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OKUL KÖ1'ÜPJL\NE8İ PERSONlttJNt:N EGtTbdNDIt
KURALı VE' UYG1JLAMA
Yrd. DoÇ. Dr. IL incı Öl'fAL(.}
GiRiş.
Topluİnsal geUşınenin gereksınımıerini ashna uygun olarak yansıtan "kuraro" ve bu.kuraının anJaŞıIınaSını sagiayan "uygulama" birbirlerini sürekli etlQleyerek yeni gelişimlere ve degış1mlere yol açarlar.
Kuram. uygulanınca her ikisi de birbirlerini gelişttrmeye başlarıar.
İnsan önce yaşamış ve sonra yaşadıklamun düşüncesini edinmiŞ 01dl:ıgundan uyguIamanıİ1. kuramdan Once geldiAt de dilşilnOlilr. Hangtstntn önce geldigıtartıŞ1lm"kh. birlikte. teme~ olan: Uygul"m"mn
kuramı zengln1eştirirken. kuramın da uygulamayı güçlendirmesidiİ'
(Hançerlioglu 1977 :281. 345),
,

,

Kuram ve uygulama ilişkisini okul kütilphanesi personelintn egitiminde inceleyen bu araştumayıyapa:rken amacımız : Kuramsal ge1tşıneleıi Izleyerek ve Tiirktye'deki uyguIamaIıuı ortaya çıkararak. okul
kütilphanesi personeUntn egtttıngerekstntmlerlni vurgul"m"ıq'1".
çalışmamız içtn gereken araştırmalarda "betimleme yöntenli" kullamImıştır. Mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla illşkileıi
dikkate alınarak dUrumlar aıasmdaki etkileştııı açik1anmaya çalışı)mıştır. Yayın inceleJIlesi yapılmıştır. Bettnı1eme yOntenıtne uygun
olarak; veli toplama teknlkleıinden anket ve görüşıne lle gerekli veıiler
topIannııştır.'

.'

ç"ıışm"m'7.1n
ilk hOliimünde;okul
sonel egtttmi içtn geliştlrilenkuramve

lditilphanesi
örgiltünde peruygııı"m<>lıor incelenmtştlr.

İkinci hOliimde; okul kütQphaneslnde çahşan ve çalışacakpersoneUn .
Tiirktye'de nasıl egttildiglni gösteren araş~
aktanImıştır. Diger
bır deyişle. konunun Türkiye'deki kuram ve uygulaması ortaya ÇIkanlmıştır. 16 TenımUZ 1990 - 3 AgUstos 1990 taıihleıi arasında lL.
Okul Kiltüphanecillgt kUrsuna katılan 129 kişiye kurs ı>aŞiangıcında
(') HaC8\lepe Oniv8rsi1asi, Edebiyat FakOIlosi,KOtiJpIıan8cii< BOIOmO
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Inciona!

ve bltlmInde anket uygularımıştır. Adı geçen bu kursa katılan. TürkIye'nın çeşitli il ve ilçelerinde çahŞnı91rt..olan okul küt(lphanesi personeli Ile Agı.ıstos 1990'dan Şubat 1996'ya d~ görüşmelerin yapılmiısı ve b~
sürdilı'iihneslyle verilen kursun etkılerı
saptanmıştır. Uçüncü bölümde; degerlendirmelerle sdnuca vanlmış,
önerIlerde bulunulınuştur.
I. OKUL Kt!TOPIWm8i OJlOOTONJ)B PBB8OL'IEL EÖiTiMt içiN
_

GELişTiıdı.EN

KURAM VE UYGtILAMALAR

.

