
HANSA VE ÜNİVERSİTE ŞEHRİ ROSTOCK’DA KÜTÜPHANELER NE KADAR
UZAKTA?

Avrupa verileri resmi platformu (https://data.europa.eu/en) 36 tane ülkeden 1 332 044 tane
veri kümesini 170 katalog üzerinden 24 farklı dil seçeneği ile araştırmacılara ya da
kullanıcılarına sunuyor. Bu platformda konular 13 başlık altında sınıflandırılmıştır:

● Tarım, balıkçılık, ormancılık ve gıdalar
● Ekonomi ve finans
● Eğitim, kültür ve spor
● Enerji
● Çevre
● Devlet ve kamu sektörü
● Sağlık
● Uluslararası sorunlar
● Adalet hukuk sistemi ve kamu güvenliği
● Nüfus ve toplum
● Bölgeler ve şehirler
● Bilim Teknolojisi
● Ulaşım

Data Europe platformu açık veri setlerini bir arada toplamanın yanı sıra açık veri hakkında
çevrimiçi eğitimler veriyor. Aynı zamanda açık veri hakkında çıkan haberler de yine bu
platformda yayınlanıyor.

https://data.europa.eu/en


Hansa ve Üniversite şehri Rostock’ın bölgesindeki kütüphanelerin verileri bu platformda yer
alıyor. Almanya’nın veri portalı olan “GovData”nın kataloğunda bulunan veri setleri Hansa
ve Rostock Üniversitesi Şehri – kadastro, ölçüm ve emlak ofisi tarafından yaratılmıştır.

1 Ağustos 2017 tarihinde oluşturmaya başlanılan veri setleri genellikle 365 günde bir
güncellenir. “Data Europa” platformunda 11 Ekim 2021’den itibaren erişilebiliyor. Bu
platforma veri setlerine 7 farklı formatta erişim seçeneği mevcuttur.
Veri setinin oluşturulduğu ve güncellendiği tarihler, yayıncı bilgileri, kapsadığı alanı, bağlantı
noktaları ve iletişim bilgileri ek bilgi olarak yer alıyor.

Veri setlerinin koordinatları: [ [ [ 11.9936, 54.0486 ], [ 11.9936, 54.2466 ], [ 12.3045, 54.2466
], [ 12.3045, 54.0486 ], [ 11.9936, 54.0486 ] ] ]  şeklindedir.

Harita üzerinde de belirlenen alan içerisinde kütüphanelerin mevcut konumları gösterilmiştir.
Görselleştirilmiş veri seti kütüphanenin;

● adres,
● tür,
● atama,
● sağlayıcı,
● erişilebilirlik,
● açılış saatleri,
● iletişim bilgileri gibi temel bilgileri içerir.



Aynı zamanda evrensel tanımlayıcı adı, bölge adı, anahtar sözcük, topluluk adı, dernek adı,
mahalle, cadde, kapı numarası gibi detaylı bilgilerde yer alır.

Bu kütüphane verileri aktif ve özellikle potansiyel kullanıcıları için oldukça büyük önem arz
eder. Öğrenciler, araştırmacılar, kütüphaneyi ziyaret etmek isteyen ve diğer diğer kullanıcılar
kendilerine en yakın mesafede olan açık kütüphaneyi kolaylıkla öğrenebilirler. Haritayı
bağlantısından inceleyerek kütüphanelere bakabilirsiniz.

Bu yazı için https://www.govdata.de/web/guest/suchen/-/details/bibliotheken sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
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