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ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA 
HAREKETLĠLĠĞĠ

Yükseköğretim kurumu öğretim elemanları,
yönetici kadrosu ve idari personeli ile iĢletme 
personelinin eğitim amaçlı hareketliliğine
imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır.



ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA 
HAREKETLĠLĠĞĠNĠN AMACI

 Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kiĢilerin 
farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını 
öğrenmelerine ve mevcut iĢleri için gerekli becerileri 
geliĢtirmelerine imkan vermektir.

 Temel faaliyetler iĢ baĢı eğitim programı, çalıĢma 
ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs.‟dır.



UNIVERSITAT EUROPEA DI ROMA

(ĠTALYA)



UNIVERSITAT EUROPEA DI ROMA

(ĠTALYA)

 Üniversite Ġsa Lejyonları Cemaati tarafından 
kurulmuĢtur.

 38 Öğretim görevlisi ve araĢtırma görevlisi vardır.

 1000 öğrencisi vardır. 

(100 öğrenci dini enstitüde eğitim görmekte, 900 
tanesi diğer disiplinlerde eğitim almaktadır)



UNIVERSITAT EUROPEA DI ROMA

(ĠTALYA)

 Üniversite Akademik birimleri:

 Ekonomi ve ĠĢletme

 Psikolojik Bilimler ve Teknikleri

 Tarihsel Bilimler

 Dini Enstitü



ÜNĠVERSĠTE MĠSYONU

 „Akademik personelin tam donanımıyla  ve  dolgun 
içerikli lisans dersleri ile  günümüzde ve gelecekte  
yapıcı, olumlu  alanında profesyonel kiĢiler 
yetiĢtirmektir.‟



ÜNĠVERSĠTE AMACI

 KiĢisel geliĢime katkı sağlamak

 Hıristiyan kültürünü öğretmek

 Adalet ve sevgiyi yaymak

 Bilimsel araĢtırmalar yoluyla gerçeği aramak

 Belirli faaliyetlerin geliĢtirmesini sağlamak ve 
kültürlerini yaymak



ÜNĠVERSĠTE YÖNETĠM ġEMASI

1.Yönetim Kurulu

2.Rektör

3.Akademik Senato

4.AraĢtırma ve Eğitim Bölümleri 
Kurulu

5.Akademik  Koordinatörlük

6.Genel Sekreterlik

7.Ġdari Koordinatörlük

UNIVERSITAT EUROPEA DI ROMA



PİO  XII KÜTÜPHANESİ
(BİBLİOTECA PİO XII)

Universita Europa Di Roma

Via degli Aldobrandeschi

190, 00163 

Roma(Italia) /Italy

Tel: (+39) 0666 527809

Fax:(+39) 0666 527807

Website: http://www.universitaeuropeadiroma.it/



PİO  XII KÜTÜPHANESİ
(BİBLİOTECA PİO XII)



PİO  XII KÜTÜPHANESİ
(BİBLİOTECA PİO XII)

 Kütüphane çalıĢma saatleri

Hafta içi:        8.30-19.30

Hafta sonu:    8.30-13.30



PİO XII KÜTÜPHANESİ

KOLEKSİYONU 



KOLEKSĠYON

 Basılı kitap sayısı :10.000 

 CD-ROM Sayısı: 421

(371 KataloglanmıĢ+50 kataloglanmamış)

 Abone olunan basılı dergi sayısı :150



KOLEKSĠYON

 Ciltli dergi sayısı: 20.000

 DVD koleksiyonu mevcut değildir.

 Elektronik kitap ve veritabanları mevcut değildir.

 Koleksiyonun büyük bölümü Ġtalyanca, Ġspanyolca 
kitaplardan oluĢmaktadır.



KOLEKSĠYON

 Reserve kitaplar dosyalar içinde ödünç verme 
bankosunda tutulmaktadır.

 Reserve bir materyal sadece fotokopi çektirmesi için 
öğrenciye,  kısa süreliğine  ödünç verilmektedir.



KOLEKSĠYON

 Reserve Materyaller



KOLEKSĠYON

 Sayfa sayısı çok ince olan kitaplar, kataloglandıktan 
sonra ödünç verme bankosunda kutularda 
tutulmaktadır.



KOLEKSĠYON

 Sayfa sayısı az olan kitaplar



PİO XII KÜTÜPHANE

BİNASI



BĠNA



BĠNA

 Kütüphane dersliklerin bulunduğu ana binanın 
birinci katındadır.

 Ġki katlı bir binadır.

