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INTERNET: KÜTÜPHANECİLER VE
BİLGİ PROFESYONELLERİ İÇİN NOTLAR*
Cynthia BORYS**
Kültür tarihçileri insanlığın geçmişini titizlikle 'çağlara' bölmüşlerdir. "Tarım
Çağı" ile başlayıp "Sanayi Çağı" ile devam etmişler, ve şu anda içinde bu
lunduğumuz çağı da "Bilgi Çağı" olarak adlandırmışlardır. Bilgi teknolojisinin her
tarafa yayılmış olan varlığından kaçamayız. Dört bir yanımız, kişisel bil�isö.1arlar,
avuç içi bilgisayarlar, telekor!'lünikasyon sistemleri, telsiz te!e�onlar, fakslar, mo
demler, video-konferans sistemleri, multimedya ve ınte•net gibi bu teknolojinin
ürünü olan sistemlerle çevrilidir. Ancak bilgi teknolojisi (BT), giderek küçülen ve
ucuzlayan yüksek kapasiteli cihazlardan ibaret değildir. Bilgi teknolojisi gerçekte
dijitalleştirilmiş bilgi demektir: Kelimeler, görüntüler ve sesler. Dijital teknoloji gi
derek büyüyen "Bilgi Ekonomisinin" kalbi ve İletişim Çağı'nın da görünen yü
züdür.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, dünya, rekabet avantajı
sağlamak, rahat ve daha yüksek bir yaşam kalitesine ulaşmak için bilgi ve ile
tişim teknolojilerinden giderek daha büyük ölçülerde yararlanmaya başlamıştır.
Örneğin 1992 ile 1997 arasında geçen beş yıl içinde evlerdeki ve eğitim ku
rumlarındaki bilgisayar sayısı 35 milyondan 118 milyona yükselmiştir. Çok sa
yıda ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen dünya genelinde bilgi ve eği
tim teknolojileri konusunda yapılan harcamalar da artmay2 devam etmektedir.
Ancak 1990'Iarda istihdamı etkileyen en önemli faktör ise lnternet olmuştur.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, 16 Marı 1999 ve Milli Kütüphane-Ankara, 17 Marı 1999 tarihlerinde bildiri ota•
rak sunulmuştur.
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1996'da Internet, dunya genelinde 1.1 milyon yeni i9 olanag1 yaratmI 9tIr. "WebMaster", "Internet hizmeti veren kurulu 9Iar iyin teknik destek elemani", "Web D0zenleyici", "Web Sitesi Koordinatoru" gibi meslekler artIk s1kya duyulur olm u9tur.
BT ile ilgili konulan A.B.D. ybnetiminin gundeminde en Ost sIralara ta9Iyan Ba 9kan Yard1mc1s1 Al Gore 9u tahminde bulunmaktad1r: "2000 yIlma gelindiginde,
Amerika'da ayIlan yeni i9Ierin yuzde 60'1 ileri teknolojiye ili 9kin vas,flar gerektirecektir. "

INTERNET: GENEL BiR BAKI$
lnternet'in kbkenleri, 1960'1ann sonlarma dek uzanir. 0 zamanlar ARPANET
olarak bilinen bu sistem, A.B.D. Savunma BakanlIg1 iyin geli 9tirilmi 9 olan bir bilgisayar agmdan ibaretti. 0 y1llarda bu ag, hukumet ve bir ara9t,rma grubu tarafmdan ileti9im arac, olarak kullanil1yordu. Bu ara9t1rma grubu, nisbeten kOyOk
oldugu ve hiybir ticari amay gotmedigi iyin de, lnternet'in ticari ybnlerini ortaya ylkaracak hiybir yaba yoktu.
Tum bunlar 1991 'de, Milli Bilim Vakf1'nm (NSF) lnternet'in ticari amaylarla kullanilmasm1 engelleyen tum k1s1tlamalan kald1rmas1yla birlikte degi9ti. Bu k1s1tlamalar kaldmllnca da i9 yevreleri, lnternet'in ticari potansiyelini ve sundugu
olanaklan giderek artan biyimde ke9fetmeye ba91ad1lar. 1992'de grafik web tarayIcIsI "Mosaic" devreye girince, lnternet'in bir alt kumesi olan World Wide
Web'in y1ll1k buyume hIzI katlanarak artmaya ba9Iad1. Tum dunyay, kapsayan bu
Ag, bir "yaygm hipermec.iya sistemi" kurmayI amayla•naktad1r. Bu sistemle, pratikte, dunyada aralannda baglant, bulunan tum dbkumanlar ve dijitalle9tirilmi 9
nesneler bir araya getirilecektir. Sadece metinlerden ibaret olan diger Internet
hizmetlerinin aksine Ag'm grafik bir arayuzu vard1r ve geli9meye devam ettikye,
sadece metinleri degil, ses, video goruntuleri, canland1rma goruntuler ve Oyboyutlu kaynaklan da iyeren ve giderek zenginle9en bir multimedya ortam, saglamaktadir.
Tum dunyay1kapsayan bir ag olan WWW, lnternette en hIzlI geli9en yevrimiyi
bilgi servisidir. 1992 yIlmda bu agda yalnizca 100 site vard1. On y1ldan k1sa bir
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sure i9inde bu sayI dunya genelinde yuzbinlere ula$ml$t1r. Buyume h12I haftada
300,000 sayfay1 bulmaktadir. Ag'm kullanim1 kolayla$t1k9a ve h1zlan giderek
artan modemler bilgi eri$imini 9abukla$t1rd1k9a daha fazla sayIda birey ve i$yerinin lnternet'i kullanmaya ba$layacag1 tahmin edilmektedir. 1994 y1l1nda Internet kullan1c1lannin sayIsI 1 milyondu. Dort yII sonra ise, 1998'de, u9te biri haftada en az 8 saat olmak uzere 75 milyon yeti$kin lnternet'i kullanm1$tir. $u anda
15 milyonu evlerinden olmak Ozere 25 milyondan fazla 9ocuk da Internet hizmetlerinden yararlanmaktad1r.
Internet baglant1 sayIsmm da bu geli$melere paralel olarak her y1I ikiye katlanmas1 beklenmektedir. Mevcut geli$meler l$Igmda yap1lan en kotOmser tahminlere gore bile Internet kullanic1lannm sayIsI 1999 yIh sonunda 100 mi!yona,
2002 y1lmda ise 320 milyona ula$acakt1r.
Bu verileri toplayabilmek i9in ba$vurdugum Internet sitelerinden biri olan "Geli$en Teknolojiler Ara$tIrma Grubu," 1999 y1lmda basm-yaym organlannm Internet kullanic1lannin sayIsma ili$kin tahminlere yer vermekten vazge9ecegini
d0$0nmektedir. Neden mi ? "<;Onku dunyada ka9 ki$inin telefon kulland1gm1 da
saym 1yoruz."
Internet, uluslararasI ticaretin onOndeki engelleri y1kmaktad1r. Yenilige ve geli$meye a91k $irketler, bOyOklOk ve bulunduklan yer gibi konulann yaratt191 k1sItlamalar1 a$mak ve uluslararasI pazarlarda rekabet edebilmek i9in lnternet'i
kullanabilmektedirler. brnegin 1994'te Amerika'da, lnternette sayfas1 olan $irket
sayIsI 1OOO'den daha azd1. Bir yII sonra bu sayI 15'e katlanarak 15.000'e ula$tl.
Bu, gOnde ortalama 70 ticari sitenin eklendigi anlamma gelir. Ancak lnternetteki
bu, elektronik ticarette gorOlen muazzam artI$, "kilitlenme" ve "yava$Iama" gibi
riskleri de beraberinde getirmektedir. Bunu onlemek ivin, Amerika.'daki Oniversite ve ara$tIrma 9evreleri, 1996 Ekim'inden beri ilgili sektorlerle i$birligi i9inde lnternet2'yi geli$tirme:< Ozere 9ah$malar yapmaktad1r.
"lnternet2, yuksekogretimin, egitim ve ara$tIrmaya yonelik hedeflerine ula$abilmesi i9in onem ta$Iyan ileri Internet teknolojisini ve uygulamalanni geli$tirmek amac1yla i$birligi yapan 130'dan fazla Amerikan Oniversitesi ile hu162
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kOmet ve i$ 9evre lerininin ortakla$a yOrOttOkleri bir 9ah$mad1r." lnternet2 projesi,
Internet Ozerinden veri ileti$imini h1zland1rmayI ve egitim ama<;:h ileti~imdeki rekabeti ortadan kald1rmaya oncelik vermeyi ama9lamaktad1r. Bu projenin hitap
edecegi i:inemli uygulamalar sanal laboratuarlar, uzaktan i:igrenim ve dijital kOtOphanelerdir.
Oniversite 9evreleri proje i9in y11!1k 60 milyon dolardan daha fazla bir fon ayirmI$ ve i$ dOnyasI da i$birligi i9in 30 milyon dolan a$km bir katk1 saglamay, taahhOt etmi$tir. Buna ek olarak, lnternet2'ye Oye kurulu$Iar, Milli Bilim Vakf1 ve
Gelecek Nesil Internet (NGI) adI verilen ba$ka bir i:inemli giri~ime kat1lan diger federal kurumlar, kendilerine tahsis edilen i:idenekler yoluyla bu fonlardan yararlanabilmektedir.
1997 y1hnda yapt191 "Birligin Durumu" konu~masmda Ba~kan Clinton , Amerikan federal hOkOmetinin Gelecek Nesil Internet projesine destek verecegini
a91klam1$tir. Bu projenin ama9lanndan biri, $LI anda pek 90k insanm Ag'da
arama yapmak i9in kulland191 standart 56K modemlerden 45.000 kat daha hIzh
bir baglantIyla Oniversiteleri ve ulusal ara~t,rma laboratuarlarniI birbirlerina baglamakt1r. Bu , Amerika'daki Ciniversitelere bilgi payla$Im I v·e ara$t1rmalarda i~birligi yapma konulannda. 90k bOyOk l<olayhklar saglayacaktir. 24 $ubat'ta Washington DC'deki bir doktor, Amerika'nin orta bi:ilgelerinde bulunan Ohio'daki bir
hastanede bir ameliyat ger9ekle$tirmekte olan cerrahlara Internet yoluyla yardIm
ettiginde, lnternet2'nin sundugu olanaklar daha a91k olarak gi:irOldO. Bu operasyon sirasmda doktorlar, sOper-h1zh bir bilgisayar agIn1 tamam,yla multi-medya
cihazlanyla donat1lm1$ bir ortamda ba$anyla kulland1lar.

