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                                                          ÖN BİLGİ 

 

Programın Adı: Erasmus Personel Değişim Hareketliliği Programı 

 

Programa Katılan Personelin Adı: Esma Akça Önder 

 

Personelin Görevi: Süreli Yayınlar Birim Sorumlusu 

 

Gidilen Üniversite ve Bilgileri: Universidad de Granada 

                                                    Calle Rector López Argüeta, s/n 

                                                    18071 Granada (Spain) 

                                                    Phone: +34958246322 Fax: +3495824203 

                                                     http://www.ugr.es/~ccpolsoc/ 

 

Programın Gerçekleşme Tarihi: 04-08 Haziran 2012 

 

Görülen Birimler:  Biblioteca del Hospital Real: Kraliyet Hastanesi Kütüphanesi 

                          Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociologia:  

                          Siyaset  Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi Kütüphanesi 

                          Archivo Universitario: Üniversite Arşivi 

 

Programın Amacı: Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik 

etmek, bu hareketlilikten faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını 

öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. 

 

http://www.ugr.es/~ccpolsoc/
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             ÜNİVERSİTE HAKKINDA GENEL BİLGİ 

     Universidad de Granada, 1531 yılında kurulmuş, kökleri Nasrid Krallığı medreselerine 

uzananan,  köklü bir eğitim geleneğini sürdürmekte olan bir kurumdur. 

     Üniversitenin Granada’da, dört Üniversite kampüsünün yanı sıra kentin tarihi bölümüne 

yayılmış tüm merkezleri bir araya getiren "Kampüs Centro" vardır. Ayrıca üniversitenin 

kuzey Afrika'da Ceuta ve Melilla kentlerinde diğer iki tane daha kampüsleri bulunmaktadır. 

Şu anda ek dersler, dil kursları, yaz kurslarına katılan 20.000 öğrenci ile birlikte üniversitenin 

60.000 lisans ve lisansüstü  öğrencisi vardır. 75 farklı nitelikteki kurs üniversite bünyesinde 

28 tane eğitim merkezlerinde verilmektedir. Üniversite öğrencilerine lisansüstü  eğitimde 68 

master dersi, 116 doktora programı ve 113 ek ders sumaktadır.   

Hizmetleri 

 

    Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde fakülte kütüphanesi bulunmaktadır. 22 branş 

kütüphanesi ile eğitimi desteleyerek öğrencilerine hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra yayın 

üretme, öğrenci ve personele konaklama hizmetleri, kolejler, catering, binlerce kişiye iş 

istihdamı yanısıra öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin ve birçok merkezleri ile 

hizmetler  sağlamaktadır. 

       Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeyi hedefleyen üniversite, açtığı kurslarla yıl 

boyunca modern  diller merkezlerinde halka açık yabancı dil kursları sunmaktadır. Kültür, 

sanat ve kalkınma işbirliği ile üniversite  bilim, teknoloji, sosyal bilimler 

ve sanat alanlarında halka açık  kültür, eğitim ve  tanıtım faaliyetleri yürütmektedir. 

Çeşitli kampüslerlerinde öğrencilerine, yüzme havuzu, futbol ve rugby sahası, spor tesisi, 

kapalı spor alanları gibi çeşitli imkanlar sunmaktadır. Her yıl, Spor Faaliyetleri Merkezi her 

türlü spor için 400 üzerinden kurs açmaktadır. Görsel-işitsel, çağdaş kültürel 

etkinlikler  üniversitenin kültür programı Çağdaş Kültür Merkezi tarafından yönetilmektedir 

ve aktif bir bölümdür.      

     Üniversite bünyesinde kurulmuş olan İşletme Vakfı, üniversite ile  iş dünyası arasında 

ki  bilinç ve iletişimi artırmak ve üniversite yeterliliklerini tamamlamak için eğitim 

faaliyetleri teşvik etmektedir. Bu eğitimler  sanal eğitim merkezi ve yüz yüze öğretim 

metoduyla desteklemektedir. Bölümlerin araştırma çalışmalarının yanı sıra, üniversiteye bağlı 

12 adet araştırma enstitüleri  ve özel araştırma birimleri  faaliyet göstermektedir. 
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Yönetimi 

    Devlet üniversitesi olan Universidad de Granada ve onun temsil yönetimi fakülte, 

yüksekokul, bölümler ve enstitüler, genel iktidar ek olarak ve temsilci 

organları dahil birçok yönetim organları aracılığıyla çalışmaktadır. Tüm söz 

konusu kuruluşların yönetim kurulu temsil etmektedir. 

