BİBERLER
Ekim - Aralık 1968
DTCF KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ
SON SINIF . ÖĞRENCİLERİNİN
İNCELEME GEZİSİ
Ankara Üniversitesi . Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bö
lümü • son sınıf öğrencilerinden 15 ki
şilik : bir grup, Kütüphanecilik Kürsüsü
Profesörü Dr. Osman Ersoy ve asista
nı. Dr. Özer Soysal yönetiminde, Batı
Anadölu illerini içine alan bir • incele
me gezisi yapmışlardır.

Özel olarak kiralanan bir minibüs
le yapılan ve 4 ' Ekim 1968 günü baş
layan gezi, 8 gün sürmüş; geziye ■ ' katılanlar 12 Ekim ' 1968 tarihinde An
kara'ya dönmüşlerdir.
Önceden • hazırlanan bir programa
göre, gezi kafilesi ilk olarak, 4 Ekim
1968 . günü öğleye doğru Afyon'a var
mış ve burada Gedik Ahmet Paşa Halk
Kütüphanesi ile Kadmana Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etmiştir. Bura
dan Uşak'a doğru yola çıkılmış, yol
üzerinde bulunan Banaz'a uğranarak
oradaki tek . kütüphane olan Banaz
Çocuk . Kütüphanesi incelenmiştir. U
şak'ta ise, Uşak İ1 Halk Kütüphanesi,
Bir Eylül ve Atatürk Çocuk Kütüp
haneleri ve inşa halindeki yeni bir ço
cuk kütüphanesi . binası ziyaret edilip
incelemelerde bulunulmuştur.

Buradan Salihli'ye giderek geceyi
orada . geçiren öğrenciler, 5 Ekim sa
bahı Salihli Çocuk Kütüphanesi'ni zi
yaret etmişler, Halk Kütüphanesine
yapılan ziyaret ise, bu kütüphanenin
kapatılmış olması yüzünden, sonuçsuz
kalmıştır. Salihli'den sonra Turgutlu’

ya gidilmiş ve buradaki Çocuk Kütüp
hanesi gezilmiştir. öğleye doğru Mani
sa'ya. ulaşan kafile, burada Î1 Halk
I-.ıitüphanesi’ni, Birinci, İkinci ' ve Ü
çüncü Çocuk Kütüphanelerini, bu
arada Manisa Müzesi ile Müzenin Külüphanesi'ni ziyaret etmişler, buradan
Akhisar’a giderek TKD Şeref Üyesi
Süleyman Sırrı Gürsan’m çabalarıyla
x < ptırılan Zeynelzade Halk Kütüphane
si ile bu kütüphanenin çocuk bölümü
nü gezmişlerdir.

6 Ekim 1968 günü İzmir'e ulaşan
Kütüphanecilik öğrencileri ilk gün A
tatürk Halk Kütüphanesi ile Merkez,
Ballıkuyu, Asansör ve Güzelyalı ço
cuk kütüphanelerini gezmişlerdir, İz
mir'deki ikinci günlerini ise, bir der
nek tarafından yönetilen İzmir Millî
Kütüphanesi’ni, bunun çok başarılı
bir hizmet veren gezici servisi'ni, Kar
şıyaka Hoca Mithat Efendi • Halk Kü
tüphanesi’ni, Bölge Cild atelyesini, Ege
Üniversitesinin Merkez, Ziraat, Tıp ve
Fen Fakülteleri kütüphanelerini ziya
retle geçirmişlerdir.

8 Ekim 1968 sabahı, İzmir Millî
Kütüphanesi'nin Gezici Seri 'isi ile bir
likte, bu sergisin . çalışmalarını incele
mek üzere yola çıkan öğrenciler ilk o
larak Yazıbaşı, daha sonra da iki di
ğer ' köye bu servisle birlikte gitmişler
ve servisin çalışmalarını yerinde gör
müşlerdir. Daha sonra bu servisten
ayrılarak yoluna devam eden kafile
Efes’e geçmiş ve buradaki ' tarihî ■ Efes
Saray Kütüphanesinin kalıntılarını in
celemiştir. Buradan Aydın’a doğru • yo
la çıkılmış, bu arada yol üstündeki
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Germencik’de Çocuk Kütüphanesi zi
yaret edilmiştir.

EDİRNE HALK KÜTÜPHANESİNİN
YENİ YAPISI HİZMETE . GİRDİ

9 Ekim 1968 sabahı Aydın İl Halk
Kütüphanesi ile aynı yapının üst ka
tında hizmet gören Çocuk Kütüphanesi
ziyaret edilmiş, Bölge cild atelyesi gö
rülmüştür. Öğleye doğru Söke'ye ula
şılmış, buradaki halk ve çocuk kü
tüphaneleri incelenmiştir. Kafile bura
dan Nazilli’ye geçmiş, oradaki halk
kütüphanesini ziyaretten sonra Deniz
li'ye doğru yoluna devam etmiştir.

Edirne Halk Kütüphanesi’nin Mil
lî Eğitim Bakanlığınca yaptırılan yeni
yapısı, 28 Ekim 1968 günü saat 15.30’
da yapılan bir törenle hizmete açıl
mıştır. Törende Millî Eğitim Baka
nı İlhami Ertem, Kütüphaneler Ge
nel Müdürü Abdülkadir Salgır, diğer
ilgililer ve kalabalık bir halk toplulu
ğu hazır bulunmuştur.

Geceyi Denizli’de geçiren öğrenci
ler, 10 Ekim sabahı Denizli Halk Kü
tüphanesini, Denizli Çocuk Kütüphanesi'ni z.iyaret etmişler, daha sonra da
Pamukkale’ye gitmişlerdir. Pamukkale’den sonra Burdur’a doğru yola çıkıl
mış ve akşam üzeri buraya ulaşıl
mıştır.
11 Ekim günü Burdur halk ve ço
cuk kütürhınrcYri. daha sonra Ç-narta’ya geçilerek İsparta Halk Kütüpha
nesi ziyaret edilmiştir. Daha sonra
da, Eğridir Gölü çevresi dolaşılarak
Akşehîr’e varılmıştır.

Gezi kafilesi, 12 Ekim günü, Ak
şehir Halk Kütüphanesi'nin inşaatı ye
ni tamamlanmış yapısını gezerek kü
tüphanenin bu yeni yapıya yerleşme
çalışmalarını incelemiş, Nasreddin Ho
ca türbesini ziyaret etmiş ve buradan
Ankara’ya doğru yola çıkmıştır.
2500 km. ■ lik bir yol katedilerek
başarılan bu gezi, aynı günün akşa
mı Ankara'ya ulaşılarak son bulmuş
tur.
'

Geziye katılan öğretim üyeleri ve
öğrenciler, kısa bir süre içinde yurdu
muzun bir çok yerini ve bir çok kü
tüphanesini ziyaret etmiş. olmaktan
ve meslekî dert ve meseleleri yerin
de incelemiş, görmüş
bulunmaktan
doğan memnunluklarını belirtmişler
dir.

TKD SAMSUN ŞUBESİ
GENEL KURULU

1967 yılı sonlarında' kurulan Türk
Kütüphaneciler Derneği Samsun Şube
si ilk genel kurul toplantısını 28 Ekim
1968 günü saat 14.00'de yapmış ve şim
diye kadar kurucular tarafından yöne
tilen şube, genel kurul tarafından se
çilen organlarca devralınmıştır.

Genel Kurul . başkanlığına Nazım Tıkıroğlu'nun, ikinci başkanlığa Gülsevim Caymaz’m yazmanlıklara da Selâlıattin Şenkaya ve Ahmet Yazıcı’nm ge
tirilmelerinden sonra, Şube Başkanı
söz alarak şubenin kuruluşu ve çalış
maları hakkında bilgi verdi. Daha son
ra Yönetim Kurulu çalışma ve hesap
raporu okundu. Raporlar üzerinde söz
alan olmadığından, raporlar görüşme
siz kabul ve yönetim kurulu ibra
edildi.
Üyelerin dileklerini belirtmelerin
den sonra şube organları üyelikleri
için seçimler yapıldı. Bu seçimler so
nucunda :
Yönetim Kuruluna : Alim Altayh,
Ender Cengiz, Kaya Gönenç, Nazım
Tıkıroğlu ve Gülsevim Caymaz aslî,
Selâhattin Şahinkaya, Ahmet Yazıcı
ve Selâmi Bayraktar yedek;
Denetleme Kuruluna; Hazım Koç,
Sabahattin Erol ve ' Pakize Altaylı aslî,
Mümin Enseli yedek;

Haysiyet Divanmn: Enver özgen,
Eşref Yüceer ve Faruk . Araboğlu aslî,
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Musa özcan yedek
üye olarak seçilmişlerdir.

hane, Millî Eğitim Bakanlığına devre
dilmiştir. Söz konusu kütüphane, yüz
yıla yaklaşan bir geçmişe sahip olup,
şimdiye kadar bu . koleksiyonu vücuda
getiren 'Zeytinöğlu ailesi tarafından
hizmete . sunulmakta idi.

