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Öz

Günümüzdeki h›zl› de¤iflim ve geliflimin etkilerinin en çok hissedildi¤i alan-
lardan biri üniversite e¤itimi ve kütüphanelerdir. Teknolojik geliflmeler üni-
versite e¤itimi ve kütüphanelerinin yeniden yap›lanmas›n› kaç›n›lmaz k›lan
önemli faktörlerden biridir.  Yeniden yap›lanma sürecinde üniversite e¤itimi
s›ras›nda kazan›lmas› gereken beceriler önem kazanmaktad›r. Bunlardan
biri yaflamboyu ö¤renmeye ve ö¤renmeyi ö¤renmeye önemli katk›lar sa¤la-
yan bilgi okuryazarl›¤›d›r. Bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›n›n gelifltirilmesin-
de kütüphane ve kütüphanecilerin rolü gittikçe artmaktad›r. Bu çal›flman›n
amac›, bilgi okuryazarl›¤›n›n geliflimi ile üniversite e¤itimi ve kütüphaneler-
de yaratt›¤› de¤iflimi tan›mlamak; Dokuz Eylül Üniversitesinde gelifltirilecek
bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar› kapsam›nda kütüphane ve kütüphanecileri-

nin konumunu belirlemektir. 

Anahtar sözcükler: Bilgi okuryazarl›¤›, Bilgi okuryazarl›¤› e¤itimi,

Üniversite kütüphaneleri. 
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Girifl

Üniversitelerin insanl›k tarihinde eski bir geçmifli olmas›na karfl›n, ça¤dafl an-
lamda üniversite anlay›fl›, baflka bir anlat›mla e¤itim ve ö¤retimin yan›nda
araflt›rmaya da önem verilmesi 19.yüzy›l›n bafllar›nda Berlin Üniversitesinin
kurulmas› ile bafllam›flt›r. O zamana kadar üniversite içinde ö¤retim üyeleri-
nin ve ö¤rencilerin yararland›¤› bir kütüphane hizmeti olmas›na ra¤men, ger-
çek bir üniversite kütüphanesinin ortaya ç›kmas›, araflt›rma etkinliklerinin üni-
versitenin temel ifllevlerinden biri oldu¤u ilkesinin benimsenmesi sonucudur.
“Araflt›rma ile Ö¤retimin Birli¤i” ilkesi, baflta Amerika Birleflik Devletleri (ABD)
olmak üzere birçok ülkedeki üniversite geliflimini etkilemifltir. ABD’deki üni-
versite sisteminin önemli isimlerinden Whitehead’e göre “üniversite bir ilerle-
me ve geliflme merkezi olup, ilerleme ve geliflme e¤itim-ö¤retimle araflt›rma-
n›n karfl›l›kl› etkileflimiyle sa¤lanabilir” (Çak›n, 1998, s. 37). Bu geliflmeden
hareketle, 19.yüzy›ldan itibaren Bat›’da üniversitelerin ve kütüphanelerin h›z-
l› bir geliflme gösterdi¤i söylenebilir. Lucker, 20.yüzy›ldan itibaren üniversite
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Abstract

One of the areas where the impact of rapid change and developments most
is the university education and libraries. Especially, technological
development is one of the most important factors that affect the
restructuring of university education and libraries is unavoidable. The skills
that should be obtained throughout the university education carry the
outmost importance in the restructuring process. One of these skills, which
will make the major contribution to lifelong learning and learning how to
learn, is information literacy. The role of library and librarians are increasing
in the development of information literacy applications. The objective of this
article is to define the development of information literacy; the changes in
university education and libraries resulting from development of information
literacy and to determine the position of library and librarians in the

information literacy applications of Dokuz Eylul University.

Keywords: Information literacy, Information literacy education, University
libraries.



kütüphanesinin “üniversitenin kalbi” haline geldi¤ini ve afla¤›daki geliflmelerin
görüldü¤ünü belirtmektedir (Çelik, 2000, s. 47):

-Kapal› raf sistemlerinden aç›k raf sistemlerine geçilmifltir, 

-Bireysel okuma alanlar›na a¤›rl›k verilmifltir,

-Okuyucu hizmetlerinin bulundu¤u alanda kullan›c›larla, kütüphane perso-
nelinin etkileflimi ön plana ç›km›flt›r, 

-Kütüphanenin, üniversitenin e¤itim ve ö¤retim etkinliklerinde pay› artm›fl-
t›r.

Üniversite kütüphanelerinin geliflmesinde di¤er bir dönüm noktas› da, ‹kin-
ci Dünya Savafl› s›ras›nda araflt›rmaya büyük mali kaynaklar ayr›lmas›, pek
çok bilimsel geliflme sa¤lanmas› ve savafl›n bitiminde de bu bilgilerin yay›n-
lanmaya bafllamas› ile bir yay›n patlamas›n›n ortaya ç›kmas›d›r.  

Bilgi Döngüsü, Üniversiteler ve Kütüphaneler  

Günümüzde bilgi, kitap ve süreli yay›n gibi bas›l› kaynaklar›n yan› s›ra, video
kaset, ses kaseti, mikrofilm, CD-ROM ve internet gibi farkl› ortamlarda da
saklanabilmektedir. Bilginin bu flekilde farkl› ortamlarda yay›lmas›nda ise, kü-
tüphanelerin önemi göz ard› edilmemelidir. Kütüphanelerin bilgi altyap›s›nda-
ki rolünün irdelenmesinde Tablo 1’in incelenmesi faydal› olacakt›r. 
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Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi Paylaflma Bilgi 
Üreticileri Ürünleri Da¤›t›c›lar› Ortamlar› Kullan›c›lar›
Yazarlar Kitaplar Yay›n evleri Okullar Bireyler
Sanatç›lar Magazinler Arac›lar Kütüphaneler Araflt›rmac›lar
Veritaban› CD-ROM ‹nternet servis Üniversiteler Ö¤renciler
üreticileri sa¤lay›c›lar
Kurumlar Veri tabanlar› Müzeler ‹flverenler

Web sayfalar› ‹flletmeler Çal›flanlar
Devlet kurumlar›

Tablo 1: Bilgi Döngüsünün Bir Parças› Olarak Bilgi Altyap›s› ve Bileflenleri
Kaynak: Rubin (1998, s. 3).



