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50. Kütüphane Haftasının Ardından
After 50th Library Week
Mehmet Küçük*
Öz
Bilindiği üzere 1964 yılından bu yana kutladığımız Kütüphane haftamızın 50. Yılını “Hayat Boyu
Kütüphaneler” ana temasıyla kutladık. Bu çalışmada Milli Kütüphanede yapılan kutlamalara ait
gözlemler ve düşünceler özetlenerek aktarılmak istenmiştir.
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Abstract
As known, we celebrated the 50th anniversary of Library Week, celebrated since 1964, with the
“Libraries to Last Forever” main theme. This article briefly shares observations and considerations
about celebrations at National Library.
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Merhaba kitap ve kütüphane dostları,

Öncelikle haftanın düzenlemesinde emek harcayan Genel Müdürlüğümüzü, ilgili
şubesinin tüm çalışanlarını, Türk Kütüphaneciler Derneğini ve emeği geçen herkesi tebrik
ederim.
50 yıldır kutladığımız haftamızın isminin halen birçok kişi tarafından yanlış telaffuz
edilmesinden dolayı üzgün olduğumu belirmek isterim her şeyden önce. Yılda bir kez
kutladığımız haftamızın adının doğru telaffuz edilmesinin gerektiğini düşünmekteyim.
Olmadı haftamızın adını değiştirelim, herkes tarafından akılda kalacak bir adı olsun. Defalarca
Kütüphane haftalarına katılmış, defalarca oturumlarda hem konuşmacı hem de panel yöneticisi
olan değerli hocalarımız tarafından bile haftamızın adının doğru telaffuz edilmiyor olması
açıkçası insanın aklına bu çözümü getirmekte.
Katılım konusunda ise geçtiğimiz yıla göre bu sene açılış programında daha az bir
talebin olduğunu gözlemledim. Tabi ki bu durum programı hazırlayanların elinde değil. Bu
durumun mesleğine gerekli değeri vermeyen veya çalıştığı kurama ait aidiyet duygusunun
yetersiz olmasından kaynaklandığını düşünmekteyim. Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı
Sayın Ali Fuat KARTAL’ın Çarşamba günkü sunumunda da yer alan “Mesleki Savunuculuk”
kavramının sadece derneğe bırakılmaması gerektiğini dile getirmesiyle bu düşüncem daha
da güçlendi. Maalesef, kütüphaneciler ve kütüphane çalışanlarının haftaya olan ilgisizliği
her geçen gün artmaktadır. Bu durum hafta boyunca yaşanan katılım oranlarıyla dikkat çekti.
Katılımın yetersiz olmasına rağmen içerik oldukça güzeldi. 50. Yıla özel hazırlanan “50. Yıl
belgeseli” katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Sıra dışı okurlar tarafından yapılan doğaçlama
konuşmalar izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.
Çarşamba günü sabah yapılan oturumda Hollanda halk kütüphanelerine yönelik sunum
yapan meslektaşımızın güzel örnekleri ile ufkumuz genişledi. Şuan için ütopik gibi gelse de bu
güzel örnekler, yol haritamızı şekillendirecektir diye düşünmekteyim.
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Bu sunumda aklıma kazınan bir konu ise, ülkemizde olmayan; fakat Hollanda da 18 yaş üzeri
üyelik için alınan ücret konusuydu. Gerçekten kıyaslama yapınca dudak uçuklatan cinstendi.
(50 Euro).
Haftayla ilgili bir diğer konu ise 3 yıldır sürdürülen “81 İlde Kitap Okuyoruz” etkinliği
idi. Ülke çapında her yıl gerçekleştirilmeye çalışılan bu etkinlik yine başarıyla gerçekleştirildi
ve çeşitli reklamlar ile ses getirdi. Önceki yıllara göre mülki amirlerin de katılımı sayesinde
yerel basında da sesimizi duyurmuş olduk. Umuyorum ki gelecek yıllarda ulusal basında da
daha çok yer alırız.
Çarşamba günü öğleden sonraki oturumun konusunun “Mesleki Savunuculuk”
olduğunu belirtmiştim. Konuşmacılar arasında Alman kütüphaneler birliği, IFLA, LIBER ve
ülkemiz adına TKD Başkanımız Sayın Ali Fuat KARTAL da vardı. Daha öncede belirttiğim gibi
oturumda Sayın Kartal; mesleki savunuculuk sadece derneğin işi değildir dedi. Buna kesinlikle
katılıyorum; çünkü mesleğine saygı duymak, kişinin kendisine saygı duymasıyla doğru
orantılıdır ve mesleğine saygı duyan kişi de derneğine sahip çıkmalıdır diye düşünmekteyim.
