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ProQuest Central
’daki Yenilikler

Mevcut çoklu disiplinli araştırma 
veritabanlarının en büyüğü 
olan ProQuest Central, 2016’da 
büyümeyi sürdürdü! Yapılan 
iyileştirmeler arasında Güzel 
Sanatlar ve Beşeri Bilimler, 
Kütüphane Bilimi, Dilbilim ve 
Kamu Sağlığı veritabanlarının 
eklenmesi bulunuyor.  2016’da 
eklenen harika yeni içerikler 
arasında ayrıca şunlar da 
bulunuyor:

ProQuest Central
• Devam eden tam metinlere sahip 

1800’den fazla süreli yayın, aralarında 
BMJ dahil 1200’den fazla bilimsel dergi 
ve Nature Publishing Group’tan 50’yi 
aşkın yeni başlık da yer alıyor.

• Devam eden tam metinli 400’den fazla 
gazetenin arasında Australian Financial 
Review ve The Daily Express (Londra), 
Gannett’ten 80 ve Fairfax Media’dan 
140 yeni başlık bulunuyor.

• 450 binden fazla çalışma belgesi, 
metaveri ve Economics’deki Research 
Papers’a bağlantılar içeriyor.

• Experian’dan 44 milyon şirket kaydı

• Plunkett Research’ten 450’yi aşkın 
raporda bulunan detaylı sektör ve şirket 
bilgileri

• Economist Intelligence Unit’ten finansal 
hizmet sektörü raporları ve 79 ülke 
raporu

• Times 100 Business cases’i de içeren 
ticari vakalar ve vaka çalışmaları

Business Premium 
ColleCtion 2017  
2017 için eklenen içerikler, işletme 
programlarındaki öğrenci ve 
eğitmenler arasında popüler 
konuları içeriyor, örneğin J.P. 
Morgan Research’ten şirket ve 
endüstri analist raporları gibi. 
Ayrıca 2017’de dört yeni veritabanı 
geliyor: 

• İşletme E-Kitap Veritabanı 
(500’den fazla kitap)

• İşletme Video Veritabanı 
(4 binden fazla video)

• İnsan Kaynakları Veritabanı (İK dersleri 
eğitimiyle bağdaşan 3 binden fazla 
belge ve eser)

• Uluslararası İşletme Veritabanı (küresel 
bir ekonomide iş yapmak için donanım 
sağlayan binden faza belge ve eser)

YENİ BÖLGESEL 
VERİTABANLARI 
Yerel içeriğe araştırmacı ve 
öğrenciler tarafından biçilen 
değer çok yüksek. Yerli bilimsel 
dergilerse genellikle kütüphanenin 
en fazla kullanılan yayınlarından 
oluyor. Bu yeni bölgesel 
veritabanları, yerli bilimsel 
kuruluşlar, yayıncılar ve eğitim 
kurumları tarafından yayınlanan 
devam eden tam metinli akademik 
dergileri içeren çoklu disiplinli 
koleksiyonlar.

Tüm başlıca çalışma alanları kapsanıyor, 
bunlara işletme, bilim, teknoloji, mühendislik, 
sosyal bilimler, eğitim ve beşeri bilimler dahil. 
Böylece her alandan araştırmacı, bulunduğu 
bölgenin en son bilimsel makalelerine erişim 
kazanmış oluyor.

Dokuz yeni veritabanı şunlar:

• Avustralya ve Yeni Zelanda
• Kıta Avrupası
• Doğu ve Orta Avrupa
• Doğu ve Güney Asya
• Hindistan
• Latin Amerika ve İberya
• Orta Doğu ve Afrika
• Türkiye
• İngiltere ve İrlanda

Bu dokuz veritabanı, ProQuest’in araştırmacı 
ve öğrencilerin hem en fazla kullandığı hem 
de en fazla değer biçtiği tüm içerik türlerinde, 
onlara en iyi yerli içeriğe erişim vererek 
bilimsel araştırmayı ve öğretimi destekleme 
amacının bir parçası.
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Bilim
Tıp Kaynakları

ve

ProQuest, araştırmacıları en 
önemli, çeşitli ve güvenilir içerik 
içinde nokta atışı aramalarla 
destekleyen, ödüllü Bilim ve Tıp 
veritabanlarımızın zenginliğini hız 
kesmeden arttırmaya devam ediyor.

