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Öz
Bir Orta Avrupa ülkesi olan Macaristan, tarihte üstlendi¤i
çeﬂitli roller ile jeostratejik konumu sebebiyle Avrupa'n›n ilgi
oda¤›nda olan bir ülkedir. Orta Asya'dan baﬂlad›¤› öne
sürülen ve Osmanl› egemenli¤inde geçen 150 y›l sürenin
sonucunda ortaya ç›kan Türk-Macar iliﬂkileri, özellikle kültür
ve e¤itim çerçevesinde günümüzde de önemini art›rarak
geliﬂmektedir.
1990'l› y›llarda “demir perde”nin kalkmas›yla büyük bir
de¤iﬂim ve geliﬂim örne¤i gösteren birçok Avrupa ülkesi gibi
Macaristan da bu yönde ilerlemeye baﬂlam›ﬂt›r.
Kütüphanelerin geliﬂimine verilen dikkat de bu yolda önem
ve etkisini art›rarak devam etmiﬂtir. Yaklaﬂ›k 200 y›ll›k bir
geçmiﬂe sahip Macar Milli Kütüphanesi ile baﬂlayan
kütüphanecilik hizmetleri, modernleﬂme çal›ﬂmalar›
kapsam›nda geliﬂim ve de¤iﬂim göstermektedir. Avrupa Birli¤i
üyeli¤ine 2004'te hak kazanan ülkenin kütüphaneleri, AB
destekli proje ve fonlar sayesinde ek hizmetler de geliﬂtirebilmektedir.
Çal›ﬂmam›z kapsam›nda öncelikle Macar kütüphaneleri ve
kütüphane türleri hakk›nda genel bilgiler sunulmuﬂtur. Bu
bilgiler tarihçe, kütüphane yönetim yap›s›, bütçe olanaklar›
ve kütüphane hizmetleri baﬂl›klar›ndan oluﬂmaktad›r. Bilgiler
Macar Kütüphane Enstitüsü (Könyvtár Intézet) taraf›ndan
elde edilen güncel istatistiki bilgiler ile desteklenecektir.
Çal›ﬂman›n daha ilgi çekici k›sm›n›n ise halk kütüphaneleri
(belediye kütüphaneleri) olaca¤› düﬂünülmektedir. Çünkü
Macaristan'da, ülkemizin aksine, halk kütüphaneleri
hizmetleri belediyeler taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Belediyeler
kütüphaneler için gerekli bütçeyi ‹nsan Kaynaklar›
Bakanl›¤›ndan sa¤lar. Bu noktadan sonra bütçenin
kullan›m›na ya kendisi karar verir ya da bütçeyi kütüphaneye
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aktar›r. “Herkes için kütüphane” anlay›ﬂ› çerçevesinde
hizmetlerini geliﬂtiren bu kütüphaneler ayr›ca köy
kütüphaneleri ile de iliﬂki içerisindedir. Çal›ﬂman›n halk
kütüphaneleri ile ilgili olan k›sm›nda ise yukar›da bahsedilen
genel bilgilerin yan› s›ra; koleksiyon bilgileri, kullan›c› profili,
teknik ayr›nt›lar, say›sallaﬂt›rma iﬂlemleri ve çevirim içi
hizmetler, personel profili gibi bilgilere yer verilecektir.
Çal›ﬂmada sunulacak örnek bir kütüphane ile belediyeler ve
halk kütüphaneli aras›ndaki iliﬂkiler çeﬂitli pencerelerden
aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma, gerek istatistiki veriler
gerekse verilen örnek üzerinden ülkemiz kütüphanelerinde
karﬂ›laﬂt›rma yapabilme f›rsat› sunmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Belediyeler, kütüphaneler, Macaristan.

