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Öz
Avusturya’da kütüphanecilik geçmiﬂi Ortaça¤’a kadar
uzanmaktad›r. Evangeliar (‹ncil) üzerine yaz›lan el yazmas›
kitab›n 1368 de IV. Karl taraf›ndan özel bir binada
korunmaya baﬂlamas› ile Müze kavram› hayata geçmiﬂtir.
Her ne kadar krall›k dönemindeki kütüphanecilik kültürü,
tarihi eser ve krallar›n özel eﬂyalar›n›n korunmas› gibi
alg›lansa da; 1900 lü y›llar›n baﬂlar›nda ayd›nlar›n
oluﬂturmaya baﬂlad›klar› Halk E¤itim Merkezleri bu günkü
Kütüphanelerin de baﬂlang›ç faaliyetleri olarak gösterilmiﬂlerdir. Bu kurumlar 1945’te Avusturya’da ikinci Cumhuriyetin
kurulmas› ile birlikte resmen devletin himayesi ve denetimine
geçerek Eyalet parlamentosundaki Milli E¤itim ve Kültür
Bakanl›¤›na ba¤l› kurumlar olmuﬂtur.
Bu kadim geçmiﬂ üzerinden, Avusturya’n›n baﬂkenti
Viyana’da köklü kütüphanecilik tarihinin günümüzdeki
geliﬂimini oluﬂturan koleksiyonlar; çok uluslu, çok kültürlü
milletlerin yaﬂad›¤› da göz önünde bulundurularak
oluﬂmaktad›r. Bu kaynaklar› ﬂehir kütüphane ve arﬂivlerinin
uzmanl›k ve hizmet alanlar›na göre da¤›l›m›n› görmek için,
uzman personel ve yeni ﬂehir kütüphanelerinin aç›lmas›ndaki
karar mekanizmas›n› ve yerel yönetimin Kültür Bakanl›¤›
ile ﬂehir kütüphaneleri aras›nda ki hiyerarﬂik çal›ﬂmalar›
incelemek yerinde olacakt›r. Arﬂivcilik çal›ﬂmas›n›n en geniﬂ
kapsaml› örne¤i olan ve mimarisiyle göz dolduran Milli
Kütüphane Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak iﬂlevlerini
sürdüren ﬂehir kütüphanelerinin yan› s›ra son y›llarda etkin
bir kamu kurumsal yönetiminin kurulmas› için al›nan bir
dizi önlemlerle Federal Müzeler ve Avusturya Milli
Kütüphanesiyle ilgili düzenlemeleri set ve revize etme yoluna
gitti¤i bilinmektedir. Di¤er taraftan Kültür bakanl›¤› ve ﬂehir
kütüphanelerinin organizasyon, hizmet ve yeni projelerde
yap›lan çal›ﬂmalarla birlikte Viyana’da bulunan
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“NationalBibliothek” günümüzde nadir eserler müzesi olarak
da kullan›lan (Ulusal kütüphaneye) ek olarak yeni Müze ve
arﬂivlerin aç›lmas›na yönelik hedefleri, Federal Müzeler ile
Avusturya Milli Kütüphanesinin denetim organlar›n› yeniden
tasarlanm›ﬂ ve yeniden iç kurallar›na adapte olmuﬂ proje
raporlar› haz›rlayan ekiplerin bir mütevelli heyeti taraf›ndan
bu çal›ﬂmalar incelenmektedir. Kütüphane ve arﬂiv
kullan›m›nda özellikle gençler ve çocuklara teﬂvik edici, ilgi
çekici kültürel tesislerin ziyaretçiler için çekicili¤ini art›ran
bu hizmetlerin, çal›ﬂanlar için daha iyi koﬂullar yaratmada
ki etkisi de görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avusturya Ulusal kütüphanesi, Viyana
ﬂehir kütüphane ve arﬂiv hizmetleri, iﬂleyiﬂ, içerik,
organizasyon.