Tablo 1’de görüldü¤ü gibi, farkl› kifli ve kurumlar taraf›ndan üretilen bilgi-
nin, farkl› gereksinimlere sahip kullan›c›lara iletilmesinde rol oynayan en
önemli ortamlardan ikisi üniversiteler ve kütüphanelerdir. Üniversiteler ger-
çeklefltirdikleri e¤itim ve araflt›rma faaliyetleriyle; ülkelerin ekonomik geliflme-
lerine katk› sa¤lamaktad›r. Dolay›s›yla; üniversitelerin e¤itim ve araflt›rma ka-
litelerinin artmas› ülkelerin geliflmelerine önemli bir ivme kazand›rmaktad›r.
Üniversite ve ülkenin geliflmifllik düzeyi aras›ndaki iliflkinin belirlenmesinin ar-
d›ndan cevaplanmas› gereken soru, üniversitelerin geliflimine katk›da bulu-
nan öncelikli faktörlerin neler oldu¤udur. Bu faktörlerden birinin, üniversitenin
temel ifllevlerinden olan e¤itim ve araflt›rmaya sa¤lad›klar› destek nedeniyle
kütüphaneler oldu¤u söylenebilir. Üniversite ve kütüphane aras›ndaki iliflkinin
önemi, Çak›n (2000, s. 29) taraf›ndan “uluslararas› düzeyde tan›nm›fl hiç bir
üniversite yoktur ki kütüphaneleri geliflmemifl, tan›nmayan hiç bir üniversite
yoktur ki kütüphaneleri geliflmifl olsun” fleklinde ifade edilmifltir. 

Kütüphane ve üniversite e¤itimi aras›ndaki iliflkinin gücü ve önemi, kütüp-
haneleri “üniversitenin kalbi” haline getirirken; üniversitelerin temel ifllevlerin-
den oldu¤u kabul edilen e¤itim, ö¤retim ve araflt›rman›n kütüphane ile bütün-
leflmesini kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. ‹lk defa 1958’de Detroit Wayne Üniversite-
sinde Knapp, kütüphanenin üniversite içinde daha etkin bir konumda olabil-
mesi için ders programlar›n›n belirlenmesinde ö¤retim üyeleriyle birlikte kü-
tüphanecilerin de rol almas›n› önermifltir (Rader, 1995, s. 270). Bununla bir-
likte, yüksekö¤renimin karfl› karfl›ya kald›¤› de¤iflimde kütüphanelerin rolü ilk
defa 1986 y›l›nda yay›nlanan Carnegie Raporu’nda vurgulanm›flt›r. “College:
The Undergraduate Experience in America” bafll›kl› raporun, Ernest L.Boyer
taraf›ndan yaz›lan “Resources: Printed Page and Printouts” bölümünde kü-
tüphanecilerin konumu tart›fl›lmaktad›r. Raporun öneriler bölümünde flu ifa-
deler yer almaktad›r (ALA, 1989):

“Bir üniversitenin kalitesi, kampüsteki bilgi kaynaklar› ve ö¤rencilerin ba-
¤›ms›z, kendini ö¤renmeye yönlendiren bireyler olmalar›yla ölçülür. Günü-
müzde, bir hafta içinde her dört ö¤renciden biri kütüphaneye hiç gitmemekte;
ö¤rencilerin %65’i kütüphaneyi haftada dört saat veya daha az kullanmakta-
d›r. Yar›m yüzy›l önce belirtilen s›n›f ve kütüphane aras›ndaki uzakl›k hala
varl›¤›n› korumaktad›r”.
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Üniversite ve kütüphane aras›ndaki bu uzakl›¤›n sürmesi nedeniyle ö¤-
renciler, bilgi kaynaklar›n›n özellikleri ve kullan›m›na yönelik yeterli bilgi sahi-
bi olmadan mezun olmaktad›rlar. Günümüzde bilimsel alanda ülkelerin reka-
bet aç›s›ndan üstünlük sa¤layabilmeleri için sahip oldu¤u bilgilerini yönetebi-
len; bir baflka ifadeyle bilgi gereksinimini  bilen, bilgiye eriflebilen, kullanabi-
len ve onu de¤erlendirebilen bireylere gereksinim vard›r. Bu özellikleri tafl›-
yanlar bilgi okuryazarl›¤› becerilerine sahip olan kiflilerdir. 

Bilgi Okuryazarl›¤› Becerileri

Bilgi teknolojilerinin h›zl› geliflimi sonucunda, sanayi toplumundan bilgi toplu-
muna geçifl aflamas›nda tüm bireylerin yaflamlar›n› kolaylaflt›racak ve zen-
ginlefltirecek bilgiye eriflim olana¤› artmaktad›r. Bilgi erifliminin gereklili¤i Al-
vin Toffler (1992) taraf›ndan “gelece¤in cahili okuma yazma bilmeyen de¤il
de, bilgiye nas›l eriflilece¤ini bilmeyendir” fleklinde ifade edilmektedir (Akta-
ran: Tonta, 2002, s. 54). Bireylerin kendileriyle ve iflleriyle ilgili gereksinim
duyduklar› bilgiye eriflebilmesinin kolaylaflmas›n›n yan›nda elde edilebilecek
bilgi miktar›n›n artmas› afl›r› bilgi yükü (information overload) problemini de
beraberinde getirmifltir. Bilgi yükünün karar verme yeteneklerini %50 azaltt›-
¤› bilinmektedir (Sprague ve Watson, 1996, s. 185). Bilgi miktar›ndaki art›fl
bilgiye ulaflma becerilerinin geliflmesini gerektirirken, sürekli yeni bilgi üretimi
yaflam boyu ö¤renmeyi zorunlu k›lmaktad›r. Elektronik ortamlardaki bilginin
artmas›, ö¤retim, e¤itim ve araflt›rmalarda etkin olarak kullan›lmas›n›n artma-
s› ve yaflam boyu ö¤renmenin gereklili¤i, bilgi okuryazarl›¤› becerilerinin
yüksek ö¤retimde kazan›lmas›n› zorunlu hale getirmektedir. 

