HABERLER

ADNAN ÖTÜKEN YURDA DÖNDÜ
Öğrenci Müfettişliği ve Külltür Ataşeliği görevleri ile üç yıldanberi Alman
ya da bulunan Millî Kütüphanemin kurucusu ve eski Müdürü Adnan Ötüken,
bu görevdeki kanuni süresini doldurarak, Ağustos i960 ayı içerisinde yurda dön
müştür.
Adnan Ötüken, kurucusu olduğu Millî Kütüphape’nin Müdürlüğüne yeni
den tâyin edilmiş ve bu göreve 17 Ağustos 1960 tarihlinde başlamıştır.

Bu tarihe kadar Millî Kütüphane Müdürlüğümü, 5439 sayılı kanunun ikinci
maddesi uyarınca, deruhte etmiş bulunan Dr. Müjgân Cunbur, eskiden olduğu
gibi Kütüphanemin «Yazıma ve Nadir Eserler Bölümü» şefliğini yapmaktadır.

«100 YILLIK TÜRK BASINI» SERGİSİ

Ağustos 1960 ayı içinde, öğretmen Fuat Süreyya Oral tarafından, «100 Yıl
lık Türk Basını» adını taşıyan bir sergi açılmıştır.

Millî Kütüphanemin geniş ölçüde yardım ettiği bu sergide, ilk özel Türk ga
zetesi olan «Tercüman-ı Ahval» dan . itibaren, yâni I860 dan beri yurdumuzda
çıkmakta olan1 gazete ve dergilerden örnekler verilmiştir.

Büyük bir koleksiyonun sergilendiği ve büyük bir ilgi ile karşılanan bu ser
ginin özelliklerinden biri de, sergiye girişin, ücrete tâbi oluşuydu. Giriş ücreti
olarak alman paralar, «Hâzineye Yardım» Kampanyasına verilmiştir.

I960 YILINDA KAZANDIĞIMIZ
«UMUMÎ KÜTÜPHANE» LER

*

Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere
göre, 1960 yılı başından beri Dinar (Afyon), Kuyucak (Aydın), Gerede (Bolu),.
Atabey (İsparta), 'Sütçüler (İsparta), Mucur (Kırşehir) ve Emet (Kütahya) da
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olmak üzere 7 yeni kütüphane açılmış; bu yıla kadar Özel İdare tarafından yö
netilmekte olan Mardin Memleket Kütüphanesi de Kütüphaneler Genel Müdür
lüğünce yönetilen «Umumî Kütüphane» 1er arasına katılmıştır.
Böylece, Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı «Umumî Kütüphane» lerin
sayısı 97 ye yükselmiş olmaktadır. Buna, özel idarelerce yönetilen 51, ' Vakıflar
ve şahıslar' tarafından . yönetilen 14 kütüphane de katılırsa, «Halk Kütüphanesi»
vasfındaki kütüphanelerimizin 162 ye baliğ olduğu görülür.
Ayrıca, mevcutlara ilâveten Ankara Vilâyetinde Kızılcahamam ve Urus’ta,
Nevşehir Vilâyetinde Narköy’de ve Niğde Vilâyetinde de Fe-rtek’te birer «Halk
İare Servisi» hizmete - girmiştir.

SİEGFRIED BEHREND’İN GİTAR RESİTALİ
Tanınmış Alman gitaristi Siegfried Behrend, Türk Kütüphaneciler Derne
ğimin davetini kabul ederek yurdumuzu ziyaret etmiş ve 13 Kasım 1960 Pazar
günü saat 20.30 da, Millî Kütüphane salonunda, Dernek adına bir resital ver
miştir.
»
Çok kalabalık bir müzik sever topluluğu tarafından ■ ilgi ile takibedilen bu
resitalde, «Milletlerarası Kütüphanecilik Seri Konferansları» nın ilkini vermek
üzere yurdumuza 'gelen Amerikan Millî Kütüphanesi (Library of Congress)' Mü
dür Yardımcısı Miss Lucile Morsch-da Derneğin şeref misafiri olarak bulun
muştur.
Yurdumuzda beşinci konserini veren bu Türk dostu gitarist, bu defaki re
sitalde, dinleyicilerine -şu eserleri takdim ' etmiştir :

Eski İspanyol dansları (Pavans, Fellia ve vacas-Torneo-Canairas-Düzenliyen: S. Behrend), «Laura Suave» (Fabritio Caroso), Lorena de Medici için dans
(Gitar için Do Major sonat’ - Niccolo Paganini), Andante ve Menueit (Joseph
Haydn), Chaconne. Re minor (J. S*Bach - ' Düzenliyen: S. Behrend).

15 dakikalık bir aradan sonra :
Prelüd - ve Etüd (Heitor Villalobos), «La Guıarda Guydadosa» (CastelnuovoTedesco), Cervantes için Capriccio (Gitar için Capriccio - Frederich Hartig),
Tientos (Werner Henze), Suite Castellana (Federico '■Torroba) ve İspanyol Dansı
(Siegfried Behrend).
Konserden sonra, Derneğimiz Genel Kâtibi Filiz Özdemir gitariste bir çiçek
demeti takdim etmiş; ayrıoa da ' misafirimiz, Dernek tarafından -ağırlanmıştır.
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«MİLLETLERARASI KÜTÜPHANECİLİK

SERİ KONFERANSLARI»
Dil ve Tarıh-Coğrafya Fakültesi Kütüpıhantcilik Bölümü, 1960-1961 ders yı
lma, Milletlerarası - bir teşebbüsü gerçekleştirmiş olarak girmiştir.

Kütüphanecilik Kürsüsü Profesörü Dr. Cari M. White’in devamlı ve ısrarlı
çalışmaları ile gerçekleşen bu teşebbüsle, dünyanın en şöhretli kütüphanecileri
nin yurdumuzu ziyaret ederek Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde konferans
lar vermeleri sağlanmıştır.
Türk kütüphaneciliğinin geleceği ve gelişmesi bakımından büyük faydalar
sağlıyacağı umulan «MiileUerarası Kütüphanecilik Seri K^nfı^ı^r^r^!^l<^rı>ma ait
program, konferansların gayesi- ile sağlıyacağı faydaları ve konferanslarla ilgili
tamamlayıcı bilgiyi - izah eden bir izahname ile birlikte, Ankara’da bylunan kütüphantciltrt ve ilgililere gönderilmiştir.

İlgililer tarafından büyük bir başarı olarak vasıflandırılan bu teşebbüsün
diğer bir özelliği de, organizasyonun Türkiye’ye hiçbir maddî külfet yükleme
miş olmasıdır. Belirtildiğine göre, konferans vermek üzere yurdumuza gelen
ve herbiri en -az 10 gün Türkiye’de kalmakta olan - bu güzide kütüphanecilerin
her türlü yol ve sair .masrafları kendi hükümetlerince karşılanmaktadır.
15 Kasım 1960 Salı günü başlamış olan bu konferanslar serisi,24 Ocak 1961
tarihine kadar devam- edecektir. Programda, bu süre içinde 9 konferans verile
ceği açıklanmıştır. Konferanslar, Salı günleri, saat 17.30 da verilmektedir.

Herbiri kendi memleketinde kütüphanecilik sahasında birer otorite olan bu
külüphantciltrin kendi dillerinde verdikleri- konferansların Türkçeye çevrilmiş
metinleri, konferansa girerken, dinleyicilere verilmektedir. Konferanslar tartış
malı olup, ' konferansçılara kütüphanecilikte;.- ilgili ' her türlü soru sorulabilmektedir. Konferans metinlerinin bir cilt içinde toplanarak Türk kütüphanecilik
literatürüne yeni ve değerli bir eser kazandırılacağı da öğrenilen hususlar ara
sındadır.,
'

Yeni ders yılına yeni bir hamle ile (Kütüphanecilik Kürsüsü olarak) giren
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün, Kürsü Profesörü
Dr. Cari M. White’in devamlı gayretleri ile sağlanan bu başarısı ve Türk Kütüp
haneciliğine yaptığı bu değerli hizmet, gerek Ankara Üniversitesi, gerekse kü
tüphanecilik çevrelerinde büyük bir ilgi ile karşılanmış, l a işte emeği geçenler
tebrike ve takdire mazhar görülmüşlerdir.

