JAPON KÜTÜPHANELERİ VE KÜTÜPHANECİLİĞİ
*

Çev. s Dr. Mustafa AKBULUT
Japonya Meij'i döneminden önce 350 yıl kadar dünya ile ilişiğini kes
mişti.1 Edo (Tokyo) da hüküm süren Shogun ve ülkenin derebeyleri savaş
çıların (Samurai) çocuklarını eğitmek için okullar ve kütüphaneler açılma
sına yardımcı oldular. Aynı zamanda ülkede yüzyıllardanberi Budist ve Shinto
mabedlerine ait okul ve kütüphaneler de bulunmaktaydı.

1868 de Shogun saltanatının sona ermesiyle imparatorun başkanlığındaki
hükümet göreve başladı. Japonya, 17. yüzyıldanberi ilk defa limanlarını ti
caret için yabancı ülkelere açtı. Hükümet Avrupa ülkelerinden ve Amerika
Birleşik Devletlerinden sadece mamûl mal değil Japonya’yı modernleştirerek
Batı medeniyeti düzeyine çıkarmak için bu ülkelerden bilim, teknoloji ve
diğer bilgileri de aldı.
Halk Kütüphaneleri:

Meij'i döneminin son yılında (1911) ülkede 541 halk kütüphanesi ile yerel
yönetimler tarafından geliştirilen ve tahminen 3 milyon kitabı bulunan 328
özel halk kütüphanesi vardı. Halk kütüphanelerinin sayısı 1920 den itibaren
devamlı bir şekilde artmış ve bu sayı Japonya'nın II. Dünya Savaşma giriş
tarihi olan 1941 yılına kadar 4794 e ulaşmıştır. Bunlardan 1500 ü özeldir. 1945
de savaş sona erdiği zaman halk ve üniversite kütüphanelerinin büyük ço
ğunluğu bombardıman ve yangınlardan tahrip olmuş bulunduklarından ye
niden yapılmak zorundaydılar. İşte o zaman vergilerle beslenen, bağımsız
bir kuruluş olan ve halka kitap ve diğer hizmetleri götüren halk kütüphanesi
anlayışı da geldi. Bu anlayış 30 Nisan 1950 tarihinde Halk Kütüphanesi Ka
nunu adiyle resmileştirildi. Bugün, kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi
için heryıl «Kütüphane Günü» olarak kutlanmaktadır.
Halk kütüphanelerinin yermekte olduğu bazı yeni hizmetler şunlardır:
* Libraries in Japan Tokyo, Japan Library Asaociatlon. March I960 den çevrilmiştir Say
fa: 4-10. 14 İS
ı Mei|i dönemi İmparator Matauhlto De ıae7de başlamış ve 1912 yılma kadar sürmüştür
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evlere kullanım için kitap Ödünç verme, kitapları açık raflarda bulundurma,
gezici kütüphane hizmeti, müracaat ve çocuklara hizmet.
«Hikari No. 1» adlı gezici kütüphane 1949 da göreve başladığı zaman
büyük bir yenilik olarak görüldü. Otuz yıl kadar sonra tüm Japonya'ya hiz
met veren 410 gezici kütüphane bulunmaktadır. «Gezici Kütüphanenin Şar
kısı» adlı müzik her durakta otobüsün gelişini haber vermektedir.
Müracaat hizmetlerinin verilmeye başlanmasından uzun yıllar sonra,
1962 de, Japon Kütüphaneciler Derneği Nippon no Sankotosho’yu yayınladı.
Bu Winchell Sheey’nin Müracaat Kitapları Rehberi'nin (Guide to Reference
Books) Japonca olarak hazırlanmışıdır, ve sadece Japon müracaat kaynak
larını içermektedir. Bu yayının ikinci basımı İngilizce’ye çevrilmiş ve 1966
yılında Amerikan Kütüphaneciler Derneği tarafından yayınlanmıştır. Japon
ca olan, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş basımı ise 1980 yılında Japon Kü
tüphaneciler Derneği tarafından yayınlanmıştır.

