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Geçmişten Günümüze Kütüphane Haftaları Belgeseli Senaryo Metni*
Scenario Text of ' Library Weeks Past to Present Documentary
Öz
Kütüphane Haftasının 50. yılı nedeniyle hazırlanan Geçmişten Günümüze Kütüphane Haftaları konulu
belgeselin Türkçe ve İngilizce senaryo metnidir.

Anahtar Sözcükler: Kütüphane Haftası.
Abstract
This document includes Turkish and English scenario texts of 'Library Weeks Past to Present documentary
that prepared for golden anniversary of the Library Week.

Keywords: Library Week.

SES: Tarih 23 Kasım 1964. Yer; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Konferans Salonu.
Kürsüdeki adam, “Memleketimizde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı okul çağındaki çocuklar
hariç yüzde 62 civarındadır. Bunların yüzde 90’ını kadınlar oluşturur” diyerek okuma yazma
ve kütüphanelerin toplum için öneminden söz ediyordu. Kürsüdeki isim Türk Kütüphaneciler
Derneği Başkanı Abdulkadir Salgır’dı. Ardından Türk Kütüphaneciliğinin gelişmesinde
büyük emekleri geçmiş olan Adnan Ötüken geldi kürsüye; Türk kütüphaneciliğinin “kat
ettiği” büyük mesafeyi anlattı. Kütüphaneler Genel Müdürü İsmet Parmaksızoğlu ve Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Kürsüsü Doçenti Osman Ersoy, kütüphanelerin
toplum kalkınmasında, eğitim ve öğretimde ve bilimsel araştırmalarındaki önemini belirten
birer konuşma yaptılar. Salonda apayrı bir heyecan vardı. Çünkü Türk Kütüphaneciler Derneği
günler, hatta aylardır bu gün için hazırlanıyordu. İlk Kütüphane Haftası kutlanıyordu o gün,
salonda, sokakta, evde, okulda...
Hasan DUMAN (Kütüphaneler Eski Genel Müdürü): 18 yaşındaydım. 1963-64 ders
yılında. Bir öğle üzeriydi. Türk Hava Kurumu’nun uçakları yukarıdan bir takım kağıtlar attılar.
Mesajlar veriyorlardı, okumayla, kütüphaneyle ilgili. O zaman dikkatimi çekti.
SES: Halk, Kütüphane Haftası’nı ilk kez duyuyordu. Hayatımızda televizyonun henüz
yer almadığı dönemlerdi. Ankara Radyosu’nda kütüphane ve kitap konusunda özel programlar
düzenliyor, toplantılar radyodan halka duyuruluyordu. Gazetelerde Hafta dolayısıyla hem haber
hem de kütüphaneciliğe ait birçok makale yayınlanıyordu. Türk Kütüphaneciler Derneği Türk
Hava Kurumu’na başvurarak, Hafta dolayısıyla hazırlatılan dövizlerin Türk Hava Kurumu
uçakları ile şehrin kalabalık semtlerine atılmasını sağlamıştı. Anlatmak, haberdar etmek, bir
şeyler yapmak gerekiyordu elbet.
Türker ACAROGLU (Emekli Derleme Müdürü): 1953’te Paris'te, Dokümantasyon,
Bibliyografya ve Yüksek Kütüphanecilik tahsili yaptım. Oradan gelirken bir kaç afiş getirdim.
Orada o sırada Fransa’da çok ünlü bir sinema artisti var. Jerard Philip adlı. O bir kitabı
ısırıyor. yiyor yani. Kitap kurdu anlamına geliyor. Böyle bir resim. Harika bir şey. Başka
bir resim, sonradan bir başka kitabımın kapağına da koydum, bu da kitap okuyan insan iki
insandır anlamındadır. Demiştim ki arkadaşlara, bunları tramvaylara koyalım. Bir hafta süreyle
tramvaylara koyalım, halk da bunları görsün ve bir hafta sonra bize geri gelsin. Öyle yapmıştık.
* Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 50. Kütüphane Haftası kapsamında hazırlatılan Geçmişten
Günümüze Kütüphane Haftaları adlı belgesel filmin senaryosu Banu Mertyürek Güler tarafından yazılmıştır.
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SES: İlkler her zaman heyecan verici ama zordur ya. Bundan tam 50 yıl önce yaşanan
ilk Kütüphane Haftası kutlaması da öyleydi. 1925 yılında Kütüphanecilik eğitimi almak için
Paris’e gönderilen Fehmi Ethem Karatay’ın açtığı ilk kurslar da bu sürecin bir parçasıydı,
Adnan Ötüken ve arkadaşlarının «Bu fidan yeşerecek büyük bir çınar olacak» diyerek Milli
Kütüphaneyi kurmaları da öyle.
MİLLİ KÜTÜPHANE KURULUYOR FİLMİ: Ankara’da büyük bir Milli
Kütüphane’nin kurulmasına karar verildi. Milli Kütüphane hazırlık bürosunun bütün odaları
ve koridorları kitaplarla doludur. İlk iş olarak tasnif için lüzumlu olan müracaat kitapları
Amerika’dan ve Avrupa’dan getirtilmiştir. Milli Kütüphanemizin hazırlık bürosunda, 1 yıl
gibi kısa bir zaman içinde 100.000 cilt kitap toplanmıştır. Milli Kütüphane, meslek ve ihtisası
ne olursa olsun ilim adamı için, kendi sahasına ait yerli ve yabancı neşriyatı eksiksiz olarak
bulacağı bir yer olacaktır.
SES: 1949 yılında kütüphanecilerin ve kütüphane çalışanlarının bir araya gelerek
kurdukları Türk Kütüphaneciler Derneği mesleki gelişimin en önemli aşamalarından biriydi.
Enstitü’nün ilk mezunları yani üniversite mezunu kütüphaneciler 1958’de katıldılar mesleğe.
Bu ilk mezunlar kütüphaneciliğin gelişimi için ümit ışığı oldular. 1960 yılında Kütüphaneler
Genel Müdüriüğü’nün kurulması da yine bu süreci olgunlaştıran önemli adımlardan biriydi.
Özverili ve idealistti kütüphaneciler. Öyle ki, kütüphaneciliğe emeği geçmiş, bu konuda
Amerika’da eğitim görmüş isimlerden biri olan Nejla Atasagun, üniversite mezunu olduğu
halde kadrosuzluk nedeniyle iki buçuk yıl özveriyle çalışmış, 1952 yılında kadroya alındıktan
sonra ise çok daha düşük bir maaşla çalışmaya devam etmişti. Böylesi örnekler öyle çoktu ki.
Bunlardan biri de 1965 yılında 2.Kütüphane Haftası kutlamaları sırasında yaşanmıştı. Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Amerikan Kütüphane Derneği tarafından Emily Dean ödülüne layık
bulunan Ahter Arın, ödülün sadece manevi yönüyle yetinmek istediğini belirtip, para ödülünü
Kütüphanecilik Enstitüsü’ne bağışlamıştı. Biliyordu ki Türk Kütüphaneciliğinin gelişmesi için
daha fazla kaynağa ihtiyaç var...
SES: Elbette ki kütüphanecilik yıldan yıla gelişiyordu. 3.Kütüphane Haftası’nda
kürsüye çıkan Adnan Ötüken, «20 yılda keçi yolları çok genişletildi, büyütüldü. Artık 20 yıl
önceki hâl mevcut değil. Sizler bahtiyar bir kütüphaneci neslinin mensupları olacaksınız» diyor,
meslektaşlarına «Benim neslim kütüphanecilik konusunda bir yol açabildi. Sizler bu yoldan
ülkeyi refaha götüreceksiniz» diye sesleniyordu.
SES: İnsanlık ilerliyordu. Rastlantı bu ya, dünyayı heyecana sürükleyen ay yolculuğunun
son günü yani 24 Kasım 1969’da yapıldı 6. Kütüphane Haftası. O günlerde Türk Kütüphaneciler
Derneği 20. yılını kutluyor, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü ise 15. yıl
mezunlarını vermeye hazırlanıyordu. Mezunlar umutla bakmıştı objektiflere...