 Binada büyük hacimli yangın tüpleri, acil durum 
levhaları belirgin bir Ģekilde dikkatı çekmektedir.



BĠNA

 Birinci katta: Personel ofisleri, ödünç verme 
bankosu, öğrenci eĢya vestiyeri, öğrenci çalıĢma 
salonu, fotokopi odası,koleksiyonun bir kısmı  ve 
bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

 Ġkinci katta:  Personel ofisi, koleksiyonun diğer 
kısmı,  süreli yayınlar, tezler, bağıĢ gelen 
kataloglanmak üzere bekleyen yayınlar   
bulunmaktadır.



Kütüphane giriĢi-öğrenci eĢya dolapları



BĠNA

 Ödünç verme bankosu (Banko öğrenci çalıĢma 
salonundan kapı ve cam bölme ile ayrılmaktadır)



BĠNA

 Öğrenci çalıĢma salonu. (ÇalıĢma masallarının tümü 
bireyseldir.)



BĠNA

 Kütüphanede dini simgeler dikkati çekmektedir



BĠNA

 ÇalıĢma salonundan bir görünüĢ



BĠNA

 Bilgisayar laboratuarı



BĠNA

 Bilgisayar laborutuarı (24 adet bilgisayar mevcuttur)



BĠNA

 Fotokopi odası. (Öğrenciler fotokopi kartıyla kendi 
fotokopilerini çekebilmektedirler).



PİO XII KÜTÜPHANE

PERSONELİ



PERSONEL   

 Kütüphanede, daire baĢkanıyla beraber 8 personel 
çalıĢmaktadır.

 Bu sekiz personelden biri 17.00-19.00 saatleri 
arasında kütüphaneye gelmekte ve sadece nöbet 
tutmaktadır.



PERSONEL

 Personelin mesai bitim saatleri birbirinden farklılık 
göstermektedir. Bu zaman dilimi üç Ģekilde 
düzenlenmiĢtir. 

8.30-14.00   / 8.30-17.00 /   17.00-19.00



PERSONEL

 Kütüphane Daire Başkanı

Yönetim

Kataloglama                                     

Satın alma                                                  

Kullandığı programlar : SBN



PERSONEL

 Kütüphaneci

Görevi,

Kataloglama

Ödünç verme

Referans hizmeti

Kullandığı programlar : SBN



PERSONEL

 Kütüphaneci

Görevi,

Satın alma

(Süreli yayınlar, kitap, cd-rom)

ILL

Kataloglama

Kullandığı programlar : SBN,  Pagementi (Satın 
alma programı) , Deadline (Süreli yayınlar 
programı),  ACNR, ICCU



PERSONEL

 Kütüphaneci 

Görevi,

Kataloglama (Süreli yayınlar)

Kullandığı programlar : SBN



PERSONEL

Kütüphaneci

Görevi,

Kataloglama

Ödünç verme

Referans hizmeti

Kullandığı programlar : SBN



PERSONEL

 Kütüphaneci

Kataloglama(Meksika kitapları)

Kullandığı programlar : SBN

 Kütüphaneci

Kataloglama(Modern Kitaplar)

Kullandığı programlar : SBN

Kütüphaneci

17.00-19.00 arası nöbet görevlisi olarak 
çalıĢmaktadır.



PİO XII KÜTÜPHANESİ 

HİZMETLERİ



PĠO XII KÜTÜPHANESĠ  HĠZMETLERĠ

 Kütüphane hizmetleri 6 baĢlık altında incelenmiĢtir:

A. Kataloglama Hizmeti

B. ILL Hizmeti

C. Sağlama Hizmeti

D. Ödünç Verme Hizmeti

E. Süreli Yayınlar Hizmeti



KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

A - KATALOGLAMA HİZMETİ



SINIFLAMA SĠSTEMĠ 

 Kullanılan sınıflama sistemi “Dewey classifacition 
System”‟dir.

 Kullandıkları program ise “SBN’dır”

S=SERVIZIO

B=BIBLIOTECARIO

N=NAZIONALE



SBN

Servizo Biblitecario Naziolle 

İtalyan Ulusal Kataloğu = Italian National Catalog



SBN



KATALOGLAMA HĠZMETĠ  

Ġki Ģekilde kataloglama yapıyorlar:

 Kayıt Ġndirme ve düzenleme yoluyla kataloglama 

 Orijinal kataloglama



KATALOGLAMA HĠZMETĠ

 Önce ilgili kitabın kaydı „SBN‟ programında 
aranmaktadır.

