PROQUEST HISTORICAL NEWSPAPER
ProQuest Historical Newspapers, 18. yüzyıla tarihlenen önemli
gazeteler için tam metin ve tam resimli makaleler sunan kesin gazete
dijital arşividir.

Yüzyıllardır, gazeteler sadece önemli olaylar hakkındaki gerçekleri
değil aynı zamanda günlük yaşamın sesleri ve kokularını yakalamak için
önemli kaynaklar olmuşlardır. ProQuest Historical Newspapers
gündelik kaşifler ve ciddi araştırmacıların tarihe tanıklık etmeleri için
yüzyıllar gerisine digital olarak yolculuk etmelerine imkan tanır.

ABD İç Savaşı, göç, batıya doğru genişleme, sınai gelişmeler, ırk ilişkileri
ve I. ve II. Dünya Savaşı gibi önde gelen sorunlardan ve olaylardan;

uluslararası, yerel ve bölgesel politikalar, toplum, sanat, kültür, ticaret
ve

spor

ile

ilgili

olarak,

ProQuest

Historical

Newspapers

araştırmacılara ve tarihi araştırıcılara günlük haber kapsamını sunarak,
geniş bir yelpazedeki kullanıcılara paha biçilmez bilgiler sunar.
Her başlığın her sayısı, kolayca yüklenebilir PDF biçiminde tam sayfa
ve makale görüntüleri içerir. Araştırmacılar, makaleleri, fotoğrafları,
reklamları, seri ilanları, ölüm ilanlarını, editoryal karikatürleri ve daha
fazlasını içeren bu tarihi gazete sayfalarında zaman içindeki sorunların
ilerleyişini inceleyebilirler. ProQuest Historical Newspapers arşivi, 55
milyondan fazla sayfa içermektedir.
Artık Regional Collections Historical Newspapers

portföyüne

eklenmiştir. Altı bölgesel koleksiyon sunulmakta ve altı koleksiyon
boyunca 100'e yakın başlık bulunmaktadır. Araştırmacılar, küresel,
ulusal ve yerel meseleler, olaylar ve insanlar hakkında günün
haberlerinde

yerel ve bölgesel

raporların

nasıl

bildirildiğini

inceleyebilirler.

➢ ProQuest Historical Newspapers ile araştırmacılar, ön sayfa
başlıkları, seri ilanlar, evlilik ve ölüm anonsları, çizgi romanlar,
incelemeler, görüntülü reklamlar, başyazılar, doğum bildirimleri,
fotoğraflar ve diğer birçok makaleyi içeren tam yayınlara ve tam
görüntülere erişebilirler.

➢ ProQuest, hem acemi hem de deneyimli araştırmacıların temel
ve gelişmiş arama seçenekleriyle ilgili bilgileri hızlı bir şekilde
bulmasını kolaylaştırır. ProQuest Historical Gazetelerini arayan
araştırmacılar, sayısız alıntı stilinde sonuçları gösterme, bir PDF
veya diğer belge biçimleri olarak kaydetme, aramaları kaydetme
ve başvuru yönetimine belgeleri verme yeteneği gibi, platforma
entegre sağlam bilgi yönetimi ve iş akışı araçlarından ve
işlevlerinden faydalanabilir.

➢ ProQuest Tarihsel Gazete başlıkları, ProQuest Platformunda yer
alan ProQuest Recent Newspapers ve the Newsstream haber
kaynaklarını da içeren ve ProQuest platformunda bulunan diğer
tüm veritabanlarıyla aranabilir.