SES: 1970 yılına gelindiğinde; Türk Kütüphaneciler Derneği Kasım ayında kurulduğu
için Kasım ayında kutlanmaya başlanan Kütüphane Haftası’nın tarihinin değiştirilmesi gündeme
gelmişti. Çünkü Kütüphane Haftası, Kasım ayı içinde kutlanan bir diğer önemli gün olan, Dünya
Çocuk Kitapları Günü ile çakışıyordu. Dernek, 1969 yılının Ağustos ayında aldığı bir kararla
Kütüphane Haftalarının Mart ayında kutlanmasına karar verdi. Bu nedenle de 1970 yılı Kasım
ayında 7. Kütüphane Haftası yapılmadı. 1971 yılı Mart ayında yapılan 7. Kütüphane Haftası’nın
gündemindeki konu ise Kütüphane Yasası’ydı. Aslında konu son 10 yıldır gündemdeydi ve
daha yıllarca gündemde kalacaktı. O yıl sözlerini Arif Nihat Asya’nın yazdığı, Faik Canselen’in
bestelediği Kütüphaneciler Marşı ilk kez söylenip, çalındı kutlamalarda. Cansel en’e armağanını
Adnan Ötüken vermişti.
SES: 8.Kütüphane Haftası’nın hazırlıklarının devam ettiği günlerde modern Türk
Kütüphaneciliğinin kurucusu Adnan Ötüken meslektaşlarına, sevenlerine ve hayatını adadığı
kütüphanelere ansızın veda etti. Ani bir kalp krizi kütüphaneciliğin öncü ismini, Mart ayının
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ilk günlerinde sevenlerinden, mesleğinden ayırmıştı. Adnan Ötüken, tohumlarını attığı,
yaşaması için katkıda bulunduğu Kütüphane Haftası>nın 8.sini göremeyecek ama o yıl yapılan
toplantılarda adı, kişiliği, hizmetleri anılacak; meslektaşları ses kayıtlarını dinleyerek onu derin
bir saygıyla anacaklardı.
SES: Takvimler 1974 yılını gösterdiğinde Kütüphane Haftaları da 10.uncu yaşına girmişti
artık. Türk Kütüphaneciler Derneği’ne uzun yıllar genel başkanlık yapacak olan Necmettin
Sefercioğlu, 1974 yılında, 10. Kütüphane Haftası açış konuşmasında, “1964 yılından beri
kutlaya geldiğimiz bu haftanın amacına ulaşıp ulaşmadığını zaman zaman hepimiz düşündük.
Ancak bu konuda amaca ulaşmaktan değil, başarılı olmaktan söz edilebilir. Çünkü amacına
ulaşan bir eylemin sona ermesi gerekir” diyordu. Evet. Kütüphane Haftaları, okumanın, kitabın,
insanlığın bilgi birikiminin korunduğu kütüphanelerin önemini anlatma konusunda başarılıydı.
Zaten bu yüzden de bu haftalar her yıl amacına ulaşarak devam etti.
Kütüphane Haftası 1975, 76, 77 derken 1970’li yılların sonuna dek her yıl düzenli bir
şekilde kutlandı. Bu yıllarda Ankara’da, Kütüphane Haftaları’nın yükünü taşıyan isim hem
Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı hem de Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcısı olan Nail
Bayraktar’dı.1982yılmdaki18.KütüphaneHaftası’nmdüzenlenmesindeiseTürkKütüphaneciier
Derneği yeni bir paydaş kazanmıştı. Dernek, kutlama programlarının organizasyonunu artık
Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütecekti. İlk uygulama 1982’de gerçekleştirildi. O yıl yapılan
18. Kütüphane Haftası’nda salondakiler müjdeli bir habere sevindiler. Yaklaşık 10 yıldır devam
eden Yeni Milli Kütüphane binasının yapımı bitmek üzereydi. Gerçekten de 19. Kütüphane
Haftası’ndan 6 ay sonra Milli Kütüphane yeni binasında hizmete başladı.