Daha Fazla, Çok Alıntılanan Tam Metinli 
Dergi...
300’den fazla eserin devam eden tam metni 
ProQuest Bilim & Tıp veritabanlarına eklendi. 
Eklenenler arasında ünlü BmJ portfolyosunun 
(BMJ de dahil) yanında, dünyanın en prestijli 
tıp kuruluşları ve topluluklarından alınan 
uzman dergileri; Nursing Standard da dahil 
olmak üzere RCNi dergileri bulunuyor. 
Araştırmacılar, hemşireliğin her uzmanlık 
alanını kapsayan dokuz ekstra eseri de 
bulabilecek. Eklenen bir başka içerikse, 
aralarında her biri kapsadığı alanda güvenilir 
özet ve yorumlara sahip yedi Nature Review 
başlığının da bulunduğu, 50’den fazla yeni 
dergisiyle Nature Publishing Group oldu. 
Spring Science, Walter de Gruyter, Cambridge 
University Press ve Blackwell Publishing gibi 
yayıncılardan gelen başlıklar, Bilim ve Tıbbın 
hemen hemen her alanına 360 derecelik bir 
bakış sağlıyor.

Kanıta Dayalı Daha Fazla İçerik…
24 binden fazla, tam metinli sistemik 
inceleme ve meta-analiz veritabanlarımıza 
eklendi. Health Research Premium 
Koleksiyonları’na yakın zamanda yayınlanmış 
8 bin tez ve inceleme eklendi. 

Daha Kapsamlı Kaynak Taramaları...
Artık resmi daireler ve başlıca yayıncılardan 
39 binden fazla tam metinli raporu içeriyor. 
Aralarından çoğu Hastalık Kontrol Merkezi 
ve Adalet Bakanlığı gibi başlıca ABD 
resmi dairelerinden alındı, ayrıca Business 
Monitor International’ın bazı ülkeler üzerine 
hazırladığı farmasötik raporlar da bulunuyor. 
.
Ücretsiz deneme talep etmek için 
ziyaret edin
www.proquest.com/go/D8659
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Yenilikler
EBooK CENTRAL  
ProQuest’in yeni, sezgisel e-kitap 
platformu Ebook Central - En İyi 
Bilimsel Araştırma Bilgi Çözümü 
dalında 2016 SIIAA CODiE 
finalisti -  okuyucuların içeriği 
keşfetmesine, değerlendirmesine 
ve ona erişmesine olanak 
sağlarken, kütüphanecilerin iş 
akışlarını düzenliyor.

Yakında: Farklı kullanım ihtiyaçları olan 
kullanıcıların Ebook Central’a erişmesini 
daha da basit kılacak bir iyileştirme geliyor. 
Ebook Central dahilinde, katalog araması 
ve kitap detay sayfasından, okuyucu ve 
kitap rafına kadar tüm sayfalar, başlıca 
ekran okuyucularla (JAWS ve VoiceOver) 
kullanılmak için onaylanmış olacak. 
Ayrıca, aşağıdaki resmi erişim elverişliliği 
standartları ve ilkelerine de bağlı olacaklar:

• ABD Rehabilitasyon Yasası’nın 508. 
Bölümü

• Web Erişilebilirliği Yönergeleri (WCAG) 
2.0, Seviye AA

Kullanıcılar için bu özelliklere erişmek 
çok kolay – yalnızca ekran okuyucularını 
kullanarak erişilebilirlik modunu 
etkinleştirmeleri yeterli olacak, bir 
kütüphaneciden yardım ya da teknik destek 
almaları gerekmeyecek!

