
43. Kütüphane Haftasý Kutlandý…

"Tarih Boyunca Kütüphane ve
Kütüphaneci" temalý 43. Kütüphane
Haftasý 26 Mart - 01 Nisan 2007 tarih-
leri arasýnda kutlandý. Milli Kütüphane
Konferans Salonu baþta olmak üzere
çeþitli kütüphanelerde düzenlenen
etkinlikler hafta boyunca devam etti.
Paneller, söyleþiler, sergiler, okuma
etkinlikleri ve konferanslar'ýn düzen

lendiði 43. Kütüphane Haftasý ilk kez
bir poster oturumuna da ev sahipliði
yaptý. Hafta boyunca düzenlenen pan-
ellerde sunulan bildirilerin tam
metinlerine yayýmlanacak olan bildiri
kitabýnda yer verilecektir.
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Kütüphane Haftasý'nda Ödüllü
Poster Oturumu...

43. Kütüphane Haftasý'nda düzenlenen
poster oturumunda ödüller sahiplerini
buldu. "Tarih Boyunca Kütüphaneci
Ýmajý ve Türkiye Örneði" konulu
poster oturumunda birincilik ödülünü
"Tek problemim Ýmaj mý? Türkiye
Gerçeðinde Ýmaj Meselesi" baþlýklý
poster çalýþmasý ile uzman kütüphaneci
Güssün Güneþ kazandý. Oturumda,
ikincilik ödülünü Duygu Kýzýlaslan,
üçüncülük ödülünü ise Demet
Karaboða kazandýlar. Poster oturumu-
na katýlarak dereceye giren meslek-
taþlarýmýza Türk Kütüphaneciler
Derneði tarafýndan para ödülü verildi.
Ödül kazanan meslektaþlarýmýzý tebrik
ediyoruz. 

Baþkentin En Büyük Kitap Fuarý…

24 Mart - 1 Nisan günleri arasýnda
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenle-
nen Ankara Kitap Günleri Fuarý'na
kitapseverler yoðun 
ilgi gösterdi. 92 yayýnevi, sivil toplum
kuruluþlarý ve bir çok yazarýn
katýlýmýyla gerçekleþen fuarýn sponsor-
larý arasýnda Türk Kütüphaneciler
Derneði de yer aldý. Fuar süresince
çeþitli kültür etkinlikleri ve imza gün-
leri düzenlendi. 

Ulusal Bilgi Merkezlerimiz…

29.03.2007'de 43. Kütüphane Haftasý
etkinlikleri bünyesinde Kanal B'nin

"Biz Bize" adlý canlý yayýn programýn-
da "Ulusal Bilgi Merkezlerimiz" konu-
lu bir tartýþma yayýmlanmýþtýr.
Programa, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coðrafya Fakültesi Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü öðretim
üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Fahrettin
Özdemirci, yine ayný bölümden
Yrd.Doç.Dr. Özlem Bayram, Milli
Kütüphane Baþkaný Tuncel Acar,
Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel
Müdürü Doç.Dr. Yusuf Sarýnay, Ulusal
Akademik Að ve Bilgi Merkezi
(ULAKBÝM) Müdür Yardýmcýsý Elif
Aytek Gürses ve Baþkent Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Baþkaný Semra Arda katýlmýþtýr.
Programda yer verilen konular;

•Milli Kütüphane,
•Milli Arþiv (Devlet Arþivleri Genel

Müdürlüðü),
•ULAKBÝM 
•Ulusal bilgi merkezlerinin önemi ve

gerekliliði,
•Ulusal bilgi merkezlerimizin

üstlendikleri görevler, devlet için,
toplum için ve gelecek için önemi,

•Ulusal bilgi merkezlerimizin verdiði
hizmetler,

•Ulusal bilgi merkezlerimizin pro-
jeleri,

•Teknolojik geliþim ve deðiþimin
bilgi merkezlerine etkileri,

•Teknolojik geliþim ve deðiþimin
kütüphanecilik mesleðine etkileri,

•43. Kütüphane Haftasý kutlamalarý,
olmuþtur.
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TKD Milli Kütüphaneler Çalýþma
Grubu'ndan Bilgi Okuryazarlýðý
Anketi... 