GELECEGiYAKALAMAK
lnternet'in her ge9en gun biraz daha hayat1m1zm bir par9asI haline geleceginden emin olabiliriz. Telefonun Amerika'daki evlerin yOzde 94'0ne ula~mas, yuzy1I surmu~tO; televizyon ve radyo i9in ise bu sure 30-40 yII idi. Cep telefonlan , ki$isel bilgisayarlar ve Internet ise daha h1zl1 yay1lmaktad!r. f3ug0n
herkes lnternet'te olmay1 istemektedir. <;OnkO yarm bu bir ya~am bi9imi haline
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gelecektir. Ornegin Internet hizmeti veren baz1 $irketler yeni binalara ve otellere
T-1 baglant1 hatlan kurmay1 teklif etmektedirler. Bell Atlantic $irketi, IBM ve 100
in$aat taahhOt $irketi ile birlikte, m0$terilerin televizyonlanni , videolanni ve ki$isel
bilgisayarlanni uzaktan kumandah uygulamalara baglamalanni ve Internet sinyallerini payla$malanni saglayacak "Ev Yoneticisi" (Home Director) ad1 verilen
yeni bir OrOn Ozerinde 9ah$maktad1r. Bu OrOn sayesinde m0$teriler, lnternetten
bir mOzik yOkleyerek bunu duvarlara yerle$tirilmi$ olan hoparlorler kanal1y1a evin
istedikleri herhangi bir odasmdan dinleyebileceklerdir. 2000 y1l1nin sonunda yakla$1k 200.000 ev bu yeni OrOnle donatIlacaktir. Teknoloji o kadar h1zl1 geli$mektedir ki, dizOstO bilgisayarlar ve ki$isel biigisayarlar giderek ucuzlamaktadIr. Hatta Internet hizmeti saglayan "Empire.net" ve "Free-Pc.com" adh
$irketler m0$terilerine Ocretsiz bilgisayarvereceklerini a91klam1$lard1r.
"Empire.net," m0$terilerin ayda 30 dolar kar$1hgmda 09 y1I boyunca Internet
hizmetlerini kullanacaklarm1 taahhOt etmelerine kar$Il1k kendilerine Ocretsiz bilgisayar vermektedir. "Free-PC.com" ise, ekranda g6r0Ien reklam1 ayda en az 1O
saat kendi bilgisayarlanna yOkleyeceklerini taahhOt eden bir anla$ma kar$1hgmda m0$terilerine Ocretsiz bilgisayar ve Internet baglant1s1 saglamaktad1r.
"Free-PC" $irketine gore "boyle bir anla$ma mant1khd1r 90nkO her bir Ag kullanic1s1, potansiyel reklam gelirleri ve uzun yIllar yapacaklan i$Iemlerden ahnacak Ocretler goz 6n0ne almdIgmda yakla$1k 1000 dolar degerindedir ve bu da
bir bilgisayann fiyatmdan 90k daha fazlad1r."
$imdi de lnternet'in art1k gOnlOk hayat1m1zm bir par9asI haline gelmeye ba$lad1g1n1 gosteren diger orneklere bir bakal1m:

ELEKTRONiKPOSTA
BugOn Amerikan nOfusunun yOzde 30'undan fazlas1 elektronik postayI kullanmaktad1r. BugOnkO art,$ h1z1 ile bu oran 2002 yIhnda yOzde 50'ye, yani 135 milyon ki$iye yOkselecektir. Hem Yahoo! hem de Microsoft, m0$terilerine Ocretsiz
elektronik posta hizmeti saglamaktad1r. Elektronik posta teknolojileri insanlarm
siber-uzayda yeni toplumlar yaratmasma olanak saglayan listserv ad1 verilen
tartI$ma gruplanni desteklemektedir. Listserv tartI$ma gruplan abonelerin gor0$
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ali~veri~inde bulunmalanni, gi.indemi yakalamalanni ve di.i~Oni.ilebilecek her ilgi
alanmda gerektiginde yardIm bulabilmelerini saglamaktad1r. Wisconsin Oniversitesi'nin finanse ettigi Ocretsiz bir i;:evrimii;:i degerlendirme hizmeti olan The
Scout Report hangi listserv tartI~ma gruplannm mevcut oldugu konusunda ba~vurulabilecek en OnlO kaynaklardan biridir. Ki.iti.iphaneciler ii;:in sunulan sei;:enekler, ba~vuru kaynaklan, kataloglama, telif hakkI, okul ki.iti.iphaneciligi, halk
kutuphaneciligi ya da akademik kutuphanecilik gibi meslegin her yonuni.i kapsayan konulan ii;:ermektedir.