Bilgi okuryazarl›¤› terimi, ilk olarak 1974 y›l›nda Paul Zurkowski taraf›ndan
yaz›lan bir raporda “iflleriyle ilgili bilgi kaynaklar›n› kullanabilmek üzere birey-
lerin e¤itilmesi” fleklinde ifade edilmifltir. Bilgi okuryazar›n›, “birçok bilgi kay-
na¤›n› kullanma becerisi yan›nda problemlere bilgiye dayal› çözümler olufl-
turmak için temel kaynaklara ulaflabilme becerisine de sahip bireyler” olarak
nitelendirilmifltir. Zurkowski, raporda 1984 y›l›na kadar bilgi okuryazarl›¤› be-
cerilerinin gelifltirilmesine yönelik ulusal bir program oluflturulmas›n› da öner-
mifltir (Doyle, 1994, s. 5). Bilgi okuryazarl›¤› tan›m› ilk olarak Kütüphaneler ve
Ulusal Bilgi Bilimi Komisyonuna (National Commission on Library and
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Information Science) sunulan ve ABD için bir ulusal program gelifltirilmesini
öneren bu raporda yer alm›flt›r. Bilgi okuryazarl›¤› için, daha sonra birçok ta-
n›m yap›lmas›na ra¤men, genellikle Amerikan Kütüphane Derne¤i (American
Library Association-ALA) taraf›ndan gelifltirilen tan›m kaynak gösterilmekte-
dir. Bu tan›ma göre; “bilgi okuryazar› olanlar ö¤renmeyi ö¤renmifl bireylerdir.
Ö¤renmeyi ö¤renmifl olmalar›n›n nedeni, bilginin nas›l düzenlendi¤ini, bilgiye
nas›l ulafl›laca¤›n› bilmeleri ve di¤er bireylerin ö¤renebilece¤i flekilde bilgiyi
düzenleyebilmeleridir. Bilgi okuryazar› bireylerin yaflam boyu ö¤renmeye ha-
z›r olmalar›n›n nedeni, herhangi bir ifl veya karara yönelik bilgilere kolayca
eriflebilmeleridir” (ALA, 1989). 

ALA’n›n tan›m›ndan sonra, bilgi okuryazarl›¤› h›zla geliflen ve geliflmesini
sürdürecek bir alan olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bilgi okuryazarl›¤› beceri-
lerini kazand›rmay› hedefleyen bilgi okuryazarl›¤› e¤itimi, Amerikan Üniversi-
te ve Araflt›rma Kütüphaneleri (American College and Research Libraries –
ACRL) (2000) taraf›ndan saptanan standartlar temel al›narak gelifltirilmelidir.
Bu standartlar; bilgi gereksiniminin belirlenmesi, bilgiye etkin biçimde eriflimin
sa¤lanmas›, bilgi ve bilgi kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesi; bilginin bir amaca
ulaflmak için bireysel veya grup çal›flmalar›nda aktif biçimde etik kurallara uy-
gun ve yasal olarak kullan›lmas› ile ilgilidir. 

Bilgi Okuryazarl›¤› E¤itimi ve Uygulamalarda ‹flbirli¤i 

Bilgi okuryazarl›¤› e¤itimi kullan›c› e¤itimi, kütüphane tan›t›m› ve bibliyografik
ö¤retimin bir uzant›s› olarak incelenmelidir. Bununla birlikte, bilgi okuryazar-
l›¤› e¤itiminin fark› belirlenmelidir. Günümüzde geçmiflten farkl› olarak bilgi-
nin her yerde olmas› kullan›c›lar›n bilgi kalitesini de¤erlendirmesinde sorun-
lar yaflamas›na neden olmakta ve bilgiyi elefltiren, sorgulayan kullan›c›lara
duyulan gereksinimi art›rmaktad›r. Veri tabanlar›n›n, arama motorlar›n›n, ba-
s›l› ve bas›l› olmayan bilgi  kaynaklar›n›n kullan›m›, bilgi okuryazar› bir bire-
yin sahip olmas› gereken becerilerdir.  Bunlara ek olarak; herhangi bir kayna-
¤›n di¤er bir kaynakla karfl›laflt›r›ld›¤›nda tercih edilme nedeni, seçilen kayna-
¤›n sorgulanarak de¤erlendirilmesi ve araflt›r›lan konuya uygun olan kaynak-
lar›n belirlenmesi bilgi okuryazarl›¤›n›n önemli bileflenlerindendir (Grassian
ve Kaplowitz, 2001, s. 9). Böylece; bilgi okuryazarl›¤› becerilerine sahip olan
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ö¤renciler ba¤›ms›z araflt›rmac›lar olarak ö¤renmeyi ö¤renmektedirler (An-
geley ve Purdue, 2000). Kütüphaneciler, araflt›rma sürecinde bilginin de¤er-
lendirilmesinde bireylere yard›m etmektedir. ‹nternet kaynaklar›na ba¤›ml›l›-
¤›n artmas›, bilginin ve bilgi kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesinde kütüphaneci-
lerin uzmanl›¤›n›n ve objektifli¤inin de¤erini art›rmaktad›r (ACRL, 2001). Bu
nedenle; kütüphaneciler kendilerini bilgi ça¤›nda aktif kat›l›mc› uzmanlar ola-
rak görmektedirler (Doherty, Hansen ve Kaya, 1999). 

Bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›n›n baflar›s›n› etkileyen faktörlerle ilgili
olarak Bilgi Okuryazarl›¤› Enstitüsü (National Information Literacy Institute)
taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmada baflar› faktörleri “Ders Program›yla Bütün-
leflme”, “Ö¤retim Üyeleriyle ‹flbirli¤i” ve “Pedagoji” olmak üzere üç bafll›k al-
t›nda toplanm›flt›r (Oberman, 2002, s. 3). Bilgi Okuryazarl›¤› Enstitüsü, ALA
taraf›ndan 1997’de kurulmufltur. Bilgi Okuryazarl›¤› Enstitüsü’nün amaçlar›;
kütüphanecileri bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›n›n etkin ö¤retmenleri olarak
haz›rlamak; kütüphaneciler, di¤er e¤itimciler ve yöneticileri bilgi okuryazarl›-
¤› programlar›n›n gelifltirilmesinde ve uygulanmas›nda lider olarak destekle-
mek; e¤itimciler aras›nda bilgi okuryazarl›¤› müfredat› gelifltirilmesine yönelik
yeni düzenlemeler gelifltirmek ve bilgi okuryazarl›¤›n›n gelifliminde f›rsatlar
sunmak olarak aç›klanmaktad›r (ACRL, 2002).

Bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›n›n gelifltirilmesi amac›yla, oluflturulacak
iflbirli¤inde taraflar›n kimler olaca¤› kurumlara göre farkl›l›k gösterebilir. Baz›
araflt›rmalarda ö¤retim üyeleri, kütüphaneciler, bilgi teknolojisi uzmanlar› ve
ö¤rencilerin beraber çal›flmas› (Rader, 1998); baz› araflt›rmalarda yöneticiler
de dahil olmak üzere e¤itimle ilgili herkesin bulunmas› (Miller ve Anderson,
1996, s. 13); baz›lar›nda ise yöneticiler, ö¤retim üyeleri ve kütüphanecilerin
(Oberman, 2002, s. 1; ACRL, 2002) iflbirli¤i içinde çal›flmalar› önerilmektedir.
Kütüphaneciler, iflbirli¤inin oluflturulmas› d›fl›nda e¤itimde de önemli rol oy-
namaktad›r (Meulemans ve Brown, 2001, s. 254). ALA (1998) raporunda, bil-
gi okuryazarl›¤› e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesinde kütüphane dernekle-
riyle de iflbirli¤i yap›lmas›n›n gereklili¤i vurgulanmaktad›r. 
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Bilgi Okuryazarl›¤› E¤itiminde Kütüphanecilerin Rolü ve Görevi

Bilgi okuryazarl›¤› e¤itimi uygulamalar›nda yer alacak taraflar kurumlara gö-
re de¤iflebilir. Bununla birlikte; ortak olan özellik, her iflbirli¤inde kütüphane-
cilerin mutlaka yer almas› ancak görevlerinin farkl›l›k göstermesidir. Bu ba¤-
lamda, kütüphanecilerin görevleri afla¤›daki flekilde s›ralanabilir (Rader,
1998; ACRL, 1997; Kurbano¤lu, 2001, s. 16; Oberman, 2002, s. 1):

• De¤iflen teknoloji, çevre ve topluluklara uyum göstermek,

• E¤itim, ö¤retim alan›ndaki geliflmeleri takip etmek, ders programlar›n›n
gelifltirilmesinde rol almak, 

• Bilgi bilimi alan›ndaki çal›flmalar› izlemek, elektronik bilgiyi ders prog-
ramlar›yla bütünlefltirmek, bilgi teknolojilerini e¤itimde kullanmak isteyen ö¤-
retim üyelerine yard›mc› olmak, 

• Ö¤rencilerin bilgi becerilerini gelifltirmelerine ve ö¤renmelerine yard›mc›
olmak, okumaya ilgisini art›racak çal›flmalar yapmak, 

• Bireylere veya gruplara göre farkl› e¤itim programlar› tasarlamak, bunla-
r› güncellemek ve yorumlamak ve ilgili komitelerde yer almak, 

• Yaflam boyu ö¤renmeyi destekleyecek bir koleksiyon oluflturmak ama-
c›yla kullan›c› gereksinimlerini izlemek, 

• Her formattaki bilgiye eriflim sa¤lamak, 

• Di¤er kütüphaneler ve bilgi merkezleriyle iflbirli¤i yaparak kütüphane ko-
leksiyonu d›fl›ndan bilgi sa¤lama ifllemlerini gerçeklefltirmek, 

• Ö¤retim üyeleriyle kütüphane d›fl›nda iletiflim kurmakt›r. 

Kütüphanecilerin tan›mlanan görevleri gerçeklefltirebilmeleri ve e¤itimde
etkin rol alabilmeleri için baz› koflullar›n gerçekleflmesi gerekmektedir. Bu ko-
flullar flöyle aç›klanmaktad›r (ACRL, 2002): 

• Kütüphane ve kurum yönetiminden destek almak, 

• E¤itimde uzman bir kütüphanecinin kurumsal de¤iflim için ö¤retim üye-
leriyle beraber çal›flmas›, 

• Ö¤retim üyelerinin kütüphaneciler ve di¤er uzmanlarla beraber iflbirli¤i-
nin gelifltirilmesinde öncü rol almas›.
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Literatürden anlafl›ld›¤› gibi, kütüphanecilerin bilgi okuryazarl›¤› uygula-
malar›na katk›lar› farkl› biçimde ve düzeyde olabilmektedir. Bunlar; “dan›flma
kütüphanecili¤i, araflt›rmalarda dan›flmanl›k, bireysellefltirilmifl e¤itim, elekt-
ronik veya yaz›l› yard›mlar, geleneksel veya laboratuvarlarda e¤itim” ve ben-
zerleri olarak s›ralanabilir (ACRL, 1997). Ancak, kimlerin bilgi okuryazarl›¤›
e¤itimine kat›laca¤›, k›t kaynaklar›n en etkin nas›l kullan›labilece¤i, tüm kü-
tüphanecilerin mi yoksa bunlardan baz›lar›n›n m› e¤itim sürecine dahil olaca-
¤›, bilgi okuryazarl›¤› e¤itimi verecek kütüphaneciler aç›s›ndan hangi beceri-
lerin gerekti¤i ve nas›l gelifltirilece¤i, uygulanacak e¤itim yöntemlerini çal›-
flanlar aç›s›ndan olumlu ya da olumsuz yönleri gibi cevaplanmas› gereken
sorular da bulunmaktad›r (McCool, 1989, s. 18).

Kütüphanecilerin, bir taraftan bilgi okuryazar› toplum ve/veya bilgi toplumu
yaratma sorumlulu¤u ile bireyleri bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için çaba
gösterirken, di¤er taraftan yeni bilgi ve uzmanl›k alanlar›na yönelmeleri, de-
¤iflimin getirilerine haz›r olmalar›, de¤iflen gereksinimlere yan›t vermek üze-
re sürekli e¤itim programlar› ile desteklenmeleri, hepsinden önemlisi yaflam
boyu ö¤renme anlay›fl›na sahip olmalar› gerekmektedir (Gürdal, 2000, s.
185-186). Belirtilen flartlar›n yan›nda, kütüphanecilerin yarat›c› ve kendi uz-
manl›k alanlar›nda her tür bilgi ile donat›lm›fl olmalar› ve bunlar› aktarmaya
istekli olmalar› gereklidir (Çapar ve Gürdal, 2001, s. 409).  

