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Değerli Bilim İnsanları, Dergimizin bu sayısında beş çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. 2020 yılının ve
dergimizin ilk sayısını sizlerle buluşturmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Bilgi ve Belge Yönetimi ve
MüzecilikDeğerli
bilim dallarında
önemli dergimizin
dergilerimizbu
bulunmaktadır.
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dergilerimiz taranmakta ve alan uzmanlarına önemli katkılar sağlamaktadır. BBY ve Müzecilik Bilim dallarında
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araştırmatüm
makalesi
niteliğindedir.
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Bu
anlamda,
Kütüphane
,
Arşiv
ve
Müze
Araştırmaları
Dergisi
taranmakta ve alan uzmanlarına önemli katkılar sağlamaktadır.
(Library, Archive, Museum Research Journal- www.lamrejournal.org ) olarak yeni bir vizyon ve açılımla,
yabancı dizinlerde
taranan önemli
bir dergi durumuna
gelebilmeyi
amaçlıyoruz.
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Müzecilik bilim dallarındaki akademisyen, alan uzmanı, çalışan, araştırmacı, öğrenci ve özel sektörün sesi
sağlamak,
ulusal vesizlerle
uluslararası
tanınırlık her
sağlamak,
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arşiv,
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olabilmek alanlara
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Dergimize
katkı
sağlayan
tüm
bilgi merkezlerinde sahada yapılan uygulamalara, özel sektörün ve öğrencilerin çalışmalarına
bilim insanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı arz ederim
destek olmak amacıyla yeni bir dergi oluşumu için yola çıkmış bulunuyoruz.
Dergimizi hep birlikte alanında ülkemizi uluslararası bilim çevrelerinde en iyi şekilde temsil eden
prestijli bir hakemli dergi yapma hedefindeyiz. Bu anlamda, Kütüphane , Arşiv ve Müze
Araştırmaları Dergisi (Library, Archive, Museum Research Journal- www.lamrejournal.org ) olarak
yeni bir vizyon ve açılımla, yabancı dizinlerde taranan önemli bir dergi durumuna gelebilmeyi
amaçlıyoruz.
Bilgi - Belge Yönetimi (BBY) ve Müzecilik bilim dallarındaki akademisyen, alan uzmanı, çalışan,
araştırmacı, öğrenci ve özel sektörün sesi olabilmek amacıyla yayımlanan dergimizin sizlerle
buluşmasında her türlü katkı ve desteği esirgemeyen başta editörler kurulu olmak üzere bilim ve
hakem kurullarımıza teşekkür ediyorum. Dergimize katkı sağlayan tüm bilim insanlarına da
teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımı arz ederim

