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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneğinin 25.08.2022 tarihli ve 712 sayılı
yazısı.

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nden (ANKOS) alınan ve bir örneği 
ekte gönderilen ilgi yazıda; ANKOSLink Uluslararası Konferansının Bu yıl 21-24 Kasım 2022 tarihleri 
arasında Antalya'da Asteria Kremlin Palace Hotel Kongre Merkezi'nde "Bilgiye Erişimde Eşitsizlik ve 
Sürdürülebilirlik" ana teması ile gerçekleştirileceği, Üç gün sürecek konferansta ele alınacak konuların 
açık bilim ve açık erişim, açık eğitim kaynakları, veri yönetimi, birlikte çalışılabilirlik, blockchain 
teknolojileri. dijital dönüşüm ve yeni trendler, kriz yönetimi, bilgiye erişimde eşitlik, mesleki sorunlar, 
yeni öğrenme platformları, ekonomik sürdürülebilirlik, bilgiye erişimde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir 
dijital koruma, yayıncılık alanındaki gelişmeler, kütüphanelerde iyi uygulamalar şeklinde planlandığı 
ve Tüm organizasyonların katılımcı sayısı esas alınarak. yapılacağından, konferansa katılacak kişilerin 
https://ankoslink.org.tr/2022/tr İnternet sitesinden kayıt yaptırmaları ve detaylı bilgi edinmeleri gerektiği 
belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim. 
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Elektronik yayın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Anadolu Üniversite 
Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) çatısı altında işbirliği yapan Üniversite 
Kütüphaneleri, 2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan ANKOS yıllık 
toplantılarında bir araya gelmektedir. ANKOS Yıllık toplantıları, 2013 yılından itibaren 
ANKOS Derneği tarafından Doğu ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türk 
Cumhuriyetleri'nden kütüphanecilerin ve bilgi hizmetleri / kütüphanecilik alanında faaliyet 
gösteren paydaşların katılımının hedeflendiği uluslararası-bölgesel bir konferans olarak 
ANKOSLink adıyla gerçekleştirilmektedir. 

ANKOSLink Uluslararası Konferansı, her yıl S00'ün üzerinde katılımcıyı ve 60'a 
yakın firmayı ağırlayan ülkemizin ve bölgemizin en önemli yayıncılık ve kütüphanecilik 
etkinliğidir. Bu yıl, 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya'da Asteria Kremlin Palace 
Hotel Kongre Merkezi 'nde "Bilgiye Erişimde Eşitsizlik ve Sürdürülebilirlik" ana teması 
ile gerçekleştirilecektir. Üç gün sürecek konferansta ele alınacak konular, açık bilim ve 
açık erişim, açık eğitim kaynakları, veri yönetimi, birlikte çalışılabilirlik, blockchain 
teknolojileri, dijital dönüşüm ve yeni trendler, kriz yönetimi, bilgiye erişimde eşitlik, 
mesleki sorunlar, yeni öğrenme platformları, ekonomik sürdürülebilirlik, bilgiye erişimde 
sürdürülebilirlik, sürdürülebilir dijital koruma, yayıncılık alanındaki gelişmeler, 
kütüphanelerde iyi uygulamalar şeklinde planlanmıştır. 

Geçmiş yıllarda yapılan ANKOS Konferanslarına gösterilen yoğun ilgi göz önünde 
bulundurularak, ANKOSLink.2022 Uluslararası Konferansı'na da yüksek oranda katılım 
olacağı tahmin edilmektedir. Tüm organizasyonlar katılımcı sayısı esas alınarak 
yapılacağından, konferansa katılacak kişilerin https://ankoslink.org.tr/2022/tr İnternet 
sitesinden kayıt yaptırmaları ve detaylı bilgi edinmeleri gerekmektedir. 

ANKOSLink2022 Uluslararası Konferansı'nın üniversitelerimize duyurulması 
hususunu onayınıza arz ederim. 

Saygılarımızla. 
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ANKOS Başkanı 
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