1. Rektör 

2. Genel Sekreter 

3. Müdür 

4. Rektör Yardımcıları 

 Akademik Teşkilat ve Öğretim Elemanı için Rektör Yardımcısı 

 Kültür, Sanat ve Spor Rektör Yardımcısı 

 Bilimsel Politika ve Araştırma Rektör Yardımcısı 

 Öğrenciler Rektör Yardımcısı 

 Altyapılar ve Kampüsler için Rektör Yardımcısı 

 Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma İşbirliği Rektör Yardımcısı 

 Sağlık Bilim Teknoloji Parkı için Rektör Yardımcısı 

 Lisans ve Lisansüstü Öğretim Rektör Yardımcısı 

 Kalite Güvence Rektör Yardımcısı 

 Melilla Kampüsü için RektörYardımcısı 

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim için Rektör Yardımcısı 

 Transferi, İnovasyon ve Enterprise için Rektör Yardımcısı 

 Çevre Kalitesi ve Refah için Rektör Yardımcısı 

5. Sosyal Konsey 

6. Yönetim Kurulu 

7. Fakülteler 
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Uluslar Arası İlişkileri 

    UGR  (Granada Üniversitesi) Avrupa yükseköğretim kurumları ve ERASMUS hareketlilik 

programları ile imzalanan 600 den fazla hareketlilik anlaşmaları vardır ve uluslararası öğrenci 

alma bakımından Avrupa'nın önde gelen üniversitesidir. UGR 2007 yılında Erasmus 

Programı Altın Yıldız almıştır. Şu anda Üniversite diğer üniversitelerden yılda yaklaşık 

olarak 2000  civarında öğrenci kabul etmkete ve diğer kurumlara 1650 civarında öğrenci 

göndermekte olan Avrupa üniversitelerinden biridir. 

    Uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Ofisi işbirliklerinin planlanması, 

yönetimi ve üniversitesinin uluslararası ilişkiler koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, 

teşviklerin genişletilmesi ve uluslararası akademik işbirliği programlarının yönetiminden 

sorumludur. Üniversitenin uluslar arası faaliyetleri yönetmek için bir Uluslararası İlişkiler 

Ofisi vardır. Uzun yıllar boyunca, UGR Uluslararası İlişkiler Fakültesi Bölüm Başkan 

Yardımcısı, Rektörlük aracılığıyla önemli etkinlikler düzenlenmesine katkı sağlamıştır. 

Uluslararası öğrencilerin varlığı önemini en açık şekilde Avrupa Yükseköğretim kurumları ve 

ERASMUS hareketlilik programları ile imzalanan 606 adet hareketlilik anlaşmaları ile 

gösterilmiştir. Granada Üniversitesi Erasmus  Öğrenci Değişimi Programında faaliyet 

gösteren Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden olup, bu konuda ülkesinde ikinci İspanyol 

üniversitesidir. Üniversite ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Latin Amerika, Orta 

ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Akdeniz ülkeleri, Avustralya, Okyanusya ve Asya üniversiteleri 

ile büyük değişim programlarına katılmaktadır. 
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GRANADA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ 

(BUG) 

 

 

 

Misyonu: Kütüphane,  üniversitenin eğitim, öğretim konusunda  hedeflerinin  

gerçekleşmesinde, gerekli bilgi kaynaklarının sağlanması, düzenlenmesi ve kullanıcıya 

sunulması konusunda yöneticisi olarak,  bilgi kaynaklarıyla kullanıcları buluşturmak 

ve  buluşmayı kolaylaştırmaktır.  Amaçlanan hizmetlerin geniş bir yelpazede sunmak ve 

bunun yanı sıra hayat boyu öğrenmeye katkı sağlayarak aydınlamayı sağlamaktır. 

