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Program 

Özge Albuz, Erasmus Staff Training, Södertörn University Library (7th -11th  May 
2012)  

Monday, May. 7th 

09.00 - 10.00 Welcome, walk around the library Karin Grönvall (Library 
Director) , Anders Fredriksson (Head of Unit). 

10.00 - 10.30 Introduction to Customer Services Marjatta Styrud (Head 
of Unit). 

10.30 - 12.00 Introduction to circulation  Tina Forsgren (Library 
Assistant) and others 

13.00-   Circulation               Circulation desk team 

 

Tuesday, May. 8th 

09.00 -   Circ. desk, Millennium, web      Anders Fredriksson (Head 
of Unit). 

13.00-  Acquisitions        Jonas Jacobsson (Librarian) 

 

Wednesday, May. 9th 

09.00-11.00  Databases    Karin Perols (Librarian) 

14.00-   Cataloging, Acquisitions  Dace Lagerborg (Senior 
Librarian) 

Thursday, May.  10th 

09.00-10.00  Intro to unit ELF   Jan Hjalmarsson ( Head of 
Unit) 

10.00-  Publications    Per Lindblom (Associate 
Editor)  

13.00-  Serials               Irene Moya (Librarian) 

Friday, May. 11th 



09.00-10.00                 ILL               Annika Rydholm (Librarian) 

10.00 - 11.00      Interview for Facebook Therese Lind (Librarian) 

11.00-         Anything else you would like to hear more about?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

 

                             Södertörn University  

            (Södertörn Üniversitesi) 

 



 
 

Genel Bilgi 

● 1996 yılında İsveç’in Stockholm kentinde kurulmuş olan üniversite bir 
devlet üniversitesidir.  

● Södertörn Üniversitesi kuruluşundan bu yana, dil ve kimlik ayrımı 
yapmadan öğrenciler ve araştırmacıları Stockholm bölgesinde bir araya 
getiren popüler bir üniversite olmuştur.  

● 678 akademik personel, 52 profesör, 2 misafir profesör, 67 çalışan 
doktora öğrencisi, 49 kütüphane personeliyle birlikte toplam 832 
personeli bulunmaktadır.  

● 15 826 öğrencisi bulunmaktadır.  
● Öğrencilerinin %46’sı 24 yaş ve altı, %36’sı 25-34, %18’i de 35 ve üstü 

yaşlarındadır.  
● Öğrencilerin %69’u kadın, %31’i erkektir. 
● Gelir 681 360 İsveç Kronu, 675 825 gideri vardır (2011 yılının verileri). 
● Kampus’un adı Fleminsberg, Huddinge kasabasında yer alıyor. Trenle 

Stockholm’a 18 dakikalık mesafede bulunmakta ve 10 ve 20 dk aralıklarla 
trenler şehir merkezine gitmektedir. 



● 6 fakülte bulunmaktadır. Bunlar;   
 

i.Yaşam Bilimleri Fakültesi 
ii.Cinsiyet, Kültür ve Tarih Fakültesi 

iii.İletişim Fakültesi 
iv.İş Araştırmaları Fakültesi 
v.İletişim, Medya ve IT Fakültesi 

vi.Sosyal Çalışmalar Fakültesi 
Bu fakültelere bağlı bölümler ise aşağıdaki gibidir; 

1. Estetik 
2. Arkeoloji 
3. Biyoloji 
4. Yönetim  
5. Karşılaştırmalı Edebiyat 
6. Geliştirme Çalışmaları 
7. Ekonomi 
8. Eğitim 
9. İngilizce 
10. Çevre Bilimleri 
11. Etnoloji (Irk Bilimi) 
12. Cinsiyet Araştırmaları 
13. Coğrafya 
14. Tarih 
15. Tarih ve Sanat Teorisi 
16. Düşünce Tarihi 
17. Bilişim 
18. Uluslararası Sağlık 
19. Uluslararası İlişkiler 
20. Gazetecilik 
21. Beslenme 
22. Medya ve İletişim Çalışmaları 
23. Medya Teknolojisi 
24. Felsefe 
25. Psikoloji 
26. Siyaset Bilimi 
27. Kamu Hukuku 
28. Retorik (Güzel Konuşma- Söz Bilim) 
29. Sosyal Çalışma 
30. Sosyoloji 



31. Pratik Bilgi Çalışmaları 
32. Dinler Çalışması 
33. İsveççe 
34. Öğretmenlik 
35. Turizm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÜTÜPHANE 
(Södertörns Högskole Bibliotek-Södertörn University Library) 