-

Düşünce alanındaki bilgi "kuram". eylemsel çabalar "uygulama"
olarak tanmıJanınak:Qı
(Hançerlioglu 1977 : 344). EgItim örgütlerin!
Inceleyen çahşniaIar kuramın uygulamayla en az üç yönden ilişkili
oldugunu göstennektedlr. Teıne1ll1şk11er :
1- Kuranun uygulayıcı ıçın kabul edilebilir olmasında;
2- Sorunların çözQmü IÇin genel yöntemin sagIanmasında;
3- Kuranun uygulama IÇin rehberlik etInesJııde toplanm~ Irt"<lır
(Bursalıoglu, 1994: 29-31; Hoyve MIs~ 1991 : 28; Bursalıoglu
1991 : 57).
Kuram ve uyguIamadakütüphaneclllk
egıthnl genelolarak okul
kütüphanecillglne yer Vermektedir. Kütüphanecilik egıtlmlnden geçenlerden bazılarının ok~ kütüphanelerinde çalışmasıyla. bu k0nunun uzmanlık aIanı oldugu görühnüştür. Okul kütüphanecillgi
-egıtlınlnl genel kütüphaneclıik egıtlınlnden ayıran en ı>neınl1nokta :
Egitim. öj!retlm teknikleri: ders programIan geliştirme; çocukların ve
gençlerin gelişim özellıklerı; egıtim teknolojisi ve okul kütüphanesi
hizmetleri gıbı ders1erln programa ..hnm..".dır. Kütüphanecl1lk egıtlıni
almış kişiler kadar, ôgretınenler de _bu konuya özel ilgtgOır
termektedirler (AASL ve AECr 1988 : 60; Herrıng 1988: 15; Carroll
1981 : 140; PoIette 1973 : 18).
EgItIm örgütünün öneınl1-bır Unsuru olan okul kütüphanesinı geliştirme çabalan sürmektedir. Bu konuda:
i- International_ Federation of'Llbrary AşşocIations and lnstitutions
1FLA (Ulus1artırası Kütüphane Dertıeklerı ve KuruluşIan , Fe_

_

-derasyonu);

2- United Nations Educatıonal, ScIentific ;md
Organization

- UNESCO

(Birleşmiş MIlletler ~tim.

Cultural

Bilim ve

Kültür Orgütü);
3- International AssocIatıon of School Librarlanshlp - IASL (Ulusl~
okul Kütüphanecıııgı Dernegı); Ile diger
4- Okul/tütt1phan,eleri. çoct.lk kütüphanelerı.. egıtlm ve araştırma
konuIarıniİa ulusal ve ulJsIararası düzeyde çalışan derneklerin
üyelerince yapılan araŞtıQDaIar 1986'da tamamlanarak uygulanmıştır (fIarmesdottır 1986: 3-5).
_

88
/

Edebiyat

FııId*oisi

Dergisi

Okul kütilphanec1lerinln görev. ve sorumluluklarının sürekli artması, egıtJm ve ogretim gerek:sınım1erJnln karşılanmasını zoruİ1Ju hale
get1rınlştır. Ülkebırln beklenttIeı1: okunann türleı1, yönetımı, l\gretim
programlan:okul kütüphaneıeıinin hızmet düzeyi ve te~loJIyI kuilainnı 1mkanIan farklı oldugundan, her ülkenin kendi şıırtianrui
uygun olacak kuramı saptıımA'"' gerekmlştır. Uyg>ılAmAlannı ortaya
çıkartnuştu'. Yukanda SaYıIan derneklerin üyelerince yapılan araştmnaIar ve 200'den fazla ülkenın okul kütüphanesı.personelinin egitim programlan ile uygulamalannın
ıncelenmesi elde edilen bulgulara
.
temel dayaniık olmuştur.

Okul kütüphanesi personelinin egitlmine yönelIk kuram ge-.
.
i1ştırillrken. uygulAmAlArbeklenirken:
1- AraştmnaIar geçmIŞten günümüze degın incelenmiş:
2- Elde edilen bilgiyi bütünleştirmek üzere çalışmalaryapıImış:
3- Kuraın hazırlanmıŞ:
4- Kuram gerekt1gtnce
göZden geç1rilerek yapısal düzenlemeler
.
..'
sagIanmış;
5- İlgili gruplan yönlendinnek amacıyla kuraın taIutıImış:
6- Kuraından yararlanarak. uygulAmAcıların kendileı1nl olaylann
rasgelellglnden kurtannalan tavsiye edilmiştır
1.1.
.

.

BeItrtllen çalışmAlarla, 1995 yıImdaIFlA öncülügünde UNESCO ile
IASL tarafından
üyelerinin deste~le okul kütüphanesi
. ve l\gIIidemek
.
personel1nin el!1tJm1ne yönelIk. kuram' geItştlı1lmJştır. UyguIamnak
.

