedettség 

Lapok, újságok 
3.000+ hírforrás világszerte  – mai számok és történeti archívumok– különféle formátum 

Szabadalmak 
149 millió teljes szövegű szabadalmi kép, újdonságokat jelző figyelmeztetések, alkalmazázi számokkal  

Finanszírozási Portál 
26.000 –nél több pályázati lehetőség – 33 md USD-nél nagyobb összérték -  3.5 m. kutatói profil 

= hallgatók és kutatók számára  fontos = kutatók számára fontos 

Disszertációk & Tézisek  
1,7 Millió teljes szövegű dissertáció és mesterdiploma munka –  legfrissebb gondolatokkal  



Disszertációk 

Tartalmaink sokfélesége minden kar igényeit 

figyelembe veszi  

Adatbázis 

E-könyvek 

Lapok  

Társadal

omtudom

ányok 

Bölcsész

et 

Természe

ttudomán

yok 

Természe

ttudomán

y  

Orvostud

omány  

Multidiszciplináris adatbázisok 

Multidiszciplináris adatbázisok 

subject 

Multidiszciplináris adatbázisok 

Multidiszciplináris e-könyv csomag 

Multidiszciplináris e-könyv csomag 

subject subject 

Multidiszciplináris Napilap Portál 

Multidiszciplináris adatbázisok 

Multidiszciplináris adatbázisok Multidiszciplináris adatbázisok 

Állítsa össze a saját csomagját 



ProQuest Central 
Magas minőségű multidiszciplináris 

adatbázis 



160 

tudomány

terület  

Minősé

gellenőr

zés 

33 

 Adatbázis 

Alapvető 

nem 

folyóirat 

tartalom 

24,000 

kiadvány 

ProQuest Central 

Többet és gyorsabban 

növekedett a tartalom, mint 

bármelyik versenytársé 
 

Az utóbbi 7 évben a feldolgozott 

teljes szövegű címek száma 

116%-kal nőtt 

 
Magas minőségű kiadók a 

fókuszban (Nature, BMJ, CAP 

stb.) 



ProQuest Central 

Folyamatos befektetés a PQCentral Minőségébe és Mennyiségébe  

Új platform … … reszponzív kialakítás 

ProQuest 

Central
Total Titles Total Full Text

Scholarly Full 

Text

Active Scholarly 

Full Text

Impact Factor 

Full Text

Active 

Impact Factor

 Full Text

2009 14279 8560 3892 2821 1675 1206

start of 2016 23865 18495 8913 6489 2773 1877

Growth since 2011 67% 116% 129% 130% 66% 56%



Nem csak folyóiratok  

100K 

Status: Dec 2015 



Magas minőségű tartalom az Ön könyvtárának is! 

Ekszluzív megállapodások: Emerald, Elsevier, BMJ, Palgrave 

MacMillan, The Economist, SAGE, Nature Publishing Group, 

Cambridge University Press, és Dow Jones.  

A legfontosabb 

tudományos 

folyóiratok 

Aktív teljes szöveggel a következők, pl.: 

The Wall Street Journal, The Guardian, El Mundo, Le Monde, 

és The New York Times.  

1,100+ 

Lap 

Az elbírálási folyamat akár 3 évig is tarthat.  A kutatók a 

tudományos világ legfrissebb gondolait érhetik el a NBER, 

RePec, SSRN és SIGMA munkaanyagain keresztül.   

600,000+ 

Munkaanyag 

A BMI, Oxford Economic Forecasting, ISI Emerging Markets, 

Economist Intelligence Unit által kiadott beszámolók. Az 

országok kulcsfontosságú adatainak és változónak a letöltése 

Excel file-ba. 