Kütüphane binası 

 

Çalışma Saatleri 

● Pazartesi - Perşembe  08:00 - 21:00 
● Cuma                             08:00 - 19:00 
● Cumartesi - Pazar        10:00 - 17:00 

 

Koleksiyon 

● 130 101 adet basılı kitap 
● 52 799 adet elektronik kitap 
● 14 075 adet ciltli dergi 
● 318 adet basılı dergi aboneliği 
● 74 adet veritabanı 
● 2237 adet mikrofilm 
● 22 518 adet ders kitabı 
● 13 757 adet elektronik dergi 



● 1425 adet bilgisayar oyunu 
● 463 adet film 

Bina 

● Kütüphane kampüsün girişinde ve kolay ulaşılır merkezi bir 

yerdedir. 

● Bina Christer Malmström tarafından tasarlanmış ve İsveç’in en 

prestijli mimarlık ödüllerinden Kasper Salin ödülünü almıştır. 

Toplam 11 000 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. 

● Kütüphane 7 katlıdır. 1,2 ve 3. Katlar depo alanlarıdır. 4. Kat 

cafeterya, 5. Kat giriş katı, 5,5. Katında sessiz çalışma alanları, 6. 

Katında sınav salonları ve personel odaları bulunmaktadır. 

 

 
Kütüphane binası tam görünüm 

 

 

 

 



1,2 ve 3. katlar 

Bu katlarda kütüphanenin deposu bulunmaktadır. Bu depolarda 
üniversite tarafından yayınlanan kitaplar, dergiler vb. yayınlarda 
bulunmaktadır. 

 
Üniversite yayınlarının yer aldığı depo. 

4. kat 

Kütüphane binasının 4. katında cafeterya ve üniversite personelinin 
yemekhanesi bulunmaktadır. Kütüphane içerisine girmeden bu kata 
giriş yapılabiliyor. 



 

Kütüphane binasının 4. Katında bulunan cafe. 

 

 

 

 



5. kat 

 

Kütüphane binası 5. kat planı 

Pembe alanlar kitap ve dergilerin bulunduğu alanlar 

Mavi alanlar tarama yapılabilmesi için terminallerin bulunduğu 
alanlar 

Yeşil alanlar ise merdivenler. 

Bu katta ayrıca ödünç verme masası, self check alanları, fotokopi ve 
yazıcı makineleri, 5 adet grup çalışma odası, eğitimlerin yapıldığı 
alanlar, 2 adet bilgisayar odası, güncel dergi rafları, gazeteler, eski 
tezler, ders kitapları, film ve oyun koleksiyonları ve A-J 
koleksiyonlarının bulunduğu raflar bulunmaktadır. Ayrıca personele 
ait 1 mutfak, 1 tuvalet ve 7 adet personel odası bulunmaktadır. 
Kütüphane direktörünün odası da bu kattadır. 



,   

Kütüphane 5. Kat (giriş katı)                               Güncel süreli yayınların sergilendiği alan (5. Kat) 

 

 

 
          Kütüphane 5. Kattan bir görünüm. 



5,5. Kat 

 

Kütüphane binası 5,5. kat planı 

Bu kat sessiz çalışma alanlarının bulunduğu kattır. Diğer katlardan 
camlarla ayrılmıştır ve diğer alanlardaki gürültü bu kata 
ulaşmamaktadır. 120 kişi kapasitelidir. 

 

  Yukarıda görülen alan sessiz çalışma alanlarıdır. 



 

 

Sessiz çalışma alanlarından görünüm (5,5. kat). 

 

 

Sessiz çalışma alanlarından görünüm (5,5. kat). 



6. kat 

 

Kütüphane binası 6. kat planı. 

Sarı  alanlar odalar. 

Pembe alanlar kitap ve süreli yayınların bulunduğu alanlar. 

Mavi alanlar tarama terminalleri ve çalışma bilgisayarları. 

Bu katta 3 adet fotokopi ve yazıcı işlemlerinin yapıldığı makinaları 

kapsayan bir oda bulunmakta. 

2 adet eğitim salonu bulunmaktadır. 

5 adet grup çalışma odası bulunmaktadır. 

1 adet medya odası bulunmaktadır. 

1 adet mikrofilm odası bulunmaktadır. 

Devlet yayınlarının bulunduğu raflar da bu katta yer almaktadır. 

K-X aralığındaki koleksiyon da bu katta bulunmaktadır. 



