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Akademik Bilişim 2001

Atama

1-2 Şubat 2001 tarihleri arasında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde Samsunda düzenlene
cek olan “Akademik Bilişim” toplan
tısında bildiriler, eğitim seminerleri
ve yapılandırılmış çalışma grupları
çerçevesinde; bilgi teknolojileri alt
yapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimi
konularını ulusal düzeyde tanıtmak,
tartışmak, deneyimleri paylaşmak
ve ortak politika belirlemek amaç
lanmaktadır. Toplantının içeriğini
belirleyen ana konular, temel bilişim
eğitimi, kampüs bilgisayar ağları,
yazılım geliştirme, araştırmada bili
şim, Internet servislerinin çalıştırıl
ması, elektronik kütüphaneler, ulu
sal ve kurumsal ağ yapıları, üniveriste bilişim sistemleri, yüksek başarımlı hesaplama, medikal. bilişim,
uzaktan eğitim ve Internet destekli
eğitim başlıklarını taşımaktadır.
Toplantının içeriğini belirleme ve
katılım bağlamında herkese açık
olan “Akademik Bilişim” için bildiri
özetleri
ve
oturum
önerileri,
31.12.2000 tarihine kadar bilgi@ab.org.tr adresine iletilebilir. Ay
rıca toplantıyla ilgili hertürlü bilgi
ve iletişim için http://ab.org.tr adresi
kullanılabilir.

Doç. Dr. Ayşe Üstün İstanbul Üni
versitesi Arşivcilik Bölümü’nde bö
lüm başkan yardımcısı olarak göre
ve başlamıştır. Sayın Üstün’e yeni
görevinde de başarılarının devamını
diliyoruz.

A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nün Dizi Konferansları

DTCF Kütüphanecilik Bölümü, mes
lektaşlarımızın ve öğrencilerin bir
araya getirilmesi ve bilgi alışverişin
de bulunulması, kuram-uygulama
etkileşiminin sağlanması amacıyla
bir platform oluşturmak üzere, her
ay bir konunun ele alındığı konfe
rans dizisinin Kasım ayı etkinliğin
de Selma Aslan “Değişen Dünyamız
da Kütüphanecilik”. Aralık ayı et
kinliğinde Pınar Erzurumluoğlu
“Üniversite Kütüphaneleri Arası İş
birliği: Konsorsiyumlar” başlığını ta
şıyan konferanslarını sunmuşlardır.

Konferans Dizisi’nin Aralık ayı su
numunda Rıdvan Bozkurt “Toplam
Kalite Yönetimi ve Kütüphaneler”
başlıklı konuyu ele alacaktır.
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Balkan Ülkeleri Buluşması
Kütüphanecilik alanında ülkemizde
ki gelişmeleri tanıtmak, diğer ülke
lerdeki mesleki çalışmaları izlemek
ve kültürel bağları güçlendirmek
amacıyla Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nce 29 Kasım-01 Aralık
2000 tarihleri arasında Ankara’da,
Balkan ülkelerinden (Arnavutluk,
Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırva
tistan, Makedonya, Moldova, Ro
manya, Yugoslavya ve Yunanistan)
kütüphanecilerin davet edildiği,
21.yüzyılda kütüphanecilik konusu
nun tartışılacağı “ Balkan Kütüpha
necileri Buluşması” adlı bir etkinlik
gerçekleştirilmiştir.
Derneğimizin de destek verdiği et
kinlik 29 Kasım 2000 günü Milli Kü
tüphane Konferans Salonunda, saat
10:30’da yapılan açılış töreni ile baş
ladı. Üç gün boyunca toplam altı
oturumda etkinliğe katılan ülkelerin
kütüphanecileri, ülkelerindeki kü
tüphaneler, kütüphanecilik ve kü
tüphane hizmetlerindeki yeni yöne
lişler konusunda bilgi aktarımında
bulundular. “Kütüphaneciler Buluş
ması kültürel ve sanatsal etkinlik
lerle de zenginleştirildi”

INET-TR 2000 Konferansı yapıldı.

Bu yıl 9-11 Kasım tarihlerinde Har
biye Askeri Müzede altmcısı yapılan
Internet 2000 toplantısında önceki
yıllarda olduğu gibi derneğimiz yine
aktif rol oynadı. Yoğun bir katılımla
gerçekleşen toplantılarda bireysel

501

bildiri ve panellere verilen katkı ya
nında okul kütüphaneleri, üniversi
te kütüphaneleri, kütüphanecilik
bölümlerinde Internet eğitimi, Tıp
kütüphaneciliği ve bilgi belge yöneti
mi gibi çalışma öbeklerinde dernek
yönetim kurulundan arkadaşlarımız
aktif olarak katıldılar ve destek ver
diler.
Konferansın son günü gerçekleştiri
len e-Türkiye forumunda Türki
ye’nin Internet’e taşınması konu
sunda kütüphanelerimizin rolü ve
kütüphanecilere düşen göreve iliş
kin olarak yapılması gerekenler dile
getirildi.