 Kayıt bulunduğunda bilgiler kontrol edilmektedir.

 Eğer bilgiler doğruysa ve de kitabın bibliyografik 
kaydı kendi katoglarında yoksa, kayıt koleksiyona 
eklenmektedir.



KATALOGLAMA HĠZMETĠ

 Sonra seri bilgisi kontrol edilmektedir.

 Eğer istenirse, sistem her kitaba bir numara 
atamakta, bu numara  ise etiket çıkartma iĢlemi için 
kullanılmaktadır.

 Materyalin tarihi, dil kodu,  türü (Monograf, süreli 
yayın), okul kodu (Her okulun kodu mevcuttur) 
bilgileri künyede belirtilmektedir.



KATALOGLAMA HĠZMETĠ

 Kitap kaydını oluĢturuken kitabın yazı karakteri 
okunaklımı değilmi sistemlerine mutlaka 
iĢlemekteler.

 BağıĢ kitaplara tahmini kitap bedeli ücreti 
girmekteler.

 Konu baĢlıklarını yanlızca kendi  sistemlerinden 
kontrol etmektedirler.



KATALOGLAMA HĠZMETĠ

 Aynı kitaplarda kopya bilgisi verilmemektedir. 

 Aynı etiket yapıĢtırılmaktadır.



KATALOGLAMA HĠZMETĠ

 Edisyon bilgisi harflerle gösterilmektedir, kitap dili 
ayrımı etikette yapılmaktadır.

Örneğin: AĢağıda bulunan yer numarası 
kullanıcısına “ilgili konuda 17 . kitap ve Ġtalyanca 
yazılmıĢ kitap” bilgisi vermektedir. 

2475(it)-17



KATALOGLAMA HĠZMETĠ

Kitap dili bilgilerinin etikette uygulanıĢı



KATALOGLAMA HĠZMETĠ



KATALOGLAMA HĠZMETĠ



KATALOGLAMA



KATALOGLAMA



NOT:

 Ġtalya‟da kullanılan diğer kütüphanecilik sistemleri 

Urbe

Biblo Ibis

 Bu sistemler dini kütüphanelerin kullandığı 
sistemlerdir.

 UER hem dini hemde genel konuları kapsayan bir 
kütüphane olduğu icin “SBN”‟yi kullanmaktadır.



ETĠKETLEME

 Her kitaba bir numara verilmektedir. Bu numara 
etiket yazmada kullanılmaktadır.



ETĠKETLEME

 Bu numara bir numaratör ile kitaba 
damgalanmaktadır.

 Bu yöntemle koleksiyonun sayısınıda takip 
edebilmektedirler.



ETĠKETLEME

 Etiket için kataloglama esnasında  her kitaba verilen 
bu özel numaralar “SBN” programı içindeki etiket 
yazma modülünde veri giriĢi yapılmaktadır.



ETĠKETLEME

 Numaralar  girildikten sonra, etiket A4 formatında 
oluĢturulmaktadır.



ETĠKETLEME

 Çıktısı alındıktan sonra, kesilip kitaba yapıĢtırılmakta, 
koruyucu bantla etiket korunmaktadır. 



KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

B - ILL HİZMETİ



ILL(Inter  Library Loan) HĠZMETĠ

 ILL için SBN programını kullanılmaktadır.

 Sadece kitapları için ulusal katalogtan (SBN‟den)  
tarama gerçekleĢtirilmektedir.

 ILL olarak sağlanan kitap  kullanıcıya bir ay 
süreyle ödünç verilmektedir.

Opac.sbn.it/opacsbn/opaclib



ILL(InterLibrary Loan)

 ILL masraflari icin bir kart kullanmaktadırlar.

 4 € değerinde ki bu kart ulaĢım ve fotokopi 
masraflarını karĢılamaktadır.



ILL

 ILL için kullanılan kartlar



ILL(Inter Library Loan)

 Uluslar arası kütüphanelerle iĢbirliğinde” Britisih 
Library” ile çalıĢmaktadırlar.

 Kütüphaneci kullanıcı isteklerin tümünü e-posta ile 
gerçekleĢtirmektedir.

 Bu hizmetten öğretim üyeleri yaralanabilmektedir.



ILL(Inter Library Loan)

 Kütüphanenin belli baĢlı ILL kuralları yoktur.