6. katta gürültülü çalışma alanları yer almaktadır. 

 

               Bireysel çalışma alanları (6. Kat) 

 

               Koleksiyonun bulunduğu alan (6. Kat) 



 

           Medya odası (6. Kat) 

 

                Kütüphane çalışma alanından kampüs görünümü (6. Kat). 



Koleksiyondan bir görünüm (6. Kat).                    Her katta bulunan tarama terminalleri (6. Kat) 

 

 

 

       Yeni kitapların sergilendiği raflar (6. Kat) 



 

Mikrofilm odası (6. Kat).      Grup çalışma odası (6. Kat). 

 

 

 

 

      Grup çalışma odası (6. Kat). 



  

Devlet dokümanlarının sergilendiği raflar (6. Kat)        Öğrenim odası (6. Kat) 

 

 

 

                Fotokopi ve bilgisayar çıktılarının alınabildiği fotokopi odası (6. Kat). 



7. kat 

 

Kütüphane binası  7. kat planı. 

Bu katta personele ait ofisler, personele ait bir mutfak, personel için 

bir balkon bulunmaktadır.  

1 adet toplantı odası ve 1 adet öğrencilerin eğitimlerinde ve 

sınavlarında kullanılan oda bulunmaktadır. 

Binada bulunan tüm kapılar personel ve öğrencilere verilen kimlik 

kartları ile entegre olarak çalışıyor ve kapılar kartlar okutulduğunda 

açılıyor.Bu kartlarla ayrıca fotokopi çekiliyor, satın alma işlemleri 

yapılıyor (kalem, silgi vb.) , kütüphane sistemine giriş yapılabiliyor. 

Kısacası kullanıcı veya öğrenci bu kartla tüm işlemlerini yapabiliyorlar.  



 Kütüphane personel ofislerinin bulunduğu alanlar (7. Kat).           Ofislerden bir görünüm (7. Kat). 

 

 

 

 

 

                       Personelin toplantı ve sunumlarını yapabileceği toplantı odası (7.kat). 



  Personel mutfağı (7. Kat).                Personel mutfağı (7. Kat). 

 

 

 

 

 

     Personel mutfağı (7. Kat). 



PERSONEL 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kütüphanede, 1 daire başkanı ve 3 bölüm şefi bulunmaktadır. 

 

 

     Daire Başkanı (Karin Grönvall) 

 

 

                                           
 (Catarina Hummelstrand)                               Jan Hjalmarsson                                              Marjatta Stuyrud 

Medya ve Web Bölümü Şefi                          Öğrenim ve Araştırma Destek Bölüm Şefi    Halkla İlişkiler Bölüm Şefi 

Toplam 49 personel çalışmaktadır.  

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ 

1. Kataloglama Hizmeti 
2. ILL Hizmeti 
3. Sağlama Hizmeti 
4. Ödünç Verme Hizmeti 
5. Süreli Yayınlar Hizmeti 
6. Halkla İlişkiler Hizmeti 
7. Öğrenim ve Araştırma Hizmeti 

8. Veritabanları 

 



1. Kataloglama Hizmeti:  

● Kullanılan sınıflama sistemi LIBRIS adında ulusal bir sınıflama 
sistemi, sistemlerinde ayrıca Dewey kullanarak kataloglama 
yapıyorlar.  

● Kullandıkları otomasyon sistemi ise kütüphane olarak bizimde 
kullandığımız Innovative Millenium’dur.  

● Kataloglama hizmeti, satın alma birimi tarafından da 
yapılmaktadır. 

 
2. ILL (Kütüphaneler arası ödünç verme ) Hizmeti:  

● Södertörn Üniversite Kütüphanesi tüm İsveç içerisindeki ve 
diğer Avrupa ülkeleri (genellikle Almanya) ve İngiltere’de 
bulunan British Library’den, işbirliği çerçevesinde, kullanıcıları 
için yayın getirtebilmektedir. 

● Eğer üniversite personeli ise, ILL olarak istenilen makale 
kütüphaneye ulaştığında personelin evine ya da ofisine 
postalanabiliyor.  

● ILL hizmeti kuzey ülkeleri arasında (Danimarka, Finlandiya, 
Norveç, İzlanda ve İsveç) ücretsizdir. Kuzey ülkeleri dışından 
istenen yayınlar için 150 İsveç Kronu ödenmesi gerekir. Makale 
ücreti ise 50 İsveç Kronu’dur. Bu ücretler öğrenci kartları ile 
birlikte ödünç verme masasındaki pos cihazından 
ödenebilmektedir. 

