94

SANAT DÜNYAM iZ 179

�SANAT KÜTÜPHANELERİt

Bilkent Üniversitesi
Kütüphanesi - Sanat Odası
SANAT KÜTÜPHANELERİ SERİSİNİN BU SAYIDAKİ KONUGU SANAT
KOLEKSİYONUNUN BULUNDUGU ÖZEL BÖLÜMÜYLE TAN iNAN BİLKENT
ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ.

YÜCEL MANYAS DR. EBRU KAYA
Görseller: Bilkent Üniversitesi
Kütüphanesi izniyle

Bilkent Üniversitesi Kütüphane
si geleneksel ve dijital formattaki iki
milyona yakın koleksiyonuyla 1986
yılından itibaren araştırmacılarına
hizmet vermekte. İçerisinde barın
dırdığı bilgi hazinelerinden biri de sa
nat koleksiyonunun özel bir bölümde
hizmete sunulduğu sanat odası. Bu
oda da görsel sanatlar, mimari, hey
kel, çizim, desen, resim, baskı, deko
rasyon ve fotoğrafçılık konularından
oluşan 30 binden fazla eser yer al
makta ve koleksiyonuyla Türkiye'nin
en önemli sanat kütüphaneleri arasın
da gösterilmektedir.
Covid-19 normalleşme sürecin
de üniversite mensuplarına çalışma
saatleri hafta içi her gün 8:30-17:00
olacak şekilde değişiklik yapılmış.
Değişen çalışma saatlerini ve alınan
Covid-19 önlemlerini library.bilkent.
edu.tr internet adresinden takip ede
bilir, katalog taraması yapabilirsiniz.
Yücel Manyas: Bilkent Üniversi

tesi Kütüphanesi'nden kısaca bahse
debilir misiniz?
Ebru Kaya: Bilkent Üniversite
si, Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafın
dan, Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi
olarak 20 Ekim 1984 yılında kurul
du. Üniversitenin ilk öğrencilerini
aldığı 1986 yılı Ekim ayında, Bilkent

Üniversitesi Kütüphanesi de hizmet
vermeye başladı. Bilkent Üniversitesi
Kütüphanesi; öğrencilerinin, öğretim
üyelerinin ve diğer kullanıcıların bi
limsel ve entelektüel bilgi ihtiyaçla
rını karşılamak üzere, eğitim ve araş
tırmaya destek ve kolaylık sağlamayı
amaç edinmiştir.
Bilkent Üniversitesi Kütüphane
leri, Merkez ve Doğu Kampüs olmak
üzere iki ayrı alanda yer almaktadır.
İki bloktan oluşan Merkez Kütüphane
binası, Yüksek Mimar Erkut Şahin
baş ve ekibi tarafından inşa edilmiş
mimari ödüllü bir binadır. Kaynaklar,
çeşitli salonlarda LCC'ye (Kongre Kü
tüphanesi Sınıflama Sistemi) göre raf
lara yerleştirilmiştir. Bilkent Üniver
sitesi Kütüphanesi, toplam 11.993
metrekarelik bir alanda kaynaklarını
hizmete sunmaktadır.
Y. M.: Kütüphanenizin koleksiyo
nunu ve koleksiyon geliştirme politi
kanızı anlatır mısınız?
E. B.: Bilkent Üniversitesi Kütüp
hanesi, 2019 yılı YÖK Vakıf Yük
seköğretim Kurumları Raporu'na
göre vakıf üniversiteleri arasında
Türkiye'nin en zengin kitap kolek
siyonuna sahip kütüphanesidir. Ko
leksiyondaki toplam materyal sayısı
1.600.000'in üzerindedir. Bu mater-
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yallerin 51O binden fazlasını basılı
kitap koleksiyonu, 1 milyondan faz
lasını da elektronik kitap koleksiyo
nu oluşturmaktadır. Elektronik dergi
koleksiyonumuzun sayısı 84 bine
yaklaşmıştır. Ciltli ve güncel basılı
dergilerimizin sayısı ise 90.000'den
fazladır. 45 binden fazla multimedya
koleksiyonumuz, 200 binden fazla
mikroform türü kaynaklarımız mev
cuttur. Ayrıca, koleksiyonumuzda
çok sayıda harita, ayrı basım, nota ve
Braille alfabesiyle yazılmış kaynak
bulunmaktadır. Bununla beraber, ko
leksiyonumuzun en önemli parçasını
oluşturan farklı konulara yönelik 196
veritabanına da erişim sağlanabilmek
tedir.
Bilkent Üniversitesi Kütüpha
nesi, sahip olduğu koleksiyonu ve
sunduğu imkanlarıyla günümüzde ve
gelecekte, Bilkent mensuplarının ve
dış kullanıcılarının akademik ve en
telektüel bilgi ihtiyaçlarını karşılamak

