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II. DANIŞMA KAYNAKLARI (REFERENCE BOOKS / SOURCES)
Tanım: Yeterli, doğru, güvenilir bilgi edinmek amacıyla hazırlanmış,
amacı baştan sona okunmak değil sadece kullanıcıları ilgilendikleri alanlarda
veya bilgi gereksinimlerini giderecek şekilde bilgilendiren ve/veya yönlendiren
kaynakların bütünüdür. Bu kaynaklar diğer bilgi kaynaklarına veya bilgi
parçalarına rahat ve kolay erişimi sağlamak amacıyla, konu başlıkları, anahtar
kelimeler yardımıyla genellikle alfabetik olarak düzenlenmektedir.
Danışma kaynakları türleri şunlardır:
a. Ansiklopediler (Encyclopedias)
b. Bibliyografyalar (Bibliographies)
c. Sözlükler / Lügatlar (Dictionaries / Glossaries)
d. Kataloglar (Catalogues)
e. Dizinler / İndeksler (Indexes)
f. Özler (Abstracts)
g. Yıllıklar (Annuals / Yearbooks)
h. Rehberler / Kılavuzlar (Guides)
i. El kitapları (Handbooks / Manuals)
j. Almanaklar (Almanacs)
k. Biyografiler (Biographies / Bioraphical Sources)
l. Kavramsal Dizinler (Thesauruses)
m. Atlaslar (Atlases)
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A.

Ansiklopediler: Herhangi bir konu ile ilgili (kişi, kurum,

dönem, akım, coğrafi bölge, ülke vb.) ayrıntılı veya özet bilgi veren
genellikle çok ciltli ve konularında uzman kişilerce hazırlanmış
maddelerin alfabetik olarak düzenlendiği ve bunların belirli konular
altında listelendiği danışma kaynağı türüdür. Ansiklopediler genel ve
özel konulu olarak hazırlanabilmektedir. Ansiklopediler içinde yer
maddeler resim, çizim, harita, plan ve fotoğraf gibi görsel unsurlarla
desteklenir. Çok ciltli ansiklopedilerde son cilt dizin olarak yayınlanır ve
maddelere cilt ve sayfa numarası yönlendirmesi yaparak erişim kolaylığı
sağlar. Çok ciltli ansiklopedilerde başlık aralıkları kısaltmalar veya
tarihsel

dönemlerle

gösterilir.

Maddelerin

yazımında

kullanılan

kaynaklarda zaman zaman ilgili maddenin altında yönlendirme amacıyla
verilebilmektedir. Basılı ve elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Örnek:

Cilt 9 HAY-JOR; Vol. 2 AZTEC to BRITISH; Volume 12

VOX-ZYR

Uluslararası ve Ulusal önemli ansiklopedilere örnekler:
 Encyclopedia Britannica (İngiltere, genel konulu)
 Larousse (Fransa, genel konulu)
 Encyclopedia Americana (ABD, Coğrafi-bölgesel)
 Der Grosse Brockhaus (Almanya, genel konulu)
 Hayat Ansiklopedisi (Türkiye, genel konulu)
 İslam Ansiklopedisi (Türkiye, dönemsel, kişi vb. sınırlamalı)
 Cumhuriyet Ansiklopedisi (Türkiye, genel konulu)
 Encyclopedia of Library and Information Science (ABD,
özel konulu)
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ATATÜRK
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Atatürk, Mustafa Kemal (Gazi): (1881-1938)
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Kaynakça
A
B
C
Ç
Ansiklopedi Maddesi Örneği
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