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Öz: Web 2.0 teknolojilerinin hemen her alanda yeni uygulamalarÕ ortaya çÕkarmasÕ,
kütüphane kullanÕcÕlarÕnÕn da kütüphane araç ve hizmetlerine yönelik beklentilerini
de÷iútirmiú ve artÕrmÕútÕr. Bilgi kaynaklarÕ ve kullanÕcÕlar arasÕnda köprü görevi gören
kütüphane kataloglarÕ da bu do÷rultuda geliúim göstermektedir. OPAC 2.0 olarak
adlandÕrÕlan yeni nesil kütüphane kataloglarÕnÕn kullanÕcÕlara bibliyografik kayÕtlar
üzerinde oylama yapma, görüú belirtme/okuma, etiketleme vb. gibi birçok olanak
sundu÷u görülmektedir. KullanÕcÕlarÕn katÕlÕm, paylaúÕm ve etkileúim esasÕna dayanan
bu iúlevsel kataloglar kütüphane hizmetlerine artÕ de÷er katmaktadÕr. Bu çalÕúmada,
OPAC 2.0’Õn temel özelliklerinden ve uygulamalarÕndan bahsedilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kütüphane kataloglarÕ, OPAC, library 2.0.

Giriú
Web 2.0 teknolojileri paylaúÕm ve katÕlÕmÕ ön planda tutan kullanÕcÕ merkezli bir yapÕ
sunmaktadÕr. Bu yapÕ günümüzde farklÕ disiplinlere yönelik olarak tasarlanan ço÷u web
uygulamalarÕnda da önemli bir etki yaratmaktadÕr. Yeni koúullarda kütüphaneler,
hizmetlerine ve uygulamalarÕna yeniden úekil vermekte ve “Library 2.0” olarak
adlandÕrÕlan bir kütüphane ortamÕ oluúturmaktadÕr. Web 2.0 teknolojilerinin kütüphane
kaynaklarÕ ve hizmetlerine yönelik olarak kullanÕlmasÕ úeklinde de nitelendirilebilecek
olan Library 2.0, web ortamÕnda kütüphane kaynaklarÕnÕn daha kolay biçimde
keúfedilebilmesi, ilgili yeni hizmetlerin sunulmasÕ, kullanÕcÕlarla daha etkili bir iletiúim
ve etkileúimin sa÷lanmasÕna yardÕmcÕ olmaktadÕr. Bilgi kaynaklarÕna eriúim sa÷lamaya
yardÕmcÕ olan OPAC’larÕn (Online Public Access Catalog) da bu kapsamda yeniden
yapÕlandÕrÕldÕ÷Õ görülmektedir.
Çevrimiçi kütüphane kataloglarÕ olarak bilinen OPAC’lar, kullanÕcÕlarÕn bilgi
merkezlerindeki bilgi kaynaklarÕna eriúebilmeleri için en önemli araçlardan biridir. Bu
araçlar sayesinde bilgi kaynaklarÕnÕn bibliyografik bilgilerine çevrimiçi olarak, zaman ve
mekân sÕnÕrlamasÕ olmadan eriúmek mümkündür.
Web 2.0 özelliklerinin çevrimiçi kütüphane kataloglarÕnda uygulanmasÕ olarak
tanÕmlanan OPAC 2.0, “gelecek nesil” ya da “21. yüzyÕl” kataloglarÕ olarak da ifade
edilmekte; “ayarlanabilen ilgililik sÕralamasÕ”, “konu etiket haritalarÕ/bulutlarÕ sunma”,
“arama sonuçlarÕnÕn geniúletilmesi ve filtrelendirilmesi için kümeleme/görüntüleme”,
“ödünç verme verileri”, “di÷er kataloglar ve veri tabanlarÕ gibi farklÕ kaynaklardan gelen
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verileri indeksleme”, “yetkeli konu baúlÕklarÕyla ek arama tavsiyelerinde bulunma”,
“kullanÕcÕ görüúü/etiketleri ve katalo÷u kullanarak do÷ru heceleniúleri verme” gibi
birçok özelli÷i bünyesinde bulundurmaktadÕr.
OPAC 2.0, bahsedilen özellikleriyle kullanÕcÕ katÕlÕmÕnÕ öngörmesi, onlardan elde edilen
ek metadata bilgilerini üretmesi, bilgi kaynaklarÕnÕ keúfetmeyi daha kolay hale getirmesi
ve kullanÕm kolaylÕklarÕ sunmasÕ nedeniyle çevrimiçi kütüphane kataloglarÕnÕn de÷erini
ve iúlevlerini artÕrmaktadÕr. Bu çalÕúmada, OPAC 2.0’Õn özellikleri ve yapÕsÕndan
bahsedilmekte, bazÕ uygulama örnekleri sunulmaktadÕr.