Miss Lucile Morsch, Millî Kütüphane önünde Milî Kütüphane Müdürü Adnan ©tüken
ve D. T. C. F. Kütüphaneciiik Kürsü Profesörü Dr. Cari M. White ile birlikte.
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]. LUCILE MORSCH’UN KONFERANSLARI :
«Miiletierarası Kütüphanecilik Seri Konferansları, Amerikan Millî Kütüpha
nesi (Library of Congress) Müdür Yardımcısı Miss Lucile Morsch’un 15 Kasım
I960 Salı günü saat 17.30 da verdiği «Amerika’da - Halk Kütüphaneleri» . konulu
konferansla başlamış bulunmaktadır.
Dil ve Tarih . Coğrafya Fakültesinin Abdülhak Hâmid salonunda verilen bu
konferansa, Ankara Üniversitesi Rektörü, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi De
kanı, fakülte öğretim üyeleri, Kütüphanecilik Bölümü öğrencileri, Ankara' Kü
tüphanecileri ve kalabalık bir dinleyici topluluğu katılmıştır.
Konferans başlamadan önce Fakülte Kütüphanecilik Bölümü Kürsü Profe
sörü Dr. Carl M,. White, Türkçe olarak yaptığı - kısa bir konuşma ile misafirlere
teşekkür etmiş, bilâhare kürsüye gelen bölüm asistanlarından Dr. 'Osman Ersoy,
«Kütüphanecilik Enstitüsü Müdürü ve Kürsü Profesörü Dr. Cari M. White, sîz
leri selâmlıyan sözlerine aşağıdaki hususları da ilâve etmemi islediler» - dedik
ten sonra şu konuşmayı yapmıştır.
«Bir sene önce bu salonda Kütüphanecilik Enstitüsünün kuruluşunun 5 inci
yıldönümünü kutlamak üzere toplanmış ve «Türkiyede Kütüphantciltr için Üni
versite Eğitiminin Geleceği» konusunu tartışmıştık. Berker, Dr, Müjgân Cunbur,
Fuat Uluğ ve Özer Soysal’ın bu toplantıda yaptıkları konuşmaların metinleri ile
Prof? Dr. Şinasi Altındağ, Uluğ İğdemir ve Cihat İren’in sonradan verdikleri ya
zılar toplanmış; hepsi bir arada bastırılmıştır.
Prof. Dr. White, kendi memleketlerinde önemli bir yolculuğa çıkan kimselere
arkadaşlarının hediyeler verdiğini söylüyor. 1960 ' • 1961 ders yılı içinde bir sö
mestr sürecek bu önemli seri konferanslara başlarken, konferanslarımızı dinle
meğe gelen değerli misafirlerimize ve meslektaşlarımda, biz de, 5 inci yıldönü
mü ile ilgili olarak bastırılmış olan bu eserden birer nüshasını - sunuyoruz. Ens
titü Müdürünün konuşması, geçen yıl, yıldönümü toplantısına katılan misafir
lere dağıtılmıştı. Para imkânsızlığı yüzünden onu bu eserle birlikte yeniden bastıramadık. Maamafih, bu etüd de, elinizde bulunan eserin arkasına eklenmiş
bulunmaktadır.
Kütüphanecilik Bölümü, diğer bölümlerle birlikte Fakültenin ve Üniversite
nin iyi ve kültürlü insanlar yetiştirmek konusundaki sorumluluklarını paylaş
maktadır, Kütüphanecilik Enstitüsü, 6 yıl evvel, Fakültemizdeki1 ve diğer fakül
telerdeki ilim adamlarımızın Kütüphanecilik konusundaki ileri görüşleri ve bu
bölüme olan ihtiyacı yakından hissetmeleri üzerine kurulmuştu. Bugün aramız
da bulunan sayın Rektörümüz Bölümümüzün gelişmesine çok yakın ve devamlı
bir ilgi göstermişlerdir. -Bu yakın ilgilerini Milletlerarası Kütüphanecilik Semi
nerini açmakla da ayrıca belirtmiş oluyorlar. Bundan ötürü, Prof. Dr. Cari M.
■White, sayın Rektörümüze en candan teşekkürlerini sunuyorlar.»
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Dr. Osman Ersoy’un bu kısa izahatını müteakip kürsüye gelen Ankara Üni
versitesi Rektörü Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin, yaptığı etraflı bir konuşma ile
«.Milletlerarası Kütüphanecilik Seri Konferansları» nı açmıştır. Rektörün ko
nuşması şudur:
«19. ncu yüzyılın meşhur düşünürlerinde

Thomas Carlyle, üniversitenin

bir kitap kolleksiyoııu olduğunu söylemişti.

Bu sözler ne o zaman tam gerçeği ifade ediyordu, ne de bugün eder. Üni
versite, hocalarla talebelerden ve bunların günlük çalışmalarını gerçekleştire
bilmek için ihtiyaç duyacakları çeşitli araçlardan vücut bulan bir ilim yuvasıdır.
Kitaplar, bu araçların bir kısmını teşkil eder.

Carlyle’lin sözleri, tam gerçeği ifade etmemekle beraber, 19. ncu yüzyılda
gittikçe artan bir önem taşımaya başlayan modern uygarlığın bir yönüne dilikati çekmektedir. İnsanların, bir zamanlar, nerede yaşamış olurlarsa olsun
lar, hiç kitapları bulunmadığı keyfiyetini tarihçiler bize hatırlatır dururlar;
ama gerçek o merkezdedir ki, insanların kitaplardan mahrum bulunması dev
ri tamamiyle maziye karışmış değildir. Antropoloji bilginlerinin yaptıkları in
celemeler. hattâ bugün bile kitapsız yaşiyan izole edilmiş küçük ioplumların
varlığını açıklıyor; üstelik bu toplumlar, kültür alanında bir hayli ileult-miş
olan memleketlerin uzak köşelerinde bulunmaktadır.
Bugün bütün uygar devletlerin ileri gelen vatandaşları, kitapları istedik
leri zaman bulmakta ve bunları bol bol kullanmaktadırlar. Bunlar çocukların
öğretimin temelini teşkil eden okuma yazmayı ve dili tanıtmak için kltapkitaplardan yararlanmaktadırlar. Çocuklar büyüyünce kendilerini fen ve sanat
konularındaki bilgilerle karşı karşıya getirmek için yine kitaplardan yarar
lanırlar. Öğrenimin daha yüksek derecelerinde kitaplar, artık, araştırma yapa
bilmek ve araştırma sonuçlarını ilim adamları ve fikir alanının ileri gelen di
ğer elemanları arasında yayabilmek için kaçınılmaz unsurlar haline gelirler.
Gerçekten- kitaplar bugün, endüstri, özel işyerleri veya resmî daireler gibi pra
tik alanda çalışan ve diğer sektörlerdeki vatandaşlara karşı taşıdıkları sorum
lulukları icap ettiği şekilde gerçekleştirebilmek için - gerek kendi memleketle
rindeki ekonomik ve sosyal durumlar hakkında doğru bilgi sahibi olmak lüzu
munu duyan kimseler tarafından gittikçe artan bir nispette kullanılmaktadır.