üzere ülkelere sunulmuştur. Okul kütüphanesi perSoneli terlmlyle :
Mesleki personel. teknik personel ve gönüllü kişiler Ifade edilmektedir.
Görev a1anIan ve sorumluluk düzeylerıfarklı olan okul kütüphanesi
personeli ıçın .geItştlı1leIı e/!1t1mprogramlamun temel
. unsurlan Şekil
1'ıle gôsterilmeirtedir..
Kütüphanec1lik el!1tlminde "okul kütüphanecllig1", okul kütüphanelerinde tAhşmAkisteyenlere
"mesleki egıtim" ve okul kütüphanelerinde çahşanlara "hızmetlçı egitim" düzeytndeki egitim
prograınIiırında verilecekdersleriI!; bır başka deyjfle
Şekıl 1'deki temel
.

unsurlann kapsanil aşa/tıda beilrtlimektedir:
'.

OKUL Kt1ı1)J>HANESt PER80NELtNiN

.

..

EÖİTiII.tROORAMI

Okul kütüphanesi personelinln egitimi, görev alanı ve sori.tmlulugu
farklı düzeylerde oldugundan "egitim prograI1)1''nm kapsamı : 'J'r<ıgramınJş\eyIŞ blçımını ve kullarumŞekl1nI göstermeyi hedeflemektedır.
(') IFLA'nın okul KOIOphaneleri B61omO'OOn sorumlusuDr. !'aul8118. Bemherd ile 25 AOus"'s .
199&.1erihinde yapılan g&O,meyie bu bilgi elde ııdlimi}tir.
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Okul KütüphaneSi Persone1lnin Egitim programı :
1- Kütüphanecl ve öl!retmen yetiştiren yüksek ögretım kurum1a.nnın iLgIL1
,pôlüm1ert ne hlzmetiÇi egitim progranüa.nnı düzenleyen kurumlar için "yeni egitim programını" kapsııT1'l"ktadır.
Okul kütüphanesi personeli yettştiJmek istentrse; bu program.

ders programı şeklinde kullanılaCaktır.

.

.

2- Okul kütüphanesi personeJtn1n görevlertni kapsamaktadır. )3e1trtilen görevler yerine getirilmek iSientrse. bu program okul kütüphanesi persone1lnin sahipobnasıgereken
temel.ÖZel11k1ert
gösteren rehber olarak kullanıJa('aJct.r.
3- Personelin bilgi gereksintm1ertni kapsamaktadır.
Bilgi ge-o
reksinim1ert karşılannıak tSlentrse. bu programın her bır. unsuruna gereksinim düzeyi (az orta
yüksek şeklinde)
ek.
lenerek. anket veya liSIe olarak kullanlla.."khr.

-

-

Her ülkenin egıtlm SISlerni. okul türü. ögı"etlmprogramı ne programı
uyguhfuıa süreSi. bulundugu şai1lan. I)rgütı>e!yapısı. yönetim kurallan. madQi-manevi destek unsurlan ve teknollJj1k tmkan1an farklı
oldugundan temel unsurlann kapsamı genelolarak belirt1lmektedlr.
. Ayrınblı aç.kl"m"lann
ülke şartlarına
göre gelişUrthnesi bek....

lenmektedlr.
A

KtITt!J>!IANECiLbt

A-L.

Koieksıvan

GelisUnne

VE E1'QI'ORMASYON
.

a,- Saglama politikası hazırlama
b- Bilgi kayııaklarım degerlendIrme
c- sagışlar için kurallar geliştirme
,
.
d- Bilgi kayııaklannın ürettnıi
A-ll.
v
a- Saglama yöntemlertve teknik hizmetler
b" Sınıflama
c- Kata1og1ama
d-Indeksleme
e- Kütüphane !ıiiınet1eı1neyönelik otomasyon çal'şm"lau
A-ID.
a- Bilgi gerekslnim1ertnisaptarna
b- Enformasyon hlzmet1ertniplanlama
91
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c- BiLgI kaynaklarının

k1$ınmu

d- Odfuıç venne Işlemleri

e- Kütüphane türlerintn ve bilgi agJarınm hizmetleri
f-Kütüphanelerarası

,

Işbırılgi

g- Teknoloji kullaıumı vegenŞmeleri Izleme
B.

