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SPRINGER  
UMA HERANÇA EDITORIAL 

A Springer começou como uma 
livraria em Berlim em 1842 e num 
curto espaço de tempo iniciou a 
sua actividade editorial.  

Desde então famosos cientistas publicaram na Springer. Esses cientistas 
incluem, por exemplo, Werner Siemens, Rudolf Diesel, Karl Scheel, Rudolph 
Virchow e Marie Curie. 

34% dos ganhadores do Prémio Nobel, mais de 190, são autores da Springer.  
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Prémios Nobel 2013 que são autores ou editores da Springer 

Física 

François Englert & Peter W. Higgs 
“For the theoretical discovery of a mechanism that 
contributes to our understanding of the origin of mass of 
subatomic particles”. 

Rothman, Schekman & Südhof 
“For their discoveries of machinery regulating vehicle 
traffic, a major transport system in our cells“. 

Medicina 

M. Levitt , M. Karplus & A. Warshel 
“For the development of multiscale models for complex 
chemical systems”. 

Química 

E.F. Fama, L.P. Hansen & R.J. Shiller 
“For their empirical analysis of asset prices”. 

Economia 
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 68 escritórios editoriais em 25 países.  

 Mais de 7.000 empregados em todo el mundo. 

 Mais de 2.200 revistas.  

 Mais de 350 revistas em acesso aberto. 

 Mais de 26.000 protocolos de investigação.  

 148.376 eBooks publicados até Dezembro de 2013.  

 Mais de 8.400 eBooks previstos para o 2014. 

SPRINGER     Uma editora em movimento 
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SPRINGER     Uma editora em movimento virtual 

Digitalização  

do conteúdo 

contemporâneo 

1996 

2006 

Digitalização  
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Mais de 146.000 artigos / ano 
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2 teses sobre a utilização dos livros electrónicos: 

1. O seu uso é maior do que se esperava. 

 

2. O seu uso é perdurável. 
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Os eBooks representam já mais de um terço das consultas na SpringerLink (I). 

 Uso SpringerLink 2005-12 
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Os eBooks representam já mais de um terço das consultas na SpringerLink (II). 

 Há excepções como a Grécia onde a 

consulta está ao mesmo nível. 

 Em Portugal – em termos da B-On e dos 

conteúdos da Springer – em 2013 a 

relação é de aproximadamente 74% - 26%. 

 

 

(*) Inclui eBook Series Archives. 

 Em outros países: 

- França 85% - 15% 

- Itália 84% - 16% 

Uso general 

EBOOKS 
26% 

JOURNALS 
74% 

 
• USO GERAL 2013 B-ON 

 # Consultas Revistas # Consultas eBooks 

904.000 328.000 (*) 
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 Mesmo que um título seja descarregado 

menos vezes alguns anos depois da sua 

publicação, continua a hacer um interesse 

significativo pelo mesmo.  

 

 Por exemplo, a descarga média de um título 

com o ‘copyright’ 2005 é de 755 em 2012, 

enquanto a descarga média (em 2012) para um 

título com o ‘copyright’ 2011 é de 1.142.  

 E a descarga média dos títulos ‘copyright’ 2012 

é menor porque esses títulos foram publicados 

ao longo desse ano. 

(Data adjusted for abnormal usage spikes due to massive downloading) 

O uso perdurável dos livros electrónicos (I) 

English Language Packages: Average Chapter Downloads 
2012 by Title and Copyright Year 
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Springer Book Archives 
 

(1842 – 2004) 
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OS MOTIVOS DO PROJECTO 

 Todos os eBooks continuam a ser usados de forma intensiva. 

 

 As instituições e os autores perguntavam quando é que os 
títulos históricos estariam disponíveis em formato digital. 

 

 Os investigadores estavam interessados em fontes primárias. 

 

 Poupança de espaço. 

 

 Preservação dos conteúdos históricos. 
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O PROCESSO 
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O processo: identificação 

 O objectivo foi digitalizar o maior número possível de livros em 
Inglês e Alemão das 40 marcas editorias da Springer. 

 Não se aplicou nenhum filtro ou critério prévios de selecção de 
conteúdos. 

 Realizou-se um importante inventário de livros através dos 
catálogos da Springer e com a ajuda dos catálogos de várias 
Bibliotecas Nacionais. 
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O processo: localização 

 Criamos o nosso próprio arquivo de livros impressos com cerca 
de 100.000 títulos. 

 Para a sua compilação foram contactados antiquários, 
bibliotecas universitárias,  Bibliotecas Nacionais … 

 Colaboramos com várias bibliotecas em iniciativas de ‘scanning’ 
dos seus ejemplares. 
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O processo: direitos & royalties 

 Programa especial para localizar autores e ‘proprietários’ de 
direitos de autores. 

