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KonularKonular

• TanımlarTanımlar

• Kazanımlar

• Koleksiyon

Kit dl i i• Kitap adlarını seçme ve sipariş

• Erişim & özgünlükş g

• Fiyatlandırma modeli

• Genişletme & geliştirme



netLibrary’nin ÖzelliklerinetLibrary’nin Özellikleri

• OCLC’ nin bir bölümüdür
• Kurumsal kütüphane piyasasına elektronik kitaplar 

sağlamakta öncü bir sağlayıcı
• netLibrary, tam metin olarak danışma, bilimsel ve 

mesleki kitaplara erişim için kolay kullanımlı bir bilgi 
ve erişim sistemi sunar

• 300’den fazla ticari ve akademik yayıncının 40.000 
d f l kit b bi t k ü ilden fazla e-kitabını bir tek ara yüz ile arar ve 
okunmasını sağlar
Ağustos 1998’de kurulan netLibrary Colorado• Ağustos 1998’de kurulan netLibrary, Colorado, 
Boulder’dadır

• netLibrary dünyada 6 600’den fazla akademik halk• netLibrary dünyada 6,600 den fazla akademik, halk 
ve özel kütüphanelere hizmet verir



e-Kitap Nedir?e-Kitap Nedir?

• Metin
– e-kitap okuyucuları olarak bilinen bir veya daha fazla 

araçla görüntülenebilecek şekilde formatlanmış, metin ve 
görüntülerin kitap uzunluğunda elektronik dosyaları

• Yazılım
– e-kitap okuyucu yazılımı, e-kitapların PC’lerde veya diğer 

araçlarla görüntülenmesine olanak sağlararaçlarla görüntülenmesine olanak sağlar
– Örnek: Acrobat eBook Reader, MicroSoft Reader, Web

browser
• Donanım

– E-kitap okuyucuları, e-kitapları okumak için kullanılan 
araçlardıraraçlardır

– Örneğin Gemstar REB 1100 & 1200, eBookman vd. 
– Handheld/PDA – Örneğin; Psion, Palm, Pocket PC’ler vd.Handheld/PDA Örneğin; Psion, Palm, Pocket PC ler vd. 
– PC’ler



e-Kitapların Kütüphaneler için 
Yararları
e-Kitapların Kütüphaneler için 
YararlarıYararlarıYararları

• Kitap depolama, değiştirme ve bakımı ile ilgili genel 
giderlerin azaltılması veya ortadan kaldırılması

• Fiziksel yer gereksinimi yoktur y g y
• yeni depo imkanları yaratmaksızın ya da mevcut olanı 

büyütmeksizin yeni kitaplar ekleyebilirler

• Kitapların ulaşımı ve kaybolan, çalınan veya hasar 
gören kitapların yerlerine yenilerinin konulmasından g p y y
kaynaklanan masraflar ortadan kalkar

• Kitaplar otomatik olarak kontrol edilir ve böylelikle• Kitaplar otomatik olarak kontrol edilir ve böylelikle

• Ödünç alınan kitapların tekrar yerleştirilmesine
• Kütüphane personeli için fazla mesai ödenmesine 

gerek kalmaz



E-Kitapların Kullanıcılar İçin 
Yararları
E-Kitapların Kullanıcılar İçin 
YararlarıYararlarıYararları

• Herkese her zaman erişim olanağı• Herkese her zaman erişim olanağı
– Kullanıcılar haftanın 7 günü, her gün 24 saat, dünyanın 

her yerinden erişim olanağına sahiptirher yerinden erişim olanağına sahiptir

– Uzaktan ve yaygın öğrenimi destekler

Bir kitap içerisinde veya bir kitap koleksiyonunda• Bir kitap içerisinde veya bir kitap koleksiyonunda 
arama olanağı verir

• Sözlükler ve kavramsal dizinler dahil olmak üzere 
diğer kaynaklara da bağlantı sağlar

