Bridgeman Education

Güzel sanatlar, kültür ve tarih konularında dünya’nın en önde gelen
eğitsel görüntü kaynaklarına erişim

Bridgeman Sanat Kütüphanesi’nin online eğitim kaynağı olan Bridgeman Education; güzel sanatlar,
mimari, kültür ve tarih alanlarında dünyanın en önde gelen görüntü içeriklerine erişim sunmaktadır.
Bridgeman websitesi eğitim ve öğrenim alanında kullanılmak üzere 2.000.000’den fazla yüksek
çözünürlüğe sahip görüntü içeriğine yasal olarak erişim sağlamaktadır.
Bridgeman Education; tarih öncesi zamandan günümüze kadar tüm peridyolarda var olmuş tüm
medeniyetlere ait görüntü içeriklerine erişim vermektedir. Avrupa- Batı dünyası sanat eserleri ve kıtalararası
ve disiplinlerarası eserleri kapsayan müzeler, galeriler, özel koleksiyonlar, fotoğrafçılar ve sanatçılara ait
içerikler erişim kapsamında bulunmaktadır.
Temel Özellikler:
Koleksiyon büyüklüğü: Toplam 2.000.000’den fazla yüksek kalitede görüntü içeriği bulunmaktadır, koleksiyona
ayda 500 adet yeni içerik ekstra ücret ödenmeksizin erişim kapsamına eklenmektedir.
Yasallık: Online erişime sunulan görüntü içeriklerinin her birine ait eğitim amaçlı kullanım için telif hakkı
bulunmaktadır.
Disiplinlerarası Kapsam: Sanat Tarihi, Tıp, Moda, Tasarım, Tarih, Coğrafya, Politika, Bilim, Antropoloji, Mimari
ve daha birçok konu alanında görüntü içeriklerine erişim imkanı
Geniş kapsamlı metadatalar (üst veri): Geniş kapsamlı meta data’lar görüntü içeriklerinin ve referanslarının
kolay bulunmasını sağlamaktadır
Kullanım özellikleri:
Kaydetme, e-mail gönderme, bilgisayara indirme ve görüntü içeriklerini slayt gösterisi olarak oynatma
word dosyalarında, powerpoint sunumlarında öğrenim materyali olarak kullanma seçenekleri ve detaylı
inceleme için zoom (yakınlaştırma) özelliği
Konular ve Medya
Bridgeman Education arşivi hergün güncellenmekte ve yeni materyaller veri tabanına eklenmektedir.
Sürekli güncellenen kapsam içeriği kullanıcılara çok çeşitli uzmanlık alanlarında sürekli genişlemekte olan
referans bilgilere erişim imkanı sunmaktadır. Çok çeşitli konu alanlarında sunulan Bridgeman görüntü içerikleri,
detaylı içerik görüntüleme sistemi ile kullanıcılar için çok önemli bir referans kaynağı ve görsel destek özelliği
oluşturmaktadır.

Konu Alanları
Tarih
Bilim & Tıp
Din & Filozofi
Politika
Edebiyat & Tiyatro
Mimarlık
Medya:

Fotoğrafçılık
Heykelcilik
El yazmaları

Spor
Coğrafya ve Doğa
Müzik
Vatandaşlık
Etnografya
Arkeoloji

Görsel Sanatlar
Boyama
Gravürler

Bridgeman Education Görüntü İçerikleri

Bridgeman Education, Bridgeman Sanat Kütüphanesi’nin online eğitim kaynağıdır ve görüntü
içeriklerinin arşivlenmesi konusunda 30 yıllık deneyime sahiptir. İçerik kapsamındaki tüm görüntü
içerikleri geliştirilmiş metadatalar içermektedir. Her görüntü içeriği; Bridgeman Sanat Tarihi katalogu
çalışanları tarafından ayrı ayrı ele alınarak doğru olarak yerleştirildikleri, kolay arama ve düzeltmeler için
doğru indekslendiklerinden emin olunduktan sonra veri tabanına aktarılmaktadır.

İmaj Çözünürlük Oranları

İçerik kapsamındaki resimler çeşitli çözünürlük oranlarına sahiptirler: yakınlaştırma için 2000x2000 pixel ve
bilgisayara indirmek için 600x800 pixel. Eğer daha yüksek çözünürlükte görüntü elde etmek isterseniz,
lütfen Bridgeman Education ile iletişime geçiniz. Talep ettiğiniz dosyalar tarafınıza ek bir ücret ödenmeksizin
gönderilecektir.

Ücretsiz Deneme

Ücretsiz deneme erişimi ve Bridgeman Education ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime
geçiniz. bilgi@geminiltd.com.tr
www.geminiltd.com.tr

