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Öz
Halk kütüphaneleri hayat›n çok farkl› alanlar›na yönelik
geniﬂ bir hizmet yelpazesine sahip, çocuklara, yetiﬂkinlere,
yaﬂl›lara, engellilere, yerel iﬂletmelere, okullara, hastanelere
k›sacas› hemen hemen ülkenin bütün birey, kurum ve
sektörlerine hitap eden kültürel kurumlard›r. Ayni zamanda
halk kütüphaneleri bulunduklar› topluma, boﬂ zaman
faaliyetlerinin etkin bir ﬂekilde de¤erlendirilmesi için bir dizi
hizmet sa¤layarak, kiﬂilerin kendilerini yetiﬂtirmeleri, kiﬂisel
ve toplumsal becerilerinin geliﬂtirilmesi için etkinlikler
düzenleyerek, bir kültürel ve sosyal buluﬂma yeri olarak de¤er
katmaktad›rlar.
Norveç’te halk kütüphaneleri ülkenin en önemli kültür
kurumlar›d›r ve kullan›m› çok yayg›nd›r. Norveç
vatandaﬂlar›n›n sinema haricinde en çok ziyaret etti¤i ikinci
kültürel kurum halk kütüphaneleridir. Bir y›l boyunca Norveç
nüfusunun %52'si halk kütüphanelerini ziyaret etmektedir.
Bir birey bir y›l içeresinde ortalama beﬂ kez Oslo Halk
Kütüphanesi ziyaret etmektedir. Oslo merkez halk kütüphanesi
(Deichmanske Bibliotek) ülkenin en büyük halk
kütüphanesidir ve Oslo il s›n›rlar› içerisinde 18 ﬂubesi vard›r.
Sadece Oslo’daki halk kütüphanelerinde yaklaﬂ›k 300
kütüphane çal›ﬂan› bulunmaktad›r.
Norveç idari olarak on dokuz merkez ilçeye bölünmüﬂtür ve
Oslo merkez dâhil olmak üzere Norveç’te 428 belediye yer
almaktad›r ve her bir belediyenin kendi kütüphanesi
bulunmaktad›r. Norveç’te halk/belediye/bölge kütüphaneleri
ülkenin anayasas›nda belirtilen Halk Kütüphanesi kanunu
maddeleri gere¤ince iﬂlerli¤ini sürdürmektedir. Norveç’te,
halk kütüphanesi, belediye kütüphanesi ve ilce merkez
kütüphanesi olmak üzere üç tip yerel kütüphane modeli
vard›r ve bu kütüphaneler özünde bulunduklar› bölgeye halk
kütüphanesi hizmeti sunmakla yükümlüdür. Yerel hizmet
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olarak görülen olan ve yerel yönetimler taraf›ndan iﬂletilen
Norveç’te halk kütüphaneleri merkezi olarak Kültür Bakanl›¤›
bünyesinde, Norveç milli kütüphanesi sorumlu¤undad›r.
Bu çal›ﬂmada Norveç halk ve belediye kütüphanelerinde
sunulan kütüphanecilik hizmetleri, hizmet ve personel
standartlar› ve halk kütüphanelerinin toplumsal yaﬂam
içindeki rolü halk kütüphanesi hizmet politikalar› çerçevesinde
genel olarak ele al›nmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Halk kütüphanesi, belediye kütüphanesi,
Norveç, Oslo.
Norveç ‹dari Yap›s›
Avrupa’n›n kuzeyinde ‹skandinav ülkeleri aras›nda yer alan
Norveç, anayasal monarﬂi ile yönetilen bir krall›kt›r. Norveç
kuzey Avrupa’da yer almas›na ra¤men Avrupa Birli¤i'ne üye
olmayan tek ‹skandinav ülkesidir. Avrupa ortalamas›n›n
üzerinde bir yaﬂam standard›na sahip olan Norveç’te yaﬂayan
insanlar›n say›s› beﬂ milyon civar›ndad›r (2013 say›m› 5.136.700) ve kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelir 67,445 Amerikan
dolar›d›r (Vikipedi, 2016).
19 merkez ilçeye ve 428 belediyeye ayr›lan Norveç’te,
belediyeler (municipality) ve merkez ilce yönetimi (county)
olmak üzere ikili bir yerel yönetim sistemi bulunmaktad›r.
Oslo, hem belediye hem de merkez ilce olmas›ndan dolay›
di¤er merkez ilce ve belediyelerden ayr›lmaktad›r. Norveç
belediyelerin en önemli görevlerinden biri birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerini planlamak, 16 yaﬂ›na kadar yerel halk›n
e¤itim giderlerini karﬂ›lamak, kütüphane kurmak ve kültürel
çal›ﬂmalarda bulunmakt›r (Aydemir, 2004).
Norveç Halk/Belediye Kütüphaneleri
Halk Kütüphanesi Yasas› (1985-12-20-108) 1
Norveç’te halk/belediye/bölge kütüphaneleri Halk Kütüphanesi
kanunu maddeleri gere¤ince iﬂlerli¤ini sürdürmektedir. 1985
y›l›nda Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kart›lan yasa beﬂ bölüm
alt›nda on maddeden oluﬂmaktad›r (Kulturdepartementet,
2013).
1