Çocuklara kütüphane hizmeti II. Dünya Savaşı sonrasının yeni gelişme
lerinden biridir. 1959 yılında, halk kütüphanelerinin % 343 de çocuk kitap
ları için bir köşe veya oda bulunmaktaydı. 1979 da bu sayı iki katına çıkarak
% 673 oldu. Halk kütüphaneleri tarafından ödünç verilen toplam kitap sa
yısının % 52.9 unu çocuk kitapları oluşturmaktadır. Geçen on yıl içinde ço
cuk kütüphanelerine duyulan ihtiyaç artmış bulunmasına rağmen, hizmetler
halâ yetersiz olup istekleri karşılamamaktadır. Ayrıca, binlerce küçük özel
dermeler annelerin gayretleriyle çocukların hizmetine sunulmuştur. Sorun
lardan bir tanesi de yetişmiş çocuk kütüphanecilerinin yetersizliğidir. Japon
Kütüphaneciler Demeği ilkbahar ve yaz mevsimlerinde çocuk kütüphaneci
leri için kısa süreli iç hizmet eğitim kursları düzenlemektedir. İlk kurs 1980
de verilecektir.
1950 denberi gör-işit materyalleri halk kütüphaneleri dermelerine ek
lenmektedir. Kullanıcılar kitapların yanı sıra plak ve band da ödünç alabil
mektedirler. Birçok halk kütüphaneleri cumartesi ve pazar günleri filmler
göstermekte ve kaydedilmiş konserler vermektedir. Bu programlar çok kişi
tarafından izlenmektedir.

özürlülere verilen kütüphane hizmeti son yıllarda başlatılmış bulunuyor.
Japon Kütüphaneciler Demeği’nin 1974 yılında yapılan toplantısmdanberi
Demeğin bu konu ile ilgili bölümü sorunları ve edinilen tecrübeleri görüş
mektedir. Körler için 64 kütüphane vardır. Büyük puntolu kitaplar son za
manlarda yayınlanmış olup bunlar görme sorunu bulunanların hizmetine
sunulmaktadır.
Sendai Şehir Meclisi 1979 yılında, yeni şehir hastahanesinde bir kütüp
hane kurmayı kararlaştırmıştır. Bu hastalara hizmet verecek ilk hastahane
kütüphanesi olacaktır.
Yeni yapılan halk kütüphanelerinde tekerlekli sandalye kullanan okuyu
cular için özel giriş yerleri ve diğer özürlüler için binalarda çeşitli kolaylık
lar bulunmaktadır. Bazı eski halk kütüphaneleri de bu yenilikleri uygulamak
için gerekli değişiklikleri yapmaktadır.
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Japonya'da iki tür halk kütüphanesi vardır: il kütüphanesi, belediye kü
tüphanesi (şehir, kasaba ve köyde). 47 ilin 74 kütüphanesi bulunuyor. Tokyo
ve Kyoto illerinin herbirinde 6 şar kütüphane bulunmaktadır, ülkede 3279
belediye bulunmasına rağmen, şehirlerin % 22.8 i, kasaba ve köylerin % 752
si halk kütüphanesinden yoksundur. Bu yüzden bir il kütüphanesi kişilere
olduğu kadar, ilde bulunan belediye kütüphanelerine de kitap ödünç ver
mektedir.
Japonya’da 120 milyon nüfusa hizmet veren 1200 kadar halk kütüphanesi
bulunmaktadır. Her 100.000 nüfusa bir kütüphane düşmektedir. Halk kütüp
hanelerinin büyük çoğunluğu büyük yerleşim merkezlerinde bulunduğundan,
kırsal bölgeler halk kütüphanesi hizmetlerinden yararlanamamaktadır.
Bütün ülkeyi içine alan ayrıntılı bir kütüphane hizmeti ağı Kütüphane
Millî Planı'na ihtiyaç vardır.
OKUL KÜTÜPHANELERİ

Savaş sonrası çıkarılan Eğitim Kanunu ile bugünkü 6-3-3 sistemi kabul
edildi. Eğitimin ilk 9 yılı mecburidir. 1953 yılında Okul Kütüphanesi Kanunu'nun çıkarılmasından sonra 40 bin kadar ilkokul, orta okul ve lisenin %
98 i kütüphaneye kavuşmuştur.

