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Yayın Yönetmeninden
Editorial
Merhaba
Güneşin içimize vurduğu, toprağın kokusuna, kuşlara ve yapraklara ye
niden kavuştuğumuz baharın ilk günlerinde siz değerli okurlarımıza bahar
kokulu bir "merhaba".
Dergimizin eski Genel Yayın Yönetmeni Özlem Bayram, yurtdışına git
tiği için, çok büyük sorumluluk ve titizlik isteyen bu onurlu görevi yeni sa
yımızdan itibaren üstlendim. Yayın Kurulu üyeliğine benim dışımda, yeni
katılan Tülay Fenerci, Serhat Baytur ve görevlerini sürdüren diğer Yayın
Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ile birlikte, dergiye 1952 yılından beri emek
veren tüm meslektaşlarımızın belirlediği çizgiyi korumaya çalışacağız.
Bu sayıdan itibaren, dergimizin genel yapısını değiştirmemeye özen gös
tererek, kimi yeni düzenlemelere gitmeye gereksinim duyduk.
"Görüşler ve Okuyucu Mektupları" köşesini, "Serbest Yazılar" ve "Oku
yucu Mektupları" olarak iki bölüm biçimine dönüştürdük. Bunun nedeni,
hakemli bölümde yer alması istenmeyen ama içeriği zengin yazıların, görüş
bildirmekten daha öte bir değer taşıdığı kanışıdır. Görüş nitelikli yazıların
da değer taşıdığı kuşkusuz ancak her iki yazı türünün birbirinden ayrılma
sının uygun olacağını düşünüyoruz.
Bir başka yenilik, hakemli bölümde yer alan yazılara Türkçe ve İngilizce
anahtar kelimelerin eklenmesidir. Bunun nedeni, uygun anahtar kelimelerin
yazar(lar) tarafından tespiti, okurlar için yazının içeriğini belirlemede kolay
lık sağlanması, derginin dizinlenmesi aşamasında destek olunması ve mesle
ki terminoloji çalışması için bir veri havuzunun oluşturulabilmesi isteğidir.
"Serbest Yazılar" köşesindeki yazılarda da Türkçe özlerin yer alması dü
şünüldü. Bunun nedeni de okurlarımıza, yazının içeriği konusunda ön bilgi
edinme kolaylığını sunmaktır.
Dergimizde yer alan bir diğer yenilik de, yurtiçi ve yurtdışında gerçek
leştirilecek toplantı duyurularının verildiği "Mesleki Toplantılar" köşesidir.
Köşe'nin amacı, duyuru yanında toplantılara bildiri ile ya da dinleyici olarak
katılmaya istekli meslektaşlarımızın bu yönde gösterecekleri çabayı ve har
cayacakları zamanı mümkün olduğunca en aza indirgemektir.
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Bu doğrultuda, yazıları ve görüşleri ile bizleri daima destekleyecekleri
ne inandığımız siz değerli okurlarımızın, dergimizin "Yayın Politikası"nı bir
kez gözden geçirmesini diliyoruz.
Değerli Türk Kütüphaneciliği okurları, ayrıca, dergimizin niteliğini sizin
öneri ve görüşleriniz çerçevesinde değerlendirebilmek amacıyla bir kullanı
cı araştırması yapmayı istiyoruz. Derginin bu yılki tüm sayılarının son say
fasında yer alacak formu doldurarak, gereksinim duyulursa çoğaltarak, der
neğimize iletmenizi diliyoruz. Araştırma sonuçlandığında, veriler, dergimiz
de yer alcaktır.
Bu ay, 36. Kütüphane Haftası'nı da yine birlikte kutlayacağız. Hafta et
kinlikleri, derneğimiz Ankara Şubesi'nin girişimi ve öncülüğünde oluşturu
lan Komite ve Kültür Bakanlığı'nın desteği ile biçimlendi. Tema, "Küreselleşme-Avrupa Birliği ve Bilgi Hizmetleri" başlığı altında belirlendi. Etkinlik
ler kapsamında 37 sunum ve 2 forumun yanısıra bir kültür ve sanat şöleni
yaşayacağız.
Yeni bin yılda, yeni sayılarımızda, yaşamın bize sunduğu bilgi ve esteti
ğe dayalı tüm güzellikleri doyasıya yaşamamız ve duyumsamamız dileğiy
le...
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