Türk Kütüphaneciler Derneði
Çalýþma Gruplarý arasýna katýlan Milli
Kütüphaneler Çalýþma grubu ilk çalýþ-
masýný gerçekleþtirmiþtir.

TKD Milli Kütüphaneler Çalýþma
Grubu tarafýndan  Milli Kütüphane
kullanýcýlarýna yönelik "Milli
Kütüphane Kullanýcýlarýnýn Bilgi
Eriþim Beceri ve Bilgi Okuryazarlýk
Projesi" kapsamýnda bir anket uygu-
lanmýþtýr. Proje ile, Milli Kütüphane
kullanýcýlarýnýn bilgi gereksinimlerini
tanýmlama, bilgi arama, bilgi eriþim,
bilgi kaynaklarýný kullanma konularýn-
da gerekli becerileri kazanmalarý hede-
flenmektedir. Çalýþma Grubu; faaliyet-
leri, hedefleri, grupla ilgili haberleri
vb. bilgileri http://www.tkdmkg.org
adresli web sitesi aracýlýðý ile meslek-
taþlarýmýza duyurmaktadýr. 

Türk Kütüphaneciler Derneði
Düþünce Özgürlüðü Grubu (TKD-
DÖG) Kuruldu…

Türk Kütüphaneciler Derneði'nin çalýþ-
ma gruplarý arasýna bir yenisi daha
eklendi. Derneðimiz üyelerinden Zafer
Kýzýlkan, Bülent Yýlmaz, M. Tayfun
Gülle, Ahmet Karataþ, Ali Çerçi, F.
Nafiz Ertürk ve Özgür Külcü'nün
baþvurusu ve Türk Kütüphaneciler
Derneði Genel Merkezi'nin onayýyla
TKD bünyesinde sürekli çalýþma grubu
olarak etkinlikte bulunmak üzere Türk
Kütüphaneciler Derneði Düþünce

Özgürlüðü Grubu (TKD-DÖG) kurul-
du. 

Grubumuz, çalýþma ve etkinlik
zemininin oluþturulmasý açýsýndan
aþaðýdaki ilke ve amaçlar çerçevesinde
çalýþmanýn yararlý olacaðýný düþün-
mektedir. Grubun etkinlikleri ise;

1.Ülkemiz kütüphanecilerinde ve
kütüphane çalýþanlarýnda öncelikle
mesleki baðlamda bir düþünce özgür-
lüðü bilinci ve duyarlýlýðý yaratmaya
çalýþmak; bu tutumun geliþtirilmesi
için çeþitli etkinliklerde bulunmak,

2.Meslek alanýndaki sansür uygula-
malarýnýn gündeme getirilmesi ve
mesleki platformlarda tartýþýlmasý,
deðerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi-
ni saðlamaya çalýþmak 

3. Ülkemizde düþünce özgürlüðü
ile baðdaþmayan genel uygulamalarý
izlemek, bu konularda deðerlendirmel-
er yaparak, meslektaþlarýmýzda genel
bir düþünce özgürlüðü duyarlýlýðý
oluþumuna katký saðlayýcý etkinlik-
lerde bulunmak ve mesleki alanýmýz
dýþýnda yapýlan çalýþmalara da katký
sunmak. olarak belirlenmiþtir. Yeni
çalýþma grubuna baþarýlar diliyoruz.

Deðiþen Dünyada Bilgi Yönetimi
Sempozyumu Ýçin Geri Sayým
Baþladý...

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü tarafýndan 24-26
Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenecek
olan "Deðiþen Dünyada Bilgi Yönetimi
Sempozyumu"na kabul edilen bildiri-
lerin listesi açýklandý. Sempozyum'un
web sitesinde ilan edilen bildiriler
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arasýnda tamamý hakemli olmak üzere;
31 bildiri,     5 öðrenci bildirisi, 8
poster, 7 çalýþtay ve        1 panel yer
almaktadýr. Ayrýca Sempozyum'un
yurtdýþýndan üç, yurtiçinden ise iki
davetli konuþmacýsý bulunmaktadýr.
Kabul edilen bildirilerle ilgili ayrýntýlý
bilgileri sempozyumun web sitesinde
bulmak mümkündür. (http://www.bil-
giyonetimi.net/by2007) 

Nicolaus Copernicus Üniversitesi ile
Karþýlýklý Ziyaretler…

2002'de Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coðrafya Fakültesi ile Torun
Nicolaus Copernicus Üniversitesi Bilgi
ve Kitap Bilim Enstitüsü arasýndan
Erasmus Öðrenci ve Öðretim Görevlisi
Deðiþim Programý çerçevesinde imza-
lanan protokol kapsamýndaki ziyaretler
devam ediyor.