Kütüphane KataloglarÕnÕn Geliúimi ve OPAC 2.0
Kütüphane kataloglarÕ, kullanÕcÕlarÕn kütüphane dermelerine kolaylÕkla eriúmesine
yardÕmcÕ olan araçlardÕr. Bu araçlar, teknolojik geliúmeler do÷rultusunda sürekli olarak
yenilenmekte ve farklÕ eriúim ögelerini bünyelerinde bulundurarak daha iúlevsel hale
getirilmektedir. Konuyla ilgili olarak yapÕlan birçok çalÕúmada kütüphane kataloglarÕnÕn
iúlevleri ve amaçlarÕ tanÕmlanmÕútÕr. Özellikle 1876’da Charles Ammi Cutter tarafÕndan
belirlenen iúlev ve amaçlar birçok kütüphane katalogunun sahip olmasÕ gereken iúlevleri
özetlemesi bakÕmÕndan kütüphanelere yardÕmcÕ olmuútur. Bu iúlevler;
x Belli bir materyalin (kütüphanede) bulundu÷unu belirtmek,
x Belli bir yazarÕn (kütüphanedeki) eserlerini belirlemek,
x Bir eserin (kütüphanede) hangi basÕmlarÕnÕn oldu÷unu göstermek,
x Belli bir konuda (kütüphanede) hangi materyallerin bulundu÷unu göstermek olarak
sÕralanmÕútÕr (Taylor, 2003).
Cutter’Õn belirtti÷i iúlevler çerçevesinde kütüphane kataloglarÕna yönelik çalÕúmalar
yürütülmüú; zamanla de÷iúen kullanÕcÕ beklentileri ve teknolojik olanaklar kütüphane
kataloglarÕnÕn çehresini de÷iútirmiútir.
Kütüphane kataloglarÕnÕn ilk evrelerine baktÕ÷ÕmÕzda kitap úeklindeki kataloglarla
kullanÕcÕlara hizmet verildi÷i dikkati çekmektedir. Bu tür kataloglara yeni bibliyografik
kayÕtlarÕn eklenmesinin zor olmasÕ ve bu nedenle bu kataloglarÕn kullanÕúsÕz olmasÕ; bu
kataloglarÕn aynÕ anda birden fazla kullanÕcÕ tarafÕndan kullanÕlamamasÕ ve
kütüphanelere mali yükler getirmesi bu tür kataloglarÕn önemini yitirmesine,
kullanÕmÕnÕn azalmasÕna ve kart kataloglarÕn tercih edilmesine neden olmuútur.
Kitap kataloglarÕn ardÕndan kullanÕlan kart kataloglar ise ilk baúlarda kitap kataloglarÕn
taúÕdÕ÷Õ dezavantajlarÕ bir ölçüde ortadan kaldÕrmÕútÕr. Belirli boyutlardaki kartlarla
oluúturulan bu tür kataloglar, hem yeni bibliyografik kayÕtlarÕn eklenmesi açÕsÕndan
oldukça ekonomik bir yapÕ sunmuú; hem de birden çok kullanÕcÕnÕn kütüphane
kataloglarÕndan faydalanmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Ancak bilgisayarlarÕn kullanÕlmasÕyla
birlikte kart kataloglar iúlevselliklerini kaybetmiú, yerlerini bilgisayar ortamÕnda
oluúturulan kataloglara bÕrakmÕúlardÕr (Husain ve Alam Ansari, 2006). KataloglarÕn
bilgisayar ortamÕnda oluúturulmasÕyla birlikte OPAC (Online Public Access Catalog)
olarak nitelendirilen çevrimiçi kataloglar yo÷unlukla kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. 1960’lÕ
yÕllarÕn baúlarÕnda OPAC’larÕn geliútirilmesi üzerinde çalÕúmalar yapÕlmÕú ve ilk olarak
çevrimiçi kataloglar 1975’te Ohio Devlet Üniversitesinde ve 1978’de Dallas Halk
Kütüphanesinde kullanÕlmÕútÕr (Borgman, 1996).
