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E-Книгите: Подобрения в достъпа до информация и
употребата й



• Водещата в света агенция за абонаменти
занимаваща се с печатни бази данни
и книги

печатни и

• Международна компания с офиса в
страни по цял свят повече от –
годишен опит и над служители

• е партньор
с БИКАМ в София за предлагане на
абонаментни услуги

• Англоговорящи служители в отдел Работа
с клиенти в Берлин или предлагане на
услуги в България чрез фирма БИКАМ

Overview: EBSCO Information Services



EBSCO - превръщане в доставчик на електронни ресурси

През 2006, …

• Над 4.7 милиона абонамента бяха направени и обслужени
• общо за повече от $1.44 милиарда
• на 50,000+ клиенти
• в 157 страни.



Какво е електронната книга?

§ Електронните книги са дигитални версии на
печатни издания
ü Атласи
ü Книжни серии
ü Публикации от конференции
ü нциклопедии
ü Наръчници
ü Учебници
ü нографии
ü Речници, и др.

§ Електронните книги могат да се четат и свалят
веднага, така че не се налага чакане на
доставка

§ Електронните книги са достъпни чрез интернет
за PC, лаптоп или преносими устройства. 
Електронните книги не представляват
хардуерни устройства.

§ Електронните книги обикновено се предлагат
във формат Adobe® PDF, HTML и XML.



§ По-широк достъп до съдържание
§ По-висока степен на употреба:  24-
часов достъп

§ Без чакане за връщане
§ Интегриране в съществуващи
платформи за електроннапериодика – търсене в периодика
и книги едновременно.

§ По-лесно търсене на съдържание
§ Търсене по глави и възможност за
сваляне на отделни глави от е-
книга.

§ Интегриране на e-книгите вбиблиотечния електронен каталог

Какви са преимуществата за библиотеката?



Какви са предимствата за Вашата библиотека?

§ Повече средства към 
бюджета за книги

§ По-широк достъп и употреба

§ Няма нужда от много място

§ Няма риск от увреждане или 
кражба

§ Няма нужда от физическа и 
ръчна  оброботка

§ Без разходи по транспорт и 
поддръжка.



Модели за покупка и използване

• Download на Дистрибуторски модел (ограничен
във времето чрез система за управление на
дигитални права)

• Отдаване на права по модела на печатните
издания

• Абонамент, сходен с модела “Лицензионен
достъп” при електронните списания

• Еднократна покупка

• Наемане



Някои актуални предложения от 
EBSCO



eBook Колекцията на Springer :
Достъп до най-изчерпателната в 
света колекция от online научни 

книги

www.springer.com/ebooks

http://www.springer.com/ebooks


Springer

Springer е най-големият в света STM 
книгоиздател, публикуващ повече от 3,000 нови
заглавия всяка година.

Springer е първият STM издател, който предлага
пълна програма от online публикации на една
интегрирана платформа.

Springer предлага междудисциплинарна eBook
Колекция от повече от 15,000 книги online през
2006, с 3,000 нови заглавия, добавяни всяка
година.

Достъпът е осигурен чрез SpringerLink. Accelerating the World of Research!



Springer vs. Други книгоиздатели

Количество англоезични книжни заглавия, публикувани през 
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Blackwell
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CUP

Elsevier

OUP

Taylor & Francis
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Медицина Наука и Технологии Социални & Хуманитарни науки

Springer #1 при STM заглавията

Springer #1 Позиции по дисциплини:

• Живот & Биомедицина
• Физика & Инженерни науки
• Математика & Компютърни 
науки

• Бизнес & Икономика.

(Source: www.puballey.com; company accounts; own analyses and estimates)

http://www.puballey.com


Какви видове съдържание са включени?

• е-Книги
- учебници, монографии, атласи, др.

• eReference Works
- наръчници и основни справочни трудове

• eКнижни Серии.



Какво са 13 Online Библиотеки?

3.100 e-Книги
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2007 Springer eBook Колекция
Архитектура, Дизайн & Изкуство

Библиотека Поведенчески науки

Библиотека Биомедицина & Естествени науки

Библиотека Бизнес & Икономика

Библиотека Химия & Материални науки

Библиотека Компютърни Науки

Библиотека Науки за земята и околната среда

Библиотека инженерни науки

Хуманитарни и Социални науки & Право

Библиотека Математика

Библиотека Медицина

Библиотека Физика и Астрономия

Професионални компютърни науки 
& Web Design
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Как да вляза в моите eBooks?

Springer eBooks са
налични през
SpringerLink.*
Достъпът на
абоната се
осигурява през IP 
потвърждение за
институции и
password/username 
за индивидуален
или членски
достъп.