üzere, tüm bilimsel araştırma ve akti
vitelere destek ve kolaylık sağlamayı
amaç edinmiştir.
Koleksiyona dahil edilen kaynak
lar, koleksiyon geliştirme politikamız
çerçevesinde, genellikle akademis
yenlerin talepleri ve önerileri doğrul
tusunda belirleniyor. Ancak, kullanıcı
profilleri, kullanıcıların bilgi arama
davranışları, kaynakların kullanım
istatistikleri ve kullanıcılarımızdan
gelen geri bildirimler ışığında, uz
man kütüphanecilerimizin görüşle
ri ve önerileri de koleksiyona dahil
edilecek kaynakların belirlenmesinde
önemli bir rol oynuyor.
Yaşamış olduğumuz pandemi
sürecinde de kütüphane kaynakları
na zamandan ve mekandan bağımsız
olarak erişim sağlayabilmenin ne ka
dar önemli olduğu bir kez daha anla
şıldı. Kütüphanemiz, bu zorlu süreçte
de sunduğu elektronik kaynak ko
leksiyonu sayesinde, üniversitedeki

SANAT DÜNYAMIZ 179

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi

95

96

SANAT DÜNYAMIZ 179

�SANAT KÜTÜPHANELERİt

araştırma faaliyetlerinin kesintiye uğ
ramadan devam etmesine olanak sağ
ladı. Mekandan bağımsız kütüphane
anlayışıyla her geçen gün elektronik
kaynak koleksiyonunu daha da büyü
ten kütüphanemiz, bütçesinin yüzde
80'inden fazlasını bu kaynaklar için
harcamaktadır.
Y. M.: Sanat Odası Koleksiyonu
hangi konuları kapsayacak şekilde
oluşturuldu?
E. B.: Kütüphane koleksiyonu içe
risinde sanat konulu tüm kaynaklar
Sanat Odası adı verilen özel bir bö
lümde hizmete sunuluyor. Koleksi
yon ilk oluşturulmaya başlandığında
Güzel Sanatlar ve Fotoğrafçılık konu
lu kaynaklar yer aldı. Kütüphanemi
zin koleksiyon geliştirme politikası ve
kütüphane kullanıcılarının bilgi ih
tiyacı doğrultusunda bu koleksiyon,

,.

neredeyse tüm sanat dallarını içeren
konularda ve referans kaynakları, ki
taplar, dergiler ve Türk Plastik Sanat
lar Arşivi ile Türkiye'nin en önemli
sanat kütüphanelerinden biri haline
geldi. Bilkent Üniversitesi Kütüpha
nesi sanat koleksiyonunun oluşturul
ması ve geliştirilmesinde sanat tarihi
eğitimi almış kütüphaneciler görev
almakta.
Y. M.: Kütüphanenizde bir de
Türk Plastik Sanatlar Arşivi bulun
makta, bu arşivin niteliğinden ve ni
celiğinden bahseder misiniz?
E. B.: Sanat Odası Koleksiyo
nu'nda bulunan 30 bin kitabın ço
ğunluğu Türkiye'den plastik sanat
lar konuludur. Bunun yanı sıra, bu
alanda çalışan çağdaş Türk sanatçıla
rı hakkındaki verilere ulaşılmasının
son derece güç olması ve makale, ku-
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pür, sergi davetiyesi, sergi kataloğu,
broşür, afiş, reprodüksiyon, bülten
ve takvim gibi belgelerin korunması
amacıyla 1990 yılında Türk Plastik
Sanatlar Arşivi kuruldu. Arşivde ilk
olarak üniversitemizin kurucusu Prof.
Dr. İhsan Doğramacı'nın yıllar içinde
biriken koleksiyonu yer aldı.
Arşivde yer alan toplam materyal
sayısı 50 binin üzerindedir. Ayrıca,
proje kapsamında oluşturulan yalda
şık 3600 sanatçı dosyası da arşivdeld
en önemli kaynaklardandır.
Y. M.: Sayılarla Bilkent Üniver
sitesi Kütüphanesi'nden bahsedecek
olursak neler söyleyebilirsiniz?
E. B.: Üniversitemiz misyonu
gereği, araştırma ve geliştirme faali
yetlerine verdiği önemi ve desteği,
kütüphaneye ayırdığı geniş bütçesiy
le göstermektedir. Kütüphanemiz,

