
Klasik Referans Hizmeti

Referans Kütüphanecisi

Kullanıcıların ihtiyaçlarının neler olduğu,
İhtiyaç duydukları bilgileri edinmede
Nasıl bir yol izledikleri,
Nasıl kullandıkları,
Ne için kullandıkları
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Referans masası, genellikle bir
kütüphaneciden anında bire bir hizmeti
gerektirmektedir. 

Nasıl ortaya çıktı

Değişen teknoloji ve bilgi patlaması,
referans hizmetlerinin de değişmesi

GİRİŞ
Kütüphanelerin ve kütüphane
kaynaklarının etkin kullanımı sağlamak
amacıyla, kullanıcıların gereksinim
duyduğu bilgiye en hızlı ve en doğru
biçimde ulaşabilmesi için gerekli
yardımının sağlandığı Referans ve Bilgi
Hizmetleri çoğu zaman kütüphane
hizmetlerinin ana unsurunu
oluşturmaktadır. 
Yaşanan teknolojik gelişmeler, hala
etkileri süren ve yaşamımızın birçok
alanında alışkanlıklarımızı değiştiren
pandemi süreci referans hizmetlerini
sunuluş şeklini etkilemiştir.
Gelenekselliğin bir kenara bırakıldığı
yeni online hizmet sürecinde referans
kütüphanecisi ve kullanıcılar, zaman ve
mekandan bağımsız olarak ortak bir
noktada bir araya gelebilmekte ve süreç
çok daha hızlı ve verimli
yürütülebilmektedir.   
Referans hizmetlerinin online verilmesi
hem kullanıcılar hem de kütüphaneciler
için memnuniyet verici bir süreç
olmuştur. Kullanıcılar çok daha kısa
sürede ve bulundukları yerden, telefon,
tablet ve bilgisayarları üzerinden
hizmetlere ulaşabilirken kütüphaneciler
hizmetlerini e-posta, video konferans,
sosyal medya gibi aracılarla kısa sürede
daha çok kişiye ulaştırabilmektedir.
Sanal kütüphanecilik ise online
kütüphaneciliği hem kapsayan hem de
bir adım daha ileriye taşıyan bir süreçtir.

Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri

18 Fakülte, 
7 Yüksekokul Kütüphanesi, 

7 Araştırma merkezi, 
1 Devlet Konservatuvarı ve 

1 Enstitü kütüphanesi olmak üzere 
toplam 34 kütüphane

Bir sanal kütüphanecinin birincil
sorumlulukları, kullanıcıların bir çevrimiçi
kütüphane aracılığıyla materyal
aramasına yardımcı olmak, teknoloji
yoluyla kaynak sağlamak ve
gerektiğinde diğer veritabanlarından
elektronik kaynaklar talep etmektir.

Çoğu referans sorusu, kütüphane
koleksiyonu hakkında kapsamlı bilgi ve
sağlam bir konu uzmanlığına ihtiyaç
duyar.

Kütüphane biliminde ve kütüphane
yöneticileri arasında devam eden bir
tartışma konusudur.

Çoğu akademik kütüphane, karma bir
referans hizmetleri sunar. Hizmetler
dizisi şunları içerir: 

Referans masasından yardım
istemek için fiziksel kütüphaneye
bir ziyaret.

Bir kütüphaneci ile bireysel randevu;
telefonda, e-postada veya bir
kütüphaneciyle çevrimiçi sohbette
bir arama

Yenilikçi yaklaşımlar

Referans hizmeti, bir kütüphanedeki
kamu hizmetlerinin kalbi olarak kabul
edilebileceğinden, performansı ve
etkinliği şüphesiz tüm organizasyonun
algısını şekillendirir

Sanal Kütüphane
Kullanıcılardan gelen sorular ve cevaplar

Olası gelebilecek sorular ve yanıtları

Metinsel ve multimedya dokümanlar

Metadata  (üstveri)

Karşılıklı işlerlik  (interoperability)

Protokoller ve hizmetler

Veri görselleştirme
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