Giriﬂ
Macaristan kütüphaneleri tarihinin somut anlamda baﬂlang›c›
19.yy’da Kont Ferenc Széchenyi’nin kendi koleksiyonunu
Macar halk›na arma¤an etmesine denk gelmektedir. Kiﬂisel
koleksiyonlar›n halka arz› ile kütüphane oluﬂturulmas› gelene¤i
Macar kütüphanelerinin say›ca artmas›n› ve çeﬂitli alan
kütüphanelerinin oluﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Tarihi boyunca
sürekli ve çeﬂitli savaﬂlara tan›kl›k etmiﬂ Macar ülkesinde
tüm bunlara ra¤men kütüphaneler kurulmuﬂ ve geliﬂtirilmiﬂtir.
Macaristan’da kütüphaneler ayn› zamanda birer müze ve
arﬂiv özelli¤i de göstermektedir. Önemli Macar bilim insanlar›,
askerleri, sanatç›lar› koleksiyonlar›n› kütüphaneye çevirirken
ayn› zamanda kendi kiﬂisel çal›ﬂmalar›n›, eserlerini de
kütüphaneye ba¤›ﬂlam›ﬂt›r. Bu yüzden Macaristan’da
kütüphaneler, müzeler ve arﬂivler uzun y›llar hep birlikte
düﬂünülmüﬂtür.
Bugünkü ba¤›ms›z Macaristan’›n temellerinin at›ld›¤› ve Rus
komünizm ve politikalar›ndan s›yr›ld›¤› gün olan 23 Ekim
1956’dan beri Macarlar neredeyse kaybetmek üzere olduklar›
kültürlerini korumak ve geliﬂtirmek ad›na bu alandaki kurum
ve çal›ﬂmalara ayr› bir önem göstermiﬂtir. Politik bir düzene
eriﬂtikten hemen sonra, 90’l› y›llarda kültür kurumlar› ile ilgili
geniﬂ kapsaml› yasal çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂ, geliﬂtirilmiﬂ ve
bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin h›zl› geliﬂimi de dikkate
al›narak 2002 y›l›na kadar düzenlemeler devam etmiﬂtir.
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Macaristan’›n 2003 y›l›nda Avrupa Birli¤i ile diyaloglar› en
olumlu seviyeye geldi¤inde art›k ülkede her alanda AB
kriterlerinin uygulanabilmesi için çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. AB
sürecinde ve sonras›nda kültürel varl›klar›n korunmas› ve
müzeler, halk kütüphanelerine destek ve halk e¤itimi gibi
konular etraf›nda yeni yasal düzenlemelere gidilmiﬂtir. Bu
düzenlemelerin temeli tüm vatandaﬂlar›n bilgiye eriﬂimini
sa¤layan bir kütüphane sistemini, demokratik devlet anlay›ﬂ›n›n
gereklili¤ine dayand›rmaktad›r (Ministry, 2006, s.5). Böylelikle
kütüphane kullan›c›lar›n›n ve müze ziyaretçilerinin haklar›
demokratik haklar ad› alt›nda garanti alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu
kapsamda yerelleﬂtirmeye gidilerek merkezi yönetim ve yerel
yönetimler kültür ve bilgi kurumlar›n›n finansal destekçisi
olarak görevlendirilmiﬂtir. Kütüphanelerin desteklenmesi
yerel yönetimlerin görevi haline gelmiﬂtir. Bu görev halk
kütüphanelerinin sürdürülmesi veya kütüphane hizmetlerinin
bir kurumdan/bölgeden/yerden sa¤lanmas› biçiminde iki
türlüdür.
2004’te AB üyesi olan Macaristan’da Macar kütüphaneleri
hala hem AB ile uyumlu yasa ve yönetmeliklere göre
düzenlenmekte hem de demokrasinin gerektirdi¤i gibi yerel
halk›n ihtiyaçlar›na göre ﬂekillendirilmektedir. Güncel olarak
küreselleﬂme, say›sallaﬂma, endüstrileﬂme ve kitle iletiﬂim
gibi faktörlerin kiﬂilerin yaﬂam› üzerindeki etkilerine paralel
olarak kütüphaneler bu alanda onlar›n yaﬂam›n› kolaylaﬂt›ran,
herkese ulaﬂan, ulaﬂt›¤› kitleyi büyüten bir kurum haline
gelmiﬂtir (Ministry, 2006, s.10).
Macar kütüphaneleri sistemi ülkedeki en geniﬂ kapsaml› ve
en iyi yap›land›r›lm›ﬂ sistem olarak adland›r›lmaktad›r.
Macaristan'da Kütüphaneci E¤itimi
Bologna sürecinin Macaristan'da tan›t›m› ile birlikte 13
üniversitede 3 y›l lisans e¤itimi olan BBY bölümü
bulunmaktad›r. Bunlardan 6 üniversite 2 y›ll›k yüksek lisans
e¤itimi biri ise doktora düzeyinde e¤itim verir (Budapeﬂte
ELTE Üniversitesi).
Macaristan’da kütüphanecilerin yan› s›ra asistan kütüphaneciler
de yetiﬂtirilmektedir. Bu pozisyon için gerekli e¤itim program›
Milli E¤itim Tablosundan edinilir. Bu asistanlar›n e¤itimi bir
e¤itim kurumuna ba¤l› olmak zorunda de¤ildir. Özel bir
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kurumda da bu e¤itimi al›p asistan kütüphaneci olunabilir.
Modüler e¤itim biçiminde staj veya pratik de gerektiren bu
e¤itim 450 saattir. Bu program›n bitirilmesi için stajlar›n
tamamlanmas› ve s›navlardan geçilmesi gerekir (Könyvtári
sztatisztika, 2014).
Çal›ﬂan kütüphanecilerin bilgilerini güncel tutmak ve mesleki
geliﬂimlerini sa¤lamak amac›yla 2000 y›l›nda kütüphanecilere
hizmet içi e¤itim olana¤› getiren bir düzenleme yap›lm›ﬂt›r.
Bu program içinde dil ö¤renimi veya alan e¤itimini destekleyen
burslar vard›r. Kütüphaneciler bu burslardan uygun olan›na
baﬂvurarak e¤itimine baﬂlar. Kütüphaneler kütüphaneciler
için y›lda en az iki kez gerçekleﬂecek ileri ö¤renim olanaklar›
sa¤lamal›d›r (Könyvtári sztatisztika,2014). Kütüphaneciler
Türkiye'deki Kütüphane Haftas›n›n bir benzeri olan Milli
Kütüphane Günlerine kat›l›m sa¤lamak zorundad›r.
Kütüphaneci e¤itimi için AB projelerinden fon deste¤i al›nmas›
son zamanlarda artm›ﬂt›r.
Macaristan’daki Kütüphane Türleri
Üniversite Kütüphaneleri
Üniversite ve yüksekokul ö¤rencileri, akademisyenleri ve
ö¤retmenlerine bilgi hizmetleri sunar. Üniversitedeki
araﬂt›rmalar esans›nda ortaya ç›kan bilgi ihtiyac›n› desteklerler.
Bu kütüphaneler hizmetlerini kullan›c› ihtiyaç ve say›s›na
göre tasarlamak zorundad›r. Üniversiteye ba¤l›d›rlar;
üniversitenin kültürü, filozofisi, amaçlar› ile paraleldir. Yaﬂam
boyu ö¤renme veya uzaktan ö¤renme gibi de¤iﬂen ö¤renme
modellerine de hizmet eder. Koleksiyonlar› üniversitede
verilen ders konular›, bilim alan›na göre geliﬂtirilir.
Üniversite kütüphane türleri (Ministry, 2006, s.19):
• Üniversite merkez kütüphaneleri,
• Fakülte kütüphaneleri,
• Meslek Yüksekokulu kütüphaneleri ve
• Enstitü Kütüphaneleri olmak üzere çeﬂitlidir.
Özel Kütüphaneler
Belli bir bilimsel alanda koleksiyon geliﬂtirir, düzenler ve
sunarlar. Özel kütüphaneler bir yandan bilime bir yandan
da kullan›c›lara odaklan›rlar; bilimsel anlamda tematik
bibliyografi ve veri taban› haz›rlamak, öz/özet yazmak, çeviri
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yapmak bu görev içerisine girer. Kullan›c›lar için ise literatür
tarama asistanl›¤›, bir eserin içindekiler k›sm›n›n bir kopyas›n›n
sa¤lanmas› gibi görevleri vard›r. Koleksiyonlar› gazeteden
e-kitaplara, patentlerden bas›l› materyallere kadar her tür
kaynaktan oluﬂur. Belli bir kurumun özel konu kütüphaneleri
olabilece¤i gibi, devlet taraf›ndan kurulan ve desteklenen
Milli Özel Konu Halk Kütüphaneleri de bulunur. Bu
kütüphaneler halka aç›k olarak halk kütüphanesi niteli¤inde
hizmetler sundu¤u için bu ﬂekilde isimlendirilmiﬂtir.
Özel Kütüphaneler ﬂu ﬂekilde yap›lanm›ﬂt›r (Ministry, 2006,
s.20):
•
•
•
•

Milli özel halk kütüphaneleri
Araﬂt›rma kütüphaneleri,
Kurum kütüphaneleri,
Müze, arﬂiv, mahkeme, kilise gibi kurum
kütüphaneleri.

