
 

 

 

PROQUEST HISTORICAL NEWSPAPERS : 

U.S. JEWISH NEWSPAPER COLLECTION 

American Jewish Newspapers derlemesi, araştırmacıların Yahudi 

göçünü, tarihini ve daha pek çok şeyi incelemelerini sağlar. 

Yahudi göçü 20. yüzyılın başlarında patladı, iki milyon Doğu Avrupalı 

Yahudi iş bulmak için anavatanlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne terk 

etti. Yahudiler Amerikan kültürünü dönüştürmeye yardım ederken, 

Amerika da Yahudi düşüncesini değiştirdi ve dini uygulamalarını 

yeniden düzenledi. Tarihsel Gazetelerin Her Biri: Amerikan Yahudi 

Gazeteleri, araştırmacıların, Siyonizmin yükselişini ve The Guardian ve 

Jerusalem Post da dahil olmak üzere Tarihsel Gazete başlıkları ile 

tamamlanan İsrail devletine yönelik ABD politikalarının oluşumunu 

araştırmalarını sağlar. Büyük Yahudi nüfusuna sahip halk 



kütüphaneleri de yerel tarih ve soy araştırmaları için bu başlıklara ilgi 

duyacaktır. 

Bu kitaplıkların her biri kütüphanelere ayrı ayrı veya bir koleksiyon 

olarak kullanılabilir. 

The Historical Newspapers: American Jewish Newspapers, dört tarihi 

ABD Yahudi gazetesinden oluşmaktadır: 

• The American Hebrew & Jewish Messenger (1857-1922) 

Amerikalı İbranice New York'ta yayınlanan haftalık bir Yahudi 

gazetesiydi. 1903 yılında Yahudi Messenger ile birleşti. Bu makale 

uluslararası alanda Yahudilerin ilgisini çeken birçok konu içeriyordu. 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok önde gelen Yahudi yazar ve 

toplum işçisi sayfalarına katkıda bulundu. 

• The Jewish Advocate (1905-1990) 

Yahudi Avukatı, toplumun birleştirilmesi ve Yahudi dini ve kültürel 

yaşamının yeniden canlandırılması ve genişletilmesine yönelik 

çabaların desteklenmesi için bir iletişim ve haberleşme hattı 

sağlamanın yanı sıra, tartışma ve tartışma için bir forumun yanı sıra, 

bir haber ve bilgi kaynağı olarak hizmet eder. 

• The American Israelite (1854-2000) 

Amerikan İsrailliler, halen ABD'de yayınlanan en uzun süredir devam 

eden İngiliz dili Yahudi gazetesidir. Gazetenin iki amacı Reform 



Yahudiliğin ilkelerini yaymak ve Amerikan Yahudilerini Yahudi işleriyle 

ve dini kimlikleriyle temas halinde tutmaktı. 

• Jewish Exponent (1887-1990) 

Yahudi Üssü, İsrail’deki gelişmeleri, Yahudileri dünyayı baskıcı 

rejimlerden kurtarma çabalarını ve Yahudilerin Amerikan kamu 

yaşamındaki sürekli genişleyen rolünü iletti. Yol boyunca, her yıl 

Amerikan gazeteciliği alanında mükemmellik, haber, özellikler, 

incelemeler ve yorumlar için mükemmellik için Amerikan Yahudi 

Yayınları Derneği'nden onur kazanmıştır. 