YÖJIIETiM

B-I.
a- Polıtıka ge1lşttnne ve program hazırlama

b- Amaç ve görevleri belirleme

.

c- A~~çlara ulaşmak ıçın çahşma yÖntemıerisaptama
.cı-Güncel gelişmeleri ve Istekleri Izleme
e- DegeriendInDe
f" Konuyla lIgi1Ikanuni yaptımn1aiı takıp etme
B-U. Kavn"kh'ruıYönetlml'
a- Yönetim süreçlerini uygulama
.

bcde-

Denetleme
Hızmet verilecek alanlann düzenlenmesi ve kullanımı
BiLgIkaynaklannın ve ilgili araçlann korunması,ba1mnı '.
HIzmetlerige1lşttnne

B-III. Bütce Yönetımı

a- Malı kaynaklan saglama
b- Bütçe yönetımı
c- Rapoı-hazırlama
C.

.

C-I.

EÖirlM.

OORETiM,

ÖÖREJIfiM

öır,.tfm PrQiPJID1 H:l7.1r1~m::t

,
a- ögretlm.prograID1hazır1amadaIşbn:llgi
b- ögremne ~e 6gretme kuramlan. uygulama1an
.
c- ögretimprogramını zeiıgln1eşttnne
d- Gelışım psikolojisi, egıtim sosyolojlsl ve davranış b1lImleri

C.U.

Bııııı Erislın

a- Bılgı gereksinimleriniinceleme:
92
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b- Bilgi

.

gerek..ıntmlel'lni karşı1aına

c- Kullarucı egıtJmi
d- Kütüphane hizmetlerini ge1işttrme
C-III.
a- Rehberltk
b- ögtetınenlerle ve ögrenellerle Işblrugı.
c- özeı ögretim yöntemıeri
d- Bılgısayar destekli ôgretim programlan

/

e- Kütüphanelerin ve kurumların tamtınıı~ kulliınımı
Günümüzde "Okul Kütüphanesı Persone1lnln EgItJm Programı"
(Harınesdottlr 1995: 18-31) sadece bır kuram olmaktan çıkmıştır. Bu
programı birçok ülke kapsam, işleyiş, konu ve yöntem açısından kendı
şartlanna göre geliştirip; uygulamaya başlamıştır (Janleri 1996: 2021).
ll. TthudYE'DE

OKUL Jd)Ti)pJL\NESi

, ÜZERiNE BİRARAŞTIRMA

.

PERSONELiNiN EÖiTiMİ

Ankara ÜnlverslteSl, Hacettepe Ünlversltesl ve İstanbul Üniversltesi'nde'
üniversite düzeyinde kütüphanecll1k egitimi yapılmaktadır. Sayılan üniversitelerin kütüphanecll1k bölümlerinde
"okul kütüphaneleri" dersıeriverilmektedir.
okul kütüphanelerinde çeşiti! düzeylerde egitim görmüş personel
çalışniaktadır. Mesleki egıtimden geçenler çok az olmakla blrl1kte, genell1k1e mesleki egıtim görmemiş persOnel görev yapmaktadır. Egıtim
düzeyıne bakılmaksızın okul kütftphanelerinde çalışan personel ıçın
egı~ : Mllll Egıtim Bakanlıgı bftnyeslnde Yayımlar Dalresl'nili Okul
Kütüphaneleri Şubesi lle HIzmetiçi Egıtim Dairesi tarafındari bırlıkle
gerçekleştirilmekledlr. Her yıl bır llde "okul kütftphanecillgı kUrsu"
açılmaktadır. Yılda 100 kişiYe kurs verllmesi dÜ$ooftlmdrtedlr. Kunt
lar 2 veya 3 hafta düzenlenmektedlr. VaJlliklere genelge gönderilerek,
okul müdürlerlrıln kütftphanc:lerde görev yapiınlan kursa göndermesi
istenmektedir. Kurstaki dersler: MiLLİEgıtıın BakanIıgı'ndan ve Kftltür
BakanIıgı'ndan görevlendirilen k1şllerce verllmekledlr. Kurs1arda ftniverslte kütüphanecilik bölftmlerinden görevlendirilen konu uzman1arı
da ders vennlşlerdlr.
ögreum üyesi olar~ katı1dıgımız okul kütüphanecillgı kurslarında
ve sonrasında yaptıgım17. araştırmanuz şu aşamalar dahillnde gerçekleştirilmlştir:

.
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InciOnaJ
ı. AŞAMA : Onceki kursJaı'dan: edJnllen deneytm1er ve kursa katıJacaklann bllgl.gereksinttnleri kursa başhl1't1Adı-rıOnce ortaya konmuştur. Beklentiler. gerekııtn1Qıler ve okul kiltillihaneleı1nJn bulundugt1 şartlar <if1ckAtealınarak program hazırlanmıştır.
2. AŞAMA : Araştırma yaptıgımız 11. Okul KiltilphanecılJgi Kursu
16.7.1990 - 3.8.1990 taıihleri arasında Bursa'dagerçekleşın1ş~.
Katılan 129 kursiyere kurs baŞIangJCında \JIŞlsel özelliklertni ve bilgi dilzeylertni ortaya çıkartacak )'an'ket" uygulanmıştır.
. Okul kil~phanecılJgi ktu'suna Ilkokul. ortaokul. LISe.meslek lisesi,
teknik ve endilstri meslek lisesi. tıcaret ıısesl. askerilise. Imam hatıp
lisesi. özel Lise ve Anadolu lisesi 01Iİ1ak üzere çeşitli- okul tilrlerinin
kiltilphanelerindeçaJışaı:ııar kAtılmıştır. Araştırma kapsamındaki 129
kursiyerin 72 (%55.81 sı kadın. 57 (44.21 sı erkektlr. Kursiyerlerin 20
(%15.51 si 20-30 yaş grubunda; 63 (%48.81 il 31-40 yaş grubunda; 41
(%31.81141-50 yaş grubunda; 5 (%3.91151 ve yukarısı yaş grubunda
.
bulunmaktadır.
Adana. Adıyaman. Afyon. Agn. Aınasya. Ankara. Antalya. Artvın.
Aydın. Bahkeslr. Bolu. Burqur. Bursa, ÇarıAlcleAle. çorum. Çankırı.
DenJzIi. Diyarbakır. Edırne. EIazıg. Es\JIŞehlr. Gaziantep. Gilmilşhane.
Hatay. Isparta. İstanbul. fzıııır. Kastamonu. Kocaeıı. Kırklareıı. Kırşehir. Kayseri. Konya. Malatya. Kahrapummı-raş. Manısa, Mugla.
Nevşehir. Ordu. Sa1nsun. Sivas. Tokat. Uşak. Zonguldak. Batman.
Kınkkale olmak iizere 46 Ilden ve onların Ilçelerinden
katılnn ol.
.
~~~
Egitim dilzeylne ba1p1dıAmda, 2 si kiltüphanec1 01Iİ1akiizere 21 kışı
yüksek ögrenlm görmilştür. Digerleri ortaögretlm'
kurumlarından
.
.

mezun ohnuşlarılır.

.

Okul kiltilphanecıııgı kursuna katı1anlann konuyla l1gILibilgi dilzey1ertni ortaya: çıkartmak ıçın "kütilphane Işlemleri ve hizmetleri
hakkında bildiklerımn neler oldugu" soruhnuş!ur. Kiltüphanede hiç
ça1ışmadıg\ halde kursa gönderilen 32 (%251 kışlgıbı. genelolarak
. herkesin kurstan önceki bilgi diizeyl çok sınırlıdır. Hizmetvermeleri
gerektlgtnden. Okul Kiltilphaneleri Yönetmeııgı (Milli Egitim Bakanlıgı
19771 dogruıtusunda ve kişisel gayretleriyle Çal.ışmaktadırlar. Sadece.
2 sı ilnlverslte kiltilphanecllik bOlilmil mezunu olan kilt.ilphanecl1erin
konu Ile l1glli bilgi ve çahşm" 1:'1'1vardır. Ancak; egitim. ögretlm. Öj!renlm konularındayeterli
bilgi ve tecriibeleri olm"<iigını Ifade etınIşlerdlr. Okul kiltilphanictııgı kursundan' önceki bllgidiizeyl Tablo
.
1'de gösterilmektedir.
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Tablo 1 : Okul Kütüphaneclilgi Kursıuıdan Onceki BJlgI Düzeyi
K1U'8taıL.Ooce BlJbaCDleı'

ögrenct Işleri. sekreterlik.
muhaseb~
kütüphaneclilk

.

YaaıtIanD

SaJUI

('Mı)

103

(80)

KişiSel degerlend!Ime1erle kütüphane
ışlemlerının uygulanması

76

(59)

Kütüphan~.dozenleIlD1esl

67

dışı işlerin yapılması

.

,

.

Okuyucu iSteklerinin karşılanması