* Local hosting/loading agreements are available.



Какво ще питежавам?

Springer eBooks се продават като годишен
абонамент според модел за собственост с пълни
права върху архивите. Вие притежавате цялото
съдържание на електронната книга, която сте
закупили.

Пълните права върху архивите с продължителен
достъп до закупеното съдържание са безплатни
през SpringerLink, докато институционалният
абонамент е активен при Springer.



е-Абонамент за Библиотечни 
Услуги:

Гъвкав и динамичен източник за 
социални науки и хуманитаристика

www.ebooksubscriptions.com

http://www.ebooksubscriptions.com


§ Повече от 15,000 заглавия до днес в областта
на социалните науки и хуманитаристиката

§ Гъвкав и динамичен източник за обучение, 
изучаване и изследвания сред широк кръг от
дисциплини в академичната и професионалната
сфера

§ 3 eBook пакета
- eКолекции: 10 специфично-тематични e-book 

колекции
- Бестселъри по тема: 24 e-book колекции
- Възможност за Избор и Комбинация: създайте

собствена колекция на база заглавие-по-
заглавие. 



Наличие на 3 пакета

15,000+ e-Книги

eКолекции* 4,500+ заглавия
Образование (911) Литература (301)

Философия (485) Икономика (513)

История (583) Социология (287)

Бизнес & Мениджмънт (290) География (486)

Политика & Международни отнош. (524) Религия (125)

Възможност за Избор и Комбинация
Организирайте своя годишен абонамент за eКниги колекция като изберете 
от пълния списък от над 15,000 eКниги на Taylor & Francis. Необходима е 
минималната поръчка от 50 eКниги. Осигурени са отстъпки на том. 
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Taylor & Francis e-Абонамент Библиотечни ресурси

Бестселъри по тема 100 загл. всяка

Основни справочни Лингвистика Социология
Философия География Архитектура & Строителство
Класически науки Икономика Бионауки
История Психология Гражданско Инженерство
Литература Психотерапия & Юнг Медицина & Фармакология
Религия Бизнес Oбразователни теории
Археология & Наследство Азиатски науки Образователни практики
Медийни & Културоложки Политика Здраве & Общество
науки

*осигурени от високо цененото издателско наследство на 
издателства като Routledge, RoutledgeFalmer и Taylor & Francis.





Cambridge Companions Online
Основният online ресурс за 

хуманитарни науки

http://cco.cambridge.org

http://cco.cambridge.org


§ Cambridge Companions Online се предлага под
формата на три отделни пакета

§ Колекциите покриват литература, философия, 
религия, класически науки и културология

§ Те са специално създадени за: 

- Студенти, изучаващи хуманитарни науки
- Преподаватели, търсещи материали за

курсове или списъци от литература
- Дипломирани студенти и академични

изследователи, търсещи бърз достъп до
изчерпателни компендиуми от съвременна
мисъл. 



Online Колекцията

200+ e-Книги

The Complete Companions Колекция - 221 загл.
Литература Философия    Религия    Класически науки    Културология

Колекцията обхваща най-важните събития в Хуманитарната дисциплина, 
вкл. информация за
• Дейвид Хюм
• Мартин Лутер
• Джоузеф Конрад
• Шотландското Просвещение
• “Liberation Theology”
• Християнска етика
• Римската република
• Артър Милър
• Модерна ирландска култура
• и още. 
Включва още 2,000 есета, с пълна възможност за търсене по автор, 
заглавие, тема и ключова дума. Колекцията е достъпна също и на две 
отделни под- колекции. 

Колекция Философия, Религия, Културология -
87 заглавия
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Cambridge Companions Online

Колекция Литература и Класически науки - 134 
заглавия





Wiley Interscience® OnlineBooks™

Изградете по свой избор колекциите 
си от книги въз основа на широк кръг 

от теми
www.interscience.wiley.com/onlinebooks

http://www.interscience.wiley.com/onlinebooks


§ Повече от 1,700 заглавия в тематични сфери от
STM, бизнес, хуманитарни науки, финанси и още.

§ Wiley OnlineBooks се предлага с две възможности
за покупка: или еднократно плащане за
съществуващ достъп, или годишен абонамент.

§ Избирайки възможността за еднократно плащане, 
получавате отстъпки, зависещи от FTE и
количеството закупени заглавия през
календарната година. 

§ Избирайки възможността за гъвкав абонамент и
абонирайки се за цяла година, получавате
намаление на цената. Можете да добавяте, махате
или разменяте заглавията при подновяване на
абонамента си (до 20-заглавия минимум). Ако сте
били абонирани за заглавие в продължение на 3 
последователни години, получавате достъп до
него без допълнително заплащане.