Ayrıca yapılan . 'seçim ■ sonucunda,
Alim . Altayh, Nâzım Tıkıroğlu ve Saba-,
hattin Tıkıroğlu aslî olarak, ' Selâhattin Şahinkaya, Gülsevim . Caymaz ve
16.000 cild yazma ve basma eser
Selâmi Bayraktar da yedek olarak Ku
den
vücut bulan koleksiyon, aile adı
rultay . temsilciliklerine . seçilmişlerdir.
na Eskişehir tüccarlarından Mesut
DR. BERİN ' U. YURDADOĞ
Zeytinöğlu tarafından, halk hizmeti
İRAN’A GİTTİ VE DÖNDÜ
ne sunulmak üzere Millî Eğitim Ba
Ankara Üniversitesi DTCF Kütüp kanlığına. devredilmiş ve bu konudaki
hanecilik Bölümü Doçenti Dr. Berin anlaşma, 7 Kasım 1968 tarihinde yapı
U. Yurdadoğ, Tahran Üniversitesi Kü lan bir törenle, Millî Eğitim Bakanlığı
tüphanecilik Bölümün'de dersler ve Kültür Müsteşarı ' ' Hüsnü Cırıtlı ve
konferanslar vermek' üzere ' 1 Ekim Mesut Zeytinöğlu tarafından imza
1968’de İran’a ■ gitmiş ve- ■ bir aya yakın lanmıştır.
bir süre burada kaldıktan • sonra, 30
Mesut . Zeytinoğlu’nun, arsa sağ
Ekim 1968’de Ankara'ya dönmüştür.
landığı takdirde, söz konusu kütüpha
Dr., Yurdadoğ, ' İran'da kaldığı sü ne için bir bina da yaptıracağı öğre
re' ' içinde İran’ın' diğer ' bazı ' şehirleri nilmiştir.
ni . ve buralardaki kütüphanelerini de
MİLLÎ KÜTÜPHANENİN
ziyaret etmiş, incelemelerde bulun
ATATÜRK KİTAPLARI SERGİSİ
muştur.
Atatürk'ün ölümünün 30’uncu yıl
DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI dönümü dolayısıyla, Millî Kütüphane
Dünya ' Çocuk' Kitapları Haftası, tarafından, Kütüphanenin sergi salo
4-9 Kasım 1968 tarihlerini içine . alan nunda bir «Atatürk Kitapları Sergisi»
haftada, bütün yurtta ve bir çok dün açılmıştır. Kurtuluş Savaşları, Atatürk
ya ■ 'ülkelerinde kutlanmıştır. Millî Eği ve Devrimlerle .ilgili Türkçe ve yaban
tim .Bakanlığı ida, bu münasebetle, es cı dillerdeki eserleri içine alan . sergi,
ki yıllarda olduğu gibi bir «Ulussar- 10 Kasım 1968 Pazar günü saat 15.00’arası Çocuk 'Kitapları Sergisi» düzen de yapılan bir törenle açılmış, 20 Ka
lemiş, 4 Kasım 1968 ' ' Pazartesi günü sım akşamına kadar açık tutulmuştur.
Sergi, Millî Kütüphanenin düzenle
saat' 9.00'da ' yapılan bir törenle açılan
diği
5'inci Atatürk Sergisidir.
sergi, 9 Kasım. akşamına kadar ziyare
te açık tutulmuştur. Açılış töreninde
KONGRE . KÜTÜPHANESİNDE
bir konuşma yapan Millî Eğitim Ba
«ATATÜRK VE TÜRKİYE
kanlığı Kültür Müsteşarı H. Hüsnü
CUMHURİYETİ» SERGİSİ
Cırıtlı, çocuk yayınlarının önemini be
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu
lirtmiştir.
nun 45'inci ve . Atatürk'ün ölümünün
TAVSANLI'DAKİ ZEYTİNÖĞLU
30'uncu yıldönümü dolayısıyla, Ameri
KÜTÜNHANESİ MİLLÎ EĞİTİM
ka'nın millî kütüphanesi durumunda
BAKANLIĞINA DEVREDİLDİ
bulunan Kongre Kütüphanesi tarafın
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi mer dan «Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti»
kezinde’ bulunan ve «Zeytinöğlu Kü konulu bir sergi açılmıştır. Atatürk ve
tüphanesi» diye anılan özel bir kütüp Türkiye ile ilgili 'kitap ve makaleler,
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berili başlı Amerikan ve dünya gazete
lerinin Atatürk'ün ölümü olayını ve
ren 10 Kasım 1938’i takip eden gün
lerdeki nüshalarının fotokopileri, Tür
kiye hakkında kitap ve makaleler yer
almış bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye'
nin Atatürk'ten sonraki Cumhurbaş
kanları olan îsrpet İnönü, Celâl Bayar, Cemal Gürse! ve Cevdet Sunayla
ilgili kitap, makale ve fotoğraflar da
sergilenmiştir.
DTCF KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ
1968 MEZUNLARI

öğrenildiğine göre 1968 yılı içinde,
Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphane
cilik Bölümü'nden, Şubat 1968'de 14,
Haziran 1968’de 12 ve Ekim 1968’de 20
olmak üzere, toplam olarak 46 kişi
mezun olmuştur. Bu yıl içinde mes
lek saflarına katılan meslektaşla
rımız şunlardır:
Şubat 1968 mezuntan: Gülçin Abuşoğlu, Çiğdem Akhan, A. Selda Anıl,
Müjde Artun, Alpay Azaz, Gülbün Bay
dur, Tülin Benice, Attilâ Çakır, Bihterin Çetin, Güller Çetin, Ümran Çölgeçen, Serpil Ergiin, Ferda Işıl, Esin
Noyan.
Haziran 1968 mezuntan: Âfet Aldcmir, Ata Sami, Ayşe (Yılanlıoğlu)
Bakiler, Hasan Dutnan, Becehat Ercenk, Filiz Gözen, Fatma Gümüş, Ö
zer Memioğlu, Perihan Okçu, Safiye Özçelik, Süheyla (Duru) Sincer, Güzin
Taylan.
Ekim 1968 mezuntan: Ahmet Algüner, Rauf Ansoy, Sermin Aypar.
Gülay Barsal, Sevin Doğan, Sezen
Doğancı, Salih Erkan, Ülker İyiiş, Ok
şan . Kıratlı, Mustafa Koksal, Vicdan
Koksal, Hülya Kutlay, Nilüfer Özbek,
Adile Pehlivanlı, Fikret Sağır ığlu,
Aykut Sunar, Müge Tanju, Günay Topsal, Leylâ Turgut, Mine Yamaç.
1968 yılı mezunlarının 10’u ırkek,
36'sı hanımdır. Bunlardan 4’ü Yük

sek Öğretmen Okulu öğrencisi, 2’si de
askerî öğrenci idiler.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ
İLK MEZUNLARINI VERDİ
1964 yılında İstanbul . Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik
Kürsüsü, ilk mezunlarını Ekim 1968
döneminde vermiştir. Bölümün ilk
mezunları şunlardır :
Sârâ Atabay, Ayşe Cihangir, Ah
met Daldaban, Semahat Elemek, Ay
şe Işın, İlnem înelmen, Boran Kor ■
tanoğlu, Nezihe Sönmez.
TKDB, İstanbul Üniversitesi . Kü
tüphanecilik Bölümünün genç me
zunlarını kutlar, meslek hayatında da
üstün basarılar diler.
SEMA GÖKSEL ÖDÜLÜ’NÜ
BECEHAT ERCENK KAZANDI

1966 yılında ebediyete uğurladığı
mız genç meslektaşımız Semai Gökscl’in hatırasını yaşatmak üzere ailesi
tarafından kurulmuş olan «Sema ' Gök
sel Ödülü»nü alacak DTCF Kütüpha
necilik Bölümü mezunu DTCF Kütüp
hanecilik Kürsü Kurulu tarafından
tesbit edilmiş ve dört yıllık öğrenim
dönemi içinde aldığı notların topla
mı en yüksek olan Becehat Ercenk’in 1968 yılı Sema Göksel ödülü'nü al
mağa hak kazandığı açıklanmıştır.
EMİLY DEAN ARMAĞANI 1968 YILI
ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR '
BELLİ OLDU

