GALE REFERANS KOLEKSİYONU

Kütüphaneniz için eksiksiz dijital çözümler
Birincil ve ikincil kaynaklardan kütüphanelere sunulan en büyük
abonelik paketi

Birincil ve ikincil kaynaklardan kütüphanelere sunulan en büyük abonelik paketi.
Tamamlanmış ve güncel içeriklere anında erişim. Kullanımı kolay özellikler ve keşfe olanak sağlayan eşsiz
arama araçları ile dünyanın önde gelen dergilerini, referanslarını ve edebi kaynaklarını kullanıcılarınızın
parmak uçlarına getirmenizi sağlar.

Gale Referans Koleksiyonu

629,269 *

12M+ sayfa

20,000+

Referans Başlıkları

Arşivler

Dergiler

6574+

2,300+

E-Kitaplar

Gazete & Medya

357,250
Birincil Edebi
Kaynaklar
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GENİŞ KONU KAPSAMI
Sosyal & İnsani
Bilimler
15%
İş & Endüstri
31%

Bilim & Teknoloji
12%

Hukuk
8%

Sağlık & Tıp
16%

Genel & Tüketici
15%
Hükümet & Siyaset
3%

Fiziksel bilimler, teknoloji, tıp, sosyal bilimler, sanat, teoloji, edebiyat ve diğer konularda kapsamlı bilgi
içeren Gale Referans Koleksiyonu hem güvenilir hem de kapsamlıdır. Araştırmacılar, PDF ve HTML
metinlerinde bulunan milyonlarca makale ile doğru bilgilere doğru bir şekilde ulaşabilirler.

Ödüllü
referans
setleri şunları
içerir;

Dünya
Biyografi
Ansiklopedisi
ve Gale Bilim
Ansiklopedisi

Dorling
Kindersley'de
n yüzlerce
ödüllü en çok
satan seyahat
rehberi

NPR ve
CNN'den
binlerce
podcast ve
transkript

Ustalıkla
yazılmış
eserlerin
zengin
koleksiyonu

Eşsiz zengin
edebi içeriğin,
güvenilir meta
verinin ve
sezgisel konu
dizinlemesinin
eşsiz
kombinasyon
u
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GVRL’deki Gale E-Kitapları

ÖDÜLLÜ PLATFORMLARLA ÖDÜLLÜ BAŞLIKLAR.
Gale e-Kitapları, okul öncesi eğitimden, akademik ve profesyonel alanlara kadar tüm öğrenme
seviyelerini destekler. Çok çeşitli tam metin, disiplinler arası içerik, herhangi bir kütüphanenin
koleksiyonundaki boşlukları doldurmanın harika bir yoludur.
Gale Sanal Referans Kütüphanesi, öğrenciler, araştırmacılar, profesyoneller ve genel okuyucuların
ihtiyaçlarını hedefleyen E-Referans için tek kaynaktır. Artık araştırmacıların en çok okudukları çeşitli
alanlarda Gale'den 1.700'den fazla güvenilir, tam metin başlıkları sunabilirsiniz.

SEÇMELER:

Araştırmayı Tekrar Düşünün
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RESEARCH MATTERS

Kullanıcılarınıza her zaman, her yerde ve her cihazda, ödüllü,

Gale eBooks on GVRL support all levels of learning from preschool to scholarly and professional. The wide variety of

sorunsuz bir e-Kitap deneyimi sunun.

İslam ve Müslüman Dünyası Ansiklopedisi, 2e 2V: 2006’nın Booklist editörünün seçtiği referans başlıkları (1e)

Gale Edebi Kaynakları
RE-ENVISION RESEARCH

Yüzyılların Ödüllü

Edebi Analizleri.

Offer your users an award-winning, hassleEdebiyat
Eleştirisi Online’ı oluşturan, ödüllü 10
free
eBook experience—anytime,
Gale
serisi,
yazarlar ve eserleri, dönemler ve
anywhere, and on any device.

türler üzerine tarihsel bir bakış açısı sergiler.

Edebi Biyografi Sözlüğü 16,000’den fazla-

tamamlanmış online makaleler. Dünyanın en etkili
edebi şahsiyetlerinin hayatları, eserleri, ve
kariyerleriyle ilgili, 30 yılı aşkın biyografik ve
eleştirel makaleler.

