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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 

    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.  

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde okuyan öğrenciler, çalışan ve akademik 

personele yönelik her yıl düzenlediğimiz ÜNAK Sempozyumu, Bu yıl Konya Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 29-30 

Eylül 2022 tarihlerinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak Konya’da yapılacaktır.  

ÜNAK2022 Sempozyumu içerisinde Sanal Fuar etkinliği ve Girişimci Kütüphaneciler 

Bir Fikrin mi var?” teması ile LibraryFEST etkinliklerimizde gerçekleştireceğiz.   

LibraryFEST etkinliğinde teknolojik gelişmeler ve yenilikçi fikirler doğrultusunda 

mesleğimiz ile ilgili hizmet ve uygulamalardaki büyük değişimler sonucunda 

meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarında uygulamaya çalışarak kendi çabaları ile ürettikleri 

ürün ve hizmetler anlatılacaktır.  

Sanal Fuar ile de Sektör firmaları ile aynı ortamda girişimci kütüphanecilerin fikir ve 

ürünlerini anlatmaları her iki taraf açısından farklı bir pencere açarak, mesleğimiz açısından 

yeni bir sinerji ortaya çıkacaktır. 

Yapılacak olan bu etkinlikler ile meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatini 

çekeceğini ve bizlere de yeni ufuklar açacağına inanıyor ve sizleri ÜNAK2022 

Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.  

 ÜNAK2022 Sempozyumu’nun yükseköğretim kurumlarına duyurulması hususunda 

bilgi ve onaylarınıza arz ederiz. 

 

Saygılarımızla 

 

Mehmet Fatih KUMSEL 

     ÜNAK Başkanı 

UNAK2022  https://unak2022.unak.org.tr  adresinde  başlamıştır.  Etkinlikleri  takip  için 

bu adresten kayıt yaptırılması gerekmektedir. Sempozyum ve birlikte yapılacak tüm etkinliklere 

katılım ücretsizdir.  

https://sempozyum.unak.org.tr/