SES: 1990’lı yıllara gelindiğinde ise düzenlenen her hafta video kayıtlarla
ölümsüzleştiriliyordu adeta. O video kayıtlar, 1960’lardaki gencecik yüzlerin 1990’lara
gelindiğinde artık birer “duayen” olduğunu gösteriyordu.
Prof. Dr. Berrin YURDADOĞ: Hocalık nankör meslektir denirse inanmayın. Ama
Kütüphanecilerin hocası olmak asıl güzel olan iş. İşte onlar hiç bir zaman nankör olamazlar, her
zaman vefalıdırlar. Kütüphanecilerin hocası olduğum için çok mutluyum.
SES: Kütüphane Haftalarına ilişkin herkesin anıları oluşmaya başlamıştı artık.
Türker ACAROĞLU (Emekli Derleme Müdürü): Kütüphane Haftası’nda, İstanbul
Şubesi’nin yapacağı programda ben her zaman bir konferans vermeyi ilke edinmiştim.
“Kütüphanecinin Görevi” adlı ünlü İspanyol Hose Ortega>nin o zaten Madrit>teki bir Kütüphane
Kongresi>nde okunmuş bir Fransızca açış konuşmasıdır. Süleymaniye Kütüphanesinde bir
Kütüphane Haftası>nda bunu saatlerce okumuştum baştan aşağı, nasılsa sabrettiler, dinlediler.
Çeviri konferansta olur mu diyeceksiniz ama ben yaptım oldu. Çevirdiğim bir konferansı baştan
aşağıya önemine binaen arkadaşlar dinlediler
Leman ŞENALP (Emekli Kütüphane Müdürü): Artık, İstanbul>da Haftaları takip
ediyorduk. Bu Haftalar çok yararlı oluyordu. Dernekte çalışanlar hepimiz görev alıyorduk.
Okullarda konferanslar verdim. Sadece o haftalarla kısıtlı kalmadı, hepimiz çalıştık. Kütüphane
Haftalarında bizi de unutmadılar tabii.
Hasan DUMAN (Kütüphaneler Eski Genel Müdürü): 1967-68 ders yılında, son sınıf
öğrencisi olarak hocalarım bana görev verdiler aynı salonda. Tabi zamanın Bakanı, Re'ktör,
Dekanlar konuştular, geleceğin kütüphanecileri adına hocalarım benim konuşmamı uygun
görmüştü. Bugün değerlendiriyorum da, o zaman hocalarım “Hasan, sen neler yazdın bakalım
neler söyleyeceksin Rektör beyin karşısında, Milli Eğitim Bakanı’nın karşısında” diye beni
kontrol etmediler Orada bizden önce mezun olan ablalarımıza ve abilerimize bir çağrıda
bulunmuştum son sınıf öğrencisi olarak. Ablalarımız abilerimiz bugün mahrumiyet bölgelerine
siz gidin yarın bizde geliyoruz. O senenin sonunda mezun olduk. Bakanlığa gittik. Biz bursluyuz,
bize kura çektirdiler. Adıyaman’ı çektim. Hiç tereddüt etmeden gittim.
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Ali Fuat KARTAL (TKD Genel Başkanı): Ankara Şubesi Başkanlığından sonra 2004
yılından itibaren de Genel Başkanlık yapıyorum. Halen de devam ediyorum Genel Başkanlık
görevime. Kütüphane haftaları bizim için hep hem heyecan oluyor ama bu Kütüphane Haftası
süreci hazırlık süreci de hem sıkıntılı oluyor hem heyecanlı oluyor. Kamuoyuna kendinizi
daha iyi ifade edebilmek için daha renkli neler yapabiliriz nasıl daha zenginleştirebiliriz
programı diye sürekli. Bu işler gerçekten zor. Bunu söyleyeyim. Hakikaten Kütüphane Haftası
organizasyonunda çalışmak zor Yıllardır Kültür Bakanlığı’yla birlikte biz Türk kütüphaneciler
Derneği olarak, Kültür Bakanlığı’yla bu organizasyonu yapıyoruz.