65

(52)
.

(50)

3. AŞAMA: 1ı. Okul Kütüplıaneclllgt Kursunda gerçek1eşt1ı1len
egıtim programında yeralan derslerin ve yapılan uygub.mAbnın kapsamı ~da
ver1hnlştlr :
: Okul Itütüphaneleri t:anımlanaı1ik aınaçlan. ve hızmetler!lnjn kapsanu. açıklanmıştır. Egit!me ve gençlerin yetişmesine katkılan tartJşı1mıştır.
D"I""ler: Türk Milli Egltim1ne yOn veren kanun. yönetmelik ve geneJgeler1n okul kütüphanelerinin ça1ışınasUıa
etkileri açıJclAmmştır.
,
Kat~lnd1ama ve Uvq11hnn::l~1: -Katal~
tanıınlanmıştır. Katalogun amaçları. Işlevleri, yararları ve türlerilncelenıİ11şttr. Kataloglama kurallan taıutılarak Anglo Amerikan Katalog!ama Kuralları 2'ye
.
.
. göre uygulamAlAryapılmıştır.

-

S1n1t1::1m;1 ~ -ıjVO'111::1T11R~1_:
Smıtlama

tanıınlanmıştır.

Snuflamanın

amaçları. ışlevleri. yararları ve türleri Incelenmiştlr. Kullarulan en
yaygın smıtlama sisteıİı1eri tanıtılarak,
Dewey C5nIu Sınıflama SIs.
temine göre uygulamaJar yapılImştır.
Y""'!UT1" Usul Ve Teknlk),er1 : Yapı1acak y;ızı$malar
pozisyon ve yazışma teknlgl hakkında bJlgl vet1lnıiştlr.

v

.

Için kom-

: ''De-

Wirbaş Kitap Kayıt Defteri" tanıtı1arıik kayıt tut nım""", tutanak düzenlenmesi ve kayıttan düşüm Işlemleri konusundaki kUraDar açıklanmıştır. Kurallar ilg1li defter ozerlnde uygulanmıştır.
Ödfinc Venne t..IPTT111,," : Okuyucuların üYe kaydı yapıldıktan sonra.
ödünç ver1lecek eserlere yOnelik yapılaCak işlemler gösterilnıiştlr.

Cılt yapımı ve öze1l1k1eriaçıklanmıştır. Cfide gönder1lecek eserler Için
seçim yapılması ve tutanak hazırlanması ozertnde durulmuştur.
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K- - ht.
: Kütüphane koleksly()nu.
okunan kitap sayısı. gOrsel-lşitsel materyaller. okuyucu hızmetlerı ve
personelin Ozell1k1erlhakkında günljik. aylık ve yı11ıkolarak tutulması
gereken istatistik çlzelgelerlnln nasıl hazırlanacagı beUrtilnılştlt.
.
Hızmetlerı
:
Müracaat
I:!Olümünün
gOrevieri
ta-.
Mürn"""t
rumianmıştır. Başlıca müracaat eserleri tanıtıJarak bu eserlerin kullanımına ilişkin .temel bilgi kazandırılmıştır.
Kltan SeC'tmt ve Saııanma5ı : Kitap seçlnılnde yararlanılacak başlılıa kaynaklannneler olacagı gOsterlhnlştır. Yayın sagıama yolları tatılmıŞtır.
.

.

I

Üç haftalık egitim pr<ıgramıve uygulamalar sonucunda "Okul Küt phaneClIIgI Kursu" tamamlanmıştır.. Kursbitiminde
yapılan d~gerlendlrme sınavında başan]1!n yüksek oldugu gOrülmüştür. Kursiyerler başan Ue mezun olmuşlardır.
i 'Verlleıiı dersler dogroltusunda kütüphane ışlemlerı ve hızmetlerı
hakkında kurslyerlere tekrar anket uygulamnıştır.
Okul kütüphanecUtgI kursunda.ogrenUen konular Tablo 2'de gOsterlhnlştlt.
Tablo 2 : okıiı KütÜphanecillgı Kursunda ÖgrenUen Konular
, Konular
YlUUtiann Sayw
('iii)
Okul kütüphanelerininamaçları
ve hızmetlerı
.
Okul kütüphanelerlnll1gUendtren
yOnetınellk ve genelgeler

126

(98)

124

(96)

KatalqgIama veluygulaması
Sınıflama ve uygulanıası

103
101

(80)
(78)

Yazışma usul ve t~erl

