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Değişen Dünya

• 1950’li y ıllara kadar üretim için 
sermaye, i şgücü, enerji ve 
hammadde önemli girdiler olarak 
kabul ediliyordu.

• Bug ünü farklı kılan unsurlardan 
birisi, artan bilgi ihtiyac ıdır.

• Bilgi artık üretim için vazge çilmez 
girdilerden birisidir.



Bilgi Depoları

• Çağlar boyunca en önemli bilgi 
depoları aras ında k ütüphanelerin 
önemli bir yeri olmu ştur.

• Tarihte ünlü kentler, ayn ı zamanda 
ünlü kütüphaneleri ile an ılmışlard ır.

• Kentler, üniversiteler ve 
kütüphaneler birlikte övg üyle dilden 
dile anlatılm ıştır.



Değişen Kütüphane

• Yazının bulunu şundan bu yana üretilmi ş

yazılı eserlerin de ğeri asla 
değişmeyecektir. Bunlar insanlık tarihinin 
önemli örnekleri olarak kütüphanelerde 
yerlerini koruyacaklard ır.

• Diğer yandan bili şim ve ileti şim 
alanlarındaki de ğişme ve geli şmeler, kitap 
ve kütüphane kavramlarına da yeni 
boyutlar getirmi ştir.



Eskisi Böyledi…



Bilgiye ve Kitaba Erişmek

• Bir kitaba sahip olmak kadar ona 
hızla eri şebilmek de önemlidir.

• Eğer bir kitap eri şim uzaklı ğında 
değilse, onu yok sayabilirsiniz.

• Eğer  kitaba eri şimde 
zorlan ıyorsan ız, bu takdirde enerjinizi 
fikrî üretim d ışı nedenlerle 
yitiriyorsunuz demektir.



Yeni E-Kitaplarımız



Kütüphane Otomasyonu

• Kitaba kolay eri şimi ihtiyac ı, bili şim 
teknolojilerinin geli şmesiyle birlikte 
Kütüphane Otomasyonu Sistemi’nin 
gelişmesine ve yayg ınlaşmasına 
neden olmu ştur.

• Böylece k ütüphanelerdeki kitaplara 
veya benzeri kaynaklara ula şmak 
kolayla şmıştır.



Kütüphane Otomasyonu

• Kütüphane otomasyonu, 
kütüphanecilik hizmetlerinin 
bilgisayara dayalı olarak verilmesi 
demektir.

• Bu otomasyon sistemi içinde belge 
sağlamak, kataloglama yapmak, 
rezervasyon yapmak ve s üreli 
yayınların denetimi gibi i şler vard ır.



Kütüphane Otomasyonu

• Özetle; kütüphane otomasyonu sistemi, 
çağdaş kütüphanecilik anlayı şının önemli 
unsurlarından birisidir.

• Bu sayede insan faktöründen olu şan bazı
hatalar ortadan kalkarken, okuyucuların ve 
görevlilerin fiziksel kütüphanede veya 
Internet’in sanal ortam ında kitap bilgisine 
erişmeleri kolayla şmıştır.



Otomasyonun Kolaylıkları

• Bilgisayarlı kütüphane otomasyonu 
sistemleri, bug ün bize

• Kataloglama,
• Sorgulama, katalog tarama,
• Dolaşım,
• Rezervasyon,
• Raporlama
gibi yararlar ve kolaylıklar sa ğlıyor.



Bilişim ve Kitap



Elektronik Kitap: E-Kitap

• Kitapların say ısal (dijital) ortamda 
depolanabilir olmas ı yeni türden bir 
kitap kavram ı oluşturmu ştur.

• Bilgisayar ortam ında saklanan yeni 
kitap türüne e-kitap adını veriyoruz.

• Bazı bilgisayar programları arac ılığı
ile e-kitaplar say ısal ortamda 
oluşturulup depolan ıyor.



E-Kitap



Elektronik Kütüphane

• E-kitapların depoland ığı ve kullan ıcıların 
erişimine açıld ığı kütüphanelere e-
kütüphane adı veriliyor.

• Bunlar, sunucu (server) ad ı verilen b üyük 
bilgisayar sistemleri üzerinde 
bulunuyorlar.

• Yerel ağlar veya Internet aracılı ğı ile bu 
kütüphanelere eri şmek m ümkün oluyor.



E-Kütüphane
• Günümüzde e-kütüphaneler b üyük bir 

hızla çeşitlenip geli şiyor.
• Bu sanal ortamlarda e-kitaplar d ışında 

engellilerin kullan ımına uygun, bilgisayar 
ağından eri şilebilen sesli kitaplar da 
bulunuyor.

• Görsel tabanlı multimedya alan ındaki 
ilerlemeyi ise takip etmek bile zor. Video 
film ve belgesel kütüphaneleri h ızla 
yayg ınlaşıyor.