‹lgili bölüm Norveççe’den Türkçeye yazar taraf›ndan çevrilmiﬂtir.
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Bölüm I. Halk Kütüphanesi Amaçlar› ve Faaliyetleri
Madde 1.Hedef
• Halk kütüphaneleri, sahip oldu¤u kitap koleksiyonu
ve di¤er medya materyalleri ile aktif bir iletiﬂim
politikas› içerisinde ülkede yasayan tüm bireylere
ücretsiz bilgi ve e¤itim hizmetleri sunmak ve di¤er
kültürel faaliyetleri desteklemek ile yükümlüdür.
• Halk kütüphaneleri, kamuya aç›k toplant› ve tart›ﬂma
aktivitelerine ev sahipli¤i yaparak ba¤›ms›z ve
tarafs›z bir buluﬂma yeri olmal›d›r.
• Hem çocuklar› ve hem de yetiﬂkinleri kapsayacak
ﬂekilde çok yönlü, kaliteli ve güncel bir yap›
içerisinde bulunmal›d›r.
• Kütüphane içeri¤i ve sunulan tüm hizmetler ﬂeffaf
bir yap› içerisinde olmal›d›r.
• Halk kütüphaneleri, milli kütüphane sisteminin bir
parças›d›r.
Madde 2. Kapsam
• ‹lgili kanun belediyelerin sorumlulu¤undaki yerel
kütüphaneler, bölge kütüphaneleri ve devlet
sorumlulu¤unda ki özel kütüphaneler de dâhil
olmak üzere halk kütüphanesi sistemi içinde yer
alan tüm kütüphaneler için geçerlidir.
• Halk kütüphanesi faaliyetleri ve kütüphane hizmetleri
engelli vatandaﬂlar› da göz önünde bulundurarak
tasarlanmal›d›r.
Madde 3. ‹ﬂbirli¤i ve Kay›t
• Kütüphaneler, kütüphaneler aras› ödünç verme ve
kay›t iﬂlemlerinde ortak kurallar› takip etmeli ve
istenilen istatistikleri rapor etmelidir.
• Bakanl›k konuyla ilgili ayr›ca yönetmelikler
ç›kartabilir.
Bölüm II. Belediye Kütüphaneleri.
Madde 4. Genel
• Bölüm I’ de belirtilen amaçlar dâhilinde, tüm
belediyeler bir halk kütüphanesine sahiptir.
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• Bir belediye tek baﬂ›na halk kütüphanesi hizmeti
verebilir ya da baﬂka bir belediye, ilçe ya da bir
devlet kurumu ile iﬂbirli¤i çerçevesinde ortaklaﬂa
kütüphane hizmeti verebilir.
• Her belediye halk kütüphanesi kurallar›n› kendi
belirler.
Madde 5. Mesleki Uzmanl›k
• Belediye kütüphanelerindeki çal›ﬂan personel
kütüphanecilik e¤itimi alm›ﬂ olmal›d›r.
• Bakanl›k özel durumlarda, bu hükmün muafiyeti
sa¤layabilir ve mesleki yeterlilik gereksinimlerine
iliﬂkin ayr›nt›l› düzenlemeleri sa¤lar.
Bölüm III. Merkez ‹lçe Kütüphaneleri
Madde 6. Genel
• Merkez ilce meclisi, bölgedeki kütüphane
görevlerinin korunmas› ve bölgesel kütüphane
hizmetlerinin geliﬂtirilmesi ile sorumludur. Bu
ba¤lamda yerel yönetimlere dan›ﬂmanl›k dahil da
olmak üzere profesyonel rehberlik sa¤lamak
amac›yla mesleki konularda toplant›lar ve kurslar
