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Inspiration
ÖĞRENCİ, ARAŞTIRMACI VE KÜTÜPHANELERİ İLERİYE GÖTÜRECEK YENİ KAYNAKLAR



Kitaplar

Ebook Central™
ProQuest, sezgisel, kullanıcı dostu bir platfom olan ve hem kütüphaneci
hem de üyeler için e-kitap iş akışını sadeleştiren Ebook Central ile, e-
kitaplar çevresindeki karmaşıklık ve zorluklara cevap veriyor. Hedefi: e-
kitap keşfi, seçimi, edinimi, yönetimi ve raporlamasında,
kütüphanecileri akıcı bir sistemle desteklemek. Kullanıcılar yeni başarı
seviyelerine ulaşmak için güç kazanacak, çünkü Ebook Central, keşif ve
okumadan kitaplığa kadar, araştırma verimliliği için özel olarak
tasarlandı.

Ebook Central kütüphanelerin dijitale geçişini aşağıdaki
şekillerle kolaylaştırıyor:
• ProQuest’in zengin e-kitap seçkisinin erişimine ve keşfine izin vererek
• Kütüphanecilere gerçek zamanlı kullanım ve harcama analizleri

sunarak
• E-kitapların doğasında olan esnekliğin hem üyelerin hem

kütüphanecilerin işine yaramasını sağlayarak

Ebook Central’in içerik seçkisi, 650’i aşkın yayıncıdan edinilen 760
binden fazla eser ve 1.350 basılı yayınla şaşılacak derecede geniş olacak.
1-kullanıcılı, 3-kullanıcılı, Çizgisel Olmayan ve Sınırsız Erişim’in yanında,
aboneliklerimiz ve Talebe Dayalı Alım (DDA) gibi farklı satın alma
seçenekleri hazır bulunacak. Ebook Central’in amacı, kullanıcı odaklı,
birinci sınıf bir e-kitap platformu olmak.

Zengin içerik seçkimiz, yenilikçi, esnek edinim modellerimiz ve hem
bugünü hem de yarını desteklemek üzere tasarlan teknolojik
mimarimizle ProQuest, e-kitap araştırmalarına öncülük etmeyi
sürdürüyor.

Sahiplik Erişimi
Dünyanın dört bir yanından kütüphaneler ve yayıncılarla iş birliği içine
giren ProQuest, “Sahiplik Erişimi” isimli yeni bir talebe dayalı edinim
(DDA) modelini tanıtıyor. Kütüphanecilerin DDA’yı genişletmesine
olanak vermek için geliştirilen “Sahiplik Erişimi”, tüm ödünç alma
harcamalarının e-kitap sahipliğine yönlendirildiği bir model ve liste başı
içeriklerini DDA programlarına koymaktan emin olmayan yayıncılar için
bir çözüm sunuyor. Sahiplik Erişimi’nin 2016’nın ortalarında başlayacak
pilot projesi için, şimdiden 14 lider akademik yayıncı katılımını bildirdi.
Aralarında Taylor & Francis, Cambridge Üniversitesi Yayınevi, Oxford
Üniversitesi Yayınevi, SAGE, Taylor & Francis Group (Routledge, CRC
Press ve Ashgate dahil), Wiley, Berrett-Koehler Publishers, De Gruyter,
Guilford Press, John Benjamins, World Bank Publications, Pennsylvania
Üniversitesi Yayınevi, Indiana Üniversitesi Yayınevi, Kuzey Carolina
Üniversitesi Yayınevi, Colorado Üniversitesi Yayınevi ve Fordham
Üniversitesi Yayınevi bulunuyor. Bu heyecan verici yeni programa daha
birçok ismin katılması bekleniyor.

OASIS
ProQuest 2015’te, Coutts Bilgi Servisleri ve onun OASIS adlı (Çevrimiçi
Edinim ve Seçim Bilgi Sistemi) arama ve seçim yapma, basılı ve
elektronik eser sipariş etme için oluşturulmuş web-tabanlı sistemine
hoşgeldin dedi. OASIS sektördeki en geniş eser veritabanına ve bu
eserleri hızlı ve etkin bir şekilde bulabilecek güçlü arama araçlarına
sahip. Yakında gelecek bir dizi iyileştirme, OASIS’i eskisinden de güçlü
ve üretken bir hale getirecek:

Yeni Entegrasyonlar
• Alma Kütüphane Yönetim Sistemi ile OASIS entegrasyonu
• Yeni nesil e-kitap platformu ProQuest - Ebook Central ile OASIS

entegrasyonu
• Yayıncı e-kitap platformlarında barınan e-kitapları bulundurma

Yeni İşlevler
• Yeni kitap seçim hizmeti, çeşitli kaynaklardan gelen meta veriyi tek bir

düzenlenmiş seçim arayüzüne toplayacak, ayrıca web-tabanlı profil
oluşturma ve sergilemeyi de içerecek