Özet olarak diyebiliriz ki, düzenli bilgiye duyulan ve bu tip bilginin kulla
nıldığı - yerlerde kitap, insan oğlunun fizik yapısı için beş gıdayı teşkil eden
ekmek kadar önemlidir.
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Modern kütüphaneler uygar insana kitaplarla diğer fikir ^mahsulü kay
nakların korunması, organize edilmesi ve kullanılması konusunda yardımcı ol
mak amacıyla doğmuş bulunmaktadır. Kitapların sayıca büyük bir artış gös
termeleri yanında gittikçe daha- fazla kullanılmaya başlanmaları keyfiyeti 19.
ncu yüzyılda- öylesine bir hadise olmuştur ki, 19. ncu yüzyıl - düşünürü Cariyle,
bu yeni hadisenin tesiri altında kalmaktan kurtulamamıştır. Dünyanın her
tarafından kendini gösteren kütüphanecilik hareketinin canlılık ve önemi, işte
hu devamlı ve ısrarlı artışın sonucu olarak - kabul edilmek gerekir.

Meslekîlerimizin tarihçesi, birbiri ardından kendini gösteren bir takım ih
tisaslaşmaların tarihçesidir. Özel şekilde yetiştirilmiş aydınların bilgilerini
tatbik mevkiine koymalarını icap ettiren yeni çalışma - konuları belirdikçe, bu
yeni konularda ihtisas yapan aydın gruplar teşekkül etmeğe başlamıştır. (Külüphantcilik harekâtının canlılığı da, birbiri - ardından bütün memleketlerde
yeni bir ihtisasın doğmasına yol açmıştır. Bu da, ilim adamları ile ve fikir ha
yatında ileri gelen -diğer elemanlarla birlikte çalışan ve kütüphanecilik bili
miyle kütüphane hizmetlerinin ilerlemesini kendileri için meslek sorumlulu
ğu olarak kabul eden kütüphanecilerin ihtisaslaşmasıdır.

Türkiye’de, memleketin ilerlemesi için kütüphanecilik biliminin ve kü
tüphane hizmetlerinin mükemmelleştirilmesi yönünde çalışan büyük kütüp
haneciler mevcuttur. Bu gayretlerimizde başarımızın en yüksek dereceye erişe
bilmesi için bu konuda başka memleketlerin neler yapmış ve neler yapmakta
olduğunu bilmek zorundayız. Bu da bizi, bugün burada başlıyacağımiz Mil
letlerarası Kütüphanecilik Seri Konferanslarının amacına getirmektedir.
Dost memleketlerin de yardımıyla Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bu sömestir Ankara’ya mesleklerinde, kendi memleketlerinin kütüphanecilik konu
sundaki fikir ve tecrübelerini bu aydın toplum önünde anlatmaya yetkili gö
rülecek kadar yükselmiş meşhur kütüphanecileri toplamaktadır.»
O rd. Prof. Suut Kemal Yetkin, konuşmasını Miss Lucile Morsch hakkında
bibliyografik bilgiler vererek bitirmiş ve konferansçıyı kürsüye davet etmiştir'.

Bundan sonra Miss Lucile Morselı, büyük bir ilgi- ile takip edilen ilk konfe
ransını vermiştir. Konferansı müteakip, konferansçıya çeşitli sorular sorulmuş
ve bu sorular da hatip tarafından cevaplandırılmıştır.

Miss Morsch, programa dahil bulunan ikinci konferansını, 20 Kasım 1960
Salı günü saat 17.30 da Fakültenin Konferans salonunda vermiştir. Ancak, Tür
kiye’de bulunduğu sırada Türkiye külüphantltrini tanımak hususunda büyük
gayret gösteren değerli kütüphaneci, İstanbul bölgesinde yaptığı seyahatler sı-
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sın Türkçe tercümesi Dr. Osman Ersoy tarafından okunmuştur. -Konferanstan
sonra sorulan soruları cevaplandıran konferansçı, konferansın sonunda yaptığı
kısa bir konuşmada, konferansını bizzat -takdim edemediği için dinleyenlerden
özür dilemiş ve konferansı nakleden Dr. Osman Ersoy ile sorulan -suallerin ce*
vaplarını tercüme eden Dr. Berin U. Yurdadoğ’a ve konferanslarını dinlemek
zahmetine katlanan misafirlere teşekkür etmiştir.
Konferansı müteakip, Türk Kütüphaneciler Derneği Yönetim. Kurulu üye
leri Miss Morch’la görüşmüşler ve Türk Kütüphanecileri adına, Türk dlişçil.iğinin güzel örneklerinden biri -olan bir çift gümüş sigara tablasını kendisine arma
ğan etmişlerdir. Değerli kütüphaneci, Türk Kütüphanecilerinin gösterdiği bu- ya
kınlıktan duyduğu memnunluğu belirtmiş ve teşekkürlerinin Türk kütüphane
cilerine ulaştırılmasını rica etmiştir.

Amerika Millî Kütüphanesi Müdür Yardımcısının verdiği ikinci konferansın
konusu şu idi: «Amerikada Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri.»

Miss LUCİLE MORSCH
Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi Müdür Muavini o
lan, Miss Lucile Morsch, -dünyanın sayılı büyük külüphantltrindtn biri olan
Kongre Kütüphanesindeki bu önemli mevkiine erişmeden önce Lowa- Devlet
Üniversitesinden mezun -olmuş; sonra da Columbia Üniversitesinde kütüpha
necilikten sırasile lisans ve master derecelerini almıştır. Yirmi yaşlarında
genç bir kütüphaneci iken, Amerika’da kütüphanecilik konusunda gittikçe ar
tan literatürü belirtmek için -bir bibliyografya hazırlamıştır. Bü eser -o- kadar
iyi hazırlanmış ve öylesine bir boşluk doldurmuştur ki, bugün dünyanın her
tarafında bütün büyük külüpnantltrdt bulunan ve daima ilâvelerle tazeliği
muhafaza edilen muazzam eserin özünü teşkil etmiştir. Miss L. Morsch’un ba
şarıları sadece şimdiki yüksek mevkiini sağlamakla kalmamış, vatandaşlarının
kendisine -daha başka şerefler de tevcih etmesine yol açmıştır. Türkiye’de ol
duğu gibi Amerikan kütüphanelerinde de önemli bir konuyu teşkil eden -kata
log ve tasnif alanında -gösterdiği fevkalâde önderlik dolayısile 1951 yılında
kendisine Margaret Mann Ödülü verilmiştir. Yakınlarda da Amerikan Kütüp
hanecilik Demeği Başkanı seçilmiştir. Bu, Amerikan kütüphantclltrlnln ve
rebilecekleri en yüksek payedir. Meslekî başarılar kazanma ve gerek memleke
tine gerek bütünüyle dünyaya gittikçe daha faydalı olma yolunda ilerlerken
çeşitli halk, -üniversite ve araştırma külüphantltrindt çalışmıştır.

İngiltere Westminster Halk Kütüphanesi Md.
Mr. LİONEL McCOLVİN
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II LİONEL McCOLVİNİN KONFERANSLARI
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik -bölümü tarafından tertip
lenen «Miiletierarası Kütüphanecilik Seri Konletanılaui»mn ikinci ' grubunu teş
kil eden iki konferans, İngiltere-Londra, Westminister Halk Kütüphanesi Müdü
rü Mr. Lionel McColvin tarafından, 6 ve 13 Aralık 1960 -Salı günleri saat 17.30 da
Fakültenin «Camlı Köşk» -adı verilen salonunda verilmiştir.
6 Aralık 1960 salı günü -saat 17.30 da verilen ilk konferansı Millî Eğitim Baka
nı Prof. Bedrettin Tuncel, bir konuşma ile ' açmış, kütüphaneciliğin - ve Dil
ve Tarih - Coğrafya Fakültesindeki kütüphanecilik eğitim ve - öğretiminin son
yıllardaki gelişmesi üzerinde durduktan sonra sözü «Milletterurası Kütüpha
necilik -Seri Konferanslarına -getirmiş ve bu teşebbüsün önemini belirttikten
sonra ogün ilk konferansını verecek olan Mr. McColvin’i misafirlere takdim
etmiştir. Konferansçı hakkında geniş. biyografik bilgiler veren bakan, ken
disini kürsüye dıâvet etmiştir.