 Fakat ILL kitap karĢı kütüphane tarafından   
kaybedilirse:

Yerine kitabın değeri kadar ücret

Kaybalon kitabın aynısı

Eğer  baskısı tükenmiĢ bir kitapsa yerine baĢka                    
kitap yada kitaplar istenmektedirler.



NOT

 “ESSPER” adlı bir ILL programı bazı Ġtalya 
kütüphaneleri kullanabilmektedır. 

 Ücretli ve ücretinin pahalı oluĢu nedeniyle  Pio XII 
kütüphanesi bu sistemi kullanamaktadır. 

 Katolikler ILL yapmak istememektedirler. Bazı 
katolik kütüphaneleri kullanmak ücretlidir, örneğin 
günlüğü 10 € . Fotokopi gibi bazı hizmetlerde çok 
pahalıdır (5 €).



KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

C - SAĞLAMA HİZMETİ



SAĞLAMA HĠZMETĠ

 Ġki Ģekilde koleksiyon geliĢtirme politikası 
izlemekteler:

1. BağıĢ Yoluyla

2. Satın Alma Yoluyla



SAĞLAMA HĠZMETĠ

 Ġtalyada her kütüphane, satın alma iĢlemi için kendi 
programını kullanmaktadır.

 Pio XII kütüphanesi ise satın alma iĢlemleri için 
„Pagmeti‟ adlı bir program kullanılmaktadır.

 Program kitapçının adı ve iletiĢim bilgilerini 
içermektedir.



SAĞLAMA HĠZMETĠ

 Sadece kitapları ve cd-rom‟ları satın almak için bu 
programı kullanmaktadırlar.

 Satın alma iĢlemini kitaplarıyla beraber gelen „kitap 
evi‟ sahiplerinden gerçekleĢtirmektedirler. 

 Genelde para birimi olarak „€‟ ve „$‟ 
kullanmaktadırlar.



SAĞLAMA HĠZMETĠ

 Ayda birkez satın alma iĢlemi yapmaktadırlar.

 CalıĢtıkları kitapçılar „Demea Cultura (dini kitaplar 
için), Blackwell Book Service‟dir‟.

 Ödeme Ģekli peĢin veya banka transferi ile 
gerçekleĢtirilmektedir.



BÜTÇE

 Toplam bir yıllık kütüphane bütçesi 140.000.00 €.

 Bütçe donemi örneğin “01/07/2009 – 30/06/2010” 
gibi bir tarih aralığını kapsamaktadır.

 Üniversite bünyesindeki her fakülte icin üniversite 
yönetiminden 20.000.00€‟luk kaynak almaktadırlar.

 Bu bütçe sadece basılı kitaplar için ayrılan bütçedir. 



BÜTÇE

 Bütçeleri her fakülte için eĢit kullanmaktadırlar.

 Bütçeler  arası aktarma yapılmamaktadır.

 Bütçeyi aĢma durumunda bir sonraki yılın bütçesine 
borçlanmaktadırlar.

 Tüm fakülteler icin süreli yayın abonelikleri için 
ayrılan bütçe 15.000.00 €‟dur. 



KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

D - ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ



ÖDÜNÇ VERME HĠZMETĠ 

 Sadece ögretim üyelerine ve personle ödünç verme 
hizmeti verilmektedir.

 Ögrenciler kaynakları sadece kütüphane içinde 
kullanabilmektedir.

 Ödünç verme bankosundaki personel çok yönlü 
çalıĢmaktadır. 



ÖDÜNÇ VERME HĠZMETĠ

 Ödünç verme süresine kütüphaneci karar 
vermektedir. 

 Ama bu iĢlem genel olarak “1 ay” süreyle 
yapılmaktadır.



KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

E – SÜRELİ YAYINLAR HİZMETİ



SÜRELĠ YAYINLAR HĠZMETĠ

 “Deadonline.deastore.com”  linkinden süreli yayınlar 
hakkında bilgi alabilmektedir.

 Ulusal bir sistemdir.

 Ġtalyanca ve yabancı tüm dergileri kapsamaktadır.

 Dergiler geldiğinde bu sisteme girip iĢaretleme 
yapılmaktadır.

 Bu sistem için ayrıca ücret ödenmemekte, fakat her bir 
dergi için zaten ödeme yapılmaktadır.



SÜRELĠ YAYINLAR HĠZMETĠ

 Gelmekte olan dergilerin kaydı “La aulata cattolica” 
adlı bir programda tutulmaktadır.

 La aulata cattolica eski bir programdır.

 Kütüphaneci bu programı kullanmaktan memnun 
değildir.