Eski Amerikan Kütüphanesi Mü
dürlerinden Emily Dean Heilman ta
rafından, Ankara Üniversitesi Dil \e
Tarilı-Coğrafya Fakültesi Kütüphane
cilik Bölümü mezunları için kurul
muş olan «Emily Dean Armağanları
nın 1968 yılı ödülünü kazananlar bel li olmuştur. DTCF Kütüphanecilik
Kürsü Profesörü Dr. Osman Ersoy'un
başkanlığında, Dr. Necmeddin Sefere! -
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oğlu, Dr. Özer Soysal, Amerikan Kü
tüphaneleri Müdürü Robert Fresco
ve Osman Tekin Aybaş’tan kurulmuş
bulunan seçiciler kurulu, 1968 yılı Ha
ziran döneminde mezun • olan Bölüm
öğrencilerinin bitirme tezlerini ' ince
lemiş ve Hasan Du^^n’a «Halk Kü
tüphaneleri îçin Kitap Seçimi ve
Standardları Üzerine Bir Araştırma
Denemesi» adlı tezde gösterdiği basa
ndan dolayı «Birincilik Ödülü» nün,
Becehat Ercenk'e de «Ankara Bölge
sindeki Halk Kütüphanelerinin Duru
mu ve Kitap Seçimi Faaliyeti» konu
lu tezinden dolayı «ikincilik ödülü > t m
verilmesini kararlaştırmıştır. ödül
kazanmağa değer başka bitirme tezi
bulunmadığı için, «üçüncülük ödülü»
verilmemiştir.
TÜPK KÜTÜPHANECİLER DERNFÜİ
MESUT ZEYTİNOĞLU 'Nü «1968 YILI
KÜTÜPHANE DOSTU» SEÇTİ

Tavşanlı'da bulunan aile kütüpha
nesini halkın hizmetine sunulmak üze
re Millî Eğitim Bakanlığına devreden
ve bu kütüphane için bir bina yaptır
mayı vadeden Mesut Zeytinoğlu, Türk
Kütüphaneciler Derneği Genel M. 'Yö
netim Kurulu tarafından . 1968 Yılı’nın
Kütüphane Dostu seçilmiştir.
Zeytinoğlu, TKD’nin seçtiği dördün
cü «Kütüphane Dostu» olmaktadır.

DTCF KÜTÜPFANECİLİK BÖLÜMÜNE
70 . ÖĞRENCİ ALINDI

1968 - 1969. yılında, Ankara • Üni
versitesi Kütüphanecilik
Bölümüne,
35’i gündüz öğretimi için, 35'i de gece
öğretimi için olmak üzere 70 öğrenci
alınmıştır. Böylece, Bölümün .öğrenci
sayısı, 209’u gündüz, 121’i gece öğren
cisi olmak üzere 330’a yükselmiştir.
Bunlardan 4l’i devam süresini tamam
lamış olup, Bitirme sınavlarına gire
ceklerdir.

V. KÜTÜPHANE HAFTASI
KUTLANDI

Yurdumuzun güzel kültür gelenek
leri arasındaki yerini çok kısa bir za
manda almış bulunan Kütüphane Haf
talarının beşincisi, 25 Kasım - 1 Ara
lık 1968 tarihleri arasında ' kutlanmış
tır.

Türk Kütüphaneciler Demeği ta
rafından 1964 yılında . başlatılmış olan
ve toplumun ilgisini kitap ve kütüp
hane konusu . üzerine çekmek amacı ile
düzenlenen kütüphane haftasının bu
yıl eskilerine göre daha parlak ve can
lı bir biçimde kutlanması için hazır
lık çalışmalarına çok önceden başla
nılmıştır.
Eski yıllarda olduğu ' gibi, haftanın
okullarca ve diğer eğitim ve kültür kurnlnşlarınızca 'ele alınmasını sağlamak
üzere, bunlarla ilgili .bakanlık ve kurumlarla temas edilmiş ■ ve bu kuruluş
ların «Hafta» çalışmalarına katılması
sağlanmıştır.
Ay^ca, Sümerbank Genel Müdür
lüğü, Kütüphane Haftası için 80.000
adet Kitap Sayfa Belirtme Kartı bas
tırmış; Bankanın «Bilginizin Anahtarı
Kitap, Şansınızın Anahtarı Sümerbank» sloganını içine alan bir reklâmı
ile «Kütüphane Haftası, 25 Kasım - 1
Aralık 1968» sözlerini ihtiva eden bu
kartlar, TKD Genel Merkezi ve' şube
leri aracılığı ile yurda dağıtılmış ve
kütüphanelerle kitabevleri bunların
yurttaşlara ulaştırmasında aracı ol
muşlardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı. da, müf
tülüklere gönderdiği bir genelge ile,
Hafta içinde verilecek vaazlarda ve
okunacak hutbelerde kitabın ve kütühanenin önemini ele alan konuların
işlenmesini ' istemiştir.
TRT ile yapılan temaslar sonunda,
Türkiye . • Radyoltdn’nda üç ayrı prog
ramla bir yorum'un yayınlanması sağ
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lanmıştır. Programlar, Ankara Radyo
sunda 27 Kasım 1968 Çarşamba günü
saat 9.00'daki «Ev îçin,» yine aynı gün
saat 17.30’daki «Köy Odası» ve Cuma
günü saat . 9.00'daki «Ev İçin» saatlerin
de yayınlanmış ve bunlar değişik gün
lerde diğer radyolarda tekrarlanmıştır.
TRT Yorum Müdürlüğünce hazırla
nan ve Kütüphane Haftası’nın önemine
temas eden bir yorum ise, 30 Kasım
1968 Cumartesi günü, 19.00 Haberler
Bülteninin okunmasından sonra, bütün
radyolarda yayınlanmıştır.
Kütüphane Haftası çalışmalarına
Ankara Televizyonu da gereken ilgiyi
göstermiş bunun sonucu olarak Kütüp
hane Haftası’nm açılış töreni toplan
tısı filme alınmıştır. Televizyon, bu
toplantıyı da içine alan özel bir prog
ramı, 30 Kasım 1968 Cumartesi . gecesi
yayınlamıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı'nın yakın
ü'üsi i!?, yurdumuzdaki okullar da
«Hafta» çalışmalarına, kendi imkân
ları içerisinde katılmıştır.

ANKARA’da

V. Kütüphane Haftası Ankara’da bu
yıl geçen yıllara göre, dikkate değer
bir canlılıkta kutlanmıştır. İlk defa bu
yıl, Ankara kutlama programının ha
zırlanması işi ile TKD Ankara Şubesi
görevlendirilmiştir. . Daha ' önceki yıl
larda kutlama programları TKD Ge
nel . Merkezi’nce hazırlanıyor, Ankara
Şubesine bu haftalık program için
de bir gün veriliyordu. Ankara Şu
besi işe bir kutlama komitesi ku
rarak başlamış ve komiteye, Millî Kü
tüphane, . Kütüphaneler Genel Müdür
lüğü, Türkiye Kütüphaneleri, Kütüpha
neci, Memur ve Hizmetlileri Sendika
sı temsilcileri alınmıştır. TKD Genel
Başkanı Dr. Necmeddin Sefercioğlu
da, komitenin bütün toplantılarına ka
tılmıştır.
25 Kasım 1968 Pazartesi
Hazırlanan programa göre, hafta