Bakanın takdiminden sonra kürsüye -gelen Mr. Lionel McColvin, «İngilter^de Halk Kütüphantltri» konulu ilk konferansını vermiştir. İlgi ile takip

Mr. LÎONEL MçCOLVİN

Mr. Lionel McColvin

1938 denberi

şehri Halk Kütüp

hanesi Müdürüdür. Bu tarihten ö.nce de Londra’nın ve diğer büyük şe
hirlerin kütüphanelerinde önemli görevlerde bulunmuştur. Amerika Bir
leşik Devetleri, Avustralya. Yeni Zelanda, - Almanya, Ortadoğu, Norveç ve
İsveç’e yaptığı ziyaretler sırasında, bu memleketlerde, kütüphane sevk
ve idaresi alanında araştırmalarda -bulunmuştur.
Mr. -McColvin, bilhassa Millî ve Mahallî Kütüphaneciler Dernekleri
nin - başkanı, Milletlerarası Kütüphane Dernekleri Federasyonları Asbaşkanı -olarak birçok fahrî hizmetlerde bulunmuş; Millî Merkez Kütüp

hanesi, UNESCO, Merkez Müzik - Kütüphanesi v.s. gibi çeşitli millî ve
beynelmilel kurumların Yönetim ' Kurullarında -hizmet etmiştir. 1952 yı
lında İngiltere Kütüphaneler Derneği -Başkanı idi.

Kendisi, kütüphane ve kütüphanecilikle ilgili birçok eserin de ya
zarıdır.
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edilen bu konferans sonunda, dileyiciler tarafından sorulan sorular konferans
çı tarafından cevaplandırılmış; halk kütüphaneleri ile halk eğitimi münasesebetleri ile ilgili olarak sorulan bir soru üzerine, Millî Eğitim Bakanı Prof,
Bedrettin Tııncel de bu- konudaki tartışmaya katılmış ve konferansın sonu,

Türk Kütüphaneciliğinin meselelerini ele alan faydalı bir tartışmaya sahne ol
muştur. Bu tartışmanın, Millî Eğitim Bakanlığını işgal eden sayın Prof. Bed
rettin Tuncel’in huzurunda ve onun iştirakiyle yapılması, kütüphaneciliğimi
ze ait -meselelerin Millî Eğitimlin en yüksek makamına ulaştırılması bakımın

dan dikkate değer görülmüştür.
13 Aralık 1960 Salı, günü verdiği, ikinci konferansta Mr.- MeColvin- umu
mî olarak İngiltere kütüphaneleri ve İngiltere kütüpnuntciliği üzerinde dur

muş, kütüphaneciliğin İngilteredeki meseleleri ve tatbikatı ile ilgili entere
san bilgiler vermiştir. Bu konferansın -sonunda da, hatibe çeşitli sorular so
rulmuş ve bunlar konferansçı tarafından vukufla cevaplandırılmıştır.
Konferanstan sonra, Türk Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kurulu üye
leri kürsüye gelmişler ve Derneğin Türk Kütüphanecileri adına armağan efr
meği kararlaştırdığı tarihi 'Türk kıhçla^ı^ü modelinde gümüş bir kit^ıap uçuv
oağı, Yöntl,i>m Kurulu başkanı İsmet - Parmaksız.oğlu -tarafından «Türk Külüphuntciltrinln naçiz bir armağanı ve Türk Kütüphanecilik Seferberliğimin
bir -sembolü olarak», Lionel McColvin’e takdim edilmiştir.

III. DİĞER KONFERANSLAR :

Milletlerarası Kütüphanecilik Seri

Konferanslarımdan

Aralık 1960 ayı

içinde verileceği daha önce yayımlanan programda belirtilen 1 konferans, kon
feransçımın memleketimize gelememesi yüzünden verilememiştir. Bu k^e^^^t-t
rans, İtalya - Roma Kitap PuIuIoİİ Enstitüsü Müdürü Prof. Mozioli tarafın
dan verilecekti.
.

Yine, programda, 3 ve 10 Ocak 1961 lurihltrindt Kanada- Vancouver Halk
Kütüphanesi Müdürü Mr. Grossman tarafından verileceği belirtilen 2 konfe
rans da. aynı sebeple iptal edilmiştir.
Serinin son iki konferansı, 17 ve 24 Ocak 1961 turihltrindt (Salı günleri)
Batı Almanya Westfalen Kütüphanecilik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rudolf
Juchhoff 'tarafından verilecektir.
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MIS'S LUCILE MORSCH’UN ZİYARETLERİ

Amerikan Millî Kütüphanesi (Library of 'Congress) nin Müdür yardımcısı
Miss Lucile Mcrch, Dil ve Tarih _ Coğrafya Fakültesi K'ülüpıhunecllik Bölümü
tarafından tertiplenen «Miiletteraraası Kütüphanecilik ıSeri Konferansları»
münasebetiyle Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
12 Kasım 1960 Cumartesi günü akşam üzeri Esenboğa Hava Alanında,, - Kü
tüphanecilik Kürsüsü profesörlerinden Miss A. E. Markley, Millî Kütüphane
Müdürü Adnan Ötüken, Türkiye Amerikan Kütüphuntltrl Müdürü Miss
Anne Davis. Amerika’nın Ankara Kültür Ataşesi, Millî Kütüphane Uzmanla
rından Neclû Atasağun ve Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerinden Gülşen Allıoğlıı lurafındun karşılanan Miss Morsch 13 Kasım 1960 Pazar günü, Çankaya
Köşkünü, Amtkabrl, Arkeoloji Müzesi’ni ve şehrin görülmeğe değer diğer yer
lerini ziyaret etmiştir.

14 Kasım 1960 Pazartesi günü saat 16.00 da Millî Kütüphaneyi ziyaret
eden Miss Morsch önce kütüphanenin bölümlerini ziyaret ederek çalışmaları
incelemiş, daha sonra Müzik Bölümü salonunda kütüphane mensuplariyle
toplu bir sohbet yapmıştır. Bıu sohbet sırasında, Amerikan Millî Kütüphane
si Müdür Yardımcısına, Millî Kütüphane mensupları tarafından çeşitli -soru
lar sorulmuş, bunlar misafir tarafından cevaplandırılmıştır.
15 Kasım I960 Salı günü Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Abdülhak HiL

mid Salonunda Milletlerarası Kütüphanecilik Seri Konferanslarımın ilk konfe
ransını veren misafir kütüphaneci, 16 Kasım- 1960 Çarşamba -günü İslanbul’u git
miş ve 19 Kasım 1960 u kadar orada kalarak İstanbul kütüpnuneltrlndt ince
lemelerde bulunmuştur. İstanbul'un tarihî ve turistik mahallerini de ziyaret
eden Miss Morsch, 19 Kasım 1960 tarihinde Ankaraya dönmüş ve 20 Kasım
1960 Pazar günü, Ankara Amerikan Kütüphanesinin yeni binasına taşınma
sı münasebetiyle yapılan törene katılmıştır.

İstanbul’daki tetkikleri sırasında rahatsızlanan misafir kütüphaneci, pa
zar gününü istirahatle geçirmiş ve 22 Kasım 1960 Sah -günü Dil ve Tarih-Coğrafya rakültesi Konferans Salonunda, Milletlerarası Kütüphanecilik Seri Kon
feranslarının İkincisini vermiştir.