INET-TR 2000 Konferansı E-Türkiye Forumu: Bilgi-Belge Profes
yonelleri Perspektifi

9-11 Kasım 2001 tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlenen Inet-tr top
lantısında E-Türkiye Forumu’nda
Türk Kütüphaneciler Derneği adına
okunan bildiri metninin özeti aşağı
da sunulmuştur:
Kütüphaneler tarihsel süreç içinde
her türlü bilgi kaynağını kullanıcıla
rının hizmetine sunan ve parçası bu
lunduğu toplumun bilgi gereksinim
lerini karşılamada en önde gelen ku
rumlar olmuşlardır. Tarihsel süreç
içinde bilginin tutulduğu formatlar
ve bilgi hizmetlerinde kullanılan
araçlar ve yaklaşımlar değişiklik
göstermekle birlikte kütüphanelerin
bilgi ve kaynaklarını toplumun hiz
metine sunma hedeflerinde bir deği
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şiklik olmamıştır. Bu yaklaşımın do
ğal sonucu olarak, bir bilgi kaynağı
ve bilgi erişim aracı olarak inter
netin kullanımın ülkemizde yaygın
laştırılması, ve bu zengin kaynaktan
yeterince yararlanılabilmesi için,
batı ülkelerinde olduğu gibi ülke
mizde de kütüphaneler önemli plat
formlardan biridir. “E-Türkiye” foru
muna yönelik olarak Türk Kütüpha
neciler Derneği’nin görüşleri, aşağı
da özetlenmiştir:

• Basılı ve elektronik kaynaklara
Internet üzerinden erişimin sağ
lanması, kütüphane Web’lerin
yaygınlaştırılması.
• Internet bilgi kaynaklarının doğ
ruluk, güvenilirlik açısından de
ğerlendirilerek, değerlendirilmiş
kaynaklara kütüphane Web’leri
aracılığıyla erişimin sağlanması,
katma değerli bilgi hizmetlerinin
verilmesi,
• Internet kullanımın yaygınlaştı
rılmasında özellikle dört bir tara
fına yayılmış bulunan halk kü
tüphanelerinin aktif rol alması
nın sağlanması,
• Bilgilenme- hakkı, bilgilenme öz
gürlüğü bağlamında Internet
kaynaklarının fırsat eşitliği ilkesi
çerçevesinde, Internet erişim ola
naklarından yoksun olan toplum
bireylerini özellikle halk kütüp
hanelerinde oluşturulacak “Inter
net Servisleri” aracılığıyla hizmet
verilmesi,
• Devlet arşivlerinin Internet üze
rinden kullanıma açılması,
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Ülkemizin Internet’e taşınması he
define ulaşmada etkili olacaktır.

Nüfusumuzun Yüzde 6.1’i Üni
versite Mezunu

Cumhuriyet Gazetesi’nin 27.11.2000
tarihli sayısında verilen haberde; ül
kemiz nüfusunun sadece yüzde 6.1’i
üniversite mezunu.
Türkiye’de nüfusun yüzde 82.3’ü il
köğretim, yüzde 11.6’sı lise, yüzde
6.1’i yükseköğretim mezunu. Sekiz
yıllık kesintisiz temel eğitime karşın
Türkiye, eğitimli insan ve eğitime
ayrılan kaynaklar bakımından
OECD ortalamalarının gerisinde
kaldı. Gazete haberine göre OECD
ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştır
malı eğitim tablosu şöyle:
îlköğr.
ABD

Lise Yükseköğr.
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Okul Kütüphanecileri Sürekli
Çalışma Grubu
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ça

tısı altında “Okul Kütüphanecileri Sü
rekli Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.

24.10.2000 tarihinde TKD Genel Merke-
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zi’nde, Ankara’daki 7 okuldan 17 kütüp

ÜNAK 5. Olağan Genel Kurulu

hanecinin yaptığı toplantı sonunda grup
oluşturulmasına

karar

verilmiş

ve

TKD’ye yapılan yazılı başvurunun olum
lu bulunması sonucu “Okul Kütüphane
cileri Sürekli Çalışma Grubu” resmi

kimlik kazanmıştır. Grubun amaç ve he
defleri belirlenmiş, ayrıca Okul Kütüp

haneleri Tartışma Listesi açılmıştır,
http ://w ww. egroup s. com/invite/okul_kütüphanecileri Internet adresinden “join”

linkine basılarak listeye abone olunabil-

ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kü
tüphanecileri Derneği) Olağan Ge
nel Kurulu 17 Kasım 2000 tarihinde
yapıldı. 2000-2002 döneminde görev
yapacak yeni Yönetim Kurulu şu
isimlerden oluştu:
Hatice Kübra Bahşişoğlu
Mehmet Boz
Şelale Bozkurt
Kamil Çömlekçi
Adile Günden
Aytaç Yıldızeli

mektedir. Ayrıca kcomlekci@tedankara.kız.tr adresine e-posta göndererek de

listeye abone olunabilir.

ÜNAK Yönetim Kuruluna yeni dö
nemde başarılar dileriz.