 

3. Sağlama Hizmeti 

● Kütüphane satın alma yoluyla koleksiyonunu geliştiriyor. 
Öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılar kitap satın alınmasını 
talep edebiliyorlar. Bunun için web sayfasında bulunan alanları 
doldurmaları yeterli oluyor.  

● Konu kütüphanecilerinin seçimleri de koleksiyon gelişimine 
katkıda bulunmaktadır.  

● Satın alma işlemlerini Innovative Millenium üzerinden 
gerçekleştirmektedirler. Kitap sipariş verilirken aynı zamanda 



kitabın Marc kaydıda sisteme aktarılmış olmaktadır. İsveç’te 
bulunan Adlibris internet sitesinden satın alma yapmaktadırlar.  

● ILL hizmeti ile ilgilenen personelde satın alma işlemi 
yapabilmektedir. 
 

4. Ödünç Verme Hizmeti 

● Herkes Södertörn Üniversitesi Kütüphanesi’nden kitap ödünç 
alabilir. Fakat ders kitapları yalnızca öğrenciler, Södertörn 
Üniversitesi personeli, ve Karolinska Institutet personeli 
tarafından ödünç alınabilir. 

● Kullanıcılar okulun diğer sistemleri ile uyumlu olan kütüphane 
kartları ile ödünç alma işlemi yapabilir, fotokopi çekebilir, 
bilgisayardan belge yazdırabilir ve grup çalışma alanlarına giriş 
yapabilir. 

● Ödünç verme işlemleri kütüphane girişinde bulunan self check 

makinası ile de yapılabilir. 

Koleksiyon raflarda karışık olarak yerleştirilmiştir. Kitapların dolaşım 

süreleri ise etiketlerinde bulunan renklerle ayırt edilebilmektedir.  

● Ders kitapları (Sarı renkli etiket ile belirtilmiştir) 7 gün, 

● Referans kitapları (Siyah renkli etiket ile belirtilmiştir) günlük, 

● Diğer kitaplar (Yeşil renkli etiket ile belirtilmiştir) 3 hafta süreyle 

ödünç alınabilir. 

Ödünç verilen çeşitli materyaller; 

● Södertörn Üniversitesi Kütüphanesi tarafından öğrencilere 1 

günlük süreyle notebook bilgisayar ödünç verilmektedir. Bu 

hizmet yalnızca haftaiçi verilmektedir.  

● Öğrenciler hesap makinesi, mouse, kulaklık ve fotokopi kartını 

günlük olarak ödünç alabilir. Bu materyaller geciktiği takdirde 

her saat için 20 İsveç Kronu ile ücretlendirilirler. 

● Film, mp3 çalar, usb bellekler 1 hafta süreyle ödünç verilir ve 

geciktiği takdirde günlük 10 İsveç Kronu ile ücretlendirilirler. 

http://www.adlibris.com/se/


● Bilgisayar oyunları 2 hafta süreyle ödünç verilir, geciktiği 

takdirde günlük 50 İsveç Kronu ile ücretlendirilir. 

 
Self check aracılığı ile kitaplarını iade eden bir öğrenci (5. Kat)       Tarama terminali. 

 

 

 
   Ödünç verme masasından hizmet alabilmek için sıra numarası veren makine. 



 

Ödünç verme bölümü.                                        Materyal ödünç aldıktan sonra verilen bilgi fişi. 

        

 

 

Ödünç verme birimi. 



 

Ders materyallerinin bulunduğu koleksiyon (5. Kat).                     Öğrencilere günlük ödünç verilen dizüstü bilgisayarlar. 

 

5. Süreli Yayınlar Hizmeti 

● Kütüphanenin çok sayıda basılı ve elektronik dergiye aboneliği 

vardır.  

● 318 adet basılı, 13757 adet elektronik dergiyle aboneliği vardır. 

● 14075 adet ciltli dergi bulunmaktadır. 

● Güncel süreli yayınlar 5. katta alfabetik olarak 

sıralanmaktadırlar. Fotokopi ile çoğaltılabilmekte fakat ödünç 

verilmemektedir. 

● İsveç ve diğer ülkelerde yayınlanan gazeteler ise mikrofilm 

ortamına aktarılmaktadır. Mikrofilm odası 6. katta 

bulunmaktadır. 

● Süreli yayınların aboneliğine kütüphaneci karar vermektedir. 

Örenciler de süreli yayın abonelik talebinde bulunabiliyorlar. 