nın .ilk gününde' üç ayrı faaliyet yer
alıyordu: Kütüphane Haftası Açılış
Töreni, Millî Eğitim Bakanlığınca dü
zenlenen «Türk Cild Sanatları Sergi
si» nin açılışı ve Prof. Dr. Osman Ersoy’un konferansı.
Açılış Töreni. — Tören, 25 Ka
sım 1968 Pazartesi günü saat 10.00’da,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kon
ferans Salonunda başladı. Töreni yö
netmek üzere Kürsüye gelen TKD
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üye
lerinden Üstün Yıldırım, törene katı
lan topluluğa «Hoş geldiniz» dedikten
sonra, kendilerini Atatürk ve ebediye
te göçmüş kütüphaneciler için bir da
kikalık saygı duruşuna davet etti.
Gelen kutlama telgraflarını okuduktan
sonra da, TKD Genel Başkanı'nın V.
Kütüphanesi Haftasını açış konuşma
sını yapacağını belirtti.
Kürsüye gelen Türk Kütüphaneci
ler Derneği Genel Başkanı Dr. Nec
meddin Sefercioğlu, metnini bu sayıda
verdiğimiz konuşmasını yaptı. Ardın
dan Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Müs
teşarı Hüsnü Cırıtlı ile Kütüphaneler
Genel Miidürü Abdülkadir Salgır ve
Millî Kütüphane Genel Müdürü Dr.
Müjgân Cunbur konuştular. Bunları,
Türkiye Kütüphanecileri Kütüphaneci,
Mı^mur ve Hizmetlileri Sendikası Ge
nel Başkanı Abdullah Savaşçı ile Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphane
cilik Öğrencileri Kulübü Başkanı Saim Öztürk’ün konuşmaları izledi.
Bu konuşmalardan sonra kürsüye
gelen TKD Genel Yazmanı Benal Acır,
yılın kütüphane dostunu tanıtacağı
nı söyledi ve Türk Kütüphaneciler Der
neği Genel Yönetim Kurulu’nun, Taşşanlı’da bulunan 16.000 cild tutarında
yazma ve basma eserlerden müteşek
kil aile 'kütüphanesini halkın hizmeti
ne sunulmak üzere Millî Eğitim Ba
kanlığına devreden, ayrıca bu kütüp
hane için bir bina da yaptırmayı . ka
rarlaştıran Eskişehir tüccarlarından
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Mesut Zeytinoğlu’nu 1968 yılının kü
tüphane ' dostu olarak ilân etmeğe ka
rar verdiğini belirtti.
Zeytinoğîu toplantıya katılamamış
fakat bir telgraf göndermişti. Üstün
Yıldırım tarafından okunan bu tel
grafta şöyle deniyordu:
«Bir toplantıya iştirak etmek zo
rundayım. Nazik davetinize icabet ede
mediğim için üzgünüm. Göstermiş ol
duğunuz büyük alâkaya teşekkür ede
rim. Yetmiş sene memleket irfanına
katkı yapmaya çalışmış ecdadımın bu
büyük eserinin bundan sonra yuıda
daha faydalı olacağı umut ve kanaa
tindeyim. Hepinize saygılarımı suna
rım.
Mesut Zeytinoğiu»
Türk Kütüphaneciler Derneği Ge
nel Merkezi'nin bu günün hatırası o
larak hazırladığı armağan da, toplan
tıya katılamadığı için toplantı sırasın
da kendisine verilemedi; posta ile ad
resine gönderildi.

Açılış töreni toplantısı, saat 12.00!
ye doğru sona erdi.
Türk Cild Sanatları Sergisinin Açı
lışı. — Kütüphane Haftası’nın ilk gü
nü için plânlanan faaliyetlerden biri.
de, Millî Eğitim Bakanlığınca, bu haf
ta için düzenlenen «Türk Cild Sanat
ları Sergisi»nin açılışı idi. Bu sergi,
işbirliğinin de çok güzel bir örneğini
meydana getiriyordu. Sergi Millî Eğitim
Bakanlığı Kütüphaneler, Güzel Sanat
lar ve Millî Kütüphane Genel Müdür
lükleri ile Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-lş Bölümünün işbirliği sonucu
meydana gelmişti. Kütüphaneler Ge
nel Müdürlüğü, İstanbul Sülevmanivc
Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan,
ciıd yönünden önemli eserlerin An
kara’da sergilenmesini sağlamış, Mil
lî Kütüphane Genel Müdürlüğü Türk
Cild Sanatı ile ilgili bir araşt rinayı bir
broşür halinde yayınlayarak sergiyi
gezenlere dağıtılmasını mümkün kıl
mış, Gazi Eğitim Enstitüsü, modern

cildleme . çalışmaları ile ilgili eserieri
ile sergiye katılmış. Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü de, Ankara . Güzel
Sanatlar Galerisini Kütüphane Haftası
süresince bu sergiye ayırmıştı.
Serginin açılışında çok kalabalık
bir konuk kitlesi hazır bulundu. Millî
Eğitim Bakanlığı müsteşarları ile ge
nel müdürleri, kütüphaneciler, kütüp
hanecilik öğrencileri ve diğer konuklar
bu açılışa ' katılmışlardı. Açılış töre
ninde bir konuşma yapan Millî Eği
tim Bakanlığı Kültür . Müsteşarı Hüs
nü Cıntlı, serginin amacını, Türk cild
sanatının üstünlüğünü belirtmiş, sergi
nin hazırlanmasında ' emeği geçenlere
teşekkür etmiştir. Konuşmasını bitir
dikten sonra, Kültür Müsteşarı, ser
gi kordelâsının kesilmesini, eski Kül -
tür Müsteşarı Adnan Ötüken’den rica
etmiş, o da hayırlı ve uğurlu olması
dileğiyle sergiyi ' açmıştır.

Sergiyi gezenlere, eski .cild sanat
ları bölümünde Süleymaniye Kütüpha
nesi Müdür Yardımcısı Nimet Bay
raktar, yeni cild . sanatı bölümünde de
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölü
mü öğretmenlerinden biri tarafından
bilgi . verilmiştir.

Sergi, gezenlerin Türk cild sana
tının değeri karşısında hayranlık
duymalarına sebep olmuştur.

Prof. Dr. Ersoy’un Konferansı. —
TKD Ankara Şubesi, Beşinci Kütüp
hane Haftası içinde, bir konfeıans se
risi düzenlemişti. Bu konferansların
ilkini, DTCF Kütüphanecilik ' Kürsüsü
Profesörü Dr. Osman Ersoy’un vere
ceği «Gezici Kütüphaneler» konulu
konferans teşkil ediyordu.
25 Kasım 1968 Pazartesi günü saat
18.00’de, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı Konferans Salonunda verilen
bu konferansa, salonu tümüyle doldu
ran . kalabalık bir dinleyici .kitlesi ka
tılmıştı.
,
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Prof. Dr. Osman Ersoy, konferan
sında Gezici kütüphanelerin, kütüpha
ne hizmetini halka götürmedeki önem
ve değerini anlatmış, bu çeşit kütüp
hanelerin özellikle, Türkiye için büyük
hizmetler görmeğe aday olduğunu be
lirtmiştir. İlgi ile izlenen bu konferans
sonunda, dinleyenlerle konuşmacı ara
sında, konu ile ilgili sorular sorulma
sı ve bunlara cevap veı ilmesi şeklin
de yürüyen bir tartışma da yapılmış
tır.
.
26 Kasım 1968 Salı

Kütüphane Haftası'nm ikinci gü
nü de bir konferans vardı. Türkiye
Petrolleri A. O. Konferans Salonunda
verilen ve salonu tümüyle dolduran
yerli ve İranlı kalabalık bir dinleyi
ci kitlesi tarafından ilgi ile izlenir
bu konferans, DTCF Kütüphanecilik
Kürsüsü Doçenti Dr. Berin U. Yurdadoğ tarafından verilecekti. Dr. Yurdadoğ, Ekim ayı içinde İran’a gitmiş
ve ' Tahran Üniversitesi Kütüphanecilik
Bölümünde bir ay süre ile dersler
vermişti. Bu arada İran’ın bazı şehir
lerindeki kütüphaneleri de ziyaret et
mek, bunlar hakkında bilgi almak im
kânını bulmuştu. Konferans, bu gezi
nin verdiği izlenim ve bilgileri akset
tiriyordu.
Doç. Dr. Berin U . Yurdadoğ, İran
Üniversiteleri, İran’da kütüphanecilik
eğitim ve öğretimi, İran kütüphanele
ri hakkında, gözlemlerine dayanan bil
giler verdi. Konferans, ziyaret etmek
imkânını bulduğu Tahran, Isfahan ve
Şiraz şehirleri ve İran kütüphaneleri
ne ait renkli slaydlarla da desteklen
mişti. Böylece dinleyiciler, İran'ı bir
çok yönleriyle tanımak fırsatını elde
ettiler.

