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Merhaba,

Üçüncüsünü Ocak ayında sunmayı planladığımız bültenimizin ikincisini sizlere sunuyoruz.
İlk bültende yer verdiğimiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yapılan 6. ANKOS
Yıllık Toplantısı’ndaki buluşmanın ardından, toplantının değerlendirilmesi, yeni toplantı ve
çalıştaylar ve diğer konsorsiyumlarla ilgili bilgileri bu yeni sayımızda bulabilirsiniz.
Üye kurumlar arasında iletişimin ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi amacıyla
yayınlamaya başladığımız “ANKOS e-Bülteni”ne katkılarınızı bekliyoruz.
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6. ANKOS Yıllık Toplantısının
Toplantısının
Ardından
6. ANKOS Yıllık Toplantısı’nda üye
kurumlara ve katılımcı firmalara dağıtmış
olduğumuz
anketin
sonucu
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme
sonucunu sizlerle paylaşmak istedik.

Gelecek
toplantılar
için
katılımcı
firmaların önerileri; serginin en az üç gün
sürmesi, bir günün sosyal etkinliğe
ayrılması, daha iyi İnternet bağlantısı, daha
geniş sergi alanı yönünde olmuştur.

Üye kurumlar, toplantıyı genel olarak ve
otel, toplantı mekanı, sunumların içeriği,
sergi, yiyecek/içecek servisi bakımından
iyi olarak değerlendirilmiştir.
Federated Searching, Açık Erişim ve
Toplumsal Arşivler Çalışma Grubu ve
BMJ’ nin sunumları en beğenilen sunumlar
olmuştur.
Gelecek toplantılar için sunulan öneriler
arasında; firma sunumlarının sayısının
azaltılması, mesleki gelişimi sağlayacak
konuların seçilmesi, stand alanlarına daha
geniş alan ayrılması, havaalanı bulunan bir
şehrin seçilmesi, sosyal etkinliklere yer
verilmesi konularına dikkat çekilmiştir.
Katılımcı firmalar ise toplantı öncesini,
kalınan otelleri, çalışanları, sergiyi ve
toplantıyı genel olarak iyi şeklinde
değerlendirmişlerdir.

ANKOS Araştırma Grupları
Grupları
ANKOS bünyesinde oluşturulan
araştırma grupları şunlardır:

yeni

•

ILL Araştırma Grubu (Sema Çelikbaş
ve Mehmet Manyas)

•

Kampüs Dışı Erişim Araştırma Grubu
(Belgin Gülercan, İbrahim Gençbüyür
ve Yusuf Yalçın)

•

Ortak Arayüz Araştırma Grubu
(Asuman Akyüz, Cem Özel ve Hacer
Batı)

•

İşbirliği Araştırma Grubu (Gültekin
Gürdal, Ertuğrul Çimen ve Gülsevil
Turan)

ICOLC
Fall 2006 8th European Meeting
11-14 Ekim 2006, Roma, İtalya
http://icolc06.briccaevents.it/
ANKOS'u temsilen Bülent Karasözen ve
Ayhan Kaygusuz'un "Patterns of Electronic
Journal Usage within Anatolian University
Library Consortium" başlıklı bildiriyle
katıldıkları bu toplantıda kullanım ve
hizmetlerin ölçülmesi, koruma ve erişim,
lisans anlaşmaları modelleri, kaynak
paylaşımı, sayısallaştırma gibi ana temalar
altında çeşitli konular tartışılmıştır.

Yürütme Kurulu üyeliklerinden ayrılan Sayın
Phyllis Erdoğan, Hale Baltepe ve Turhan
Yılmaz'a da ANKOS'un yapılanmasındaki

emek
ve
desteklerinden
şükranlarımızı sunuyoruz.

dolayı

Toplantıya ev sahipliği yapan Yakın Doğu
Üniversitesi
Büyük
Kütüphanesi’ne
teşekkür ediyoruz.

