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Book Review
This article is a review of the book titled “Mission of Librarian” authored by Jose Ortega y

Gasset and translated into Turkish by M. Turker Acaroğlu. The book, which is published by
İstanbul Branch of Turkish Librarians' Association, explains mission, professional mission and

mission of librarian in the future. The book also includes an interview with M. Turker Acaroğlu.

Jose Ortega y Gasset tarafından 1934 yılındaki ilk IFLA

konferansında bildiri olarak sunulan “Kütüphanecinin görevi”,
ikinci konferansta ise açılış konuşması olarak kabul edilmiştir.

Türkiye'de ilk olarak Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik
bölümünün 25. Yıl Anı Kitabı'nda M. Türker Acaroğlu

tarafından Türkçe'ye çevrilerek yayınlanan “Kütüphanecinin
görevi”

yeterli

ilgiyi

çekememiştir.

Kitabın

içerisinde

meslektaşımız sayın Osman Torun tarafından Türker Acaroğlu
ile yapılan söyleşide Acaroğlu bu konuya değinmektedir.

Kitabı önemli kılan özelliklerinden biri ise 1934 yılında
yayınlanmasına rağmen mesleğin geleceğiyle ilgili önemli öngörülerde bulunmuş
olmasıdır. Bunun en önemli sebebi ise yazarının geçtiğimiz yüzyılın önemli
düşünürlerinden biri olmasıdır.

Kütüphanecinin görevi konusunda dışarıdan bir gözün değerlendirmesi elbette

biz meslek profesyonelleri açısından doğal olarak çok önemlidir. Ancak bu konuda
değerlendirmeyi yapan yaşadığı yüzyılın en önemli düşünürüyse şüphesiz paha

biçilemez kıymettedir. İşte bu değerlendirmenin yapıldığı kütüphanecinin görevi Türk

Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi tarafından literatürümüze kitap halinde
kazandırıldı. Eser 4 ana bölümden oluşmaktadır.
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İlk bölümde yazarın yaşamı ve yapıtları anlatılırken bu eserlerin hangilerinin
dilimize kazandırıldığı bilgisi de verilmiştir.

İkinci bölümde eseri Türkçe'ye kazandıran M. Türker Acaroğlu ile
“Kütüphanecinin görevi” üzerine yapılan söyleşi yer almaktadır. Acaroğlu bu eseri niçin
okumamız gerektiğini ve meslektaşların hangi konulara daha çok dikkat etmemiz
gerektiğini açıklıyor.

Üçüncü bölüm ise “Kütüphanecinin görevi”ne ayrılmıştır. Bu bölümde ilk olarak
görev sözcüğü ve çeşitlerine değinildikten sonra 15. Yüzyıldan itibaren kütüphaneci
tarihine değinilmiştir. Bölümün sonunda ise kütüphanecinin yeni görevine değinilirken

“kütüphanecinin okuyucuların okuyuculara kılavuzluk etmesi” ve “insan ve kitap seli
arasında süzgeç görevi görmesi” cümleleriyle özetlenmektedir.

Son bölümde ise Jose Ortega y Gasset'in yaşam süredizini yer almaktadır.
Son olarak “Kütüphanecinin görevi” için şunu söyleyebiliriz. Beğenerek
okuyacağınız ve mesleki olarak faydalanacağınız bir eser olduğunu söyleyebiliriz.
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