Misafir kütüphaneci, İstanbul Amerikan Erkek Kolejinde «Amerikadakl
İlim ve Araştırma Kütüphaneleri» konulu bir konferans vermek üzere davet
edildiği İstunbul’u gljmek üzere, 23 Kasım 1960 Çarşamba günü sabahı Anka
ra’dan ayrılmıştır. Bu -gezileri sırasında, Amerikan Millî Kütüphanesinin Mü
dür Yardımcısına ' kendisi gibi bir kütüphaneci olan eşi de refakat etmekte idi.
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Amerikan Millî Kütüphanesi (Library of ' Congress) nin Müdür yardımcısı
Miss Lucile Morch, Dll ve Tarih _ Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü
tarafından tertiplenen '«MiiletleraraıSl Kütüphanecilik ıSeri Konferansları»
münasebetiyle Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
12 Kasım 1960 Cumartesi günü ' akşam -üzeri Esenboğa Hava Alanında, Kü. lüphuntcillk Kürsüsü profesörlerinden Miss A. E. Markley, Millî Kütüphane

Müdürü Adnan Ötüken, Türkiye Amerikan Kütüphaneleri Müdürü Miss
Anne Davis. Amerika’nın Ankara Kültür Ataşesi, Millî Kütüphane Uzmanla
rından Neclû Atasağun ve Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerinden Gülşen Allıoğln lurufındun karşılanan Miss Moı-sch 13 Kasım 1960 Pazar günü, Çankaya
Köşkünü, Anıtkabri, Arkeoloji Müzesi'ni ve şehrin görülmeğe değer diğer yer
lerini ziyaret etmiştir.
14 Kasım 1960 Pazartesi günü saat 16.00 da Millî Kütüphaneyi ziyareti
eden Mlss Morsch önce kütüphanenin bölümlerini ziyaret ederek çalışmaları
incelemiş, daha sonra Müzik Bölümü salonunda kütüphane mensuplariyle
toplu bir sohbet yapmıştır. Bu sohbet sırasında, Amerikan Millî Kütüphane
si Müdür Yardımcısına, Millî Kütüphane. mensupları tarafından çeşitli soru
lar sorulmuş, bunlar misafir tarafından cevaplandırılmıştır.
15 Kasım I960 Salı günü Dil ve Tarih - Coğrafya FaküUesi Abdülhak Hâmid Salonunda Milletlerarası Kütüphanecilik Seri Konferanslarımın ilk konfe
ransını veren misafir kütüphaneci, 16 Kasım 1960 Çarşamba -günü İstunbul’u git
miş ve 19 Kasım 1960 a kadar orada kalarak İstanbul kütüphuntltrindt ince
lemelerde bulunmuştur. İstanbul'un tarihî ve turistik mahallerini de ziyaret
eden Miss Morsch, 19 Kasım 1960 tarihinde Ankara’ya dönmüş ve 20 Kasım
1960 Pazar günü, Ankara Amerikan Kütüphanesinin yeni binasına taşınma
sı münasebetiyle yapılan törene katılmıştır.

İstanbul’duki tetkikleri sırasında, rahatsızlanan misafir kütüphaneci, pa
zar gününü istlrahatle geçirmiş ve 22 Kasım 1960 Salı günü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Konferans Salonunda, Milletlerarası Kütüphanecilik Seri Kon
feranslarının İkincisini vermiştir.
■

Misafir kütüphaneci, İstanbul Amerikan Erkek Kolejinde «Amerikadaki
İlim ve Araştırma Kütüphaneleri» konulu -bir konferans vermek ıüzere davet
edildiği İstunbul’a gitmek üzere, 23 Kasım 1960 Çarşamba günü sabahı Anka
ra’dan ayrılmıştır. Bu -gezileri sırasında, Amerikan Millî Kütüphanesinin Mü
dür Yardımcısına ' kendisi gibi bir kütüphaneci olan eşi de refakat etmekte idi.
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Mr. McCOLVİN’İN TÜRKİYE’DEKİ ZİYARETLERİ

«Milletlerara.tı Kütüphanecilik ' Seri Konferansları» münasebetiyle yurdu
muzu ziyaret eden İngiltere Westminster Halk K'ülıüphuntltri Müdürü Mr. Lioonel McColvin, yurdumuzda kaldığı süre içinde, verdiği iki konferansın yanın
da, külüpnan.tcillklt ilgili çeşitli ziyaret ve incelemelerde de bulunmuştur.
Misafir Kütüphaneci, 4 Aralık I960 Pazar günü, Kütüphaneler Genel Mü
dürü Aziz Berker, Dil ve Tarih Coğrafya-Fakültesi Kütüphanecilik Kütüpha
necilik Bölümü Kürsü Profesörü Dr. Cari M. White ve Kürsü asistanlarından
Ik. Berin U. Yurdadcğ’la birlikte Ürgüp’e gitmiş, Ürgüp Tuhtlnağa Kütüpha
nesine bağlı Gezici Köy İare Servislerinde incelemeler -yapmış, -yeni kurulan
iki Gezici Köy kütüphanesinin -açılışında da hazır bulunmuşutr.
Pazar ve Pazartesi günü incelemelerine devam eden Mr. McColvin, 6 Aran
lık 1960 Sah günü, kendisine refakat eden Türk Kütürhuntciltrl ile birlikte,
Nevşehir yoluyla Ankar^ya dönmüş ve aynı gün saat 17.30 da, D.T.C.F. deki ilk
konferansım vermiştir.

Misafir Kütüphaneci, 7 Aralık 1960 Çarşamba günü saat 17.00- de, Millî
Kütüphaneye Yardım Derneği tarafından şerefine verilen çayda -hazır bulun
muş, burada, Ankara kütürhaneciltrl ve Kütüphanecilik Bölümü Öğrencileri
ile kütüphanecilikle ilgili hasbıhaller yapmıştır.
10 Aralık 19-60 tarihine kadar Ankara’da kalan ve Ankara’nın görülecek
yerleri ile çeşitli kütürhuntltrini ziyaret eden Mr. McColvin, bu tarihte Kon
ya’ya- gitmiş ve Mevlâna Haftutı'nın ilk törenlerinde hazır -bulunmuştur.
13 Arallk 1160 da Ankkar’ya dönen ve D.T.C.F. ddki ikinci konltranıını ween
kütüphaneci, 14 AralıkTa İstakbul’u -gitmiş ve buradaki kütüphaneleri ziyaret
etmiştir. 18 nru.lIk tarihine kadar İstanbulMa kaln Mr. McColvin, 15 Aralık
1960 Perşembe günü, İttunbul'daki İngiliz Türk Kültür Derneğinde «İngilte
re Halk Kütürhımeltri» ilgili bir konferans da vermiştir. Bu kokttruktta. 100
den fazla İstanbul kütürhunecitlnin dinleyici sıfatıyla hazır bulunduğu öğre
nilmiştir.

