TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ
İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN HABERLER
Aralık 2001

Merhaba…
Bir yılı daha geride bırakırken, yeni yılın tüm
meslekdaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini
diliyoruz.
Yönetim Kurulu olarak bizler, bu yılın son etkinlikleri
olan ve Kasım ayı içinde yer alan Inet-tr 2001 Konferansı’na ve
20. TÜYAP Kitap Fuarı’na, TKD Standımız ile katılarak,
Derneğimiz ile meslekdaşlarımızı buluşturmaya çalıştık. Ayrıca
bu konferansta Internet ve Teknoloji Grubu’muz adına Emine
Nergis Köseoğlu “Internet Ortamındaki Yayınlarda Telif
Hakları” bildirisini sunmuştur. Bu yıl Harbiye Askeri Müze
Kültür Merkezi’nde düzenlenen Inet-tr 2001 konferansında
Kütüphanecilik oturumları, oldukça az bir katılımcı ile, geçen
yıllara oranla çok sönük geçti. Özellikle Istanbul dışından gelen
katılımcıların sayısının daha fazla olması dikkat çekici bir
durumdu. Mesleki bilgilerin paylaşıldığı, tartışmaların yapıldığı,
daha da önemlisi mesleğimizi bir üst platforma taşımak için bir
araç olan bu tür oluşumlarda, aktif olarak yer almamız gerektiğini
düşünüyoruz.
Bu sayımızda, Kartal Halk Kütüphanesi Müdürü Sayın
Nesrin Arslan’ın 17 Nisan Halk Kütüphanesi'ni tanıtan yazısına
ve Kütüphanecilik Bölüm öğrencilerinden İlkay Eraslan ile Ersan
Dur’un TÜYAP izlenimlerine yer verdik. Buradan öğrenci
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arkadaşlarımıza Derneğimize verdikleri destekden dolayı bir kez
daha teşekkür ediyoruz. Bizden haberler bölümümüzde
Konsensus kurumu ile yaptığımız indirim anlaşmasına ve 2002
Kütüphane Haftası’nda gerçekleşecek olan uluslararası kongrenin
duyurusuna yer verdik.

