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ANKARA RADYOSU «SABAHTAN SABAHA» PROGRAMINDA *
KÜTÜPHANE HAFTASI

Kütüphane Haftası Hakkında Bilgi

İçinde bulunduğumuz hafta Kütüphane Haftasıdır. Türk Kütüpha
neciler Demeğinin 11 yıl önceki girişimi ile, bu haftayı kutlamak güzel
bir gelenek haline gelmiştir. Kütüphane Haftası bu yıl da bütün yurtta
kutlanmaktadır. Amacı, halkımıza kütüphanelerimizi tanıtmak, ve kü
tüphanelerden yararlanmalarını özendirmek suretiyle, daha çok okuma
larına yardımcı olmaktır. Ünlü bir düşünür, «İyi bir kitap, düşünen bir
insana hayat veren kandır.» demiştir. Bu güzel söz, değerli ve seçme ki
tap koleksiyonlarından oluşan kütüphanelerin, insanların yetişmesinde
ve yurd kalkınmasında büyük bir yeri olduğunu, veciz, bir şekilde ifade
etmektedir. Gerçekten, insanları okuyan ve okumaya değer veren ulus
ların, ' daha çabuk kalkındıklarını çağımızda görmekteyiz. Tarih boyunca
kitaba ve kütüphaneye gönül vermiş bir ulusun çocukları olarak, kütüp
hanelere daha çok önem vermemiz gerekmektedir. Çocuklarımızın kaza
nacakları okuma zevki ve okuma alışkanlığı, onların, üzerine eğildikleri
konularda daha bilgili olmalarını sağlayacaktır.
Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Hakkında Bilgi

Halk kütüphaneleri, her yaş ve seviyedeki okuyucuların çeşitli ko
nulardaki fikir ürünlerinden, fırsat eşitliği ilkeleri içersinde, ücretsiz
olarak, serbestçe yararlanmalarını sağlayan kuruluşlardır. Bir yaygın
eğitim kuruluşu olan kütüphanelere, kitaplar seçilerek alınır. Halen, Kü
tüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren 333 Halk Kü
tüphanesi, ve 295 Çocuk kütüphanesi vardır. 1973 İstatistiklerine göre :
Halk kütüphanelerinde- 3.100.000 ve çocuk Kütüphanelerinde ise 750.000
cilt kitap vardır. Ayni yıl içerisinde, Halk kütüphanelerinden 5.900.000
okuyucu ve Çocuk Kütüphanelerinde de 5.000.000 okuyucu yararlan
mıştır. Halk kütüphanelerinin ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine- ulaş
masına yardımcı olabilmesi için kitap seçimine özen gösterilir.
*

XI. Kütüphane Haftası münasebetiyle 28 Mart 1975 günü Kütüphaneler Genel Md.
Abdülkadir Salgır'la yapılan röportaj.
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Çocuk kütüphaneleri, mümkün olduğu kadar fazla sayıda çocuğa oku
mayı özendirerek, okuma yeteneklerinin gelişmesine, kitaplardan ve kü
tüphanelerden yararlanmayı öğrenmelerine yardım ederler. Batı uygar
lığındaki yerimizi alabilmemiz; kültürlü, sağlam karakterli ve olumlu
düşünceye alışmış, çalışkan gençler yetiştirmekle mümkündür. Buna yar
dımcı olabilmemiz için de gençlerimize daha, çok kütüphane açmamız,
ve onların kütüphanelerden daha çok yararlanmalarını özendirmemiz ge
rekmektedir.
Gezici Kütüphane Hizmeti

Gezici kütüphaneler, kütüphanesi bulunmayan yerlere belirli gün
ve saatte giderek okuyucularına ödünç olarak kitap vermektedir. Baş
langıçta canlı araçlarla yapılan bu hizmet, geliştirilmiş ve şimdi jeep,
minibüs ve gezici kütüphane otobüsleriyle yapılmaktadır. 25001 kadar ki
tabı ve iki memuru ile küçük bir halk kütüphanesinin örneği olan bu
gezici kütüphane otobüslerinden, halkımız, geniş ölçüde yararlanmak
tadır. 1974 Yılı içinde 12 gezici kütüphane otobüsü, 387.000 okuyucuya
ödünç olarak kitap vermiştir. 1975 yılında sayıları 20'ye ulaşacak olan
gezici kütüphane otobüsleri daha çok okuyucuya kitap götürebilme ola
nağına kavuşacaktır.

Modern kütüphanecilik anlayışıyla yetişmekte olan genç kütüpha
necilerimizin verimli çalışmaları ile kütüphanelerimiz ve kütüphaneci
liğimiz hızla kalkınmaktadır.