Ország-, piac- és 

iparági elemzések  

A felhasználók élvonalbeli tudományos gondolatokat érnek el 

és a tudományos irodalom alapos áttekintését a teljes 

szövegű disszertációk keresésével, pdf-be töltésével  

100,000+ 

Disszertáció 



ProQuest Central – adatbázis-öszeállítás 

 

International Newsstream Criminal Justice Database

Canadian Newsstream Library Science Database

US Newsstream Linguistics Database 

ABI/INFORM Collection Political Science Database

Accounting, Tax & Banking Collection Religion Database

Asian & European Business Collection Social Science

Business Market Research Collection Sociology Database

Health & Medical Collection Research Library

Family Health Database Career & Technical Education Database

Health Management Database Canadian Business & Current Affairs Database

Nursing & Allied Health Database Australia & New Zealand Database

Psychology Database Continental Europe Database

Public Health Database East & South East Asia Database

Biology Database East Europe & Central Europe Database

Computing Database Latin America & Iberian Database

Military Database Middle East & Africa Database

Science Database Turkey Database

Telecomunications Database UK & Ireland Database

Arts & Humanities Database India Database

News Business Health Research SciTech The Arts Social Science Interdisciplinary



• Újabb adatbázisok: 

- Arts and Humanities Full Text 

- LLBA, Linguistics and Language Behaviour Abstracts, 

- Library Information Science Abstracts 

- Public Health Database 

- Eastern & Central Europe Database 

 

Az új ProQuest Central  

…a következők mellett 

Top kiadók Top Tudományos 

folyóiratok 
Top tartalomtípusok 



 

Kelet-Európában a következő országokban működik PQCentral 

konzorcium 

 

• Csehország 

• Lengyelország 

• Románia 

• Szlovákia 

 

Folyamatosan megújítják a konzorciumok a megállapodást már legalább négy 

éve  

 

És természetesen vannak egyéni ProQuest Central előfizetőink is. 

Konzorciumi vevők Kelet-Európában 



SciTech 
Természettudományos és 

Műszaki tartalom  



The  SciTech Collection –  Csúcs tartalom 

Többet és gyorsabban 

növekedett a tartalom, mint 

bármelyik versenytársé 

 

Az utóbbi 5 évben a 

feldolgozott teljes szövegű 

címek száma 62%-kal 

nőtt 

 
 



ProQuest SciTech 

Plusz… 

• 100m bibliográfiai adat  

• 1.8M feldolgozott kép és táblázat  

• 42,350 cím feldolgozva (A&I/teljes szöveg/képek) 

• 11 m szabadalom 

• A címek 22% -a Impakt Faktorral bír (teljes szöveg, A&I) 

• A címek 60%-át az USA-ban, Nagy Britanniában adják ki 

• 40% -a nemzetközi 

Referencia előfizető: Max Planck Institute  

Folyamatos befektetés a ProQuest Scitech Minőségébe és Mennyiségébe  

SciTech Total Titles Total Full Text
Scholarly Full 

Text

Active Scholarly 

Full Text

Impact Factor 

Full Text

Active 

Impact Factor

 Full Text

2011 4206 3597 1568 1190 996 778

start of 2016 9726 7158 4059 3232 1510 1129

Growth since 2011 131% 99% 159% 172% 52% 45%



SciTech – adatbázis öszeállítás 

  



ProQuest SciTech Collection: Kulcsfontosságú kiadók 



ProQuest Central & SciTech 

Demo 



A legfontosabb funkciók élő bemutatása  

Intuitív platform  

Adatbázis kiválasztása 

Keresések (egyszerű, összetett,  parancsszavas, Tezaurusz, stb) 

A találatokat szervezhetem: 

 My research – saját fiók 

 Exportálás / Letöltés/ Referencia manager 

 Megosztás  

 

 

 

 

 

 

  … 



Kávészünet 



Ajánlatunk az Önök könyvtára 

számára 



Az eddigi tapasztalatunk 

Legfontosabb tanulságok és megállapítások 

 

1. Nagyon elégedett és hűséges magyar vevőink vannak, akik javasolják, hogy EISZ 

konzorciumot alakítsunk ki.  