İspanya’da köklü bir eğitim kurumu olan  Granada Üniversitesi, 22 adet branş kütüphane ile 

fakülte öğrencelerine hizmet vermektedir. Bu branş kütüphaneler şöyledir: 
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Branş kütüphaneler: 

1. Archivo Universitario: Üniversite Arşivi 

2. Biblioteca de la E.T.S de Arcquitectura: Ziraat Fakültesi Kütüphanesi 

3. Biblioteca de la E.T.S de Ingenieria Informatica y Telecomunicacion:  Bilgisayar ve 

Telekomünikasyon Mühendisliği Fakültesi Kütüphanesi 

4. Biblioteca de  la Facultad de Bellas Artes : Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi 

5. Biblioteca de la Facultad de Ciencias: Bilimler Fakültesi Kütüphanesi 

6. Biblioteca de la Facultad de Ciencas Económicas y Empresariales: Ciencas Ekonomi ve 

İşletme Fakültesi Kütüphanesi 

7. Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación: Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Kütüphanesi 

8. Biblioteca de la Facultad de Ciencias del  Deporte: Spor Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi 

9. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociologia: Siyaset Bilimi ve Sosyoloji 

Fakültesi Kütüphanesi 

10. Biblioteca de la Facultad de Derecho: Hukuk Fakültesi Kütüphanesi 

11. Biblioteca de la Facultad de Farmacia: Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi 

12. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras: Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi 

13. Biblioteca de la Facultad de Psicologia: Psikoloji Fakültesi Kütüphanesi 
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14. Biblioteca de la de Traducción e Interpretación: Mütercim Tercümanlık Fakültesi 

Kütüphanesi 

15. Biblioteca de la Medicina y CC de la Salud: Tıp Fakültesi ve Sağlık Kütüphanesi 

16. Biblioteca del  Campus Universitario de Ceuta: Ceuta Kampüsü Üniversite Kütüphanesi 

17. Biblioteca del  Campus Universitario de Melilla: Melilla Kampüsü Üniversite 

Kütüphanesi 

18. Biblioteca de los institutos y recursos especializados: Enstitü Kütüphanesi 

19. Biblioteca del Colegio Maximo. (Facultad de Comunicacion y Documentacion y Facultad 

de Odontologıa) : Maximo Kolej Kütüphanesi. (Diş Hekimliği ve İletişim 

Dokümantasyon ve Fakültesi) 

20. Biblioteca Politecnica (Bibliotecas de la E.T.S. de Ingenieria de Edificacion, de Estudios 

de Ingenieria Electronica Industrial, de la E.T.S. de Ingenieria de Caminos, Canales y 

Puertos, y de los estudios de Ingenierıa Quimica ): Politeknik Kütüphanesi (İnşaat 

Mühendisliği ve Limanları Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği 

Araştırmaları Endüstri Mühendisliği Okulu Kütüphaneler ve Kimya Mühendisliği) 

21. Biblioteca del Edificio San Jerónimo. (Facultad de Ciencias del Trabajo y Facultad de 

Trabajo Social): St Jerome Kütüphane Binası. (Çalışma Bilimler Fakültesi ve Sosyal 

Hizmetler Yüksekokulu) 

22. Biblioteca del Hospital Real: Kraliyet Hastanesi Kütüphanesi 
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Kütüphane Yönetimi 

    Kütüphaneler yönetim şeması her branş kütüphane için şöledir:  

 

     Kütüphane yönetim ekibinin başı müdür liderlik ve yönetim görevlerini yerine getirir. 

Ayrıca  kütüphane bünyesinden uzman kütüphanecilerin yanısıra, teknoloji bilgi  uzmanlarıda 

destek vermektedir. 

 Kütüphane Çalışma Saatleri 

    17-12-2008 tarihinde Granada Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 

yönetmeliği göre, çalışma saatleri  Pazartesi’den Cuma’ya genelde 8:30/9:00- 20:30 /21:00 

civarındadır. Fakat farklı şubelerde farklı saatler uygulanmaktadır.  Örneğin ana kütüphane 

olan Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi saat 19.00 kadar hizmet vermektedir. 

Personel dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Bir grup personel 8:30-14:00 saatleri arasında ; 

diğer grup personel 14:00-19:00 saatleri arasında çalışarak kütüphane hizmetlerini 

yürütmektedirler. 