Okullar

Ortalama
kitap
öğrenci başına
kitap sayısı
sayısı

İlkokul
75
4428
8.9
Ortaokul
6566
13489
Lise
15.1
(Bu bilgiler 1979 yılına aittir)

Bütçe
Kitap

Diğer

Yen 302.000 421.000
449.000 814.000
1.012.000 1.440.000

Öğretmen •
Kütüphaneci
% 27
% 38
% 89

Bununla birlikte, 1979 istatistikleri ilk ve orta okul kütüphanelerinin
bütçe, personel ve kitap bakımından yetersiz olduğunu göstermektedir. Sa
dece okul kütüphanelerinin üçte birinde tam gün çalışan öğretmen-kütüp
haneciler vardır, öğretmen-kütüphanecilerin büyük çoğunluğunun öğretmen
sertifikalan (iki yıllık yüksek okul mezunu olanların), aynca 8 kredilik kü
tüphanecilik dersi aldıklarından öğretmen-kütüphaneci sertifikası bulun
maktadır. Öğretmen-kütüphaneciler için üniversiteler ve iki yıllık yüksek
okullarda kütüphanecilik dersleri verilmekle beraber, Okul Kütüphaneleri
Kanunu'nun Ek 2 nci maddesi değiştirilmediği sürece personel sorununu çö
zümlemek imkânsızdır. Bu madde şöyle der: «5 nci maddenin 1. paragrafın
daki hükme rağmen okullar öğretmen-kütüphanecilerle İlgili hilkmü şimdi
lik tehir edebilir.»
AKADEMİK KÜTÜPHANELER

1978 yılında yüksek okullar dahil 433 üniversite ve bunlarda okuyan
1.860.000 öğrenci vardı. Bunların % 20 si devlet, H 8 i il ve belediye, % 72 i
de özel üniversitelerdir. 1979 yılındaki toplam kaynakları:
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Üniversite
sayısı

Devlet
Yerel
özel

82
33
313

Toplam kitap
sayısı

Ortalama
kitap sayısı

Öğrenci
başına kitap
sayısı

Her öğrenciye
yıllık ödünç
verilen

44330.000
5310.000
43.890.000

141.000
106.000
95.000

113
102
30

11.08
7.18
3.69

1960 larda kütüphane hizmetlerinde bazı gelişmeler oldu. Lisans Öğren
cilerine kitap ödünç verilmeye başlandı, küçük oranda raf sistemi uygulandı
ve üniversite kütüphanelerinde bir müracaat odası veya köşesi kuruldu. Fa
kat birçok sorun hala çözüm beklemektedir. Kütüphaneci makamına veya
kütüphane müdürlüğüne hiçbir zaman ehliyetli bir kütüphaneci getirilmedi.
Değişik bölümlerden gelen ve genellikle de kütüphane yönetim, orgapiras.
yon ve teknik konularından habersiz profesörler kütüphaneci veya kütüpha
ne müdürlüğü makamını iki veya üç yıl süreyle işgal etmektedirler. Bu yüz
den sürekli bir önderlik de söz konusu değildir. Merkez kütüphanesi ile
küçük bölüm kütüphaneleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekmekte
dir. Çoğukez bölüm kütüphaneleri merkez kütüphanesine bağlı değildir ve
kütüphanecilik eğitimi görmemiş asistanlar tarafından yönetilmektedir.

Tokyo Üniversite Kütüphanesi ve diğer birkaç üniversite kütüphanesi
hariç üniversite kütüphanelerinin büyük çoğunluğunun sahip olduğu kay
nakları gösteren toplu kataloglan yoktur.
Otomasyonun yakın bir gelecekte klâsik kataloglama ve sınıflama ala
nında büyük bir yenilik yapacağı bir gerçektir. Üniversite kütüphane derme
lerinin üçte birini yabancı yayınlar oluşturduğundan bazı kütüphaneler
Kongre Kütüphanesi MARC bandlannın çevrimiçi kullanımı için deneyler
yapmaktadır. Japon MARC Projesi 1971 yılında Millî Kütüphane’de başlatıl
dı. Yakın bir gelecekte Japon MARC bandlan birçok üniversite kütüphane
sinde kullanılacaktır.
YÜKSEK OKUL KÜTÜPHANELERİ

1950 denberi açılan yüksek okullar kız öğrencileri eğitmektedir. Ülkede
toplam 519 yüksek okul (34 Devlet, 19 yerel, 436 özel) ve bu okullarda okuyan
( 380.000 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin % 88 i kızdır. Bir yükşek okulda orta
lama 1000 Öğrenci bulunmaktadır.
Bir yüksek okul kütüphanesinde ortalama olarak:
25000 kitap
23 personel vardır.
öğrenci başına düşen kitap sayısı: 34
Yıllık ödünç verilen kitap sayısı: 6.2 cilttir.