 Os autores têm direito a receber os direitos que lhes 
correspondem. 

 Se o autor decide não aceitar o pagamento dos direitos, os 
mesmo são destinados a organizações sem fins lucrativos como 
Research4Life e INASP. 
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O processo: scanning 

 O processo deve garantir a integridade do exemplar. 

 Nem todos os exemplares se encontravam em condições 
aceitáveis: manchas, sublinhados, notas ….. 

 O scanning realizou-se com as ferramentas de digitalização 
mais avançadas. 

 OCR (Optical Character Recognition) para garantir a pesquisa no 
texto completo. 

 Cada imagem foi digitalizada em vários tipos de resolução com 
o objectivo de conseguir a melhor qualidade de reprodução. 
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O processo: classificação e extracção de metadados 

 Os metadados são cruciais para os livros electrónicos uma vez que 
garantem a sua ‘descoberta’.  

 Todos os metadados bibliográficos são verificados tanto por 
sistemas automáticos como manualmente. 

 Por exemplo, o ISBN de 10 dígitos transformou-se no ISBN de 13 
dígitos. 

 dígitos 

<title> 

<editors> 

<volume number> 

<subtitle> 

<affiliation> 



  
JORNADAS FCCN         5-7 FEVEREIRO 2014  
  
 

Uma vez digitalizado o eBook está  
disponível em diferentes formatos 

 

 

 PDF para impressão de cópias 
em papel (MY COPY). 

 

 PDF optimizado. 

 

 XML – metadados: HTML, ONIX, 
MARC …. 
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Springer Book Archives 
(1842 – 2004) 

 

O resultado 
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 2 grupos de colecções (I) 

Colecção Número de títulos 

Behavioral Science 1.426  

Biomedical & Life Science 7.906  

Business & Economics 3.222  

Chemistry & Materials Science 4.402  

Computer Science (includes apress) 6.157  

Earth & Environmental Science 2.474  

Engineering 3.707  

Humanities, Social Science & Law 5.906  

Mathematics & Statistics 6.951  

Medicine 7.598  

Physics & Astronomy 6.392  

56.141  

Archive Collection - English language (1842-2004) 
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2 grupos de colecções (II) 

Colecção Número de títulos 

Medicine  9.187  

Computer Science and Engineering  11.050  

Business and Economics  10.603  

Humanities, Social Science  13.655  

Life Science and Basic Disciplines 9.364  

53.859 

Archive Collection - German language (1842-2004) 
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Archive Collection – Alguns números sobre Portugal 

COLECÇÃO DENIALS  

Behavioral Science 1.612 

Biomedical and Life Sciences 15.615 

Business and Economics 2.643 

Chemistry and Materials Science 6.426 

Computer Science 2.380 

Earth and Environmental Science 3.524 

Engineering 2.404 

Humanities, Social Science and Law 3.242 

Mathematics and Statistics 3.018 

Medicine 5.329 

Physics and Astronomy 4.534 

50.727 

 O pacote Springer da B-On inclui 7.500 livros históricos integrados nos 
archivos de 14 séries de livros (1902-2004). 

 Esses 7.500 representam apenas 7% do projecto ‘Springer Book Archive’. 

 No entanto, esses títulos já representam 15% das consultas dos livros da 
Springer da B-On e além disso … 

 O número de tentativas de consulta ao conjunto de títulos históricos é 
significativo: 
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Como os outros eBooks da Springer …… 

 Acesso através da SpringerLink  http://link.springer.com. 

 Compra permanente e final. Os eBooks só se compram uma vez, são da 
propriedade da instituição e não estão sujeitos a nenhuma taxa de acesso 
online desde que se tenha uma conta activa com a Springer.  

 Não há nenhum tipo de DRM (Digital Rights Management), não há 
nenhum tipo de restricção de consulta ou descarga, salvo aquelas 
relacionadas com os direitos de autor e afins. 

 Estatísticas em formato COUNTER. 

 Possibilidade de descarregar o livro inteiro ou por capítulos. 

 Serviço MyCopy. O utilizador pode encomendar uma cópia pessoal 
impressa por € 24.99 (por título). 

 Registos MARC sem nenhum tipo de custo. 

 

http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
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Obrigado! 
 

Perguntas ou comentários? 
 

Adriano Crespo 

adriano.crespo@springer.com  

http://www.springer.com/bookarchives  

mailto:adriano.crespo@springer.com
http://www.springer.com/bookarchives