 

Müdür 

Müdür Yardımcısı 

Sekreter 

Teknik Destekleyici 
Personel 
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Kütüphane Binaları 

     Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi Kütüphanesi, fakülte binasını giriş katında hizmet 

vermektedir. Kütüphane giriş kısmında kütüphane katalogunu tarayabilecekleri 4 

bilgisasayarın bulunduğu vede  self check ödünç verme cihazları ile kitap ödünç alabilecekleri 

sistemin bulunduğu, diğer alanalardan ayrılmış, bir salon vardır. 21 adet bilgisayarın 

bulunduğu bir bilgisayar odası,  DVD ve ödünç alınabililir kitapların bulunduğu vede süreli 

yayınları ve okuyucu  çalışma masalarının bulunduğu 2 adet okuyucu salonu, özel bir kişinin 

bağışlamış olduğu değerli kitaplardan oluşan özel koleksiyon için ayrı bir bölüm 

bulunmaktadır. Bu bölüm ayrıca sadece öğretim görevlilerin çalışmaları için ayrı 

tutulmaktadır. Ayrıca kütüphane asma katında 4 adet tv monitörünün bulunduğu  multimedia 

odası mevcuttur. 

      Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi binası ise, rönans döneminin etkilerini 

rahatlıkla hisedebileceğiniz, tarihi bir yapıdır. Tipik Endülüs Mimarisi tarzında yapılmıştır.  

Eskiden  bir hastane olarak kullanılan bina restore edikten sonra Granada Üniversitesi’nin 

önemli idari  binalarından biri olmuştur. Üniversitenin rektörlük makamıda bina içinde 

kütüphane’nin hemen yanında konuçlandırılmıştır. 

      Bina içinde ikinci katta bulunan kütüphanenin kullanıcılarına sunmuş olduğu  çalışma 

ortamı çok nezihtir. Personel ofisleri, el basması eserlerin bulunduğu ayrı bölmeler 

kütüphanenin içinden geçilen bir kapıyla binanın arka kısmında bulunmaktadır. Kütüphaneye 

bağlı bulunan IT bölümü’ne binanın ortasında bulunan havuzlu avludan geçilerek 

bağlanılmaktadır. 
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Biblioteca del Hospital Real Binası 

(Ana Kütüphane) 
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                                           Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi  

 

 

Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi Girişi 
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Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi Çalışma Salonu 

 

 

Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi Danışma Masas 
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Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi Çalışma Salonu 

 

 

 

Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi Çalışma Salon (Personel Grubu) 
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Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi Çalışma Salonu 

 

 

Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi Çalışma Salonu 

 



17 
 

 

 

Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi Çalışma Salonu 

 

Biblioteca del Hospital Real Kütüphane Bünyesinde Bulunan Persoel  IT Ofisi 
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Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi Bünyesinde Bulunan Personel Ofisi 

 

  

El yazması eserlerin saklandığı bölüm 

(Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi) 

 

Yarım asırlık el yazması eserler, 

müdür odasından geçilerek ulaşılan 

ayrı bir alanda ve uygun sıcaklık 

koşullarında alarmlı bir odada 

tutulmaktadır. Kaynakların dijital 

versiyonlarını kullanıcılarına web 

sitelerinden sunmaktadırlar. 
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                                  Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi Kütüphanesi Girişi 

 

Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi Kütüphanesi 

 (Okuma Salonu) 
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Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi Kütüphanesi Girişi  

(Süreli Yayınlar Salonu) 

 

 Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi Kütüphanesi Girişi 

(Bilgasayar Salonu) 
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Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi Kütüphanesi Girişi  

(Öğretim Görevlilerinin çalışması için ayrılan salon -ayrıca özel koleksiyon salonu) 

 

 

Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi Kütüphanesi Girişi  

(Tarama Bilgisayarları) 
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Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi Kütüphanesi Girişi  

(Yönetici ve Personeli) 

 

Kütüphane  Koleksiyonu 

     Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi Kütüphanesi’nde 42.012 adet kitap, 667 adet 

dergi, 253 adet cd-rom, 491 adet DVD, 252  adet mikroform vardır.  

     Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi’nde çalışmakta olan mesletaşımdan aldığım 

bilgilere göre  tüm kütüphanelerde 1.000.000 civarında basılı kitap, 400.000 elektronik kitap, 

10.000 adet tez, 7695 adet DVD, 60000 e-journals bulunmaktadır. Ayrıca ana kütüphanede el 

yazması eserleri koleksiyonu mevcuttur.  Dijitaleleştime konusuna önem veren BUG el 

basması eserlerin yanı sıra üniversitenin üretmiş olduğu yayınlarıda dijitalleştirmektedir. 