• Standart web tarayıcıları ile hiçbir özel araç 
kullanmadan erişilebilme olanağı sağlar



netLibrary KoleksiyonunetLibrary Koleksiyonu

• Toplam 41,888 kitap

• Serbest erişilen başlık - 3,846
Bu koleksiyonda telif hakkı bulunmayan– Bu koleksiyonda, telif hakkı bulunmayan 
ücretsiz e-kitaplar,
Klasik kurgu eserlerini söylevleri devlet– Klasik kurgu eserlerini, söylevleri, devlet 
raporlarını… içermektedir

• Telif hakkı bulunan başlıklar 38 042• Telif hakkı bulunan başlıklar – 38,042
– 300’den fazla ticari ve akademik yayın evi
– netLibrary, koleksiyonlarının seçiminde ve 

geliştirilmesinde kütüphanelere birlikte çalışır



300’den Fazla netLibrary 
Yayıncısı
300’den Fazla netLibrary 
YayıncısıYayıncısıYayıncısı

• Ticari yayıncılar içinde: • Akademik yayınevleri ca yay c a ç de
– McGraw-Hill
– Marcel Dekker

ade yay e e
içerisinde:
– Oxford University

– Wiley
– Routledge

– Cambridge University
– University of Wales

– Sage
– ABC-CLIO

– Edinburgh University
– Ayrıca birçok Amerikan 

ü i it l i– Blackwell Publishers
– Blackwell Science

üniversite yayınevleri 
bulunmaktadır

– Kluwer
– Butterworth-Heinemann Tam liste için:Tam liste için: 

http://www.netlibrary.com/about_us/publishers/publisher_list.asp



Konularına Göre netLibrary’de Telif 
Hakkı Bulunan Eser Başlıkları
Konularına Göre netLibrary’de Telif 
Hakkı Bulunan Eser BaşlıklarıHakkı Bulunan Eser BaşlıklarıHakkı Bulunan Eser Başlıkları
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Yıllara Göre Telif Hakkı 
Bulunan netLibrary Başlıkları
Yıllara Göre Telif Hakkı 
Bulunan netLibrary BaşlıklarıBulunan netLibrary BaşlıklarıBulunan netLibrary Başlıkları

netLibrary Collection by DatenetLibrary Collection by Date
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netLibrary Koleksiyonunun 
Büyümesi
netLibrary Koleksiyonunun 
BüyümesiBüyümesiBüyümesi
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netLibrary Koleksiyon GeliştirmenetLibrary Koleksiyon Geliştirme

• Akademik, halk, okul ve özel kütüphanelerin 
k ll l d kl k ü i likli ü lkullanıcılarını desteklemek üzere nitelikli ve güncel 
içeriğe sahip koleksiyon sunar
B l kl t l k d ik l l d• Başlıklar, temel akademik alanlardan 
derinlemesine özel koleksiyonlara kadar, bilimsel 
kaynaklar oluşan gruplar halinde bulunury ş g p

• netLibrary Araştırma ve Kütüphane Sistemleri 
Bölümünde çalışan kütüphaneciler, yayıncılarla ç ş p y y
birlikte çalışarak koleksiyonun zenginleştirilmesine 
ve yeni içerikler oluşturulmasına katkıda bulunur

• netLibrary’nin koleksiyon geliştirme politikası, hem 
netLibrary web sitesi olan www.netLibrary.com
adresinden hem de www ebooktoolkit com’danadresinden hem de www.ebooktoolkit.com dan
görülebilir



Başlık Seçimi ve SiparişBaşlık Seçimi ve Sipariş

• Başlık Seçimi İçin:http://www netlibrary com/titleselectBaşlık Seçimi İçin:http://www.netlibrary.com/titleselect
– Koleksiyonu incelemek, seçim yapıp başlık listesi yapmak 

için:
Tü kit k t l t– Tüm e-kitap katalogunu tarayın

– Netlibrary tarafından önceden geliştirilmiş koleksiyonu 
gözden geçirin
B l k li t l i t kl l– Başlık listeleri yaratın, saklayın ve paylaşın

– Sipariş edilmesi için koleksiyon listelerini gönderin

• netLibrary’nin halka açık web sitesi• netLibrary nin halka açık web sitesi
http://www.netlibrary.com
– Örnek başlıkları inceleyerek çevrim içi okurun isteklerini 

belirleyin

• John Dowd, john _dowd@oclc.org
– Fiyatlandırma, gerekli yapılandırma ve anlaşma formlarında 