Giriﬂ
Avusturya’da belediyelere ba¤l› ﬂehir kütüphane ve ﬂehir
arﬂivlerinin çal›ﬂmalar›n› incelemeye baﬂlamadan önce
Avusturya’da ki yönetim ﬂeklinin iki parlamentolu oldu¤unu
belirtmekte fayda vard›r ki; kütüphane ve arﬂiv hizmetlerinin
yönetimsel iﬂlevlerini nas›l yürüttüklerini anlamak aç›s›ndan
önem kazanmaktad›r. Merkezi yönetim Avusturya Federal
parlamentosunu oluﬂtururken; yerel yönetimlerin ise dokuz
Eyaletten oluﬂan ﬂehir, yani Eyalet parlamentosuyla her ﬂehir
kendi idari sistemine göre kurumlar›n› oluﬂturmuﬂtur1.
Bu çal›ﬂma, Viyana ﬂehir kütüphaneleri ve köklü ﬂehir
belle¤inin, kuﬂaklara aktar›m›nda yerel yönetimlerin
organizasyonunda çok kültürlü, farkl› milliyetlerin varl›¤› göz
önünde bulundurularak ve Viyana anti ayr›mc›l›k yasas›
dikkate al›narak, “Viyana kütüphaneleri herkese aç›kt›r,
iﬂinin ehlidir, çok çeﬂitlidir, buluﬂma noktalar›d›r, nerede
ihtiyaç varsa oradad›r ve oryantasyon sa¤lar” ilkeleriyle yerel
yönetim ve ﬂehir kütüphaneleri iﬂbirli¤inin çal›ﬂmalar›n› ortaya
koymak amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r.
Avusturya Ulusal Kütüphanesi
Viyana’da bulunan NationalBibliothek ’’Ulusal Kütüphane’’
1920’lere kadar Habsburg imparatorlu¤u mahkemesi iken
1 Bu araﬂt›rma Urban Loritz-Platz (Head of the Main City ) Christian Jahl ile birebir röportaj yap›larak edinilmiﬂ
bilgilerin deﬂifresiyle ve Eyalet parlamentosunun 13. idare biriminden Hoffmann Aline-Marie’nin verdi¤i
bilgilerle oluﬂturulmuﬂtur. Genel baz› bilgiler için ilgili web sayfas› incelenmiﬂtir
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bu tarihten sonra Avusturya Milli kütüphanesi olarak, Avusturya
Federal hükümetin Kültür bakanl›¤›na ba¤l›, günümüzde
akademik araﬂt›rma yapmak isteyen kullan›c›lara ve Müze
ziyaretçilerine kaynak araﬂt›rmalar›, etkinlikler ve gruplara
özel oda kiralama gibi bir tak›m özel hizmetlerle 8 milyondan
fazla kaynakla Avusturya’n›n en büyük kütüphanesidir. Yaln›z
bu arada belirtmek gerekirse bu sekiz milyon kaynak sadece
bilimsel literatür kaynak de¤il, ayn› zamanda Uluslararas›
üne sahip sekiz özel koleksiyonu da içinde bar›nd›rmaktad›r.
• El yazmalar› ve Nadir Eserler bölümü
• Harita Koleksiyonu ve Küre Müzesi
• Müzik Kütüphanesi (Avusturya Halk Müzi¤i Derne¤i)
• Resim arﬂivleri ve Grafik Koleksiyonu
• Papirüs ve Papirüs Müzesi
• Edebi Eserler
• Planl› Diller bölümü ve Esperanto Müzesi
• Avusturya türü bitki Arﬂivleri
Bu nadide koleksiyonun, Sponsorluk bölümü, Geliﬂme ve
Uluslararas› ‹liﬂkiler, Bilgi Hizmetleri Bölümü, Avusturya Halk
müzi¤i derne¤i, Ariadne - kad›nlara özgü bilgi ve belgeler,
E¤itim bölümü, Resim Arﬂivleri ve Grafik Koleksiyonu,
Veritabanlar› - elektronik araﬂt›rma (IVS), Esperanto Müzesi,
Kütüphaneler aras› ödünç, Avusturya Milli Kütüphanesi
Dostlar› Derne¤i, Küre Müzesi, Koruma Enstitüsü, Harita
koleksiyonu, ‹letiﬂim ve Pazarlama, Edebi Arﬂivler, Edebiyat
Müzesi, Müzik Kütüphanesi, Yerel Ödünç, Papirüs Müzesi,
Papirüs koleksiyonu, Planl› Diller Bölümü, El yazmalar› ve
Nadir Eserler Bölümü, Nationwide Bibliyografik Hizmetleri
ad› alt›nda bölümlerden oluﬂmaktad›r.