ACCES-To-oWN / SAHİPLİK 
ERİŞİMİ: ŞİMDİ YAYINDA!
Access-to-own (ATo), sadece Ebook 
Cental’da yer alıyor. Bu yeni, kullanıma dayalı 
edinim modeli, ödünç almak için yapılan 
harcamaları kitap sahipliğine yönlendiriyor. 
ATO diğer edinim modelleriyle birlikte 
kullanıldığında, kütüphanelerin hem çeşitli 
e-kitaplar sunmasına hem de sahip olunan 
içeriğe yaptıkları yatırımı, daha iyi geri dönüş 

getirenlere yapmasına yardım ediyor.
Katılımcı yayıncılardan bazıları şunlar:

• Cambridge University Press
• Duke University Press
• Yeni! Elsevier
• Felix Meiner Verlag
• Harvard University Press
• John Wiley & Sons
• Yeni! Karger
• Oxford University Press
• Springer Publishing Company
• University of California Press
• University of Chicago Press
• Vittorio Klostermann Verlag

ATO’yu aboneliklerle, sınırsız erişimli 
koleksiyonlarla ve var olan DDA 
programlarıyla kullanarak çok rağbet gören 
kitapların dikkate değer bir seçkisini sunun. 
Böylece koleksiyonunuzu kütüphanenizin 
özel taleplerine göre şekillendirmiş olun. 
Kütüphaneler, ProQuest’in veya OASIS gibi 
temel iş ortaklarının DDA programlarının 
aracılığıyla katılabilir.

Başlıca ATo İstatistikleri

9,839
ATO Ödünç

Alımı

929
ATO Satın Alımı

ColleCtions 
ProQuest’in Reference Ebook 
Subscriptions koleksiyonu, 
konuları tüm detaylarıyla araştırma, 
öğretme, öğrenme ve keşfetme için 
çeşitli referans noktaları sağlıyor. 
Her koleksiyon, 50’yi aşkın başvuru 
yayıncısının 700’den fazla, çok talep 
gören el kitaplarını, ansiklopedilerini, 
rehberlerini, kılavuzlarını ve 
sözlüklerini içeriyor. Bunların çoğu 
ilk kez veya sadece bu üründe 
aboneliğe açık.

Eş zamanlı, çoklu kullanıcı erişimi ve kitapların 
örtüşmemesi sayesinde, Reference Ebook 
Subscriptions, ProQuest’in önde gelen 
Academic Complete, College Complete, Public 
Library Complete ve Schools & Educators 
Complete aboneliklerinin mükemmel bir 
tamamlayıcısı oluyor.

Bu abonelikler her yıl en az %10 daha fazla 
içerik eklenerek güncelleniyor. Yeni eklenen 
kitaplardan bazıları şunlar:

• Wiley ABC Series: Uzman OLMAYANLAR 
için yazılmış, bol çizimli tıbbi başvuru 
kitapları

• Wiley-Blackwell Handbooks and 
Companions: Beşeri Bilimler & Sosyal 
Bilimler alanlarındaki bilimadamları ve 
yükselen yıldızlar yazdı 

• Wiley “For Dummies” markalı başvuru 
kitapları 

• Rowman & Littlefield kitapları ve 
Scarecrow Press’in Tarih Sözlükleri 

• Oxford University Press’in Sözlükleri
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University Press Ebook Subscription, 
büyümeyi sürdüren 27 bini aşkın kitaplık bir 
seçkiyi barındırıyor. Bu kitaplar bağlı oldukları 
kurumların ve onların araştırmacılarının 
yüksek standardını taşıyor. Özenli akran 
denetimleri, derinlemesine bilimsellik, 
topluluk ve toplumla etkili bağlantılar 
University Press’in içeriğinin değerini 
tanımlıyor. 

ProQuest, diğer tüm kaynaklardan daha 
fazla Üniversite Yayınevi iş ortağı sayesinde 
en seçkin aboneliği sunuyor. Bunun yanında, 
aynı üst düzey platformda bulunan 67 bini 
aşkın ekstra University Press eseri, esnek 
modellerle edinilebiliyor. Artık kütüphaneler 
kendi University Press varlıklarını kendi 
bütçelerine ve kullanıcı taleplerine göre 
oluşturabiliyor.

