KÜTÜPHANE VE DOK.DAĐRE BAŞKANLIĞI
STRATEJĐK PLAN ÇALIŞMALARI
(BĐRĐM GZFT ANALĐZĐ – TEMEL DEĞERLER –MĐSYON- VĐZYON)
GÜÇLÜ YÖNLER
• Kütüphanecilik hizmetlerinde
personelin istek, çaba ve ilerleme hızı
• Ankos (Anadolu Üniversite
Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve
Ulakbim’e üye kütüphane oluşu
• Kütüphane otomasyon programının
tüm özellikleri ile kullanılması
• e-kütüphane hizmetlerinin verilmesi
• Üniversite ve diğer kurum
kütüphaneleri arasındaki işbirliği
• Üniversite yönetiminin desteği
•
•
•

Bilgi-belge konusunda kullanıcılara
verilen hizmet sonrasında olumlu geri
bildirimin alınıyor oluşu
Teknolojik gelişmelerin kütüphane
hizmetlerine uygulanması
Elektronik veritabanı üyelikleri

•
FIRSATLAR
• Üniversitemizde ihtiyaç bulunan
kütüphane kaynaklarının bir kısmının
diğer üniversite ve kurum
kütüphanelerinden sağlanıyor oluşu
• Yeni bir üniversite olmamız
nedeniyle, kütüphanecilik alanındaki
temellerin sağlam atılma imkanının
doğması
• Kütüphanecilik alanındaki
hizmetlerin veriliyor olması ile
üniversitemizin dış çevrede
tanıtımının yapılması
• Avrupa Birliği süreci ve fonları
• Ülkemizde ve dünyada
kütüphanecilik, arşiv ve
dokümantasyon hizmetlerinin önem
kazanması
• Araştırmalarda kütüphane kaynak
türlerine artan ihtiyaç

ZAYIF YÖNLER
• Nitelikli personel yetersizliği
•

Fiziki mekan yetersizliği

•

Kütüphane binasının olmaması

•
•

Ar-ge çalışmasının yapılamaması
Kısıtlı bütçe olanakları

•

Kütüphane güvenlik sisteminin
olmaması
Türkçe ve yabancı dil kaynak
eksikliği

•
•

Şube kütüphanelerdeki materyal
eksiklikleri
• Şube kütüphanelerde teknik donanım
ve alt yapı eksiklikleri
• Geriye dönük elektronik arşiv
oluşturma
TEHDĐTLER
• Veri tabanı firmalarının kendilerini
sürekli geliştirmesi sonrasında artan
maliyet sorunu
•

Hızlı teknolojik gelişmeler

•

Korsan yayıncılık

•

Yayınevlerinin tekelleşme çabaları

TEMEL DEĞERLERĐMĐZ
• Takım çalışması
• Đşbirliği
• Kurumsal adalet
• Sevgi
• Gönüllülük
• Katılımcılık
• Özgüven
• Süreklilik
• Şeffaflık
• Kalite
• Disiplinlerarası çalışma
MĐSYON
Üniversitemizde sürdürülen eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinde
gerekli olan kütüphane hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda çeşitli kaynak türleri
ile düzenleyip, kullanıcılara sunmak ve toplumsal fayda sağlamaktır.

VĐZYON
Bölgesel alanda öncü, ulusal alanda referans gösterilen; çağın gerektirdiği kütüphane
hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan, bilgiye değer veren ve üstün kılan, paylaşımcı,
şeffaf ve hesap verebilen, kullanıcıları ile iletişimde sürekliliği bulunan bir kütüphane
olmaktır.

