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39. Kütüphane Haftası Kutlamaları / 31 Mart - 6 Nisan
2003
ANKARA

39. Kütüphane Haftası, 31-Mart - 6 Nisan 2003 tarihleri arasında kutlandı. Kül
tür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile Türk Kütüphaneciler Derneği
Genel Merkezi öncülüğünde, Milli Kütüphane Başkanlığı, TKD Ankara Şubesi
ve çeşitli bilgi merkezlerinin temsilcilerinden oluşan bir düzenleme komitesinin
katkılarıyla gerçekleştirilen Hafta’nın ana teması, “Demokratikleşme Sürecinde
Kütüphaneler” idi. Bu tema çerçevesinde, Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda beş panel düzenlendi. Ayrıca, THM sanatçısı Canan Başkaya’nın dinleti
si ve Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi, kütüphane
ciler arası futbol karşılaşması, “Ney Eşliğinde Rubailer” başlıklı şiir dinletisi, ti
yatro temsili ve film gösterimi Hafta’ya renk kattı. Hafta’nın açılışında gerek po
litikacıların, gerekse basının ilgisi üst düzeydeydi. Ancak, bu ilginin sonraki gün
lerde sürdüğü pek söylenemez. Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer’in yayımladığı
uzun kutlama mesajı da dikkat çekiciydi. Kutlamalar, geleneksel “Kütüphaneci
ler Yemeği” ile son buldu.
Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl, bir değerlendirme toplantısı da düzenlen
di. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, TKD yetkilileri ve oturum
başkanlarının katıldığı toplantıda aşağıdaki sonuç bildirgesi hazırlandı. Bu bildir
ge basın-yayın kuruluşlarına gönderildi.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ BİLDİRGESİ

Kültür Bakanlığı ile Türk Kütüphaneciler Derneği’nin işbirliğiyle 1964 yılından
bu yana her yıl Mart ayının son haftası KÜTÜPHANE HAFTASI olarak kutlan
maktadır. Bu yıl 31 Mart-6 Nisan 2003 tarihleri arasında kutlanan 39. Kütüpha
ne Haftası’nın teması ‘DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜTÜPHANE
LER’ olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, aşağıdaki konularda paneller düzenlen
miştir:
1. Demokratikleşme sürecinde sivil toplum örgütleri,
2. Demokratikleşme sürecinde kütüphane kurumu ve kütüphanecinin değişi
mi,
3. Hedef kitlelerin demokratikleşmesinde bilgi-belge merkezleri,
4. Demokratikleşme sürecinde halk kütüphanelerinde koleksiyon seçimi ve
sağlanması,
5. Körler kütüphaneciliğinin geçmişi, bugünü ve geleceği.
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“Özgürlük, eşitlik ve katılımcılık” demokrasinin üç temel bileşenidir. Bu sen
tezin içeriğindeki düşünce, bilgi edinme, okuma ve ifade etme özgürlükleri, de
mokratik bir yönetimin gerçekleşmesi ve geliştirilmesine yönelik vazgeçilmez
koşullardın Bu durum, insanlar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, bilgi kay
nakları aracılığıyla hizmet götürme yükümlülüğünü taşıyan kütüphaneleri, “de
mokratik yönetimlerin” yaşamsal kurumlan haline getirmiştin
Bu yıl başlatılan uygulama sonucu, Kütüphane Haftası boyunca tartışılan ko
nularla ilgili genel değerlendirmenin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiş
tir. Bu bağlamda;
- Toplumun bilgilendirilmesinde kütüphanelerle sıkı işbirliğinde olması ge
reken sivil toplum kuruluşlarının (STK), diğer kurum ve kuruluşlarla iliş
kilerini sürdürmesinde bazı kriterlerin ve etik kuralların ortaya konulması
ve bu kurallara uyulmasının sağlanması, devlet işlerinin yürütülmesinde
STK’ların kararlara katılımlarının kurumsallaştırılması,
- Hizmet verilen hedef kitlenin gereksinimlerinin belirlenmesi, özellikle
halk kütüphaneleri derme oluşturma politikalarının yerel yönetimlerin de
katkısıyla belirlenmesi ve hizmetlerini sağlıklı olarak yürütebilmesi için
okul kütüphanelerine işlerlik kazandırılması,
- Kütüphanelerin elektronik kaynaklarla zenginleştirilmesi ve ‘e-öğrcnıne
merkezi’ olarak işlevlerini sürdürebilmesi için gerekli altyapının sağlan
ması,
- Ülkemizde, dünyadaki diğer örneklerine göre son derece yetersiz olan gör
me özürlülere sunulan kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi için teknik
alt yapının ivedilikle oluşturulması, görme özürlülerin kitap okuma gerek
sinimini karşılamak, diğer kullanıcılarla fırsat eşitliği sağlamak amacıyla
üretim hizmeti de verecek bir merkez kurulmasının sağlanması,
- Kütüphane hizmetlerini doğrudan etkileyecek olan Kamu Yönetimi Refor
mu ve Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nın birleştirilmesiyle ilgili
yasa tasarılarının incelenmesi, kütüphanelerin ve kütüphanecilerin duru
muyla ilgili olarak görüş ve önerilerimizin ilgili bakanlıklara iletilmesi ya
rarlı ve gerekli görülmektedir.
Sivil toplum kuruluşları, üyeleri ile güçlüdürlcr. Demokratikleşme sürecinde
toplumu oluşturan tüm bireylerin, STK’ların çalışmalarına daha etkin biçimde
katılmaları bu kurumlan daha güçlü kılacaktır.

