V. ULUSAL AKADEMİK KAYNAK PAYLAŞIM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
ANKOS Derneği tarafından V.si düzenlenen Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı 01-02 Kasım
2018 tarihlerinde Bilgiye Erişimin Önemi: Kaynak Paylaşımının Geleceği teması ile Bursa Uludağ
Üniversitesi ev sahipliğinde 89 farklı kurumdan 156 kütüphane yöneticileri ve kaynak paylaşım
kütüphanecisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu yıl özellikle yaşanan ekonomik sıkıntılar göz
önünde alındığında bu dönemde kütüphanecilerin alacağı tedbirlerin değerlendirilmesi açısından
önemli bir çalıştay olmuştur.
İki gün süren Çalıştay kapsamında 10 sunum ve bir panel gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Amerika'dan ve
Avrupa'dan sadece kaynak paylaşımı alanında çalışan iki meslektaşımız çevirim içi bağlantı kurularak
değerli sunumlarıyla çalıştaya katkıda bulunmuşlardır. Son gün gerçekleştirilen değerlendirme
oturumunda, iki gün boyunca paylaşılan deneyimler, görüş ve öneriler ANKOS İşbirliği Grubu
tarafından katılımcılarla paylaşılmış ve katılımcıların bir kısmı görüş, öneri ve taleplerini yıldırım
konuşmalar başlığı altında yaptıkları sunumlarla ifade etmişlerdir.

Çalıştay süresince aşağıda belirtilen, daha önceki çalıstaylarda da gündeme gelen bazı sorunlara
değinildi ve çözüm önerileri sunuldu. Bu başlıklar:

•

Ulusal toplu katalogla ilgili sorunlar hala devam etmektedir güncel bir toplu kataloğumuz hala
istenilen düzeyde değildir. Verimli bir kaynak paylaşımı için bu konuda iyileştirme
çalışmalarının yapılması beklentisi vardır.

•

Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Yönergesi: İşbirliği Grubu tarafından 2007 yılında
hazırlanan yönergenin; içerik, hukuki dil vb. açılardan yeniden ele alınarak güncelleştirilmesi
ve daha görünür olarak KITS ana sayfasında paylaşılması gerekmektedir.

•

Kargo sorunu halen devam etmektedir. Bu sorunun bu güne kadar çözülememesinin en
önemli nedeni kurumların her birinin farklı kargo firmalarıyla anlaşmasının bulunmasıdır.

•

ILL, Kütüphaneler arası ödünç verme, Dokuman sağlama gibi kütüphaneler arası kaynak
paylaşımında kullanılan terminolojinin belirlenmesi gereklidir.

•

Lisans öğrencilerine de kaynak paylaşımı hizmeti verilmesi gereklidir.

•

KİTS güncellemeleri ile ilgili talep ve öneriler için doğru kanalların kullanılması (KİTS yardım
menüsü ve ticket sistemi) ya da kits@anko.gen.tr adresine e-posta ile görüş ve önerilerini
net bir şekilde bildirmeleri beklenmektedir.

•

KİTS platformundan e-kitap bölümünün gönderilmesi için kullanılan chapter of book
bölümünün kapasitesinin artırılması için çalışma yapılmalıdır.

•

KİTS üyesi kurumlardan gelen istek ve öneriler doğrultusunda yanlış ve hatalı işlemlerin iptali
için KİTS ara yüzüne hatalı işlem iptal seçeneği eklenmelidir.

•

KİTS üyesi kurumların ödünç verilen kitap sayılarında ve sürelerinde eşitlik ve standart
sağlanması beklenmektedir.

•

KİTS kullanana kütüphaneciler sistemi daha sık kontrol etmelidirler.

•

Mobil KİTS uygulaması için çalışmalar yapılması beklenmektedir.

•

KİTS yazılımının güncellenmesi ve yazılımının geliştirilmesi konusunda yardımcı olabilecek
meslektaşlarımızdan oluşan alt komitelerin kurulması gereklidir.

•

Özellikle veri tabanları alımlarında bütçeden kaynaklı sorunların çözümü için dergi
çakışmalarına dikkat edilmesi gereklidir.

•

Yaşanan bu ekonomik kriz karşısında farklı politikalar oluşturulup, daha verimli ve ekonomik
bir işbirliği için kurumların kaynaklarını kesmek yerine bölgesel işbirlikleri kurulabilir.

•

Kurumların satın alma yerine daha çok işbirliği yaparak okuyucularına daha ekonomik ve iyi
hizmet verebileceği ve kütüphane bütçelerine katkı sağlanabilir.

Çalıştay konusunda detaylı bilgi ve sunumlar için çalıştayın web sayfası ziyaret edilebilir.

ANKOS İşbirliği Grubu