17 NİSAN HALK KÜTÜPHANESİ
Kartal İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bağlı
birimlerinden 17 Nisan Halk Kütüphanesi ilk olarak 17 Nisan
1993 tarihinde Kartal Belediye Başkanlığı’nın bağışladığı
prefabrik bir binada kütüphane hizmetine başlamıştır.
1997 yılında Kartal/ Çavuşoğlu Mahallesi’nde tamamı
mahalle halkının katkı ve emeği ile 4 katlı bir bina olarak inşa
edilen Çavuşoğlu Spor Kulübü binasının giriş katı 10/04//2000
tarihinde 17 Nisan Halk Kütüphanesi hizmetinde kullanılmak
üzere Kültür Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Kültür Bakanlığı,
Siemens A.Ş., ve Kartal ilçe halkının büyük ölçüde katkıları ile
yerel imkanlar dahilinde oluşturulan 17 Nisan Halk Kütüphanesi,
adını simgeleyen 17 Nisan 2001 tarihinde yeniden hizmete
açılmıştır.
Kütüphane adını, kutlama günlerimizden “Köy
Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü”nden almaktadır. “Kültür
Caddesi, Bilim Sokak”ta yer alması da verdiği hizmetle
bütünleşmesi açısından ilginç bir konum oluşturmaktadır.
Çağımızın modern toplumsal gerksinimlerine hizmet
verecek nitelikte örnek bir kurum olarak 250 m² lik alanda
kütüphane hizmeti vermektedir.
Halk kütüphanelerinin işlev ve amacına uygun olarak
modern kütüphanecilik anlayışı ve donanımıyla bilgi hizmeti
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sunan kütüphanede, açık raf sistemi oluşturularak okuyucu ile
kitap arasındaki engel kaldırılmıştır. Her yaştaki okurlara halk
kütüphanesi hizmeti vermeyi amaçlayan kütüphanede; okulöncesi, çocuk ve yetişkin okurların yararlanabileceği bölümler
oluşturulmuştur. Okul-öncesi bölümü ile 3-6 yaş grubu çocukların
kitap okuma ve kütüphane alışkanlığı kazanması ve çocuklarıyla
kütüphaneyi kullanan yetişkin okurların aynı mekanı paylaşması
sağlanmıştır.
Okul öncesi ve çocuklar için oluşturulan bölümler modern
teknolojik cihazlarla desteklenmektedir. Bu okur kitlesine renkli
resimli eğlenceli yayınların yanında TV ve video aracılığı ile
bilimsel ve kültürel yayınlar da izletilmektedir.
Her konuda bilgi gereksinimine karşılık verebilecek
6000’e yakın yayın kütüphane mekanında okuyucusuyla
buluşmanın yanında, dileyen dilediği yayını kütüphane mekanı
dışında üye olması koşuluyla 15 gün süre ile okuma fırsatını
yakalayabilmektedir.
Kütüphane
hizmetini
daha
yakından
tanıtmak,
yaygınlaştırmak, okur kitlesini kütüphane mekanına taşıyarak,
okuma bilincini yerleştirmek, bilgi toplumu yaratmaya katkıda
bulunmak ve halk kütüphanelerinin işlevine uygun modern
kütüphaneciliği yerleştirmek amacıyla, kütüphanede kültürel
etkinlikler programı çerçevesinde, yazar ve ünlü şahsiyetlerimizle
imza-söyleşi günü, konferans, panel, açık oturum, şiir-müzik
dinletisi, yarışma, sergi vb. etkinlikler düzenlenmektedir.
Pazar-Pazartesi günleri hariç, her gün 9:30 - 18:00
saatleri arası sizleri kucaklamayı bekleyen sıcak bilgi yuvasıyla
tanışmaya ve onu yaşatmaya ne dersiniz?
Hazırlayan Nesrin Arslan
Kartal Halk Kütüphanesi Md.
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20. TÜYAP KİTAP FUARI VE DERNEĞİMİZ
20. TÜYAP Kitap Fuarı, 3 Kasım Cumartesi günü, birçok
yayınevi, dernek ve vakıfların katılımıyla, kitapseverlerin
ziyaretine açıldı. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul
Şubesi olarak, bu senede derneğimizin yayınlarıyla fuarda yer
aldık.
Amacımız
doğrultusunda
Türk
Kütüphaneciler
Derneğini en iyi şekilde tanıtmaya ve yayınlarımızdan
faydalanılmasını sağlamaya çalıştık. Birçok kütüphaneci
dostlarımızla birarada olup derneğimizin çatısı altında güzel
paylaşımlarda bulunma fırsatı, kütüphanecilik bölümü öğrencileri
olarak bizim için çok önemliydi.
TÜYAP Kitap Fuarında, Türk Kütüphaneciler Derneği
faaliyetleri içinde bulunduğumuz on gün boyunca çeşitli insanlara
derneğimizden nasıl ararlanabileceklerini ifade ettik. Bunlar
arasından, kütüphanecilik bölümü öğrencileri, mezunları,
mesleğimizi farklı alanlarda en iyi şekilde yapan insanlarla fikir
alışverişinde bulunmamız fuar boyunca devam etti. Bir de
kütüphanecilik mesleği dışında olup da, bölümümüzle ve
Derneğimizle ilgilenen kişilerle de karşılaşmamız bizi ayrıca
mutlu
etti.
Onlarla
yaptığımız
sohbetlerde, bilgiye her alanda ihtiyaç duyulduğunu, günümüz
koşullarının bunu gerektirdiğini ve bunun için kütüphanelerin
dermelerinden ve kütüphanecilerin birikimlerinden ne şekilde
yararlanabileceklerini konuştuk. Sorularını cevaplamaya çalıştık.
Bu fuarda bulunmanın bize kazandırdıklarını gözardı
edemeyiz. İlk olarak kütüphaneciliğe olan bakış açımız daha da
gelişmiştir. Çünkü, gördük ki çoğu meslektaşlarımız farklı ve
önemli yerlerde bu mesleği icra etmektedir. Kütüphanecilik
mesleğinin farklı iş kollarında yapılabileceğini gördük. Bu
insanların bulundukları ortamda, kütüphanecilik alanındaki
yenilikleri, gelişmeleri takip ederek, gelişen teknolojinin sağladığı
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olanaklarla en iyi şekilde hizmet vermekte olduklarını
söyleyebiliriz. Kendi mesleğimizden olan insanlarla tanışıp,
meslek adına olumlu sözler duymak, kütüphaneciliğin bugünü ve
geleceğini tartışmak, mesleğimizin gerekliliğini ve önemini bir
kez
daha
hatırlamamızı
sağlamıştır.
Bunların yanısıra, kütüphanecilik bölümü öğrencisi olarak
bizlerin, sadece eğitim dönemimizde dersleri takip etmek,
sınavlardan geçmek ile kütüphanecilik alanının amacının,
hedeflerinin, bulunduğu konumun bir parçasını görebildiğimizi
düşünebiliriz. Fakat kütüphanecilik adına yapılan faaliyetlere
ortak olup, katkıda bulunarak bütüne ulaşabileceğimizi
anlamamız gereklidir. Bunun için öğrencilerin daha aktif konuma
gelerek,
gelecekteki
meslekleri
için
bugünden
ne
yapabileceklerini kendilerine sormaları gerekir. Bunun için bir
adım olabilecekler arasında; yapılan, düzenlenen faaliyetlere
katılıp takip etmeleri gelebilir. Bizim için de bir adım olan
TÜYAP Kitap Fuarında dernek adına bulunmak, derneğimizi ve
kütüphaneciliği insanlara tanıtabilmek önemli bir görevdi.
Kütüphanecilik mesleği dışındaki insanların derneğe olan
yaklaşımı, yayınlara olan ilgisi bize, zamanla insanların
kütüphanecilik alanına olan bakış açılarının değiştiğini ve
kütüphanelerin hayatlarının bir parçası olarak gördüklerini
göstermiştir. Bunun için kütüphanecilerle iletişimde bulunmak
istediklerini ifade etmişlerdir. Böyle bir yaklaşım sonucunda
bizde dernek adına ya da diğer faaliyetlerde bulunmanın, destek
olmanın gerektiğini düşünmekteyiz. Kütüphanecilik mesleğini
daha iyi anlamalarını sağlamak, sorularına net cevap verebilmek
için bu tür etkinliklere daha çok katılmamız gerektiğini gördük.
Türk Kütüphaneciler Derneği bünyesinden çıkan değerli
hocalarımızın ve kütüphanecilerin meydana getirdikleri yayınları
birarada görme fırsatımız oldu. Birçok kütüphanecinin yeni çıkan
yayınları takip edip, yayınları özellikle kendi kitaplıklarına
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katmak istemeleri, bizim de kendi mesleğimizle ilgili olan bu
yayınları
edinmemiz
gerektiğini
göstermiştir.
Öğrencilik dönemimizde bu tür faaliyetlerde bulunmamız,
mezun olduğumuzda kendimize daha güvenen, mesleğini seven,
insanlarla iletişimden çekinmeyen, bölümümüzle ilgili olumlu ya
da olumsuz eleştirilere cevap verebilen bir kütüphaneci olmamızı
sağlayacaktır, düşüncesindeyiz. Kütüphanecilerle tanışıp,
mesleğimizle ilgili görüşlerini, durumlarını öğrenmemiz; ileride iş
hayatımızda mesleğe ve meslektaşlarımıza yabancılık çekmeden
daha verimli olmamızı sağlayacaktır. Bu ortamı hazırlayan Türk
Kütüphaneciler Derneğinde görev alıp, katkıda bulunmaya
çalışmanın bizim için önemli faydaları olmuştur.
İlkay Eraslan
Ersan Dur
Kütüphanecilik Bölüm Öğrencileri