düzenler.
• Bölge kütüphaneleri bir ya da daha fazla belediye
kütüphanesi ile iﬂbirli¤i dâhilinde müﬂterek
kütüphane hizmetleri yürütebilir.
Madde 7. Mesleki Uzmanl›k
• Bölge meclisi bölge kütüphanesi hizmetlerinin
yönetilmesi ve gereken sorumluluklar›n yerine
getirilmesi için, yönetici düzeyinde bir uzman
kütüphaneciye sahip olmal›d›r.
• Bakanl›k yeterlilik gereksinimlerine iliﬂkin gerekli
düzenlemeleri verir.
Bölüm IV. Devlet Fonksiyonlar›
Madde 8. Devlet kütüphane görevleri
• Bakanl›k bu Kanun gere¤ince kütüphanelerin
vazifelerini yerine getirmesini sa¤lar ve ilgili kararlar›
al›r.
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Madde 9. Özel kütüphane amaçlar›
• Devlet politikalar› çerçevesinde, her bir belediyenin
kütüphane hizmetinin takip edilmesinden ziyade
• Millî kütüphane sisteminin devaml›l›¤› devlet için
büyük önem taﬂ›maktad›r.
Yönetim ve Bütçe
Norveç’te, halk kütüphanesi, belediye kütüphanesi ve bölge
(il merkez) kütüphanesi olmak üzere üç tip yerel kütüphane
modeli vard›r ve bu kütüphaneler özünde bulunduklar›
bölgeye halk kütüphanesi hizmeti sunmakla yükümlüdür.
Belediye kütüphaneleri, 2010 y›l›na kadar Devlet Arﬂivler,
Kütüphaneler ve Müzeler koordinasyon ve geliﬂtirme ajans›
(ABM-utvikling – Statens samordnings- og utviklingsorgan
for arkiv, bibliotek og museum) alt›nda faaliyet göstermekteydi.
ABM, 2010 y›l›nda yeniden düzenlemeden geçirildi ve ülkedeki
tüm halk / belediye kütüphaneleri Norveç Milli Kütüphanesi
sorumlu¤una aktar›ld›. Günümüzde halk kütüphaneleri ﬂöyle
bir hiyerarﬂi içerisinde yap›land›r›lmaktad›r:
Devlet
Parlamento
Hükümet
• Kültür Bakanl›¤›
Milli Kütüphane
Halk ve Belediye kütüphaneleri
Yukar›da görüldü¤ü üzere Norveç’te halk kütüphaneleri
merkezi olarak Kültür Bakanl›¤› bünyesinde, Norveç milli
kütüphanesi sorumlu¤u alt›ndad›r. 19 il merkezi ve 428
ilçede / belediyede faaliyet gösteren halk kütüphaneleri bir
yerel hizmet olarak görülmekte ve yerel yönetimler taraf›ndan
iﬂletilmektedir. Kütüphanelerin finansman› her belediyenin
kendi bütçesinden sa¤lanmaktad›r ve bu rakam belediye
bütçesinin yaklaﬂ›k % 1'ne tekâmül etmektedir.
Aﬂa¤›da yer alan 1. Grafik bir belediyenin kültürel alanda
net faaliyet giderlerini göstermektedir. Anlaﬂ›laca¤› üzere
kütüphane hizmetleri kültür harcamalar› içerisinde % 14‘lük
bir paya sahiptir ve bu rakam sanat ve çocuklara ve gençlere
yönelik aktivelere ayr›lan paydan daha yüksektir.
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1%
10%
23%
14%