BiLGiSAYAR iSTASYONLARI VEYA KULUBELERi

Internet kuli.ibeleri, insanlarm di.inyanm her yanmdan bilgi arayIp bulmalanni
saglayan halka ai;:1k Internet terminalleridir. Bu halka ai;:Ik Internet terminalleri,
m0$terilerin kulland1klan oranda 6dedikleri bir Ocret kar$11ig1nda elektronik pasta,
Internet ve diger i;:evrimii;:i hizmetleri gibi olanaklardan yararlanabilmelerini saglamaktadIr. Bu sayede lnternet'e ula$mak, bir kuli.ibeden telefon etmek kadar
kolay olmaktad1r. Halka ai;:1k bir Internet terminali temelde bir telefon kuli.ibesini
andIrmakta ve ii;:inde bir veya iki bilgisayar, bir mouse, bir klavye ve _
b ir de kredi
kartI okuyucusu bulunmaktad1r. Baz1 kuli.ibelerde, seyahatte bulunan insanlann
dizi.isti.i bilgisayarlanni baglayarak kendi $irketlerinin agina girebilmeleri ii;:in bir
modem ve elektrik hatt1 da yer almaktadIr. Fiyatlar dakika ba$ina 25 sent ile 33
sent arasmda degi~mekte ve 6demeler kredi kart1 ile yap1lmaktad1r. $irketler bu
Internet kuli.ibelerini hava alanlanna, ali$veri$ merkezlerine, sinemalara, otoyol
dinlenme tesislerine ve bu ti.ir bir hizmetten yararlanmak isteyecek insanlarm gidecegini dO~undukleri ba$ka yerlere yerle~tirmektedirler.

SANAL DERSLiKLER

Internet di.inya genelinde 6grencilerin de gi.inli.ik okul hayatlannin bir pari;:as1
haline gelmeye ba$lam1$t1r. Ayn yerlerdeki ogrencilerin resmi ve gayn resmi ogrenme faaliyetlerine kat1larak di.inyadaki diger 6grencilerle etkile$imde bulunmalanni saglayan sanal derslikler giderek yayginla$maktad1r. Internet, di.in165
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yadaki bOtOn derslikleri olmasa da bOtOn kOtOphaneleri evinize getirebilmektedir.
Amerika'daki ilk ve orta ogretim kurumlarmm yOzde 65'inde Internet eri~imi mevcuttur. Pek ,;;ok kolej ve Oniversite, Internet Ozerinde "uzaktan ogrenim" kurslan
dOzenlemekte ve bunlardan kredili olanlar bitirildiginde beige vermektedir.

br-

negin, Wiscon Oniversitesi'nin SOrekli ve Mesleki Egitim BolOmO, Internet destekli olarak verdigi uzaktan egitim sonunda mesleki sertifika vermektedir. Wisconsin Oniversitesi'nin bu program1 yeti~kin egitimcileri uzaktan ogretim ve
ogrenim dOnyasma dahil etmektedir.

ELEKTRONiK KiTAPLAR

Bir bilgisayarla yataga uzanamayacag1niz ii;;in bilgisayarlann asia kitc.:plann
yerini alamayacagm1 ,;;ok kere duymu~sunuzdur. Arna ya guzel ve kalm ciltli bir
kitapla ayni bOyOklOge ve agirllga sahip bir cihazla yatacja uzanabilmeniz mOmkOnse ya da bir kitab1 lnternetten bilgisayanniza yOklemeniz sadece birka,;; dakika sOrOyor ve size bir kitap,;;1dan alacag1n1z kitaptan daha ucuza maloluyorsa?
Elektronik kitaplar (e-book), normal kitaba benzer ~ekilde tasarlanm1~ ta~mabilir
cihazlard1r ve bir okuyucunun masa ba~mda oturmasma ya da kucagma bir dizOstO bilgisayan almas1na gerek kalmadan keyifle okuyabilecegi ozel formatll
metinleri lnternetten yOkleyebilmesine imkan vermektedir.
brnegin "Rocket eBook," karton ciltli bir kitapla ayni boyutlara ve ayn1 ag1rl1ga
sahiptir. Bu cihaz 4000 sayfay1 (yani yakla~1k 10 kitab1) haf1zasmda saklayabilmektedir. Se,;;ilen ozelliklere bagll olarak fiyat1 300 ila 500 dolar aras1nda
degi~mektedir. Elektronik kitaplar, matbu kitaplarla kar~1la~t1r1ld1gmda baz1 avantajlara sahiptir: Okuyucular bir rat dolusu kitab1 tek bir cihaza yOkleyebilmekte,
aynca normalde bask1s1 yap1lmayan kitaplan da burada bulma imkan;nc,. sahip
olabilmektedir. Elektronik kitaplann ilk ornekleri, ozellikle hukuk, sagllk ve finans
gibi alanlardaki ogrenciler ve profesyoneller ile sOreli yaymlan ya da ba~vuru
kaynaklarm1 tarayarak saatler harcayan digerlerine pazarlanmaya ba~lanm1~tir.
Kitaplann elektronik formda yuklenmesini saglayan ba~ka bir ucuz alternatif
daha vard1r: "PalmPilot...". Bu avu,;; ii;;i bilgisayarlar ~u anda el bilgisayan pi166
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yasasina hakim durumdad1r ve bu cihazlann 1 milyonundan fazlasI 1998 yIil iyinde sat1lmI~tIr. BazI kullanic1lar bOtOn hayatlarinin kaydIni bu avU(, iyi bilgisayarlarda tutmaktadIr: Programlar, yap1lacaklar listesi, onemli baglant1 isimleri, harcama kay1tlan, elektronik posta, notlar ve daha bunlara benzer pek yok
~ey. New England'da bulunan Peanut Press isimli bir yayinevi, projesine dayanak olarak gordOgO bu Palm Pilot cihazlanna sahip 3 milyon ki~iye yayinlanni
pazarlayarak elektronik kitap piyasasmm en onemli yaymcIsI olmaya yal1~maktad1r. YOklenecek kitap ba~ma 5 dolar ila 15 dolar arasmda degi~en bir
Ocret talep eden Peanut Press, 1.000 kadar kitabm elektroni!< yay,n hakkmI elinde bulundurmaktadIr. lnternet'in ilk yayginla~maya ba~lad191 1970'Ierin sonlanndan beri halka ye~itli malzemeler sunan <;evrimi<;i Book Project (Qevrimiyi
Kitap Projesi) ya da Project Gutenberg (Gutenberg Projesi) gibi sitelerde kitap ya
da dergilere ait Ocretsiz elektronik ar~ivleri bulabilmek de mOmkOndOr.
KOtOphaneciler ve bilgi profesyonelleri bu geli~melere nas1I bakmalIlar? Bildigimiz anlamda kOtOphanelerin sonunun geldigini mi ilan etmeliler? Tehditleri
mi yoksa yeni olanaklan mI on plana y1karmal1lar? lnternet'in tum cografi mesafeleri a~t191 ve kullarncIlann bir kOtophanecinin yardImma ihtiyay duymadan
bOtOn bilgilere ula~abildigi bu Bilgi Qag1'nda kOtOphanecilerin yeri nedir?