11-18 Nisan tarihleri arasýndan
Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nden
Dr. Tomasz Kruszewski ve Dr. Dorota
Degen Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coðrafya Fakültesi Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü'nde
Bibliyoterapi ve Polonya'da Kitap Üre-
timi ve Ticareti konulu dersler ver-
miþlerdir. Bu ziyaretin ardýndan 02-09
Mayýs 2007 tarihleri arasý Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü'nden Yrd.Doç.Dr. Fahrettin
Özdemirci ve Yrd.Doç.Dr. Özlem
Bayram sözü edilen enstitüde dersleri-
ni vermiþlerdir. 

400 Bin Görme Engelli Ýçin
Kütüphane…

Boðaziçi Üniversitesi'nin Görme
Engelliler Teknoloji Merkezi projesi
kapsamýnda 400 bin görme engellinin
yararlanabileceði bir kütüphane oluþtu-
ruldu. Merkezin müdürü Civan Ýlci,
"görme engelli ile bilgi arasýndaki
bariyerleri kaldýrýyoruz" açýklamasýn-
da bulundu. Proje kapsamýnda 10 bin
kitap görme engellilerin kullanýmýna
sunulacak. Projede kullanýcýlar özel bir
cihaz sayesinde yazýlarý eliyle takip
edebiliyorlar. Sistem, görme engelliye,
kütüphanedeki yayýnlarý bilgisayarýna
indirmesi, taþýnabilir bir cihaza kay-
detmesi olanaðý da tanýyor. Ancak bu
noktada telif haklarý söz konusu
olduðu için önceden kütüphaneye
abone olup, kullanýcý adý almak
gerekiyor. 

Hastalara Kitap Servisi
Uygulamasý…

Maden iþçilerinin tedavi gördükleri
Zonguldak Uzun Mehmet Göðüs ve
Meslek Hastalýklarý Hastanesi'nde
hastalara kitap servisi uygulamasý
baþlatýldý. Zonguldak Uzun Mehmet
Göðüs ve Meslek Hastalýklarý
Hastanesi'nin Baþhekimi Dr. Emin
Palancý yeni bir uygulama baþlattý.
Yatan hastalarýn bulunduðu koðuþlarda
sabahlarý yapýlan kontrollerde hasta-
lara o gün kullanacaklarý ilaçlar ver-
ilirken, baþlarýnda bekleyen refakatçi-
leri de kitap ve dergi servisi yapýlýyor. 
Bu uygulama Türkiye'deki hastanel-
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erde ilklerden biri olma özelliði de
taþýyor. Hasta yakýnlarý bütün gün (24
saat) hastanýn yanýnda kaldýklarý için
dýþ dünya ile baðlantýlarýný kopartýyor-
lar. Hasta uyuduðunda ya da din-
lendiðinde yapacak iþleri olmadýðýn-
dan ruhsal sorunlar yaþayabiliyorlar. 

Hasta yakýnlarýna kitap desteði
projesinin fikir babasý olan Dr. Metin
Çelikiz, proje ile ilgili "hasta yakýnlarý
uzun süre hastanede kalmak yüzünden
stres ve moral bozukluklarý yaþýyorlar.
Bu sayede hasta yakýnlarý hastane
psikolojisinden uzaklaþýyorlar"
demiþtir. .

Baþhekim Palancý ise; "hastalarý
tedavi ederken onlara ve yakýnlarýna
kitap sevgisi kazandýrmayý amaçlýy-
oruz. Kitap okuyan hasta bilinçli hasta
demektir, bilinçli hastanýn tedavisiyse
daha verimli oluyor!" þeklinde baþlat-
týklarý projenin önemini dile getir-
miþtir..