Araflt›rman›n Amac› 

Yukar›da sözü edilen geliflmelerden hareketle Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) yönetimi 2002-2003 akademik y›l›nda bafllamak üzere bilgi okuryazar-
l›¤› projesi uygulanmas›na karar vermifltir. Bu projenin ana amac›, üniversite
kütüphane ve kütüphanecilerinin bu alandaki rolünü etkin hale getirerek ö¤-
retim üyeleriyle iflbirli¤i yapmak, böylece bilgi okuryazar› mezunlar yetifltir-
mek üzere programlar gelifltirmektir. 

Burada sunulan bilgiler, araflt›rma projesinin ilk  aflamas›n› oluflturmakta
bilgi okuryazarl›¤› becerilerinin kazand›r›lmas›nda DEÜ Kütüphaneleri ve kü-
tüphanecilerinin konumunu belirlemeyi amaçlamaktad›r. Bu kapsam  çerçeve-
sinde üniversite kütüphanesinin misyonunu oluflturmak, durum analizi yaparak
kütüphanelerin güçlü ve zay›f yönlerini, çevresel tehdit ve f›rsatlar› saptamak,
kütüphanecilerin bilgi okuryazarl›¤›n›n gelifltirilmesindeki rollerini alg›lamalar›n›
de¤erlendirmek hedeflenmifltir. 
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Araflt›rman›n Kapsam› 

Araflt›rman›n kapsam›n› Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneleri ve kütüpha-
necileri oluflturmaktad›r. Merkez Kütüphane yan›nda fakülte, yüksekokul ve
enstitülerde aç›lm›fl olan birim kütüphaneleriyle birlikte DEÜ’de toplam 15 kü-
tüphane bulunmaktad›r. Temmuz 2003 itibariyle tüm kütüphanelerindeki top-
lam kitap say›s› 275.859’ dur. Yabanc› dillerde 726, Türkçe 358 olmak üzere
devam eden süreli yay›n say›s›n›n toplam› 1084’dür. Elektronik bilgi eriflim
sistemlerindeki geliflmelerden, yararlanabilmek için kütüphaneler internete
ba¤lanm›fl, çeflitli konularda 20 çevrim içi ve 8 CD-ROM veri taban›na abone
olunmufltur. Toplam 24 kütüphane personelinden 15’i kütüphanecilik e¤itimi
alm›flt›r. 

DEÜ Kütüphaneleri, üniversite d›fl›ndaki araflt›rmac›lara da bilgi hizmeti
sunmaktad›r. 

Araflt›rma Plan› 

Bu çal›flma, bilgi okuryazarl›¤› konusunda yay›n ve uygulamalar›n incelendi-
¤i bir literatür taramas› ile bafllam›flt›r. Öncelikle, bilgi okuryazarl›¤›n›n tan›m-
lar›, aflamalar›, beceri kazand›r›lmas›na iliflkin olarak gelifltirilen yöntemler,
e¤itim programlar›, yap›lan uygulamalar, ö¤retim elemanlar› ve kütüphaneci-
lerin rolleri ile ilgili kaynaklar taranm›flt›r. Bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar› in-
celenerek DEÜ’de gelifltirilecek bilgi okuryazarl›¤› ugulamalar›n›n temeli
oluflturulmufltur. 

Daha sonra uygulaman›n ne flekilde yürütülece¤ine iliflkin bir program ge-
lifltirilmifltir. ‹lk olarak bilgi okuryazarl›¤› konusu üniversite içinde toplant›lar ve
bilgilendirme yaz›lar› ile tan›t›lmaya ve al›nan geri bildirimlerle program›n et-
kinli¤inin artt›r›lmas›na çal›fl›lm›flt›r. ‹kinci olarak DEÜ Kütüphaneleri ve kü-
tüphanecilerinin bu projedeki konumlar›n›n belirlenmesine geçilmifltir. 

Yöntem ve Veri Toplama Araçlar› 

Bu çal›flmada, belirlenen amaca ulaflabilmek için betimleme yöntemi kullan›l-
m›flt›r. Uygulanan projede, küçük grup çal›flmalar› yap›lm›fl, veri toplamak
için de anket çal›flmas› tercih edilmifltir. Kütüphanenin misyonunun belirlen-
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mesi için kullan›lan yöntemler ise içerik analizi tekniklerinden kategorisel ana-
liz ve SWOT (durum) analizi olarak aç›klanabilir.

‹çerik analizinde, kategorisel analiz tekni¤i kullan›lm›flt›r. Bu teknik, belirli
bir mesaj›n önce birimlere bölünmesini, ard›ndan bu birimlerin, belirli kriterle-
re göre grupland›r›lmas›n› ifade eder. Kategorilerin belirlenmesinde uyulacak
baz› teknik esaslar vard›r. Kategorilerin homojen, ay›rt edici, objektif olmas›,
bütünsellik tafl›mas›, amaca uygun ve anlaml› olmas› gerekir (Bilgin, 2000,
s. 15). Durum analizi ise, bir kurum ya da kuruluflun stratejik kararlar alabil-
mesine yard›mc› olmak üzere güçlü ve zay›f yanlar›n›n, çevredeki f›rsat ve
tehditlerin de¤erlendirilmesidir (Darft, 1991, s. 156).