yıllık 3 milyon dolarlık kaynak alım
bütçesine sahiptir. 1 milyon 600 bini
aşan materyalle hizmet veren kütüp
hanemiz her yıl yaklaşık 1 milyon zi
yaretçiyle buluşmaktadır. Kütüphane
kaynak ve hizmetlerimizle ilgili diğer
sayısal verileri İnternet sayfamız üze
rinden görebilirsiniz.
Y. M.: Üniversite bünyesinde
bulunmayan araştırmacılar, Sanat
Odası'nda yer alan koleksiyonunuz
dan nasıl yararlanabilir?
E. B.: Her üniversite kütüphanesi
gibi, Bilkent Kütüphanesi de önce
lilde Bilkent Üniversitesi akademis
yenlerinin araştırmalarına kaynak
sağlamak ve öğrencilerinin çalışmala
rına yardımcı olmak amacıyla kurul
muştur. Ancak kuruluş döneminden
başlayarak, kütüphanemiz Bilkent
mensupları dışındaki akademisyen-
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lerin ve genel olarak toplumumuzun
bilgi gereksinimlerini gidermeleri
ne yardımcı olmak amacıyla herkesin
kullanımına açık bir kütüphane olarak
kurulmuş ve 2015 yılına kadar bu
misyonla çalışmaya devam etmiştir.
2015 yılında alınan güvenlik tedbir
leri neticesinde diğer üniversitelere
mensup akademik personel, doktora
ve yüksek lisans öğrencileri, kütüp
hanemize üye olarak araştırma faa
liyetlerinden yararlanabilmektedir.
Üye olan kullanıcılarımız Sanat Odası
kaynaklarından kütüphane binası içe
risinde yararlanabilmekte; kampüs
ağı içerisindeyken elektronik kaynak
larımıza da erişebilmektedirler.
Y. M.: Kütüphanenizin içerisinde
bir de sanat galerisi bulunuyor. Kü
tüphaneye ait bir sanat galerisinin
kazanımlarını değerlendirebilir misi
niz? Burada düzenlenen sergilerden
kısaca bahseder misiniz?
E. B.: Sanat galerimizin faaliyetleri
uzman bir küratör tarafından yürütü
lüyor ve galerimiz çeşitli sanatçıların
resim, heykel, fotoğraf vb sergilerine
ev sahipliği yapıyor. Sanat galerimiz
de sergilenen eserlerden bir tanesi,
sanatçı tarafından kütüphane kolek
siyonuna eklenmek üzere bağışlan
maktadır. Bağışlanan eser, kütüphane
materyali olarak koleksiyonumuza
eklenmekte, kütüphane binası içeri
sinde farklı yerlerde sergilenmekte
dir. Böylece, günümüzdeki ve gele
cekteki kullanıcılarımızı bu değerli
sanat eserleriyle buluşturuyoruz. Ay
rıca müzik fakültesi öğrencilerimizin
konserleri, akademisyenlerimizin bi
limsel söyleşileri, öğrenci kulüpleri
mizin çeşitli etkinlikleri de galerimiz
de gerçekleştirilmektedir. Bu sayede
kütüphanemiz, kampüs içinde yaşa
yan akademisyen ve öğrencilerimizin
sosyal ve kültürel açıdan da tercih et
tiği bir mekan haline gelmektedir.
Y. M.: Bildiğim kadarıyla Co
vid-19 yeni normalleşme döneminde
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hizmet vermeye devam ediyorsunuz.
Yeniden açılma sürecinde aldığınız
önlemler nelerdir?
E. B.: Sürecin başlangıcından iti
baren kütüphane hizmet ve kaynak
larımızı kullanıcılarımıza kesintisiz
sunabilmek için çeşitli çalışmalar
yürütmekteyiz. Bu çalışmaların il
ki, "Covid-19 Kütüphane Modülü"
adıyla kütüphane İnternet sayfamız
üzerinde yer alıyor. Modülde kulla
nıcılarımıza kütüphane kaynaklarına
uzaktan erişim, açık arşivler, çevrimiçi
sosyalleşme, açık eğitim gibi konular
da bilgiler sunuluyor.
Y. M.: Üniversite kütüphanelerin
de bulunan sanat koleksiyonu hak
kındaki görüşleriniz nedir, beklenti
leriniz var mı?
E. B.: Özellikle üniversite kütüp
hanelerinde kullanıcıları bir bütün
olarak düşünmek yerine, onları çalış
tıkları alan ve bağlı bulundukları aka
demik disiplin içinde ele alarak değer
lendirmenin yararlı olacağı düşünce
sindeyim. Belirli aralıklarla yapılacak
kullanıcı memnuniyeti anketi sonucu
elde edilen veriler ışığında kullanıcı
özellikleri ve beklentileri göz önünde
bulundurularak oluşturulacak kolek
siyon ve verilecek hizmetler kullanıcı
tatmini açısından olumlu sonuçlar
verecektir. Üniversite kütüphanele
rinin sanat koleksiyonları öncelikle
üniversitenin ilgili bölümlerinde ve
rilen sanat konulu dersleri ve yürü
tülen bilimsel araştırmaları destekler
nitelikte olmalıdır. Koleksiyon seçi
minde yalnızca sanat konulu kitap,
dergi vb kaynaklar değil koleksiyona
değer katacak sanatsal obje ve çalış
malar da yer almalıdır. Özellikle yeni
kurulacak olan kütüphanelerde sanat
koleksiyonu sadece belirli bir alanda
değil kütüphane genelinde sergilene
cek şekilde tasarlanmalıdır. Koleksi
yon, konusunda uzman, gerekli alan
bilgisine ve birikimine sahip, kulla
nıcıların bilgi gereksinimlerine cevap
verebilecek, gerekli yönlendirmeleri

