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Özet: 

Mobil teknolojiler toplumsal yaşamının hemen her alanında yararlı çözümler sağlayan 
aygıtlardır. Okullar ve kütüphaneler mobil teknolojilerden yararlanan sektörlerdir. 
Özellikle 3G teknolojisi ile birlikte,  mobil çözümlerin hizmet ağı daha da 
genişleyecektir. Günümüzde referans ve rezervasyon hizmetleri, bilgi okuryazarlığı ve 
kaynak sağlama gibi pek çok kütüphane hizmeti mobil web aracılığıyla 
sürdürülebilmektedir. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak mobil öğrenme ve mobil 
kütüphanenin genel özellikleri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra mobil kütüphane 
hizmetleri olarak geliştirilen bazı uygulamalara örnekler verilmekte.  

 

Anahtar Kelimeler: M-kütüphaneler, Mobil Kütüphane, Mobil Kütüphane Hizmetleri, 
Mobil Bilgi Paylaşımı, Kütüphanelerde Mobil Web, Mobil Bilgi Erişimi 

Abstract: 

 
Mobile technologies are  devices that provide useful solutions in every sphere of societal 
life. Schools and libraries are sectors that are benefited from these technologies. 
Particularly together  with  the  3G technology,  the  service network of  mobile solutions 
will be more expanded. Today, most of library services such as referance and reservation 
services,  information literacy,  providing resources are executed via mobile web. Related 
to this context  in this study firstly,  general characteristics of mobile learning and  mobile 
library are  examined. Later, examples of some applications that are developed as mobile 
library services are given.  

 

Keywords: M-libraries, Mobile Library, Mobile Library Services, Mobile Information 
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1. Giriş 

Mobil teknolojiler toplumsal yaşamın her alanında oldukça yüksek bir kullanım oranına sahip 
aygıtlardır. Daha çok genç nüfusun tercih ettiği mobil teknolojiler son yıllarda her yaş grubu 
tarafından kullanılmaya başlamıştır. Daha kolay satın alınabilmeleri, hizmet kalitesinin artması, e-
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devlet ve e-hizmet uygulamalarının yaygınlaşması söz konusu teknolojinin yaygınlaşmasına etki eden 
önemli etkenler arasındadır. Aynı zamanda elektronik sosyal ağlar da yaygınlaşmaya katkı sağlamıştır. 
3G teknolojisi de mobil aygıtların toplumda daha çok tercih edilmesinde etkili olmuştur. Mobil 
teknolojiler içinde en yüksek kullanım yüzdesini oluşturan diz üstü bilgisayarlar ve cep telefonları 
hızla yaygınlaşırken, nispeten geri teknolojiler sınıfında ve bunların alternatifleri olarak kabul edilen 
kablolu telefonlar ve televizyon kullanımında düşüş yaşanmıştır.  

Bu süreç içinde cep telefonları ve cep bilgisayarları aracılığıyla sağlanan hizmetlerde de önemli 
ilerlemeler olmuştur. Örneğin mobil öğrenme, mobil teknolojilerin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan bir 
eğitim modelidir. Buna ilaveten mobil kütüphane uygulamaları da söz konusu teknolojinin kütüphane 
hizmetlerine uyarlanmasıyla geliştirilmiştir. Çalışmada ilk olarak mobil teknolojiler1 aracılığıyla 
sürdürülen öğrenim modeli, daha sonra mobil öğrenme modelinin en önemli bileşenlerinden biri olan 
mobil kütüphane hizmetleri irdelenecektir.  

 

2. Mobil Öğrenme 

E-öğrenme, geride bıraktığımız yüzyılın son dönemlerinde geliştirilmiştir ve günümüz eğitim 
sisteminin önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. E-öğrenmenin belki de en önemli özelliği 
eğitimin pek çok açıdan daha esnek bir model üzerinde sürdürülmesine imkân vermesidir. Sınıfa 
bağımlı öğretici ve öğrenci ile örgün öğrenme modeline karşı, e-öğrenmede zamandan ve mekândan 
bağımsızlığın yanı sıra, öğrenim sorumluluğu daha çok birey merkezli sürdürülmektedir. Her ne kadar 
daha çok formel eğitim sisteminin bir parçası olarak söz edilse de e-öğrenme aynı zamanda iş 
dünyasının tercih ettiği eğitim modellerinden biridir.  

