
Przedstawiamy model 
Access-to-Own 

Oto nowy, innowacyjny model zakupów według popytu – Demand-Driven-Acquisition (DDA). 
Dzięki DDA biblioteki zyskują możliwość rozbudowy swoich zbiorów e-booków i zwiększenia 
dostępności poszczególnych tytułów dla czytelników bez przekraczania budżetu.

Access-to-Own (ATO) to rozwiązanie gwarantujące instytucjom kontrolę nad budżetem i udostępnianie 
czytelnikom najnowszych tytułów, których faktycznie potrzebują. Jednocześnie ułatwia realizację celu jaką 
jest posiadania konkretnych tytułów na własność. Firma ProQuest we współpracy z bibliotekami i 
wydawnictwami z całego świata stworzyła nowy model stanowiący wsparcie dla bibliotek i wydawnictw 
przy rozbudowie ich zbiorów e-booków.

Korzyści z korzystania z Access-to-Own (ATO):

• Prostsza droga do posiadania tytułu na własność; środki budżetowe na
wypożyczenia zaliczane są na poczet zakupów na stałe.

• Dodatkowa opcja zakupów dla bibliotek, szczególnie w ramach instytucji
naukowych i akademickich, dla których zakupy według użycia to sposób
na pozyskanie tytułów z list nowości i starszych pozycji; jednocześnie to
możliwość wykazania rentowności inwestycji.

• Pomoc dla wydawców przy prognozowaniu przychodów ze sprzedaży, a
także zachęta do włączania większej liczby nowości do opcji ATO.
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Czym jest DDA?
Wprowadzony po raz pierwszy na 
rynek przez firmę ProQuest model 
Demand-Driven Access (DDA), czyli 
zakupy według zapotrzebowania, 
pozwala użytkownikom korzystać z 
ogromnej bazy e-booków 
wybieranych samodzielnie przez 
czytelników. Tytuły są wypożyczane 
lub kupowane przez biblioteki po 
upływie okresu bezpłatnego 
udostępnienia, lub podczas 
kopiowania, drukowania bądź 
pobierania pozycji przez czytelnika*.

DDA gwarantuje, że budżet bibliotek 
przeznaczany jest na finansowanie 
dokładnie tych książek, z których 
czytelnicy korzystają. Dzięki temu 
zagwarantowana jest większa 
rentowność, a biblioteki mogą 
wykazać wymierne zalety sposobu 
efektywnego gospodarowania 
budżetem.

Natomiast czytelnicy lub użytkownicy 
– nie zdając sobie z tego sprawy –
przyczyniają się do tworzenia zbiorów
biblioteki poprzez zainteresowanie
konkretnymi e-bookami.

*Domyślne limity Ebook Central to 20% dla 
kopiowania i 40% dla drukowania/pobierania 
rozdziałów, przy czym liczniki zerowane są co 24 
godziny.
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Sposób działania Access-to-Own:

Model ATO można uruchomić w ramach posiadanego już programu DDA, 
równolegle z wypożyczeniami krótkoterminowymi – Short Term Loans. To 
Państwo decydują, które tytuły DDA będą udostępniane w ramach ATO, a 
które w ramach dotychczasowego modelu STL ProQuest.

ATO dostępny w systemie Ebook Central firmy ProQuest to najnowszy model 
elastycznego pozyskiwania e-booków, który może także działać w połączeniu 
z subskrypcją lub posiadanymi już zbiorami z nieograniczonymi czasowo 
uprawnieniami dostępu. Odbywa się to w ramach realizacji strategii akwizycji 
biblioteki, gwarantując dostosowanie opcji zakupów oferowanych przez 
ProQuest la potrzeb nabywcy oraz korzystne ceny.

Rozwiązanie to również pozwala bibliotekom uzyskać dostęp do szerokiego 
zakresu tytułów, często poszukiwanych . Dotychczas, ponad 285 wydawnictw 
zgłosiło się do grona uczestników programu ATO ProQuest, co przekłada się 
na niemal 400 000 tytułów. Wśród uczestniczących w programie wydawców i 
dystrybutorów można wymienić między innymi:

Jak zacząć:

Biblioteka zainteresowana modelem 
Access-to-Own powinna na początku 
skontaktować się z właściwym 
Specjalistą ds. Sprzedaży ProQuest 
pod adresem e-mail 
ebooksupport@proquest.com 

Biblioteki będą mogły dokonywać 
zakupów bezpośrednio od ProQuest 
lub uczestniczyć w Access-to-Own 
poprzez programy DDA realizowane 
we współpracy z kluczowymi 
partnerami, w tym Coutts/Oasis 
(początek: III kwartału roku).
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Biblioteka 
udostępnia 

tytuły 
użytkownikom z 
wykorzystaniem 

profilu.

Użytkownik 
korzysta z 
tytułu, a od 
biblioteki 

pobiera się % 
ceny kupna na 

własność.

Kolejne 
wykorzystanie 

powoduje 
uruchomienie 
dalszej opłaty.

lub więcej ceny 
katalogowej

Gdy wydatki 
biblioteki sięgną lub 

przekroczą 100% 
ceny katalogowej, 

książka przechodzi 
na własność 

biblioteki.

• Cambridge University Press
• Harvard University Press
• John Wiley & Sons
• Springer Publishing Company
• Oxford University Press

• University of Chicago Press
• University of California Press
• Duke University Press
• Felix Meiner Verlag
• Vittorio Klosterman Verlag
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