е-Колекцията на
Pan American Health Organization 

Достъп до точна и съвременна информация 
в Общественото Здравеопазване

http://publications.paho.org/english/e-books.cfm

http://publications.paho.org/english/e-books.cfm


§ Електронната колекция на Pan American Health 
Organization (PAHO) е ценен инструмент за тези, 
които се нуждаят от бърз и директен достъп до
точна, съвременна информация в областта на
Общественото здравеопазване. 

§ Колекцията е ценно справочно средство за: 
• взимащите решения в здравеопазването
• професионалисти и студенти по Обществено
здравеопазване

• учени - изследователи
• и всички други, интересуващи се от
потенциален принос към човешкото здраве и
социо -икономическото развитие и
благоденстние.

§ Тази колекция ще продължи да се разширява с
времето. 



Заглавия от Електронната колекция

12 заглавия

Заглавия от Електронната колекция :
Building Better Health: A Handbook of Behavioral Change

Health in the Americas, 2002 Edition

Health Promotion: An Anthology; 

Health Statistics from the Americas, 2003 Edition

Investment in Health: Social and Economic Returns

Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and 
Animals, 3rd Edition, Volumes I, II, and III

Vaccines: Preventing Disease and Protecting Health

Violence against Women: The Health Sector Responds

Obesity and Poverty: A New Public Health Challenge

Natural Disasters: Protecting the Public's Health

The Challenge of Epidemiology: Issues and Selected 
Readings

Youth: Choices and Change.
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Електронната колекция на Pan American Health 
Organization 





EBSCO мениджмънт на E-книги
Ключови преимущества за библиотеките

По-добро обслужване на 
клиенти

§ Единствена точка на 
контакт
§ Опитен професионалист, 
който е запознат с Вашия 
абонамент и говори 
местния език
§ Бързо обслужване
§ Състояние на поръчките 
Ви
§ Фактуриране по списък
§ История на поръчката и 
специални доклади
§ Помощ при подновяване.

Увеличете употребата на своите 
пълнотекстови колекции

§ Интеграция на продукти с познат 
интерфейс на EBSCO 
§ Уникално изброяване на всички 
Ваши ресурси от A-до-Я
§ Оптимизация на търсенето с 
обединяваща търсачка WebFeat
Express™
§ Контрол върху цялата Ви 
колекция с улеснено управление 
на линкове през EBSCO’s 
OpenURL LinkSource®
§ Контрол и поддръжка на достъпа 
до електронните списания и 
eКниги за Вашите потребители.

Спестяване на време и пари
§ Администриран процес, 
управляван от един 
доставчик, спестява време на 
библиотечния персонал
§ Без допълнително заплащане 
за услугата, когато 
библиотеки купуват Springer 
eКниги през EBSCO.

Употреба
§ COUNTER-услужлива 
употреба на статистики за
eBooks
§ Взимане на решенията 
въз основа на реално 
използване.

По-лесно за управление
§ Моделът на абонамент, най-
лесен за управление; преди 
всичко библиотеките могат да 
предвидят годишните си 
покупки, вместо да плащат на 
база заглавие-за-заглавие, 
което е трудно за управление 
(когато се добавят постоянно 
нови заглавия, става трудно да 
се следи всичко) 

§ Една уникална съвкупност за 
вашите online и печатни 
издания, e-книги и бази-данни



EBSCO мениджмънт на E-книги
Ключови преимущества за библиотеките
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OpenURL LinkSource®
§ Контрол и поддръжка на достъпа 
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за услугата, когато 
библиотеки купуват Springer 
eКниги през EBSCO.

Употреба
§ COUNTER-услужлива 
употреба на статистики за
eBooks
§ Взимане на решенията 
въз основа на реално 
използване.

По-лесно за управление
§Моделът на абонамент, най-лесен 
за управление; преди всичко 
библиотеките могат да предвидят 
годишните си покупки, вместо да 
плащат на база заглавие-за-
заглавие, което е трудно за 
управление (когато се добавят 
постоянно нови заглавия, става 
трудно да се следи всичко) 
§Една уникална съвкупност за 
вашите online и печатни издания, e-
Книги и бази-данни

По-добро обслужване на 
клиенти

§Единствена точка на 
контакт
§Опитен професионалист, 
който е запознат с Вашия 
абонамент и говори 
местния език
§Бързо обслужване
§Състояние на поръчките 
Ви
§Фактуриране по списък
§История на поръчката и 
специални доклади
§Помощ при подновяване.
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Употреба
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употреба на статистики за
eBooks
§ Взимане на решенията 
въз основа на реално 
използване.