SÜRELĠ YAYINLAR HĠZMETĠ

 BağıĢ yoluyla ile dergiler  gelmektedir.

 Gelen ciltli dergilerin bibliyografik kayıtları 
yapılmaktadır. 

 Fakat cilt ve no bilgileri cildin sırtında bulunduğu 
için etiket yapılmamaktadırlar.



SÜRELĠ YAYINLAR HĠZMETĠ

Örnek: Süreli yayın kataloglanması



SÜRELĠ YAYINLAR HĠZMETĠ

 Dergilerin sınıflandırılması kendilerine göre bir 
sistemle yapmaktadırlar.

 Dergi adına göre sınıflama  yapılmaktadır.

 Numaratörle süreli yayınların hepsine de bir numara 
vermektedirler.

 Ciltli ve bagıĢ dergileri alfabetik olarak 
düzenlemektedirler.



SÜRELĠ YAYINLAR HĠZMETĠ

 Güncel süreli yayınlar rafları konularına göre 
ayrılmıĢtır.

 Bu raflar kütüphanenin çeĢitli kısımlarına 
yerleĢtirilmiĢtir.

 Süreli yayınları raflarının ergonomisi her boyutta 
dergi  yerleĢimine uygundur.



SÜRELĠ YAYINLAR HĠZMETĠ



SÜRELĠ YAYINLAR HĠZMETĠ

Dergi rafları kapaklarında dergi kapağının siyah beyaz 
resmi vardır.



CĠLTLEME

 Yılda ortalama 250 adet cilt cilde göndermektedirler.

 Her cildin rengini, çeĢitli renklerde 
yaptırmaktadırlar.

 Ciltte kalma süresi değiĢgenlik göstermektedir.

 Ciltleme iĢi 1-2 ay hatta daha fazla  sürebilmektedir.

 Bir dergiyi 10 €‟ya ciltletmektedirler.



KÜTÜPHANE KURALLARI



KÜTÜPHANE KURALARI 

 Kütüphane içine çanta ve kabanla girmek yasaktır.

 Öğrenci eĢyaları için kilitli dolaplar mevcuttur.

 Her öğrenci ödünç verme bankosundan kimlik 
karĢılığı  bu iĢ için özel yaptırılmıĢ dolapların 
anahtarlarını ödünç alabilmektedir.



KÜTÜPHANE KURALARI

Öğrenci eĢya dolap anahtarlarını kimlik karĢılığı  
ödünç vermektedirler.



KÜTÜPHANE KURALARI

 Kütüphane içinde yemek, içmek, cep telefonu 
kullanmak ve gürültü yapmak yasaktır.

 Kütüphane‟ye girerken her öğrenci imza atmalıdır.



KÜTÜPHANE KURALARI

 Ġmza föyleri istatistik almak için kullanılmaktadır.



KÜTÜPHANE KURALARI

 Kütüphane ile ilgili kurallar,  bilgilendirmeler bu 
ekrandan öğrencilere duyurulmaktadır.



ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ

BİBLİOTECA 
NAZİONALE CENTRALE Dİ ROMA

Viale Castro Pretorio, 105
00185 Roma-Italy

Tel: (+39) 06 49 891
Fax : (+39) 064457635

E-mail: bncrm@bnc.roma.sbn.it
Website:

http://www.bncrm.librari.beniculturali.it
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ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ
(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA)



ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ

(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA)

 Roma Ulusal Merkez Kütüphanesi‟dir. 

(Milli Kütüphane)

 1876 da ulusal kültürün bir ifadesi olarak 
tasarlanmıĢ olan kapsamlı bir kitap arĢivi ile  
kurulmuĢtur.

 ġimdi yeni binasında hizmet vermektedir.



ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ
(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA)  

 AraĢtırma kütüphanesidir,.

 Ġtalya‟da basılmıĢ tüm yayınların bir kopyasını alma 
hakkına sahiptir.



ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ

(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA) 

Koleksiyonunda:

6.000.000  ciltli kitap  

8.000 el yazması eser

2.000 nadir  eser

25.000 16. yüzyıl yayınları,

20.000 harita,

10 .000 baskı ve resim

45.000 süreli yayın

Artmakta olan görsel-iĢitsel materyal



ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ
(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA)

 Kütüphane çalıĢma saatleri

Hafta içi 8.30-19.00

Cumartesi 8.30-1.30



ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ
(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA)

 Kütüphane 14 bölümden oluĢmaktadır:

1. Toplantı salonu-1

2. Toplantı salonu-2

3. Toplantı salonu-3

4. Konferans salonu

5. Bilgi masası

6. BranĢ ofisler bankosu

7. Sergi salonu             



ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ
(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA)

 Kütüphane 14 bölümden oluĢmaktadır:

8. Kitap evi

9. Vestiyer

10.Kafe

11. Resepsiyon

12.Ödünç verme

13. Fotokopi ofisi

14.Kataloglama

Engelli kullanıcılarında düĢünüldüğü tuvaletler.



ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ

(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA)

 Kütüphane 14 bölümden oluĢmaktadır:



ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ
(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA)

 Koleksiyon kütüphane içinde türlerine ayrılarak 
sınıflandırılmıĢtır:

1. A – Gazeteler

2. B - Referans kitaplar                           

3. C – Özel koleksiyon,

4. D – El yazmaları ve nadir eserler

5. E - El yazmaları eserler üzerinde çalıĢma yapan 
ulusal merkez

6. D- Modern dil ve literatür



ĠTALYA MĠLLĠ KÜTÜPHANESĠ
(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA)

 Koleksiyon kütüphane içinde türlerine ayrılarak 
sınıflandırılmıĢtır:

7.  G – Enrico Falqui 20yy  Ġtalyan Literatürü 
koleksiyonu

8. H – BeĢeri bilimler

9.  I   – Hukuk ve sosyal çalıĢmalar

10.L  – Sanat ve Arkeoloji

11. M – Performans sanatları

12. N – Sanat ve görsel iĢitsel materyaller

13. O – Bilim ve teknoloji



DEĞERLENDĠRME



DEĞERLENDĠRME
OLUMLU OLDUĞUMUZ YANLAR

IĢık Üniversitesi Kütüphanesi ile Pio XII 
kütüphanesini   karĢılaĢtıracak olursak:

Üniversite kütüphanemiz verdiği hizmetler 
açısından  Pio XII kütüphanesine göre 
araĢtırmacısının bilgi gereksinimini  
karĢılayabilcek boyuttadır. 



DEĞERLENDĠRME
OLUMLU OLDUĞUMUZ YANLAR

Koleksiyonumuz  çağın gereklerine ayak 
uydurabilecek nitelikte geliĢtirmekte veritabanı, 
elektronik kitap kullanımıyla kullanıcımızı  zaman 
ve mekan sınırlamasından kurtarmaktayız.

Fakat Pio XII kütüphanesi  ideolojik düĢüncelerin 
etkisiyle  bilimsel alanlarda okumakta olan  
öğrencilerine kısıtlı nitelikte koleksiyon 
sunabilmektedir. 



DEĞERLENDĠRME
OLUMLU OLDUĞUMUZ YANLAR

 Koleksiyonlarında elektronik kitap, veritabanı ve 
DVD materyali bulunmamaktadır.  Kütüphanemizde 
ise 57.000 elektronik kitap , 1290 adet DVD 
mevcuttur.



DEĞERLENDĠRME
OLUMLU OLDUĞUMUZ YANLAR

Kullanıcıları arasında statü ayrımı yapılmaktadır. 
Öğrencilere ödünç verme hizmeti verilmemektedir. 
Kütüphanemizde her kullanıcı ödünç verme 
hizmetinden yararlanma hakkına sahiptir.

Koleksiyonumuzda kullanıcılarımızı geliĢtirecek her 
bir disipline önem verilmektedir. Pio XII 
kütüphanesi dini  kitaplara özellikle ağırlık 
verilmektedir.



SONUÇ

Erasmus personel hareketliği  personele branĢıyla 
ilgili olumlu  ve hoĢ deneyimler kazandıracak güzel  
motive edici, ufuk kazandırıcı hoĢ bir uygulamadır.

Europa Di Roma Üniversitesi "Pio XII" 
kütüphanesini tanıma, iĢ akıĢını gözlemleme, farklı
birimlerin iĢ süreçleri hakkında bilgi alma imkanım
olmuĢtur.



SONUÇ

Kendi üniversite kütüphanemizdeki iĢ süreçleri
hakkında meslektaĢlarımıza bilgi paylaĢımı
gerçekleĢtirildi.

Ġtalya Milli Kütüphanesi‟ni (Biblioteca Nazionale
Centrale Di Roma) ziyaret etme imkanı buldum.

Farklı bir kültürü tanıma, farklı bir ülkedeki 
meslektaĢlarımla arkadaĢlık kurma imkanına sahip 
oldum.



TEġEKKÜRLER