Katkıda bulunan 200 University Press 
yayıncısından bazıları şunlar: 
• Johns Hopkins University Press
• Manchester University Press
• Oxford University Press
• Stanford University Press
• State University of NY (SUNY) Press
• University of Alabama Press
• University of Alberta Press
• University of Kentucky Press
• University of Notre Dame Press
• Wilfrid Laurier University Press

Kendi türünde ilk olan e-kitap aboneliği 
servisi Academic Complete, eğitim, öğrenim 
ve iş akışı ürünlerini geliştirmek için evrim 
geçirmeye devam ediyor. Araştırmacılar 
limitsiz, çoklu kullanıcılı erişimden 
faydalanırken kütüphaneler, kitaplar için 
oluşturulmuş bir platformda sunulan, üst 
düzey yönetici ve edinim araçlarından 
yararlanıyor.

Academic Complete 137 binden fazla 
kitabı içerecek kadar büyüdü ve mevcut 
kümelenmiş içerik havuzlarının en genişi 
haline geldi. Modern ve seçilmiş Academic 
Complete, hem başlıca yayıncıları hem de 
akademik müfredatın tüm seviyeleriyle 
alakalı çeşitli konular dahilinde CHOICE, 

Doody’s ve RCL ödülü alan kitapları 
barındırarak, yeni gelişen konuları kapsıyor 
ve lisans programına göre eğilim gösteren 
mezuniyet oranıyla eşleşiyor. covering 
emerging topics, and matching graduation 
rate trending by degree program.

Academic Complete’teki dünyaca ünlü 
yayıncılardan bazıları şunlar:
• Elsevier Science
• Liverpool University Press
• Manchester University Press
• New York University Press
• Oxford University Press
• Rowman & Littlefield
• SAGE Publications, Inc.
• Temple University Press
• University of Michigan Press
• University of Notre Dame Press
• University of Pennsylvania Press
• University of Texas Press
• Wiley
• Wolters Kluwer Health

oASIS  
YENİ! Altı yeni yayıncı e-kitap platformuna 
artık oASIS aracılığıyla erişiliyor. Ağustos 
2016’dan beri OASIS’e altı öncü e-kitap 
yayıncı platformunu ekleyerek seçenekleri ve 
içerik mevcutluğunu iyileştirdik.

• UPSo, Oxford University Press’ten
• Wiley online, Wiley’den
• InfoSci, IGI Global’den
• T&F eBooks, Taylor & Francis’ten
• CRC netBASE, Taylor & Francis’ten
• World Scientific eBooks, 

WorldScientific’ten

Bu platformlar ProQuest’in en yeni e-kitap 
platformu EBook Central ile MyiLibrary, 
EBSCO Books, EBL ve ebrary’e dahil 
olarak kütühanecilere kendi dinamik 
ortamlarını idare etmelerinde ekstra esneklik 
kazandıracak. Diğer başlıca akademik 
yayıncılarla iş ortaklığına yönelik görüşmeler 
yapılıyor. Bu yayıncılar arasında, Cambridge 
University Press, De Gruyter, Sage ve 
Rittenhouse da bulunuyor. 

YENİ! Düzenlenmiş kitap edinme iş akışları
OASIS’in bazı yeni işlevleri, daha hızlı ve daha 
iyi koleksiyon gelişimini desteklemek üzere 
2016’da duyuruldu: 

• DDA MARC Kaldırma Aracı: Yayıncılar/
kaynaklar, kitabı/kitapları kendi 
platformlarından kaldırdıklarında, bu 
kitabın OASIS DDA Available etiketi de 
OASIS’ten kaldırılıyor ve içerdeki sürecin 
işlemesi için bir MARC silme dosyası 
müşteriye gönderiliyor.

• oASIS DDA Ekleme Butonu: OASIS 
artık kullanıcıların kitap/kitapları, 
kütüphanenin DDA havuzuna 
OASIS üzerinden yapılan bir eylemle 
eklemesine izin veriyor.