Yeni İyileştirmeler
• Popüler “Sipariş Arama” işlevinin, faturalara daha kolay erişimin de

dahil olduğu biçimde düzenlenmnesi
• Tüm basılı ve e-kitap seçeneklerinin tek bir yerde görüntülendiği

sadeleştirilmiş eser kayıtları
• Daha hızlı arama ve üye girişini de içeren, geliştirilmiş platform hızı ve

sürekliliği

Proquest’te Baskı Dijitalle Birleşiyor
Coutts Bilgi Servisleri Haziran 2015’te ProQuest ailesine katıldı.
Kütüphaneciler artık, zengin, çeşitli bir içerik için alameti-i farikamız
dijital kaynaklara ek olarak, Coutts’tan 25 milyon basılı eserin de yer
aldığı tek bir kaynağa başvurabilir.

Kısacası ProQuest koleksiyonları, kütüphaneci ve araştırmacıların
kendine özgü ihtiyaçlarını karşılaması için onlara akla gelebilen en geniş
kaynak seçkisini sağlıyor.

Early European Books
Early European Books, erken modern dönem araştırmacılarına ayrıcalıklı
içerikler sunmaya devam eden iddialı bir program. Amacı: Avrupa’da
1450-1700 yılları arasında basılmış tüm eserlerin kapsamlı koleksiyonunu
dijital hale getirmek. Yeni modüller arasında:

Koleksiyon 7
Bu koleksiyon, The Hague Koninklijke Bibliotheek, Londra Wellcome
Library ve Kopenhag Kongelige Bibliothek’ten materyaller içeriyor. Ana
fikri teolojiden bilime, matematikten doğa tarihi, astronomi ve felsfeye,
hükümet belgeleri ve tarihinden, keşif ve macera hikayelerine kadar
değişen karışık bir derleme. Wellcome Library, tıp, bilim ve simya gibi
konulara değinen, zengin erken modern dönem metin seçkisine ek
olarak, klasik edebiyat, felsefe ve din konularını kapsayan eserlere de
katkı yapacak.

Koleksiyon 8
Koleksiyon 8’in Eylül 2015’te lanse edilen ilk bölümü 3.200’ü aşkın eser
ve 1.12 milyon sayfa içerikle, koleksiyonun planlanmış toplam içeriğinin
yaklaşık %70’ini oluşturuyor. Tamamı Paris’teki Bibliothèque nationale de
France’da muhafaza edilen çalışmalardan toplanan bir seçki olan
Koleksiyon 8, erken modern Fransa’nın düşünsel, ruhsal, politik ve
günlük endişelerini yansıtırken, aynı zamanda Aydınlanma çağını, yani
radikal bilimsel gelişmelerin, denizaşırı keşiflerin ve bilinen dünyanın
genişlemesinin dönemini, göstererek Avrupa’ya daha geniş bir bakış
açısı sunuyor.

Bir içerik evrenine erişim sunarak kullanıcılara ilham kaynağı olun
Kütüphaneciler bize, ProQuest kaynaklarının kütüphanelerinin en değerlilerinden olduğunu söylüyor. Bunun sebeplerinden biri,
yalnızca dergi içeriklerine odaklanan yayıncılardan farklı olmamız. Biz bunun fersah fersah ötesine gidiyor, araştırmacıların özel
ihtiyaçlarına cevap veren benzersiz, uzmanlaştırılmış içerik koleksiyonlarıyla, çeşitlilik ve derinlik sağlıyoruz. Kolaylıkla keşfedilebilen,
ustaca düzenlenmiş ve öğrenim, yaratıcılık ile araştırma ürünlerinin üst düzeye taşınması için tasarlanmış içeriğimiz, kütüphanenizin
daha fazla fikir, daha fazla atılım ve daha fazla başarıya kaynaklık etmesine yardım ediyor.



Early English Books Online – TCP II
Early English Books Online, İngilizce basılmış erken çalışmaları ve
İngiltere’de basılmış çalışmaları içeren eksiksiz bir çevrimiçi koleksiyon.
1700’den daha eski tarihli 130 binden fazla eseri de içeren bu çalışmalar,
erken modern bilim insanlarına özel uyarlanmış bir arayüz sayesinde
daha iyi keşfedilebilir hale getirildi. İçinde arama yapılabilen, 28 binden
fazla transkripsiyon çalışmasını içeren ikinci bir koleksiyon, yalnızca
ProQuest üzerinden erişilecek şekilde kısa süre önce koleksiyona eklendi.

