YAYINLAR
Tanıtma - Eleştiri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DTCF KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ
XXV. YIL ANI KİTABI

1954-55 ders, yılının ikinci yarısında, yâni 1955 yılının Mart ayı başında
öğretime açılmış bulunan Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü,
kuruluşunun 25'inci yıldönümü dolayısıyla bir Anı kitabı yayımladı.1 Baskı
işleri 1981 yılının sonlarında biten eser, «Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yı
lma armağan» edilmiştir.

Anı kitabı, yerli ve yabancı kütüphanecilik uzmanlarının, bilim alanları
na ilişkin araştırmalarını, yazılarını içeriyor. Yayıma hazırlama görevini yü
rütmüş bulunan Doç. Dr. özer Soysal’ın «önsöz»ü ile başlayan eser, «katkıda
bulunanlar»m kısaca tanıtılmasından sonra, on yedi yazıya yer vermektedir.
Türkçe veya İngilizce olan bu yazılar, yazarlarının soyadlarına dayanan bir
alfabe sırası içinde sunulmuştur.

İlk yazı Meral Alpay'ın ve «İstanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı
Üzerine Düşünceler» (1-5. ss.) adını taşıyor. Bu yazısında yazar, Türk Kütüp
haneciler Derneği İstanbul Şubesi’nce Kütüphane Haftalarında başlamak
üzere 1979 ve 1980 yıllarında düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüş olan bu
«fuar»m ilki hakkında ayrıntılı bilgi vermekte, ve koordinatörü olduğu bu
faaliyetin bir «öz eleştiri»sini yapmaktadır.

«Education for Information Science from International and American
Perspectives [Milletlerarası ve Amerikan Görüş Açlarından Bilgibilim Eği
timi]» (7-18.) adlı yazısında Mohammed H. Aman, kütüphanecilikten doğma
yeni bir bilim dalı olan bilgibilimin eğitim ve öğretimi konusunda çeşitli
ülkelerdeki ve Amerika'daki , başlıca görüşleri inceledikten sonra, gelişmiş ül
kelerde bilgibilim eğitimi alanında görülen gelişmelerin ve eğilimlerin ge
lişmekte olan ülkelerin bu yöndeki çalışmalarına kılavuzluk sağlaması ge
rektiğini vurgulamaktadır. Müfredat programı örnekleri ile desteklenen ça
lışma, kütüphanecilik bölümlerimizin bu konudaki çalışmalarına ışık tutacak
niteliktedir.
’Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bö
lümü XXV. Yıl . Anı Kitabı; 1954-55/1979-80. Ankara, 1981. vii, 120 s. 230,—
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Jale- Baysal, «Kitaplık Kavramına Kuramsal Yaklaşımların Getirdikleri»
(19-22.) üzerinde durmuş- Yazar, «kütüphane» ve «kütüphanecilik» kavramla
rın geçirdiği evreleri inceleyerek, bunların ne olması gerektiği konusunda
«bilimsel kuramlar» yakalamağa çalışıyor.

Bengü Çapar «Türkiye’de Kütüphane Hizmetlerinin Planlanmasına Genel
Bir Bakış» (23-26.) yöneltmekte ve yurdumuzda «kütüphane hizmetlerinin
kalkınmaya yaptığı katkı yeterince anlaşılmamış, bu nedenle de kütüphane
hizmetlerini geliştirmek için her yönüyle tamam bir planlamaya gidileme
miştir» sonucuna vararak bu olumsuz durumun ortadan kaldırılabilmesi için
düşündüğü tedbirleri açıklamaktadır.
DTCF Kütüphanecilik Bölümünün ilk öğretim üyesi olan Robert B.
Downs, «Changing Trends in University Libraries [Üniversite Kütüphanele
rinde Değişen Eğilimler]» (27-33.) adlı yazısında, koleksiyonların büyümesi,
teknolojideki değişmeler, personel eğitimindeki gelişmeler ve kütüphane