 
• Yeni Ödüllü Kitaplar: Bir kütüphane, 

belli ödülleri kazanan kitapları otomatik 
olarak alabilmek için bir “Ödüller” profili 
oluşturabilir. Kitaplar için kapsamlı 
bir veritabanı oluşturmak amacıyla, 
dünya çapında 100’den fazla ödül takip 
ediliyor.

• Koleksiyonlar Desteği: Kullanıcılar bir 
yayıncı koleksiyonu/paketi için arama 
yapabiliypr ve bir aramada kitapları 
görüntüleyebiliyor ya da eğer zaten 
elinde bulunuyorsa engelleyebiliyor; 
böylece zaten elindeki mevcut bir kitabı 
yeniden satın almayı önleyebiliyorlar.

YENİ! iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi
OASIS’in detaylar sekmesi dahilindeki 
WorldCat bağlantısı aracılığıyla kitap bilgisine 
daha elverişili erişim bunlardan yalnızca biri.
Ayrıca bunları da bulacaksınız...

• Daha hızlı e-kitap sipariş süreci
• Eskiden 1-2 gün süren siparişler 

artık yalnızca 1-2 saat alıyor
• ebrary hariç tüm e-kitap 

platformlarını etikiliyor
• Her edinim yöntemine uygulanıyor

• Kitap sekmeleri detaylarını, faturalara 
daha kolay erişimi ve daha fazlasını 
değiştiren kullanıcı arayüzü 
geliştirmeleri
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ACADEMIC VIDEo oNLINE 
Diğer herkesten daha fazla 
sayıdaki ve daha çok özgün eserle 
kütüphaneniz, mevcut en geniş 
ve kapsamlı video çözümünden 
ön görülebilir bir yıllık harcama 
karşılığında faydalanabiliyor. 
Buna ek olarak şunlara da sahip 
olacaksınız:
Access-to-own (Süresiz Haklar):
Her abonelik döneminin sonunda, abonelik 
harcamanızın tamamı, seçtiğiniz videoların 
süresiz hak sahipliğine otomatik olarak 
yönlendiriliyor. Birçok film bu seçeneği 
sunuyor ve seçim yapmak için bütün bir yıllık 
veriyi kullanabiliyorsunuz. Ne kadar uzun 
süreli abone olursanız o kadar fazla esere 
sahip oluyorsunuz.

Medya Barındırma Hizmeti:
Abone kütüphaneler için ÜCRETSİZ. 
Yerel olarak üretilmiş veya lisansını başka 
tedarikçilerden aldığınız içeriği, sınıra 
takılmadan yükleyin ve belirlediğiniz 
herkese görünür kılın. Kütüphaneciler izinleri 
belirleyebiliyor, keşfedilebilirlik için metaveriyi 
ekleyebiliyor ve içeriği kataloglarına süresiz 
olarak linkleyebiliyor.

Rakipsiz İçerik:
Alexander Street Video’da, belgeseller, 
röportajlar, performanslar, haber programları 
ve haber bültenleri, saha çekimleri, 
reklamlar, tatbikatlar, orjinal ve ham çekimler 
bulunuyor. Üyeler binlerce ödüllü filmi burada 
bulabiliyor; bunlara Academy Award®, 
Emmy® ve Peabody® kazananlarının yanı 
sıra, sınıf eğitimlerinde en fazla kullanılan 
filmler ile yeni yayınlanmış filmler ve önceden 
erişilemeyen arşiv materyalleri dahil. 

Güçlü olduğu Konular:
Academic Video Online birçok bilimdalını 
ve konu alanını kapsıyor, ancak özellikle 
aşağıdaki alanlarda güçlü:

SYNDETICS UNBoUND: 
KÜTÜPHANE KATALoĞUNUZA 
HAYAT VERİN
Henüz Ekim 2016’da duyurulan 
Syndetics Unbound, katalog 
ya da keşif katmanınızı 
koleksiyonunuzun dinamik 
vitrinine dönüştürmeyi hızlı 
ve ekonomik bir şekilde 
gerçekleştiren yeni, rakipsiz bir 
katalog zenginleştirme ürünü. 
Merak uyandıran, modern ve 
kullanışlı gezintiyi, küresel kitap 
ve medyanın en geniş kapsamına 
erişimle birlikte sunuyor. Syndetics 
Unbound ile kütüphaneler, bilgiyi 
kolaya ekleyebiliyor, böylece 
etkileşimli ve rehberli keşfi 
doğrudan mevcut kataloglarının 
içinden sağlıyor.  
• Kütüphaneler için: Kütüphane 

kataloğunuzu zenginleştirip 
modernleştiren, basit ve ekonomik bir 
yöntem.