SES: 50 yıl. Dile kolay. Tam yarım asır demekti. Kütüphane haftalarının 50 yıllık
yolculuğunu olgunlaştıran dönemse 2000’li yıllar oldu. Yolun yarısını aşmıştı o yıllarda
Kütüphane Haftaları. Milenyuma 36. Kütüphane Haftası kutlanarak girildi. 2000’li yıllarda,
belirlenen temalar doğrultusunda kutlanan haftalarda, uluslararası ilişkiler de öne çıkmaya
başlamıştı. Tam da bu nedenle 2000 yılında belirlenen tema “Küreselleşme-Avrupa Birliği
ve Bilgi Sistemleri” başlığını taşıyordu. “Hayatımdaki Kütüphaneler”, “Demokratikleşme
Sürecinde Kütüphaneler”, “Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular”, “Bilginin
Yazgısı: Sanal Dünyaya Yolculuk”, “Bilgi Mabedi Kütüphaneler” sonraki yıllarda belirlenen
temalardan birkaçı oldu.
2011 yılına gelindiğinde Kütüphane Haftası tarihinde bir ilk yaşandı. O yıl ilk kez
Kütüphane Haftası ana programı Ankara dışında yapıldı. Görkemiyle bugün bile etkileyiciliğini
yitirmeyen Efes Celsus Kütüphanesinde kutlandı 47. Kütüphane Haftası. O yılın teması olarak
“Antik Çağdan Günümüze Kütüphaneler” seçilmişti. “Sıra Dışı Okurlar” bir kez daha buluştu
o yıl katılımcılarla. Herkes için gurur ve heyecan vericiydi kutlamalar
SES: Ertesi yıl yani 2012’de bu kez bir arada yaşamanın, çok sesliliğin, medeniyetin
sembolü bir kentte; Antakya’da yapıldı 48. Kütüphane Haftası kutlamaları. Çünkü düşünsel
dolaşımın merkezinde yer alan kütüphaneler, sosyal uyum ve sivil barışı güçlendirmeye yönelik,
çeşitlilik içinde birlikte yaşamayı öğretebilecek en önemli kurumlardan biriydi. O yıl “Bilgi,
Toplumu Çoğullaştırır” teması enine boyuna ele alındı.
2013 yılında yine renkli, yine dopdoluydu 49.Kütüphane Haftası. “Gelecek Kuşak
Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri”nden, “Yenileşim ve Kütüphaneciler” başlığına dek pek çok
konu gündemdeydi o yılda.
SES: Ve bugün... Kütüphane Haftası bugün 50 yaşında. Türkiye’ye bilgiyi, okuma
kültürünü, kitabı, kütüphaneyi anlatmanın telaşıyla geçmiş koskoca bir 50 yıl. Kütüphane
Haftası, içine pek çok anı sığdırmış, birçok ömre tanıklık etmiş, kütüphaneciliğin duayenlerini
de mesleğe yeni hazırlananları da aynı heyecanla buluşturmuş dev bir organizasyon.
Kütüphaneciler asırlardır yaptıkları gibi gelecekte de bilginin peşindeki okura ulaşmanın, ama
bir yandan da mesleklerini ve kendilerini geliştirmenin telaşında olacak. Kütüphane Haftaları
hep yaşatılacak. Kitap, kütüphane, bilgi ve okur yani insan var oldukça...

Scenario text of' ‘Library Weeks . from the Past to the Present
VOICE: Date was 23 November 1964. Place was the conference hall of Faculty of Language and
History - Geography.. The man at the podium was talking about the literacy and the importance
of libraries within the community saying “The number of illiterate ones in our country excluding
children who are in the school age is around 62 percent. 90% of them are formed by the women.
The name was the President of Turkish Librarians Association Abdullah Salgır. Following
him, Adnan Ötüken who has contributed a great deal of efforts in development of Turkish
Librarianship has come to the podium and narrated enormous distance Turkish Librarianship
“has taken”. General Director of Libraries İsmet Parmaksızoğlu and the Associate Professor of
Librarianship Discipline of Faculty of Language and History - Geography Osman Ersoy have
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respectively made a speech stating the importance of libraries in the communal development,
education and instruction and scientific researches. There was a distinct thrill in the hall.
