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Üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanlarını tanıtmaya devam ediyoruz.
cımız veri tabanlarının daha etkin kullanımını sağlayarak daha fazla yararın sağlanmasıdır. Bu
ızda da çok yaralı olduğuna inandığımız Proquest Digital Dissertations veri tabanı hakkında

vereceğiz.

1861 den günümüze 2.3 milyondan fazla doktora ve master tezlerini kapsayan bu
banında 1997 yılından itibaren kayıtlı bulunan tezlerin özet bilgilerine ve tezin ilk 24
sına erişmek mümkündür.

Bu ekranda kıta seçimi yapmanız istenmektedir. Ayrıca kurumunuz hakkında bilgi de
hayır olarak işaretlenmelidir.

    ÜNİBİLGİ
Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ağustos 2002 Sayı:12
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Seçiminiz yaptıktan sonra Continue butonunu tıklamanız gerekmektedir.

Tarama sayfasında aradığınız konu ile ilgili anahtar terimleri ilgili alanlara yazmanız
gerekmektedir.
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Tarama sonucunun görüntülendiği sayfada ilgilendiğiniz tezin ilk 24 sayfasına ulaşma
imkanı tanınmaktadır.

PDF formatında ilgilendiğiniz tezin metnine ulaşmanız mümkündür.
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Farklı şekillerde tarama yapmanızı sağlayacak  Search-Advanced sayfasında
yararlanabilirsiniz.
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

Tarihçe:

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kütüphanesinin tarihi araştırıldığında
konu ile ilgili herhangi bir basılı kaynağa rastlanamamıştır. Kütüphanenin tarihini
araştırırken Yüksek Ziraat Enstitüsü Dönemine inmek gerekmiştir. Çünkü Fakülte
kütüphanesinin geçmişi bu Enstitüye dayanmaktadır. Yüksek Ziraat Enstitüsü 1933
yılında Tarım Bakanlığına bağlı bir Eğitim Öğretim kurumu olarak kurulmuştur. Bu
Enstitü, Ziraat, Ziraat Sanatları ve Tekniği Tabi Bilimler, Orman ve Veteriner
Fakültelerinden oluşmaktaydı.

Veteriner Fakültesi Kütüphanesi'nin 1962 yılında Dekan Prof. Dr. Hasan
Başkaya'nın öncülüğünde Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsünde Kütüphane
olarak ayrılan küçük bir oda da kurulduğunu ve hizmet vermeye başladığını
görmekteyiz.

Kitap sayısının hızla artması okuyucu isteklerinin fazlalaşması sonucunda
ayrılan küçük odanın yeterli olmadığı görülmüş ve Kütüphanenin daha uygun bir yere
taşınmasına karar verilmiştir. 1972 yılından sonraki çalışmalar çağdaş bir kütüphane
yaratmanın ilk adımlarından çok kütüphaneye benzeme ve kütüphaneleşme
çalışmalarının ilk adımları olarak nitelendirilebilir. 1989 yılında yerini değiştirmiş
yeni bir yapıya geçmiştir.

Kütüphanenin 100 kişilik okuyucu salonu, 20 kişilik öğretim üyelerine ait
salon, depolar ve bürolarıyla bu yapıda çağdaş kütüphanecilik hizmetini
sürdürmektedir.

Kütüphane Dermesi:

Kütüphane dermesi, kitap, süreli yayın, mikrofiş ve cd'den oluşmaktadır.
Yayınlar bağış, satın alma, kısmende olsa değişim yoluyla sağlanmaktadır.

Kitaplar:

Her kütüphanede olduğu gibi Veteriner Fakültesi Kütüphanesi dermesinin
temelini kitaplar oluşturmaktadır. Kitapların konu yönünden ağırlık noktası, doğal
olarak veteriner hekimliktir. Bunların yanısıra tıp, tıp öncesi bilimler ve tarım
konularının ağırlık kazandığı görülmektedir.