,.

yapabilecek uzman kütüphanecilerin
yönetiminde kullanıma sunulmalıdır.
Y. M.: Son olarak eklemek istedi
ğiniz bir şey var mı?
E. B.: Kütüphanelerin varlık ne
deni sadece bilgi kaynaklarını muha
faza etmek, araştırmacıların bilimsel
çalışmalarına destek vermek ve bu
süreci kolaylaştırmak olmamalı. Top
lumun eğitimi ve kültürel gelişimi
için en önemli oluşumlardan biri olan
kütüphaneler gerek bilimsel, gerek
kültürel, gerekse sanatsal anlamda
hizmet verdiği grubun ihtiyaçlarını
tam olarak karşılayabilmeli. Kütüpha
nelerimizde sanatla ilgili kaynaklara,
eserlere ve hizmetlere ne kadar çok
yer verirsek ve bu hizmetlerden ne
kadar geniş bir topluluk yararlanırsa
ülkemizdeki kültürel gelişim oranı o
kadar artacaktır. Sanat eserlerinin bir
araya getirilerek kullanıma sunuldu
ğu, sergilendiği sanat kütüphaneleri
nin sayısının her geçen gün arttığını
görmek gerek sanat gerekse kütüpha
necilik açısından bizleri mutlu ediyor.