Because, Turkish Library Association has been getting prepared for days, even months,
for today. On that day, the first Library Week was being celebrated. At the hall, on the street, at
home, at school...
Hasan DUMAN (Former Libraries General Director) - I was 18 years old. It was close
to midday during 1963 - 1964 academic year, the airplanes of Turkish Aviation Association have
airdropped some kind of papers, which gave messages related to reading and librarianship. It
drew my attention.
VOICE: People were hearing the Library Week for the first time. They were the periods
when the television was not contained in our life yet. Regarding the library and book, special
programs were being organized at Ankara Radio and the meetings were being announced to
people by means of radio broadcast. In the newspapers, both news and also a lot of articles
pertaining to librarianship were being published due to the week. Applying Turkish Aviation
Association, Turkish Librarians Association had ensured that the mottoes which had been
made available due to the week were airdropped to the crowded districts of the city. Surely, its
narration, informing and doing something had to be performed.
Türker ACAROĞLU (Retired Compilation Manager): In1953, I have received my
study of Documentation, Bibliography and Higher Librarianship in Paris. I have brought a few
posters when returning home. During that time, there was very famous cinema actor in France
called Gerard Philip. He bites a book. Namely, he is eating it. It means the bookworm. Such a
picture, a wonderful thing. There is another picture I have used as a cover picture of one of my
books later on. This one represents the sense of a person reading a book is two persons. I had
told my friends that we place these on the trams. For one week, we put them on the trams so that
people can see them and return to us. We had done so.
VOICE: The initials are always exciting yet difficult though. So was the “First Library
Week” celebration experienced 50 years ago from now. The initial courses Fehmi Ethem
Karaday sent to Paris to receive Librarianship education in year 1925 has opened were the parts
of such process as well. So was the establishment of National Library by Adnan Ötüken et al,
saying «This sibling shall flourish and become a great sycamore»:
MOTION PICTURE OF NATIONAL LIBRARY BEING ESTABLISHED:
A big National Library was decided to be established in Ankara. All rooms and hallways of
the preparation offices of National Library are filled with books. Firstly, the reference books
required for classification were brought from the United States and Europe. In the preparatory
offices of our National Library, 100,000 volumes of books were collected in such a short time
of one year. National Library, regardless of whatever its profession and specialization, will be a
place for scholars where they would find domestic and foreign complete publications belonging
to their own fields.
VOICE: During year 1949, Turkish Librarians Association was one of the most
significant professional developments established by the librarians and the employees of the
library coming together The first graduates of the Institute, namely the university - graduated
librarians have joined to the profession in 1958. These initial graduates have been a flicker
of hope for the improvement of library science. Also the establishment of Libraries General
Directorate in year 1960 was one of the important paces which maturated such process. They
were devoted and idealists, the librarians. In such a way, Nejla Atasagun being one of the
names who have made a substantial contribution to the librarianship and received training in
the United States on this matter has devotedly worked for two point half year due to lack of
position despite of being a university graduate and as for after being admitted as a staff member
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in 1952, she had kept on working for a very low salary. Too many examples of this nature
were available. Likewise, one of these had been lived during Second Library Week celebrations
happened in 1965. Stating that she/he wanted to be contended with solely the spiritual aspect
of the award, Ahter Arın awarded to Emily Dean award by Faculty of Language and History Geography and American Library Association had donated such monetary prize to the Library
Science Institute. She / he knew that Turkish Librarianship needed for much more source...
VOICE: Of course, librarianship was developing from year to year Adnan Ötüken who
came to the podium during 3rd Library Week was saying “Within recent 20 years, the goat paths
were considerably expanded and enlarged. The situation experienced 20 years ago does not
exist any longer You will be the members of a fortunate generation of librarians” and calling
to his colleagues “My generation was able to open a way in library science. Through this path,
you will lead the country to prosperity”.