Kilise Kütüphaneleri
Bu kütüphaneler asl›nda bir bak›ma özel kütüphaneler
kategorisine de girmektedir. Kilise kütüphanesi olarak
adland›r›lmas›n›n sebebi ise kiliseyi destekleyen enstitü veya
kiﬂinin yasal statüsünü göstermekle beraber profesyonel
anlamda din ile ilgili baﬂka tür kütüphaneleri de kapsamas›n
sebebiyle. Dini e¤itim veren üniversite, lise, ilkokul veya
di¤er türdeki e¤itim kurumlar, keﬂiﬂleri bulunan bilimsel
kurumlar, koruma alt›nda olan eski binalarda bulunan ve
din ile iliﬂkisi olan kütüphaneler de bu alana girebilir (Ministry,
2006, s.20). Dini koleksiyona sahip en ilgili kütüphaneler
ülkede toplam 12 adettir (Könyvtári sztatisztika, 2014). Dini
kurumlar genellikle Hristiyanl›k ile ilgilidir.
Okul Kütüphaneleri
Temel amac› okullardaki e¤itim ihtiyaçlar›n›n desteklenmesi
olan okul kütüphaneleri, ö¤retmen ve ö¤rencileri bir bütün
içerisinde ele al›r. Bu okul kütüphanelerinin ö¤retmenler
için ayr› ö¤renciler için ayr› görevler üstlenmemesi anlam›na
gelmektedir; çünkü ikisi de ayn› kurumun parças›d›rlar. Bu
kapsamda okul kütüphaneleri koleksiyonlar›n› çok yönlü
geliﬂtirmek zorundad›rlar (KSZR, 2016, s.4). Koleksiyon
doküman türü bak›m›ndan oldukça karmaﬂ›kt›r.
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Macaristan’da okul kütüphaneleri bilgi ihtiyaçlar›n›n
düzenlendi¤i ve giderildi¤i, bu ihtiyac›n giderilmesi için çeﬂitli
yöntem ve tekniklerin kullan›ld›¤› yer olarak karﬂ›m›za ç›kar.
Yasal olarak birçok okul kütüphanesi türünden bahsedebiliriz
(Könyvtári sztatisztika, 2014):
• Anaokulu Kütüphaneleri
• ‹lkokul Kütüphaneleri
• Meslek Lisesi ve Meslek Ortaokulu Kütüphaneleri
• Lise Kütüphaneleri
• Sanat Yüksekokullar› Kütüphaneleri
• Engelliler için bulunan özel okullar›n kütüphaneleri
• Ö¤renci yurt kütüphaneleri
Yukar›daki gibi yasal olarak belirtilen kütüphane türleri
olmas›na ra¤men prati¤e dayanarak iki tür okul
kütüphanesinden bahsedebiliriz. ‹lkokul kütüphaneleri
çocuklara okumay› sevdirmek onlara okuma al›ﬂkanl›¤›
kazand›rmak için yap›land›r›lm›ﬂt›r. Grup çal›ﬂmalar› tekni¤ine
dayanan etkinlikler bu kütüphanelerde neredeyse her gün
birden fazla kez düzenlenir. Lise kütüphaneleri ise ba¤›ms›z
ö¤renmeyi ve bu ö¤renme için gerekli ortam›n sa¤lanmas›
için çal›ﬂ›r.
Okul kütüphanelerinin temel ilkesi “herkes için kitap” olarak
bilinir. Okul Kütüphaneleri bütçelerini desteklemek için
ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri esnada kulland›klar› kitaplar›
kütüphaneye ba¤›ﬂlamas› gelene¤i yayg›nd›r. E¤er ö¤renciler
bu tür ikinci el kitaplar› kullanmak istemezlerse (örne¤in
kitaplar›n soru bankas› k›s›mlar›nda notlar, iﬂaretlemeler,
karalamalar bulunuyorsa), velileri kütüphaneye istenilen
kitab›n fiyat› kadar ba¤›ﬂta bulunur ve kitap koleksiyona
kazand›r›l›r.
Okullar bütçelerinin %50-80 kadar›n› belediyelerden al›p
kütüphane giderlerini de bu bütçeden karﬂ›larlar. Kalan bütçe
ise ‹nsan Kaynaklar› Bakanl›¤› taraf›ndan tamamlan›r.
Kütüphane giderleri KL‹K ad› verilen ve yaln›zca okullara
destek sa¤lamak için kurulmuﬂ bir enstitüden de faydalan›r.
Bu enstitü projeler arac›l›¤›yla AB’den ald›¤› deste¤i okullara
aktar›r (KSZR, 2016, s.12).
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Milli Kütüphane
Macaristan’da iki adet derleme kütüphanesi vard›r ancak
bunlardan yaln›zca biri milli kütüphanedir.
Széchenyi Kütüphanesi olarak bilinen Milli Kütüphane 1802
y›l›nda kurulmuﬂtur. Ortaça¤ kodekslerinden yazmalara,
elektronik kitaplardan mikro fiﬂlere zengin bir koleksiyona
sahiptir.
Kütüphane, Macaristan ve d›ﬂ›nda bas›lan ve yazma eserleri
toplar ve kamu yarar› için korur. “Hungarica” ad› verilen
Macarlar ve Macaristan ile ilgili herhangi bir bilgi içeren tüm
Macarca dokümanlard›r. Bas›l› eserlere iliﬂkin Derleme
Kanunu, Türkiye’dekine benzer olarak bas›l› her türlü eserin
bir kopyas›n›n Milli Kütüphaneye gönderilmesinden bahseder.
Ancak, e¤er bir eserden 50 kopya bas›l›yorsa, bunun 6 adedi
gönderilir; 50'nin alt›ndaysa yay›mc›lar için bu zorunluluk
yoktur. E¤er bas›l› eser belli bir bölge ile ilgili bilgiler içeriyorsa
bunlardan bir kopya da ilgili bölgenin kütüphanesine
gönderilir. Film, video, sesli eserler için bu say› s›n›rlamas›
yoktur; üretilen her eserden birer kopya gönderilir. Macaristan
d›ﬂ›nda üretilmiﬂ ancak Macaristan'da gösterilmiﬂ Macar firma
filmlerinin bir kopyas› ise telif hakk› bitiminde Milli
Kütüphaneye gönderilmek zorundad›r (Könyvtári sztatisztika,
2014):
Kütüphane ülkedeki di¤er kütüphanelerin “abisi” veya merkezi
olarak görev yapar. Macar Milli Kütüphanesi ‹nsan Kaynaklar›
Bakanl›¤›ndan bütçesini al›r. Hizmet planlamalar›n› bu
Bakanl›k ve Kütüphane Enstitüsü ile koordine olarak yapar
(K.Bánkeszi ile kiﬂisel iletiﬂim, 14 Nisan 2016).
Kütüphanenin di¤er görevler ise ﬂöyledir (OSZK, 2016):
• Derleme eserleri toplamak ve sunmak,
• Ulusal bibliyografya haz›rlar,
• Sa¤lama, kataloglama, s›n›flama iﬂlemlerini yürütmek,
• Koleksiyon bak›m›,
• Bibliyografi merkezi ve bilgi merkezi olarak görev
yapmak,
• Toplu katalog haz›rlamak,
• Di¤er kütüphanelerle iﬂbirli¤i sa¤lamak; Halk
Kütüphanelerine hizmetlerinde yard›mc› olmak,
• Milli varl›klar›n korunmas› ve saklanmas›n› sa¤lamak.
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Macar Milli Kütüphanesi 1999 y›l›ndan beri Macar Milli
Elektronik Kütüphanesi olarak önemli bir rol üstlenmiﬂtir.
AB deste¤i ile oluﬂturulan say›sallaﬂt›rma sistemi sayesinde
kullan›c› talebine veya kurumsal say›sallaﬂt›rma politikalar›na
uygun olarak, telifsiz eserlerin say›sallaﬂt›r›lma iﬂlemleri
yap›labilmekte ve kullan›c›ya sunulabilmektedir. Telifli eserlerin say›sallaﬂt›r›labilmesi için ülkede yay›nc›, kütüphaneler
ve ilgili Bakanl›klar aras›nda yo¤un temaslar kurulmaktad›r
(Ministry, 2006, s.26).
Kütüphane Enstitüsü
Baﬂkan› ‹nsan Kaynaklar› Bakanl›¤› taraf›ndan atanan ve Milli
Kütüphane’nin bir kolu olarak hizmet veren Enstitüsü Milli
Kütüphanenin ve Halk Kütüphanelerinin metodoloji ve e¤itim
merkezidir (K.Bánkeszi ile kiﬂisel iletiﬂim, 14 Nisan 2016).
Enstitünün görevleri ﬂu ﬂekilde sunulabilir:
• Kütüphanelerin geliﬂimi için araﬂt›rmalar yapar ve
kütüphanelerde bu anlamda yap›lan araﬂt›rmalara
destek olur.
• Akredite dersler ve mesleki e¤itimler arac›l›¤›yla
kütüphanecilerin ileri düzey e¤itimlerini sa¤lar,
• Özel koleksiyonlar haz›rlar,
• Yay›n yapar,
• Bilgi hizmetleri sa¤lar,
• Kütüphaneler ile ilgili ortaya konan milli kalk›nma
planlar›n›n koordinasyonu ve iﬂletilmesine kat›l›m
sa¤lar.
Hizmet noktalar›
Tek baﬂ›na bir bina veya koleksiyonu olmayan ancak bölge
kütüphaneleri taraf›ndan desteklenerek bir hizmet noktas›
oluﬂturup kütüphane hizmetleri veren yerler. Bu hizmet
noktalar› kafelerde, belediye binalar›nda, iﬂ yerlerinde veya
herhangi bir yerde kütüphane hizmetleri veren bir oda bile
olabilir. AB bilgi noktalar›, e-Macaristan bilgi sistemi, bilgi
ofisleri gibi modern B‹T ile donat›lm›ﬂ yerler de yine bu
gruba girmektedir (Könyvtári sztatisztika,2014).
Hizmet noktalar›nda da belli standartlar olmas› gerekti¤i
belirtilmektedir. OPAC, internet, koleksiyon için yeterli raf,
okuyucular için yeterli çal›ﬂma alan›, DVD sürücüsü, yaz›c›,
faks, telefon, projektör gibi donan›mlar her kütüphanede
56