2. Már tavaly is megpróbáltuk, de a finanszírozási és a választási eljárás megváltozása 

miatt a versenyképes ajánlatunkat nem vették figyelembe 

3. Úgy hallottuk Önöktől, hogy néhány változtatás magasabb költséget, ugyanakkor 

kevesebb tartalmat eredményezett  

4. Úgy értelmeztük, hogy akkor vesznek figyelembe a ProQuesthez hasonló 

alternatívát, ha a tartalmunk jobb minőségű és több, és nem kerül többe 

5. Sok intézménynek mutattuk be és tárgyaltunk a tartalmainkról 

6. Legtöbbjük jelezte, hogy idén szívesen megnézik az alternatív ajánlatokat a helyzet 

javításáért 

 

 

 

 

 

Ez vezetett a multidiszciplináris adatbázisaink 

kipróbálásához 43 intézményben!  



A próbaelérés összegzése 

A teszt időszaka az EISZ munkájával összhangban lett meghatározva – a 

legtöbb szolgáltató, aki az EISZ felmérésben részt szeretne venni 2016 elején 

nyitotta meg a tesztelérést.  

 

 

Időszak: 2016 március 1.  – április 30. (2 hónap) 

 

 

A használati eredményeket befolyásolja: 

• Az egyetemen egy időben egyszerre elérhető tesztek  

• A könyvtárosok ideje és lehetősége  a tesztek reklámozására 

• Kutatói szokások - A természettudományok, műszaki és orvosi területen 

kutatók leginkább a megszokott adatbázisaikat használják, pl. Science 

Direct, vagy egyéb elsődleges kiadók által szolgáltatott adatbázis, és nem 

nyitottak másra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akkor ajánljuk, ha tudják, hogy a széles és gazdag tartalmaink NEM biztosítanak több értéket 

és hozzájárulást a kutatóiknak, hallgatóknak és oktatóknak 

A lehetőségeik: 

1. Semmin nem változtatnak – a jelenlegi status quo 

megtartása 

Akkor ajánljuk, ha  a ProQuestes tartalmak csak egyes elemei különleges és újabb értéket 

képviselnek, amelyekkel a könyvtáruk portfólióját javítani szeretnék 

2. Javítson itt és ott – töltse ki a hiányzó részeket  

Akkor ajánljuk, ha frissíteni szeretné a szolgáltatott tartalmait és jóval többféle és mélyebb 

tartalmat szeretne biztosítani a kutatóinak és a hallgatóinak tanulmányaik és kutatásiak során 

3. Teljes átalakítás  – Élessze újjá a tartalmait   



Gyakran feltett kérdések  

Mi van, ha csak az ajánlat része érdekelnek? 

 Semmi probléma. Kedvező árakat alakítunk ki adatbázisokra és kialakított csomagokra is.  

 

Honnan tudom melyik adatbázis milyen tudományterületet fed le? 

 Transzparensek vagyunk, küldünk tudományterület szerinti adatbázis listát. Minden 

adatbázisunkhoz tudunk részletes összehasonlítást biztosítani a ma Önök által használt 

adatbázisokhoz viszonyítva. És teljes folyóiratlistát is.  

 Amennyiben érdekes, bemutatjuk, a mennyiségi és minőségi eltéréseket 

 

Hogyan működnek együtt a ProQuestes tartalmak a web discovery eszközökkel? 

 Adatbázisaink tartalmának kb 80 %-a neves kiadóktól származó aggregált tartalom (az aggregált 

tartalmak kevésbé költségesek). Bármilyen profi web discoverynél meglesz a tartalom, indexálva és 

linkelhetően, ha a beállítások lehetővé teszik a  semleges tartalomkinyerést.  

 Kutatásaink szerint a hallgatók többsége még mindig a Google Scholart használják legtöbbször.  