YENi ORTAMA UYUM SAGLAMAK: AMERiKAN KUTUPHANE
9ALl~ANLARININ TEPKiLERiNDEN BAZI ORNEKLER
Bu onyIlm ba~1nda, genelde teknolojinin, ozelde ise lnte~net'in kOtOphaneler
ve bilgi profesyonelleri Ozerinde ne gibi bir etki yapacagmI 90k az ki~i tahmin edebilmi~ti. KOtOphanecilerin mesleklerinin gereklerini yerine getirebilmek iyin inernete duyduklan ihtiyay o kadar artmI~tIr ki, art,k bu ki~iler lnternet'ten once bu i~leri nas1I yapabildiklerini merak eder olmu~lardIr. ALA'in yakm zamanda
geryekle~tirdigi bir ara~tIrma neticesinde ~u sonuylar ortaya y1km1~tir:
A.8.0.'de bulunan 8.900 halk kOtOphanesinin, yOzde 72'sinde Internet baglant1sI vardIr .YOzde 60'1 halka lnternet'ten eri~im imkani saglamaktad1r.
Akademik kOtOphanelere gelince; Akademik kOtOphanelerin tamammda yal1~anlar lnternet'i kullanma imkarnna sahiptirler. Doktora derecesi veren uni167
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versitelerdeki ki.itOphanelerin yi.izde 87'si WWW siteleri olu$turmu$tur. Doktora
diplomas, veren kurumlann yi.izde 93'0nde, Master diplomas, veren kurumlann
yi.izde 82'sinde ve Lisans diplomas, veren kurumlann yi.izde 76'sinda ki.itOphane
terminalleri kanal1yla lnternet'e girmek mi.imki.indi.ir.
Amerika'daki ki.itOphaneciler her zaman her tor bilgiye ula$1labilmesi ii;:in gerekli ortamI saglama ve bunu koruma konusunda gi.ii;:I0 bir gelenege sahip olmu$lard1 r. A. B. D. 'deki halk ki.itOphaneleri, insanlann demokratik bir toplumda gorevlerini yerine getirebilmek ii;:in ihtiyai;: duyabilecekleri her tOrlO bilgiye
ula$abilme imkanina sahip olmalan gerektigi inanc1yla kurulmu$lard1r ve bu
amai;:la kendilerine mali destek saglanm1$t1r. Ben, bilgi teknolojilerinin ve dijital
ki.itOphanelerin bu geleneksel i$Ievi gi.ii;:lendirecegine inaniyorum.
Bugi.in bilgisayar teknolojisi, i;:ok eski malzemelerin bile dijital formata aktanlarak ar$ivlenebilmesine olanak saglamaktad1r. Ancal< adeta bir devrim niteligindeki esas bi.iyi.ik yenilik, ar$ivleme ii;:in kullanilan bu sistemin, halkin dijitalle$tirilmi$ ki.itOphane malzemelerine ula$masin: eskisine gore i;:ok daha
kolayla$t1rm1$ olmasId1r. Dijital ki.itOphanelerin geli$mesiyle birlikte artIk kullanicIlar onemli tarihi belgeleri, fotograflan ya da eserleri inceleyebilmek ii;:in bir
yerden bir yere seyahat etmek zorunda kalmayacakt1r. Bilgiye ula$manin herkes
ii;:in, her zaman ve her yerde mi.imki.in olacag1 bir gelecege dogru yol almaktay1z.
KOtOphaneler soyutlanm1$ bir ortamda degildirve olamaz. KOtOphaneleri halk
yaranna i;:ail$t191 $0phe gotOrmeyen temel ki.iltOr ve egitim kurumlan olarak alg1lad191m1z gi.inler geride kalm1$ gorOnOyor. Meslege kat1lan pek i;:ok ki.itOphaneci
temelde hizmeti hedef alan ve kar amacI gi.itmeyen ortamlarda i;:al1$maktad1r.
Arna bunu kabul etmek isteseler de istemeseler de, yaptIklan i$in ekonomik yonlerini de goz oni.inde bulundurmak ve i;:ogu zaman piyasa stratejilerinin bir pari;:as1 olan davran1$ ve uygulamalan benimsemek zorundad1rlar.
Bu da demektir ki ki.itOphaneler ve ki.iti.iphaneciler hizmet verdikleri ki$ilerin
bilgi ihtiyai;:lanni kar$Ilayacak $artlan saglayacaklar ya da yok olup gideceklerdir.
Amerikan kOti.iphaneciliginin onde gelen isimleri, giderek geni$1eyen dijital bilgi
piyasasInda kOtOphanelerin gelecekte oynayacag1 rol konusunda endi$eler ta$1maktad1r.
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KOtOphaneciler, rollerini ve i$Ievlerini yeniden degerlendirerek rekabet ko$Ullarina uymak ve "pazarda" bir yer edinmek konusunda giderek artan bir bask1
hissetmektedirler.
Bilgisayar teknolojisinde ya$anan h1zll geli$meler ve ekonomik degi$iklikler,
kOtOphanecilerin diger rekabet unsurlan kar$1s1nda silinip gitmemesi ic;:in bilgi
aracIsI olarak oynadIklan rolOn i:inemli degi$ikliklere ugramasI zorunlulugunu ortaya c;:IkarmI$tIr.
KOtOphanelerin hayatta kalabilmek ic;:in toplumun kOltOrel hayatIna katkIda
bulunan diger kurumlarla gOc;:birligi yapmasI zorunlulugu giderek daha belirgin
bir hale gelmektedir. Ba$ka bir deyi$Ie kOtOphaneler, televizyon ve radyo, bilgisayar aglan, mOzeler ve kar amacI ta$Imayan diger yerel kurulu$Iar ile i$ c;:evreleri gibi kamu hizmeti yapan ve bilgi saglayan diger kurumlarla bir "ittifak" araYl$I ic;:ine girmelidir.
Baz1 Amerikan kOtOphanecilik kurulu$Iarinin ve organizasyonlannin, Dijital
Qag'in gereklerine uyarak yeni teknolojiler kullanmak yoluyla gelenai<sel i$levlerini nas1I geni$Iettiklerini ve hatta baz1 durumlarda nas1I yeni i$Ievler yaratt1klanni i:irnekleyen baz1 projeler Ozerinde durmak istiyorum.