Dr. OSMAN ERSOY DOÇENT OLDU

Dil ve Turih-Coğrufyu Fakültesi Kütüphanecilik Kürsüsü nsiı:taklarmduk
Dr. Osman Ersoy, doçent olabilmek için -geçirilmesi gereken bütün imtihanları
baş-arı ile tamum.la.nış ve «doçent» ünvanım kazaknışlır. ,
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«XVIII. ve XIX. Yüzyııiarda Türkiye’de Kâğıt» adlı doçentlik - tezini Mar£
tevdi eden Dr. Osman Ersoy, Mayıs 1960 da girdiği
yabancı dil imtil^f^:mnı -başarı ile vermiş ve doçentlik tezi, Ord. Prof. Dr. Aydın
Sayılı, Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Nusret Hızır, Prof. Dr. Mümtaz Turhan
ve Prof. Dr. Halil Vehbi EralpTen kurulu doçentlik »ü.risl turafıkö'uk incelenölklen sonra, jüri heyetinin 14 Ekim 1960 tarihli lopluntıtlköu kabul ,edllmiştir.
1960 - -da ilgili makama

147 öğretim üyesinin, görevlerinden affı ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesi
üzerine, bu jüride bazı değişiklik yupılm.ası -gerekmiş ve Ord. Prof. Dr. Aydın
Sayılı, Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Cari M. White, Prof. Dr Halil Vehbi
Eralp, Prof. Dr. - Mucit - G<ökberk'ltk müteşekkil olarak teşekkül ' eden yeni jüri
Heyeti önünde doçentlik imtihanı (Colloquium) nı 29 Kasım - I960' tarihiköt
başarı ile sona erdirmiştir.
'
2 Aralık' 1960 Cuma günü suuI -11.00 de, Kütüphanecilik 'Bölümü ders salo
nunda, bu ifr-eyet huzurunda ilk açık doçentlik dersini vermiş olan Dr. Osman
Ersoy, - -bu lurihttk sonra, D.T.C Fakültesinin doçentleri ' arasına katılmış- bu
lunmaktadır. Doçentlik dersinin konusu «Kütüphanelerin Çağımızdaki Önemi»
olarak tesbit edilmişti.

MİLLÎ KÜTÜPHANE ’ DE ATATÜRK KİTAPLARI SERGİSİ
Her beş yılda bir olduğu gibi, Millî Kütüphane, bu yıl -da, 10-19 Kasım
1960 turihltri urutıköa açık tutulan bir «Atatürk Kitapları - Sergisi» açmıştır.

Sergide, Atatürk hakkında yazılmış yerli ve yabancı kitaplarla, Atulürkle
ilgili süreli yayınlar ve süreli yayın kupürleri -sergilenmiştir.

Sergi, «Atatürk - Haftası» nda, AnkaralIların büyük bir ilgisi ile karşılan
mıştır.
-

ÇOCUK KİTAPLARI SERGİLERİ
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, nıkkara'diu bulunan yabancı kültür heyet
lerinin de katıldığı bir «Çocuk Kitapları Sergisi» açmıştır.
.

«Dünya Çocuk Kitapları Haftası» dolayısiyle, Numıkktmul İlk-Orta okulun
da. açılan bu sergi ,çocuklar ve ebeveynleri tarafından ilgi ile- .ı^t^ıiil^i^i^'^ir.
Bu cümleden -olmak üzere, Niğde Umumî Külürhukesindt de bir «Çocuk
Kitapları Sergisi» açıldığım memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.

f
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’ Küıtürhuke Müdürü Abdülkadlr Köylü, gönderdiği bir - telgrafla - Türk Külürhuktciler Derneği -Yönetim Kurulu üyelerini de serginin -Uçılışıka davet et
mişse de, çok arzu edildiği halde bu duvete icabet imkânı .bulunamamıştır.

BAHÇELİEVLER LİSESİNDE KÜTÜPHANECİLİK • ÖĞRETİMİ
Deneme öğretim ve eğitimi yapmakta olan liselerimizden biri olan Bahçelievltr Lisesi, bu yilki programına bir de «kütürhuııtcilik»■ -dersi koymuş bu
lunmakladır. Ders, - Millî Kütüphane Uzmanlarından olup - 5439 sayılı kanun
gereğikce bu lisede öğretmenlik yapan Madde Özıg^nuy lurufıkduk verilecek
tir.

Deneme liselerinde öğrenciler, ilgi duydukları derslerin eğitimine tabî tutulnukla, -diğer derslerin eğitiminden muaf olmaktadırlar. Öğrenildiğine gö
re kütürha.ktcilik -dersi -de öğrencilerin ilgisine mazhar olmuş 've 48 öğrenci
bu -derse ' devam etmek isteğinde bulunmuştur.

Ealıceliev]!er
lisesinde başlıyan bu müsbet hareketin diğer
■
* okullarımızda
da tatbik sahası bulacağı umulmaktadır.

KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜNE RAĞBET FAZLALAŞTI
Bu ' yıl kürsü - eğitimine tâbi oIuc Dil ve Tarih-Ooığ-ufyu Fakültesi Kütüp

hanecilik Bölümü büyük bir rağbetle karşılanmaktadır, Kokulan birçok kayıt
lara rağmen, 150 kadar öğrencinin bu - bölüme kaydolduğu öğrenilmiştir.

.

Öğrencilerin gösterdikleri bu ilgi

mtmnukiyellt karşılanmakla

beraber

öğretim kadrosu ve yer bukımıkduk büyük -bir problemle karşı karşıya gelinme
si ihtimali ilgilileri düşündüren bir husus olmaktadır.

1628-1656 YILLARI İÇİNDE YAYIMLANAN ESERLER

Millî - Eğitim Bakanlığı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü çok

ilgi çekici bir istatistik yayımlamıştır. 1928 -de kabul edilen ' yeni Türk harfleri
ile basılmış olan eserler- 1111x101 etraflı bilgi veren bu ltlallstlğe göre, aradan
geçen -31 yıl içinde yurdumuzda yayımlanan eserlerle sayısı (75.859) dur.
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Kltup suyılurınik yıllara göre tasnifi şöyledir :
1928-1933 yılları urusıedu 6237
yUlardu ise durum şöyledir : 1934
2106 âdet, 1937 de 2512 adeti 1938
2370 adet, 1941 de 2339 adet, 1942
3072 adet, 1945 de 2621- adet. 1946
2322 adet, 1949 da 2461 adet, 1950
2447 adet, 1953 de 3266 adet, 1954
3080 udet, 1957 de 2630 adet, 1958

çser yayımlanmıştır. Bundan sonraki
de 1530 adet, 1935 de 1741 adet, 1936 dâ
de 2731 udet, 1939 du 2831 adet, 1940 d?J
de 2104 adet, 1943 de 2804 adet, 1944 de
du 2730 adet, 1947 de 2436 adet, 1948 de
ıd.e 2363 adet, 1951 de 2182 udet, 1952 de
de 3585 adet, 1955 de 3250 udet, 1956 du
de 3925 adet, ve 1959 du 4124 udet.,

İstatistikte,' konulurla ' ilgili rukamlur -du yer almaktadır. Ancak, 1928-1933
yıllarındı - çıkan eserlerle, Türkiye Bibliyografyasının çıkarılması işinin Der
leme Müdürlüğünden Millî Kütürhıne Bibliyografya Enstitüsüne devrinin ilk
yıllarını rastladığı için BiibLlyogralyLallurınik hazırlanması geciken 1953- ve 1954
yıllarını ait sistematik tasnif bilgileri bu istatistiklerle dışındı bırakılmıştır.
• 1953 ve 1954 ' yıllarına ait bibliyografyalar da Millî Kütüphane tırufıköak yuyımlanmış bulunduğunu göre, Derleme Müdürlüğünün bu istatistik içindeki boşluğu
doldurması ve istatistiği -dulu sıhhatli bir hâle getirmesi mümkün olacaktır sunırız. Bir ek istatistikle. bu iki yılu - uit bilginin - de ilgililere duyurulması dile
ğiyle, 1928-1933 ve 1953-1954 yıllan dışındaki yıllarda yuyLm^unmış' eserlerin sis*
temutik tasnifdekl sayılarım verelim :•
.
'
'
Genel konulu eserler : 2642, Felsefe-Ahlâk: 879, Din-İlâhiyut: - 1627 Sos
yal bilimler: 16974, Dil ' bilimleri: 1886, Nazarî bilimler: 3237, Tatbikî bilimleri?
9735, Güzel sakâllar-eğlence-sror: 2171, Edebiyat: 11723, Tarih Coğrafya-Biyografya: 5241. (Umumî toplamı veren 75.859 rukumınu ulaşabilmek için, 1928-1933
yıllan arasında çıkan 6297, 1953 yUlnda çikun 3266 ve - 1954 yılında çıkan
3585 eserle, 1939-1948 yılları ırus.ıköı yayımlanıp sistematik -tısnlte tabî kılın
mamış 6596 risalenin bu - rakamu eklenmesi gerekmektedir.)