27 Kasım 1968 Çarşamba
Hafta'mn üçüncü gününde iki ay
rı faaliyet yer almıştt: Bir sergi ve bir
konferans.

Kütüphane Yapılan Fotoğraf Ser
gisi. — Kütüphane Haftası kutlama
çalışmalarını izleyenler saat 17.30’da,
Millî Kütüphane’nin Süreli Yayınlar
Okuma Salonunda toplandılar. Millî
Kütüphane, burada, V. Kütüphane
Haftası dolayısıyla bir sergi düzenle
miş ve dünyanın belli başlı kütüpha
nelerine ait plân ve fotoğrafları sergi
lemişti. Sergi büyük bir ilgi ile gezildi.
Prof. Baltacıoğlu’nun Konferansı. —
Millî Kütüphane’de açılan sergiyi ge
zen konuklar, saat 18.00’de, bu kütüp
hanenin büyük okuma salonuna geçti
ler. Burada, Kütüphane Haftası dola
yısıyla düzenlenen konferansların üçüncüsü, yurdumuzun tanınmış bilim
adamlarından ve eğitimcilerinden biri
olan Prof. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu
tarafından verilecekti. Konferans vakti
ne kadar, salon tamamiyle dolduğu gi
bi bir kısım dinleyiciler de ayakta
kalmışlardı. Prof. Baltacıoğlu, «Okut
ma psikolojisi» üzerinde konuşacaktı.
Konuşmacıya özgü esprilerle süs
lenmiş olan bu konferans büyük bir il
gi ile karşılandı. Konuklar, Prof. Baltacıoğlu’nun konuşmasını büyük bir
zevkle dinlediler.
28 Kasım 1968, Perşembe
Kütüphane Haftası'nın dördüncü
günü, daha önce plânlaştırılmamış bir
başka konferansı da beraber getirmiş,
böylece söz konusu günde iki ayrı kon
ferans yer almıştı.
Mr. Seyfüddin’in konferansı. —
Kütüphane Haftası’nın kutlandığı gün
lerde Ankara’ya bir konuk geldi. Bu
konuk Hindistanlı bir kütüphaneci o
lan Mr. Seyfüddin’di. Kendisi, Delhi
Üniversitesinde kütüphanecilik öğreni
mi görmüş, çalışmalarını kataloglama
ve tasnif konusu üzerinde yoğunlaş
tırmıştı. İngiltereye gidiyordu. Bu yol
culuğu sırasında Afganistan ve İran'a
uğramış, sonra Türkiye’ye gelmişti.
Ziyaret ettiği yerlerde kütüphaneleri
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geziyor, meslektaşları iİe tanışıyordu.
Ankara'da, Ankara Üniversitesi Rek
törlüğüne başvurmuş, böylece DTCF
Kütüphanecilik Bölümü ile ilişki kur
muştu. Kendisine Ankara kütüphanele
ri gezdirilmiş, bu arada da kütüphane
cilere bir konferans vermesi istenmiş
ti. Hindistanlı bir müslüman olan Mr.
Seyfüddin bu isteği kabul etti ve kon
feransını, perşembe günü saat 13.30
da verdi.
Millî Kütüphane Müzik Bölümü
salonunda verilen konferansı çoğu Kü
tüphanecilik Bölümü öğrencisi olan
bir kütüphaneciler topluluğu izledi.
Mr. Seyfüddin, Ankaralı kütüphaneci
lere, yine bir Hindistanlı kütüphaneci
olan Dr. S. R. Ranganathan tarafın
dan geliştirilmiş olan Colon . (İki nok
ta, yani :) sınıflaması ile Dewey Onlu
Sınıflamasını karşılaştıran bir konfe
rans verdi.

Borcaklı’nın konferansı. — Kutla
ma programı gereğince, perşembe gü
nünün konferansı TKD Genel Yöne
tim Kurulu üyesi ve Millî Kütüphane
Güzel Sanatlar Bölümleri Şube Müdü
rü Ahmet Borcaklı tarafından verile
cekti.
Saat 18.00e doğru konferansın ve
rileceği Hukuk Fakültesi'ne gelen ko
nuklar, semt elektriklerinin bir arıza
yüzünden sönmüş olduğunu gördüler.
Buna rağmen, Hukuk Fakültesinin
mumla aydınlatılan Konferans Salonu'nun büyük bir kısmı dolmuştu. Gü
zel bir rastlantı sonucu, elektrikler
saat tam 18.00’de yandı.

Ahmet Borcaklı, anzanın yeniden
vukubulması dolayısıyla bir kısmını
mum ışığında verdiği konferansında,
«yalardır özlemi duyulan millî bir ku
runuzdan söz ediyordu. Bu kurum,
«Türk Devlet Sinemateki» idi. Sinema
nın gelişimi üzerinde durarak ko
nuşmasına başlayan Borcaklı, Türk si
nemasının geçirdiği evreleri anlattı

ve sinemamızın bugün içinde bulun
duğu keşmekeşin henüz millî bir sinematek’e sahip bulunmayışımızdan
doğduğunu söyledi.
ilgi ile izlenen bu konferansın so
nunda, yurdumuzda çevrilmiş ilk film
lerden biri gösterilecekti. Bu konfe
rans için TKD Ankara Şubesi ile işbir
liği yapan Hukuk Fakültesi Sinema
Derneği, gösteri için «Mürebbiye»
adlı filmi seçmişti. Sessiz olan bu fil
min konusunu açıklayan biı yazı da,
konferanstan önce dinleyicilere dağıtıl
mış bulunuyordu.
Ahmet Borcaklı'nın daveti üzeri
ne kürsüye gelen Ordu Film Merkezi
Müdürünün, yaptığı filmle ilgili açık
lamadan sonra filmin gösterilmesine
geçildi ve yarım yüzyıllık bir geçmişi
olan bu film ilgi ile seyredildi.
29 Kasım 1968 Cuma
Beşinci Kütüphane Haftası dolayı
sıyla düzenlenen konferans dizisinin
son halkasını kütüphanecilik konu
sundaki araştırmaları ve çalışmaları
dikkatle izlenen ve bir süre Türk Kü
tüphaneciler Demeği başkanlığı da
yapmış bulunan Hukuk
Fakültesi
profesörü Dr. Yaşar Karayalçın’ın
«Üniversite ve İhtisas Kütüphaneleri
Arasında İşbirliği» konulu konferansı
teşkil ediyordu.
Profesör Karayalçın, saat 18.00’de,
Türkiye Petrolleri A. O. Konferans Sa
lonunda verdiği bu konferansında, ü
niversite ve ihtisas kütüphaneleri ara
sında hangi konularda ve nasıl işbir
liği yapılabileceği konusunu ele aldı;
daha sonra bu işbirliğini gerçekleştire
cek elemanların yetişmesi ile ilgili o
larak, 'kendisi tarafından hazırlanan ve
kanunlaşması için gerekli işlemleri
yürütülmekte olan «Üniversite Kütüp
haneciliği Kanun Tasam-sının esasla
rını izah etti.
îlgi ile izlenen bu konferanstan
sonra, dinleyenlerle Yaşar Karayal-
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çın arasında konu ile ilgili bir tartış
ma yapıldı. Bir buçuk saat kadar sü
ren bu tartışmayı da konuklar ilgi ile
izlediler.

30 Kasım 1968 Cumartesi

Kutlama Programı gereğince, Kü
tüphane Haftası'mn altıncı gününde
üç ayrı faaliyet yer alıyordu.

geçerek burayı gezen konuklar tesisin
semt halkına yararlı ve uğurlu olması
dileğiyle oradan ayrıldılar.

Emily Dean ve Sema Göksel Ödül
lerinin dağıtımı. — Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezun olanlara
verilmekte olan Emily Dean ve Sema
Göksel ödüllerinin dağıtımı töreni, ay
nı günün akşamı, DTCF Kütüphanecilik
Öğrencileri Kulübünce düzenlenen
«Kütüphanecilik Şenliği »iden önce, sa
at 20.00'de Türk Eğitim Derneği Anka
ra Koleji Salonunda yapıldı.