History Vault
Bu önemli arşiv koleksiyonları, 18. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyıl boyunca
devam eden Amerika tarihinde, üzerinde en fazla çalışılan konuları
belgeliyor. Temel kaynakların sanal bir seçkisi olan History Vault’un
A.B.D. tarihindeki geniş kapsamı, Amerikan Devrimi’nden 20. yüzyılın
son yıllarına kadar uzanıyor. Yeni modüller arasında:

Çok Yakında! 2. Dünya Savaşı döneminde Çalışan Kadınlar:
Perçinci Rosie ve Ordu Kadın Teşkilatı

Benzersiz bir kaynak olan bu modül, 2. Dünya Savaşı dönemindeki
Amerikalı kadınların deneyimlerini belgeleyen iki ana kayıt dizisini
içeriyor: ABD Çalışma Bakanlığı Kadınlar Şubesi’nin kayıtları ve Ordu
Kadınlar Teşkilatı Yöneticisi’nin Yazışmaları. Temel kaynaklar, bu çalkantılı
değişim döneminde kadınları ilgilendiren sorunların geniş bir
yelpazesini belgeliyor. Aralarında orta batının bazı sanayi
merkezlerindeki sendikaların kadınlara yaklaşımı ve savaş süresince
kadınların sanayi merkezlerine olan akışı üzerine çalışmalar da yer alıyor.
Kayıtlarda ve yazışmalarda değinilen konular arasında, kadınların savaş
sanayindeki çalışmaları, eşit ücret, çocuk bakımı ve ırk gibi ana sorunlar
ile Ordu Kadın Teşkilatı’na (WACs) katılan ve orada hizmet veren kadınlar
hakkında geniş kapsamlı dökümantasyon yer alıyor.

Süreli Tarihi Yayınlar

Harper’s Bazaar Arşivi
İlk kez 1867’de yayınlanan Harper’s Bazaar, Amerika’nın ilk moda
dergisiydi. Önde gelen tasarımcı, fotoğrafçı, sanatçı, ilüstratör, yazar ve
Carmel Snow ve Diana Vreeland gibi efsanevi editörlerin çalışmalarını
içermesiyle, 19. yüzyılın ortalarından itibaren stil, moda ve kültüre dair
zengin bir kayıt sunuyor. Bu koleksiyonu ilk defa dijital olarak bir araya
getiren ProQuest, kültür, sanat, moda, tasarım, cinsiyet çalışmaları,
pazarlama, marka tarihi ve benzer konular üzerindeki çalışmalar için
materyaller sunan geniş kapsamlı, dijital bir temel kaynak yaratıyor.

Kadın Dergileri Arşivi
Bu zengin kaynak, 20. yüzyılın kadınlara yönelik önde gelen tüketici
dergilerinin arşiv kayıtlarından oluşuyor. Bu alanın en ünlü ve toplumsal
belirleyici başlıklarının çoğunu içeren eşsiz koleksiyondaki aylık
başlıkların her biri, on yılların sosyal, tarihi ve kültürel eğilimlerinin
kroniğini tutuyor. Başlıklar, cinsiyet çalışmaları, sosyal tarih, işletme ve
pazarlama, moda, medya ve daha fazla alandaki birçok araştırmacı
tarafından olmazsa olmaz temel kaynaklar olarak görülüyor.

İngiliz Süreli Yayınları IV
İngiltere tarihi, kültürü ve siyasetinin üç yüzyılı boyunca süregelen ilgi
alanları, davranışları ve olayları üzerine, zengin bir çağdaş yorum hacmi
sağlıyor. Bu modül, dönemin bazı öncü dergilerinin arşiv kapsamının
tamamını sunacak. Dergiler arasında The Field (1853-2005), Tribune (1937-
2005), The Highway (1903-1959), War Weekly (1939-1941) bulunuyor.

Multidisipliner

ProQuest Central
Çapraz disiplinli temel araştırma aracı ProQuest Central, en fazla kullanılan
veritabanlarımızı bir araya getirerek, bugün mevcut olan en geniş, tek
akademik kaynağı oluşturuyor ve yeni içeriklerle büyümeyi sürdürüyor.

Yüzlerce önemli derginin yanı sıra ProQuest Central, bize bilim
insanlarının araştırmaları için yüksek önem taşıdığını söylediği farklı
içerikleri de kapsıyor; örneğin haberler, piyasa bilgileri, tezler ve ön-basılı
çalışma belgeleri gibi.