90

(70)

Kitap kayıt. demirbaş ve demirbaştan
düşüm ışlemlerı

85

(66)

Ödünçverme

ışlemıeri

77

Kütüphanede bulunan gazete. dergi
ve kitaplann cl1t ışlemlerı

74

(57)

Kütüphane Istatlst1klı;rlnlntutulması .

72

(56)

Müracaat hızmetlerı

71

(55)

Kitap seçımı ve saglanması

68

(53)

-

~

kanun.

.

(60)
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Üniversite mezunIarının başan düzeyi dıgerlerlnden fatkiı degildir.
Üniversite kütüphanecl11k bölümü mezunu 2 kütüphanecl de diger

Edebiyat FakOI\8oi Dergisi

gıbı kursu ~
ve sınavlannda başarılı olmuşlardır. 2 KütüphanecJntıı başan düzeyi dlgerlertnden önelnıı derecede farlı:lı bulunmamıştır. Bu durum. üniversıte kütüphanecillk
bölümü mezunlan ıçın kursun bilinenlerin tekran olmasından. bilgi
düzeyine göre aymiı yapılmamasından ve gençlik. egıum. ögtetlm.
ögrenım gibi okul kütüphaı'ıecilerlnln gereksınım duyacaklan bilginin
verilmemesınden kaynaklanmaktadır.
kursiyerler

Bulunulan yaş grubu. görev yapılan okul. il.ilçe ve cinsiyet başarıyı
etkileyen önemlı btr faktör olarak bulunmanuştır. KursiyerlerIIi hepsi
kursa ilgi- göstermIŞ. derslere devam etmIŞ. başarılı olmuş ve araştırıruhnızı desteklemlŞlerdtr.
,

4. AŞAMA : AraşbrrTU.m'!nT\bu son aşamıısında her kursiyerden
''bizimle sürekli baglanb kurarak. kursa ııışkln eleşttrilerlni ve ça"
lışırui1anm bildirineleri" istemnlştir. Beklentileiımızc; yanıt veren 71
kütüphane personellyle Agustos 1990'dan Şubat 1996'yadegln
görüşmelerve ya!nF"larla bag1anb sürdürülmüştür.
-

'

Okul- Kütüphanecillgl,Kursuna
yönelik eleştiı1ler;olumlu yönde.
özellikle "temel bilgi ve becerl1erln kazandırılmış olmasmda" topJanmaktadır. Bu kurstan geçip. okul kütüphanelerinde çalışanlar
kütüphanecilik konusunda yeterince bilgili olduklannı Iddia etmemektedtr1er. Ancak görevlerini daha bilgili. daha bilinçli yapabilecek duruma gelmelerinde kursun önemlı katkılan oldugunu
Ifade etmektedirler. Güncel ge1lşmeİer d<ıgrultusunda. egitimlerinin
sürekli ('Im"...nı Istemektedtrler.
ünWersıte kütüphanecillk bölümü mezunu 2 kütüphaneclsadece
temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını degıı; kütüpbanecillk. egitim ve okul kütüphanelerine ilişkin en son geitşmelerın aktarılmasını
_

_

gerekli

görmektedtrler.

"

Elde ettlgtmtz bilgiye göre okulkütüppanelerine
ayrı bütı;,1esaglanamamaktadır. 'Ko1ekslyonda yetersizlikler görülmektedtr. Her
okulda hizmete elverişli ortamJar bulunamamaktadır. Daha Iyi okuyucu hizmeti vermek istenmektedir. Kurstan geçmış btr tek personelle
hızmet verlldlgtnden; okul kütüphanelerinde çalışma yükü agır 01lTI"kt"dır. Bu zor şartlar altuıda; kütüphane personeli görevlerini severek, Isteyerek. ~lklik1erl
olsa bile yararlı olma amacıy1a YaPın" kt"ı:j.r1ar.
m. nEOpT R1'(DiıuıIE,SONUÇ VE Ö~
Kütüphanecillk mesiegındekl ve egıtlmdekl gelışmeler sonucunda
"okul kütüphanelerinde peisonel" önemlı btr role sahıp olmuştur.