mimarîsinde ulaşılan aşamalar dolayısıyla üniversite kütüphanelerinde beli
ren eğilimleri irdeledikten sonra geleceğin eğiliminin «kaynakların paylaşıl
masının yönlendiriimesi»nde odaklaşacağım vurgulamaktadır.
«Kütüphanecilik Eğitimi» (35.) adlı kısa yazısında Osman - Ersoy, «kütüp
hanecilik eğitimin önemine belirttikten sonra sözü Türkiye'ye ve DTCF Kü
tüphanecilik Bölümü’ne getirerek, «kütüphanecilik eğitimimizin bu yirmibeş
yılının değerlendirilmesi ve eleştirmesi yapılmalı» diyor.
KanadalI kütüphaneci Morris A. Gelfand, «Planning Library and Enformation ■ Systems [Kütüphane ve Enformasyon Sistemlerinin Planlanması]»
(37-48.) adlı yazısında, bu konudaki literatürü ve deneyimleri inceleyerek mil
lî enformasyon politikası oluşturmanın önemini tartışmaktadır.
DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nün eski öğretim üyelerinden Ralp H.
Hopp'un yazısı «Keeping up in the Science: A Challenge for the Information
Profession [Nazarî bilimlerde Güncellik: Bilgibilim Mesleği İçin Bir Engel]»
(49-52.) adını taşıyor. Yazar bilgibilim alanmdaki gelişmeleri tartıştıktan son
ra, bilim ve teknoloji alanlarında durmadan artan yayınların bilgisayarlarla
bibliyografik denetleme altına alınabildiklerini, fakat gittikçe ayrmtılanan
ve karmaşıklaşan bibliyografik gereklerin kullanıcılara tanıtılmasında kütüp
hanecilere büyük görevler düştüğünü belirtiyor.

Amerikalı kütüphaneci Allen Kent, «The Pittsburg Library Use Study
and Networking [Pittsburg Kütüphanesi Kullanım Araştırması ve Ağkurumu]» (53-59.) adlı yazısında, Pittsburg Üniversitesi Kütüphanesinin kullanıl
ması üzerinde yaptığı bir , araştırmanın sonuçlarını açıkladıktan sonra kay
nakların paylaşımı için kurulacak hizmet ağlarının ne olması gerektiğini tar
tışmaktadır.
Günsel S. Korul'un «Korul Sınıflama Sistemi» (61-64.) adlı yazısı, teknik
resimlerin sınıflanmasını sağlamak amacıyla yazarı tarafından geliştirilen
bir sistemin açıklamasını yapıyor.
«Kütüphanecinin görevi» (65-76.) ünlü İspanyol yazar ve felsefecisi Josö
Ortega y Gasset’ tarafından ■ yazılmış. Türker Acaroğlu'nun Türkçesi ile su
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nulan yazısında yazar kütüphanecinin görevlerine çeşitli yönlerden yaklaşım
lar sağlıyor.
Aysel San, «Kütüphane İstatistikleri Sorununa Genel Bir Bakış» (77-89.)
sergiliyor. İstatistiklerin kütüphane hizmetlerinin yönlendirilmesi açısından
taşıdığı değer ve önemi belirten yazar, Türkiyedeki kütüphane istatistikleri
çalışmalarım' ve sorunlarını tartıştıktan sonra, bu konuda bazı genel teklif
ler sunmaktadır.

«Union Catalogs in Turkey in the Nineteeth Century [Ondokuzuncu Yüz
yılda Türkiye’de Toplu Kataloglar]» (91-101), Necmeddin Sefercioğlu'nun bir
incelemesi. Yazıda, söz konusu dönemde yurdumuzda hazırlanmış üçü şehre
ait, bir bölgesel dört «toplu katalog» nitelikleri belirtilerek tanıtılıyor.

özer Soysai'm yazısı: «Geleneksel Türk Kütüphaneciliği» (103-105). Vakıf
geleneğine bağlı olarak kurulmuş olan kütüphanelerin incelendiği yazıda bu
kütüphanelerin gösterdikleri özellikler özetleniyor. Yazının İngilizce metni
de «The Traditional Turkish Librarianship» (107-109.) başlığı altında verilmiş.
Nilüfer Tuncer, «Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü'nün
Hacettepe Üniversitesi SİBF Kütüphanecilik Bölümü'ne Katkıları» (111-112.)
üzerinde duruyor. Böylece, ' kuruluşunun 25 yılı kutlanan Bölümün, öteki
kütüphanecilik bölümlerinin kurulup gelişmesine nasıl yardımcı olduğu hu
susunda somut bilgiler edinebiliyoruz.

Kitabın son yazısı, DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nün şimdiki Başkam
Berin U. Yurdadoğ'a ait. «Türkiye’de Bibliyografik Denetim ve Kaynakları
Paylaşım Sorunları» (113-120) adını taşıyan bu yazıda, dünyadaki uygulama
lardan örnekler verildikten sonra, «bu konuda bizde yapılabilecek şeyler»

belirleniyor.
21 x 29 sm. boyutundaki sayfalar üzerine, çift sütun olarak, çok temiz bir
biçimde basılmış bulunan bu Anı kitabı, yalnızca bir bilim ve öğretim kurumunun kuruluş yıldönümünü , ebedileştirmekle kalmamakta, sunduğu ilgi çe
kici inceleme ve yazılarla «kütüphanecilik literatürüne de önemli katkılar
sağlamaktadır.
N.T.E.
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