Ýstanbul Üniversitesi ile Teknosa'nýn
"Zamana Direnen Eserler"
Projesi…

Ýstanbul Üniversitesi ve Sabancý
Grubu'na baðlý Teknosa arasýnda imza-
lanan protokol ile Ýstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulu-
nan 55 binden fazla Türkçe, Farsça ve
Arapça eser ile 36 binden fazla
fotoðraf dijital ortama aktarýlacak.
Protokol imza töreninde konuþan
Sabancý Holding Yönetim Kurulu
Baþkaný Güler Sabancý, törenden önce
kütüphanede etkileyici bir gezi yap-
týðýný anlattý ve

"Sanat, bilim ve kültürümüzle
geçmiþimizle ilgili inanýlmaz birikim-
lerimizi teknolojiyle buluþturan bu pro-
jeyi heyecanla takip edeceðim. Ýnanýl-
maz eserler, kýskanýlarak ellenen eser-
ler dijital ortama geçecek. Dijital orta-
ma geçtiði zaman da web sitesinde
bütün dünyayla bulaþacak." dedi. 

Ýstanbul Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Þafak Ural'da
"Kütüphanedeki eserlerin 5 uzman
tarafýndan 3 yýl gibi bir sürede dijital
ortama aktarýlacaðýný kaydeden Þafak
Ural, böylece hem yeniden
arþivlendirme yapýlacaðýný hem de
eserlerin Ýnternet üzerinden tüm
dünyanýn kullanýmýna açýlacaðýný"
söyledi.

Süleymaniye Kütüphanesi Geceleri
de Açýk Olacak…

Uzun zamandýr 08:30-17:00 saatleri
arasýndan okuyucularýna hizmet veren
Süleymaniye Kütüphanesi, artýk
08:00-23:00 saatleri arasý hizmetini
sürdürecek.

Halka Açýk Özel Kütüphaneler ile
Ýlgili Genelge Yayýmlandý… 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý ken-
disine baðlý olarak hizmet veren
kütüphaneler dýþýnda, gerçek ve özel
hukuki tüzel kiþilerce çeþitli ihtisas
alanlarýnda halka açýk olarak özel
kütüphaneler ile ilgili genelgeyi
18.04.2007'de yayýmladý. Genelge ile
ilgili ayrýntý için 
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http://kygm.kulturturizm.gov.tr/Belge
Goster.aspx?F6E10F8892433CFFE2A
A2E4A862E80AEB23C307DD7F0BF
08 adresi kullanýlabilir. 

Internet Kullanýmý Kitap Ödünç
Alma Sayýsýný Azaltýyor… 

Galler'de yapýlan bir araþtýrma, üniver-
sitelerde öðrencilerin ve akademik per-
sonelin ödünç aldýðý kitap sayýlarýnda
büyük ölçüde azalma olduðunu göster-
miþtir. Galler Üniversitesi, Swansea' da
yapýlan araþtýrmaya göre 5 yýl öncesine
göre ödüç alýnan kitap sayýsýnda yarý
yarýya azalma olduðu; ödünç alýnan
kitap sayýsýnýn 1 milyondan 400 bin'e
düþtüðü belirtilmiþtir. Kullanýcýlarýn
kütüphaneyi ziyaret etmektense
kütüphaneye uzaktan eriþimi tercih
ettikleri, Aðustos 2005 - Temmuz 2006
arasý dönemde kütüphanenin abone
olduðu veri tabanlarýndan 600 bin tam
makalenin indirildiðini belirten üniver-
sitenin kütüphane ve bilgi hizmetleri
sorumlusu ayný zamanda kütüphane
istatistiklerinin að üzerindeki bilgi
arama miktarýnýn kütüphanede yapýlan
bilgi arama miktarýndan üç kat fazla
olduðunu belirtmiþtir. 

