MERHABA...

ikj yll önce kütüphaneciIik alanlnda yeni bir yayln çlkarmak amacıyla başlamış
olduğumuz çallşmalar, BlLGl DÜNYASl adll dergi olarak bir sonuca ulaşmlştlr. Üni_
Versite Ve Araşllrma Kütüphanecileri Derneği (UNAK)'nin yayln organl olarak yaylmlanan bu derginin, yllda iki sayl olarak çlkafllmasl Ve hakemli olmasl planlanmlştlr. Bu amaçla oluşturulan yayln kurulu, dergi'nin ilk defa çlkacak olmasl
nedeniyıe, dergiyayln politikaslnl oluşturmuş, dergiadıVe logosunu belirlemiş, yazl
değerlendirme kurulunu oluştUrmuş Ve yazllarln sağlanma§l gibi son delece zaman
alan tüm alt yapl çallşmalarlnl yürütmüştür.
BiLGi DÜNYASl'nln bu saylslnda, yedisi hakemli olmak üzere toplam dokuz makale, mesleki yaşamda büyük bir eksikliğini duyduğumuz, bilgi merkezleri Ve uygulamalarünın lanltllmaslnl içeren dört tanıtlm yazlsı, mesleki toplantllarln
duyurulduğu duyuru köşesi Ve tarihsel referans olmasl bakımlndan ÜNAK tarihçesine ilişkin bir yazl Ve Tüzüğü yeralmaktadtr.
Bu ilk saylnın hakemli bölümünde, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Acun lntğrnet Ve telif
haklarl sorunlarlnl tartlşarak, ülkemizde yapllabilecek bazl düzenlemelerle ilgili öneriler getırmekte, Prof. Dr. lrfan Çakın üniversite kütüphanelerimizin soru.]!aiInı yönetim, mali deslek, personel Ve koleksiyon açlslndan inceleyerek Ulusal Akademik
Ağ Ve Bi|gi Merkezi'ndeki bazl uygulamalarl tartışmaktadlr. Doç. Dr. Ahmet Çelik
bilgi teknolojilerinin üniversiteler Ve ünİVersite kütüphanelerinde meydana getirdiği
Ve getireceği değişiklikleritartlşrnakta, Arş. Gör. Baha clgurl ve Doç. Dr. Hayri sever
Türkçe eİektronik biıgi kaynaklannın kataloglanmaslnl sağlamak amaclyla ge|iştirdikleri, H-DcEdit adlndaki Dublin core editörünü tanllmaktadlrlar. Doç. Dr.
Yaşar Tonta elektronik yaylnclllk alanInda 9örülen son gğlişmeleri inceleyerek, bu
gelişmelerin bilgI hizmetlerine otan etkilerinitartlşmakta, Prof. Dr. N|lüferTuncer son
75 yllda çocuk yaylnlarlmlzIn geldiği aşamayı tartlşarak, mevcut durumu orıaya
koymaktadlr. son hakemli makalede, Yrd, Doç. Dr. Nazan (Özenç) Uçak bilgi kav_

ramlna yönelik kuramsal yaklaşlmlan inceİeyerek, mesleğimizde bilgiyi la-

nlmlamakta Ve "bilgi dünyaslna" kavramsal bir lşık tulmaktadlr.
Hakemsiz bölümde, cynthia Borys lnternet'in kütüphane.Ve kütüphanecilere olan
etki§ini Amerika'dan örneklerle tartlşan, Arş. Gör. Yurdagül Unal Ve NeVin selçuk ise
elekEonik bilgi kaynaklartnln telif haklarlna yönelik tanlmlayıcı çalışmalanyla BiLGi
DUN YAsl'na katklda bulunmuşlardlr,
Tanltlm bötümünde ise, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin kuruluş Ve toPlam
kalite çallşmalaİı, Ballkesir Üniversitesi Merkez Küıüphanesi'nin kuruluşu,.ihracalı
Geliştirme Etüd Merkezi (lGEME) KütüphanesI Ve çalışmalarl, Ve Devlet lstatistik
Enstitüsü Kütüphane Ve Dokümantasyon Merkezi hakklnda yazllaryerain liçt,l,

BİLGİ DÜNYASl'nIn all yapısının hazırlanmasında yoğun emeği geçen yayın

kurUlu üyelerinin yanl sıra, yazl değerlendirme kurulu üyeierine, yazı değerIendirme

bu sayjml]daki bir yazlnln değerlendirilmesinde katklda bulunan Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi öğretim
üyelerinden Yrd, Doç. Dr. Gülin Güneysu'ya, tüm yazarlara Ve katktda bulunan herkese teşekkür ederim. Yayln hayatlna bu saylyla başlayan BiLGi DÜNYASl'nln
meslek literatürüne bir katkl sağlqyacağlnl umuyor, kuşkusuz bu katklnln uzun
ömürlü olabiImesinin sizlerin, bilgidünyaslnln değerli çahşanlarlnln, Vereceğidesieğe bağh olduğunu bildirerek, yayln kurulu adlna hepinize MERHABA diyorum.
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