olmas› gerekti¤i gibi, bu hizmet noktalar›nda da bulunmal›d›r.
Her kütüphane ve hizmet noktas›nda mutlaka telefonla
dan›ﬂma hizmeti verilmelidir.
Halk Kütüphaneleri
Halk kütüphanelerinin görev ve karakteristi¤i 2013’teki bir
düzenleme ile “Kullan›c›lar›n hem say›sal hem bas›l› eserlere
eriﬂimini ve kullan›m›n› sa¤lamak; bireylerin yaﬂam boyu
ö¤renme aktivitelerine kat›l›m›na destek olmak; bireylerin
e¤itimine katk› sa¤lamak, veritaban› ve bilimsel araﬂt›rmalardan
bilgi sa¤lamak; kültürel etkinlikler düzenlemek ve tüm bunlar›
ücretsiz olarak sa¤lamak” olarak belirlenmiﬂtir (Könyvtári
sztatisztika, 2014).
Halk kütüphaneleri Bölge Lider Halk Kütüphaneleri (BLK),
‹l Halk Kütüphaneleri ve Köy Kütüphaneleri olmak üzere
nüfusa göre bir ayr›m sonucunda isimlendirilmiﬂtir.
Hangi tür halk kütüphanesi olursa olsun, vatandaﬂlar›n bilgi
ihtiyaçlar›n› gidermek ad›na hizmet veren bu kütüphaneler
yerel ihtiyaçlara göre hizmet tasarlar. Bilgiye eriﬂim hakk›n›n
kullan›m›na olanak sa¤lamak üzere vatandaﬂlar›n temel
kütüphane hizmetlerine eriﬂimi, halk kütüphaneleri arac›l›¤›yla
sa¤lan›r. Halk kütüphaneleri hizmetleri tüm belediyelerin
vermekte oldu¤u zorunlu hizmetlerdendir. Tüm belediye
kütüphaneleri halk kütüphaneleridir ve belediyeye bir ﬂekilde
ba¤l›d›r. Temel kütüphane hizmetlerinin yan› s›ra yerel bilgiler
içeren veya bölge halk›n› ilgilendiren konularla ilgili
dokümanlar› toplar ve muhafaza eder. Halk kütüphaneleri
kiﬂilere yaﬂam boyu ö¤renme deste¤i sa¤lamak zorundad›rlar
(Ministry, 2006).
Kütüphaneler hizmetlerini:
• Belediyelerden do¤rudan temin eder ve yasal olarak
belediyeler gerekli hizmetleri sa¤lamak zorundad›r
• veya belediyeler ile iﬂbirli¤i içinde temin eder,
• veya belediyelerden hizmet kiralar.
Bölgesel yönetim ve belediyeler halk kütüphanelerinin tek
baﬂ›na veya di¤er kütüphaneler ile iﬂbirli¤i içinde hizmetlerini
sa¤lamas› için yasal yetkilidirler. Bölge, belediye ve halk
kütüphaneleri "herkes için kütüphane" ›ﬂ›¤›nda herkesin
ihtiyaçlar›na karﬂ›l›k verebilmelidir (Ministry, 2006, s.21).
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Bu çerçevede ülkedeki herkesi kütüphane hizmetleri ile
buluﬂturabilmek ad›na çeﬂitli hizmet kriterleri ortaya konmuﬂtur.
Bu kriterler nüfusa göre ne tür hizmetlerin verilmesi gerekti¤ini
söyler. Buna göre: nüfusu 1000 kiﬂiden az yerleﬂimi olan
yerlere gezici kütüphane hizmeti verilir; 1000-3000 nüfuslu
yerler için ba¤›ms›z bir binada kütüphane kurulmaz ancak
bir kütüphane arac›l›¤›yla hizmetlerin sa¤lanmas› için yer
tahsis edilir; nüfusu 3000’den fazla olan yerlerin kütüphaneye
sahip olmas› tavsiye edilir veya di¤er kütüphanelerden hizmet
kiralan›r. Nüfusu 15.000’in üzerinde olan yerlerde kütüphane
yasas›na göre ba¤›ms›z kütüphane kurulmak zorundad›r.
15.000 'den az yerlere ise kurumsal çözümler verilir. Kurumsal
çözüm bir kuruma ait kütüphanenin ayn› zamanda halk
kütüphanesi olarak da hizmet vermesi demektir. Kurum bu
hizmetleri kütüphane ile ayn› binada da verebilir, baﬂka bir
binay› kiralayarak da verebilir. Bu yerlerde en az verilmesi
gereken kütüphane hizmetleri bir okuma salonu, katalog
tarama olanaklar›, temel dergi ve kitaplar›n bulundurulmas›,
ödünç verme iﬂlemlerinin yap›lmas› gibidir. Kurumsal çözümler
için sunulacak bir di¤er çözüm ise okul kütüphanelerinin
halk kütüphaneleri gibi hizmet vermesidir (KSZR, 2016, s.14).
Hangi kütüphanede ne büyüklükte bir koleksiyon bulunaca¤›
da nüfusa göre yap›lm›ﬂt›r. Buna göre nüfusu 1000 kiﬂiden
az olan yerlerde kiﬂi baﬂ›na en az 150 baﬂl›k düﬂmelidir.
Nüfusu 1000'den fazla olan yerlerde ise bu rakam kiﬂi baﬂ›na
50 baﬂl›k art›r›larak sa¤lanmal›d›r (Könyvtári sztatisztika,
2014).
Bir Halk Kütüphanesi kapanmak zorunda kal›rsa, ilgili belediye
kütüphane koleksiyonunu korunaca¤› ve hizmetlerinin devam
edece¤i yönünde önlemler al›r. Hizmetler ya bölge halk›n›n
ulaﬂabilece¤i baﬂka bir kütüphaneden verilir ya da hizmet
noktalar› oluﬂturur.
Halk Kütüphaneleri Listesi
Liste, her halk kütüphanesi için kay›t olunmas› zorunlu bir
listedir. ‹steyen okul ve bölge kütüphaneleri de listeye