• Üyeler için: Yorumlar, alıntılar ve 
tanımlayıcı bilgilerle, ihtiyaç duyduğunuz 
materyali hızla kavrayın. Syndetics 
Unbound kütüphanenizde var olan 
zengin kaynakları keşfetmenize yardım 
ediyor. 

• Yöneticiler için: Kullanımı anonim 
olarak izlemenize ve Syndetics 
Unbound’u kütüphaneniz için optimize 
etmenize izin veren, güçlü bir yönetim 
portalı. 

REFWoRKS  
Araştırmacılarınız alıntı 
yöneticinizden sonuna kadar 
faydalanabiliyor mu?
RefWorks öğrencilerin, öğretim kadrosunun 
ve kütüphanelerin ihtiyaçlarına destek veren 
birinci sınıf bir kaynakça yönetim aracı. 
İster sıradan bir ödev yapıyor olsun, ister 
ileri düzey bir araştırmacı, RefWorks tüm 
kullanıcılarınıza, dikkat çekici işlevlerinin bir 
araya gelmesiyle, güvenilir, hatasız ve elverişli 
bir deneyim sunuyor. 
Bu işlevler arasında şunlar bulunuyor:

• Destek
• Eklenti zenginliği
• Esneklik
• Kolay alıntılama 
• Aramayı kaydetmenin güvenilir bir 

yöntemi

Araçları
Kullanıcı
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• Antropoloji
• Danışmanlık ve Terapi
• Hemşirelik
• Sanat, Moda ve 

Tasarım
• İşletme & Ekonomi
• Çeşitlilik Çalışmaları
• Belgesel Filmler
• Uzun Metraj Filmler
• Eğitim
• Tarih
• Müzik & Dans

www.alexanderstreet.com/avon

• Haberler & 
Güncel Olaylar

• Tiyatro & Drama
• Yardımcı Sağlık
• Ceza Adaleti
• Psikoloji
• Sosyal Hizmet
• Mühendislik
• Bilim

ÜYEYE DAYALI EDİNİM (PDA)
İster sınırlı bir bütçe ile binlerce 
esere ister koleksiyonunuza 
eklemek için belli bir grup esere 
erişime ihtiyaç duyun, Alexander 
Street PDA’in sizin için bir çözümü 
var.
Yeni AYRICALIKLI SEÇİMLER: 
Size yalnızca Alexandar Street üzerinde 
erişilebilen EN İYİ içerikleri sunmaktan gurur 
duyuyoruz, bunlar arasında BroadwayHD, 
Milestone Films ve daha fazlası bulunuyor. 

Başlangıç Ücreti Yok:
Tüm PDA videolarına erişim etkinleştirildi. 
Bir videonun 30 saniyelik ön izlemesinden 
daha fazlası, dördüncü kez izlenmeden 
önce herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. 
Sonrasında bu başlık için 1 yıllık abonelik 
faturası tetikleniyor, ancak bunu 3 yıllık 
aboneliğe hatta süresiz kullanım hakkına 
yükseltebiliyorsunuz (videoların çoğu için 
geçerli). Kısacası, üyeleriniz içeriği seçiyor, 
siz koşulları.

Profil özelleştirme kolaylaştırıldı:
Müşteri Bağlılığı Ekibimizin yardımıyla, PDA 
hesabınızı özelleştirip yönetebiliyorsunuz. 
Yayıncıya ya da konuya göre, hangi 
filmlerin üyelerinize sergileneceğine karar 
veriyorsunuz.