Görüldüğü- üzere, 'bu istatistik sadece kitup - ve risaleleri içine almakta,' bu
31 yıl içinde yayımlanmış süreli yayınlar verilen bilginin dışında - bulunmukta.. dır. Derleme ' Müdürlüğünün ' süreli yayınlar için de böyle - bir istatistik yuyim-

luyacağı tıkılnıktudır.

EFLÂTUN CEM GÜNEY ŞEREF PAYESİ ALDI
Türk çocuk edebiyatının önde yazarlarından «Masul babası» Eflâtun Cerp
Güney, Türkiye’de «Anders Mükufâtı» udiyle bilinen «Anders Payesi Şerefi
Diploması - ve Dünya - Çocuk Edebiyatı Sertifikası» m,’ ikinci defa -oluruk, Do-
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ğankırd.tş yayınları urasrndu yıyımlınık «Dedekorkut Masalı» adlı eseriyle ka
zanmış bulukmukludır. (Gazetelerden).

YURDUMUZDA 9 AYDA YAYIMLANAN ESERLER
Dokuz ayda Türkiye’de 2.910 eser basılıp derlenmiştir. Bunlardan 1.971 i
kitap, 939 u broşürdür. BU- müddee- içinde 36 nota, 2 harHa çıkmıştır. Eserterden 2.512 si telif, 318 i tercümedir. İstanbul'du 1.668, Ankara'da- 863, ba$ku yerlerde 379 eser basılmıştır. Konu lutkiti şöytedir: Sosyal bilimler - 826,
edebiyat -627, tatbikî bilimler 418, genel konulur 272, Tarih-Coğrıfyu-blyogrıtyı
241, din 133, güzel sakutlur ve spor ile dil 118 er, nazari bilimler 114, felsefe
ve uhlâk 43. Kitapların 107 si yabancı -dillerdedir : İngilizce 45, Fran

sızca 24, Almanca 13, Arupçu 8, Ermenice 7, Süryanice 4. Rumcu 3, italyumcu 2, Musevice 1. Geçen -yılın bu - devresinde ancak 2.850 eser yayınlanmıştır. -
27 mayıs deer,inindtn sonra memlekette kitup yayınlarının çoğaldığı görü
lüyor.
'

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ - KOMİSYONU GENEL KURUL TOPLANTISI

UNESCO kısa -adiyle -anılun «United Nations Educational, Scientific and
Cultural - Organization — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim. - ve Kültür Kurur
mu» Türkiye Millî Komisyonumun VI. dönem Genel Kurul torlaktısı Eylül 1960uyı içinde yapılmış ve bu toplantıda Türk Kütüphaneciler Derneği’ni, bundan
önceki Genel Kurul loplıktıtınöu -olduğu gibi, ' Dil ve Tarih-Coğrufya Fakültesi
Külüpbıkeclllk Kürsüsü -ısistukla^ndlk Dr. Osman Ersoy -temsil etmiştir..

MİLLÎ KÜTÜPHANE MİKROFİLM ATÖLYESİ GENİŞLİYOR
Cumhur Başkanlığı Külürhuketlndt mevcut bir mikrofilm alıcı cihazı ve
bir okuma cihazının, ayrıca bunlarla ilgili film ecza ve fotoğraf kâğıtlurıklk Milli
Külürhukeye devri suretiyle Müetststnm mikrofilm huzırlamu imkânları bü

yük ölçüde artmış bulunmuktudır. Bu- yeni aletlerin ilâvesinden sonra, 3 mik
rofilm olan cihazı ve 4 .-adet -mikrofilm, otuma aletiyle Millî Kütüphane Ya
kın Şarkın ve Balkanların en kuvvetli mikrofilm atölyesine suhip olmuştur.
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TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ’NİN
XII. GENEL "KURUL ' TOPLANTISI

Türk Kütüphuctciltr Derneğinin XII. yıllık Genel Kurul - toplantısı 21
Aralık 1960 ' Çarşamba gücü suut 17.30 da, Millî Kütüphane -Süreli Yayınlar
Bölüklü Okumu Suloku'eda yapıldı.
.
İlk defa 16 Aralık 1960 ' -Çarşamba - günü için
çağırılan Genel
Kurul, bu ilk toplantısında gerekli çoğunluğu, sığlıyamımış, bu yüzden toplunlı, 21 Aralık 1960 Çarşamba gücüce bırakılmıştı,
’
Yönetim Kurulu Başkacı İsmet Parmaksızoğlu ’nun kısı -bir konuşması ile
açılan toplactıda, gündem gereğince öcce Başkanlık Divanı seçimi yapılmış
ve Başkanlığı Admin ' Ötüken,' kâtipliklere de Dr. Osmıc Ersoy ve Beriı Akbul seçilmişlerdir.
•

Yönetim ve Denetleme Kurullın raporlarının okunmasından sonrı bu ruporlur üzerinde görüşme -açılmış ve üyelerin, Yönetim Kurulu’cun çalışma
ları ile' ’ilgili oluruk sordukları sorulur, Yönetim Kurulu Buşkını lırıfıcöac cevıplunöınlmış>tır.
i

.

•

Bu v- ırada, - üyelerin demeğin gelişmesi ve kütüph.actciliğin
halledilmesi ile ilgili dilek ve temennileri de lesbit edilmiştir.

meselelerimin

Daha sonra yeni -Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerimle seçimime geçil
miş,- yapılın oylaSeu somunda, bu kurullar şöylece ' teşekkül etmiştir :
Yönetim ' , Kurulu üyeleri :

A.LAYLIOĞLU, Ruşen

BORCAKLI, Ahmet

: Gizi Eğitim Enstitüsü Külürhune Müdürü
,

: Millî Kütürhaet . Müzik Bölümü Şefi

•

BÜDBÜL, Suphi

: Kütüphuctltr ' G. Müdürlüğü Çocuk Kütüp
haneleri şefi

COŞKUNLAR, Şıhıp Nızmi,

: Emekli Türkiye Büyük Millet ' Meclisi Müdürü,
Millî Kütüphunt müşavirlerinden

ERSOY, Doç. Dr. Osman

: Dil ve Tarih-Coğrıfya Fakültesi Kütüphaneci
lik Kürsüsü Doçenti

■ ■ ,•
. •
İZDEMİR, Solmaz

✓

: Ortı-Doğu ' 'Teknik - Üniversitesi
çilerinden

'Kütüphane
*
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: Orta-Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphaneci
lerinden

KUM, İlhan

SALGIR, Abdülkadir

. Millî Kütüphane Yabancı Dil Eserler Katalog
. Bölümü Şefi

SEFERCİOGLU, Necmeddin

: Millî Kütüphane Konu Katalogu Kütüphane
cilerinden

TANER, Hasan

: ’ Dil ' ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Müdürü

Kütüphane

NOT : Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Uzmanlarından ismet Parmaksızoğlu
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerin
den Abdullah Savaşçı, Millî Kütüphane Konu Katalog-u Bölümü Kü
tüphanecilerinden Filiz Özdemir ve Millî Kütüphane Süreli Yayınlar
Bölümü Uzmanlarının Mefharet Derer Yönetim Kurulu yedek üyesi ol
muşlardır.
. ’

Denetleme Kurulu üyeleri :
AKBAL, Beria

: A. Ü. Tıp Fakültesi Kütüphanesi Müdürü/

FRALP, Perran

: Millî Kütüphane Süreli Yayınlar Bölümü Şefi

ÖTÜKEN, Adnan

: Millî Kütüphane Müdürü

Genel Kurul toplantısının bitiminden hemen sonra ilk toplantısını yapan
yeni tönetim kurulu, Başkanlığa ' Şahap Nazmi
Coşkunlar’ı, Asbaşkanlığa
Doç. Dr. Osman Ersoy’u, Genel Kâtipliğe Abdülkadir Salgır’ı, Saymanlığa da
Necmeddin Sefercioğlu’nu seçerek işbölümü yapmıştır.