Bu tür kütüphaneler genellikle küçük olduklarından % 80 i açık raf sis
temi uygulamaktadır (1979 daki durum). 1977 de özel Yüksek Okul Kütüp
haneciler Demeği kuruldu. 1978 de Yerel Yüksek Okul Kütüphaneciler Der34

neği Yerel Yüksek Okul Kütüphanelerini Geliştirme Klavuzu'nu yayınladı.
Bu klavuzun yüksek okul kütüphane dermelerini geliştireceği ümit edilmek
tedir.
ÖZEL KÜTÜPHANELER

Japon ekonomisinin hızlı gelişmesi büyük firma ve kuruluşlarda ticaret
ve endüstri kütüphanelerinin kurulmasını sağlamıştır. 1978 yılında 2020 kü
tüphane vardı. Bu kütüphanelerin türleri ve sayılan şöyledir:
özel firma kütüphaneleri: 655
11 ve belediye yasama organları kütüphaneleri: 471
Üniversitelere bağlı araştırma kurum kütüphaneleri: 250
Demek ve cemiyet kütüphaneleri: 235
Resmi daire kütüphaneleri: 188
Hükümetçe desteklenen kuruluş kütüphaneleri: 62
Yabancı hükümet kuruluşlan kütüphaneleri: 24

özel kütüphaneler bir veya iki personeli bulunan, 50 metrekarelik yeri
olan ve 1000 kadar kitap ve dergisi bulunan kütüphanelerdir. Bununla bir
likte çalışmalan son derece iyidir. Yeni dokümantasyon tekniğini kullanır
ve bilgisayarlarla çalışan bilgi bankalannın hizmetlerinden yararladırlar.
Özel Kütüphaneciler Demeği 1952 yılında kurulmuştur. Yedi bölge şu
besi vardır. Demek yılda dört defa Japonca bir dergi ve her üç yıl da bir de
İngilizce Japon Özel Kütüphaneleri Rehberi yayınlar. Bölge şubeleri kısa
eğitim kurstan açar, seminerler ve geziler düzenler. Demek 1979 yılında
Hawai’de yapılan ve IFLA’nın özel Kütüphaneler Bölümü ile ortaklaşa ha
zırlanan Amerikan özel Kütüphaneciler Demeği’nin 70 nci yıllık konferansı
na katılmıştır. Bu konferansı 30 Japon kütüphanecisi izlemiş ve altısı bildiri
sunmuştur.
KÜTÜPHANECİLİK EĞİTİMİ

İkinci Dünya Savaşı öncesi ülkede sadece Eğitim Bakanlığı'nın deneti
minde ve 1921 yılında Uono Park, Tokyo'da kurulan Kütüphaneci Eğitim
Enstitüsü vardı. Savaştan sonra, Amerikan Kütüphaneciler Derneği ve Roc
kefeller Vakfı’nın yardımı ile 1951 yılında Keio Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesinde Japon Kütüphanecilik Okulu kuruldu. Bu, Japonya'da üniversite
düzeyinde kütüphanecilik eğitimi veren ilk kütüphanecilik okuluydu, önceki
yıllarda ders programı Amerikan kütüphanecilik uygulamalarına ağırlık ve
riliyordu. Yardımlar sona erince okulun adı Kütüphanecilik ve Enformasyon
Bilimleri Okulu olarak değiştirildi. 1967 yılında yüksek lisans ve doktora
programlan başlatıldı. Kütüphaneci Eğitim Enstitüsü yeniden düzenlenerek
1964 yılında Devlet Yüksek Kütüphanecilik Okulu'na dönüştürüldü, İki yıl
süren kütüphanecilik eğitimi yapılmaktadır. Aynı zamanda, üniversite mezunlanna kütüphaneci sertifikası derecesini almalannı sağlıyan bir yıllık
programı da vardır. Bu Okul 1980 yılında Tokyo'dan Ibaraki İrindeki Tsukuba'ya taşındığı zaman dört yıllık bir yüksek okul haline getirilecektir.
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Yakardaki iki okula ek olarak 19 kredilik yardımcı kütüphanecilik dersi
okutmak suretiyle kütüphaneci sertifikası veren 94 üniversite ve 90 yüksek
okul vardır. 8 kredilik kütüphanecilik dersi okutularak öğretmen • Kütüphaneci Sertifikası da verilmektedir. 1978 yılında üniversiteyi bitiren 5130 Öğ
renci ile yüksek okulu bitiren 7354 Öğrenci kütüphaneci sertifikası, öğret
men - kütüphaneci sertifikası veya her ikisini de almışlardır. Ayrıca, 8 üni
versite iki aylık yaz kursları, 3 üniversite de yıl boyu devam eden mektupla
eğitim kursları vermektedir. Lisans üstü Öğrencileri Tokyo, Kyoto ve Hiro
şima Edebiyat Fakültelerinde kütüphanecilik dalında uzmanlaşabilirler.
Bir halk kütüphanesinde çalışabilmek için Halk Kütüphanesi Yasası ge
reğince bir kütüphanecinin Kütüphaneci sertifikasının bulunması gerekmek
tedir. Buna karşılık üniversite, yüksek okul kütüphaneleriyle, özel kütüpha
neler için bu mecburiyet yoktur. Ancak adaylardan sertifikası bulunanlar
tercih edilir.
JAPON KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ

Japon Kütüphaneciler Derneği (Nippon Bunko Kyokai) Tokyo böl
gesinde yaşayan 25 kütüphaneci tarafından 1892 yılında kurulmuştur. Amaç
kütüphanecilik alanında fikir ve tecrübe alış verişinde bulunmaktı. Deme
ğin ilk yıllık toplantısı 1906 yılında yapıldı. 1907 yılında da Toshokan Zasshi
(Dernek Dergisi) yılda dört defa çıkarılmaya başlandı. 1924 yılmdanberi ay
lık yayınlanmaktadır.
1908 yılında Demeğin adı Nippon Toshokan Kyokai olarak değiştirildi.
Üye sayısı 99 a yükseldi. Bunlardan 20 si Tokyo dışında çalışmaktaydı. JKD
1914 yılında Halk Kütüphaneleri Standart Kataloğu’nu yayınladı. Demek 1928
yılında IFLA’ya üye oldu. 1952 yılmdanberi de IFLA'nın ulusal üyesidir.
Savaştan sonra, 1947 yılında, Demek bir firmaya dönüştürüldü, ve ça
lışmalarını yeniden düzenlemeye başladı. Toshokan Zasshi ve Demeğin yıl
lık toplantıları modem Japon kütüphaneciliğinin gelişmesine yön vermişler
dir. Üye sayısında büyük bir artış olmuş ve bu artış 1947 deki 996 dan 1979
da 4183 e yükselmiştir. Kişisel ve kurum üyeliği olmak üzere iki tür üyelik
vardır. 1979 yılında Demeğin 4183 kişi üyesine ek olarak 1486 tane de kurum
üyesi bulunuyordu.

Uzun süredir beklenen altı katlı demek binası 1973 yılında tamamlanmış
tır. Genel Merkez olan biı binada genel kurulda alman kararlan uygulamak
la görevli tam-gün çalışan 22 memur, bir müdürler kurulu, bir yönetim ku
rulu ve bir genel sekreter çalışmaktadır.

Demeğin aşağıda adlan verilen 6 bölümü ve 19 komitesi bulunmaktadır:
Halk Kütüphaneleri Bölümü
Müracaat Çalışmaları Alt Bölümü
Çocuk Hizmetleri Alt Bölümü
Gezici Kütüphaneler Alt Bölümü
Üniversite Kütüphaneleri Bölümü
Yüksek Okul Kütüphaneleri Bölümü
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Okul Kütüphaneleri Bölümü
özel Kütüphaneler Bölümü
Eğitim Bölümü