24 Saat Oda Servisi Olan
Kütüphane...

New York Halk Kütüphanesi'ne bir
blok mesafede bulunan "Kütüphane
Otel" (Library Hotel), Manhattan'da
Madison Bulvarý 41. Cadde'de
bulunuyor. Odalarý, Dewey Onlu

Sýnýflama Sistemi'ne göre düzenlenen
otelin koleksiyonunda, 6 bin'in
üzerinde kitap yer alýyor. Otelde,
Sosyal Bilimler, Dil, Teknoloji, Tarih,
Edebiyat, Genel Kültür, Dil,
Matematik ve Bilim, Felsefe ve Din
konularýndaki kitaplarýn yaný sýra
Amerikan Film Endüstrisi'nin en iyi
100 filminin yer aldýðý bir de video
koleksiyonu bulunuyor. Okuyucular,
yazarlar, sanatçýlar ve kütüphaneciler
tarafýndan ilgiyle karþýlanan otelin en
çok talep edilen odasý ise, 800.001
numaralý Erotik Edebiyat odasý.

Google'ýn Kitap Sayýsallaþtýrma
(Google Book Search) Projesine Bir
Kütüphane Daha Katýlýyor...

Bavyera Eyalet Kütüphanesi (The
Bavarian State Library) Google'ýn
büyük kütüphanelerin koleksiyonlarýný
sayýsallaþtýrma projesine dahil oldu.
Münih'de bulunan kütüphanenin yak-
laþýk 9 milyonluk koleksiyonunun 1
milyonluk bölümü Google Kitap
Tarama (google Book Search) projesi
ile çevrimiçi olarak eriþilebilir kýlý-
nacak. Bu koleksiyondaki eserler
arasýnda Johann Wolfgang von
Goethe'ye ait klasikler ve Brothers
Grimm'e ait korku romanlarý da yer
alacak.

Kütüphanelerde Müziðin Sesi
Açýlýyor...

Ýngiltere'de Lancaster Müzik
Kütüphanesi gençler arasýnda müzik
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faaliyetlerini yaygýnlaþtýrmak amacýyla
kütüphanede yeni bir giriþim baþlattý.
Sesi Aç! (Get It Loud) sloganý ile
baþlayan giriþimde halk
kütüphanelerinde ki kalýplaþmýþ sessiz
atmosferin raflarýn arasýnda canlý
müzik yapan müzik gruplarýyla kýrýl-
masý hedefleniyor. Lancaster
Kütüphanesi'ndeki bu giriþimin mimarý
olan müzik kütüphanecisi Stewart
Parsons, müziðin önemli bir kültürel
araç olduðunu ve müzik
kütüphanelerinin de bunu yansýtmasý
gerektiðini belirtiyor. Kütüphaneler
arasýnda giderek yaygýnlaþacaðý
düþünülen bu aktivitelere sanatçýlarýn
da ilgi gösterdikleri hatta kütüphanede
oluþan akustiði çok beðendikleri belir-
tiliyor. Geçtiðimiz yýl Ýngiltere'deki
3500 kütüphanenin 290 milyon kiþi
tarafýndan ziyaret edildiðini belirten
Ýngiltere Kültür Bakaný, insanlarýn
önceleri sadece kitap ödünç almak için
geldiklerini, daha sonra bu alýþkanlýk-
larýnýn giderek gazete okumak,
Internet'e baðlanmak, CD ödünç almak
ve canlý müzik dinlemek ile yaygýn-
laþtýðýný belirtiyor. Özellikle 11-19 yaþ
arasý gençlerin kütüphaneye çekilmesi
en güç grup olduðu düþünüldüðünde
benzer uygulamalarýn hedef gruplar
arasýnda etkili olacaðý düþünülüyor. 

Ulusal Arþiv'den Çalýnan Belgeler
eBay'de Bulundu...

Amerika Birleþik Devletleri Ulusal
Arþivi'nden (The National Archives)
Sivil Savaþ dönemine ait 165 adet
belge çalýndý. Hýrsýzýn, ressam ve ayný

zamanda ünlü sanatçýlarýn biyografi-
lerinin yazarý olan bir sanat tarihçisi
olduðunu açýklayan Associated Press
haber ajansý, hýrsýzýn çalýnan belgeleri
eBay isimli web sitesi aracýlýðýyla sat-
maya çalýþýrken Federal Araþtýrma
Bürosu (FBI) yetkilileri tarafýndan
yakalandýðýný belirtti. A.B.D. Ulusal
Arþivi çalýnan belgelerin listesini resmi
web sitesinde ilan etti. 
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