girebilir. Bu listeye girebilmek için öncelikle Kültür Bakanl›¤›na
kütüphane yönetmeli¤i, vizyon ve misyon bildirimi ve iç
yönetmelik sunumu yap›lmal›d›r (Könyvtári sztatisztika, 2014).
Liste bu anlamda ülkedeki bütün kütüphanelerle ilgili geniﬂ
bilgileri içeren bir veri taban›d›r.
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Listenin en önemli özelli¤i, halk kütüphanelerine ek bütçe
sa¤lamak amac›yla AB projelerine ulaﬂmas›n› ve Kurum
ihalelerinden bütçe alabilmesini sa¤lamakt›r. Örne¤in Horizon
2020 kapsam›nda Macaristan’da oluﬂturulan Széchenyi 2020,
halk kütüphanelerinin uzun süreli ve sürekli olarak AB
bütçesine eriﬂimini sa¤layan bir proje olarak listedeki
kütüphanelere büyük bir ek gelir kayna¤› olmuﬂtur.
Listedeki kütüphaneler ayn› zamanda ‹nsan Kaynaklar›
Bakanl›¤›ndan da destek alabilirler. Bu destek “motivasyon
fonu” olarak özellikle yeni kurulan kütüphanelerin temel
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmek için verilir. Destek, kütüphanelerin
sa¤lama giderleri üzerinden hesaplan›r. Buna göre, bir önceki
sa¤lama periyodunda yap›lan harcamalar›n %25-30 kadar›
kadar destek fonu ayr›l›r. Motivasyon fonu bütçe olarak
verilmek zorunda de¤ildir. Ülkedeki toplamda 56 adet Milli
Kütüphane, Milli Özel Kütüphaneler, Üniversite Merkez
Kütüphaneleri ve Bölge Kütüphanelerinin “veri sa¤lay›c›”
olarak rol ald›¤› Ulusal Belge Sa¤lama Sistemi kapsam›nda
bu kütüphaneler taraf›ndan kütüphaneler aras› ödünç verme
ve belge sa¤lama hizmetleri verilir (Könyvtári sztatisztika,
2014). Veri sa¤lay›c›lar aktivitelerine göre merkezden ek gelir
sa¤layabilirler (K.Bánkeszi ile kiﬂisel iletiﬂim, 14 Nisan 2016).
Bu destekle, Macar kütüphanelerinde sa¤lanan eser say›s›nda
art›ﬂ gözlenmiﬂtir. Bu destek özellikle Macaristan'›n 90’lardaki
geçiﬂ döneminin negatif etkilerini kald›rmak için sa¤lanmaktad›r
çünkü o zaman kütüphanelere ayr›lan bütçe azalt›lm›ﬂt›.
Kütüphanelerin dönüﬂümü Milli Kültür Program› içerisine
al›nm›ﬂt›r. Kalk›nma plan› gibi milli kültür program› varm›ﬂ.
Bu program kütüphanelerin politika güçlendirmeleri ve
deste¤ini art›ran ihaleleri desteklemektedir. Veritaban›
oluﬂturma, say›sallaﬂt›rma (güncel ve eski), koleksiyon koruma
gibi iﬂlemleri destekler.
Kütüphane Destek Sistemi
Daha önce belirtilen 19 bölgedeki Bölge Lider Kütüphanelerinin, nüfusu 5000’in alt›nda olan yerleﬂim yerlerine kütüphane hizmetlerini sa¤lamalar›, buradaki kütüphane ve hizmet
noktalar›n› belli bir standartlar dâhilinde kaliteli bilgi merkezleri
haline getirmek için kurulmuﬂ bir sistemdir. Bölge Lider
Kütüphaneleri ba¤l› bulunduklar› bölge ve ﬂehir belediyelerinden bütçe al›rlar. Bu bütçeyle kütüphanelere çeﬂitli
hizmetler sat›n al›p, sa¤larlar (Könyvtári sztatisztika, 2014).
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Bu sistemin tasarlama aﬂamas›nda çeﬂitli durum de¤erlendirme
toplant› ve konferanslar› çerçevesinde yerel yönetim,
kütüphaneciler ve kütüphane yöneticilerinin kat›l›mlar› ile
gerçekleﬂtirildi. Toplant›larda, kütüphanelerin geliﬂimi nas›l
desteklenebilir, halk›n kütüphanelere daha fazla eriﬂimi nas›l
sa¤lanabilir, kütüphaneciler nas›l daha donan›ml› hale
getirilebilir, kütüphane bina ve mobilyalar› nas›l daha modern
hale getirilebilir gibi kalite ve standartlar› belirlemek üzere
beliren sorulara yan›tlar arand›. De¤erlendirmelere tabi tutulan
köy ve kasabalar›n öncelikle demografik verileri ortaya
kondu. Yerel nüfusun kültürel de¤erleri en önde tutuldu.
Bölgedeki e¤itim olanaklar› ve okul, kütüphane gibi e¤itim
ve kültür kurumlar›n›n alt yap›s› de¤erlendirildi. Ayr›ca,
bölgelerdeki Bilgi ve ‹letiﬂim Teknolojilerinin durum
de¤erlendirmeleri yap›ld› (KSZR, 2016, s.3).
Sistem, kütüphanelerin geliﬂimini birçok yönden hedeflemektedir.
Aﬂa¤›daki tablolarda KDHS kütüphanelerinin durumu ve
KDHS olmayan kütüphanelerden fark›, say›sal verilerle
gösterilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayn› zamanda bu tablolar sayesinde
2013 ve 2014 y›l› verileri aras›nda karﬂ›laﬂt›rmas› yap›labilecektir.
Tablo 1. Kütüphaneler ile ilgili genel bilgi