Bu bölümlerinin en baﬂ›nda karar verici mütevelli bir heyet
ve 325 civar›nda personel görev yapmaktad›r.
Viyana ﬁehir Kütüphaneleri
Viyana ﬂehir kütüphaneleri ise Eyalet Parlamentosunun
belediye de E¤itim, Entegrasyon ve gençlik konular›yla ilgili
olan 13. ‹dari birime ba¤l› olarak çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Viyana Belediye binas›ndaki Wienbibliothek ise 8. ve 9.birime
ba¤l› olarak hizmet verir. ﬁehir kütüphanelerinde ki kadrolara
bakacak olursak Viyana kütüphaneleri yönetiminde stratejik
ve merkezi bölümleri okutmanl›k, halkla iliﬂkiler, kütüphane
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pedagojisi, personel, kalite yönetimi, mesleki e¤itim birimleri
oluﬂmaktad›r (Viyana Belediyesi, 2016a).
Viyana kütüphanelerinin bütçesi Viyana eyaletinin bütçe
tahmini kapsam›nda ve ilgili iﬂ grubunun oluruyla belirlenir.
Bu bütçe kapsam›nda Viyana kütüphanelerince Viyana’da
yaﬂayan tüm halk kesimlerine hizmetler sunulur. Avusturya
kütüphane birli¤i istatistiklerine göre Viyana’da 39 noktada
çok uluslu toplam 104 kütüphane kullan›c›lara hizmet veren
kütüphanelerin yan› s›ra, gönüllü yürütülen Kilise
Kütüphaneleri, ceza evi, huzur evi ve okul kütüphaneleri ile
görme engelliler birli¤i dinleme kütüphanesi yüksek kalite,
güncel ö¤renme, buluﬂma ve iletiﬂim ortam› olarak herkese
aç›k hizmet vermektedir (Viyana ﬁehir Kütüphanesi, 2016).
Özellikle kendi s›n›f›nda verdikleri hizmetler aç›s›ndan kategorilere ayr›lan Viyana ﬂehir kütüphaneleri içinde Görme
Engelliler Birli¤i dinleme kütüphanesi ‘’Hörbücherei’’ sesli
kitap üreticili¤ini kendisi yapmaktad›r.
Kendi atölyesinde profesyonel konuﬂmac›lar ve aktörler ile
iﬂbirli¤i yaparak sesli kitaplar üretir. Yaklaﬂ›k yüz bin ortalama
sesli kitap kendi stüdyolar›nda üretilmektedir. Avusturya’da
en büyük sesli kitap üreticisi unvan›na sahiptir.
Ayr›ca Almanca konuﬂulan ülkelerin yan› s›ra ‹talya
kütüphaneleri ve Almanca konuﬂan ülkelerin görme engelliler
kütüphaneleriyle iﬂ birli¤i kurarak, kütüphaneler aras› altm›ﬂ
bin sesli kitaba eriﬂilebilir. Kendi atölyesinde profesyonel
konuﬂmac›lar ve aktörler ile sesli kitap üretirler, yaklaﬂ›k yüz
bin ortalama sesli kitaplar kendi stüdyolar›nda üretilmektedir.
Viyana Kütüphaneleri Herkese Aç›kt›r, Buluﬂma ve
Sosyal Yaﬂam Alan›d›r
2015 y›l› itibariyle Viyana yedinci kez Avrupa’n›n yaﬂanabilir
en iyi ﬂehir unvan› almas›n›n çok iyi korunmuﬂ ﬂehir kültür
miras› ve tarihiyle elbette ki arﬂiv ve kütüphanelerinin bilgi
ve hizmet sunumunda ki çal›ﬂmalar›, çok uluslu milletlerden
göç alm›ﬂ, farkl› popülasyonlar›n varl›¤› ve ö¤renci kenti
olmas›na ra¤men entegrasyon programlar›yla hat›r› say›l›r
bir katk› sundu¤u göz ard› edilemez. Bütün bu etkenler
dikkate al›nd›¤›nda Viyana ﬂehir Kütüphaneleri, geçmiﬂ
y›llarda bilinen klasik kütüphane de sadece kitap okunur,
aran›lan bilgi ya da ödev araﬂt›rmas› için kullan›lan mekânlard›r
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mant›¤›n›n d›ﬂ›nda tutularak hizmet sunma amac›ndad›r.
