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Annak akit illet: 

ProQuest LLC, (ProQuest), a Cambridge Information Group részeként, a vezető információs 

vállalattal, a CSA-val karöltve globális hozzáférést biztosít a világ egyik legnagyobb adatbázisához. A 

ProQuest fejlődése során mindvégig vezető szolgáltatóként erősítettük meg a pozíciónkat, 

elektronikus információt és mikroformákat biztosítva világszerte különféle könyvtáraknak (iskolai, 

egyetemi, és kormány könyvtárak, ill. közkönyvtárak részére). 1938 óta szorosan együttműködtünk 

kiadókkal az egész világon, hogy megőrizzük, és hozzáférést biztosítsunk az információkhoz. A 

kiadókkal létrehozott számos hosszú távú, megbízható üzleti kapcsolatunk gyümölcseként, a 

ProQuest mára közel 9000 kiadó információs vállalatává nőtte ki magát. 

A ProQuest forrásanyagot gyűjt össze harmadik fél kiadóktól, és ezzel kapcsolatos absztraktokat és 

indexeket hoz létre az adatbázisaink számára. Ezen adatbázisok származtatott művek az 1976. évi 

Copyright Act, Title 17 U.S.C. (Szerzői jogról szóló törvény) értelmében, és következésképp szerzői 

jogi védelem alatt állnak. A ProQuest az egyedüli szerzői jogi tulajdonos a ProQuest által létrehozott 

absztraktok tekintetében, és az adatbázisok egésze vonatkozásában. 

Harmadik félhez tartozó adatbázisok tekintetében a ProQuest forgalmaz és befogad bizonyos 

harmadik félhez tartozó adatbázisokat, ill. bizonyos esetekben teljes szövegű cikkeket, átiratokat és 

egyéb hozzáadott értékű elemeket biztosít, hogy kiegészítse a szolgáltatást a saját tulajdonú 

internetes keresőmotorjaival. Továbbá, olyan online platformok vannak a ProQuest tulajdonában, 

amelyek a ProQuest@, Alexander StreetTM , RefWorks@, és egyéb online információs és kutató 

szolgáltatásai lényeges részét képezik. 

Ezen nyilatkozat, azt a célt szolgálja, hogy igazolja, hogy a ProQuest LLC az alábbi adatbázis 

kizárólagos szolgáltatója:  

USC Shoah Foundation Visual History Archive http://www.proquest.com/products-
services/USC-Shoah-Foundation-VIsual-History-
Archive 

  

A Shoá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum egy több mint 55 ezer videóinterjút tartalmazó, teljes 

egészében megtekinthető videógyűjtemény, melyet a Holokauszt és egyéb, emberiség elleni 

bűncselekmények túlélőivel és szemtanúival készítettek. A legnagyobb ilyen archivumként, a 

vallomások nagy része az egyének teljes életét felöleli a népírtás előtti, alatti és utáni elsőkézbeli 

tapasztalaikról.  

A Vizuális Történelmi Archívum az életútinterjúk együttes vizsgálatával lehetőséget biztosít a 

többszempontú megközelítésre időtől, helyszíntől, kulturális közegtől és a társadalmi-politikai 

szempontoktól függetlenül. A megtekinthető archívum digitalizált, teljes egészében kereshető, és 
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kereszthivatkozásokkal ellátott a ProQuest tartalomhoz. Diákok, professzorok, kutatók és mások  

teljes vallomásokat illetve azok részleteit valamint 65 ezer kulcsszót, 1,86 millió személynevet és 719 

ezer képet tudnak kinyerni az átiratokra való kereséssel.  

Ezen nyilatkozat 2021. december hónap 31. napjáig érvényes. 

Bármilyen kiegészítő információ esetén, kérem hogy közvetlenül vegye fel velem a kapcsolatot.  
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