E-öğrenme modelleri kullanılan teknolojiye göre çeşitli türlere ayrılmaktadır. Örneğin uydu ve 
televizyon yayıncılığı aracılığıyla yapılan e-öğrenme, tele-öğrenme; bilgisayar ve internet aracılığı ile 
yapılan öğrenme ise web tabanlı öğrenme modeli olarak bilinmektedir. Mobil araçlar aracılığıyla 
yapılan e-öğrenme ise mobil öğrenme modeli olarak ifade edilmektedir. Söz konusu modelleri 
birbirinden tam olarak ayırmak mümkün değildir. Her ne kadar ayrı modeller olarak sınıflandırılsalar 
da her üç modelde de dijital teknolojilerden yararlanılmakta ve dolayısıyla kolay biçimde birbirlerine 
entegre olabilmektedir.  

Mobil öğrenme, eğitim sürecinin tümüyle ya da kısmen mobil teknolojiler aracılığıyla sürdürüldüğü 
bir eğitim modelidir (Oran ve Karadeniz, 2007) . Mobil öğrenimi web tabanlı öğrenimden ayıran en 
önemli özellik eğitim içeriğinin mobil aygıtların ekran boyutlarına ve çözünürlüklerine göre esnek bir 
yapıda olmasıdır. Esneklik eğitim içeriğinin her tür mobil aygıtlar tarafından edinilebilmesini 
sağlamaktadır ki bu da kullanıcıların büyük ekranlı bilgisayarlara başvurmaları zorunluluğunu ortadan 
kaldırmaktadır.  

Mobil öğrenme, tele-öğrenme ve web tabanlı öğrenme modellerine göre daha esnek bir kullanım 
ortamı sağlasa da, henüz yeni bir model olması nedeniyle ürün ve hizmet kapasitesi bakımından 
istenen düzeye ulaşılamamıştır. Ancak toplumda cep telefonu ve cep bilgisayarlarının yaygınlaşma 
eğilimine bakıldığında geleceğin bu teknolojiler üzerinde sürdürüleceğini söylemek yanlış 

 
1  Çalışmada kullanılan ‘mobil teknolojiler’ kavramı ile cep telefonları, web tabanlı uygulamalardan 

yararlanılabilen gelişmiş cep telefonları ve cep bilgisayarları ifade edilmeye çalışılmıştır.  
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olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2002’den 2007’ye kadar cep telefonu sahipliğinde % 
34’lük, çok fonksiyonlu cep telefonu ve cep bilgisayarı artış oranında ise yaklaşık % 500’lük artış 
yaşanmıştır (Horrigan, 2008). 3G hem mobil teknolojiye sahip olma yüzdesini hem de bunlardan 
yararlanma oranlarını arttırmıştır. 3G teknolojisi ile henüz yeni tanışan Türkiye’de de mobil araç 
kullanımında hızlı bir artış yaşanacaktır. 3G teknolojisinin en önemli özelliği, iletişim, televizyon ve 
internet yayıncılığı gereksinimini yüksek bir kalite ile aynı aygıt üzerinde toplamasıdır. Bu yönüyle 
3G teknolojisi ile birlikte mobil cihazlar üzerinde aynı zamanda tele-öğrenme ve web tabanlı öğrenme 
modellerinden de yararlanabilmek mümkün olabileceği için, mobil teknolojilerin eğitim sistemi içinde 
yeri gün geçtikte artış gösterecektir.  

3G teknolojisi ile birlikte yakın bir gelecekte üniversitelerde de mobil öğrenme modelinin somut 
projelerle hayat bulacağı bir gerçektir. Zira ülkemizde 2009 yılı verilerine göre yaklaşık yüz milyon 
mobil telefon kullanılmaktadır ve üniversiteler mobil telefon kullanımının en yaygın olduğu yerlerdir 
(Türkiye’de, 2009). Dolayısıyla ülkemizde üniversitelerde mobil öğrenme modelinin hayata geçmesi 
için büyük bir potansiyel bulunmaktadır.  

E-öğrenme, özellikle iş dünyası olmak üzere, üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının farklı 
gereksinimleri karşılamak üzere başvurdukları önemli bir eğitim modelidir. Türkiye’de üniversitelerde 
e-öğrenme modelinin sürekli olarak yaygınlaşma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Zaman içinde 
mobil öğrenme çözümleri de geliştirilecek ve her iki sistem entegre bir yapı üzerinde birleştirilecektir.  