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Kart katalog sisteminden sonra kütüphane ve kütüphane kataloglarÕna yeni bir boyut
kazandÕran OPAC’lar, MARC (MAchine Readable Cataloging) kullanarak katalog
kayÕtlarÕna standart bir dil ile bilgisayar üzerinden eriúim olana÷Õ sa÷lamÕútÕr. Bilgisayar
teknolojilerinin kullanÕmÕnda birinci nesil olarak adlandÕrÕlan bu kataloglarda, kütüphane
dermesindeki bilgi kaynaklarÕ için daha fazla eriúim noktasÕ (ISBN, ISSN, yer numarasÕ
gibi) oluúturulmuú, Boole iúleçleri ve anahtar sözcüklerin kullanÕlmasÕna izin veren bir
yaklaúÕm benimsenmiútir (Husain ve Alam Ansari, 2006). 1990’lÕ yÕllarda ortaya çÕkan
ikinci nesil web tabanlÕ kataloglar ise, grafik ara yüzler ve hiperlinklerin kullanÕldÕ÷Õ,
arama, eriúme ve keúfetme seçeneklerinin daha fazla yer aldÕ÷Õ iúlevsel bir yapÕya sahip
olmuútur (Wilson, 2007, s. 406). Genel olarak incelendi÷inde, birinci ve ikinci nesil
kütüphane kataloglarÕ arasÕnda teknolojik özellikler açÕsÕndan farklÕlÕklar olsa da sunulan
bilgi olarak bilgisayarlarÕn kullanÕlmadan önceki durumda oldu÷u gibi sadece bilgi
kaynaklarÕna yönelik kataloglama ve sÕnÕflama iúlemleri sonucunda oluúturulan
bibliyografik tanÕmlamalara yer verildi÷i görülmektedir. Bu çerçevede kataloglar
kullanÕcÕ özelliklerini belirleyen ve geribildirimleri toplayan, gerekti÷inde kullanÕcÕlarÕ
WorldCat, Google, Amazon gibi kaynaklara yönlendiren bir düzene sahip de÷illerdir.
Günümüz kullanÕcÕlarÕnÕn özellikleri ve bilgi arama davranÕúlarÕ göz önüne alÕndÕ÷Õnda
bu durumun, kullanÕcÕlarÕn bilgi kaynaklarÕna eriúirken kütüphane kataloglarÕ yerine
farklÕ kaynaklara (arama motorlarÕ, veri tabanlarÕ, sosyal kataloglama siteleri vb.)
yönelmelerine neden oldu÷u söylenebilir. Konuyla ilgili olarak yapÕlan çalÕúmalar da
ikinci nesil olarak adlandÕrÕlan kütüphane kataloglarÕnÕn bilgiye eriúimde yetersiz
oldu÷unu ortaya koymaktadÕr (OCLC, 2005; 2009).
Yeni nesil OPAC’lar ise daha önceki yaklaúÕmlardan farklÕ olarak kullanÕcÕ etkileúimini
etkin bir boyutta sunan Web 2.0 teknolojilerini içeren bir yapÕdadÕr. Web 2.0
özelliklerini taúÕyan bu OPAC’lar kavramsal olarak “OPAC 2.0” úeklinde anÕlmakta,
kütüphane kataloglarÕna yeni iúlevler kazandÕrmaktadÕr. OPAC 2.0 literatürde,
kullanÕcÕlarÕn görüú, paylaúÕm ve katÕlÕmlarÕndan yararlanarak kütüphane kataloglarÕnÕn
zenginleútirilmesi ve niteli÷inin artÕrÕlmasÕnÕ sa÷layan yeni nesil kütüphane kataloglarÕ
olarak tanÕmlanmaktadÕr (Vallez ve Marcos, 2009).
OPAC 2.0, iúlevsel ve kullanÕcÕ merkezli özellikleri bünyesinde bulundurmaktadÕr. Bu
özellikler úu úekilde sÕralanabilir (Wilson, 2007, s. 406-407):
x Ayarlanabilen ilgililik sÕralamasÕ,
x Konu etiket haritalarÕ/bulutlarÕ sunma,
x Arama sonuçlarÕnÕn geniúletilmesi ve filtrelenmesi için kümeleme/görüntüleme,
x Ödünç verme verileri sunma,
x Di÷er kataloglar ve veri tabanlarÕ gibi farklÕ kaynaklardan gelen verileri
indeksleme,
x Yetkeli konu baúlÕklarÕyla ek arama tavsiyelerinde bulunma,
x KullanÕcÕ görüúü/etiketleri oluúturma,
x Do÷ru heceleniúleri verme,
x Kendi kiúisel kütüphane katalo÷unu oluúturma/paylaúma.