Uygulama 

Projenin, DEÜ Kütüphaneleri ve kütüphanecilerinin konumunun belirlenmesi
aflamas›n› gerçeklefltirebilmek üzere üniversite yönetimi taraf›ndan bir toplant›
yap›lm›fl ve kat›l›m zorunlu tutulmufltur. Ancak, bir k›s›m çal›flan sa¤l›k sorun-
lar› ve çeflitli görevler nedeniyle toplant›ya kat›lamaz iken; 24 kütüphaneci ve
16 kütüphane görevlisi toplant›ya kat›lm›flt›r (%66). Toplant›da ilk olarak, bilgi
okuryazarl›¤› uygulamalar› proje yürütücüleri taraf›ndan tan›t›lm›flt›r. Daha son-
ra bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›n›n gelifltirilmesinde çal›flanlar›n ortak bir
amaç do¤rultusunda birlefltirilmesinde önemli bir yeri olan misyon kavram› üze-
rinde durulmufltur. Yurt içi ve yurt d›fl›ndan çeflitli üniversitelerin ana misyonla-
r› ile kütüphane misyonlar›ndan örnekler verilmifl ve aralar›ndaki iliflkiler bilgi
okuryazarl›¤› uygulamalar› kapsam›nda tart›fl›lm›flt›r. Projede yer alan bilgi tek-
nolojileri, ö¤renmeyi ö¤renme ve bilgi kaynaklar›n›n kullan›m› ile ilgili kavram-
lara dikkat çekilmifltir. Bunun ard›ndan dörder kiflilik gruplar oluflturulmufl ve
üniversite için bir kütüphane misyonu gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar yap›l-
m›flt›r. Kiflilerden öncelikle kendi önerilerini gelifltirmeleri istenmifltir. Daha son-
ra gruplar›n önerileri belli kriterlere göre ayr›lan kategoriler temel al›narak içe-
rik analizi ile incelenmifl ve tart›fl›lm›flt›r. ‹çerik analizinde kategorisel analiz tek-
ni¤i kullan›lm›flt›r. Kategoriler “bilgi kaynaklar›n›n yönetimi, bilgi okuryazarl›¤›
becerileri ve kullan›c›lara hizmet” olarak belirlenmifltir. Kategorilerin incelenme-
sinden sonra DEÜ Kütüphaneleri misyonu flekillenmifltir. 

Bu grup çal›flmalar›nda ayn› zamanda üniversite kütüphanelerinin durum
analizi (SWOT Analizi) gerçeklefltirilmifltir. Böylece belirlenen misyona ulafl-
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mak için DEÜ Kütüphanelerinin güçlü ve zay›f yönlerini saptad›ktan sonra
çevredeki f›rsat ve tehditler de dikkate al›narak gelifltirilecek stratejiler belir-
lenmifltir. 

Son olarak 16 kütüphane çal›flan›na bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›n›n
gelifltirilmesinin baflar›l› olabilmesi için gerekli faktörleri alg›lamalar›na yöne-
lik bir anket uygulanm›flt›r. Bu ankette üniversite ve kütüphanenin misyonu,
durum analizi dikkate al›narak kütüphanecilerin rolleri, bilgi okuryazarl›¤›n›n
önemi ve bunun DEÜ’ de uygulanabilirli¤i belirlenmek istenmifltir. Anket de-
tayl› bir literatür taramas› sonucu çeflitli kaynaklardan yararlan›larak haz›rlan-
m›flt›r. Ankete kat›lanlardan kütüphanecilerin rollerini içeren 16 ifadeyi 5’li
önem ölçe¤ine göre de¤erlendirmeleri istenmifltir. Ölçekteki puanlama; 1=Hiç
önemli de¤il, 2=Önemli de¤il, 3=Fikrim yok, 4=Önemli, 5=Çok önemli olarak
belirtilmifltir. Ayr›ca, ifadelerin içerdi¤i rollerin uygulanabilirli¤i 1=Kesinlikle
uygulanamaz, 2=Uygulanamaz, 3=Fikrim yok, 4=Uygulanabilir, 5=Kesinlikle
uygulanabilir ölçe¤i ile belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Toplant›n›n genel çerçevesi Tablo  2’de sunulmaktad›r. 
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Amaç Veri Toplama Analiz Detaylar
Yöntemi

DEÜ Kütüphanelerinin Grup çal›flmalar›ndan
misyonunun Dörder kiflilik ‹çerik analizi elde edilen
belirlenmesi grup çal›flmas› sonuçlar›n

tart›fl›lmas›
DEÜ Kütüphanelerinin Grup çal›flmalar›ndan
durum analizi Dörder kiflilik ‹çerik analizi elde edilen

grup çal›flmas› sonuçlar›n
tart›fl›lmas›

Bilgi Literatürdeki
okuryazarl›¤›n›n çal›flmalarda 
DEÜ’de Anket Tan›mlay›c› belirlenen 16
uygulanabilirli¤i istatistik     kütüphane

faaliyetinin test
edilmesi

Tablo 2: DEÜ Kütüphanesi ve Kütüphanecilerinin Konumland›r›lmas›
Toplant›s›n›n Genel Çerçevesi



Bulgular ve De¤erlendirme 

Dokuz Eylül Üniversitesinin misyonu; “Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesin-
de ezbercilikten uzak, yaln›zca akl›n ve bilimin geçerli oldu¤u, do¤rular›  sor-
gulayarak, araflt›rarak ulaflmay› ö¤reterek uluslararas› kalitede ça¤dafl e¤itim
vermek; her türlü düflünceye aç›k, akl›n egemen oldu¤u özgür bir ortamda
bilgiye ulafl›lan, bilginin kullan›ld›¤›, bilginin üretildi¤i, yarat›c› ve kat›l›mc› bir
üniversite ortam› yaratmak; sürekli ö¤renmeyi ö¤renen, soran, sorgulayan,
araflt›ran, problem de¤il çözüm üreten, sosyal becerileri geliflmifl, kendine
güvenen, do¤ru kararlar verebilen, ak›lc›, yarat›c›, üretken, insan haklar›na
sayg›l›, evrensel de¤erlere aç›k, topluma ve toplumsal sorunlara duyarl›, de-
mokrat, ayd›n gençler yetifltirmek; üniversite-sanayi iflbirli¤i ile bilgi ve tekno-
loji üreterek, toplumsal kalk›nmaya katk›da bulunmak; ulusal ve evrensel de-
¤erlere sahip ç›karak toplumla bütünleflmek; e¤itim, ö¤retim, araflt›rma ve uy-
gulamada sürekli iyileflme ve geliflmeyi sa¤lamak; “önce insan” odakl› bir an-
lay›flla mutlu bireylerden oluflan mutlu bir topluma ulaflmakt›r” (Dokuz Eylül
Üniversitesi, 2002, s. 7).

Grup çal›flmalar› sonucunda üniversitenin misyonu do¤rultusunda DEÜ
Kütüphaneleri misyonu ise flu flekilde gelifltirilmifltir: Kullan›c›lar›n e¤itim, ö¤-
retim, araflt›rma ve toplumsal görevlerini yerine getirmeleri için gereksinim
duyduklar› bilgi kaynaklar›n›n yönetimini sa¤lamak; bilgi okuryazarl›¤› beceri-
lerinin kazand›r›lmas›nda aktif görev üstlenmektir.