Kütüphane say›lar›

2013

2014

Toplam kütüphane say›s›
9,894
Aktif kütüphane (%)
98
KDHS kütüphane say›s›
2,284
Aktif KDHS kütüphanesi (%)
99
Toplam kütüphaneci say›s›
8,426
KDHS kütüphaneci say›s›
2,252
Toplam kütüphaneci olmayan çal›ﬂan say›s› 1,587
BT personeli olan (%)
31

10,297
98
2,353
100
8,623
2,371
1,543
32

Kaynak: Könyvtári Intézet,2016

Macaristan’da 2013 y›l›nda toplam 9,894, 2014 y›l›nda ise
toplam 10,297 adet kütüphane bulunmaktad›r. Bu rakam›n,
daha önce bahsedilen hizmet noktalar›n› da içerdi¤i
varsay›lmakta ve bu yüzden oldukça yüksek oldu¤u
düﬂünülmektedir. Toplam kütüphane say›s› içerisinde KDHS
kütüphaneleri say›s› 2013 y›l›nda 2,284, 2014 y›l›nda ise
2,353’tür. Toplam kütüphane say›s›n›n art›ﬂ› ile do¤ru orant›l›
olarak KDH kütüphaneleri say›s› da artm›ﬂt›r (69 adet yeni
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KDHS kütüphanesi 2014 y›l›nda ülkeye kazand›r›lm›ﬂt›r).
KDHS kütüphanelerinin tamam› 2014 y›l›nda aktif durumdad›r.
Kütüphaneci say›s›n›n kütüphanelere da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda
oldukça yüksek bir rakam karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Hizmet
noktalar›nda profesyonel kütüphaneci çal›ﬂt›rma zorunlulu¤u
bulunmad›¤›ndan, her kütüphanede kütüphanecilerin oldu¤u
söylenebilir. Macar kütüphanelerinde toplamda kütüphaneci
olmayan çal›ﬂanlar›n say›s›, toplamda kütüphaneci olanlar›n
say›s›n›n neredeyse 1/8’i kadard›r. Ayr›ca 2013 y›l›na k›yasla
2014 y›l›nda kütüphaneci say›s› artarken, kütüphaneci olmayan
personel say›s› azalm›ﬂt›r. Bu art›ﬂ KDHS kütüphanelerinde
de gözlemlenmektedir. Kütüphanelerde %32 oran›nda Bilgi
Teknolojisi (BT) personeli çal›ﬂmaktad›r ve 2014 y›l›nda BT
personeli say›s› az da olsa art›ﬂ göstermiﬂtir.
Tablo 2. Kütüphanelerle ilgili teknik bilgiler

Teknik detaylar (%)

2013

2014

Kütüphaneye ait web sitesi
KDHS kütüphaneleri web sitesi
Engellilere yönelik web sitesi
KDHS kütüphaneleri engellilere yönelik
web sitesi
Kablolu internet
KDHS kablolu internet
Kablosuz internet
KDHS kablosuz internet
Mobil uygulama

24
9
6

26
12
7

1
54
41
35
27
1

3
55
46
40
36
1

Kaynak: Könyvtári Intézet,2016

Macar kütüphanelerinin 2014 y›l›nda yaln›zca %34’ünün
kendine ait bir web sitesi bulunmaktad›r. Bu oran KDHS
kütüphanelerinde daha da düﬂmekte ve %12 KDHS
kütüphanesinin web sitesi oldu¤u görülmektedir. Ancak,
KDHS kütüphanelerinin web sitesi edinme oran›, tüm
kütüphanelerin 2013 ve 2014 y›l›na k›yasla gösterdi¤i art›ﬂtan
daha h›zl›d›r. Toplam web sitesinin art›ﬂ›nda yaln›zca KDHS
kütüphanelerinin web sitelerinin art›ﬂ› etkili olabilir. Hem
KDHS hem de tüm kütüphanelerin engellilere yönelik web
sitesi oldukça azd›r. ‹nternet eriﬂimi konusunda da %50’den
az kütüphanenin internet eriﬂiminin bulundu¤u görülmektedir.
Mobil uygulamalar ise yok denecek kadar azd›r. Bu durumun
kütüphanelerde öncelikle temel hizmetlerin ve bina ile ilgili
bak›m iﬂlerinin öncelikle durumda olmas›ndan dolay› ortaya
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ç›kt›¤› söylenebilir. Çünkü Tablo3’te de görüldü¤ü gibi
kütüphane binalar›n›n %22’si bak›ma ihtiyaç duymaktad›r.
2013 y›l›n›n baﬂlar›nda çeﬂitli ﬂehirlerdeki köy ve kasaba
kütüphanelerinin durum de¤erlendirmesi dâhilinde baﬂlat›lm›ﬂ
sistem henüz yeni olmas›na ra¤men etkilidir.
Tablo 3. Macar kütüphanelerinin bina durumu

Bina durumu (%)