Genel olarak incelendi÷inde görüú belirtme, oylama, etiketleme, kitap önerme, ödünç
verme verileri, OPAC dÕúÕ di÷er kaynaklara yönlendirme, e-posta/RSS beslemeleri, faset
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arama ve heceleme algoritmalarÕ kütüphane kataloglarÕnda yer alan yeni özellikler
arasÕnda yer almaktadÕr. Bahsedilen tüm özellikler detaylÕ olarak incelendi÷inde
aúa÷Õdaki özellikler ön plana çÕkmaktadÕr (Kumar, 2008, s. 375-378; Chalon, Di Pretoro
ve Kohn, 2008).
x Görüú belirtme (comment applications): KullanÕcÕlara bir kitap kaydÕ üzerinde
kitap hakkÕnda görüú ve yorumlarÕnÕ ekleme olana÷Õ sunar.
x Oylama (rating): Katalog arama sonucu eriúilen kitap kayÕtlarÕnÕn ilgilili÷ine 1-5
arasÕ yÕldÕzlarÕ iúaretleyerek karar verme olana÷Õ sunar.
x Etiketleme (tagging): Bilgi kaynaklarÕna eriúim için bir kitabÕn kaydÕ üzerinde
kullanÕcÕlarÕn kendi ilgi alanlarÕna yönelik etiketler ve serbest anahtar sözcükler
oluúturabilme olana÷Õ sunar.
x Kitap önerileri: Bir kitap kaydÕ üzerinde o kitabÕ daha önce okumuú veya ödünç
almÕú kiúilerin di÷er kullanÕcÕlarla deneyimini paylaúmasÕna olanak sunar.
x Ödünç verme verileri: Katalogda yer alan bir kitabÕn kaç kiúi tarafÕndan ödünç
alÕndÕ÷Õ veya kullanÕldÕ÷Õ bilgisinin verilmesini sa÷lar.
x Di÷er kaynaklara yönlendirme: Bir kitap kaydÕ üzerinde o kitapla ilgili di÷er web
sitelerine, veri tabanlarÕna, vb. yönlendirme olana÷Õ sunar.
x E-posta/RSS beslemeleri: Katalogda yapÕlan bir arama iúleminin kayÕt altÕna
alÕnarak arama yapÕlan konuda yeni bir yayÕnÕn eklenmesi durumunda kullanÕcÕlara
bilgi verilmesini sa÷lar.
x Faset yapÕlar: Arama yapÕlan anahtar sözcüklerin geniú, yakÕn ve dar anlamlarÕnÕ
yapÕsal biçimde vererek kullanÕcÕlarÕn di÷er kaynaklara da eriúebilmesini sa÷lar.
x Heceleme algoritmalarÕ: Arama iúlemlerinde kullanÕcÕlara “Bunu mu demek
istediniz?” úeklinde kelime önerilerinin sunulmasÕnÕ sa÷lar.
OPAC 2.0, tüm bu özellikleri sayesinde eriúimi ve karar vermeyi kolaylaútÕran daha
iúlevsel kütüphane kataloglarÕnÕ kullanÕcÕlara sunmaktadÕr.
Günümüzde birçok kütüphane katalo÷unda artÕk OPAC 2.0 özelliklerini görmek
mümkün hale gelmiútir. Son dönemlerde ortaya çÕkan kütüphane otomasyon
yazÕlÕmlarÕnda da Web 2.0 teknolojilerinin kullanÕlmasÕ ve bu yazÕlÕmlarÕn kütüphane
kataloglarÕna uyarlanmasÕ OPAC 2.0 teknolojisinin kullanÕmÕnÕn yaygÕnlÕk kazanmasÕnÕ
sa÷lamÕútÕr.
