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Coleção completa de livros e jornais/revistas científicas para pesquisa multidisciplinar da história da ciência

Milhões de publicações que traçam a história da ciência, tecnologia, filosofia, astronomia, música e muito mais
Apresenta as primeira edições de trabalhos científicos inovadores, complementados pela literatura ampla que os cerca

Resumo 
Landmarks of Science apresenta uma coleção de microfiche (Landmarks of Science & Landmarks of Science II Monografias) 
que engloba cinco séculos de literatura científica impressa, assim como uma coleção de microfilme (Landmarks II- Scientific 
Journals) com material até mesmo do século XVII. A coleção apresenta milhões de publicações que mostram história da ciência, 
tecnologia, civilização ocidental e muito mais. É ideal para traçar o desenvolvimento de princípios científicos. A coleção também 
facilita estudos multidisciplinares com currículos de história, letras, filosofia, astronomia, música e ciência.

Monografias
Landmarks of Science & Landmarks II são obras  que relatam a história da ciência – do início da impressão gráfica até o início 
do século XX. Essas coleções incluem também as primeiras edições de trabalhos científicos famosos. As principais línguas 
representadas são inglês, francês, alemão, latim e italiano, mas trabalhos em outras línguas também estão disponíveis. Houve 
uma tentativa de incluir traduções para o inglês contemporâneo, quando possível. Não existe duplicação de conteúdo entre 
Landmarks of Science e a sua continuação, Landmarks of Science II.

Periódicos
Landmarks II-Scientific Journals foi criado para colocar a disposição a literatura de periódicos da segunda metade do século 
XVII  até o século XIX. Landmarks of Science II- Scientific Journal, suplementa as milhões de páginas de monografias em 
Landmarks of Science. O “Catálogo de Séries Científicas, 1663-1875” de Samular Scudder serve como base bibliográfica. 

Em meados do século XVII, periódicos surgiram e tem sido desde então uma alternativa e complemento à publicações 
monográficas de cunho científico. Muitas vezes outras coleções apresentam páginas perdidas ou volumes que não são 
encontrados. Em contraste, a Readex usa várias fontes necessárias para fornecer a cópia mais completa possível.

• Landmarks of Science: 3.858 monografias em 26.592 microfichas de haleto de prata
• Landmarks II- Monografias: 4.861 monografias em 62.067 microfichas de haleto de prata
• Landmarks II- Scientific Journals: 119 revistas em 906 rolos de microficha de haleto de prata

Landmarks of Science
Registro profundo de séculos de 
pensamento científico 

DESCUBRA MAIS SOBRE A HISTÓRIA DA CIÊNCIA
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