VOICE: Humanity was progressing. Coincidently, 6th Library Week was held on the
last day of moon journey which has drifted the world to excitement, namely on 24 November
1969. In those days, Turkish Librarians Association has been celebrating its 20th anniversary
and as for Library Science Department of Language and History - Geography Faculty was
getting prepared to conduct 15th year graduation ceremony. The graduates had looked at the
lenses with hope.
VOICE: Once reached at the year of 1970; Changing the date of Library Week of
Turkish Librarians Association began to be celebrated within the month of November due to
having been established in the month of November had been made an agenda item. Because the
Library Week was overlapping with World Children’s Book Day being another important day
celebrated within the month of November With a decision taken in the month of August of year
1970, the Association has decided for the Library Week to be celebrated in the month of March.
For this reason, 7th Library Week was not held in the month of November of year 1970.
As to the subject contained among the agenda items of 7th Library Week held in the month of
March of year 1971 was “Libraries Act”. In fact, the topic was comprised in the agenda for
recent decade and would remain in the agenda for further years. During the celebrations, the
“Librarians Anthem” whose lyrics were written by Arif Nihat Asya and composed by during
that year was played and voiced for the first time. His gift had been conferred by Adnan Ötüken
to Cansel.
VOICE: During the days when the preparations of 8th Library Week were ongoing,
the founder of modern Turkish Librarianship Adnan Ötüken has suddenly said farewell to his
colleagues, lovers and to the libraries he had devoted his lifespan to. A sudden heart attack had
separated the pioneer name of the librarianship from his lovers and his profession in the early
days of March. Adnan Ötüken would not be able to see the 8th one of the Library Week he had
inseminated and made contribution for its survival yet his name, personality and his services
would be commemorated and his colleagues would respectively talk about him by listening to
his voiced records.
VOICE: When the calendars showed the year of 1974, now the Library Week had
entered its 10th age. During his opening speech at 10th Library Week in year 1974, Necmettin
Sefercioğlu who would act to be general president of Turkish Librarians Association for long
years was saying “”We have been thinking of whether or not this week we have been celebrating
since year 1964 has reached at its objective. However, being successful can be mentioned,
not reaching at the objective regarding this matter Because, any actions which achieved its
objective should terminate”. Yes, Library Weeks were successful in narrating the importance of
reading, book and the libraries where the knowledge of humanity is protected. That is why the
celebration of this week has continued every year by reaching at its objective.
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Okuyucu Mektupları / Reader Letters

Şenol Karadeniz

While saying Library Week of 1975, 76, 77, it was properly celebrated every year until
end of 1970s. The name who has taken over the burden of Library Week in Ankara during these
years was Nail Bayraktar, who acted both as Turkish Librarians Association President and also
Deputy General Manager of Libraries. During organization of 18th Library Week in 1982,
Turkish Librarians Association had gained a new stakeholder Now, the Association would
carry out the organization of celebration programs together with the Ministry of Culture. First
implementation was effectuated in 1982. During 18th Library Week conducted within that year,
ones inside the hall have rejoiced precursory news. The construction of New National Library
building being ongoing for 10 years was about to be completed. Indeed, National Library has
begun functioning at its new building 6 months later than 19th Library Week. When reached at
1990s, every week arranged was almost being immortalized by means of video records. Those
video records were showing that the youthful faces in 1960s have been the “doyen” individually
when 1990s were reached at.
Prof. Berrin YURDADOĞ: If teaching is called to be an unthankful profession, don’t
believe it! Yet being the teacher of Librarians is actually what a cool job it is. Here, they cannot
ever be unthankful, they are always truehearted. I am very happy for being the teacher of the
Librarians.
VOICE: Now, the Library Week - related memories of everybody have started to
develop.
Türker ACAROĞLU (Retired Compilation Manager): I had constantly made it my
principle to give a conference in process of the program Istanbul branch would draw up at
Library Week. The inauguration speech in French called “Role of Librarian” which was actually
read by famous Spanish Hose Ortega at a Library Congress held in Madrid. At a Library Week
held inside Suleymaniye Library, I had read this for hours from its beginning down to its end;
somehow they were patient and listened to it. You might be asking if translation may happen at
a conference, it happened once I made it. The friends have listened to the conference I translated
from start to end due to its significance.