«MİLLÎ KÜTÜPHANE’YE YARDIM DERNEĞİ’NİN
XIV. GENEL KURULU

XIV. Çalışma yîalını tamamlıyan «Millî Kütüphane’ye Yardım (Dermeği»,
16 Aralık 1960 Cuma günü saat 17.30 da, Millî Kütüphane Salonunda yaptığı
bir toplantı sonunda, XV. çalışma yılında derneği temsil edecek olan yönetim

Kurulu ile Denetleme Kurulu’nu seçmiştir.
Yönetim Kurulu üyeleri, Prof. Cemâl Arif Alagöz’ü Başkanlığa, Hüsnü
Gencosmanoğhı’nu Asbaşkanlığa, Abdülkadir Salgır’ı Genel Kâtipliğe, Hamdi

Konnr’u ’ Saymanlığa seçerek işbölümü kapmışlardır-.
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NEVŞEHİR DAMAT ■ ' İBRAHİM PAŞA KÜTÜPHANESİ

RESTORE EDİLİYOR.

Uzun yıllardanken bakımsız kalan ■ Nevşehir Damat İbrahim ’ Paşa Kütüp
hanesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ■ ’restore edilmeğe başlanmıştır.

Lâle Devri’nin sanat üslûbunu ’taşıyan ve Camiî, ■ medrese, kütüphane,
imarethane, sıbyan mektebi ve hamamdan müteşekkil «Damat İbrahim Paşa
Külliyesbnin, Medrese, İmarethane ve Sıbyan Mektebi binaları ile Kütüpha
neyi içine alan bloku, Cumhuriyetin ilk yıllarında Ceza've Tevkif evi olarak
. kullanılmış ■ ve tam^amen harap bir hâle gelmişti. 20 yıl kadar bu binada , kar
lan Ceza ve Tevkifevi’nin başka bir binaya nakledilmesi ile insanların tahriba■ tından kurtarılmış bulunan bu binalar, uzun yıllar , da tabiatın tahribatına
m-aruz bırakılmıştır.
,
" Binanın restore edilmesi, Nevşehir çevresinde büyük . bir memnunluk uyan
dırmıştır. Bu arada, Medrese binasında Damat İbrahim Paşa Kütüphanesinin
faydalanabileceği bazı iç değişikliklerin de yapılacağı, böylece kütüphanecilik
hizmetlerinin daha iyi , yürütülmesine imkân hazırlanacağı ■ öğrenilmiştir. Bu
restorasyon münasebetiyle ’ çalışmalarını geçici olarak durdurmuş bulunan Da
mat İbrahim Paşa Kütüphanesi’nin, yenileştirilmiş bina ile yeni bir çalışma
devresine ’gireceği ve Nevşehir’in büyük köylerinde Gezici Köy İare Servisleri
kurulacağı haber verilmektedir.

. ÜRGÜP’TE YENİ ■ GEZİCİ KÖY ■ İARE KÜTÜPHANELERİ

AÇILDI

Haber verildiğine - göre, Ürgüp Tahsinağa ’Kütüphanesine bağlı 6 ’ Gezici
, Köy İare Servisine ilâveten yeniden 4 ’Kütüphane daha Ürgüp köylerinin hiz
metine girmiştir. E'öylece, Ürgüp’ün her 2.5 köyünde bir Gezici’ Köy İare servi_ sinin düştüğü öğrenilmiştir. Çünkü, Nevşehir Vilâyetine bağlı Ürgüp ilçesi■
9
nin 25 köyü bulunmaktadır.

r

Bu dört kütüphaneden ikisinin açılışında, bu münasebetle Ürgüp’ü ziyaret
etmiş bulunan. İngiltere Westminster Halk Kütüphanesi Müdürü Mr. McColv'in,
Kütüphaneler Genel Müdürü Aziz Berker, D.T.C. Fakültesi Kütüphanecilik
Kürsüsü, Profesörü . Dr. Cari M. White ve Kürsü asistanlarından Dr, Berin U.
Yurdadoğ ile Nevşehir Maarif Müdürü Yardımcısı, Ürgüp Kaymakamı. Kayseri
kütüphanesi Müdürü ve Ürgüp Maarif Memuru da ’hazır bulunumuştur.
•
Karacaviran Köyünde 5 Aralık 1960 Pazartesi günü sabahı saaıt 9.00 ’da
yapılan törende Kütüphane Başmemuru Mustafa Giizelgöz ile Prof. Dr. Cari M.
White birer konuşma yapmışlar, bunu , takiben köy hocası tarafından1 duâ
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edilmiş ve Carl M. White tarafından kurdelânm kesilmesinden sonra bu köy
deki Gezici Köy Kütüphanesi hizmete girmiştir.
Bu zevatın iştirakiyle açılış; yapılan
Btiradaki tören de aynı gün yapılmış ve
makoğlu”nun yaptığı konuşmadan sonra
MeColvin müştereken kordelâyı kesmişler

ikinci kütüphane Cemil köyü’ndedir.
Ürgüp Kaymakamı Sabahattin ÇakProf. Cari M, White ve Mr. Lionel
ve kütüphaneyi hizmete ’açmışlardır.

Ziyaretçiler, bu ziyaretleri sırasında, Ürgüp köylerinde faaliyet gösIereh
eski köy kütüphanelerini de gezmişlerdir. Ziyaret ettikleri kütüphaneler ara
sında Kanain, Aksalur, Mustafapaşa ve Ortahisar kütüphaneleri bulunmakta
dır. Bunlara bağlı bulunan Karlık, Çökek, Ulaşlı ve Cem köyleri de ziyaret
edilerek, Gezici iare servisin buralardaki çalışmaları incelenmiştir.

İKİ KÜTÜPHANECİ AMELİYAT GEÇİRDİ
Millî Kütüphane Konu Katalogu Şefi Müşerref Aysay. Eylül 1960 ayı içinde
Millî Kütüphane Müdürü Adnan Ötük.en de 22 Kasım 1960 salı ■ günü ' ameliyat
geçirmişlerdir.
Her iki kütüphaneci de görevlerine başlamış bulunmaktadırlar.

AFŞİN SANÇAR

Türk Kütüphaneciler Derneğimin eski Yönetim Kurulu üyelerinden ve
Bültenlerimizin eski hazırlayıcılarından olan Millî Kütüphane’de görevli Ede
biyat Öğretmeni Nejdet Sançar’m oğlu Afşin Sançar, yakalandığı tifo hasta
lığının tedaviyi takip eden nekaha.t devresinde tekrar nüksetmesi üzerine kal
dırıldığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastahanesinde, 5 Kasım 1960 Cu
martesi günü saat 03.05 de hayata veda etmiştir.
Henüz lisenin ikinci sınıfında okuyan ve gelecek için büyük ümitler vâde
den bu 16 yaşındaki gencin, henüz ömrünün baharına bile doyamadan kaybedilişi, dost çevrelerinde büyük bir teessür uyandırmıştır;
6 Kasım 1060 ■ Pazar günü Hacıbayram Camiinde kılınan cenaze nama

zını müteakip, kendisini seven kalabalık bir topluluğun katıldığı hazin bir .tö
renle ebedî istirahıaıtgâhma tevdi edilen Afşin, Sançar ailesinin tek çocuğu idi.

Türk Kütüphaneciler Derneği ve Yayım organları, merhuma Tanrıdan
. mağfiret diler, sayın Reşide ve Nejdet Sançar’m bu onulmaz acılarını pay
laşır.