Kütüphane katalogu ile dünyanın her yerinde bulunan kullanıcılara sınırlama yapmaksızın 

erişim imkanı sunmaktadır.  

Ayrıca dijitalleştirmiş olduğu önemli eseleri tanıtan bibliyografik bilgiler içeren  kataloglar 

hazırlayarak kulolanıcılarına sunmaktadırlar. Örnek katalogu sunumun  sonunda ekler 

kısmında görebilirsiniz. 
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 Tüm fakülte kütüphanlerinde 

Innovative Milennium Programını 

kullananılmaktadır. Dewey Decimal 

Sınıflandırma sistemiyle kitaplara 

yer numarası vermektedirler. Fakat 

standart bir konu başlığı 

kullanmamaktadırlar.  Anahtar 

kelime girişiler i yapmaktadırlar. 

 

 Kitapların sırtında bulunan sarı 

etiketler kitapların kütüphaneye 

girişi tarihini . 

 

Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi 

Kütüphanesi Girişi 

 

 

 DVD’leri ödünç almak isteyen 

kullanıcı lar rafta boş DVD kabıyla 

karşılaşmaktadırlar. Ve İlgili 

materyallere erişimi bankoda 

çalışan uzamn aracalığıyla 

yapmaktadırlar. 

 

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Fakültesi 

Kütüphanesi Girişi 
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                  El Yazması 

 

 5 asır yaşında hayvanların 

ve bitkilerin türlerine ilşkin 

latince yazılmış, resimlerle 

tasvir edilmiş  el yazması 

eserin gösterimi. 

 

 

 

Biblioteca del Hospital Real 

Kütüphanesi 

 

                   El Yazması 

 

 1498 yılında yazılmış 

Latince  İncil’in gösterimi 

 

 

 

 

 

Biblioteca del Hospital Real 

Kütüphanesi 
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Kütüphane Hizmetleri 

Genel olarak baktığımızda Granada üniversite kütüphanelerini hizmetlerini şöyle sıralamak 

mümkündür. 

1. Referans ve Enformasyon Hizmetleri 

2. Kütüphaneler Arası Ödünç verme 

3. Okuma Odası 

4. Reprographics 

5. Kütüphane Kullanıcı Eğitimi 

6. Engelliler Belgesel Destek 

7. Elektronik Cihazlar  Ödünç Verme 

8. Servis Teklif 

9. Öneri kutusu 

 

     Granada Üniversitesi  öğrencileri  kütüphane işlemlerini üniversite kimlikleriyle, 

okullarından mezun olana kadar kullanmaktadırlar. Öğrenciler sisteme web üzerinden 

girebilmekteler.  Kitap sürelerini yenileyebilir,  reserve konumdaki kitapları takip edebilir, 

kitaplarla ilgili borçlarını sorgulayabilir ve kişisel  bilgilerini düzenleyebilirler.  

 

A)Referans ve Enformasyon Hizmetleri 

     Kaynakça ve bilgi temsilcilerinden tesisleri Granada Üniversitesi (UGR) her kütüphane 

şubesi kullanıcılarına temel hizmetleri sunmaktadır. Her kütüphane personeli kaliteli bir 

kullanıcı yardımı hizmeti vermekle yükümlüdürler.  Danışma masaları, her konuda yardıma 

ihtiyacı olan kullanıcıların sorunsunu cevaplamaktadırlar. Farklı bilgi kaynakları kullanımı 

tüm üniversite üyeleri için ücretsiz bir hizmettir.  Ayrıca web sitelerinde  ‘Kütüphaneciye 

Sorun’linkiyle 48 saat içinde kullanıcılardan gelen sorulara cevap vermektedirler. 
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B) Kütüphaneler Arası Ödünç verme (ILL) 

 

    Her fakülte kütüphanesi  kendi  koleksiyonunda bulunmayan kaynakları, kütüphaneler arası 

ödünç verme hizmetiyle öğretim görevlileri ve öğrencileri için başka kütüphanelerden ILL 

hizmetiyle getirtmektedirler. Ödünç alınan kitabı öğretim görevlerine 1 ay, öğrencilere 2 hafta 

süreyle ödünç vermektedirler.  

