E-könyv beszerzés megjelenése
a Debreceni Egyetemen

Egy oktatónak kikölcsönzött könyv
használatának tapasztalata

Aktív használat
 20 óra + 15 x 2 óra = 50

Kölcsönzésben lévő idő

óra

 5 év = 43.800

óra

Hasznosulás: 0,1%
E-könyv
 Minimalizálja a forgási időt

 Maximalizálja a rendelkezésre állást

!
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és

Gyarapítási modellek
Nyomtatott könyvek
 Orvosi könyvek oktatáshoz
 3 helyben használható példány
 1 oktatói példány
 11 hallgatói példány

 Jogi könyvek oktatáshoz
 1 helyben használható példány
 1 oktatói példány
 6 hallgatói példány

 Műszaki könyv kutatáshoz
 1 oktatói példány

Hibrid modell
 Orvosi könyvek oktatáshoz

 1 db 3 felhasználós e-könyv
 1 helyben használható
nyomtatott példány
 1 nyomtatott oktatói példány
 6 nyomtatott hallgatói példány

 Műszaki könyv kutatáshoz

 A célcsoport igénye alapján 1
nyomtatott, vagy 1 felhasználós
e-könyv

E-könyv vásárlási modellek és
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Proquest e-könyv gyarapító szemmel

Pozitívumok
 Egyedi címek egyik
legszélesebb választéka
 Korlátlan számú, részletesen
specifikálható jogosultságú
admin
 Felhasználóbarát keresőfelület
 Új számlázási modul

Fejlesztést igényelnek
 Számlázási nehézségek

Proquest e-könyv olvasószolgálati
szemmel

Pozitívumok
 Felhasználóbarát olvasói felület
 Széles körű kiegészítő
szolgáltatások (letöltés, másolás,
nyomtatás, szövegkiemelő, saját
megjegyzések beszúrása)
 Kölcsönzési politika részletes
specifikálhatósága

Fejlesztést igényelnek
 EDS inkompatibilitás

Proquest e-könyv használat

2017. II. félévi adatok alapján
(4 hónap)

 61 könyv, többségében 1 felhasználós
 891 használat
ebből a „TNM Classification of Malignant
Tumours” című könyv 361 használat
 61 regisztrált és
107 nem regisztrált felhasználó