 

3. Mobil Kütüphane 

Kütüphanelerin bilişim teknolojilerinden en çok etkilenen kurumlar arasında olduğu söylenebilir mi? 
Kart katalogların çeşitli standartlar etrafında önce elektronikleştirilmesi ve daha sonra 
evrenselleştirilmesi bilişim teknolojilerinden yararlanma sürecinin ilk adımını oluşturmaktadır. 
Koleksiyonun önemli bir bölümünü elektronik kaynakların oluşturması, kullanıcıların örneğin ödünç 
alma ve verme hizmetlerinde olduğu gibi personelden bağımsız işlem yapabilmesi, kütüphanelerde 
teknoloji birimlerinin oluşturulması söz konusu sürecin uzantılarından yalnızca bir kaçıdır. Şüphesiz 
buna teknolojik gelişmeleri uyarlama konusunda kütüphanecilerin kendilerini geliştirmek zorunda 
kalmaları da eklenince kütüphaneciliğin bu süreçten köklü olarak etkilendiği söylenebilir. 

Kütüphaneler toplumun bilgi gereksinimini karşılama sorumluluğu olan başlıca kuruluşlardır. Bu 
sorumluluğu yerine getirirken toplumun bilgi edinme davranışını da dikkate alarak teknolojik 
çözümleri en üst düzeyde kullanmak zorunda olan kurumlardır. Zira içinde bulunduğumuz bilgi 
toplumunun en önemli özelliği bilişim teknolojilerin toplumsal yaşamın her alanında yaygınlıkla 
kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun son adımını mobil teknolojiler oluşturmaktadır. Mobil 
teknolojiler ve bu teknolojilere dayalı uygulamalar sağlıktan bankacılığa, eğitimden turizme kadar 
sosyal hayatın her alanında kullanılmaktadır. Doğal olarak kütüphaneler de mobil teknolojileri kendi 
hizmetlerinde kullanan kurumlar arasında yer almaktadır.   

Mobil kütüphane nedir? Mobil kütüphane, mobil teknolojilerin genel özelliklerine uygun şekilde 
kütüphane hizmetlerinin mobil ağlar aracılığıyla kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan uygulamalardır. 
Söz konusu uygulamalar, basit cep telefonlarından gelişmiş cep bilgisayarlarına kadar her türlü mobil 
aygıt aracılığıyla erişilebilen ve edinilebilen kütüphane hizmetlerini ifade etmektedir. Küçük ekranlı 
olmaları nedeniyle mobil web uygulamaları daha çok hızlı erişim menüleri ile işletilmektedir, 
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görünümleri PC ekranlarına uyumlu web sayfalarından farklıdır ve daha esnek bir yapıya sahiptirler 
(Dempsey, 2009).  

Günümüzde mobil kütüphane uygulamaları içinde yer alan hizmetlerin en eskisi ‘kısa mesaj’ 
hizmetidir. Geçmişte daha çok ödünç alınan kaynakların iade tarihlerini hatırlatmak amacıyla 
kullanılan kısa mesaj hizmeti, günümüzde duyuru yapmak, tarama sonuçlarını iletmek, rezervasyon 
yapmak ve ödünç süresini uzatmak gibi tek yönlü ve etkileşimli olmak üzere iki farklı amaçla 
kullanılmaktadırş. Kütüphanelerin mobil hizmet olarak kullanıma sunduğu ikinci en yayın uygulama 
ise OPAC hizmetidir. Bunların dışında yayın sağlama, kullanıcı hesabı yönetimi, yön bulma ve kaynak 
keşfi gibi pek çok tür çözümün mobil uygulama olarak geliştirildiği bilinmektedir.  

 

4. Dünyada Mobil Kütüphane Uygulamaları 

Dünyada mobil kütüphane uygulamaları olarak geliştirilen hizmetlere genel olarak bakıldığında 
hizmetlerin yapısal özelliklerine göre ağ tabanlı ve fiziksel mekâna dayalı olmak üzere iki tür içinde 
geliştirildiği görülmektedir. Ağ tabanlı hizmetler, mobil web üzerinde geliştirilen sanal 
uygulamalardır. Fiziksel mekâna dayalı hizmetler ise kullanıcıların kütüphane içinde mobil 
aygıtlardan en üst düzeyde yararlanabilmesi için geliştirilen çözümlerdir.  

