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DAĞITIM YERLERİNE

 
İlgi : Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin 06.05.2019 tarihli ve 2019/6 sayılı

yazısı.
 

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinden alınan ve bir örneği ekte gönderilen
ilgi yazıda; Her yıl farklı bir üniversitede, resmi kurumlar ve sponsorların desteği ile
gerçekleştirilen ÜNAK yıllık toplantısının bu yıl 03-04 Ekim 2019 tarihlerinde TED
Üniversitesi'nde "Kütüphanelerimizin Geleceği: İş Birliği" teması ile ÜNAK2019 Sempozyumu
adıyla gerçekleştirileceği ve Sempozyuma ait detaylı bilgilerin http://unak2019.uuak.org.tr/
adresinde yayınlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
 

 

Ek : İlgi yazı örneği (1 sayfa) (1 sayfa)
 

Dağıtım:

Tüm Üniversiteler(Kep)ne
Tüm Üniversiteler(Posta)ne

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sayı :36054236-051.04-E.33998 07.05.2019
Konu :ÜNAK 2019 Sempozyumu

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06539 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 74 51
Faks: 0(312) 298 74 53

Bilgi için:Mehmet GÜNÖNÜ
Şube Müdürü

Telefon No:(312) 298 73 79

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
İletişim adresi: Marmara Sokak No: 38 / 17 Yenişehir 06420 Ankara   
Tel – Faks : 0312 430 0361        http://www.unak.org.tr            e-mail: unak@unak.org.tr 

  

 

 

Sayı : 2019 / 6             06.05.2019 

Konu : ÜNAK2019 Sempozyum Duyurusu 

    

 

  
T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA, 

ANKARA 

 

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) olarak 1991 yılından bu 

yana ülkemizde kütüphanecilik, bilgi hizmetleri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi ekonomisi, 

bilgi okuryazarlığı, elektronik yayıncılık, kütüphanecilikte standartlaşma, toplu kataloglar, 

Kütüphane mimarileri vb. konuları işleyen ve bu alanda çalışan akademisyenleri, 

kütüphanecileri, yöneticileri, öğrencileri ve diğer paydaşları üniversite ve araştırma 

kütüphaneleri bağlamında ortak bir hedefe yönelik olarak bir araya getiren, işbirliği 

olanakları yaratarak hizmetler üretmeye yönelten ve farkındalıklarını artırmaya yönelik, kar 

amacı gütmeyen yıllık mesleki toplantılar düzenlemekteyiz. 

 

Her yıl farklı bir üniversitede, resmi kurumlar ve sponsorların desteği ile 

gerçekleştirilen ÜNAK yıllık toplantısı bu yıl 03 – 04 Ekim 2019 tarihleri arasında 

TED Üniversitesi’nde  “Kütüphanelerimizin Geleceği: İş birliği”  teması ile ÜNAK2019 

Sempozyumu adıyla gerçekleştirilecektir. 

 

 Belirlenen temaya yönelik olarak gönderilen bilimsel çalışmalar ve sunumlar 

Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Sempozyuma gönderilen tüm 

bildiri ve sunumlar e-kitap olarak elektronik ortamda yayınlanacaktır. 

 

Sempozyuma ait detaylı bilgiler http://unak2019.unak.org.tr/ adresinde 

yayınlanmaktadır. ÜNAK2019 “Kütüphanelerimizin Geleceği: İş birliği” etkinliğinin 

ülkemizdeki Yükseköğretim kurumlarına duyurulması, Başkanlığınıza bağlı yükseköğretim 

kurumlarının ilgili fakülteleri, bölümleri, kütüphaneleri ve diğer birimlerinden akademisyen, 

uygulamacı, yönetici, idari görevli ve öğrencilerin katılabilmesi için gerekli desteğin 

sağlanması konusunda gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Fatih KUMSEL 

     ÜNAK Başkanı 

 