1. ALA ve American Online, Internet Kullamc1lan Egitim Program1'n1
ba~latm1~t1r
ALA gec;:tigimiz yaz American Online (AOL) ile i$birligi yaparak rehberli bir
c;:evrimic;:i tur dOzenlemek suretiyle Olke c;:apinda bir "Internet Kullanic1lan Egitim
Program1" ba$latt1. Bu programin amac1, ebeveynlere ve c;:ocuklanna lnternette
nas1I dola$acaklan konusunda baz1 i:inemli noktalan gi:istermek ve onlara uygulamall bir egitim vermekti. Bu programin ic;:erigi, lnternet'le ilgili temel bilgileri
vermeye, saglad191geni$ kaynaklan gi:istermeye ve gOvenlikle ilgili baz1 pOf noktalanni i:igretmeye yi:inelikti. Program, c;:ocuklan "ALA'n1n Qocuklar ve Onlan D0$0nen Ebeveynler ic;:in Hazirlad191 700'den Fazla BOyOleyici, Harika, Gizemli
Web Sitesi'ne" yi:inlendirmeyi amac;:l1yordu. ALA, bilgi alma i:izgOrlOgOnOn saglanmas1 ve lnternetteki k1s1tlamalann kald1r1lmas1 ic;:in yap1lan c;:a11$malan sa169
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vunanlar aras1nda hep en on saflarda olmu$tur. Bu program da, hOkOmet mOdahalelerinden ve lnternette bilgi akl$1 ile ilgili dOzenlemelerin getirecegi k1s1tlamalardan uzakta, vatanda$1ann bilgiye ula$abilmeleri ii;:in gerekli ortam1 saglama

konusundaki

kararhl1g1n1

yans1tmaktad1r.

Aynca

ALA,

lnternette

olu$turdugu kitap sitesinden alinabilecek "ALA'nin KOtOphaneciler ii;:in Ebeveynlere ve <;ocuklara Ybnelik Siber-Uzay Rehberi" isimli bir rehber
li$tirmi$tir.

ge-

( http://www.ala.org/parentspage/index.html) .

2. Morton Grove Illinois Halk Kutuphanesi'nin "Web-kitaphg1" mu~teri
ili~kilerini saglamaktad1r.
Morton Grove Illinois Halk KOtOphanesi olu$turdugu "web-kitaphg1" (webrary)
sayesinde olduki;:a saygin bir bdOI olan profesyonel halkla ili$kiler bdOIOnO kazanm1$t1r. Bu web-kitapl1g1 , Internet kanahyla sunulan hizmetten yararlanan
"sanal m0$terilerin" ihtiyai;:lanna ve ilgi duyduklan alanlardaki isteklerine cevap
verebilmek ii;:in olu$turulmu$tur. Bu kitaphkta, Okuyucu Hizmetleri, Ba$vuru Hizmetleri ve <;ocuklar i9in Web-Kitaphg1 gibi bblOmler bulunmaktad1r. Kitaphgin en
yeniliki;:i ozelliklerinden biri de, "MatchBook" ad1 verilen ve ziyareti;:inin bzel ilgi
alanlan ile kitaphktaki yeni materyalleri e$1e$tiren bblOmdOr. Bu materyallere ait
listeler ayhk olarak haz1rlanmakta ve buray1 ziyaret eden Morton Grove sakinlerine Ocretsiz olarak dag1t1lmaktad1r.
(http://www.webrary.org./rs/matchbookabout.html)

3. Oniversite ve eyalet kutuphaneleri, yerel halka saghk konulannda
bilgi saglayabilmek i~in kaynaklanni payla~maktad1r.
Tennessee Oniversitesi Tip Merkezi'nde bulunan Preston Tip KOtOphanesi,
halk1n saghk sorunlanyla ilgili sorulanna cevap vermeyi ama9layan TOketici SagIlk Bilgi Hizmetleri (CHIS) adh bir birim olu$turmu$tur. Bu hizmet, Oniversitenin
topluma kar$1 olan gbrevlerinin bir par9as1 olarak degerlendirildiginden Ocretsizdir. Burada kOtOphaneciler, tlbbi konulardaki kaynaklan tarayarak kO170
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tOphanenin web sitesine elektronik posta kanahyla ula$tmlan sorulan cevaplandirmaktad1rlar. Bu hizmet, Tennessee Eyalet KOtophanesi'nin Tennessee
Oniversitesi Tip Merkezi ile Knox County Halk KOtophanesi arasindaki i$birligi
projesini desteklemek i9in saglad1g1 5.000 dolarhk katk1 ile ba$lat1lm1$t1r.
( http://www.lib.utmck.edu./preston/consum2.html}.

4. Turunun ilk ornegi olan Internet Halk Kutuphanesi, kutuphaneciler
tarafindan kurulmu~ sanal bir kOtuphanedir.
KOtophaneciler yOzlerce y1ld1r fiziksel ortamlarda dOzenleyip saklad1klan kaynaklarla bilgi dOnyasina yon vermi$1erdir. Internet Halk KOtOphanesi (IPL}, bugOn
ayni $eyin dijital ortamlarda da yap1lmas1 i9in kOtOphanecilerin ba$latt1g1 giri$imin
bir sonucudur. Her gun en az 5.000 ziyareti;:i, tOrOnOn ilk ornegi olan ve Internet
kanahyla geleneksel ve yenilik9i kOtophanecilik hizmetlerinin bir kan$1min1 sunan
sanal bir kOtOphanenin, Internet Halk KOtophanesi 'nin kap1lanndan i9eri "girmektedir." Bu 9all$ma 1995 y1hnda Michigan Oniversitesi'nin Enformasyon ve
KOtOphane Qah$malan BolOmO'nde verilen bir yOksek lisans semineri s1rasinda
ba$lam1$ ve o gOnden bu yana da lnternet'in en onde gelen sitelerinden biri olmu$tur. Internet Halk KOtOphanesi 'nin en onemli amai;:lanndan biri, "kaliteli kOtOphane hizmetlerine ve Internet kaynaklarina eri$imi kolayla$t1rarak mevcut
halk kOtOphanelerini desteklemek ve onlann hizmetlerini tamamlamakt1r." Bu
sanal kOtophane arac1hg1yla ula$1labilecek hizmetler arasinda 9ocuk hikayeleri,
geni;:lere yonelik Oniversite tavsiyeleri, mevcut 9evrimi9i metinleri gosteren en
kapsamh rehber ve 90k ovgO alan haz1r-ba$vuru koleksiyonu yer almaktad1r.
Kendilerine Internet Halk KOtOphanesi'nin geleneksel halk kOtOphanelerinin
yerini ahp alamayacag1 soruldugunda ziyaret9iler, "kOtophaneciligin o 90k zengin
entellektoel geleneklerinin bu yeni, dinamik ve bir o kadar da karma$1k Internet
dOnyas1na neler sunabilecegini ke$fetmeye" 9al1$t1klann1 soylemi$1erdir. KOtOphane 9al1 9anlan tecrObeli kOtOphanecilerle kendilerine yard1m eden Michigan
Oniversitesi Enformasyon ve KOtOphanecilik Qah 9malan BolOmO ogrencilerinden olu 9maktadir. Internet Halk KOtophanesi, yOzden fazla Olkeden
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sanal ziyaretc;:ileriyle gerc;:ekten uluslararasI bir kitleye hitap etmektedir
(http://www.ipl.org).

5.