Yeni Bilgi Depolama Türleri

• Kitap ve mikrofilme ek olarak belge, ses, 
müzik, g örüntü depolamak için yeni 
ortamlar geli ştirildi.

• Bunlar arasında CD ve DVD türleri bug ün 
giderek daha yayg ın olarak kullan ılıyor.

• Bug ünün kütüphanelerinin bir b ölümü, CD 
ve DVD koleksiyonlarından olu şuyor.



Bilgi-Belge Merkezi

• Tüm bu geli şmeler ve az sonra 
değineceğim di ğer ilerlemeler 
nedeniyle k ütüphane s özcüğünü
belki de bir ba şka tabirle 
değiştirece ğiz.

• Bug ünün k ütüphanesi, giderek bir 
Tümleşik Bilgi-Belge Merkezi olmaya 
aday g örünüyor.



Akıllı Kütüphane

• Akıllı kütüphane kavram ının, sözünü
ettiğim tümle şik bilgi-belge merkezinin 
çalışma anlayı şı oldu ğunu söyleyebiliriz.

• Akıllı kütüphanecilikte veri madencili ği adı
verilen bir yakla şım kullan ılıyor.

• Bu yakla şımdaki amaç; hizmet kalitesini, 
kütüphane performansını ve okuyucu 
memnuniyetini artırmaktır.



Kütüphaneci ?



Akıllı Kütüphane

• Akıllı kütüphanecilikte veri 
madencili ği, hem okuyucular hem de 
kütüphane g örevlileri için bir ileri 
bili şim teknolojisi kullan ımı anlam ına 
geliyor.

• Bu sayede istatistiksel analizler, 
yapay zeka uygulamaları
gerçekle ştirmek m ümk ün oluyor.



Veri Madenciliği

• Veri madencili ğinin kullan ılması ile yerel 
ağdan veya Internet’ten kütüphaneye 
bağlanan kullan ıcılar hakkında bilgiler 
ediniyoruz.

• Böylece “kütüphaneye kimler ba ğlanıyor”, 
“hangi aralıkta ba ğlanm ışlar”, “hangi 
hizmeti kullanm ışlar” gibi soruların 
cevaplarını alabiliriz.



Veri Madenciliği

• Bu soruların cevapları sayesinde; 
kütüphanenin hangi b ölümlerinin ne 
sıklıkta kullan ıld ığı, nasıl daha verimli 
kullan ıma sunulabilece ği gibi 
sonu çlar elde edebiliriz.

• Böylece k ütüphane, s ürekli geli şen 
bir kimli ğe kavuşacaktır.



Yeni Eğitim

• Günümüzde e ğitim, g ünlük ya şamın 
süreklili ği olan bir parças ı haline 
geldi.

• Bu nedenle; “uzaktan ö ğretim ”, 
“Internet’e dayalı ö ğretim ” gibi yeni 
yaklaşımlar daha çok ilgi g örmeye 
başladı.



Yeni Eğitim ve Kütüphane

• Eğitim konusundaki yeni ihtiyaçlar, yeni e-
kütüphane kavramları ile birlikte kolaylıkla 
içiçe geçiyor.

• Ağ ve Internet ortamlarında çift yönlü
ileti şim, sanal olarak payla şılan beyaz 
tahtalar, belge geli ştirmede sanal 
payla şım, kolay dosya transferi… Tüm 
bunlar etkile şimli d ünyan ın yenilikleri.



Değişen Dünya

• Hızlı ilerleme, bilginin de h ızla 
eskimesine neden oluyor.

• Eğitimli i şgücü açı ğı, eğitime ve 
bilgiye ula şmayı acil hale getiriyor.

• Ayn ı eğitime ve bilgiye ihtiyac ı
olanlar, D ünya ’nın her yan ına 
yayılmış halde.



Değişen Dünya

• Eğitime ihtiyac ı olan n üfus, b üyük bir 
hızla artıyor.

• Çalışma koşullarının esnekli ği, eğitim 
ve bilgiye eri şim ko şullarının da 
esnek olmas ını gerektiriyor.

• İstenen h ızla, mesafeyi dikkate 
almaks ızın bilgiye ula şmak önemli 
hale geliyor.



Yeni Kütüphane Anlayışı

• İşte; tüm bu anlattıklarım, yeni bir 
kütüphane anlay ışına geçmemiz 
gereğini vurguluyor.

• Eski şehir de tüm bu ko şulları yerine 
getiren yeni ve ça ğdaş kütüphaneleri 
özlüyor.



Bitirirken

• Beni dinlemekte g österdi ğiniz nazik 
sabrınız ve zarif ilginiz için te şekkür 
ederim.

Gürcan Banger