Atalarımızın dediği gibi buna en güzel örnek de “birlikten kuvvet doğar” sözüdür. Eğer birlikte
hareket edersek, hem özlük haklarımızı daha iyi seviyelere çıkartabilir hem de mesleğimizi ileri
taşıyacak gücü kendimizde bulabiliriz.
Perşembe günü sabahki oturumda bölümlerimizin değerli hocaları tarafından,
mesleğimizin geçmişi ile geleceği hakkında detaylı bilgiler verildi. Özellikle öğrenci
arkadaşlarımızın katılımıyla oturum daha da değerlendi. Öğleden sonraki oturumda Kütüphane
Otomasyon Programları üzerinde konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalardan Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Galip YILDIRIM’m yapmış olduğu konuşmalar da,
taşradan gelen meslektaşlarımızın genel sorularına açıklık getirdi. Genel müdürlüğümüz dışında
KOHA kütüphane otomasyon programını kullanan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sayın Uğur BULGAN, yaptığı sunumda açık
kaynak kodlu bir otomasyon programını seçme sebepleri olarak firma bağımlılığının olmaması,
maliyetin az olması gibi gerekçeleri öne sürdü. Genel Müdürlüğe göre programa daha çabuk
geçmelerinin nedenini ise daha az koleksiyona, daha az kullanıcıya sahip olması ve dağınık
bir yapıya sahip olmaması olarak özetleyebiliriz. Bilkent Üniversitesi Kütüphane Müdür
yardımcısı Ebru KAYA ise anahtar teslim olarak adlandırdığı programları, güvenlik açığının
olmaması, 7/24 teknik desteğin olması gibi nedenlerle tercih ettiklerini dile getirdi.
Cuma günü yapılan sabah oturumunda ise Psikolog Burcu ATATÜR tarafından “Aşk”
konusu işlendi. Konu sayesinde haftanın yorgunluğunun atılması sağlandı. Geçen yıl da yapılan
bu tarz oturumlar ile katılımcılara hem farklı hem de eğlenceli anlar sunulmuş olduğunu
düşünmekte ve bunun gibi programların artırılarak meslektaşlarımıza değişik atmosferler
yaşatılması gerektiğini düşünmekteyim. Böylelikle hem bir yıl boyunca yaşanılan streslerden
bir anlık olsun uzaklaşılacak hem de meslek adına kemikleşmiş hafta etkinliklerinden de genel
olarak uzaklaşmış olunacaktır.
Haftamızın son oturumda ise birçok kütüphane, kütüphanelerine ait sunumlarını
yaptılar. Bu yıl TKD tarafından verilen “En İyi Halkla İlişkiler” ödülünü alan Kırıkkale İl
Halk Kütüphanesi Müdiresi Sayın Zeliha ATAY’ın yapmış olduğu sunum ile taşradan gelen
meslektaşlarımıza güzel örnekler verildi.
Bu resmi programın dışında yapılan toplantıları da atlamamak gerekir. Salı günü Genel
Müdürümüz Sayın Hamdi TURŞUCU’nun taşradan gelen meslektaşlarımız ile yapmış olduğu
toplantıda onların sorunlarını dinlemesi gerçekten çok önemli ve dikkat çekici bir olaydı.
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Erol SÖNMEZ ve KOHA ekibinin meslektaşlarımızla
yapmış olduğu toplantılar çalıştay havasında geçti. Toplantıda meslektaşlarımız KOHA ile ilgili
detaylı bilgiler alarak, karşılaştıkları sorunları dile getirebilme şansı buldular.
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Cuma akşamı Kalkınma Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Daire Başkanlığından Sayın
Abdülkadir YALVAÇ beyle yapılan toplantı ile kütüphanelerimize ait sorunları özellikle
binalarımız ile ilgili yaşadığımız sorunları paylaşma fırsatı bulduk. Kendisi bizleri dikkatli bir
şekilde dinleyip gerekli notları alarak ve sürekli olarak Daire Başkanımız Sayın Erol SÖNMEZ
ile iletişim içinde olduğunu ve bundan sonra da olacağını dile getirdi.
Ben haftayla ilgili düşüncelerimi ve haftada yaşananları kısaca özetlemeye çalıştım. Son
olarak sadece şöyle küçük bir öneride bulunmak isterim. En azından önümüzdeki kütüphane
haftası için; taşradan gelen meslektaşlarımıza fuaye alanlarında kütüphanelerine ait afiş, broşür
ile kütüphanelerini tanıtma imkanı verilmesinin gerektiğini düşünmekteyim.
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