Varlık Mahallesi Halk Kütüphanesi’nin açılışı. — Ankara İl Halk Kütüp
hanesi, bir süreden beri açılış hazırlık
larını yaptığı Varlık Mahallesi Halk.
Kütüphanesinin açılış törenini de Kü
Törene, TED Ankara Koleji öğren
tüphane Haftası içine almıştı. Bu mü cilerinden kurnln bandonun çaldığı
nasebetle düzenlenen tören, kütüpha İstiklâl Marşı ile başlandı. Bandonun
ne olarak düzenlenen
Türkiye Göç diğer marşlarla da süslenen ve ilgi ile
menlere Yardım Derneği yapısının izlenen gösterisinden sonra, DTCF Kü
önünde başladı. Kütüphaneler ve Mil tüphanecilik Kürsü Profesörü Dr. Os
lî Kütüphane genel müdürleri ile DTCF man Ersoy kürsüye çıkarak, ' Bölüm
Kütüphanecilik Bölümü öğretim üyele mezunlarına her yıl dağıtılmakta olan
ri ve öğrencilerinin, bazı kütüphane Emily Dean ve Sema Göksel ödülleri
müdürlerinin, kütüphanecilerin, Anka nin burada yapılacak törenle kazanan
ra Millî Eğitim Müdürünün ve semt lara verileceğini belirtti. Önce Emily
sakinlerinin katıldığı tören Ankara İl Dean Ödüllerinin verileceğini söyle
Halk Kütüphanesi Müdürü Abdullah yen Dr. Ersoy, jürinin yaptığı değer
Savaşçı’nm bir konuşması ile açıldı. lendirme hakkında açıklama yapmak
Daha sonra . bir konuşma yapan Kütüp üzere Amerikan Kütüphaneleri Mü
haneler Genel Müdürü Abdülkadir Saldürü Mr. Robert M. Fresco’yu kürsü
gır, Ankara'nın yeni bir halk kütüpha
ye çağırdı. Mr. Fresco, Türkçe olarak
nesine kavuşmasından duyulan mem yaptığı yaptığı konuşmada, jürinin
nunluğu belirtti ve kütüphaneyi aç yaptığı çalışmaları anlatarak, neticede
mak üzere, DTCF Kütüphanecilik bunlardan birinin birinci olarak değer
Kürsü Profesörü Dr. Osman Ersoy’u lendirildiğini, bir diğerinin de ikinci
davet etti. Dr. Ersoy, yaptığı kısa bir olarak seçildiğini ' üçüncülük ödülünü
konuşmadan sonra kordelayı kese alabilecek bir teze rastlanmadığını açık
rek kütüphaneyi hizmete açtı. Bu ara ladı. Bundan sonra Prof. Dr. Osman
da, Türkiye Göçmenlere Yardım Der Ersoy, Emily Dean birincilik ödülünü
neği Başkanı da bir konuşma yapa- kaza, tan Hasan Duınan’ı kürsüye çağı
fak, İl Halk Kütüphanesinin göçmen- rarak konuklara tanıttı ve birincilik
■ lerle meskûn Varlık mahallesinde bir ödülünü kendisine vermek üzere TED
şube açarak halkın daha bilgili olma Ankara Koleji Genel Müdürü Burhan
sına yardımcı olmasını memnunlukla
Göksel’i kürsüye davet etti. Sayın Bur
karşıladıklarını ve bu eseri daha fay
han Göksel, ödül ve belgesini Haşan
dalı ve etkili duruma getirmek için Duman'a verdi. Kütüphanecilik Öğ
Halk kütüphanesiyle işbirliği yapma rencileri Kulübü ile Ankara Yüksek
ğa devam edeceklerini belirtti.
Öğretmen Okulu öğrencileri de ken
Daha sonra kütüphane salonuna disine birer . buket verdiler. Hasan
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Türk Kütüphaneciler Derneği Ge
nel Merkezi de, başarı gösteren bu öğ
rencilere verilmek üzere küçük birer
armağan hazırlamıştı. Kürsüye gelen
Genel Başkan Dr. Necmeddin Sefercioğlu, kendilerini, tebrik etti ve onla
rın şahsında, .Ankara ve İstanbul Kü
tüphanecilik Bölümlerinden bu yıl
mezun olan 50 yeni meslektaşlarını
sevgi ile selâmladıklarını ve kendile
rine «mesleğimize hoş geldiniz» dedik
lerini ' belirtti. Daha sonra Hasan Du
man'm armağanım Prof. Dr. Osman
Ersoy’un, Becehat Ercenk’in armağanı
nı ■ da Mr. • Fresco'nun vermesini rica
etli. Bunların verilmesi ile ödül ve ar
mağan dağıtımı töreni sona ermiş
oldu.

Emily Dean Armağanı 1968 yılı birin
cisi Hasan Duman ödülünü TKD Şeref
Üyesi sayın Burhan Göksel'den alırken.

»

Duman yaptığı kısa konuşmada, bu ö
dülü kazanmaktan duyduğu sevinci
beiirtti ve bu değerlendirmeye lâyık
olmağa çalışacağını söyledi. Daha son
ra ikincilik ödülünü kazanan Becehat Ercenk konuklara tanıtıldı ve
onun ödül ve belgesi de TKD şeref
üyelerinden emekli albay Halil Nuıi
Yurdakul tarafından verildi.
Sıra Sema Göksel ödünün veril
mesine gelmişti. Prof. Dr. Ersoy, bu
ödülün verilme şeklini anlattıktan son
ra, söz konusu ödülün Emily Dean
ikincilik ödülünü kazanmış olan Becehat Ercenk tarafından kazanıldığı
nı anlattı ve bu ödülü vermek üzere
de M.E.B. eski Kültür Müsteşarı Ad
nan Ötüken'i davet etti. Ötüken, Ercenk’in gösterdiği başarıları kutlayarak
ödülünü ve belgesini kendisine verdi.

1968 yılı Sema Göksel ödülü ile Emily
Dean ikincilik ödülünü kazanan Bece
hat Ercenk, TKD Şeref Üyesi sayın
Halil Nuri Yurdakul’dan E. Dean
ödülünü alırken.
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KÖK’ün Kütüphanecilik Şenliği.
— Ödiil v* armağanların verilmesin
den sonra, Kütüphane haftalarının bir
geleneği durumuna girmiş bulunan ve
her yıl DTCF Kütüphanecilik Öğren
cileri Kulübü tarafından düzenlenen
«Kütüphanecilik Şenliği »ne geçildi.
Şenlik, Bölüm öğrencilerinden
Gülçin Altay’m bir konuşması ile baş
ladı.
Bundan sonra, Ankara Koleji oyun
ekibinin gösterileri,
Kütüphanecilik
Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları
bir tablo, bir hafif batı müziği konseri,
Kütüphanecilik bölümü öğrenci ve me
zunlarının da içinde bulunduğu bir
oyun ekibinin Elâzığ oyunları ilgi ile
izlendi. Yüksek Öğretmen Okulu’ndan
bir kız öğrenci ile Kütüphanecilik Bö
lümü öğrencilerinden Ahmet Günay’ın • halk ' Türküleri konserleri büyük il
gi topladı. Öğrenciler, ayrıca şiirler ve
fıkralar sundular.
Kütüphanecilik Bölümü öğrencile
rinin bu Şenliği de, eskilerinde olduğu
gibi, ilgi ve takdir topladı.

1 Aralık 1968 Pazar

hane Haftası Adana'da, eski yıllara
göre daha canlı ve renkli bir şekilde
kutlanmıştır.
Kutlama çalışmalarına, 25 Kasım
çok yağmurlu geçtiği için, 26 Kasım
1969 Salı günü saat 10.00’da Atatürk
anıtına çelenk konularak başlanmış
tır. Çelenk koyma tör .nine, kütüphane
ciler ve diğer TKD üyeleri katılmış
lardır.

Aynı gün saat 14.00’de, TKD ve
Millî Kütüphane'nin işbirliği ile dü
zenlenen «Türk Sanatlarına Dair Eser
ler ve Türk Ressamlarından örnek
ler» sergisi, Adana Şehir Tiyatrosu Fuayyesinde açılmıştır. Yapılan açılış tö
reninde TKD Adana Şubesi Başkanı
Neyyire Akış bir konuşma yapmış,
bunu TKD Genel M. Yönetim Kurulu
üyesi ve Millî Kütüphane Okuyucu
Hizmetleri Ş. Müdürü İsmet Binark’ın
Batılı sanatçıların Türk Sanatına gere
ken önem ve değeri vermemesinin
yersizliğini belirten konuşması izle
miştir. Sergi, Adana Valisi Ömer Lütfi Hancıoğlu tarafından yapılan Türk
Sanatı, kitap ve kütüphane konulu kı
sa bir konuşmadan sonra açılmıştır.
Millî Kütüphanece gönderilen kitap ve
tablolardan müteşekkil sergi, Adana’lı
aydınlar tarafından ilgi ile izlenmiştir.

Haftanın son günü olan Pazar ak
şamı saat 20.30’da, Millî Kütüphane’nin büyük okuma salonunda, Millî
Kütüphane Müzik Bölümü ile TKD Ge
nel Merkezi’nin ortaklaşa düzenle
dikleri bir konser verildi. îlhan Özsoy
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü tarafından
verilen bu konserde, Haydn’m, Nevit
. Kodallı’nm ve Schubert’in eserleri su
nuldu.

Ayrıca, İsmet Binark tarafından, 1
Aralık 1968 Pazar günü bir konferans
verilmiştir. Konuşmacı bu konferan
sında, Matbaanın Türkiye'ye girişinin
sosyo-psikolojik sebepleri ve millî eğitim’de kütüphanenin yeri konularını
ele almıştır.

Ankara'nın sevilen Sanat Müziği
■ topluluklarından biri olan Özsoy Dörtlüsü'nün bu konseri, Millî Kütüpha
ne Salonunu tümüyle dolduran seçkin
bir topluluk tarafından ilgi ile izlendi.

TKD ve Sümerbank işbirliği ile ha
zırlanmış olan «sayfa belirtme kartlan»
da, kütüphaneler ve kitabevleri aracı
lığı ile dağıtılmıştır.

