Türk Kütüphanecilik Bibliyografyası. Hazl: Abdullah Savaşçı ve Nurten Eke.
Ankara:Güven Matbaası, 1976
Amaç
Meslek literatürünü yansıtmak, şimdiye kadar(1976) yapılmış çalışmalara
erişebilmek.
Kapsam
Konu: Türk Kütüphaneciliği
Zaman: 19.yy- 1976
Dil: Türkçe
Coğrafi Sınırlılık: Türkiye
Materyal Türü: Kitap, teksir, tez, süreli yayın, kütüphane katalogları
Düzen
a) Eski Harfli Yayınlar
Yeni Harfli Yayınlar
Tezler
Süreli Yayınlar
Kütüphane Katalogları bölümlerinden oluşmaktadır.
Bibliyografik kimlikler giriş unsuruna göre alfabetik verilmiştir. Tezler bölümü altında
DTCF, Hacettepe ve İstanbul’daki bölümlere göre bir düzenleme yapılmıştır.
b) Dizinler: Yazar ve eseradı dizinleri var, giriş unsuruna göre alfabetik.
Bibliyografik kimliklere 1’den başlayarak numara verilmiştir. Dizin-Ana
Kısım bağlantısı bu numaralarla sağlanmaktadır.
c) Gönderme kullanılmamıştır.
d) Bibliyografik kimlikler, yazar veya eseradına göre alfabetik verilmiştir.
Bizim Kaynağı kullanış amacımız, alanımızla ilgili çıkmış kitap, katalog ve
süreli yayınlar ile bu alanda yapılmış bitirme tezlerini saptamak.
Yetke: Kütüphaneciler tarafından hazırlanmıştır
Gökman, Muzaffer.Türk Kütüphaneciliğinin Bibliyografyası; bir deneme.Ankara:
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaaları,1964
Binark, İsmet. Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası; Türkçe ve yabancı dillerde
kaynaklar. Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1979.
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Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar)
1979-1994. 3c Ankara: TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1995.

Alıştırmalar
1- 1995 yılı basımlı arşivcilik bibliyografyası, hangi tür yayınları/bilgi kaynaklarını
içerir.
2- Arşivcilik konulu bibliyografyaların Ankara’da hangi üniversite
kütüphanelerinde bulunduğunu ve yer numaralarını saptayınız.
3- Türk Kütüphanecilik Bibliyografyasının tezler ile ilgili kısmını güncelleyen
bibliyografik çalışmaları saptayınız. Saptama sürecinde kullandığınız yöntemi
belirtiniz.
4- Türk Kütüphanecilik Bibliyografyasında göndermelerin bulunmayışı kaynak
içerisinde yapılan aramaları etkiler mi, nedenleri ile belirtiniz.

###################################################################
UADMK - Açık Lisans Bilgisi
Bu ders malzemesi öğrenme ve öğretme yapanlar tarafından açık lisans kapsamında
ücretsiz olarak kullanılabilir. Açık lisans bilgisi bölümü yani bu bölümdeki, bilgilerde
değiştirme ve silme yapılmadan kullanım ve geliştirme gerçekleştirilmelidir. İçerikte
geliştirme değiştirme yapıldığı takdirde katkılar bölümüne sadece ekleme yapılabilir.
Açık lisans kapsamındaki malzemeler doğrudan ya da türevleri kullanılarak gelir
getirici faaliyetlerde bulunulamaz. Belirtilen kapsam dışındaki kullanım açık lisans
tanımına aykırı olduğundan kullanım yasadışı olarak kabul edilir, ilgili açık lisans
sahiplerinin ve kamunun tazminat hakkı doğması söz konusudur.
Katkılar:
Doç. Dr. Tülay Fenerci, AÜ, 17/6/2011, Metnin hazırlanması
Rıza Burak Göksoy, AÜ, 26/6/2011, Metnin düzenlenmesi
###################################################################
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