SIBL: New York City ekonomisinde yeni bir itici gug

New York City Halk KOtOphanesi bOnyesinde bulunan Bilim, Sanayi ve Ticaret KutOphanesi (SIBL), yeni bir i$e ba$Iamak ya da ugra$makta oldugu i$i bOyOtmek isteyen ki$ilere yard1rnc1 olmak amac1yla 1996 y1linda kuruldu. SIBL, dijital teknolojilerin halk tarafindan kullanilmasIn1 te$vik etmekte, bilgi sistemleri ve
teknolojileri konusundaki en son geli$meleri izleyebilmek ic;:in gerekli bilgisayarlan ve diger pahall arac;:lan alacak maddi gOcO olmayanlara bilgi c;:agInin
kapIlann1 ac;:maktad1r.
Ziyaretc;:iler kOtOphanedeki 80'den fazla terminalden birini kullanarak lnternette ara$tIrma yapabilmekte ve ithalat-ihracat bilgilerinden diger faaliyetlere
kadar yakla$1k 100 ticari ve resmi veri tabanin1 inceleyebilmektedir. Bu sayede
kullan1c1lar, bilim ve i$ dOnyas1 ile ilgili herhangi bir bilgiye dOnyanin neresinde
olursa olsun ula$abilmekte ve bunu kendi bilgisayar ekranlanna yans1tabilmektedir. Yeni teknolojilere pek a$ina olmayan kullanic1lar ise, ic;:inde 30
terminalin bulundugu bir egitim merkezinde kOtOphane gorevlileri tarafindan Ocretsiz olarak verilen uygulamall egitime katIlabilmektedirler. Piyasa ara$tIrmasI
yapmak, Dow Jones'u kullanmak, patent ara$tIrmasI yapmak ve uluslararas1 pazarlan ke$fetmek gibi konularda verilen bu kurslara ac;:1ld191ndan beri 32.000 ki$i
kat1lm1$t1r.
SIBL, kamu kesimi-ozel kesim i$birliginin bir ornegidir ve $ehrin ekonomik geli$mesine katk1da bulunacak onemli bir kaynak olarak New York City'nin onde
gelen c;:evreleri tarafindan desteklenmi$tir. Belediye Ba$kani $Unlan soylemektedir: "New York City'de boyle bir imkani saglayarak tOm insanlanmIzin
bunu geli$meleri, kullanmalan ve anlamalan ic;:in hizmetlerine sunmak, New
York'u 21 . yOzy1l ic;:in gerc;:ekten onemli bir konuma getirmektir. Bunu gerc;:ekle$tirmek ic;:in harcad191m1z muazzam paralar, kar$1llginda alacag1m1z muazzam odOI yaninda bir hic;:tir." ( http://www.nypl.org/research/sibl/index/html).
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6. Siber-dunyanin kataloglanmasinda kutuphaneciler onemli
bir rol oynamaktad1r: Dublin Standartlari
Geleneksel olarak kOtOphaneciler <;ok bOyOk veri y1gmlann1 belli bir dOzene
sokarlar; bu nedenle kOtOphaneler ve kOtOphanecilik ile ilgili kurulu~lar, ortak kataloglama giri~imleri yoluyla lnternet'i nas1I kulland1klan konusunda onemli bir rol
oynamaktadIr. OCLC Mart 1995'te, lnternetteki konularm tanitIcI bir kaydmI tutabilmek i<;in hangi temel unsurlarm esas allnmas1 gerektigi konusunda gbrO~ birligine varmak Ozere toplanan 50 kadar kOtOphaneciye, ar~iv uzmanina ve akademisyene ev sahipligi yapt1. OCLC, "dOnyada bilgi eri~imini kolayla~tirmak ve
bilgi rnaliyetini dO~Ormek gibi kamu yararina yonelik ama<;lar ta~Iyan ve kar
amacI gOtmeyen bir bilgisayar hizmetleri ve ara~tIrma kurulu~udur." OCLC tarafmdan desteklenen bu toplantInin sonucu , Dublin Temel Metadata Eleman Seti
adI verilen 15 unsurun belirlenmi~ olmas1d1r. Burada belirlenen unsurlar, <;evrimi<;i gazeteler, akademik veri tabanlan , web siteleri ve Internet arama motorlari
gibi elektronik kaynaklarm ke~fini saglamak i<;in gerekli global standartlar olarak
teklif edilmi~tir.
OCLC uzun y1llardir verilerin evrensel kataloglanmasI alaninda bir bncO
olmu~ ve bu konuda yenilikler getirmi~tir. Aynca OCLC, Dublin'de belirlenen
standartlann dOnya 9apmda kabul gormesi i<;in geni~ bir uluslararas1 konsensus
saglanmasma 9all~maktad1r. Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Asya'da bulunan yirmi Olke bu standartlan benimsemekte ve yaygmla~tinlmas1 i<;in <;aba
gbstermektedir ( http://purl.oclc.org/dc).
OCLC'nin Ara~tIrma BOrosu, kOtophanelerin i~birligi yapmak suretiyle olu~turup payla~abilecekleri ve Web'deki kaynaklan gosteren bir katalogun geli~tirilmesi i<;in Ortak <;evrimi<;i Kaynak Katalogu (CORC) ad, verilen bir projeyi
ba~latacag1n1 a91klam1~t1r. Hem A.B.D.'de kabul edilmi~ olan USMARC kataloglama standartlanna hem de Dublin'de belirlenen standartlara uygun olarak
tasarlanm,~ olan CORC, kOtophanelerin ve OCLC'nin lnternette bOyOk miktarda
kaynagm yer alabilmesini h1zland1rmak Ozere yapt19I <;all~malara katk1 saglama
amac,n I ta~1maktadIr(http://www.oclc.org.oclc./research/projects/corc/index.htm).
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7. Devlet ve ara~t1rma ki.iti.iphaneleri Dijital Ki.iti.iphaneler arac1hg1yla
yeni teknolojileri ke~fetmektedir.
Dijital KOtOphaneler -Internet yoluyla eri$ilebilen bilgi depolari- ic;:in yeni teknolojilerin geli$1irilmesi amacm1 ta$1yan alt1 proje, Milli Bilim Vakf1, Savunma Bakanhg1 ve Amerikan Uzay ve Havac1hk Dairesi NASA'nm ortak giri$imleri kanahyla Amerikan hOkOmeti tarafmdan desteklenmi$1ir. Dijital KOtOphaneler
Giri$iminin temel hedefi, "bilginin dijital formlarda toplanmas1, saklanmas1 ve dOzenlenmesini saglayacak arac;:lari geli$1irmek ve daha sonra da ileli$im aglari kanahyla kullanic1lar1n bu bilgilere kolayl1kla ula$abilmelerini mOmkOn k1lmakt1r." Giri$im ic;:in olu$1urulmu$ bulunan web sitesi, projeye kat1lan ve her biri dijital
kOtOphanelerin kurulmas1 konusunun ayri bir yonOnO ara$t1ran alt1 Oniversite kOtOphanesinin yapt191 c;:ah$malarm son durumlarina ili$kin bilgileri ic;:ermektedir
(http://www.cise.nsf.gov/iis/dli_home. html).
Ameika'nin Haf1zas1 ad1 verilen bir projeyi yOrOtmekte olan Kongre KOtOphanesi de dijital kOtOphanelerin geli$1irilmesi konusunda oncO bir rol oynamaktad1r. Diger kOtOphanelerin ve ar$ivlerin de kat1hm1yla gerc;:ekle$tirilen soz
konusu program, A.B.D.'nin tarihine ve kOltOrOne ili$kin birincil materyallere ula$llmasm1 saglamaktad1r. Tarihsel koleksiyonlardan elde edilen bir milyondan
fazla materyale $U anda c;:evrimic;:i olarak ula$1labilir. Dijitalle$1irilecek olan ozel
koleksiyonlar arasmda belgeler, filmier, el yazmalari, fotograflar ve ses kay1tlar1
bulunmaktadir. Bu program ic;:in gerekli harcamalar, A.B.D. Kongresi'nin odeneklerinden ve ozel sektor bag1$larmdan kar$1lanmaktad1r. Bu sitedeki 6grenme
Sayfas1, ogretmenlere, bgrencilere ve merakhlara Amerika'nm Haf1zas1'nda yer
alan dijital koleksiyonlarin nas1I kullanilacag1 konusunda yard1mc1 olan bir kaynakt1r. http://memory.loc.gov
$ikago'daki Illinois Oniversitesi ve Ara$11rma KOtOphaneleri Dernegi, bu alanda c;:al1$an insanlara dijital kOtOphane giri$imleri konusunda yeni fikirler vermek
ve daha once edinilmi$ olan tecrObelerin payla$1lmas1ni saglamak amac1yla
"ARL Dijital Giri$imler Veri Tabanml" geli$tirmi$tir. Bu veri tabani, kOtOphanelerle
ilgili dijital giri$imlerin tanimlanabilmesini saglamay1 amac;:layan bir Internet kay1t
merkezi olarak i$1ev gormektedir (http://www.arl.org/did/index.html).
174