OPAC 2.0 özelliklerinin yapÕlandÕrÕldÕ÷Õ kütüphane kataloglarÕna bakÕldÕ÷Õnda teknik alt
yapÕ olarak bu bilgi eriúim araçlarÕnÕn dört úekilde geliútirildi÷i görülmektedir. Bunlar;
x Kütüphanenin bulundu÷u kurumun ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda ürettikleri yazÕlÕm
projeleri ile OPAC 2.0 özelliklerinin kütüphane kataloglarÕna kazandÕrÕlmasÕ,
x Geliútirilen açÕk kaynak kodlu yazÕlÕmlarÕn mevcut kütüphane otomasyon
sistemlerine uyarlanmasÕ (Vufind, Blacklight, KOHA, SOPAC, OPALS, Evergreen
ve Scriblio-WPopac gibi),
x Sosyal kataloglama sitelerinin kütüphaneler için geliútirdikleri uygulamalarÕn
kullanÕlmasÕ (LibraryThing gibi),
x OPAC 2.0 özelliklerine sahip otomasyon sistemlerinin satÕn alÕnmasÕdÕr (Endeca,
Primo, Encore, AquaBrowser, OCLC WorldCat Local, Prism, LibraryThing for
Libraries ve Polaris gibi).
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YukarÕda sÕralanan yaklaúÕmlarla geliútirilen OPAC’lar, bu yapÕlarÕyla çevrimiçi sosyal
a÷ özelliklerini de kazanarak kullanÕcÕ ile etkileúimin çok daha farklÕ noktalara
taúÕnmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Böylece OPAC’lar kullanÕcÕlar için sadece bilgi kayna÷ÕnÕn
yerini, varlÕ÷ÕnÕ ö÷renme de÷il, bilgi kayna÷ÕnÕn içeri÷i hakkÕnda fikir edinme ve hatta
Google Books gibi uygulamalarÕn da eklenmesiyle izin verilen içeri÷e eriúim sa÷lama
olanaklarÕnÕ taúÕmaktadÕr. Bu ba÷lamda OPAC 2.0 özelliklerine sahip kütüphane
kataloglarÕ; kataloglamada temel olarak kabul edilen ve Charles Ammi Cutter tarafÕndan
ifade edilen, bir materyalin kütüphanede bulundu÷unu belirtmek, bir yazarÕn
kütüphanedeki eserlerini belirlemek, kütüphanede bir eserin hangi basÕmlarÕnÕn
oldu÷unu göstermek gibi kütüphane katalo÷u iúlevlerine ek olarak çok daha farklÕ
yapÕlarÕ, daha iúlevsel özellikleri ve ayrÕca FRBR (Functional Requirements for
Bibliographic Records) yaklaúÕmÕnÕ da içeren bir iúleyiúi bünyesinde bulundurmaktadÕr.
OPAC 2.0 olarak nitelendirilen kütüphane katalo÷u türleri yurt dÕúÕnda Darien Library
gibi úehir ve bölge kütüphaneleri ile halk kütüphanelerinde, PennTags ve MTagger gibi
projelerle üniversite ve okul kütüphanelerinde karúÕmÕza çÕkarken, North Carolina
Devlet Üniversitesi Kütüphaneleri gibi bazÕ kütüphanelerin yazÕlÕmlar kullanarak
(Endeca, LibraryThing for Libraries) kataloglarÕnÕ geliútirdikleri ve bilgi hizmetlerini bu
araçlarla verdikleri dikkati çekmektedir.

Sonuç
Son olarak yeni nesil kütüphane kataloglarÕ olarak adlandÕrÕlan OPAC 2.0’Õn,
kullanÕcÕlara sadece arama yapma ve bibliyografik bilgi verme özelliklerinden çok daha
fazlasÕnÕ sundu÷u söylenebilir. Etkileúim, katÕlÕm ve paylaúÕmÕ ön planda tutan OPAC
2.0, kullanÕcÕlarla da iúbirli÷i yaparak kataloglarÕn etkisini ve kullanÕmÕnÕ artÕrmaktadÕr.
OPAC 2.0 ayrÕca bünyesinde bulundurdu÷u görüú belirtme, oylama, etiketleme, kitap
önerme, ödünç verme verileri sunma, e-posta/RSS besleme, di÷er kaynaklara
yönlendirme, faset yapÕlar ve heceleme algoritmalarÕ sunma gibi yeni özellikleriyle
kullanÕcÕ merkezli bir yapÕyÕ kütüphane kataloglarÕna kazandÕrmaktadÕr. Geliútirilen bu
yeni yapÕ, bilgi kaynaklarÕna daha etkin ve kolay bir biçimde eriúebilmeye olanak
sa÷lamaktadÕr. Bu ba÷lamda kütüphanelerin var olan kütüphane kataloglarÕnÕ kullanÕcÕ
beklentilerini de dikkate alarak gözden geçirmeleri ve teknik olarak uygulama
seçeneklerinden birini benimseyerek kataloglarÕna OPAC 2.0 özelliklerini
kazandÕrmalarÕ önerilebilir.
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