ADANA’da
Türk Kütüphaneciler Derneği Ada
na Şubesi’nin gayreti • ile, V. Kütüp

Adana basını, V. Kütüphane Hafta
sı ile yakından ilgilenmiş, hafta ile il
gili haber, röportaj ve makaleler ya
yınlamıştır.
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ADIYAMAN'da
V. Kütüphane Haftası’na, Adıya
man 11 Halk Kütüphanesi de, «Gün
lük Yaşayışımızda Kitaplar» ve «Fo
toğraflarla -Evimizin Kütüphanesi» ko
nulu iki sergi ile katılmıştır.
Halk Kütüphanesi
salonlarında
düzenlenen sergilerin açılış töreni 25
, Kasım 1968 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılmış ve sergiler Kütüphane
Haftası boyunca ziyarete açık tutul
muştur.

AMASYA'da
V. Kütüphane Haftası, Amasya'
da, Beyazıt Halk - Kütüphanesi Salonun
da açılan bir sergi ile kutlanmıştır. Ser
ginin düzenlenişine Amasya’da mev
cut ilk ve orta dereceli okulların da
katılması sağlanmış, Beyazıt Külliyesine yerleşmiş olan . Kütüphane’de, bu
yapının revak altları okulların düzen
ledikleri köşeler için ayrılmıştır. Kü
tüphane salonunda ise, Halk Kütüpha
nesi koleksiyonundan seçilen eserler
konulan ve yayınevleri dikkate alına
rak sergilenmiştir. Aynca ünlü kişi
lerle ilgili eserleri içine alan bir bö
lüm de meydana getirilmiştir. Bunlar
dan başka sergi yerlerine, kütüpha
nelerle, kitap ve okuma ile ilgili yazı
lar ve özdeyişler ' yerleştirilmiştir.
25 Kasım 1968 Pazartesi günü ya
pılan açıhış töreninde konuşmacılar
kütüphanelerin ülkemizin
kültürel
kalkınmasındaki yerini, kitabın ve oku
manın değerini belirten konuşmalar
yapmışlardır. Ayınca, öğrenciler kitap
larla ilgili fıkralar anlatmışlar, şiirler
söylemişlerdir.

1 Aralık 1968 Pazar akşamına ka
dar açık tutulan sergi AmasyalI aydın
lar tarafından ilgi ile izlenmiştir.
Sergiden başka. Kütüphane Hafta
sı boyunca, okullarda. Eğitim Mal
zemeleri Şubesince filmler gösteril
miştir.

Çevre basını da Hafta'ya gereken
ilgiyi göstermiş, haberler ve yazılar . ya
yınlamıştır.

BURDUR'da

’ V. Kütüphane Haftası dolayısıyla
Bürdur'da, Halk ve Çocuk Kütüphane
lerinde kitap sergileri açılmış, kütüp
haneleri toplu olarak ziyaret etmele
ri sağlanan öğrencilere ve diğer ziya
retçilere kitap ve kütüphanenin öne
mi' ve kütüphanelerin çalışmaları ko- .
nusunda konferanslar verilmiştir. . Ma
halli basın da Hafta'ya gereken ilgiyi
göstermiş, sergilerle ilgili haberler,
Hafta ile ilgili yazılar yayınlamıştır.
ISTANBUL'da
V. Kütüphane Haftası, İstanbul’
da, TKD . Şubesinin düzenlediği . bir
programa uygun olarak, toplantılar,
konferanslar, radyo - konuşmaları, film
gösterileri düzenlenerek ve sergiler açı
larak kutlanmıştır.
Hafta, 25 Kasım 1968 Pazartesi
günü . saat 17.30’da, Edebiyat Fakültesi
Genel Kütüphanesi salonunda düzen
lenen bir toplantı ile açılmıştır. . Bu
toplantıda, haftanın anlam ve önemi
ni belirten konuşmalar yapılmış, kitap
ve kütüphane üzerine sohbetler edil
miştir. - Çaylı olarak - düzenlenen bu
toplantıya, kalabalık bir konuk kitlesi
katılmıştır.
27 Kasım 1968 Çarşamba günü
saat 13.30'da, İstanbul ' Üniversitesi
Tıp - Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü
■SSminer salonunda düzenlenen toplan
tı, İstanbul ' Üniversitesi Rektörü
Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli ta
rafından açılmış, daha sonra da Prof.
Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu tarafından
«Üç Çeyrek Asır önce Kütüphaneler
Şehri İstanbul» konulu bir konferans
verilmiştir. Prof. Dr. Şehsuvaroğlu,
konferansı sırasmda, konferansının - il
gili olduğu döneme ait bir çok resmi
de, projeksiyonla dinleyicilerine gös
termiştir.
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25 Kasım 1968 Pazartesi günü sa
Yine 27 Kasım 1968 Çarşamba gü
nü, saat 18.(0)'de, İngiliz Kültür He at 18.00'de yapılan açılış toplantısında,
yeti Salonunda, «Elde Mevcut Kitap- •. Şube Başkanı Muttalip Dilmeç bir ko
lar», «İsteğiniz Üzerine» ve «Ben Bir nuşma yaparak haftanın anlam ve
Seyyar Kütüphaneciyim» adlı filmler önemini belirtmiş, daha sonra da, İz
mir Millî Kütüphanesi Müdürü Kemal
gösterilmiştir.
Özertem «Millî Kütüphane ödünç Ki
28 Kasım 1968 Perşembe sabahı taplar Servisi» konulu bir konferans
saat 9.00’da, «Kitap ve Kütüphane» ko vermiştir. Konferansın sonunda da bir
nulu bir radyo konuşması İstanbul film gösterilmiştir.
Radyosu tarafından yayınlanmıştır.
28 Kasım 1968 Perşembe günü
V. Kütüphane Haftası dolayısıy saat 18.00’de Atatürk 11 Halk Kütüpha
la, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde nesinde yapılan bir toplantı ile, bu kü
«Kütüphanecilikle İlgili Yayınlar Sergi tüphanemiz konuklara tanıtılmıştır.
si»,
Süleymaniye
Kütüphanesinde Toplantıya katılanlar, Kütüphane Mü
«Tezhipli Kitaplardan Örnekler Sergi dürü Ruhi Mutlu'nun yaptığı açıklama
si», Millet Kütüphanesinde «Yeni Ya yı dinlemişler ve kütüphaneyi gezmiş
yınlar Sergisi», Üniversite Kütüphane lerdir. Ayrıca, konuklara bir de film
sinde «İstanbul Üniversitesi 1967 - gösterilmiştir.
1968 Yılı Yayınları ve Yeni Satin Alı
Hafta çalışmalarına, 29 Kasım 1968
nan Yabancı Dilde Eserler» ve «Al
Cuma günü " yapılan " «Kütüphaneciler
bümler» sergileri, Eyüp Hüsrevpaşa
Kütüphanesinde «Son Çıkan Eserler Söyleşi Toplantısı» ile devam edilmiş
tir. Bütün kütüphanecilerin konuşma
Sergisi», Üsküdar Halk Kütüphane
cı olarak katılabildikleri bu toplantı,
sinde «Yeni Yayınlar Sergisi», Ameri
Kültürpark’taki Fuar Kütüphanesinde
kan Kız Koleji Kütüphanesinde de «Ya
yapılmış
ve kütüphaneciliğin meselele
kın Doğu Memleketleri Sergisi» açıl
ri,
kütüphanecilerin
dert ve umutlan,
mış ve bu sergiler bütün hafta bo
teklifleri bu toplantının tartışma konuyunca ziyarete açık tutulmuştur.
lannı teşkil etmiştir.
Bunlardan başka, İstanbul Üniver
TKD İzmir
Şubesi’nin V. Kü
sitesi Kütüphanesi Uzmanı Leman
tüphane Haftası’nı - kutlama programı,
Bakla, Erenköy Kız Lisesi’nde «Okul
Kültürpark Ada - Gazinosunda düzen
Kütüphaneleri», İstanbul 11 Halk Kü
tüphanesi memurlarından Erol Pekin lenen «Kütüphane Dostları Tanışma
de İstanbul Erkek Lisesi’nde «Kütüp Çayı» ile son bulmuştur. Çok seçkin
haneden Yararlanma» konulu birer ko bir konuk kitlesinin katıldığı bu çaylı
toplantı çok eğlenceli geçmiş, kütüp
nuşma yapmışlardır.
haneciler ve -kütüphane dostları böyle
TKD İstanbul Şubesi tarafından bir vesile ile bir araya gelmenin se
bastırılan pankartlar da, şehir otobüs vinç ve heyecanını paylaşmışlardır.
lerine ve şehir hattı vapurlarına a
KAYSERİ’de
sılmak suretiyle toplumun ilgisi «Haf
ta» üzerine çekilmeğe çalışılmıştır.
V. Kütüphane- Haftası, Kayseri’de
çeşitli " alanlarda - çalışmalar gösterile
İZMÎR'de
rek kutlanmıştır. TKD Kayseri şubesi,
IV. . Kütüphane Haftası dolayısıyla, Hafta münasebetiyle, kütüphanelerin
TKD ' İzmir Şubesi'nin "düzenlediği toplumdaki önçmli " yerini ve halkın
program şöyle uygulanmıştır :
eğitilmesindeki hizmetlerini belirten
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konferanslar düzenlemiş, okullarla iş
birliği ederek derslerde bu konunun
işlenmesini sağlamıştır. Ayrıca kütüp
hanelerle ilgili öğretici filmler gös
terilmek suretiyle halkın ilgisi kütüp
hanelere çekilmeğe çalışılmıştır. Hat kı kütüphanelerden yararlanmağa isteklendirmek ve okuma alışkanlığını
gdUrştirmek amacıyla, hafta boyunca
açık tutulan bir kitap sergisi açılmış
tır. Kitap ve kütüphanelerle ilgili öz
deyişler, Kütüphane Haftası'nm ama
cına, kitap ve kütüphanelere ait kısa
bilgiler ihtiva eden bir broşür, teksir
makinasile çoğaltılarak (10 bin adet)
halka dağıtılmıştır.
Hafta içinde köylere de gidilmiş,
köylülerle Hafta ile ilgili sohbetler
yapılmıştır-.