Internet: Ki.iti.iphaneciler ve
Bilgi Profesyonelleri i~in Notlar

BllgiDiin)'as1 2000, /(/) 16/J.179

INTERNET'iN BiREY OLARAK KUTUPHANECiLER VE
BiLGi PROFESYONELLERi UZERiNDEKi ETKiSi
Ula$mak -sahip olmaktan ziyade- bilgi toplama faaliyetlerinin onemli bir parc;:as1 haline gelmi$tir. KOtOphane yonetim strateji leri art1 k, personel say1s1nda bir
art1$a ve fiziki alanda bir geni$Iemeye gerek b1rakmayan ve insanlann bilgisayarlar kanaliyla her zaman ve her yerde bilgiye ula$abilmelerini saglayabilmek ic;:in matbu kaynaklardan ziyade elektronik kaynaklann kullanilmas1n1
hedefleyen yeni bir yakla$ImI hedeflemeye ba~lam1~t1r. Elektronik ortaml1 bilgi
veri tabanlan ve aglan yarat1ld1kc;:a kOtOphanelerin kaplad1gI fiziksel alanlar giderek kOc;:Olmekte ve hatta yok olmaktad1r. KOtOphaneciler ic;:in onemli bir mesleki yayin olan Library Journal dergisinin Sana! KOtOphaneleri kapak konusu olarak ele alan son say1s1nda, i$ c;:evrelerine yonelik ozel kOtOphanelerin nas 1I bu
yone kayd1klar1n1 anlatan mOkemmel bir yorum da yay1nlanm1$t1r.
Amerikan hOkOmet organlarina ait pek c;:ok kOtophane de, materyallerini
sanal olmasa da ba$ka baz1 elektronik ortamlara aktarmaktad1r. Ornegin benim
de c;:all$t191m ve Amerika d1$inda USIS (Amerikan Basin ve KOltOr Merkezi) olarak bilinen USIA (dOnyadaki tum Amerikan Basin ve KOltOr Merkezleri'nin Washington'daki ana ofisi), basin ve kOltOr alanindaki c;:ali$malar1n1n bir parc;:asI olarak kirk yIli a$kin bir sOredir halka ac;:1k 220 kadar kOtOphaneye destek
saglamaktad1r.
Elektronik kaynaklar dOnyada ya$anan geli$melerle ilgili daha c;:abuk ve daha
ucuz bilgi verme olanagI saglad191 ic;:in USIS tarafindan desteklenen halka ac;:Ik
kOtOphanelerin yOzde 75'i son Oc;: y1lda ihtisasla$ml$ bilgi beige merkezlerine d6n0$10r0lm0$10r. Ankara ve istanbul'da bulunan USIS Amerikan Bilgi Beige Merkezleri (IRC) de $U anda bu tor bir yeniden yapIlanmay~ sahne olmaktadIr. Bir
IRC'nin saglayacag1 hizmetlerin kapsamI halka ac;:1k bir kOtOphane ile kar$ila$llrlldI9Inda c;:ok daha dar olmasina ragmen, buralardaki personal mevcut geli~melerle ilgili konularda veya A.B.D.'nin ic;: ve d1~ politikalari ve tutumlari konusunda daha fazla zaman

ay1rarak daha derinlemesine ara~t1rmalar

yapabilmektedir.
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lnternet'te ula$1labilen bilgilerin dOzensiz olmas1, yalnizca bu bilgilerin bulunarak toplanmas1 degil, ayni zamanda analiz edilmesi, degerlendirilmesi, dOzenlenmesi ve yararllllg1ni en Ost dOzeye r;:1karacak bir;:imde sunulmas1 ir;:in de bir
kOtophanecinin mesleki uzmanllgm1 zorunlu k1lmaktad1r. Bu $ekilde kOtophaneciler, bilginin elde edilmesi sOrecine r;:ok degerli bir katk1 saglayabilirler.
istanbul ve Ankara'daki USIS'ler taraf1ndan dag1t1lan yeni bir enformasyon Orono
olan lnfoUSA CD-ROM'u, kOtOphanecilerin nas1I bilgiyi toplay1p dOzenleyen ki$iler olmanm otesine ger;:erek bilgiyi yaratan ki$iler olabileceklerinin bir ornegidir.
KOtOphaneciler nas1I geleneksel materyallerin kullanilmasma rehberlik ettilerse, Internet gibi bir ag ir;:indeki arar;:larm kullanilmasma da rehberlik edebilirler. BugOn giderek artan say1da kOtophaneci, diger r;:a11$anlara egitim vermeye, teknik sorunlan gidermeye ve bilgi ve web geli$tirme i$1evlerine yonelik
taleplerle kar$1la$maktadir. Pek r;:ogu yeni bilgi kaynaklan ve ara$t1rma stiatejileri
ir;:in kullan1c1 el kitaplan ve yard1m sayfalan yazmaya, digerleri de web sayfas1 dOzenlemeye ya da ozel sektor bilgi sistemlerine yonetici olarak hizmet vermeye
ba$lam1$lard1r.
A.B.D.'de, bu yeni dijital r;:evrede kOtOphanecilerin ve bilgi profesyonellerinin
rollerini don0$t0rmeye yonelik harekete oncOIOk eden en onemli kurulu$1ardan
biri ihtisas KOtOphaneleri Birligi olmu$tur. ihtisas kOtOphanecileri, genellikle ozel
$irketler, hOkOmet kurulu$1an, mOzeler, Oniversiteler, hastaneler, r;:e$itli dernekler ve bilgi yonetimi dani$manl1k $irketleri taraf1ndan i$e almmaktad1r. Birlik,
ihtisas kOtOphanecilerinin r;:al1$ma hayat1n1 son iki ya da Or;: y1I ir;:inde en r;:ok hangi
geli$menin etkiledigi ve gelecekte de en r;:ok neyin etkileyecegi konusunu ele
almak amac1yla k1sa bir sore once bir dizi grup tart1$malan d0zenlemi$tir. Verilen
cevaplann pek r;:ogu r;:arp1c1 bir bir;:imde lnternetle, ozellikle de WWW ile ilgili idi.
Cevaplar aynca ihtisas kOtophanelerinde r;:a11$anlann vas1flanni, ozellikle de geleneksel kOtOphaneciligin otesindeki alanlarla ilgili vas1flanni geli~tirmeleri geregini vurguluyordu. Bilgi profesyonellerini bu ger;:i~ sOreci ir;:inde desteklemek
amac1yla ihtisas KOtOphaneleri Birligi, Bilgi Qag1'nda ba~anll bir $ekilde r;:al1$abilmek ir;:in bir ihtisas kOtOphanecisinin sahip olrnas1 gereken mesleki ve ki~isel vas1flan konu alan "21. YOzy1I ihtisas KOtophanecileri ir;:in Gerekli bzellikler"
konulu onemli bir beige yaymlam1$tlr http://www.sla.org/professional/comp.html.
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KUTUPHANECiLER VE BiLGi PROFESYONELLERi i~iN YENi ROLLER:
Yeni sorumluluklar yeni unvanlan da beraberinde getirmektedir. ALA ve Special Library's Association'In sitelerinde yapt1g1m tarama sonucunda "9evrimi9i
ilanlar" k1smmda 9unlan buldum: 'Elektronik Kaynaklar Koordinatbru', 'SiberKutuphaneci', 'Dijital Kutuphane Ag1 Kutuphanecisi', 'Bilgi Teknolojisi Egitmeni',
'Web Sitesi Koordinatbru',' Internet Uzmani', 'Ara 9t1rmac1 Kutuphaneci', 'Sistem
Kutuphanecisi' ve 'Ara 9t1rma Tak1mI Lideri'. Bu ilanlarda yer alan i9 tanimlan da
meslekteki degi 9meleri yans1t1r nitelikteydi: Bilgi teknolojisi ve kutuphane hizmetlerini planlamak ve degerlendirmek; web stratejileri geli9tirmek, web sitelerini
tanitmak, web dbkumanlan yazmak, web siteleri geli 9tirerek tanitmak, lnternette
ara9t1rma yapmak, personeli ve bgrencileri elektronik ve Internet kaynaklarm1
kullanabilmeleri ic;:in egitmek. Ve kutuphanecilik c;:all 9malan konusunda bir yuksek lisans diplomasmm yan1s1ra, geleneksel olmayan bazI kutuphanecilik va-_
s1flan da aranmaktayd1: Halkla ili 9kiler, ileti 9im, gazetecilik diline uygun yazma ve
editbrluk, masa ustu yaymc1llk ve grafik tasanm gibi konularla ilgili vas1flar,
WWW programlama dilleri konusunda tecrube ve dijital bilgi kaynaklannin yarat1lmas1, kullanilmas1 ve yaygmla9tinlmas1 konularm1ilgilendirdigi blc;:ude fikir ve
telif haklan ile ilgili yasal duzenlemeler alaninda uzmanlIk.
Bilgi profesyonelleri ile ilgili bu yeni geli9meleri ve yeni talepleri gbz bnunde
bulunduran Amerikan kutuphanecilik okullan , yeni i9 gucunun Internet ve diger
bilgisayar uygulamalan konusunda egitimi de ic;:eren talepleri dogrultusunda
mufredatlanni h1zla degi9tirmektedirler. Aynca bu okullarda, bilgisayar aglan, ileti9im bilimi, tasanm, gazetecilik, multimedya ve egitsel teknoloji gibi konularda disiplinleraras1 kurslar da duzenlenmektedir. Oniversitelerdeki pek c;:ok yuksek Iisans