öneri ve rehberlik için



netLibrary’e BağlanmanetLibrary’e Bağlanma

• Aşağıdaki web sayfası aracılığı ileAşağıdaki web sayfası aracılığı ile 
http://www.netlibrary.com

Si i f SSS d Q i kSt t• Sizin sayfanız SSS, demo, QuickStart 
rehberi vb.lere bağlantı sağlayarak 

kl ö di i i ti l i biliaçıklayıcı, özendirici metinler içerebilir

• Web sitesi bağlanma araçları ğ ç
http://www.ebooktoolkit.com’dan elde 
edilebilir



netLibrary’e BağlanmanetLibrary’e Bağlanma

• OPAC aracılığı ileOPAC aracılığı ile
– E-Kitap MARC kayıtlarını kendi katalogunuza 

ekleyebilirsinizekleyebilirsiniz
– Bunlar OCLC tarafından sağlanmakta olup

• netLibrary erişim ücreti içindedir• netLibrary erişim ücreti içindedir
• MARC kayıtları için ek ödeme yoktur

K ll l bi OPAC k d d ki b– Kullanıcılar, bir OPAC kaydından kitabın 
netLibrary’deki ilgili özet sayfasına bağlanabilir ve 
bir e-kitabını açabilir ya da ödünç alabilirlerbir e-kitabını açabilir ya da ödünç alabilirler

– OPAC erişimi kullanımı önemli ölçüde arttırabilir



ÖzgünlükÖzgünlük

• KurumsalKurumsal
– Tanımlanmış kullanıcıların bağlantılarını doğru 

koleksiyona ve web sitesine yönlendirmek üzere  y y
• IP adresleri
• URL referansı 

– Kullanıcılar bundan sonra bir üye / kişisel hesap 
numarası oluşturabilirler

• Bireysel
– netLibrary’nin kullanıcı adı ve üye hesap et b a y u a c ad e üye esap

password’u ile
– Kullanıcılar yukarıda belirtilen şekilde açılmış bir 

hesapla herhangi bir yerden bağlanabilirler



Kullanıcı DüzeyleriKullanıcı Düzeyleri

• Herhangi bir Adsız Kullanıcı
– netLibrary’de IP’si tanımlanmış bir bilgisayarla veya URL’ye 

referans vererek bir kütüphanenin e-kitap koleksiyonunu 
tarayabiliry

– e-Kitap ödünç alamaz
– Kütüphanede dolaşan bir kullanıcı gibidir

• Bir netLibrary üyesi
– Kampus içinden veya dışından İnternet erişimi ile kendi 

kütüphane koleksiyonundan e kitapları tarama ve ödünçkütüphane koleksiyonundan e-kitapları tarama ve ödünç 
alma seçeneklerine sahiptir 

– Ayrıca, istediği kitapların listesini çıkarabilir, kitaplara işaret 
k bili l bilikoyabilir ve not alabilir

– netLibrary üyesi bir kullanıcı olmak için bir tanımlı IP
bilgisayardan URL’i referans vererek bir netLibrary hesabı g y y
açtırmak gerekmektedir



Giriş ModelleriGiriş Modelleri

• Yayıncılar & netLibrary denetimiYayıncılar & netLibrary denetimi
– Her bir kitap için eş zamanlı kullanıcı sayısı

tLib d li Bi kit bi l– netLibrary modeli = Bir e-kitap ve bir eş zamanlı 
kullanıcı

• netLibrary Kaynak Merkezi aracılığı ile 
kütüphane kontrolü 
– Her bir kullanıcının aynı anda ödünç aldığı e-kitap 

sayısını kontrol etme

– Ödünç verme süresi



FiyatlandırmaFiyatlandırma

• 2 ögeden oluşur - İçerik ve Erişim2 ögeden oluşur İçerik ve Erişim

• Yeni fiyat listesi – 1 Nisan 2002’den geçerli 
l k üolmak üzere

• Ayrıntı için:y t ç
http://www.netlibrary.com/access_options.asp



Fiyatlandırma - İçerikFiyatlandırma - İçerik

• E-Kitabın fiyatı, içeriğinden sorumlu yayıncı tab yat , çe ğ de so u u yay c
tarafından saptanır