Kataloglama Komitesi
Seçim Yönetim Komitesi
Standart Katalog için Kitap Seçme Komitesi
Sınıflama Komitesi
Kütüphaneden Yararlanamayanlara Hizmet Komitesi
Okuma Özgürlüğü
»
Konu Başlıkları Hazırlama
»
Dokümantasyon
»
Gendai no Toshokan Yazı
»
Uluslararası Değişim
»
JKD Organizasyon
»
Yayıncılar ve Kitapçılarla İlişkiler
>
Kütüphane Bina ve Malzemeleri
»
Kütüphane İnceleme
»
Kütüphanecilik Terimleri
»
Nippon no Sankotosho Yazı
»
Yayın
»
Kütüphanecilerin SorunlarınıAraştırma
»
Toshokan Zasshı Yazı
*
Japon Kütüphaneciler Demeği'nin bazı yayınlan:

Toshokan Zasshİ, 1907 — (aylık)
Gendai no Toshokan (Modern Kütüphane), 1953
(Telif ve Tercüme yazılan içerir. Yılda 4 kere yayınlanır.)
Nippon no Toshokan: Japon Kütüphane İstatistikleri, 1953 — (yıllık)
Sentei Tosho Samokuraku (Halk Kütüphaneleri Standart Kitap Kata
logu), 1914 — (yıllık)
Toshokan Handobukku (Kütüphane Elkitabı) 4. basım. 1977.
Nippon Mokuroku Kisoku (Kataloglama Kuralları) İlk basım, 1977.
Nippon Jusshin Bunruiho (Onlu Sınıflama) 8. basım, 1978.
Kihon Kenmei Hyomokuhyo (Tentel Konu Başhklan). Yeni basım, 1971.
Nippon Chosha Kogohyo (Japon Yazar İşaretleri), Yeni basım, 1974.
JAPON MİLLÎ KÜTÜPHANESİ

1872 yılında Tokyo'da yapılan İmparatorluk Kütüphanesi (Teikoku Tos
hokan) kapılarını halka açtığı zaman bazı Meiji yöneticileri İngiliz British
Museum tipi bir kütüphane düşünmüşlerdi. Amerikan Kongre Kütüphanesi
ni örnek alarak yapılan Parlamento Kütüphanesi (Millî Kütüphane) 1948 yı
lında açıldığı zaman İmparatorluk Kütüphanesi bu kütüphanenin bir bölü
mü haline geldi.
Yeni Japon Anayasasında belirtilen demokratik ilkelere uygunluk Bağ
lıyabilmek için Japon Parlamento Kütüphanesinde II. Dünya Savaşı’ndan
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sonra köklü değişiklikler yapıldı. Bu, parlamento üyelerinin devlet işlerini
görüşmelerine yardımcı olacak etkin araştırma görevi yapacak bir parlamen
to kütüphanesinin kurulması gerçeğini ortaya koydu. Meclisin daveti üze
rine Aralık 1947 de bir Amerikan Kütüphaneci Heyeti Japonya'ya geldi ve
böyle bir parlamento kütüphanesi'nin kurulması konusunda Önerilerde bu
lundu. Yine önerilerin ışığında 9 Şubat 1948 tarihinde Millî Parlamento Kü
tüphanesi Yasası çıkarıldı. Yasa Parlamento Kütüphanesi'nin kuruluşunun
anahatlannı oluşturdu. Bugünkü kütüphane, temelinde 1872 yılında kurulan
İmparatorluk Kütüphanesi ve Meclis’in her iki bölümüne bağlı kütüphane
lerin tarih ve gelenekleri yatmaktaysa da, savaş sonrası Japonya’sının bir
ürünüdür. Yeni Parlamento Kütüphanesi 182 personel ve 215.000 ciltlik küçük
bir derme ile 5 Haziran 1948 tarihinde halkın hizmetine açıldı. Kütüphane
geçici olarak Akasaka Detached Palace’a yerleştirildi Ve 1961 yılında da bu
günkü yeni binasına taşındı. Bina, asıl plânda belirtilen inşaatın Ağustos
1968 de tamamlanmasıyla da büyük oranda genişletildi.