BİZDEN HABERLER….
KURS DUYURUSU

Şu ekonomik kriz doneminde kişisel gelişiminiz için bütçenizden
para ayırmakta zorlanacagınız düsüncesi ile TKD İstanbul Şubesi
olarak, Konsensus Egitim Kurumu ile bir anlaşma yaptık. Kurs
programlarını ve adresini asağıda belirttiğim Konsesus, TKD
İstanbul şubesi üyelerine, tüm kurs programlarında % 20 indirim
yapmayı kabul etti. Bu %20 indirimin % 10'unu Derneğimize
bağıs olarak verecekler. Kurs programlarına katılan üyelerimiz
böylece % 10 indirimden yararlandıkları gibi, % 10'luk bir miktarı
derneğimize bağislamış olacaklar. Katılımcılara şimdiden
başarılar diliyor ve kolay gelsin diyoruz.
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Ayrıntılı bilgiyi direk Konsensus'dan alabilirsiniz. Ancak
basvurularınızı TKD İstanbul Şubesi’nden Ayla Tüfekçibası
Günel'e (atufekcibasi@ku.edu.tr) yapabilirsiniz. Tel: 0212-338
14 41
KONSENSUS Şemsettin Günaltay Cad. Öğretmen Hayrullah
Sok. No:1 Suadiye / İstanbul Tel: 0216 - 416 89 00
www.konsensus.com
Kurs İçerikleri
Ingilizce Kurslari: Genel ingilizce -İş ingilizcesi -Pratik ingilizce Edebi çeviri –Toefl.
Bilgisayar Kurslari: Bilgisayar işletmeciliği (Ofis Programları
kullanımı) -Bakım Onarım Teknisyenliği -Web tasarımı -Grafik
hazırlama.

KONGRE DUYURUSU

TKD İstanbul Şubesi olarak Goethe Enstitüsü, İ.Ü. Edebiyat
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Koç Üniversitesi Suna Kıraç
Kütüphanesi, İspanyol Kültür Merkezi ve British Council
işbirliğiyle Kütüphane Haftası kutlama programı çercevesinde
“Yaratıcı Kütüphane Hizmetlerini Geliştirmeyle İlgili
Avrupa Topluluğu Girişimleri” konulu bir Kongre
düzenlemekteyiz.
Türk, Alman, İngiliz, İspanyol ve Yunanlı uzmanların bildiri
sunacakları ve Türkçe-İngilizce çevirilerin yapılacağı bu
toplantıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:
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*Mülkiyet hakları
*Yaşam boyu öğrenim
*Teknolojinin kullancı odaklı kullanımı
Kongreye Türkiye’deki her tür kütüphane (okul, halk, üniversite,
özel kütüphaneler, vd) çalışanı, Kütüphanecilik Bölümleri
öğrencileri ve konuya ilgi duyan herkes davetlidir.
Kongre 26-27 Mart 2002 tarihleri arasında Koç Üniversitesi
(Sarıyer, İstanbul)’nde yapılacaktır. Ayrıntılı program ve diğer
bilgiler daha sonra duyurulacaktır.
Kongre Organizasyon Komitesi

DOS (DEWEY ONLU SINIFLAMA)

Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kitabının yeni baskısı,
Derneğimizden satışa sunulmuştur, isteyen üyelerimiz temin
edebilirler.
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