Kitaplar dil yönünden incelendiğinde Almanca yayınların çoğunlukta olduğu
görülmektedir. Ancak bu ağırlığın giderek İngilizce kitaplara kaydığı gözlenmektedir.
Daha sonra ise Türkçe yayınlar gelmektedir. Türkçe kitapların büyük çoğunluğunu
Fakültenin kendi yayınları oluşturmaktadır. Bunlardan sonra Fransızca yayınlar
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gelmektedir. Az sayıda da olsa İtalyanca, İspanyolca, Rusça yayınlarda

bulunmaktadır.

Bugün Veteriner Fakültesi'nin dermesinde 27 bin cilt kitap bulunmaktadır.

Süreli Yayınlar:

Veteriner Fakültesi'nin süreli yayınlar dermesi incelendiğinde veteriner
hekimlik konusundaki diğer kuruluşlar arasında önemli bir yeri olduğu
görülmektedir. Doğal olarak ağırlık veteriner hekimlik konusundadır. Belkide
veteriner hekimlik konusunda ülkemizin en zengin bilgi kaynakları da bu yayınlar.
Süreli yayınlar nitel olarak incelendiğinde kitaplara benzer bir durum çıkmaktadır.
Öncelikle veteriner hekimlik, tıp ve tıp öncesi bilimler, tarım konularının ağırlıklı
olduğu görülmektedir. Bu yayınların büyük çoğunluğu Almancadır. Ancak,
kitaplarda olduğu gibi dil ağırlığı giderek İngilizce ye kaymaktadır. Türkçenin
yanısıra Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Bulgarca, Japonca, Çince dillerinde
de dergiler bulunmaktadır.

Veteriner Fakültesinin süreli yayın varlığı cilt olarak yaklaşık 30 bindir. Başlık
olarak ise 658 dir. Bugün yurt dışından abone olunan süreli yayın sayısı 33'dür.
Kütüphane dermesinde de 20 adet mikrofiş bulunmaktadır.

Otomasyon:

Bir adet server olmak üzere toplam 5 adet bilgisayar. Bunlardan 3 adeti veri
girişinde kullanılmaktadır. 1 makine cd taraması yapmak için okuyucu salonundadır.
BİL-SİS kütüphane programına süreli yayınların tamamı girilmiştir. Kitapların veri
girişi devam etmektedir.

Okuyucu Hizmetleri:

Kütüphane Öğretim Üyeleri, Öğrenciler, Fakülte personeli ve dışardan gelen
araştırmacılara hizmet vermektedir.

Kitaplar öğretim üyelerine bir ay süreyle 10 kitap, öğrencilere 15 gün süreyle 5
kitap olarak ödünç verilmektedir. Tezler, dergiler, fakülte yayınları ve danışma
kaynakları dışarıya ödünç verilmemektedir. Süreli yayınlarda kütüphane içinde
fotokopi hizmeti verilmektedir. Kütüphanemizde kapalı raf sistemi uygulanmaktadır.

Personel Durumu:

Kütüphane personeli 2 kütüphaneci, 3 memur ve 1 hizmetli den oluşmaktadır.
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KÜTÜPHANE HAKLARI BİLDİRGESİ
(Library Bill of Rights)

İlk olarak Eugene O'Neil'in "Ufkun Ötesi" ve John Steinbeck'in "Gazap
Üzümleri" kitaplarına uygulanan baskılar nedeniyle Des Moires Halk Kütüphanesi
kütüphanecilerinden Forres Spaulding tarafından 1938'de kaleme alınan bildirge,
1939'da Amerikan Kütüphane Derneğinin San Francisco'daki yıllık toplantısında
kabul edilmiştir. Daha sonra Dünyada ve Amerika'da gelişen, yaşanan olaylar
doğrultusunda değişikliklere uğrayarak aşağıda yer alan bugünkü halini almıştır.

1-Kitaplar ve diğer kütüphane kaynakları kütüphanenin hizmet verdiği yöre
toplumunun tüm bireylerinin ilgi alanına, bilgi gereksinmesine göre ve onların
aydınlanması amacıyla sağlanmalıdır. Kütüphane materyali onların yaratılmasına
katkıda bulunan kişilerin kökeni ya da görüşleri nedeniyle kütüphaneden
çıkartılamaz.

2-Kütüphaneler güncel ve tarihsel konular hakkında her türlü görüşü içerecek
bilgi ve materyali sağlamalıdırlar. Kütüphane materyali partizanca ya da doktirinel
görüş ayrılığı nedeniyle yasaklanmamalı ya da raflardan kaldırılmamalıdır.

