CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
PROJECT GUTENBERG KULLANIM KILAVUZU

Project Gutenberg, kültürel eserleri dijital ortama aktarmak, arşivlemek ve dağıtmak amacıyla
gönüllüler tarafından oluşturulan ve yürütülen bir projedir. 1971 yılında kurulan Project
Gutenberg, dünyanın en eski dijital kütüphanesidir. E-kitap konseptinin mucidi olan Michael
S. Hart tarafından hayata geçirilen bu dijital kütüphane, şu an bünyesinde yaklaşık 60.000’den
fazla e-kitap bulunduran bir veritabanıdır. Dünya klasiği olarak görülen birçok eser, Project
Gutenberg sayesinde çevrimiçi okunabilmekte ya da HTML ve PDF gibi farklı formatlarda
indirilebilmektedir. Bu dijital kütüphanedeki tüm kitaplar, telif haklarının yasal süresi
dolduktan sonra veritabanına eklenmektedir. Veritabanında yer alan dil seçenekleri tercihe göre
ayarlanabilmektedir.

Project Gutenberg veritabanında basit tarama ve gelişmiş tarama ana sayfa üzerinde yer alan
bağlantılar ile yapılmaktadır.
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Basit Tarama
Veritabanında basit tarama iki şekilde yapılabilmektedir. İlk olarak ana sayfa üst kısımda yer
alan arama çubuğuna aranacak ifade yazılarak tarama yapmaya başlanmaktadır. İkinci seçenek
ise, ana sayfa üzerinde basit taramaya yönlendiren bağlantıyla yapılabilmektedir.

Arama çubuğuna yazılan
anahtar kelime ile basit
taramaya başlanmaktadır.

Tarama sonucunda erişim sağlanan ekranda anahtar kelimenin eşleşme sayılarına yer
verilmektedir. Sonuçlar tercihlere göre (alfabetik, tarihe, popülarite) sıralanmaktadır.
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Alfabetik, tarihe ve
popülariteye göre
sıralanabilmektedir.

Subject (konu) ile aranılan
ifade ile eşleşen başlıklar
bir arada toplanmıştır.

Tarama sonucunda kitabın künyesine erişim sağlanabilmektedir. Kitap çevrimiçi okunabilir,
çeşitli uygulamalarla indirilebilir ve Google Drive, Dropbox, OneDrive gibi araçlar ile
paylaşılabilmektedir.

Erişim sağlanan kitap okunabilmekte ve indirilebilmektedir.
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Hamlet anahtar kelimesi ile yapılan arama sonucunda sayfada yer alan Subjects (Konular)
arama ifadesiyle eşleşme sonucu bir araya toplanan yayınlardan oluşmaktadır. Bu kısımda daha
isabetli sonuçlar elde etmek mükündür.

Tarama sonucuna ile
eşleşen başlıklar
Subjects (Konular)
altında toplanmıştır.

Daha isabetli eşleşmeler bu bölüm altında toplanmaktadır.
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Erişim sağlanan kitaplar tercihe göre bu kısımda da sıralanmaktadır. Listelenen konu başlıkları
arasından seçim yapıldığında ilgili başlık altında yer alan kitaplara yönlendirme bulunmaktadır.

Basit tarama yapılırken diğer bir seçenek olarak ana sayfa üzerinde yer alan Basic Search
(Basit Tarama) seçilerek kitaplar; anahtar kelime, rastgele ve zamana göre taranabilmektedir.
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Populer ve Latest
başlıkları altında
kitaplar zamana ve
popülariteye göre
aranabilmektedir.
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Random Books ile
kitaplar rastgele olarak
hazırlanan kitaplar
arasında tarama
yapmak mümkündür.