По-лесно за управление
§Моделът на абонамент, най-лесен 
за управление; преди всичко 
библиотеките могат да предвидят 
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Спестяване на време и пари
§ Администриран процес, 
управляван от един 
доставчик, спестява време 
на библиотечния персонал
§ Без допълнително 
заплащане за услугата, 
когато библиотеки купуват 
Springer eКниги през EBSCO.

.
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абонамент и говори 
местния език
§ Бързо обслужване
§ Състояние на поръчките 
Ви
§ Фактуриране по списък
§ История на поръчката и 
специални доклади
§ Помощ при подновяване.

Спестяване на време и пари
§ Администриран процес, 
управляван от един 
доставчик, спестява време 
на библиотечния персонал
§ Без допълнително 
заплащане за услугата, 
когато библиотеки купуват 
Springer eКниги през EBSCO.

Употреба
§ COUNTER-услужлива 
употреба на статистики за
eBooks
§ Взимане на решенията 
въз основа на реално 
използване.

По-лесно за управление
§Моделът на абонамент, най-лесен 
за управление; преди всичко 
библиотеките могат да предвидят 
годишните си покупки, вместо да 
плащат на база заглавие-за-
заглави, което е трудно за 
управление (когато се добавят 
постоянно нови заглавия, става 
трудно да се следи всичко) 
§Една уникална съвкупност за 
вашите online и печатни издания, e-
Книги и бази-данни

Увеличете употребата на 
своите пълнотекстови 

колекции
§ Интеграция на продукти с 
познат интерфейс на EBSCO 
§ Уникално изброяване на всички 
Ваши ресурси от A-до-Я
§ Оптимизация на търсенето с 
обединяваща търсачка
WebFeat Express™
§ Контрол върху цялата Ви 
колекция с улеснено 
управление на линкове през 
EBSCO’s OpenURL LinkSource®
§ Контрол и поддръжка на 
достъпа до електронните 
списания и eКниги за Вашите 
потребители.



EBSCO мениджмънт на E-книги
Ключови преимущества за библиотеките

По-добро обслужване на 
клиенти

§ Единствена точка на 
контакт
§ Опитен професионалист, 
който е запознат с Вашия 
абонамент и говори 
местния език
§ Бързо обслужване
§ Състояние на поръчките 
Ви
§ Фактуриране по списък
§ История на поръчката и 
специални доклади
§ Помощ при подновяване.

Увеличете употребата на 
своите пълнотекстови 

колекции
§ Интеграция на продукти с 
познат интерфейс на EBSCO 
§ Уникално изброяване на всички 
Ваши ресурси от A-до-Я
§ Оптимизация на търсенето с 
обединяваща търсачка
WebFeat Express™
§ Контрол върху цялата Ви 
колекция с улеснено 
управление на линкове през 
EBSCO’s OpenURL LinkSource®
§ Контрол и поддръжка на 
достъпа до електронните 
списания и eКниги за Вашите 
потребители.

Спестяване на време и пари
§ Администриран процес, 
управляван от един 
доставчик, спестява време на 
библиотечния персонал
§ Без допълнително заплащане 
за услугата, когато 
библиотеки купуват Springer 
eКниги през EBSCO.

Употреба
§ COUNTER-услужлива 
употреба на статистики 
за eКниги
§Взимане на решенията 
въз основа на реално 
използване.

По-лесно за управление
§Моделът на абонамент, най-лесен 
за управление; преди всичко 
библиотеките могат да предвидят 
годишните си покупки, вместо да 
плащат на база заглавие-за-
заглавие, което е трудно за 
управление (когато се добавят 
постоянно нови заглавия, става 
трудно да се следи всичко) 
§Една уникална съвкупност за 
вашите online и печатни издания, e-
Книги и бази-данни



n Управление на електронни ресурси – помага на
библиотеките да идентифицират, получат, влязат и
управляват всички електронни ресурси от един източник
Ø Новаторска и техническа структура vs. традиционните

продавачи на книги
n Достъп до електронни ресурси и интеграция на услуга за

управление
Ø Връзки през съдържанието: информацията, съдържаща

една e-книга, интегрирана в базите-данни на EBSCO. 
Ø Пакети е-книги добавени към “A-to-Z Title Wizard”, 

позволяват на библиотеките да добавят e-книги, за
които се абонират

n E-Книгите се продават преди всичко по абонаментен модел
Ø Абонаменти за е-книги, интегрирани в колекции, 

доклади за управление и фактуриране
n Най – доброто обслужване на клиенти

Защо да поръчате през EBSCO/BIKAM?



Благодаря!

Въпроси?

cbruce@ebsco.com

vmilovanovic@ebsco.com
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