3-Kütüphaneler bilginin sağlanması ve toplumun aydınlanması
sorumluluklarını, tam anlamıyla gerçekleştirebilmek için sansür ile savaşmalıdırlar.

4-Kütüphaneler düşünce özgürlüğünü savunan kişi ya da gruplarla işbirliği
yapmalıdırlar.

5-Bireyin kütüphaneyi kullanma hakkı onun kökeni, yaşı, ırkı ve görüşleri
nedeniyle yasaklanmamalı ya da kısıtlanmamalıdır.

6-Hizmet verdikleri toplumun kullanımına sergi ya da toplantı salonlarını
sunan kütüphaneler buraları çeşitli görüşleri, inançları savunan bireylere ya da
gruplara eşitlik ilkesine göre hiçbir ayırım yapmadan kullanımı olanağını
sağlamalıdırlar.
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OKUMA ÖZGÜRLÜĞÜ

(Freedom to Read)

Amerikan Kütüphane Derneği (ALA) ve Amerikan Kitap Yayıncıları Konseyi
(ABPC)'nin 1953 yılında birlikte yaptıkları bir çalışmanın ürünü olan bildirge
aşağıdaki 7 maddeyi içerir:

1-Çeşitli görüş ve düşünceleri içeren bütün yayınlara erişimin en geniş şekliyle
sağlanması yayıncı ve kütüphanecilerin yaptıkları bir halk hizmetidir. Bu hizmet
toplumdaki genel eğilimlerin dışında kalan grupları da kapsar.

2-Yayıncılar, kitapçılar ve kütüphaneciler yayımlanan, satılan ve hizmete
sunulan kitaplardaki her düşünce veya görüş için onay alma kaygısı içinde olamazlar.
Tersi bir durum yayımlanan kitapların toplumun kendi politik, moral ve estetik
değerlerini içerecek doğrultudaki yayınların yapılanması aşamasında halkın
eğilimleriyle çelişir.

3-Yayımcı ve kütüphanecilerin bir kitabın yayımlanması veya sağlanması için
yazarın politik özgeçmişi veya kişisel kökeni temel alarak vermeleri halkın eğilim ve
beklentilerine ters düşer.

4-Yazarların eserlerini oluşturmalarına engel olmak, gençler için gerekli
okuma kaynaklarına onlar adına karar vermek ve yetişkinleri okuma özgürlüğünden
dolayı hapsetmek ve baskı altında tutmak gibi çabalara toplumumuzda yer yoktur.

5-Bir yazarı veya kitabı yıkıcı veya tehlikeli olarak niteleyerek, okuyucuyu da
aynı önyargıyı kabul etmeye zorlamak halkın beklentilerine ters düşer.

6-Yayıncı ve kütüphaneciler okuma özgürlüğüne gelebilecek tüm saldırılara
karşı kişisel ve gruplar halinde mücadele ederek insanların okuma özgürlüklerinin
bekçisi olmakla sorumludurlar. Bu mücadele yayıncı ve kütüphanecilerin okuma
özgürlüğü gerçeğini topluma empoze etmelerini de içerir.

7-Yayıncı ve kütüphaneciler okuma özgürlüğünün tam olarak algılanması için
değişik düşünce ve nitelikteki kitapları halka iletmelidirler. Böylelikle kullanıcı iyi
veya kötünün yanıtını kitapta bulacaktır.

Bu öneriler yayıncı ve kütüphaneciler tarafından, kitabın değerini vurgulamak
için dile getirilmiş yumuşak bir uyarı niteliği taşır. "İnsanın okuması en doğal haktır"
teziyle ele aldığımız bu bildirgenin özünde düşünceye saygı vardır.
Ankara Üniversitesi adına sahibi: Prof. Dr. Nusret ARAS
Genel Yayın Yönetmeni: Doç. Dr. Doğan ATILGAN
Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi
YAYIN KURULU: Selim KARAAĞAÇ  kagac@science.ankara.edu.tr

Hüsniye ÇELİK        hcelik@ankara.edu.tr
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