● Süreli yayınlar bölümünde Innovative Millenium Otomasyon 

Sistemini kullanıyorlar. 

● Basılı süreli yayınlar için 2012 yılı bütçesi 280.000 İsveç Kronu, 

elektronik dergiler için 3 160.000 İsveç Kronu.  



 
                     Güncel süreli yayınlardan bir görünüm (5. Kat).       Güncel süreli yayınlarla ilgili bir not. 
 

 

 
                           Güncel süreli yayınların sergilendiği raflar (5. Kat). 

 

6. Halkla İlişkiler Hizmeti 

 Ödünç verme, danışma, kütüphane ile ilgili soruları 

cevaplama, sosyal medya gibi hizmetleri kapsamaktadır. 

 Ödünç verme ekibi oluşturulmuş ve personel dönüşümlü 

olarak görev yapmaktadır.  



 Mail, telefon, fax, online chat gibi iletişim yöntemleri ile 

gelen istek, şikayet, soru ve cevaplara yanıt 

vermektedirler. Bunun için ayrılmış bir oda ve bir 

bilgisayar bulunmakta, ayrıca personel kendi ofisinden de 

yanıt verebilmektedir. 

 Sosyal medya alanında Facebook üzerinde bir sayfaları 

bulunmaktadır. Yalnızca İsveç dilinde yayın 

yapmaktadırlar.  

 Ayrıca bu bölüm tarafından kütüphane eğitimleri, 

oryantasyonlar düzenli olarak yapılmakta, bunun için 

kütüphane içerisinde bulunan sunum odaları 

kullanılmaktadır. 

 
Toplantı ve eğitim odaları (6. Kat).                              Halkla ilişkiler biriminin iletişim odası (5. Kat). 



 
        Halkla ilişkiler biriminin iletişim odası (5. Kat). 

 

 

7. Öğrenim ve Araştırma Hizmeti 

 Södertörn Üniversitesi tarafından yayınlanan yayınlar 

kütüphaneden satın alınabiliyor.  

 Üniversite tarafından yayınlanmasına karar verilen kitabın 

son hali kütüphane ekibine gönderilir, kütüphane ekibi 

kitabın editörlüğünü yapar. Kitapta bulunan yazım 

hatalarını düzeltir, kapak tasarımını kontrol eder, 

bibliyografik bilgilerini hazırlar ve kütüphane yayın 

komitesi tarafının kontrolünden geçen kitap yayınlanır. 

 Bu işlemler diva isimli program kullanılarak yapılmaktadır. 

Bu sistem üzerinden Södertörn Üniversitesi bünyesinde 

görev yapan akademisyenlerin yayınlarına erişim 

sağlanabilmektedir. 

 Akademik yayınların kontrolünde EndNote ve Refwork 

isimli yazılımları kullanmaktadırlar. 

 Ayrıca akademisyenler Adobe Connect’i kullanarak 

çalışmalarını yapabiliyorlar, bunun için kütüphane içerisine 

gerekli ekipmanların bulunduğu bir oda vardır. 



 
.                                    Eğitim odasında bulunan araç gereçler         Adobe Connect için hizmet veren oda ve gerekli ekipmanlar. 

 

 

8. Veritabanları 

 74 adet veritabanı bulunmaktadır. 

 Kraliyet Kütüphanesi tarafından oluşturulan bir 

konsorsiyum bulunmaktadır. Bu konsorsiyumun adı; 

BIBSAM’dır. 

 En çok kullanılan veritabanları Swedesh newspaper 

ve Proquest. Sosyal Bilimler alanındaki veritabanları 

daha fazla kullanılıyor.  

 2011 yılında 5bibliyografik veritabanlarında yapılan 

tarama sayısı; 59583. Veritabanlarından 181726 adet 

doküman talep edilmiş.  

 

 

 

 

 



BÜTÇE 

 Kütüphanenin yıllık bütçesi 5 550 000 İsveç Kronu. 

 Elektronik kitap bütçesi 275 000 İsveç Kronu. 

 Elektronik dergi bütçesi 3 16000 İsveç Kronu. 

 Görsel işitsel materyal bütçesi 55 000 İsveç Kronu. 

 Basılı kitap bütçesi 310 000 İsveç Kronu. 

 

DİĞER ZİYARETLER 

Stockholm Stadsbibliotek (Stockholm Halk Kütüphanesi) 

 
 

 Kütüphanede çocuklar ve yetişkinler için birçok dilde 

kitap, gazete, dergi, dil kursları, toplumsal bilgiler, 

müzik, film, bilgisayar vb. materyaller 

bulunabilmektedir. 