Haftalık listeler halinde bilgisayarla hazırlanan Japon Milli Bibliyograf
yasının ilk sayısı 1978 yılında yayınlandı. JAPAN MARC’a göre hazırlanan
bibliyografik künyeler manyetik bandlara alınarak, Japon monograf yayın
larından oluşan bir veri merkezi meydana getirildi.
özel dermeler

Ülkenin tek derleme kütüphanesi olması dolayısiyle, Parlamento Kütüp
hanesi ülkede yayınlanan özel resmî hertürlü yayından en az bir tanesini
korumak için alır. İmparatorluk Kütüphanesinde bulunan ve 1875 yılındanberi geliştirilen derme 1961 yılında Parlamento Kütüphanesi'ne taşınmıştır.
Sonuçta, kütüphane Meij'i dönemini içine alan (1869 — 1912) savaş öncesi
yayınlan elde etmek suretiyle iyi bir mirasa sahip olmuş ve boylece bugün
kü Japonya dermelerinde ciddi bir boşluk meydana gelmemiştir.
Temelde kütüphanenin dermelerinin kapsamı ansiklopedik olmakla be
raber, en önemli görevi parlamentoya hizmet vermek olduğundan polita, hu
kuk, ekonomi ve sosyal bilimlerin diğer dallanna da önem vermek mec
buriyeti de vardır. Değişim ve derleme yoluyla sağlanan yabancı hükümet
yaymlanyle uluslararası yayınlara büyük Önem verilmektedir. Bu dermeler
Japonya'da eksiği bulunmayan dermelerin en önemlisi olarak bilinmekte
dir. Hukuk kitapları, dünyadaki bellibaşlı ülkelerin parlamento tutanakları
ve resmî gazeteleri de büyük çapta derlenmektedir. Burada, 200.000 ciltten
meydana gelen modem Japon Tarihi dermesine özellikle değinmek gerekir.
Bu derme, yenileşme sonrası döneminin devlet adamlarının belgeleri dahil
genel olarak yazmalardan ve yayınlanmamış kaynak materyallerden oluş
maktadır. Kütüphanedeki klâsik Çince kitaplar dermesi, türünün Japonya’
daki en büyüklerindendir. Bu derme Ch'ing Hanedanına ait kitapların çok
luğu, yerel tarih kitapları ve soya ait kayıtların zenginliği ile tanınmaktadır.

Kütüphanenin, alanındâ en iyisi olarak bilinen bilim ve teknoloji mater
yallerinden meydana gelen dermesi halkın gittikçe artan isteklerini karşıla
mak için geçen yıllarda süratle güçlendirilmiştir. Bugün yabancı dergilerin
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sayısı 12500 kadardır. Bunlara ek olarak, nükleer bilimler raporları (ABD
Atom Enerjisi Komisyonu raporları) ve diğer Amerikan Hükümet Araştırma
ve geliştirme raporları, diğer ülkelerin uzay raporları, fizik, kimya ve tek
noloji alanındaki doktora tezleri de bulunmaktadır.

Yabancı yazarların, Japonya hakkında yazdığı kitapların sağlanması po
litikası İmparatorluk Kütüphanesi günlerindenberi önemli önceliğini koru
maktadır. Meiji döncmindenberi yapılmış olan Japonya’nın resmî haritalar
dermesi halka açık dermelerin en önemlilerinden biridir. Plâk koleksiyonu
ise Japonya’da en büyüklerindendir. Kütüphane de 1923 yılından günümüze
kadar yapılan doktora tezlerinin tamamı vardır.
Kütüphanenin bugünkü derme durumu:
Toplam kitap sayısı ........................
Japonca ve Çince kitaplar.......
Yabancı dil kitaplar.................
Süreli yayınlar .........................
Haritalar....................................
Plâklar.......................................
Mikrofilmler ... ........................

3374.426
2.442.710
931.716
28.925
184247
203.792
89301

cilt
>
»
adet
parça
adet
makara

Okuyucuları: Üniversite öğrencileri ve 19 yaşım bitirmiş herkes.

Hizmete açık olduğu saatlar: Pazartesi - Cumartesi 9:30 - 17:00
(Çalışma salonu: 9:30 - 20:00)

Kapalı olduğu gün ve tarihler: Pazar günleri, her ayın son günü, millî
bayramlar ve 27 Aralık - 4 Ocak arası.

ödünç verme: Kütüphanelerarası ödiinç verme sistemi.

SEMA GÖKSEL VAKFI (1 OCAK — 31 ARALIK 1983) BİLANÇOSU
r

Aktif

Kasa ........... ...........
Banka ........ ........

Lira K.

Pasif

Ura K.

145.735,11

Anapara .................. . 140.000,00
Cari gelir - gider
5.735,00
icmali.....................

145.735,11

145.735,00

—
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