    Endülüs Üniversite Kütüphaneleri (CBUA) Birliğinde bulunan kütüphaneler ILL hizmeti 

için ilk önce kendi içlerinde işlemleri yürütmektedirler. Granada Üniversitesi Kütüphanesi ‘de 

Endülüs Üniversite Kütüphaneleri  Birliğine bağlıdır. İlk aşama olarak koleksyonlarında 

bulunmayan kitapları birliğe bağlı kütüphanelerden, kullanıcıları için  istemektedirler. İkinci 

aşama olarak İspanya içinde bulunamayan kitap Avrupa Birliğine bağlı herhangi bir 

kütüphaneden istenebilmektedir. 

 

 

C) Okuma Odası 

Granada Üniversitesi Kütüphaneleri  4.300 koltuk  kapasitesiyle   kullanıcılarına çalışma alanı 

imkanı sunmaktadır.  Bazı fakülte binalarında hocalara tahsis edilmiş sessiz alanlar 

bulunmaktadır. Ayrıca üniversite’nin 4 fakülte kütüphanesi bünyesinde  grup çalışma odaları 

bulunmakatdır. 

 

 

D)Reprographics 

Üniversite kütüphanesi korumaya önem vermektedir. Arşiv muhafaza  amaçlı, el 

yazmalarının kopyalarını yapmak yasaktır . Bu yüzden dijitalleştirmeye  önem veren 

üniversite Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi’nde yer alan bir merkezde dijitalleşrime  

çalışmalarını yürütülmektedir.  
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Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi-Dijitalleştirme Ofisi 

 

Biblioteca del Hospital Real Kütüphanesi-Dijitalleştirme Ofisi 
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E) Kütüphane  Kullanıcı  Eğitimi 

 

    Granada Üniversitesi Kütüphanesi (BUG) genel okuyucu hizmetlerinin yanı sıra, 

kullanıcılarına, çeşitli şubeler aracılığıyla, akademik yıl boyunca kütüphaneciler tarafından 

verilen derslerle kütüphane kullanımını öğretmektedirler.   Dersler sanal ortamda yada rezerve 

edilmiş sınıflarda verilmektedir.  Dersler öğrencilerin aldığı diğer dersler gibi notlarla 

değerlendirilmekte, kullanıcının sınıf geçmesini etkilemektedir.  

 

     Kütüphaneciler, 3 kredi değerindeki derslerini üç farklı kullanıcı profiline bağlı 

olarak sunmaktadırlar: 

 Yeni öğrenciler için giriş kursları: Yeni kullanıcılar farklı kütüphane dalları, 

ana hizmet ve kaynak göstermek amaçlanmaktadır. 

 

 Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, akademik personel, vb : 

İhtisas kurslarıdır. Kullanıcı grubunu ilgilendiği konularda özel bilgi 

kaynaklarını yönetmek için eğitim vermek amaçlanmaktadır. 

 

 Talep kursları: Belirli kullanıcı grupları (öğrenci grupları, öğretmen, vb) veya yeni bir 

bilgi kaynağı UGR kullanıcıların hizmetinde, gelen talepler üzerinde dersler 

verilmektedir.  

 

F) Engelliler Belgesel Destek 

Üniversite Kütüphaneleri engelleri olan üniversite topluluk üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla hizmetler tasarlamaktadır. Kütüphane, bu tip kullanıcıların (profesör, öğrenci) 

kütüphane hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için yazılım ve bilgi teknolojisilerini 

kullanılmaktadır. Okuma alanı, uzun vadeli kitap ödünç verme, ücretsiz veri tabanına erişim , 

internet  ve elektronik cihaz ödünç vermek, kullanıcılara sunulan bazı hizmetlerdir. 

Kütüphane, engelli kullanıcılarına hizmetin kalitesini artırmak için İspanyol Körleri Ulusal 

Örgütü (DEFA) gibi örgütlerle işbirliğinde bulunulmaktadır. İlgili hizmetlerin sunumunda 

kütüphane  şu programları kullanmaktadır:  
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JAWS (Ekran okuyucu yazılım): Ana amacı, ses sentezleyici program sayesinde ekran 

bilgilerini sözle ifade etmektir. Kullanılabilir bir kabartma ekranı varsa, JAWS yazılımının 

yanı sıra Braille alfabesinide okuyacaktır. 