3%
4%
14%

Çocuklara ve
gençlere yönelik
aktiviteler
Kütüphaneler
Müzeler
Sanat sergileri
Spor faaliyetleri
Müzik ve kültür
okullar›
Di¤er kültürel
aktiviteler
Sinema

31%
ﬁekil 1. Kültürel alanda belediyenin net faaliyet giderleri

2. Grafik ise kültürel alanda merkez belediyelerin / il
yönetimlerinin net faaliyet giderlerini göstermektedir. Merkez
ilçelerde kütüphaneler için 59’luk bir bütçe ayr›lm›ﬂt›r.
7%
18%

9%

16%
25%

Sanat üretim
faaliyetleri
Kütüphaneler
Müzeler
Sanat sergileri
Spor faaliyetleri
Di¤er kültürel
aktiviteler

25%
ﬁekil 2. Kültürel alanda merkez belediyelerin net faaliyet giderleri

Norveç’te halk kütüphanesi ve belediye kütüphanesi ayni
kavramlard›r. Belediye kütüphanesi terimi halk aras›nda isim
olarak yayg›n bir kullan›ma sahip de¤ildir genellikle kurumsal
olarak kullan›lmaktad›r. Belediye kütüphanesi denildi¤inde
akla do¤rudan halk kütüphanesi gelmektedir. Bölge
kütüphaneleri ise, il merkez yönetiminin kendi bölgesi
içerisinde, kendi yetkinli¤i ile sundu¤u kütüphane hizmeti
olarak tan›mlanmakt›r.
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Kütüphane Kullan›m› ve Personel
Ülke genelinde yaklaﬂ›k 1100 halk kütüphanesine sahip olan
Norveç’te Kütüphane toplumda çok büyük bir yere sahiptir
ve kullan›m› çok yayg›nd›r. Norveç vatandaﬂlar›n›n sinema
haricinde en çok ziyaret etti¤i ikinci kültürel kurum halk
kütüphaneleridir. Bir y›l boyunca Norveç nüfusunun % 52'si
halk kütüphanelerini ziyaret etmektedir. (Aabø, 2011).
Yeni koleksiyon geliﬂtirme, dijital hizmetler sa¤lama, kültür
ve tart›ﬂma programlar›na ev sahipli¤i yapma, yarat›c› çal›ﬂmalar
için atölyeler ve maker alanlar› (Makerspace) oluﬂturma ve
yaﬂam boyu ö¤renmeyi destekleme faaliyetlerini kendisine
ilke edinen halk kütüphanelerinde toplam yaklaﬂ›k 2000
personel çal›ﬂmaktad›r. Bu personelin yar›s›ndan fazlas›n›
yüksekö¤retim kurumlar›n›n kütüphanecilik bölümlerinden
mezun kütüphaneciler oluﬂturmaktad›r (1901 toplam, 1144
kütüphaneci) (The Norwegian Cooperation Comittee for
Library Statistics, 2016). Yukar›da yasal bolümde de belirtildi¤i
üzere her bir kütüphane en az bir kütüphanecilik bölümü
mezunu personel çal›ﬂt›rmak zorundad›r. Ayni ﬂekilde il
merkez belediye / bölge kütüphaneleri de yönetici
pozisyonunda bir kütüphaneci çal›ﬂt›rmak zorundad›r.
Aﬂa¤›da yaralan Tablo 1. Norveç’teki toplam halk
kütüphanesinin ve bu kütüphanelerde görev yapan personelin
2010-2015 y›llar› aras›ndaki rakamlar›n› göstermektedir. 2.
Tablo ayni y›llara ait ödünç verilen kitap say›s›n› ve son
olarak da 3.Tablo birey baﬂ›na düﬂen kitap say›s›n›
göstermektedir (Lagerstrøm ve Revold, 2015).
Tablo 1. Halk kütüphanesi ve personel say›s›

Kütüphane
Personel

2010

2011

2012

2013

2014

768
1 794

744
1 783

742
1 765

715
1 765

686
1 776

Tablo 2. Ödünç verilen kitap say›s›

Çocuk K.
Yetiﬂkin K.