2013

Binas› olan kütüphane
Binas› yenilenen
Kullan›labilir durumda
Yenileme gereken

99
35
36
26

2014
98
37
40
22

Kaynak: Könyvtári Intézet, 2016

Bir Bölge Lider Kütüphanesi: Somogyi Kütüphanesi
Macaristan’›n üçüncü büyük ﬂehri olan Szeged’de bulunan
kütüphanenin kuruluﬂ hikâyesi ﬂöyledir: Szeged’de bulunan
Tisza nehri, 1879 y›l›nda taﬂmas› sonucunda tüm ﬂehri
y›km›ﬂt›r. Macarlar günümüzde bile taﬂk›ndan korkmakta,
her y›l nehir etraf›nda yeni güçlendirme çal›ﬂmalar›
yapmaktad›r. Taﬂk›ndan sonra Türkiye’nin içinde bulundu¤u
uluslararas› iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar› sonuç vermiﬂ, ﬂehir yeniden
inﬂa edilmiﬂtir. ﬁehre Macaristan içerisinden de birçok yard›m
gelmiﬂtir. Bu yard›m baﬂl›klar›ndan birisi de “kültürel yeniden
do¤uﬂ” olarak bilinen müze, kütüphane, kültür evleri gibi
binalar›n kurulmas› iﬂlerini kapsamaktad›r. Bu alanda, Károly
Somogyi farkl› alanlarda 43.701 ciltten oluﬂan kendi kitapl›¤›n›
Szeged’e ba¤›ﬂlayarak Somogyi Kütüphanesinin kurucusu
olmuﬂtur. Koleksiyon iki kez yer de¤iﬂtirerek 3 katl› ve
toplamda 6.500 m2’lik bugünkü binas›na kavuﬂmuﬂtur.
Kütüphane bugün yaklaﬂ›k olarak 160.000 kiﬂiye hizmetlerini
sunmaktad›r (Könyvtári sztatisztika, 2014).
Kütüphanede müzik, sanat, gazete, etnik, Esperanto, süreli
yay›nlar, romanlar gibi farkl› tür ve alanda koleksiyonlar
bulunur. Kurucusu gibi kütüphaneye zaman›nda ba¤›ﬂlarda
bulunmuﬂ önemli kiﬂilerin koleksiyonlar› da isimleriyle
an›larak sunulmaktad›r (Somogyi Könyvtár, 2016).
Kütüphanede daha çok Osmanl›ca olarak Türkçe eserler de
bulunmaktad›r.
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Kütüphanenin aç›k oldu¤u saatler günlere göre de¤iﬂiklik
gösterir. Pazartesi, Sal›, Çarﬂamba ve Cuma 09.00-19.00
saatlerinde aç›k olan kütüphane, Perﬂembe günü 13.00-19.00
saatlerinde aç›kt›r. Cumartesi günü 10.00-16.00 saatlerinde
hizmet veren kütüphane Pazar günleri kapal›d›r. Kütüphane
2014 y›l›nda toplamda 286 gün kullan›c›lar›na hizmet vermiﬂtir
(Könyvtári sztatisztika, 2014).
Kütüphane hizmetleri kütüphane daimi üyelerinde ve günlük
“bileti” olan geçici üyelere sunulur. Hizmetler ödünç alma,
görsel-iﬂitsel koleksiyonun sunumu, OPAC, kafeterya, fotokopi,
ç›kt› alma, etkinliklere kat›l›m, özel koleksiyonlara eriﬂim,
elektronik veri tabanlar› gibi çeﬂitlidir. Kütüphane üyesi
olmadan kütüphane ziyaretleri gerçekleﬂtirilebilir, etkinliklere
kat›l›nabilir ve katalo¤a göz at›labilir. Kütüphane üyeli¤i 16
yaﬂ alt› ve 60 yaﬂ üstü kullan›c›lar için ücretsiz, di¤erleri için
ücretlidir. Dan›ﬂma hizmeti, kütüphaneler aras› ödünç verme,
seçimli bilgi duyurusu, bilgisayar, internet gibi hizmetler de
verilmektedir. Kütüphane ﬂu an mobil hizmetler
sunamamaktad›r (Somogyi Könyvtár, 2016).
Kütüphane Koleksiyonu
Kütüphanedeki tüm eserler dan›ﬂma eseri olmas›na veya
görsel-iﬂitsel eser olmas›na bak›lmaks›z›n ödünç verilebilir.
Bir kerede en fazla alt› eser ödünç al›nabilir ve kitap-dergi
gibi bas›l› materyaller en fazla 21 gün için ödünç verilebilir.
Dan›ﬂma eserleri yedi gün gibi k›sa bir süre için ödünç
verilebilir (OSZK, 2016).
Kütüphane içinde uyulmas› gereken kurallar Somogyi
Kütüphanesi yönetimi için çok önemlidir. Bu kurallar,
kullan›c›lar›n çanta, mont, vb. eﬂyalarla kütüphaneye
girmemesi, yiyecek-içece¤in kabul edilmemesi, kütüphane
eﬂyalar›na zarar verilmemesi, reklam içeren dokümanlar›n
yaln›zca kütüphane giriﬂinde sergilenmesi gibi çeﬂitlidir
(OSZK, 2016). Kurallara uymayan üyelerin üyelikleri geçici
olarak ask›ya al›nabilir veya iptal edilebilir. Özellikle k›ﬂ
aylar›nda yo¤un olarak kullan›lan ask›l›klar kütüphane için
ufak da olsa bir ek gelir sa¤lamaktad›r (B. Jánosné ve S.
Oros ile kiﬂisel iletiﬂim, 19 Nisan 2016).
Somogyi Kütüphanesi Bölge Lider Kütüphanesi olarak KDHS
kütüphanelerine koleksiyon sa¤lamakla sorumludur. Herhangi
bir kütüphaneye bir eser gerekti¤inde al›m› Somogyi
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Kütüphanesi taraf›ndan yap›l›r. Eserlerin kataloglama, s›n›flama
ve barkodlanmas› iﬂlemleri Somogyi kütüphanecileri taraf›ndan
yap›l›r (B. Jánosné ve S. Oros ile kiﬂisel iletiﬂim, 19 Nisan
2016).
Somogyi kütüphanesi kataloglar›n› y›lda en az dört kez
güncellenmelidir. Koleksiyonda bulunmayan eserler kullan›c›
veya kütüphane taraf›ndan Milli Belge Sa¤lama Sisteminden
elde edilir. Kütüphanelerde yerel gazeteler ve yerel bilgiler
bar›nd›ran her tür materyal bulundurulmal›d›r. Yaﬂ gruplar›na
göre belirlenecek en az 2-3 dergi bulunmal›d›r (Somogyikönyvtár, 2016).
Bütçe
Kütüphane hizmetleri iki kaynak taraf›ndan karﬂ›lan›r:
Belediyelerin kültürel hizmetleri (kütüphane, müze gibi) ve
Merkezi destek. Merkezi destek 2013 y›l›na göre bir yerdeki
nüfus temel al›narak kiﬂi baﬂ›na 1140Forint1 (yaklaﬂ›k 11 TL)
olarak belirlenmiﬂtir. Bu rakam bir kütüphane harcamalar›n›n
yaklaﬂ›k %40-80'i aras›nda bir rakam› kapsar (Könyvtári
sztatisztika, 2014).
Kalan bütçe ihtiyac› ise belediyelerin kendi bütçesinden
temin edilir. E¤er hala bütçe yeterli de¤ilse, ihaleler yöntemi
veya etkinlikler, sergiler, toplant›lar gibi di¤er bütçe kaynaklar›
oluﬂturulur.
Halk kütüphaneleri karma bütçelidir; hem belediyeden hem
de bölge yönetiminden bütçe al›r. Çünkü Macaristan’da bölge
ve bölge lider ﬂehirleri ayr› bütçelere sahiptir. Somogyi
kütüphanesi de dâhil olmak üzere tüm BLK’ler, KDS
çerçevesinde ald›klar› bütçeyi harcamada özgürdürler (B.
Jánosné ve S. Oros ile kiﬂisel iletiﬂim, 19 Nisan 2016).
Hizmetler
Kataloglama s›n›flama gibi temel kütüphane hizmetlerinin
yan› s›ra Somogyi halk kütüphanesinin okuyucular›na
elektronik ortam ve internet eriﬂimini sa¤lamas› ad›na arac›
bir kurum olmas› hedeflenmiﬂtir. Kütüphane, bunun için
gerekli yaz›l›m ve donan›ma sahip olmal›d›r. Kütüphanede
s›kl›kla özellikle çocuklar için gruplar halinde etkinlikler
1

Macar para birimi Forint’tir.
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düzenlenir ve kütüphanede bu etkinlikler için gerekli alan
ayr›lm›ﬂt›r (B. Jánosné ve S. Oros ile kiﬂisel iletiﬂim, 19 Nisan
2016). Somogyi Kütüphanesi, lideri oldu¤u tüm kütüphanelere
bu elektronik hizmetleri sa¤lamak veya hizmetlerini paylaﬂmak
zorundad›r.
Somogyi Kütüphanesi ayda en az 4 kez bir etkinlik düzenlemek
zorundad›r. Etkinlikler belediyeler taraf›ndan veya
kütüphanenin kendisi taraf›ndan planlanabilir. Kütüphane
bu etkinliklerin hizmet vermekle sorumlu oldu¤u
kütüphanelere duyurmas› ve bu kütüphanelerin kendi
etkinliklerini yapmas› konusunda onlara destek verir.
Kütüphane hizmetlerine bölgedeki nüfusun en az %20'sinin
eriﬂimi hedeflenmektedir. Nüfusun en az 2/3'ünün de
kütüphaneyi bir kez ziyaret etmesi hedeflenmektedir (Könyvtari
sztatisztika, 2014). Kütüphaneler istatistikler haz›rlamal› ve
bu istatistikleri y›lda en az bir kez de¤erlendirmelidir. Somogyi
Kütüphanesi, di¤er kütüphanelerin etkinlik yapabilmelerine
yard›mc› olur.
Kütüphane Yeri ve Bina
Kütüphane bölgenin merkezinde, herkes taraf›ndan eriﬂilebilir
ve kullan›labilir durumdad›r. Bina güvenli ve güvenlik
önlemleri ile donat›lm›ﬂt›r. Iﬂ›kland›rmalar do¤al, modern ve
ekonomik biçimde ayarlanm›ﬂt›r. Rahat, uygun ›s›tma sistemine
sahip, temiz ve iyi yap›land›r›lm›ﬂ bir kütüphanedir.
Bölge içerisinde sokak levhalar› yard›m›yla kütüphaneyi
bulmak kolayd›r. Kütüphane tabelas› ve çal›ﬂma saatlerini
gösteren bilgiler görünen yerdedir.
Kütüphane alan› hizmetlerin verilebilmesi için yeterli ve
uygun alana sahip olmal›d›r. En az bir okuyucu odas› ve
ödünç verme masas› bulunmal›d›r (KSZR,2016,s.6).
Halk Kütüphanelerindeki De¤iﬂimler 2
Macaristan'da kütüphaneler yüzy›llar boyu tarihin bir parças›
olarak geliﬂmiﬂtir. Kütüphaneler ile ilgili resim sürekli olarak
de¤iﬂmektedir. Zorluklar› tespit etmek ve bilmek,
kütüphanelerin sürdürebilirli¤i için çok önemli görülmektedir.