DEÜ Kütüphanelerinin durum analizi teknoloji etraf›nda flekillenmifltir.
Teknolojik geliflmeler ve bunlar›n üniversite yönetimi ve ö¤retim üyeleri tara-
f›ndan kabulü kütüphaneyi olumlu yönde etkilerken; teknolojik geliflmelerin
kütüphane faaliyetlerine uygulanmas›nda yaflanan gecikmelerin olumsuz et-
kileri görülmektedir. Bas›l› ve elektronik bilgi kaynaklar›ndan oluflan güncel
koleksiyonu, aktif kütüphane kullan›c›s› olan genç ö¤retim elemanlar›, özve-
rili personel, teknolojik geliflmelere uyum ve kabul, güçlü yönler olarak ifade
edilirken; fiziksel koflullar›n ve teknik donan›m›n yetersizli¤i ve personel ek-
sikli¤i, zay›f yönler olarak belirlenmifltir. Biliflim teknolojisindeki geliflmeler bir
f›rsat olarak  görülürken;  devlet, personel ve ücret politikas›, ihale sistemi,
ekonomik istikrars›zl›k, kaynak maliyetlerinin art›fl› ve yetersiz mali kaynaklar
tehdit olarak ele al›nmaktad›r. Uygulaman›n son aflamas›nda yap›lan anket
çal›flmas›n›n sonuçlar› Tablo 3’de sunulmaktad›r.  
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*‹fadelerin Önemi 1=Hiç önemli de¤il, 2= Önemli de¤il, 3= Fikrim yok, 4= Önemli, 5=
Çok önemli olarak belirtilmifltir.
**‹fadelerin içerdi¤i rollerin uygulanabilirli¤i 1= Kesinlikle uygulanamaz, 2= Uygula-

namaz, 3= Fikrim Yok, 4= Uygulanabilir, 5= Kesinlikle uygulanabilir.
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Bilgi Okuryazarl›k Uygulamalar› Uygulama DEÜ’de 
Önemi(*) Uygulanabilirli¤i (**)

Kütüphaneciler, fakülteye yeni gelen akademik personele 4,86 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
bilgi kaynaklar› ve hizmetlerini tan›tmal›d›r. kat›l›yorum
Kütüphaneciler, yeni gelen ö¤rencilere tan›t›m 4,86 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine
turu düzenlemeli ve kütüphane araflt›rma becerileriyle ilgili kat›l›yorum
e¤itim vermelidir. 
Kütüphaneciler, bilgi okuryazarl›¤› programlar›n›n 4,86 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
etkin ö¤retmenleri olmal›d›r. kat›l›yorum 
Kütüphaneciler istenen kaynaklar› sa¤lamal›, bu kaynaklar›n 4,71 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
kullan›m›n› kolaylaflt›rmal›d›r. kat›l›yorum 
Kütüphaneciler, e¤itim teknolojilerini ö¤renme 4,71 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
faaliyetlerine uygulamal›d›r. kat›l›yorum
Kütüphaneciler, bilgi okuryazarl›¤› programlar›n›n 4,71 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
gelifltirilmesinde yaln›z ö¤retim elemanlar› ile de¤il, kat›l›yorum
bölümlerle de iflbirli¤i yaparak verilen ödevlerde bilgi 
okuryazarl›¤› prensiplerinin uygulanmas›nda etkin rol almal›d›r. 
Kütüphaneciler ve ö¤retim üyeleri aras›nda koleksiyon 4,64 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
gelifltirme ile ilgili toplant›lar yap›lmal›d›r. kat›l›yorum
Kütüphaneciler, farkl› türlerde e¤itim kaynaklar› oluflturmal›d›r. 4,64 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
(Yaz›l› ve web-tabanl› kitapç›klar, kaynak kullan›m rehberleri, kat›l›yorum
elektronik veri tabanlar› kullan›m› için ipuçlar›).
Kütüphaneciler, de¤erlendirmelerden elde edilen verileri 4,64 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
yorumlayarak e¤itim programlar›n›n ve hizmetlerinin kat›l›yorum
gelifltirmelisinde ve güncellenmesinde rol almal›d›r.  
Kütüphaneciler, kurumlar›n  ders programlar› gelifltirme 4,64 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
sürecine dahil olmal› ve ö¤retim üyeleriyle kütüphane d›fl›nda kat›l›yorum
iletiflim kurmal›d›r.
Kütüphaneciler, kurumun e¤itim ortam›na uygun 4,57 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
e¤itim metotlar› kullanmal›d›r. kat›l›yorum
Kütüphaneciler farkl› disiplinlerin bilgi yap›s›na 4,5 Kesinlikle uygulanabilirli¤ine 
iliflkin fikir sahibi olmal›d›r. kat›l›yorum
Kütüphaneciler, fakülte ö¤retim elemanlar›n›n iste¤i üzerine 4,43 Uygulanabilirli¤ine 
ödevlerle ilgili araflt›rma süreci hakk›nda e¤itim vermelidir. kat›l›yorum
Kütüphaneciler, ö¤rencilerin (bire-bir, dan›flma 4,29 Uygulanabilirli¤ine 
masas›nda veya randevuyla), bilgi okuryazarl›¤› becerilerini kat›l›yorum
gelifltirmeye yard›mc› olmal›d›r. 
Kütüphaneciler, tez haz›rlayan ö¤rencilerin bilgi 4,21 Uygulanabilirli¤ine 
gereksinimleriyle ilgili dan›flmanl›k yapmal›d›r. kat›l›yorum
Kütüphaneciler, geleneksel s›n›flarda veya 4,07 Uygulanabilirli¤ine 
laboratuvarlarda grup e¤itimi vermelidir. kat›l›yorum

Tablo 3: Bilgi Okuryazarl›¤› Uygulamalar›nda Kütüphanenin Önemi ve
Katk›s›n›n Belirlenmesi 



Tablo 3’de literatürde bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›n›n baflar›s› için ge-
rekli oldu¤u belirtilen kütüphanecilerinin rolleri ve DEÜ’de uygulanabilirli¤ine
yönelik yap›lan ankete iliflkin bulgular yer almaktad›r.