 

MAGIC (Ekran büyüteç): Ana amacı, orijinal nesnelerin boyutunu büyütüyor oluşur. 

OCR Yazılımı OmniPage: OCR programı optik karakterleri tanır ve hesaplama dili (ASCII) 

kodlanmış karakterleri dönüştürür. 

 

DAISY  (papatya okuyucu): Bu tasarlanan ve kitaplar DAISY formatı (Dijital Ses tabanlı Bilgi 

Sistemi) kullanılarak okunmasına izin vermektedir. Bu yazılımla  ayrıca ücretsiz üyelere 

sunulan kitaplar ücretsiz yüklenebilmekte,  kaydedebilinmektedir 

Cam Ekran Büyüteç: Bu sistem, bir TV ekranı ve kamera cihazın altında yer alan metin 

parçaları genişleterek çalışır. 

 

G) Elektronik Cihazlar ödünç 

 

Üniversite bünyesinde bulunan Maksimum Kampüsü Kütüphanesinde 

E.S.  Bilgisayar Mühendisliği Fakülte Kütüphanesinde , Ceuta Kampüsü Kütüphanesinde, 

Melilla Kampüs Kütüphanesinde tüm kullanıcılara dizüstü bilgisayarlar  ödünç verilmektedir. 

Kullanıcılar, ödünç verme bankosuna ki  görevli personele kimlik kartı  göstererek iki saat 

süreyle bilgisayarı ödünç alabilmektedirler. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

    Köklü bir eğitim kurumu olan  Granada Üniversitesi  ana kütüphanesi ve konularına göre 

ayrılmış fakülte kütüphaneleriyle kullanıcılarına hizmet vermektedirler. Her kütüphanede 

uzman kütüphaneciler ve IT personelleri çalışmaktadır. Her fakülte kütüphanesi personeli 

ödünç verme, kataloglama v.b gibi işlemleri kendi kütüphane bünyesinde yapmaktadır. Ana 

kütüphane IT bölümlerin desteği ile dijitalleştirme işlemlerini yürütümektedir. 

    Ayrıca ana kütüphane personeli farklı fakültelerdeki öğrencilere 3 kredi değerinde; bilgi 

kaynakların bulunması, kullanılmasına ilişkin kullanıcı türlerine göre dersler vermektedirler. 

Kullanıcı eğitimini desteklemek için eğlendirici öğretici komik çizgi hikayeler 

hazırlamışlardır. Bu çalışmalarla, Gradanada Üniversitesi öğrencilerini geleceğin başarılı 

bireyleri olmaları konusunda, bilgiye ulaşabilen, bilgiye ulaşmada teknolojiyi kullanabilen, 

problem çözebilen ve kendi kendine öğrenebilen bireyler yetiştirilmesine önem verdiğini 

göstermektedir.  

 

    Sonuç olarak, genel olarak batığımızda kütüphane olarak olumlu ve olumsuz yönlerimizin 

değerlendirilmesi yapılmısına imkan bulunmuştur. Kütüphanelerin tümü kıyaslandığında  

kütüphane olarak parelel özelliklere sahip olduğumuzu sonucu tespit edilmiştir.  
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TEŞEKKÜR 

     Erasmus personel hareketliliği yüksek öğretim kurumu öğretim elemanları, yönetici 

kadrosu ve idari  personelin eğitim amaçlı hareketliliğine imkan sağlayan faaliyet 

alanıdır. Personele branşıyla ilgili olumlu deneyimler kazandıracak olumlu motive 

edici, ufuk kazandırıcı vede farklı bir kurumun deneyimlerini ve iyi uygulamalarını 

öğrenmeye ve mevcut işler için gerekli becerileri geliştirmeye imkan vermektedir. 

Öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilmemiz için Erasmus 

Personel Hareketliliği Programına katılmamız konusunda sağlanan imkan için 

teşfikilerini ve desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nafiye Güneç 

Kıyak Hanım’a , Üniversite Genel Sekreterimiz Sayın Aziz Genç Bey’e ve Kütüphane 

ve Dokümantasyon Daire Başkanı’ım Sayın Hakan Kapucu Bey’e teşekkürlerimi ve 

saygılarımı arz ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 