2 Bu bölümdeki bilgiler Könyvtári sztatisztika adl› eserin ayn› baﬂl›ktaki bölümünün çevirisi yap›larak elde
edilmiﬂtir.
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Bu çerçevede Macar kütüphanelerin son 20 y›l içerisinde
büyük zorluk ve de¤iﬂiklikler geçirdi¤ini söyleyebiliriz. Bu
de¤iﬂimleri baz› baﬂl›klar halinde sunabiliriz:
Eriﬂim
Kitle iletiﬂim ve dijital eriﬂim sayesinde kullan›c›lar›n bilgi
eriﬂim davran›ﬂlar› de¤iﬂmiﬂtir. Say›sal bilgi eriﬂimi gitgide
önem kazanmakta ve say›sallaﬂma çabalar› kütüphanelerin
karakteristi¤i haline gelmektedir. Nitekim Macar Milli
Kütüphanesi önderli¤inde baﬂlat›lan say›sallaﬂt›rma çal›ﬂmalar›
ELDORADO ismi verilen bir proje ile hayata geçirilmiﬂtir.
Proje kapsam›nda say›sallaﬂt›rma merkezi olarak görev alan
Macar Milli Kütüphanesi öncelikle telifsiz eserleri kullan›c›
talebi veya kütüphanelerin stratejilerine dayal› olarak
say›sallaﬂt›rmaktad›r. Projeye kat›l›m sa¤layan kütüphaneler
tek bir platformdan tüm say›sal eserlere ulaﬂabilmektedir.
Macar kütüphaneleri yay›nc›larla iﬂbirli¤i içinde telifli eserlerin
say›sallaﬂt›r›lmas› için çeﬂitli ad›mlar atm›ﬂt›r. Kütüphaneler
bas›l› eserleri say›sallaﬂt›rarak yay›nc› unvan› da kazanm›ﬂt›r.
Telif d›ﬂ› veya yetim eserlerden elde edilen yeni say›sal
dokümanlar kitap dünyas›na yeni bir soluk getirmiﬂtir. Telifli
belgelerin ve derme eserlerin yasal olarak hizmete sunulmas›
ancak pazardaki farkl› aktörlerin haklar›n›n korunmas› yoluyla
mümkün olacakt›r.
Kitap Üretimi
Eserlere çevrimiçi eriﬂim e¤ilimi geleneksel kitap üretimi
de¤iﬂtirmiﬂtir. Elektronik kitap ve self yay›nlama aktivitelerinde
art›ﬂ gözlemlenmektedir. E-kitap kullan›m›n›n art›ﬂ›yla ortaya
ç›kan ve hem bas›l› hem elektronik eserlerin yasa d›ﬂ›
ço¤alt›lmas›n› önleyecek baz› yasal çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
Yasal koruma konusuna kütüphanelerde ELDORADO 3
projesindeki gibi somut ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
Üstveri ve Semantik
Üstveri sistemlerinin geliﬂmesi ile birlikte verilerin daha kolay
anlaﬂ›lmas› ve semantik tan›mlamalar›n›n yap›lmas› daha
kolaylaﬂm›ﬂt›r. Kütüphaneler art›k sadece MARC de¤il RDA,
FRBR gibi sistemleri de ö¤renmekte ve kullanmaktad›r. EXIF,
XMP, DOI gibi di¤er üstveri standartlar› da ö¤renilmekte ve
3

Proje ayr›nt›lar› için bkz: http://qulto.eu/references#eldorado
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kullan›lmaktad›r. Halk kütüphaneleri merkezi veri sistemi
sayesinde iyi yap›land›r›lm›ﬂ standart veri alabilmektedir.
Kütüphanelerde bulut kullan›m› e¤iliminde art›ﬂ görülmektedir.
Kütüphanelerin Ayr›ﬂt›r›lmas›
Son y›llardaki geliﬂim ve de¤iﬂimler geleneksel kütüphane
rollerinin kütüphane türüne göre farkl›l›k gösterdi¤i
görülmektedir. Elektronik hizmetlerin yürütülebilmesi için
gerekli insan gücü ve teknik donan›ma sahip kurumlar
merkezi veri yönetim iﬂlemlerini de yürütmektedir. Bunlar
genelde ulusal düzeydeki kurumlard›r. Merkezi veri yönetim
sistemi, geleneksel tan›mlay›c› verilerin yan› s›ra tezarus,
yap›land›r›lm›ﬂ veri, yasal veriler ve telif bilgilerini de içerisinde
bar›nd›r›r. Üniversite kütüphaneleri hala milli bilgi sistemlerinin
yürütülmesi konusunda büyük bir role sahiptir. Co¤rafik
yerine göre hizmet veren kütüphaneler ait oldu¤u bölgedeki
insanlar›n ihtiyaçlar›na göre yap›lanmak ve elektronik hizmetler
vermek zorundad›r. Koleksiyonunda eski eserler bulunduran
ve bunlar› korumakla görevli kütüphaneler, say›sallaﬂt›rma
ve gitgide artan say›sal eser say›s›na göre “müzeleﬂme”ye
gitmektedir. Böylelikle geleneksel belgeler ziyaretçi dostu
biçimde, kullan›c› gruplar›na göre servis edilir.
Bütçe
Mevcut bütçe stratejisi gözden geçirilmeli ve bütçe ihtiyaçlar›
buna göre de¤erlendirilmelidir. Son y›llarda say›sal ve hatta
bas›l› eserlere ait telif bedellerinin okuyuculardan al›nmas›
ﬂeklinde bir e¤ilim vard›r. Kütüphanelere verilen devlet
deste¤i ile kullan›c›lardan baz› hizmetler için al›nan bedellerin
belirlenmesi kültürel politika ve devlet bütçesinin bir parças›
haline gelmektedir. Kütüphane hizmetlerinin desteklenmesi
ve geliﬂtirilmesi için sponsorluk iliﬂkileri hala büyük önem
taﬂ›maktad›r.
Sonuç
Macaristan’da kütüphanelerin Belediyelerle olan iliﬂkisi
organik bir iliﬂki olmamakla beraber, Belediyelerin
kütüphanelere bütçe sa¤lama ve yönetici atamas›ndan ileri
gitmemektedir. Bu durum kütüphanelerin hizmet sa¤lama
konusunda planlamalar›n› daha özgür ve halka yak›n olarak
yapabilmelerini sa¤lamaktad›r. E¤er ülkemizde kütüphaneler
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ve Belediyeler aras›nda bir iliﬂki kurulacaksa, Macar sistemi
örnek al›nabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu
ise kütüphanelerin kayda de¤er bölgesel farkl›l›klar
göstermesidir. Macaristan’›n yaklaﬂ›k 10 kat› kadar büyük bir
ülkemizin oldu¤unu da göz önünde bulundurarak bölgesel
farkl›l›klar›n ortaya ç›karabilece¤i sorunlara karﬂ› çeﬂitli
önlemler al›nmal›d›r.
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