program1

ve

kutuphanecilik

bblumu,

"kutuphanecilik"

kelimesini

isimlerinden 91kararak yerine "bilgi" ya da ''teknoloji" kelimelerini koymu 9tur.
Peki ya yeni bilgi teknolojilerini ve uygulamalanni kullanarak vas1flarm1z1 yenilemeyi veya ileri duzey bir egitim alarak pozisyonunuzu geli$tirmeyi amac;:177
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layan, kariyerinin ortasina gelmi$ bir profesyonelseniz ve tam gun i;:ali$t1g1nrz ii;:in
dOzenli olarak sin1flara gidip ders goremeyecek durumda iseniz? Drexel Oniversitesi'nin Enformasyon Bilimi ve Teknolojisi BolOmO profesyoneller ii;:in i;:ekici
bir i;:ozOm sunmaktad1r: Bilgi sistemleri konusunda i;:evrimii;:i derslere kat1larak
alinabilecek bir yOksek lisans diplomas1. Bu egitim, ogrencilerin kendi programlanna uygun olarak bir bilgisayara ve lnternet'e ula$abilecekleri her yerden
kat1labilecekleri $ekilde d0zenlenmi$tir. Buna benzer bir $ekilde, Maryland Oniversitesi'nin 'uzaktan egitim' sitesi de ogrencilere, "bir yOksek lisans diplomas1
rOyaniz ile geri;:ek arasindaki mesafenin bir modem kadar yakinda oldugu" i$letme ve Teknoloji YOksek Lisans Okulu'ndaki "s1niflara ad1m bile atmadan" bu
diplomay1 alabileceklerini duyurmaktadir ( http://umuc.edu/distance/index.html).
KOtOphanelerin, toplumlan ve kurulu$1an don0$t0ren gOi;:lere kar$1 bag1$1kllg1
yoktur. Donya i;:ap1nda ya$anan bir bilgi devrimi, kOtOphaneleri koklO deQi$ikliklere ugratmaktadir. KOtOphanelerin ve kOtOphanecilerin bilgi yonetimi konusunda uzun y1llara dayanan tecrObelerinin ve i;:a11$malannin 1$1Qtnda ya$anan
dijital devrimin en on saflarinda olabilmeleri mOmkOndOr. Bu yeni 'Bilgi ~ag1', kOtOphaneciler ii;:in bir "altin i;:ag1n" ba$lang1c1 olarak gorOlebilir ya da

kO-

tOphanecilerin

te-

ve

bilgi

profesyonellerinin

dijital

bilgisayarlar

ve

lekomOnikasyon teknolojileri konusundaki geli$melerin gerisinde kalacaklan
d0$0n01ebilir. Bilgi profesyonelleri ii;:in yeni olanaklan kucaklayacak bir tutum benimsemek i;:ok onemlidir.
Birbirine bagli dijital kOtOphaneler, bilginin herkes tarafindan ula$1labilir olmas1n1 saglayabilir ve boylece "bilgi zenginleri" ile "bilgi fakirleri" yarat1lmas1n1 engelleyebilir. KOtOphaneler, matbu materyallere ula$1larak bunlann okunmas1 konusunda saglad1klan katk1y1 dijital materyallerin okunmas1 konusunda da
saglayabilir ve boylece bir "bilgi gOvenlik ag1" olarak toplum ii;:inde onemli bir rol
oynayabilir. Son olarak ALA'tn, bu yeni dijital i;:agda kOtOphanelerin toplumsai ve
siyasal rollerini koruma konusunda kOtOphanecilerin ta$1d1g1 duyarlil1g1 yans1tan
"Bir Amerikan Degeri Olarak KOtOphaneler" ba$likli ai;:1kl~masindan bir bolOm ak178
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bireylerin

hayat

boyunca

ogrenmesini,

bil-

gilendirilmesini, okumastn1, egitilmesini ve kOltOrel olarak zenginlei'mesini saglayabilmek i9in mOmkOn olan en 9ei'itli bak1i' a91lanni, dOi'Onceleri ve kanilan sunarak demokratik toplumumuzu yOceltmek ve onu korumak. Degii'im sOreklidir,
ancak bu ilkeler degii'imi yenerek dinamik bir teknolojik, toplumsal ve s:yasal
9evrede varhg1ni sOrdOrecektir."
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