Scribner Yazarı ve Twayne'in
150.000’den fazla tam metin şiir ve

Yazarlar Dizisi-her zaman diliminden, dünyanın
dört bir yanından yazarların hayatları ve eserleri
üzerine akademik olarak imzalanmış, orijinal
denemeler sunar.

Dictionary
Literary
Biography
Complete Online
800.000’in üzerindeof
şiir alıntısının
yanı sıra,
kısa
öyküler, konuşmalar ve oyunlar

217’den fazla cilt, 12.000 giriş ve 17.000 imge içeren Yazar Hakkında Bir Şeyler Otobiyografi dizisi
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Dünya edebiyatını ve yazarlarını kapsayan, edebi eserleri, yazarları ve eleştirileri keşfedin.

• Archives Unbound Arşiv Koleksiyonları
•
KOLEKSİYONLARI
13 Milyondan Fazla
Arşiv Sayfası

260 Arşiv Koleksiyonu

241.611 Arşiv Başlığı
(her başlık için 5000- 200.000
sayfa)

Gale'in Arşiv Koleksiyonu, birincil kaynak materyalinin küçük, sayısallaştırılmış koleksiyonları için
kütüphanelerdeki ve üniversite bölümlerindeki çağrıya yanıt verir.
Bu yeni online kaynak, Gale ve Primary Source Media'da en çok aranan mikrofilm koleksiyonlarını
sayısallaştırıyor ve Doğu Alman devletinin kurulmasından JFK'nın Küba füze krizinin ele geçirilmesine
kadar olan süreçteki anları tanımlıyor.

Konu Koleksiyonları:
Turkiye ve
Osmanlı Devleti
Çalışmaları
Asya Çalışmaları

Sömürge ve
Sömürge Sonrası

Ortadoğu &
K.Afrika

Diplomatik
Çalışmalar

Ekonomi Tarihi

Amerikan
Çalışmaları

Avrupa Tarihi

Alman
Çalışmaları

Siyasi Bilimler

Askeri Çalışmalar

Kadın
Çalışmaları
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Koleksiyonlar; Ulusal Arşivler, Kew US Ulusal Arşivleri, Cornell Üniversitesi Kütüphanesi, Londra
Ekonomi Okulu Kütüphanesi gibi dünyanın en prestijli kütüphane arşivlerinin bazılarından alınmıştır.

e-Dergiler
RE-ENVISION
RESEARCHiçin
Kütüphaneniz

dijital, periyodik

Offer your
users an award-winning, hassleçözümler
free eBook experience—anytime,
anywhere, and on any device.

GÜVENİLİR YAYINLARIN VE BİLİMSEL DERGİLERİN GENİŞ KOLEKSİYONUNU KEŞFEDİN
Öğrencileri aradıkları bilgiye hızlı ve kolay keşif araçları ile bağlayın. Gale'in önde gelen yayın kaynağı,
20.000'den fazla akademik dergi ve diğer güvenilir kaynaklardan milyonlarca makale sunmaktadır.
Bilim Dalına Göre

Biyoloji

Kimya

Tarih

Ceza Hukuku

Pazarlama

Siyaset
Bilimi

Ekonomi

Çevre Bilimi

Psikoloji

KONU BULUCU
Kullanıcıların yeni konuları ve anahtar kelimeleri
keşfetmelerini sağlayan bu görsel arama aracıyla
arama sonuçlarını genişletin ve hassaslaştırın.
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GAZETE KOLEKSİYONLARI

DÜNYA GAZETELERİNE & MEDYASINA ERİŞİMİ SAĞLAR

2.300+’den fazla Bölgesel, ulusal ve yerel

161 milyondan

gazeteler & Medyanın yanı sıra, dünyanın her
yerinden önde gelen yayınlar.

fazla Gazete kayıtları

Güncel olaylar ve haberler hakkında kapsamlı bilgiye kolay erişim
Ulusal, küresel ve bölgesel perspektifler ve tarihi olayların birinci elden hesapları da dahil olmak üzere
güncel olayların geniş kapsamı

Boston
Globe

The Capital

Daily Mail

Al Jazeera

International
Herald
Tribune

Daily News

The
Financial
Times

The Times
(London,
England)
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