PDA Ayrıcalıklı Profiller daha da ileri seviye 
özelleştirme sunuyor:

• PDA: Select, BroadwayHD, Milestone 
Films ve daha fazlasından içerikleriyle, 
sadece Alexander Street’te bulunan 
binlerce eseri kapsıyor. Zaten bir PDA 
programına sahip kütüphaneler için 
mükemmel bir çözüm.

•	 PDA:	Feature	Films Milestone Films, 
Pragda Films, Global Lens, British Film 
Institute, Flicker Alley ve daha fazlası 
gibi en iyi içerik sağlayıcılardan, uzun 
metrajlı filmleri, sessiz filmleri ve dünya 
sinemasından eserleri içeriyor.

Bir başka PDA programınız mı var? Sorun 
değil!
PDA’nın sizin için ideal olduğunu 
biliyorsunuz. Alexander Street’in PDA: 
Select’ini ekleyin ve yalnızca Alexander 
Street’e özgü, ayrıcalıklı eserlere erişin. 
Merak etmeyin, videoların mevcut PDA 
programınızla örtüşmemesi için biz her şeyi 
hallettik.

www.alexanderstreet.com/pda refworks.proquest.com
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TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR
Çok talep gören temel kaynak 
materyali önceden sadece, narin 
ve genellikle eksik orjinaller 
şeklinde, bu tip kopyaları 
bulunduran az sayıdaki 
kütüphanede var olan arşiv 
sayılarını içeriyor. Ama keskin 
dijitalleşme artık, saniyeler içinde 
arama yapmayı kolaylaştırıyor. Bu 
da öğrenci ve bilim insanlarının 
yayınların - bir baştan bir başa, 
reklamlar ve görseller de dahil - 
tüm içeriğine yüksek çözünürlüklü 
ve renkli olarak erişmesini sağlıyor.

• Eğitim Dergisi Arşivi
• Dini Dergi Arşivi
• Kadın Dergisi Arşivi 2
• Vogue İtalya

TARİHİ GAZETELER 
En fazla talep gören gazetelerden 
oluşan rakipsiz bir dijital arşiv olan 
ProQuest Historical Newspapers, 
araştırma için ideal bir başlangıç 
noktası rolü oynuyor. Temel A.B.D. 
gazetelerinin tüm sayılarının 
tüm görselleriyle yer alması, her 
seviyedeki öğrenim için, iki yüz yılı 
aşkın bağlam, genişlik ve derinliğe 
yayılan önemli bir içerik sunuyor. 

Sayfa seviyesindeki dört yeni tarihi gazete 
artık araştırmacıların erişimine açık. 

• Detroit Free Press (1831-1999)
• Minneapolis Star-Tribune (1867-2001)
• The Philadelphia Inquirer (1860-2001)
• Pittsburgh Post-Gazette (1786-2003)

Her bir gazete sayfa seviyesinde 
dijitalleştirildi ve tek başına ya da yıllık 
abonelik şeklinde bulunuyor. 

DİJİTAL ULUSAL GÜVENLİK 
ARŞİVLERİ (DNSA)
ProQuest Ulusal Güvenlik Arşivi’yle 
birlikte çalışarak, gizliliği kalkmış 
ABD devlet belgelerinin hazinesine 
erişimi koruyor ve genişletiyor. 
Böylece, yakın tarih, siyaset ve 
uluslararası ilişkiler konularındaki 
araştırmayı ilerletmek için çok 
önemli bir temel kaynak materyali 
sağlamış oluyor. Şimdi sayfa 
sayısı 650 bin adedi aşan DNSA, 
materyalin en ayırt edici kapsamı 
sağlamasını garantilemek 
adına, her biri o konu alanından 
bilim adamları öncülüğünde 
oluşturulmuş, 40’tan fazla konu 
tabanlı koleksiyonda, net bir 
şekilde dijitalleştirilip derlenen 
içeriği sunuyor. 