Genel olarak de¤erlendirildi¤inde ankette belirtilen kütüphaneci rollerinin
hepsinin önemli olarak alg›land›¤› görülmektedir. Ortalamalar incelendi¤inde
yeni gelen akademik personele bilgi kaynaklar› ve hizmetlerinin tan›t›m›, ye-
ni gelen ö¤rencilere tan›t›m turu düzenlenmesi ve kütüphane becerileriyle il-
gili e¤itim verilmesi, kütüphanecilerin bilgi okuryazarl›¤› programlar›n›n etkin
ö¤retmenleri olmalar›n› içeren ifadelerin en yüksek de¤eri tafl›d›¤› anlafl›l-
maktad›r (Ort=4,86). Kütüphanecilerin geleneksel s›n›flarda veya laboratu-
varlarda grup e¤itimi vermeleri ise di¤erlerine göre daha düflük ortalama de-
¤ere sahiptir. 

Çal›flmaya kat›lan kütüphaneciler söz konusu rollerin tümünün DEÜ’de
uygulanabirli¤ine inand›klar›n› ifade etmektedirler.  

Sonuç ve Öneriler

Günümüzde kurumlar›n ve örgütlerin rekabet edebilmelerinde, en önemli gir-
dinin insan gücü oldu¤u bir gerçektir. Ekonomik, politik ve özellikle teknolojik
de¤iflimler yüksek düzeyde farkl› niteliklere sahip insan gücü gereksinimini
art›rm›flt›r. Bu gereksinimi karfl›layabilmenin bir yolu da örgün e¤itimin yan›
s›ra birey odakl›, sürekli kendini yetifltirmeye dönük yaflam boyu ö¤renmedir.

Yaflam boyu ö¤renme bilincinin yarat›lmas›nda bilgi okuryazar› bireyler
yetifltirmenin önemi yads›namaz. Yap›lan incelemeler özellikle geliflmifl ülke-
lerde birçok üniversitede, bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›n›n gelifltirildi¤ini
göstermektedir. Bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›, kurumdaki tüm kiflileri (üni-
versite yönetimi, ö¤retim üyeleri, ö¤renciler, kütüphaneciler) yak›ndan ilgilen-
dirdi¤inden öncelikle bilgi okuryazarl›¤› kavram›n›n anlafl›lmas› ve öneminin
vurgulanmas› gerekmektedir. Daha sonra uygulaman›n tan›t›m› yap›lmal›,
bu zaman sürecinde uygulama s›ras›nda ç›kan eksiklikler belirlenmeli, ek-
sikliklerin giderilmesi için çeflitli önlemler al›nmal› ve proje gelifltirilerek e¤itim
verilmelidir. 

Bilgi okuryazar› bireyler yetifltirmenin en önemli ögeleri kütüphaneler ve
kütüphanecilerdir. Bibliyografik e¤itimde zaten önemli bir yere sahip olan kü-
tüphanecilerin, bilgi okuryazarl›¤› kavram› kapsam›nda görev ve sorumluluk-
lar› daha da artm›flt›r. 
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Bu gerçeklerden hareketle, DEÜ’nde bilgi okuryazarl›¤› projesi haz›rlan-
m›fl, öncelikle kütüphane ve kütüphanecilerin konumlar›  incelenerek verilme-
si gereken e¤itim programlar› belirlenmifltir.  

Projenin ilk aflamas›nda bilgi okuryazarl›¤› kavram› aç›klanarak tan›t›lm›fl
ve önemi vurgulanm›flt›r. Bilgi okuryazarl›¤› kapsam›nda ve üniversitenin
misyonu çerçevesinde kütüphanelerin yetki ve görevleri  belirlenerek durum
analizi yap›lm›flt›r. Kütüphanelerin misyonunu gerçeklefltirebilmesi için güçlü
yanlar›yla çevredeki tehditlerle bafla ç›kabilmesi, elde edece¤i f›rsatlar ile de
ne tür stratejiler gelifltirmesi gerekti¤i tart›fl›lm›flt›r.  

Bu çerçevede kütüphaneciler görev ve sorumluluklar›n›n bilincinde olduk-
lar›n› ve üstlenmesi gereken rollerin önemini ifade etmifllerdir. Ayr›ca grup ça-
l›flmalar› s›ras›nda bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›n›n önemini vurgulam›fllar
ancak uygulama için e¤itim gereksinimleri oldu¤unu da dile getirmifllerdir. 

Bilgi okuryazarl›¤› uygulamalar›n›n gelifltirilmesi aflamas›nda kütüphane-
cilerin e¤itim gereksinimlerinin belirlenmesi önemli bir faktör olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Kütüphanecilik e¤itimi alm›fl olan ile almam›fl kütüphane perso-
neline verilecek e¤itim program›n›n içeri¤inin farkl› olaca¤› aç›kt›r. Kütüpha-
necilik e¤itimi alm›fl ancak bilgi okuryazarl›¤› e¤itimi verme konusunda yeter-
li olmad›¤›n› düflünen personele s›n›f yönetimi, ö¤renci bak›fl aç›s›n› anlaya-
bilme, bilgi okuryazarl›¤› yetkinliklerini uygulama, e¤itim materyali gelifltirme,
ö¤rencilerin ö¤renme düzeylerini de¤erlendirme, liderlik ve mesleki iflbirli¤ini
gelifltirebilme becerilerini kazand›racak programlar uygulanmal›d›r.

Yukarda say›lanlara ek olarak, kütüphanecilik e¤itimi almam›fl olan perso-
nele ise;  temel kütüphanecilik bilgi, beceri ve sorumluluklar›, bilgi okuryazar-
l›¤› ve bunun kütüphanecili¤e yans›mas› ve bilgi teknolojileri konular›nda e¤i-
tim programlar› gelifltirilerek verilmelidir. 

Öte yandan bilgi okuryazar› bireylerin yetifltirilmesinde üniversite kütüp-
hanelerinin üzerlerine düflen görev ve sorumluluklar› tam anlam›yla yerine
getirebilmeleri için, üniversite ve araflt›rma kütüphanelerinde kütüphanecilik
bölümü mezunu çal›flanlar›n olmas›n›n önemini vurgulamakta yarar görmek-
teyiz.
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