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Editorial
61. IFLA Konsey ve Genel Konferansına Doğru
Towards the 61st IFLA Council and General Conference
Geçen sayımız yayımlandığından bu yana meydana gelen gelişmelerin
birkaçını sîzlerle paylaşmak istiyoruz.
20-26 Ağustos 1995 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan tarihi
61. IFLA Konsey ve Genel Konferansına iki aydan az bir süre kaldı. Konfe
rans tarihi yaklaştıkça Türk kütüphanecileri olarak heyecanımız giderek
artıyor. Bunun birkaç nedeni var. İlki, ülkemizde kütüphaneciler ilk kez bu
denli büyük bir organizasyonu gerçekleştiriyorlar. İstanbul'daki toplantıya
yerli-yabancı üçbinden fazla delegenin katılması bekleniyor. Tüm Türk kü
tüphanecileri olarak bundan haklı bir gurur duymamız gerektiği kanısında
yız. İkincisi, dünyanın yaklaşık 150 ülkesinden gelecek olan meslektaşları
mızı ağırlama ve onlara geleneksel Türk konukseverliğini gösterme fırsatı
elde edeceğiz. Bu arada konuklarımıza sahip olduğumuz zengin kütüphane
kaynaklarımızı . ve Türk kütüphaneciliğinin eriştiği düzeyi göstermek bizim
için ayrı bir mutluluk kaynağı olacaktır.
Birçoğumuz için İstanbul'da yapılacak olan IFLA konferansı, belki de
şimdiye dek katıldığımız en büyük kütüphanecilik toplantısı olacaktır. Tüm
kütüphanecilerimizin bu büyük fırsatı değerlendirerek IFLA toplantısına
katılmaları gerektiği kanısındayız. (Henüz konferansa kayıt olamayanlar
için ilgili kayıt formunu dergimizin bu sayısında veriyoruz.) Toplantının ba
şarılı geçmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir. İstanbul'da görüş
mek için sabırsızlanıyoruz...
Bu yılki Kütüphane Haftası Ankara'da Derneğimizin Kültür Bakanlı
ğıyla ortaklaşa hazırlamış olduğu yoğun bir programla kutlandı. Haftanın
teması "bilgi edinme özgürlüğü" idi. Hafta boyuaca bilgi edinme özgürlüğü
ve diğer konularda çeşitli açık oturumlar, konferanslar ve sergiler düzenlen
di. Bu arada, Dernek olarak yakında bilgi edinme özgürlüğüyle ilgili bir ki
tap yayımlayacağımızı da hemen belirtmek isteriz.
Kurumlar Vergisi Yasasında yapılan son değişikliklerle (Resmi Gazete,
2 Haziran 1995) bundan böyle kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür mer
kezi ve sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkin
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liklerin sergilendiği tesisleri kuranlar ya da bu tür tesislerin kurulmasına
katkıda bulunanlar bu giderlerini vergiden düşebileceklerdir. Yasada yapı
lan bu değişikliğin gerçek ve tüzel kişiler tarafından kütüphane kurulması
nı ve kültür ve sanat yaşamım olumlu yönde etkileyeceği kanısındayız.
Yasalarla ilgili bir başka gelişme de yeni Fikir ve Sanat Eserleri Yasa
sının kabul edilmesi oldu. Bilindiği gibi 1934 yılından beri yürürlükte olan
eski yasa günün gereksinimlerine yanıt veremez olmuştu. Yeni yasada entellektüel mülkiyet haklarının kapsamı genişletilerek CD-ROM, bilgisayar
disketi, vd. elektronik ortamlardaki bilgiler de koruma altına alınmaktadır.
Derneğimizce başlatılan "Yeniden Yapılanma" çalışmaları halen devam
etmektedir. Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu (Y. Tonta, A. Kaygusuz ve
A. Berberoğlu) ilk raporunu hazırlayarak 29 Mart 1995 tarihinde Genel Yö
netim Kuruluna sunmuştu. Bu rapor ilk olarak Kütüphane Haftası sırasın
da düzenlenen bir açık oturumda kamuoyuna açıklanmıştı. Raporda
TKD'nin mevcut yapısı çeşitli yönlerden (örgütlenme, üyelik durumu ve ma
li durum) incelenmiş, Derneğimizin daha güçlü bir yapıya kavuşturulabil
mesi için bundan böyle yapılacak çalışmalara ışık tutabilecek bazı veriler el
de edilmiştir. Genel Yönetim Kurulunun raporla ilgili görüşmeleri halen de
vam etmektedir, ilgili rapor Genel Yönetim Kurulunun onayından geçtikten
sonra yeniden yapılanma çalışmalarının daha geniş bir platformda sürdü
rülmesi ve üyelerin ve şubelerin görüşlerinin alınması planlanmaktadır.
Türk Kütüphaneciliğiyle ilgili gelişmelere gelince: Bildiğiniz gibi bu sa
yıdan başlayarak konu uzmanlarından oluşan Yazı Değerlendirme Kurulu
üyelerimizin incelemesinden geçmiş makaleleri yayımlıyoruz. Derginin ya
yın politikasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar sonucun
da ortaya çıkacak metni en kısa zamanda Dergide yayımlayacağız. Bu arada
iki sayın hocamızın daha Yazı Değerlendirme Kurulumuza katıldıklarını be
lirtmek isteriz: Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ ve Prof. Dr. Gülbün Baydur. Yi
ne bu sayıdan başlayarak geçmişte zaman zaman "Forum" adıyla yayımla
nan köşemizi "Görüşler / Okuyucu Mektupları" adıyla yeniden canlandırıyo
ruz. Bu köşenin sorumluluğu Fahrettin Özdemirci'nin üzerinde. Bu sayımı
zın bir başka özelliği de zengin bir kitap tamtma ve kitap eleştirisi köşemi
zin yer alması. Ayhan Kaygusuz "Tanıtım / Eleştiri" köşesinin sorumluluğu
nu üstlenmiş durumda. Aynca daha geniş bir "Haberler" köşemizin olduğu
nu da farkedeceksiniz. Haberlerin sorumluluğu da Ayhan'ın üzerinde. Ken
disine haberlerin taranmasında Ali Berberoğlu yardımcı oluyor. IFLA Ha
berlerinin sorumluluğunu ise ben üstlenmiş durumdayım.
ikinci sayımız da epeyce yüklü. Bu sayıda Nazlı Alkan, Meltem Özturan, Nuri Başoğlu ve Bekir Kara, Elçin Özbudak, Yaşar Çelik, Tülin Sağlamtunç ve Hasan Keseroğlu'nun makaleleri ve Neslihan Uraz'ın kaynakça
sı yer almaktadır. Bunun yanı sıra Hilmi Çelik'in ülkemiz kütüphaneciliği
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ve kütüphanecileriyle ilgili görüşlerini içeren "Keşke" adlı yazısını ve
UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi'nin çevirisini de dikkatinize sunuyo
ruz. Okuyucu mektuplarım, kitap tanıtımlarını ve haberleri de ilginç bula
cağınızı umuyoruz.
Yazılarla ilgili görüş ve önerilerinizi her zaman olduğu gibi Türk
Kütüphaneciliği sayfalan aracılığıyla meslektaşlanmızla paylaşabilirsiniz.
Dergiye sizlerin çahşmalanyla ilgili daha fazla haber koymak istiyoruz. Bu
amaçla hazırladığımız bir formu bu sayıda bulacaksınız.
İşlerinizde kolaylıklar dileriz. Bir sonraki sayıda buluşmak üzere...
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