Daire Başkanları Toplantısı
Yakın Doğu
Doğu Üniversitesi,
Üniversitesi, K KTC
KTC
15-16 Eylül 2006 tarihlerinde Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu
Üniversitesi’nde
kütüphane
daire
başkanları/kütüphane
müdürlerinin
katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantıda aşağıdaki konular
görüşülmüş ve bir sonuç raporu
hazırlanmıştır:
•

Konsorsiyum çalışmalarının
değerlendirilmesi ve 2007 yılı
abonelikleri

•

Kütüphanelerarası işbirliği alanlarının
belirlenmesi

•

Boşalan ANKOS Yürütme Kurulu
üyeliklerinin yerine yeni üyelerin
seçilmesi

Yapılan seçim sonucu ANKOS Yürütme
Kurulu’na Doğan Tunç, Ertuğrul Çimen ve
Leylâ Kanık seçilmişlerdir, kendilerini
kutluyoruz.

“Kurumsal Arşivler,
Arşivler, e- Kitaplar
ve Uzun Süreli Koruma”
Çalıştayı
Çalıştayı
26-27 Ekim tarihlerinde ANKOS Yürütme
Kurulu üyeleri, veri tabanı sorumluları,
çalışma ve araştırma grubu üyelerinin
katılımıyla
Sabancı
Üniversitesi’nde
gerçekleştirilecek
olan
Kurumsal
Arşivler, e- Kitaplar ve Uzun Süreli
Koruma konulu Çalıştay’da dört davetli
konuşmacı aşağıdaki başlıklarda sunumlar
yapacaklardır:
•

“Developing the market place: The role
of consortia in bringing about new
business models and services” / David
Ball

•

“Long-term preservation of digital
resources:
Problems,
strategies,
approaches of the Bavarian State
Library” / Gregor Horstkemper

•

“Your institutional repository: What it
can do for your institution and what
your institution can do for the
repository” / Alma Swan

•

“Institutional repositories: Current
development, future promise” / David
F. Kohl

Bu Çalıştay’a ev sahipliği yapan Sabancı
Üniversitesi Bilgi Merkezi’ne ve destek
sağlayan Elsevier ve Ebrary’e teşekkür
ediyoruz.
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Konsorsiyum/Toplantı Duyuruları
 SPARC Avrupa Kurumsal Arşivler
Toplantısı
18-20 Ekim 2006 tarihleri arasında
İskoçya’da Glasgow Üniversitesi’nde
gerçekleştirilecek olan toplantının
ayrıntılı
bilgilerine
http://www.arl.org/sparc/ adresinden
erişebilirsiniz.
 ICDL (International Conference on
Digital Libraries) konferansı
Konferans bu sene 5-8 Aralık 2006
tarihleri
arasında,
Yeni
Delhi,
Hindistan’da
gerçekleştirilecektir.
Konferansın ana konusu “Dijital
Kütüphaneler: Dünya Çapında Erişim
İçin Enformasyon Yönetimi” dir.
Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantı
adresini kullanabilirsiniz.
http://static.teriin.org/events/icdl/

 CERL (Consortium of European
Research Libraries) Semineri
Seminer 10 Kasım 2006 tarihinde
Budapeşte’de gerçekleştirilecektir. Bu
sene seminerin konusu “Imprints and
owners: Recording the cultural
geography of Europe” başlığını
taşımaktadır.
Seminer
hakkında
ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki
bağlantı adresini kullanabilirsiniz.
http://www.cerl.org/CERL/budapest_se
minar_2006.htm
 ICDL (International Conference on
Digital Libraries) Toplantısı
5-8
Aralık
2006
tarihlerinde
Hindistan’da gerçekleştirilecek olan
toplantının ayrıntılı bilgileri için
aşağıdaki
bağlantı
adresini
kullanabilirsiniz.
www.teriin.org/events/icdl