2010

2011

2012

2013

2014

7 994
9 190

8 144
8 941

8 219
8 725

8 326
8 461

8 437
8 318
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Tablo 3. Birey baﬂ›na düﬂen kitap say›s›

Çocuk
kitab› hb.
çocuk
Yetiﬂkin
kitab› hb.
yetiﬂkin
Toplam
nüfus

2010

2011

2012

2013

2014

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

2,3

2,2

2,1

2,1

2,0

3,5

3,5

3,4

3,3

3,3

Oslo Merkez Halk Kütüphanesi (Deichmanske Bibliotek)
1785’te yazar Carl Deichmann 7000 kitap ve 150 el
yazmas›ndan ibaret koleksiyonunu kütüphaneye ba¤›ﬂlam›ﬂt›r
ve kütüphane kurulmuﬂtur. Oslo Halk Kütüphanesi, ülkenin
en çok ziyaret edilen kültür kurumlar›ndan bir tanesi olmakla
birlikte ülkenin en büyük ve en eski halk kütüphanesidir.
Deichmanske bir merkez kütüphane ve ﬂehrin farkl› semtlerine
da¤›lm›ﬂ, 18 ﬂube kütüphaneden oluﬂmaktad›r(Oslo Halk
Kütüphanesi, 2016).
Oslo Halk Kütüphanesi’nin ayr›ca, Üniversite Hastanesi
Kütüphaneleri, Cezaevi Kütüphaneleri ve Çok Dilli Kütüphane
(52 farkl› dilde) gibi özelleﬂtirilmiﬂ kütüphane hizmetleri
sunan çeﬂitli özel birimleri bulunmaktad›r. Kütüphane 2018
itibariyle halen inﬂaat çal›ﬂmalar› devam eden yeni ve modern
binas›na taﬂ›nacakt›r (Oslo Halk Kütüphanesi, 2016).
De¤erlendirme ve Sonuç
Bilgi ça¤›n›n ve her gecen gün geliﬂerek artan teknolojilerin
beraberinde getirdi¤i yenilikler dâhilinde mümkün mertebe
halk›n bilgi ihtiyac›n› gidermekle yükümlü halk kütüphaneleri,
özellikle yeni koleksiyon geliﬂtirme, dijital servisler, kültür
ve tart›ﬂma programlar›na ev sahipli¤i, serbest çal›ﬂma alanlar›,
maker alanlar› (Makerspace) ve yaﬂam boyu ö¤renme
konular›na a¤›rl›k vererek hizmetlerini sürdürmektedir.
Yeni ç›kan düzenlemelerle birlikte, halk kütüphanecileri
belediye kütüphanelerinde gerçeklesen tart›ﬂma programlar›na
ve etkinliklere moderatör /editör rolü ile iﬂtirak edecekler.
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Yine yeni ç›kan bir düzenleme ile halk kütüphaneleri dijital
kompetans›n merkezleri olarak ülke genelinde hizmet verecek.
Bu düzenleme kapmas›nda nüfusun dijital bilgi okuryazarl›k
düzeyinin artt›r›lmas› hedeflenmektedir.
Ericson’ un 2015 y›l›nda kaleme ald›¤› “Norveç’in ba¤›ms›z
tart›ﬂma kütüphaneleri” baﬂl›kl› makalede hem ‹sveç ve hem
de Norveç kütüphane yasalar›n›n revize edildi¤i ve
kütüphanelerde tart›ﬂma etkinlikleri ve görüﬂ al›ﬂveriﬂi yoluyla
demokrasiyi teﬂvik edici radikal yeni düzenlemeler eklendi¤i
belirtilmektedir. Makalede ayraca Norveç Kültür
Bakan›n›n(Linda Cathrine Hofstad Helleland) sözlerine at›fta
bulunulmuﬂtur: “Tercih kütüphanecinin inisiyatifindedir. Bu
konuda öncelikleri belirleyebilir. Kütüphane faaliyetlerinin
planlanmas›nda kütüphaneci tamamen özgür olmal›d›r.
Kütüphane yönetimi editör grevini üstlenmektedir.
Kütüphanelerin yerel halk› ilgilendiren konulara hitap etmesi
çok önemlidir” (Ericson, 2015).
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