
 
 

 

 

PROQUEST ART & ARCHITECTURE ARCHIVE 

 
Art&Architecture Archive, yirminci yüzyılın en önde gelen sanat ve mimarlık 

dergilerinin çoğunun geriye yönelik olarak dijitalleştirilmiş dosyalarını içeren 

büyük bir araştırma kaynağıdır. Bir çok önemli tüketici ve ticaret yayınlarının 

arşivlerine erişim sunan eşsiz bir koleksiyondur. Dergiler, uygulamalı sanatlar, iç 

tasarım, endüstriyel tasarım ve peyzaj bahçeciliğine kadar birçok alt disiplini 

kapsamaktadır. 

Mimarlık Tarihi ve Sanat alanlarındaki öğrenim ve yaratıcı düşünceyi 

desteklemek amacıyla güzel sanatlardan uygulamalı sanatlara, iç mimarlıktan 

endüstriyel tasarıma, bahçe düzenlemeden restorasyona kadar birçok konu 

başlığında geniş bir koleksiyona sahiptir. 

Art&Architecture Archive daha önceleri dijital olarak erişilemeyen birçok yayına 

erişimi sağlamaktadır. Kütüphaneler yırtık ve eskimiş bu basılı sayıları dijital 

kopyaları ile değiştirebilmektedirler. ProQuest’in güçlü ara yüzü aracılığıyla 

kullanıcılar tam metin arama yapabilmekte, makale ve reklamlara ulaşabilmekte, 

içerikteki çizimleri, resimleri ve teknik planları görüntüleyebilmektedir. 



Art&Architecture Archive basılı dergi abonelikleri iş yükünü azaltmakta 

yenileme, arşivleme ve raflara yerleştirme gibi iş yüklerini azaltarak kütüphane 

bütçesine yardımcı olmaktadır. 

 

Konu Kapsamı: 

• Art - Architecture - Fine Art 

• Photography - Studio Art - Decorative & Visual Arts 

• Architectural, Art, Cultural, Economic, Social History - Art Trade 

• Graphic, Industrial, Interior Design 

İçerdiği Başlıklar: 

Collection 1 
 

• American Craft (1979-2005) 

• Aperture (1952-2005) 

• Apollo (1925-2005) 

• The Architects' Journal (1929-2005)  

• The Architectural Review (1896-2005)  

• Art and AsiaPacific (1993-2005) 

• Art Monthly (1976-2005) 

• The Bead Journal (1974-1978) 

• The British Journal of Photography (1860-2005) 

• C Magazine - iterations include: C: A Critical Visual Art Magazine (1983-

1986) 

• C Magazine (1986-1987, 1992-2005) 

• The Canadian Architect (1955-2005) 

• Ceramics Technical (1995-2005)  

• Craft Horizons - iterations include: Craft Horizons (1941-1978) 

• Craft Horizons with Craft World (1978-1979) 

• Eye: The International Review of Graphic Design (1991-2005) 



• Graphis (1944-2005) 

• Ornament (1979-2005) 

• Print (1940-2005) 

• Sculptors International (1982-1985) 

• Sculpture (1987-2005) 

• Southwest Art (1973-2005) 

 

           Collection 2 

 

• Antique Collector (1930-1996) 

• Border Crossings (1977-2015) 

• Building Design (1969-2014) 

• Casabella (1928-2015) 

• Connoisseur (1901-1992) 

• Contract (1960-2015) 

• Crit. (1976-2015) 

• Frame (1998-2015) 

• Goya (1954-2015) 

• Hospitality Design : HD (1979-2015) House Beautiful (1989-2015) 
 

• How (1985-2015) 

• I D (1954-2010) 

• Make (1982-2002) 

• Mark (2005-2015) 

• Popular Photography (1937-2015) 


