
Pontos chave
Contém monografias, relatórios, séries, jornais e periódicos, transmissões de rádio e TV

Ideal para pesquisa militar, sócio-econômica, política, ambiental, e de problemas e acontecimentos científicos/tecnológicos
Material traduzido para o inglês possibilita pesquisadores explorarem vasto material científico estrangeiro

Sumário 
Essa coleção única – totalmente pesquisável pela primeira vez- oferece traduções para o inglês de monografias, relatórios, séries, 
artigos de jornais, periódicos, artigos de jornais, transmissões de rádio e TV de várias regiões do mundo. Com ênfase em países 
comunistas e em deselvolvimeno, esta coleção digital contém um material rico e raramente disponível. Poucas bibliotecas e uni-
versidades fora da CIA e Biblioteca do Congresso Americano possuem uma edição completa em microfiche, especialmente com 
cobertura desse período.

Materiais traduzidos para o inglês, formam uma fonte de pesquisa acessível
Oferecendo milhões de páginas de mais de 130,000 relatórios, a coleção da Readex Relatórios da Joint Publication Research 
Service (JPRS) 1957-1995 disponibiliza a pesquisadores a um vasto recurso de material estrangeiro. Esses relaórios, alguns bem 
raros, são ideais para pesquisa militar, sócio-econômica, política, ambiental, científica e tecnológica. A coleção da Readex oferece 
uma interface intuitiva, que inclui pesquisa por texto,  pesquisa por metadados e índice bibliográfico para cada relatório JPRS.

Sobre a Joint Publications Research Service
JPRS foi estabelecido em março de 1957, como parte do Departamento de Comércio de Serviços Tecnológicos Americano, depois 
de 6 meses que a União Soviética lançou o Sputnik 1. Servindo como uma unidade da CIA, os funcionários da JPRS preparam 
traduções para o uso do governo americano, várias agências e pesquisa da comunidade industrial. Durante a Guerra Fria, esses 
relatórios foram somente traduzidos, e não analisados ou comentados, e tinham um ênfase em assuntos científicos e de tecno-
logia. Com o passar do tempo, a abrangência cobriu também assuntos ligados ao meio ambiente, saúde mundial, proliferação 
nuclear, e muito mais.

Essencial para pesquisadores de várias áreas
Concluindo, a abrangência dessa coleção faz dela uma ferramenta essencial para o estudo da história da ciência, economia global, 
agricultura, saúde, política cultural, relações internacionais e assuntos militares. A coleção Relatórios JPRS 1957-1995 também 
serve como um bom complemento da coleção Foreign Broadcast Information Service Daily Reports, 1941-1996.

Joint Publications Research 
Service Reports, 
1957-1995
Arquivo de publicações em ciência, 
tecnologia e ciência social traduzidos 
para o inglês

“...jóias preciosas de informação científica e cultural da União Soviética países do 
bloco Oriental, China, Vietnam e outras áreas, dos anos 50 ao início dos anos 90.... 

pesquisadores vão, com com certeza, se beneficiar desse arquivo histórico.”
—Christopher C. Brown, Professor, Bibliotecário de Referência Tecnológica e de Documentos do Governo americano,  

Biblioteca de Penrose, Universidade de Denver
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