Daha önce de değinildiği gibi mobil kütüphane uygulamaları arasında bibliyografik tarama hizmeti en 
yaygın kullanım alanına sahip olan hizmet türüdür. Örneğin Athabasca, Ball State ve Black Hills State 
çevrimiçi kataloglarına ve web sitelerine mobil aygıtlar aracılığıyla erişilebilen üniversite 
kütüphanelerinden yalnızca bir kaçıdır. Benzer şekilde Richmond Üniversitesi Kütüphanesi de mobil 
uyumlu bir web sitesine sahiptir. Aynı zamanda söz konusu yöntemle kütüphane personeli ve 
kullanıcılar arasında hızlı mesaj sistemi ile iletişim kurulabilmektedir.  

Boston Üniversitesi Tıp Kütüphanesi’nde ise bibliyografik kayıt erişiminin bir başka uygulaması 
görülmektedir. Kütüphanedeki tam metin erişimli e-dergi ve e-kitaplar dışında bibliyografik 
veritabanlarına da erişim sağlanabilmektedir (Boston, 2009; Kroski, 2008:41). Ayrıca mobil 
kütüphane hizmetleri üniversite kütüphanelerinin dışında araştırma ve halk kütüphanelerinde de 
verilmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde New York, Stavanger ve Skokie Halk 
Kütüphaneleri bunlardan sadece bir kaçıdır. Skokie Halk Kütüphanesi’nde çevrim içi katalog 
hizmetinin yanı sıra yayın rezervasyon, kullanıcı hesabı yönetimi ve ödünç alma hizmetleri mobil web 
aracılığıyla yapılabilmektedir (Skokie, 2009). 

Mobil kütüphane uygulamalarının en geniş kapsamlısı Google tarafından hayata geçirilmiştir. Google 
kullanıcılara yaklaşık 1,5 milyon tam metin erişimli kitabı Google Mobile arayüzünden tarama olanağı 
sunmuştur (Google, 2009).  

Küresel ölçekli mobil kütüphane uygulamalarından bir diğeri ise Library of Congress tarafından 
hayata geçirilmiştir. Binlerce kütüphane kataloğunun aynı anda taranabildiği WorldCat kısa bir 
süreden beri mobil web üzerinden de taranabilmektedir (OCLC Online, 2009). Ayrıca taranan 
yayınların bibliyografik verilerine ilişkin atıf formatlarını göstermesi WorldCat’in en yararlı 
özelliklerinden biridir. Kullanıcıların bu olanaklara mobil aygıtlar aracılığıyla erişebilmesi ise verilen 
hizmetin değerine değer katan bir özelliktir.  

Elektronik kaynakların mobil sürümlerinin oluşturulması ve mobil web aracılığıyla hizmete 
sunulması ise diğer mobil uygulamalar olarak geliştirilmiştir. Elektronik kaynakların mobil sürümleri 
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çoğunlukla yayıncılar tarafından oluşturulmaktadır. Kütüphaneler tarafından oluşturulan örnekler de 
bulunmaktadır. Örneğin New York Halk Kütüphanesi’nde mobil uyumlu e-kitaplar ve sesli kitaplar 
hizmete sunulmaktadır. Yine ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından derlenen ve çoğunluğu tıp, 
hemşirelik, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve sağlık hizmetlerini kapsayan MEDLINE dergi 
veritabanı mobil kullanıma uygun şekilde üretilmektedir (The United, 2009).  

Yayıncılar tarafından geliştirilen mobil uyumlu elektronik kaynaklara Skillsoft firması tarafından 
pazarlanan veritabanları da örnek gösterilebilir. Skillsoft tarafından derlenen ve iş dünyası, ekonomi, 
kamu yönetimi, mühendislik, iletişim ve tıp konularını kapsayan ve çoğunluğu kitap, rapor ve 
broşürlerden oluşan yaklaşık yirmi üç bin eserin önemli bir bölümüne mobil araçlar aracılığıyla 
erişilebilmektedir. Books24x7 adıyla bilinen söz konusu veritabanı Türkiye’de de halen pek çok kamu 
ve özel şirket kütüphanelerinde kullanılmaktadır (SkillSoft, 2009). Mobil uyumlu elektronik 
kaynaklara daha çok e-öğrenim sisteminden yararlanan kuruluşlar tercih etmektedirler.  