Anahtar kelime tarama
çubuğuna yazılarak
arama yapılmaya
başlanmaktadır.
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Gelişmiş Tarama
Project Gutenberg veritabanında ana sayfa üzerinde yer alan Advanced Search seçilerek
gelişmiş taramaya başlanmaktadır. Bu bölümde sayfanın yenilenen arayüz bağlantısına
gelinerek tarama yapılabilmektedir.
Gelişmiş arama yapılırken; verilen tabloda yer alan ifadelerin arama yapılırken hangi
sembollerle yapıldığı yer almaktadır. Author (Yazar), Title (Başlık), Subject (Konu),
Category (Kategori) gibi daraltma ifadeleri ile OR, NOT, GROUPING operatörleri
kullanılmaktadır. Aranacak ifade yazılarak

tercih edilen daraltma yöntemiyle tarama

sınırlandırılabilmekte ve daha isabetli sonuçlar elde edilebilmektedir.
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Aranacak ifade ve sınırlandırma sembolleri arama çubuğuna yazılarak tarama yapılmaya
başlanmaktadır. “Emile Zola” anahtar kelimesi ile yapılan taramada Title (Başlık) “t.” sembolü
ile belirtilmektedir. Tarama sonucunda başlık seçilerek arama sınırlandırılmış ve daha isabetli
sonuçlara erişim sağlamak mümkün olmuştur. Sonuçlar alfabetik ve tarihe göre
sıralanabilmektedir.

Erişim sağlanan kitap çevrimiçi olarak okunabilmekte olup, kitabı çeşitli formatlarda indirmek
mümkündür. Kitaplar Google Drive, Dropbox ve OneDrive ile paylaşılabilmektedir.
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“Shakespeare ! Hamlet” (Shakespeare NOT Hamlet) taramasıyla Shakespeare’in Hamlet
dışındaki eserleri tarama sonucuna yansımıştır. Arama sonucunu tercihlere göre sıralamak
mümkündür.

Project Gutenberg ana sayfasında Book Search (Kitap Arama), Book Categories (Kitap
Kategorileri), Browse Catalogs (Kataloğa Göz Gezdir) başlıkları yer almaktadır. Başlıkların
her biri içinde kitap taraması yapmak mümkündür.

Book search ile direkt tarama yapılabilecek olan arayüze bağlanılmaktadır.
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Book Categories (Kitap
Kategorileri) ile kitaplar konuya
göre ve alfabetik olarak
sıralanmıştır. Konular ilgili
başlığın altında sıralanmaktadır.

Erişim sağlanan sayfada kitaplar dil seçenekler dahilinde sınırlandırılabilmektedir. Alfabetik
olarak sıralanan kitaplar konulara göre kategorilere ayrılmıştır.
Subcategories (Alt Konular) bölümünde kitaplar genel başlıklar halinde verilmiştir.
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Her konu başlığı kendi içinde de kategorilere ayrılmıştır.

Seçilen kategori alt
başlıklarında erişim
sağlanabilecek kitaplar
listesine ulaşılmaktadır.
Tercih edilen kitap
seçilip, çevrimiçi
okunabilir, indirilebilir
ve paylaşılabilir.

16.06.2020

11

Browse Catalog (Kataloğu Araştır) başlığı altında toplanan kitaplar; Author (Yazar) Title
(Başlık), Language (Dil) ve Recently Posted (Son eklenenler) başlıkları altında sıralanmıştır.
Seçilen konu başlığı dahilinde tarama yapılmaktadır.
Authors (Yazar) konu başlığı seçildiğinde veritabanında yer alan yazarlar alfabetik olarak
listelenmektedir. Yazarlar ve kitaplarına bu bölümden erişim sağlamak mümkündür.

Ana sayfada yer alan Top 100 Books ile kitaplar kategorilere ayrılarak toplanmıştır.
Kategorilere ayrılan kitaplara bu bölümden erişim sağlanabilmektedir. Listelerden tercih
yapılarak erişilen kitaplar, okunabilir, indirilebilir, sesli dinlenebilir ve paylaşılabilir.
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Öneri I
Contact Info (İletişim Bilgileri) ile veritabanı ile iletişime geçilebilir, soru, öneri ve görüşler
iletilebilir.

Öneri II
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte
ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma
görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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