Mahallî basın da, gerekli ilgiyi
göstermiş ve kitap, kütüphane ve oku
ma ile ilgili yazılar, hafta ile ilgili ha
berler yayınlamıştır.

YALVAÇ'ta

V. Kütüphane Haftası, Yalvaç’ta
Halk Kütüphanesine " bağlı ünitele
rin gayreti ile, canlı bir şekilde kutlan
mıştır.
Yalvaç Merkezinde, Hafta boyuncagezilebilen bir sergi açılmış; "düzenle
nen bir programa uygun olarak üçe
merkezindeki bütün ilk ve orta dereceli
okulların bu sergiyi ziyaretleri sağ
lanmıştır. Sergi süresince, sergilenen
kitaplar iki defa değiştirilerek ilginin
artmasına çalışılmıştır.
Aynca, Kütüphane Haftasının baş
ladığı gün, bütün okullarda öğretmen
lerin Haftanın anlamını, kitabın, oku
manın ve kütphanenin önemini öğren
cilerine anlatmaları sağlanmıştır. Bele
diye hoparlöründen konu ile ilgili ola
rak yapılan konuşmalar, halkın toplu
ca bulunduğu yerlere, kahvelere, okul
lara asılan afişlerle bu faaliyet des
teklenmiştir.

İlçeye bağlı " Kumdanlı "Bucağı
merkezinde bulunan Halk Kütüphane
V. Kütüphane 'Haftası, Niğde’de, si Şubesi aracılğı ile, Kumdanlı - Orta
bir -kitap sergisi açılarak kutlanmış okulu ile İlkokulunda Hafta ile ilgili
tır. Niğde Halk Kütüphanesine - bağlı konuşmalar yapılması ve derslerde bu
şubeler bu sergi faaliyetine katılmış, konunun işlenmesi sağlanmış, ayrıca
ayrıca okulların Türkçe ve edebiyat Şube Kütüphanenin memuru tarafın
derslerinde Kitap ve kütüphanelerle il dan bir konferans verilmiştir. Kahve
gili konuşmalar yapılması sağlanmış
hanelere afişler asılmış, Hafta boyun
tır.
ca açık tutulan bir sergi düzenlenmiş
Hafta'yı halka benimsetme konu tir.
sunda çevre basınından da büyük öl
Yalvaç ilçesinin Bağkonak Buca
çüde yararlanılmıştır.
ğı merkeziyle Hüyüklü ve Sücüllü Ka

NİĞDE'de

ÜRGÜP’te
V. Kütüphane Haftası, Ürgüp’te
okullarda ve Belediye hoparlöründen
yapılan, kitabın, kütüphanenin ve oku
manın önemini ve ' değerini anlatan ko
nuşmalarla . " ve düzenlenen diğer "to
plantılarla kutlanmıştır.

Halk Kütüphanesinin şubesi bulu
nan köylerde de, Hafta ile ilgili soh
bet toplantıları yapılmıştır.

sabalarında bulunan Halk Kütüphane
si Şubelerince - buna benzer bir kutla
ma çalışması gösterilmiştir.
V. Kütüphane - Haftası çevirenin bü
yük ilgisi - ile karşılanmıştır.
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ
ORKESTRASI TKD YARARINA
KONSER VERECEK

Millî Eğitim Bakanlığı Kültür
Müsteşarlığı, TKD Genel Başkanlığının
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müracaatı üzerine, Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrasının vereceği kon
serlerden birinin Demek yararına ol
masını kararlaştırmıştır. Millî Eğitim,
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Mü
dürlüğüne bağlı bir kuruluş olarak
hizmet gören bu orkestranın, 17 Ocak
1969 Cuma akşamı saat 20.30’da vere
ceği bu konserde, solist olarak Johan
na Marthzy adlı tanınmış bir keman
virtüyözü bulunacaktır.

Konserin ilgi göreceği
tadır.

umulmak

MİLLİ KÜTÜPHANE GENEL MÜDÜR
YARDIMCILIĞINA SELAHATTİN
ÖNERLİ ATANDI
Millî Kütüphane Genel Müdür
Yardımcısı Hüsnü Gencosmanoğlu'nun
Millî Eğitim Bakanlığı müfettişliğine
tayin edilmesi üzerine boşalan göre
ve, Üsküdar Halk Kütüphanesi Mü
dürü Selâhattin önerli tayin edilmiş
ve Kasım ayı sonlarında görevine baş
lamıştır.
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ 50
YAŞINDA
Süleymaniye Kütüphanesinin, Süleymaniye Külliyesi içinde bir kütüpha
ne olarak hizmete açılışının 50'nci yıl
dönümü dolayısıyla, 26 Aralık 1968
Perşembe günü bir kutlama toplantısı
yapılmış ve bu münasebetle düzenle
nen «Türk Cild ve Tezhip Sanatları
Sergisi»nin açılışı yapılmıştır.
Çok seçkin bir konuk kitlesinin il
gi ile izlediği toplantıda, Kütüphane
Müdürü Halit Dener, kütüphanenin
tarihçesini ve çalışmalarını açıklıyan
bir konuşma yapmıştır (Konuşmanın
metni bu sayımızda yayınlanmakta
dır).

Daha sonra serginin açılışı yapıl
mış ve bu sergide sergilenen kitaplar
büyük bir ilgi ile " izlenmiş, ziyaretçileri
son derece memnun etmiş ve duygulandırmıştır.

Serginin gezilmesinden sonra, ko
vuklar şerefine çay verilmiş, toplantı
geç vakitlere kadar, neş'e içinde de
vam etmiştir.
MİLLÎ KÜTÜPHANE YAPISI İÇİN
PROJE YARIŞMASI AÇILDI

Bahçelievler semtinde, Son durak
çevresinde sağlanan 36.000 metrekare
lik arsa üzerine yaptırılacak olan yeni
Millî Kütüphane yapısı için, Bayındır
lık Bakanlığınca bir proje yarışması
açılmıştır. Türk mimar ve mühendisle
rinin katılacağı bu yarışma 15 Ocak
1969 tarihinde sona erecek ve yarışma
ya katılan projeler jüri tarafından
değerlendirilecektir.
TKD GENEL SAYMANI
Bültenimizin bundan önceki XVII.
Cilt, 3 ncü sayısmda verilen «TKD Ge
nel Merkez Yönetim Kurulu İşbölümü
Yaptı» başlıklı habere bağlı Yönetim
Kurulu üyeleri listesine, bir yanlışlık
eseri olarak, TKD Genel Saymanlığına
seçilen arkadaşımızın adının girmediği
çilen arkadaşımızın adının girmediği
anlaşılmıştır.

4 Eylül 1968 günü yapılan ilk Ge
nel Merkez Yönetim Kurulu toplan
tısında, Milli Eğitim Bakanlığı Kütüp
haneler Genel Müdürlüğü Şube Müdür
lerinden Muammer Ülker, Derneğin
Genel Saymanlığına seçilmiştir.
Okuyucularımızdan ve arkadaşı
mızdan, söz konusu yanlıklışktan do
layı özür dileriz.

