ProQuest® Dissertations & Theses Global
Oficjalne repozytorium Biblioteki Kongresu

NAJWIĘKSZA BAZA DANYCH zawierająca prace dyplomowe i rozprawy naukowe w wersji elektronicznej dostępne na całym
świecie. ProQuest Dissertations & Theses Global obejmuje 4 miliony prac z ponad 3000 uczelni z całego świata. Każdego roku
jest ona uzupełniana o ponad 130 000 prac dzięki wciąż rozwijającej się sieci globalnych partnerów uniwersyteckich.
ProQuest Dissertations & Theses Global oferuje obszerny i stale rozbudowywany zbiór rozpraw i prac naukowych, stanowiący
ważne i cenne narzędzie dla uczelni wyższych i badaczy we wszystkich dziedzinach wiedzy. Bezpośredni, natychmiastowy
dostęp do pełnych tekstów prac naukowych oszczędza czas i pieniądze, redukując zasoby niezbędne do zabezpieczenia prac
naukowych dzięki międzybibliotecznym wypożyczaniom.

Dlaczego ProQuest Dissertations & Theses?
Rozprawy i inne prace naukowe są niezbędne do poszerzania wiedzy na wszystkich poziomach uniwersyteckich.
Współpracując z ProQuest instytucje mogą przekształcać zebrane w bibliotece rozprawy i prace naukowe w wersję
elektroniczną oraz w łatwiejszy sposób udostępniać wyniki swoich badań w zaufanych bazach danych na całym świecie.
Rozprawy są kluczową formą komunikacji naukowej.
Rozprawy są doskonałym źródłem dla konkretnych obszarów badań.
Rozprawy są pracami naukowymi opartymi na oryginalnych badaniach.
Rozprawy testują i przedstawiają nowe pomysły i trendy.
Rozprawy zawierają dane i wyniki eksperymentów laboratoryjnych, prac terenowych, badań i statystyk, często
stanowiących podstawę artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, które zazwyczaj nie zawierają
szczegółowych danych dotyczących badań.
• Rozprawy dostarczają cennego materiału do poznania wydziału, instytucji i naukowców.
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Dla badacza, głęboki zasięg i obszerna bibliografia odkrywają źródła i pomysły, które w przeciwnym razie byłyby pominięte.
Szybki i bezproblemowy dostęp do pełnych tekstów prawie 2 milionów prac oraz do powiązanych treści naukowych w całej
usłudze bibliotecznej oferowanej w Internecie zwiększa doświadczenie badawcze na wiele różnych sposobów:
• Pomysły: pomagają odkryć historię badań w danym temacie i znaleźć nisze w celu dalszych prac badawczych.
• Przegląd literatury: prace doktorskie zawierają pełen przegląd literatury na temat badań w danym temacie.
• Najnowsze badania: obronione prace przedstawiają najnowsze trendy i najbardziej aktualne przeglądy
tematyczne.
• Dogłębność: prace doktorskie są często bardziej szczegółowe niż artykuły publikowane w czasopismach.
• Unikalna treść: na przykład wiele niszowych prac humanistycznych i historycznych może stanowić jedyną
literaturę w danym temacie.
• Struktura: pomaga znaleźć przykłady streszczeń, pojąć jak zbudować tezę i jak udokumentować badania.

Podsumowanie
• Oficjalne archiwum dysertacji dla Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych
• Baza danych nt. ukończonych badań, Amerykańskie Biblioteki Naukowe (American
Research Libraries)
• Ponad 2 miliony dokumentów PDF w pełnym formacie z 3000 uczelni
• 130 000 nowych prac dodawanych każdego roku

Odwiedź proquest.com/go/dissertations

ProQuest® Digital Archiving & Access Program (DAAP)
Zabezpiecz i prezentuj prace swoich absolwentów

Czy rozprawy naukowe i prace magisterskie w twojej uczelni są archiwizowane i przechowywane cyfrowo wraz z
pracami innych najważniejszych instytucji na całym świecie? Promuj globalny profil i reputację naukową swojej
instytucji w programie ProQuest's Digital Archiving and Access Program (DAAP).
Program ten jest prostym i opłacalnym sposobem na digitalizację cennego zapisu badań absolwentów
przeprowadzonych w Twojej instytucji. Digitalizacja zwiększa widoczność wyników badań w środowisku
akademickim w wielu kanałach rozpowszechniania informacji.
ProQuest jest światowym liderem w archiwizacji i przechowywaniu rozpraw i prac dyplomowych we wszystkich
formatach. Ze względu na naszą głęboką wiedzę i doświadczenie w cyfrowych projektach archiwum ProQuest
zostało wyznaczone przez amerykańską Bibliotekę Kongresu jako zewnętrzne cyfrowe repozytorium prac
naukowych. Biblioteki ufają naszemu kompleksowemu programowi Archiwizacji i Dostępu Cyfrowego, ponieważ
oferuje on pełen zakres usług, łącząc w sobie najlepsze możliwości indeksowania i metadanych, zachowania i
rozpowszechniania informacji.
Zachowaj swoją historię naukową przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, uwolnieniu przestrzeni i
zapewnieniu łatwo dostępnych materiałów dla repozytoriów instytucjonalnych – jeszcze bardziej poprawiając
dostępność i znalezienie odpowiednich treści.

DAAP oferuje instytucjom badawczym i ich naukowcom:
Optymalizację miejsca i redukcję kosztów. Digitalizacja drukowanych rozpraw i prac dyplomowych może
zwolnić przestrzeń biblioteczną i obniżyć koszty. Roczny koszt utrzymania woluminu na półkach w bibliotece
szacuje się na 4,26 dolarów rocznie, lub 149,89 dolarów za okres istnienia każdej pozycji. * Wysyłanie
drukowanych kopii rozpraw z Twojej instytucji może wynosić średnio 12 dolarów na jedną transakcję
zwrotną. **
• Fachowość i szybkość. Dzięki długiej tradycji w publikowaniu i wysokiej jakości obrazowaniu cyfrowym firma
ProQuest wykonała w ciągu ostatnich 20 lat ponad 150 projektów konserwatorskich. Ta niezwykle sprawna
usługa digitalizacji zapewnia szybkie zakończenie nawet największych projektów.
• Udostępnianie. Rozprawy i prace dyplomowe digitalizowane przez DAAP - niezależnie od tego, czy są całkiem
nowe czy sprzed dziesięcioleci - znajdują się w bazie danych Proquest Dissertations & Theses Global (PQDT),
która w ubiegłym roku miała 200 milionów wyszukiwań. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo, że
Wasze prace naukowe zostaną odkryte przez ponad 3000 instytucji na całym świecie. ProQuest udostępnia
również odwołania do głównych indeksów tematycznych, takich jak SciFinder, PsycINFO i MLA.
• Zachowanie. ProQuest tworzy zarówno analogowe (mikrofilmowe) jak i cyfrowe kopie każdej pracy
naukowej. Pliki PDF i rekordy w formacie MARC (bez streszczeń) są dostępne dla uczestniczących instytucji i
mogą być pobierane do lokalnych repozytoriów instytucjonalnych.
•

* Źródło: CLIR Publikacja 147, Idea porządku: przekształcanie zbiorów naukowych z myślą o XXI wieku.
** Źródło: Lars Neon, Uniwersytet w Kansas i Nancy Kress, Uniwersytet stanowy Karoliny Północnej, Wzajemne wypożyczanie i zaopatrzenie biblioteczne (Emeraldl)
wydanie 40 z 2012 r. str. 81-87)
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