Ezért kezdtünk a Google-lel együttműködni, hogy tartalmainkat a Google Scholaron keresztül is 

megtalálhatóvá tegyük.  

 Ezen kívül még a Summonban, Primoban és OCLC-ben vannak indexálva a tartalmaink. 

 Amennyiben szeretnének a Summon vagy a Primo műszaki hátteréről többet megtudni, vagy egy 

demot megtekinteni, jelezzék. A web discovery eszközeink előfizetéséhez kedvezményes 

csomagajánlatot adunk .  

  



Nem én vagyok a döntéshozó, mit tehetek? 

 Segítsenek nekünk, hogy beszélhessünk a döntéshozókkal. Kérem mutasson be, és adja meg a 

döntéshozók elérhetőségét, csatlakozzon a megbeszélésünkhöz. . 

 

A ProQuestet is finanszírozza részben az EISZ? 

 Az EISZ-es kérdőíven szerepelünk, a szándék így adott. Végeredményben Önöktől, az egyetemi 

vezetőkön és az EISZ bizottságon múlik, hogy nagyobb választék és több opció lesz-e az 

intézmények részére vagy nem 

 

Mi van akkor, ha már ProQuest előfizetők vagyunk és 2017. január 1-től lesz EISZ-es 

konzorcium 

 Nem fog kétszer fizetni ugyanazért a tartalomért ugyanarra az időszakra. A 2017-es konzorciumhoz 

könnyen csatlakozhat, a fennmaradó időszakra vonatkozó előfizetést jóváírjuk.   

 

 

Nagy változásnak tűnik, hogyan lehetek biztos,hogy gyors és sikeres lesz a váltás és után 

a szolgáltatás? 

 A ProQuest teljes spektrumban nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek a kiválasztásban, a 

döntéshozatalban és végrehajtásban és az egész előfizetés során segítenek.  

 A következőkben ezeket mutatjuk be  

 

Gyakran feltett kérdések  



A belépési folyamat a következőket 
tartalmazza: 
• Üdvözlő e-mail releváns információkkal (termék, azonosítás, stb. ) 
• Végrehajtási folyamat és terv részletesen   
• Kinevezett kapcsolattartó  
• Külön támogató website 

Ügyféltapasztalat  

Miért válasszák a ProQuestet? 



Folyamatos  értékesítés utáni támogatás: 
 
• Tréning és tanácsadás  (Webinárok és személyesen) 
• 24/7 Technikai támogatás 
• Használati statisztikák biztosítása  

 
• ProQuest Nap évente kétszer az intézményben a 

könyvtárosoknak és a felhasználóknak a tartalmak 
bemutatására  
 

• Éves Felhasználói Csoport megbeszélése a legjobb 
tapasztalatok cseréjére és a tartalmak/szolgáltatások 
használatának növelésére  

Miért válasszák a ProQuestet? 

Ügyféltapasztalat  

Elindításának 

megtervezése & 

Felhasználói 

adoptálás  

Tartalom 

beállítása  

Ügyfélszolgálat 

és támogatás 

Segítjük az Önök sikerét!  



További kérdések? 
 



Csatlakozás a ProQuesthez  



Miért ProQuest Content? 

• A tartalmi sokféleség különleges 

lefedettsége és mélysége 

(formátum,tartalomtípus) 

• Moduláris, szakterületi 

adatbázisok 

• Tezauruszok 

• Exkluzív kiadói megállapodások   

• Több aktív, jelenlegi tartalom – 

nem csak archívum 

• A Google Scholar, Primo Central, 

OCLC, Summon webdiscovery 

eszközökben indexált tartalom 

 

 

 

PQ Central 

PQ Central - Premium 

Bizonyított tartalom Rugalmas ajánlat  

+ kedvezményes csomagajánlatok   
(adatbázisok, e-könyvek, disszertációk) 

+ kedvezményes  ajánlat web 

discovery eszközre  



Köszönjük! 

 