Mobil kütüphane kapsamında hayata geçirilen ilk uygulamalardan biri de danışma hizmetidir. 
Telefonla arama dışında genellikle danışma hizmeti, kısa mesaj, hızlı mesaj ve mobil uyumlu sohbet 
sistemleri aracılığıyla yürütülmektedir. Örneğin ETH Zürich Kütüphanesi, City ve North Caroline 
Devlet Üniversitesi kütüphanelerinde bu hizmetlerin tümü bulunmaktadır (Skokie, 2009; North, 
2009b). 

Mobil kütüphane konusunda geliştirilen bir başka uygulama ise yön bulma sistemleridir. Bu sistemler 
henüz diğerlerine oranla gelişim sürecini tamamlayamamıştır. Örneğin GPS sistemler yön bulma 
uygulamalarından biridir. GPS sistemler, bir yerleşim yeri içinde belli bir bölgenin taranarak tespit 
edilmesini ya da aranan herhangi bir nesneye erişilmesini sağlayan sistemlerdir. Yerleşim bölgesinde 
kütüphane yerleşkesini tespit etme ya da kütüphane içindeki birimlere yönlendirme yapma amacıyla 
kullanılmaktadır. Örneğin North Caroline Devlet Üniversitesi Kütüphanesi’nde iki farklı türde on 
dokuz GPS aygıtı kütüphane personeli, öğrenci ve öğretim elemanlarının kullanabileceği şekilde 
hizmete sunulmaktadır. GPS aygıtları kütüphane içinde belli bir yere bağımlı kalmaksızın elde edilen 
verileri hareket halinde depolayabilmekte, çağrı alınabilen yer ve nesneleri algılama ve yön tayin etme 
işlevini yerine getirebilmektedir (North, 2009a). Library of Congress ve Boopsie ortaklığı ile 
yürütülmekte olan bir proje, GPS teknolojisinden yararlanarak aranan materyalin en yakın hangi 
kütüphanede yer aldığını gösteren yön bilgilerini vermesi ve istenildiğinde kullanıcı ve kütüphane ile 
iletişim kurabilmesini amaçlamaktadır (Peters, 2009). Halen sürdürülmekte olan projeler sonunda 
kütüphanedeki bütün materyallere GPS teknolojisinden yararlanarak erişmek mümkün olabilecektir. 
Bu yönüyle hem personelin hem kullanıcının iş yükünün oldukça düşeceğini söylemek yanlış 
olmayacaktır.     

Diğer yön gösterme sistemi ise harita tabanlı yön sistemidir. Bu sistemi GPS’ten ayıran en belirgin 
özellik sistemin harita/plan tabanlı olması ve yerel ağ ile sınırlı olmasıdır. Sistem, kullanıcının 
edinmek istediği kaynağın kütüphanenin hangi biriminde yer aldığını kullanıcının konumunu dikkate 
alarak göstermektedir. Söz konusu sistemin bir örneği Finlandiya Oulu Üniversitesi Kütüphanesi’nde 
hayata geçirilmiştir. Mobil cihazları üzerinde tarama yapan kullanıcılar, aradıkları kaynaklara sistemin 
yaptığı yönlendirme oklarına göre erişebilmektedir (Aittola, Ryhänen and Ojala, 2003). 

Kaynak keşfi ve yönlendirme hizmeti bağlamında Bath Üniversitesi Kütüphanesi (İngiltere) tarafından 
bir proje yürütülmektedir. Proje sonunda kullanıcılar aradığı kaynağın çift boyutlu barkodunu kendi 
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mobil aygıtına okuttuğunda kaynağın kütüphanenin hangi biriminde ve rafında olduğunu 
görüntüleyebilecek bir sistem geliştirilecek (M-libraries, 2009).  