Leman ŞENALP (Retired Library Manager): Now, we have got used to follow up the
weeks in Istanbul. These weeks were very beneficial. We all working at the Association used
undertake functions. I have given conferences at schools. I was not limited by such weeks, we
all have worked. Surely, they did not forget us at the Library Weeks either
Hasan DUMAN (Former Libraries General Director): During 1967 - 68 academic year,
my teachers have given me a duty, as a senior student at the same hall. Of course, the ministers,
rectors, deans by then have talked, my teachers had seen fit for me to make a speech in the name
of future librarians. Once I evaluate it, my teachers did not want to check Hasan, me on what I
had written and would say in front of dear rector, ministry of national education. I had made a
call to our elder brothers and sisters graduated prior to us therein, saying as the senior students
“today you as our elder brothers and sisters go to the deprivation regions, we will be coming
tomorrow as well. We graduated at the end of that year We have gone to the Ministry and we
had to make a draw. I have drawn Adıyaman. I went there without any hesitation.
Ali Fuat KARTAL (Chairman of Turkish Librarians Association): “Starting from year
2004 following Ankara Branch Presidency, I have been acting as the Chairman. Currently, I
maintain my function of general president. Library Weeks have been both exciting and also
distressed in process of getting prepared due to always thinking of what colorful things we
could exhibit and how we could enrich the program further more to be able to express ourselves
for the public opinion in a better way. These works are really very difficult. I should admit
that working in the Library Week organization is really difficult. We, as the Turkish Librarians
Association have been conducting this organization together with the ministry of culture for
years”.
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VOICE: 50 years. Easy to pronounce. It meant one half of a century. As for the period
which has maturated the 50 - year journey of the library weeks has been 2000s. The Library
Weeks have exceeded half of the path in those tears. Millennium was entered celebrating 36th
Library Week. In line with the themes determined in 2000s, international relations have begun
coming forward as well. The theme determined in 2000 exactly due to this cause was bearing
the headline of “Globalization - European Union and Information Systems”. “Libraries in My
Lifespan”, Libraries in Process of Democratization”, “New Developments, Concepts, Cases in
Library Science”, “Fate of Knowledge: Journey to the Virtual World”, “Temple of Knowledge,
Libraries” have been some of the themes determined in subsequent years.
Once 2011 was reached at, a first event was lived in the history of Library Week. For the
first time during that year, the main program of 47th Library Week was held outside Ankara. It
was celebrated at Ephesus Celsus Library whose impressiveness with its glory was not lost even
today. As the theme for that year, “Libraries from Ancient Age to Present” had been chosen.
“Unusual Readers” have come together with the participants once again during that year The
celebrations were proud and excitement - induced ones for everyone.
VOICE: During following year, namely 2012, 48th Library Week celebrations were
performed this time in a city being the symbol of living together, polyphony and civilization
Antalya. Due to being contained in the center of intellectual movement, libraries was one of
the most important institutions which might teach living together within social cohesion and
civil peace reinforcement - oriented diversity. That year, the theme of “Information Pluralizes
Society” was addressed in-depth.
Similarly, again 49th Library Week was colorful and chock-full in year 2013. Too many
themes under the titles of “Next Generation Library and Information Services” and “Innovation
and Librarians” were comprised in the agenda items during that year
VOICE: And today... Library Week is 50 years old. A whole 50 years elapsed with the
flurry of telling information, reading culture, books, and library in the Republic of Turkiye.
Library Week is a giant organization which has accommodated too many memories, have
witnessed many lives, also facilitated it for both the doyens of library science and those ones
who were getting prepared newly to the profession to meet each other with the same enthusiasm.
As done for centuries, also in future, the librarians shall be in the rush of reaching at the reader
who runs after knowledge yet also in a hurry of improving their profession and themselves as
well. Library Week shall always be kept alive. As long as books, libraries, information and
reader, namely human exists.