DNSA (Mayıs 2017 koleksiyonu) Irak’ı Hedef 
Almak: Planlama, İstila ve İşgal 1997-2004 
(devam eden başlık)
Dönemimizin en dikkate değer ABD 
dış politika olayı üzerine 2 bini aşkın 
belgeyi içeriyor. Resmi A.B.D. ve İngiliz 
kaynaklarından elde edilen kayıtlar, rejim 
değişikliği planlarını, savaşı ve işgali ve kitle 
imha silahları üzerine tartışmaları kapsıyor. 

DNSA Başkan’ın Günlük Briefing’i: Kennedy, 
Johnson ve CIA (Koleksiyon 48)
Çalkantılı 1960’lara ait, 2.500 adet Başkan’ın 
Günlük Briefing’i derlemesi, CIA’in baş 
komutan için hazırladığı en önemli güvenlik 
ve istihbarat bilgilerini detaylandırıyor. 
Kapsamı dahilinde Küba Misil Krizi, Vietnam 
Savaşı, A.B.D. Sovyet ilişkileri ve Endonezya, 
Afrika ve Orta Doğu’nun dekolonizasyonunun 
ortaya çıkarttığı çatışmalar bulunuyor.

TARİHİ
Koleksiyonlar

HISToRY VAULT 
Temel kaynakların sanal bir 
antolojisi olan History Vault, 
Amerikan Devrimi’nden 20. 
Yüzyılın son yıllarına dek, A.B.D.’de 
üzerine en çok konuşulan konuları 
kapsıyor. 

Yeni modüller:

Erken Soğuk Savaş Döneminde Amerika 
Siyaseti—Truman ve Eisenhower 
Yönetimleri, 1945-1961 [Mart 2017]

İç Savaş Sonrası Yeniden Yapılanma ve 
Askeri Yönetim [Nisan 2017]

1. Dünya Savaşı: Amerikan Yurt Dışı Seferi 
Kuvvetlerinin Kayıtları ve 1. Dünya Savaşı 
Dönemindeki Diploması [Haziran 2017]

ABD Dışişleri Bakanlığı Gizli Dosyaları, 
1960-1969

20. Yüzyılda İşçiler, İşçi Sendikaları ve 
Amerikan Solu – Federal Kayıtlar

Konfedere Askeri El Yazmaları ve Birlik 
Generalleri ile Birlik ordusu’nun Kayıtları

www.proquest.com/go/historywww.proquest.com/pdpq/pq-hist-news
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Doktora adayı Zack Turpin, “Manly Health” başlığı altında, 
erkeklere yönelik, 19. yüzyıldan kalma fitness makalelerini 
keşfetti. Bunlar Mose Velsor’un kaleminden çıkmıştı – 
yani Amerikalı şair Walt Whitman’ın rumuzu. ProQuest 
Historical Newspapers’ın bir hayranı olan Turpin, orada 
“Mose Velsor” ismini aradı ve buldukları Whitman’ın 
kariyerindeki kritik bir dönemi anlamak için aydınlatıcı 
oldu.

Profesör Matt Delmont, Afrikalı Amerikalı deneyimine 
ait gündelik detayları öne çıkardığı, övgü toplayan 
bir dijital proje yarattı: “Black Quotidian”. Bu proje, 
ProQuest Historical Black Newspapers koleksiyonunda 
dijitalleştirilmiş gazetelerden makalelerle dolu. Delmont, 
“Siyahilere yönelik gazeteleri okumak, mücadelenin 
günlük yaşamın bir parçası olduğu, ama buna rağmen 
insanların zihninde sürekli baskın olmadığı, daha zengin 
bir tarihe yolculuk etmek için iyi bir yöntem,” diyor.

Vilsoni Hereniko, doğup büyüdüğü Polinezya adası 
Rotuma’ya saygı duruşu niteliğindeki “The Land 
Has Eyes”’ı 2004’te yazdı ve yönetti. Film önce film 
festivallerini dolaştı, ardından ortadan kayboldu. Daha 
sonra Alexander Street “The Land Has Eyes”’ı keşfetti ve 
ona ProQuest’in, dünyanın her yerindeki bilim insanları 
için derlenmiş antropoloji koleksiyonunun bir parçası 
olarak yeniden hayat verdi.

Ocak - Haziran 2017




