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Fatos rápidos
• Um acervo de riqueza
incomparável de material
de fonte primária sobre
história e política norteamericana
• Mais de 415 mil
documentos individuais
em mais de 14 mil
volumes do 15º
Congresso até o 103o
Congresso
• Novas imagens digitais
de qualidade de cada
publicação, incluindo
aproximadamente 56 mil
mapas

A edição definitiva de um acervo essencial do governo dos EUA
A série única mais importante das publicações
do governo americano, o Conjunto de Série do
Congresso dos EUA é um acervo amplamente
inexplorado de material de fonte primária sobre
pessoas, problemas e eventos da história e da
política americana. A edição digital da Readex
deste tesouro nacional, os Relatórios, Documentos
e Diários do Senado dos EUA e da Câmara dos
Representantes, é a replica mais completa e
precisa disponível.
Apresenta todas as publicações desde o 15o Congresso até o 103º Congresso, incluindo
itens faltantes em outras edições, o Conjunto de Séries do Congresso dos EUA da
Readex de 1817-1994 contém mais de 415 mil documentos individuais em mais de
14 mil volumes. Concebido para pesquisa legislativa e histórica, a edição digital
da Readex apresenta recursos de procura únicos e metadados amplos, oferecendo
novas oportunidades de pesquisa para estudantes e acadêmicos nos campos cultural,
econômico, étnico, governamental, militar, de história e ciência política e outras
áreas. A Readex usa os volumes originais para criar ótimas imagens digitais de cada
publicação, incluindo aproximadamente 56 mil mapas. Mais de 8 mil ilustrações
aparecem em cor de alta resolução.

Amplos registros bibliográficos para resultados de pesquisa superiores
• Amplos registros
bibliográficos para
resultados de pesquisa
superior
• Novas oportunidades de
pesquisa para estudantes
e acadêmicos da área
de humanas e de ciências
sociais
• Parcerias em uma
iniciativa nacional:
Dartmouth College,
Biblioteca do Senado dos
EUA, Biblioteca do Estado
de Vermont, A Biblioteca
do Congresso e a Stanford
University

Para assegurar os melhores resultados de pesquisa possíveis, a Readex cria
sistematicamente toda nova indexação de termos de assunto, de agências executivas
e de números de contas, bem como de nomes pessoais de comitês e geográficos. Além
disso, o Conjunto de Séries da Readex oferece links ativos de termos em registros
bibliográficos que possibilitam uma recuperação rápida de publicações relacionadas, um
thesaurus, uma indexação de nível de mapa e OpenURLs para cada publicação. Registros
de catálogo em formato MARC também estão disponíveis no Readex.

Parcerias em iniciativa nacional
Com a cooperação da Biblioteca do Darmouth College, a Readex está digitalizando o
Conjunto de Séries completo de volumes impressos existentes na Biblioteca BakerBerry. Materiais adicionais não disponíveis em Dartmouth estão sendo fornecidos
pela Biblioteca do Senado dos EUA, pela Biblioteca do Estado de Vermont e pela
Universidade de Vermont. A Readex está digitalizando mapas em cores da Biblioteca
do Congresso e está trabalhando com a Universidade de Stanford para criar registros de
Dublin Core (DC).

Maiores oportunidades de pesquisa
Além disso, o Conjunto de Séries do Congresso dos EUA, 1817-1994, permite pesquisa
cruzada com todos os acervos em Publicações Governamentais Históricas da América,
incluindo os Documentos do Estado Americano, 1789-1838, Diários da Câmara e do
Senado e os Diários Executivos do Senado, bem como todos os outros acervos de
Archive Americana.
Para obter mais informações ou para obter um teste do produto, entre em contato
com a Readex pelo telefone 800-762-8182 ou pelo e-mail sales@readex.com
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