Okul kütüphanelerinde çalışarılar ve çaJ>şa.."ldar ıçın ge)iştlrilen
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programIann : "Egitim
öAı.ıthu könuııunda bilgll1: ög1"etlm programlan l\Dnuııunda uzman: bılgı kaynaklarımn şeçtrni, orgsın17.al3)'onu,'
kullammı ve ıçengı konusunda dertnlJgıne bılgı şahtbl; enformasyonbılgı hızmetlerı verebllen; kUllanıcı egitlİn1 programIannda d.m1ŞJTl,nı;
ögfenc1. ve gençUk pş1koloj18inden anlayan; lletlş1m yöntemlerini uyguiayabllen: IIgfetmenlerln. ögrenenerin, yönettenerin, ve1llertn ve
toplumun deııt~
ııagıayabllen: ııosyai ve !diltürel etk1nl1kleri planlayabilen ve' yönetim tekn1k1ertne glIre çahşan perliOneU yet1şt1nne!l1
beklenir.

'.'

TIlrklye'de iintWrStte kiltiiphanec1llk bölüntil mezunlanIun okul

.

kiit11phaneler1nde çsıl'ŞI""'" henüz yaygınJaŞmannşbr. {)yıla k! ':okul
kilfl1phane!l1nde ça1~şııı"l(" ı1n1ve1."!l1te
düzeyinde kiltl1phanecll1k egitIm1nden geçmekle\b1rl1kte. özel egıt1m1de gerektirmektedir. Hem me&lek! egttim. hem de h1zınet1çl egitim n1teUginde düzenlenen "Okul KI1tl1phanecnıgı Kıın!u" katılanlara temel bilgi ve beceriler kazıındusa da.
okul kiltl1phaneler1n1n SOrUnIan ve yetenılzl1k1erı perşoneUn ça1ışmaJannda bl1y11ltzorluklara yol açmakt"rlır. Tiirk1ye'nfn çeşltU illerinden büyiik katıhm1a gerçeld«ıştlrllen ll. Okul KI1t11plıanec1!lgı
Kurliu ve onu takıp eden 1990-1996 döneminde yaptıgımız araştırmanın liQnuç1an okul kilt11phanecillgı kurliunun önemini ve ge-'
reklt11gını ortaya koymaktadır. Kıı>ada OlSa. aldıklan temel egitim kiltl1phane pen3OIlel1neçok yararlı o~"kt"d.r. Ü!kPmt7.dek! her düzeyden
okul kiltl1phaneler1n111g11end1renbu sonuçlar, bır gerçegi görmem1z!
sagIanıaktadır. Bu gerçek: KI1t11pJ1aneci!1kve egttIm b1l1ın1erlaÇJS1l1dan
büyiik sorumluluklara şahtp olan oku! ki1t11phaneslpersonel1n1n!LorumlulukIanna eşde(!er egit1ınden geçn1P11V!Ier1d1r.
Başan1ı çahŞınaIan
kadar. başansız1ıklanda I!ÔZkonusudur. Meıılek! bilgi e~fkllkleri k!. Ş1ııeIgayretlerle kapatılmaya C"hşılm"ktııdır. Yardımcı perşortel olarak
görev yapm"l"rı daha uygun olurken b1rÇOkJJ1~I(,1ôve yönetlmliel sorumluluklarla karşı karşıya bulunmaktadırlaF. .
Okul kiltl1PhaIıoelerıDde çı>hş"<:'a1tve çalışmakta olan personeUn
yettşt1r1lıneııllç1nönertm1z: IF'LA. UNESCO. lASL ve iIgIL1demek l1yeler1n1nu!uıılaraı"aııı
deneytm1eri sonucu hazırlanan. "Okul KI1tl1phaneııt PerliOnel1n1n Egıt1ın Programı"nıian yararlanılarak hazırlanacak programlann uygulanmaliında toplanmaktadır. "Okul
Kl1tl1phanelil PerlioneUnin EgttIm Programı"nda beUrtllen konular
dl1nyanın neresinde, hangi egttim !I1!I1em1ndeolurlla omun, okul kl1tl1phanec181n1n sorumlulUk alanlaqnın ne kadar genIŞ ve önemU oldugunu gÖlitermekted1r. Bu durumda . güIıcelge1fşmelertn
ızlenmesı ve
.
uygulsmm"". z'orunlu olmaktadır.
Konuyla ilgill olarak 1lrıtver!l1tek11tüphanecll1k bölümleri ve MiIU
Egitlm Bakanlıgı blrUkte ça1ışarak ıkı düzeyde prograıp dü.
.
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