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi

ANTALYA

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Türk Kütüphaneciler Derneği An-
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talya Şubesi’nin işbirliği ile düzenlenen 39. Kütüphane Haftası, Antalya’da kap
samlı bir şekilde kutlanmıştır. Hafta dolayısıyla;
- “Demokratikleşme Sürecinde Kütüphaneler” konulu kitap sergisi,
- Erenköy Halk Kütüphanesinden Kütüphaneci Ahmet Kaya’nın konuşma
cı olarak katıldığı, “Kitap Okumanın Önemi” konulu konferans,
- İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi’nde, Kütüphaneci Adile Dönmez’in, “De
mokratikleşmede Kütüphaneciliğin Önemi” konulu söyleşisi,
- ANSAN (Antalya Sanatçılar Derneği) üyesi şairlerinden, A.Turan Kul ve
Yunus Yaşar’ın, kendi şiirleriyle katıldıkları şiir dinletisi,
- A. Sönmez Halk Kütüphanesinde, “Kütüphane ve Kitaplar” konulu şiir
okuma yarışması,
- Antalya yerel tiyatro gruplarından Karga Tiyatro Grubu’nun sahnelediği
“Kurşun Askerin Utancı” adlı tiyatro oyunu,
- İlköğretim okulu öğrencilerinin katıldığı “Serbest Konulu Fıkra Anlatma”
yarışması,
- Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Şükrü Kıroğlu’nun baş
kanlığında; kütüphaneci Kibar Temur ve Adile Dönmez’in konuşmacı ola
rak katıldıkları, “Demokratikleşme Sürecinde Kütüphaneler” konulu pa
nel,
- Film gösterimi,
gerçekleştirilmiştin

BİLECİK
Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi, 39. Kütüphane Haftası dolayısıyla bir kompo
zisyon yarışması düzenlemiştir. “ Kütüphanelerin Kültür Hayatımızdaki Önemi”
konulu yarışmaya Bilecik’in değişik yerlerinden lise öğrencileri katılmıştır^. Ya
rışmada ilk üç öğrenciye derece, beş öğrenciye mansiyon ödülleri verilmiştin Öğ
renciler, birer teşekkür belgesi ve türlü hediyelerle ödüllendirilmişlerdin Bozü
yük İlçe Halk Kütüphanesi’nde 80 kitaptan oluşan bir sergi de düzenlenmiş olup,
kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan iki okuyucuya Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen kitaplar hediye edilmiştir.

KONYA
Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Türk Kütüphaneciler Derneği Konya
Şubesi’nin işbirliği ile düzenlenen 39. Kütüphane Haftası, Konya’da kapsamlı
bir şekilde kutlanmıştır. Hafta dolayısıyla;
-İl Halk Kütüphanesi’nde, Prof. Dr. Recep Dikicinin başkanlığında; Yard.
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Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, Yard. Doç. Dr. Bahtiyar Eroğlu ve Dr. Mustafa
Çan’ın konuşmacı olarak katıldıkları, “Kütüphanelerin Önemi, Günümüz
ve Geleceğin Kütüphaneleri” konulu sempozyum,
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde, “Klasik Cilt-Hat ve Ebru Sergisi”,
İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda, Konya Büyükşehir Belediye
sinin kukla gösterisi,
İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda, Ramazan Yılmaz tarafından
verilen “Türk Kültürünün Geçmişten Günümüze Kadar Geçirdiği Evreler”
konulu konferans,
İl Halk Kütüphanesinden onur belgesi ile emekli olmuş ve kütüphaneler
de 20 yılının doldurmuş personel için düzenlenen plaket töreni,
Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun başkanlığında; Selçuk Üniversitesi uzman kütüphaneci
lerinin konuşmacı olarak katıldığı “Selçuk Üniversitesi Kütüphanelerinde
Yeni Gelişmeler ve Uygulamalar” konulu panel,
İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda, Ankara Üniversitesi DTCE
Bilgi ve Belge Yönetimi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Berin
U.Yurdadoğ tarafından verilen “Dijital Çağda Bilginin Önemi” konulu
konferans,
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde, Doç.Dr. Ahmet Saim Arıtan tara
fından verilen, “Yazma Eserlerde Selçuklu Dönemi Cilt Kapakları” konu
lu konferans ve “Kütüphaneciler ve Kütüphane Çalışanlarının Sorunları”
konulu söyleşi
gerçekleştirilmiştir.

SİNOP
39. Kütüphane Haftası, Sinop’ta, Dr..Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nün düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlanmıştın Hafta dolayısıyla ilk defa,
“Kitap” konulu “I. Ulusal Karikatür Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışmaya yurt
çapından, 395 adet karikatür gönderilmiştir. Seçici Kurul tarafından değerlendi
rilen 395 adet eserden 63 eser sergilenmeye değer görülmüştür. Kütüphane Müdürlüğü’nün bu faaliyetine, Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı ve Sinop
esnaflarından Ahmet Güvener maddi ve manevi destekte bulunmuştur.