• Çoğunlukla fiyatlar basılı kitaplar ile aynıdırÇoğunlukla fiyatlar basılı kitaplar ile aynıdır

• Minimum ilk sipariş miktarı= 100 e-kitap



Fiyatlandırma- ErişimFiyatlandırma- Erişim

• Önceden ödenmiş sürekli erişim halinde
Hi t ü tl i i ö öd i ki– Hizmet ücretlerinin ön ödemesi gerekir

– Satın alınan içeriğin perakende fiyatının % 55’i alım anında 
ödenmelidirödenmelidir

– Genişletmeler ve güncelleştirmeler dahil olmak üzere, 
güncel e-kitap rafı teknolojisi ile sürekli erişim sağlar

– Yeni teknolojiye geçiş gerektiğinde başka ücretlerin de 
ödenmesi gerekebilir

Y ll k hi t ü ti• Yıllık hizmet ücreti
– Satın alınmış içeriğin perakende fiyatının % 15 kadarı yıllık 

olarak alımın yıldönümünde ödenirolarak alımın yıldönümünde ödenir
– Yıllık hizmet ücretinden önceden ödemeye dönüş:Önceden 

ödenmiş yıllık ücretlerin mahsubu yapılır



Erişim Ücretlerinin KapsamıErişim Ücretlerinin Kapsamı

• Sürekli olarak kütüphane koleksiyonuna yapılan ekleme ve 
il l it ö ti ü ti d hil l k ü i iğisilmelere ait yönetim ücreti dahil olmak üzere, içeriği 

kütüphane tarafından satın alınmış e-kitaplarını barındırma, 
sunma ve kütüphane veya bireysel erişimi sağlama

• netLibrary tarama, güncelleştirmeler dahil kullandırma 
• Sipariş edilen bütün başlıklar için OCLC e-kitap MARC 

k dkaydı
• Alınan her e-kitap için Houghton Mifflin American Heritage 

Dictionary 4 basımına erişim hakkıDictionary, 4.basımına erişim hakkı
• E-kitap üretim, pazarlama ve promosyon araçları ve 

raporlama süreci dahil olmak üzere, Library Resource 
C t i i h kkCenter erişim hakkı

• Çevrim içi koleksiyon geliştirme, sağlama ve gereçleri eleme 
masraflarımasrafları

• Kütüphaneci ve kullanıcı desteği



netLibrary ‘nin GelişiminetLibrary ‘nin Gelişimi

• Koleksiyono e s yo
– OCLC 2003 mali yılı işlevler planında, öncelik 

olarak netLibrary koleksiyonundaki başlıkolarak netLibrary koleksiyonundaki başlık 
sayısının 65,000’e çıkarılması öngörülmektedir

• Ara yüzAra yüz
– Son gelişmeler:

• Not yazma• Not yazma
• Kitap işaretleyicileri
• Birçok e kitabı aynı anda kullanıma açma• Birçok e-kitabı aynı anda kullanıma açma 

olanağı



İletişim İçinİletişim İçin

• John Dowd, Library Services ConsultantJo o d, b a y Se ces Co su ta t

John_Dowd@oclc.org

Fi tl d b l kl i i- Fiyatlandırma, başlıkları seçme ve sipariş 
işlemlerinde öneri ve rehberlik için

• Simon Day, Senior Product Specialist

Simon_Day@oclc.org

-Ara yüz ve yönetimsel işlevleri desteği için



neLibrary denemeneLibrary deneme

ÜNAK Konsorsiyumunda yer alan 
kütüphanelerin bütün koleksiyonakütüphanelerin bütün koleksiyona 
erişim için başvuru istekleri

30 Ekim 2002’ye kadar
Adil Gü dAdile Günden
gunden@hacettepe edu trgunden@hacettepe.edu.tr
adresine yapılacaktır
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