 Kütüphaneden kitap ödünç almak ücretsizdir. 

 Kitap ödünç alabilmek için ödünç kartı (kütüphane 

kartı) gereklidir. Ödünç kartı almak ücretsizdir. 



 Ödünç alma süresi 4 haftadır, fakat bu daha kısa da 

olabilir, kullanıcı ödünç alma işlemi sonrasında 

kendisine verilen bilgi fişini kontrol etmelidir. 

 Ödünç alınan kitapların kaybedilmesi halinde, kitaplar 

hasara uğradıklarında veya geç iade edildiğinde 

kütüphaneye belli bir miktarda gecikme bedelinin 

ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu kural 18 yaşından 

büyükler için uygulanmaktadır.  

 Kütüphanede aranılan, örneğin istenilen dildeki 

kitapların bulunmaması halinde, kütüphane 

personelinden satın alma veya diğer kütüphanelerden 

ödünç alma suretiyle aranılan kitaplar kullanıcıya 

getirtilebilir. 

 Kütüphane web sitesinden katalog tarama, kitap 

ayırtma, ödünç alınan  kitapları görme, kitapları yeniden 

ödünç alma ve benzer işlemler  uygulanabilmektedir. 

 Kütüphanenin çalışma saatleri; 

      Pazartesi-Perşembe 09:00 – 21:00 

      Cuma          09:00 – 19:00 

      Cumartesi-Pazar       12:00 – 16:00 

 Kütüphane binası 1928 yılında Mimar Gunnar Asplund 

tarafından inşa edilmiştir. 

 İçerisinde çocuklar için ayrıca bir bölüm bulunmaktadır. 

 Giriş katında cafeteryası bulunmaktadır. 



 
 

 

 



 
 

 
 



DEĞERLENDİRME 

 Södertörn Üniversitesi kuruluşu itibariyle genç ve dinamik bir 

üniversite olmasına rağmen uluslararası standartlarda eğitim 

veren bir üniversitedir. Bu nedenle kıyaslama ve değerlendirme 

yapmamız daha kolay olmuştur. 

 Üniversite Kütüphanesi’nin verdiği hizmetlerle ilgili bilgi 

edinilmiş ve farklı hizmetlerin verildiği gözlenmiştir. Üniversite 

kütüphanemizde ilerleyen zamanlarda benzeri hizmetleri 

verebileceği düşüncesiyle bilgimizi artırmış bulunmaktayız. 

 Verilen hizmetler kıyaslandığında her iki üniversite 

kütüphanesinin de akademik hayatı kolaylaştırmaya yönelik 

uygulamalara sahip olduğu görülmüştür. İki kütüphanede de 

araştırmaya yönelik çalışmalar eldeki tüm imkanlarla 

desteklenmektedir. 

 Södertörn Üniversitesi Kütüphanesi’nin binası mimarisiyle bir 

kütüphane için her şeyin düşünülmüş olduğu bir binadır. 

İçerisinde bulunan sesli ve sessiz çalışma alanları, eğitim 

salonları, tarama terminalleri ile çalışma ortamını tam olarak 

oluşturmuş bir binadır. Kütüphanemizinde bu tür olanaklarla 

kullanıcılarımızın daha da uzun süreler kütüphanede vakit 

geçirmelerinin sağlanabileceği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONUÇ 

 Erasmus Personel Hareketliliği Programı kütüphanecilik 

ve kütüphaneler açısından önemli olanaklar sağlamıştır. 

 Kütüphanemizin mevcut  imkanları, Södertörn 

Üniversitesi  Kütüphanesi’nin sağlamış olduğu imkanlarla 

kıyaslanmıştır. 

 Kütüphanemizde bulunan multimedia koleksiyonu 

Södertörn Üniversitesi Kütüphanesi’nde mevcuttur, fakat 

yalnızca ders materyali olarak kullanılır. Bu bizim 

açımızdan güzel bir artıdır.  

 Otomasyon sistemi olarak her iki üniversite kütüphanesi 

de Innovative Millenium’u kullanmaktadır. Bu 

kütüphanemizin uluslararası standartlarda olduğunu 

gösterir. 

 İki Kütüphane kıyaslandığında paralel özelliklere sahip 

olduğumuz ve verdiğimiz hizmetlerde eksik olduğumuz 

herhangi bir alanın bulunmadığı sonucu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

           

 