Kütüphaneler tarafından mobil hizmet kapsamında geliştirilen uygulamalardan biri ise mobil sanal 
gezinti uygulamasıdır. Kısa bir süre öncesine kadar müze ve tarihi eserlerin tanıtımı için hazırlanan 
sanal turlar, tamamen videolardan oluşabildiği gibi hareketli ve üç boyutlu turlardan da 
oluşabilmektedir. Mobil kütüphane hizmeti olarak geliştirilen diğer bir uygulama ise ses ve görüntü 
dosyalarının mobil web üzerinde kullanıcıların hizmetine sunulmasıdır. Üniversite kütüphanelerinde 
daha çok ders içeriği olarak kullanılabilecek materyaller ağırlıkta iken, halk kütüphanelerinde her yaşa 
hitap eden müzik ve videoların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 
Nashville Halk Kütüphanesi’nde üyeler müzik, ses ve videolardan oluşan her türlü eğlence, dinlence 
ve bilgilenme dosyalarını mobil aygıtlar aracılığıyla edinebilmektedirler (Nashville, 2009). 

Mobil uygulama geliştiren kütüphanelerin büyük bir kısmı kütüphane ve hizmetler hakkında her türlü 
veriyi mobil web üzerinden kullanıcılarına aktarılmaktadır. Örneğin bazı kütüphaneler tarafından 
mobil bilgi okuryazarlığı eğitim programları geliştirmiştir. Washington Devlet Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde kütüphane kullanımı eğitiminin mobil sürümü bu tür örneklerden sadece biridir. 
Benzer şekilde Arizona Devlet Üniversitesi Kütüphanesi kütüphane kullanımı ve okuryazarlığı 
konusunda bir program geliştirmiştir. Söz konusu programa ilişkin sınavlar da aynı zamanda mobil 
web aracılığıyla yapılabilmektedir (Lippincott, 2008:3; Arizona, 2009).  

Sanal hizmetlerin yanı sıra kullanıcıların kütüphane içindeki mobil gereksinimlerini karşılamak üzere 
bir takım hizmetler de geliştirilmiştir. Öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmelerini 
sağlamak amacıyla bazı üniversite kütüphaneleri tarafından paydaşlarına mobil araçlar ödünç olarak 
verilmektedir. Örneğin North Caroline Üniversitesi Kütüphanesi’nde dizüstü bilgisayar, video kamera, 
iPod, MP3 çalar, taşıyıcı bellek, GPS aygıtı, çok fonksiyonlu hesap makinesi, e-kitap okuyucu ve ses 
kayıt cihazı gibi dijital teknolojileri öğrenci ve öğretim elemanlarına yedi gün süre ile ödünç 
verilmektedir. Ödünç olarak verilen bu teknolojiler içinde e-kitap okuyucu, iPod ve GPS aygıtları 
özellikle mobil uygulamaların kullanılmasında yararlanılabilecek ürünlerdir (North, 2009b). 

 

5. Sonuç 

Mobil web, öğrenme ve kendini geliştirme sürecinde toplumun her kesiminin kolayca 
yararlanılabileceği olanaklar sunmaktadır. Mobil öğrenme ve mobil kütüphane uygulamaları da bu 
olanaklardan sadece bir kaçıdır. Mobil uygulamalar, bilgi sahibi olmak isteyen herkesin zaman ve 
mekandan bağımsız olarak istediği bilgi ve hizmeti alabilmesine olanak sağlamaktadır. Günümüze 
kadar geliştirilen mobil kütüphane uygulamalarına genel olarak bakıldığında bu hizmetlerin henüz 
gelişim sürecinin başlangıç evrelerinde yol almakta olduğu görülmektedir. Ancak bu uygulamalar 
gelecekte kütüphanelerin ne tür hizmetler üretmesi gerektiğine işaret etmesi bakımından önemli 
çalışmalardır. Kütüphanelerin bilişim teknolojileri karşısında eriyip yok olacağı savının aksine çağdaş 
ve üretken hizmetlere zemin oluşturan kurumlar olarak görev yapabileceklerini göstermeleri açısından 
önemli uygulamalardır. Aynı zamanda mobil hizmetler nispeten kapalı bilgi kaynaklarının daha geniş 
kitlelere ulaştırılmasını sağlaması açısından kütüphanelere sunulan bir fırsattır. Bu fırsatı zamanlı ve 
uygun şekilde değere dönüştürebilen kütüphaneler diğerlerine fark atarak nitelikli hizmet üretme 
avantajına sahip olmayı sürdürebileceklerdir.  
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