Ana Eserler – 800’den fazla yeni başlık eklendi, aralarında, Elsevier,
Springer ve Oxford University Press gibi yayıncılardan gelen, tüm ana
bilimdallarından 500 bilimsel dergi yer alıyor.

Çeşitli ve Yerel İçerik – 130 yeni kaynak arasında The China Daily, The
Week ve McClatchey’den 27 gazete ve ticaret gazetesi yer alıyor.

Yeni Konferans Bildirileri – Avrupa e-Devlet Konferansı ile İşletme ve
Perakende Yönetim Akademisi gibi sağlayıcılardan yeni konferans
bildirileri

Şirket Kayıtları – Experian’dan 44 milyonu aşkın şirket kaydı ProQuest
Central’ın koleksiyonuna eklendi

Yeni Piyasa Bilgileri – Economist Intelligence Unit, Euromonitor ve
Reportal gibi sağlayıcılardan yeni edinilmiş piyasa istihbaratı

Müfredata Uygun Eğitim Videoları – Ulusal Sağlık Enstitüsü ve
INTELECOM Sosyoloji Video Koleksiyonu’ndan yüzlerce yeni eğitim
videosu

Bölgesel Kaynaklar
Bu coğrafi veritabanlarının her biri, işletme, bilim, teknoloji, müehndislik,
sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler gibi ana çalışma alanlarını
kapsayan bir bilimsel eser koleksiyonu sağlıyor. Bu veritabanları,
kütüphanecilerin belirli bir ülke veya bölgeden en yeni makale ve
bilgilere erişimi, ProQuest arayüzünün tüm işlevselliğiyle birlikte
sunmasına olanak veriyor. Coğrafi veritabanları arasında:

• Avustralya ve Yeni Zelanda Veritabanı
• Kıta Avrupası Veritabanı
• Doğu ve Orta Avrupa Veritabanı
• Hindistan Veritabanı
• Latin Amerika ve İber Veritabanı
• Orta Doğu ve Afrika Veritabanı
• Güney ve Doğu Asya Veritabanı
• Türkiye Veritabanı
• Birleşik Krallık ve İrlanda Veritabanı

Work=ow Çözümleri
ProQuest kütüphane kaynaklarının keşfini, erişimini ve yönetimini basit
ve verimli kılacak yenilikçi çözümler yaratıyor. Firmanın muazzam bilgi
tabanı, teknoloji uzmanlığı ve araştırmacılar ile kütüphanecilerin iş
akışlarını devamlı incelemesi, yorucu ve zaman alıcı günlük işleri
ortadan kaldıracak ve kullanıcıların, onları hedeflerine doğru ilerleten,
anlamlı ve değerli görevlere odaklanmasını sağlayacak yenilikler için bir
temel görevi görüyor. Esnek ve işbirliğine yatkın olan ProQuest, her
türden kütüphaneci, öğrenci ve araştırmacıya ortaklık ediyor ve onların
baskı ile dijitalin karmaşık ortamında yollarını bulmasına ve başarıya
ulaşmasına olanak sağlıyor.

ProQuest ve Ex Libris, Dünya
Çapındaki Kütüphaneler için Yeniliği
Hızlandırmak Üzere Birleşti
günümüz kütüphanelerinin karşı karşıya kaldığı, baskı ve dijital
kaynaklar için ayrı iş akışları ile sürekli değişen teknoloji, içerik ve
kullanıcı ortamlarında yönünü bulabilmek gibi önemli zorluklara daha
iyi hitap edebilecek.

ProQuest ile Ex Libris’in kütüphane sistemlerinizin eskisinden daha
kusursuz ve daha sezgisel çalışmasını sağlamak için birlikte harika şeyler
yapmasını bekleyebilirsiniz.



Öğrenime ilham verin, başarıyı teşvik edin
ProQuest araştırmacıların başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu içeriğin en derinlemesine çeşitliliğine erişim sağlıyor: bilimsel
dergiler, e-kitaplar, haber kaynakları, tezler, çalışma belgeleri, sıra dışı zenginlikte, özenle dijitalleştirilmiş temel kaynaklar ve çok
daha fazlası.

Kolaylıkla keşfedilen, ustaca düzenlenmiş ve öğrenim, yaratıcılık ile araştırma ürünlerinin üst düzeye taşınması için tasarlanmış
ProQuest içerikleri, kütüphanenizin daha fazla &kir, daha fazla atılım ve daha fazla başarıya kaynaklık etmesine yardım ediyor.

Bize ulaşın: www.proquest.com/go/contactus_whatsnew
Ücretsiz denemeler için abone olun: www.proquest.com/go/alltrials