Kütüphaneler, ö¤renme, karﬂ›laﬂma ve iletiﬂim alanlar›d›r.
Bu 39 noktada tüm ilgililere bilgi, e¤itim ve kültürün yan›
s›ra gösteri, söyleﬂi, mini konser gibi e¤lence hizmetleri de
sunulmaktad›r. Viyana kütüphaneleri verdi¤i hizmetlerle
mümkün oldu¤u kadar fazla kiﬂiye hitap etmek amac›ndad›r.
Bu nedenle kullan›c› odakl›, güncel ve yüksek kaliteye sahip
farkl› medya ürünleri sunmakta ve medya seçiminde amaca
yönelik dan›ﬂma hizmeti vermektedir. Kütüphane ﬂubeleri
bir araya gelmenin yerel merkezleri konumundad›r ve
çevrelerindeki di¤er kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i içindedirler.
Kullan›c›lar›n bu mekânlar da kendilerini iyi hissetmeleri,
orada zaman geçirebilmeleri ve modern bir kütüphanenin
tüm olanaklar›n› kullanabilmeleri öngörülmektedir (Viyana
Belediyesi - Viyana Kütüphaneleri, 2016).
Viyana kent merkezinde ki Urban-Loritz-Platz’da bulunan
merkez ana kütüphane ve ender bulunan de¤erler kütüphanesi
(dergi mevcutlar› dâhil, bu henüz halka aç›k de¤ildir ve
burada bulunan http://katalog.buechereien.wien.at adresinden
eriﬂebilece¤iniz Online-Katalo¤un yard›m›yla say›lar› 1,5
milyona ulaﬂan kitap, dergi, CD, DVD, video, CD-ROM ve
yabanc› dil kursu mevcudumuza eriﬂebilir, tüm ﬂubelerdeki
medyalar› arayabilir, ödünç al›nm›ﬂ medyalar› önceden
›smarlayabilir ve kendi kullan›c› hesab›n›z› kontrol edebilir
ve sonra bizzat teslim al›nabilmektedir) (Viyana Belediyesi,
2016b).
ﬁehir kütüphanelerinden faydalanabilmek için; y›ll›k üyelik
kullan›m ücreti (Eyalet meclisince belirlenir) 2016 y›l› güncel
üyelik ücreti 24 Euro’ dur. ‹ndirimli y›ll›k ücret ( üniversite
ö¤rencileri, sivil ya da askerlik hizmeti yapan, az gelirliler)
3.80 Euro’dur.
18 yaﬂ alt› kullan›c›lar y›ll›k ücreti, gecikme ve uyar› ücretinden
muaf tutulur. Bas›l› yay›nlar haricinde dijital kütüphaneden
de istenilen yay›nlara 24 saat eriﬂim mümkündür. ﬁehir
kütüphanelerinden herhangi birinden ödünç al›nan bir
kaynak, baﬂka bir kütüphaneye iade iﬂlemi yap›larak geri
verilebiliyor.
Viyana’da çok uluslu ve uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin
yaﬂand›¤› bir ﬂehir olan Viyana kütüphanelerinin y›ll›k istatistik
bilgilerini inceleyecek olursak; 31.12.2015 tarihi itibariyle
bilgiler ﬂu ﬂekildedir:
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•
•
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Aktif kullan›c›: 171726
Bunun içindeki 14 yaﬂ alt› çocuklar: 60601
14-18 yaﬂ aras› gençler: 18692
Kad›nlar: 106436
Erkekler: 62821
Kurumlar (okul ve çocuk yuvalar›): 2469

Çok uluslu farkl› milliyetlerden olan Viyana, ﬂehir kütüphanelerine yenileri eklenmek gerekti¤inde yine Eyalet
parlamentosunun yetkili kurul karar›yla aç›labilir. Bunun için
en önemli kriterler; bütçe içeri¤inin haz›rlanmas›, Personel,
Medya giderleri, di¤er kütüphane hizmet ve etkinliklerinin
finansman› hesaplanarak, toplu taﬂ›ma sistemiyle ba¤lant› ve
eriﬂime kolayca ulaﬂ›lmas› Viyana anti-ayr›mc›l›k yasas›na
uygunlu¤u, Viyana çal›ﬂanlar yasas›na uyumu, ‹nﬂaat tekniklerine uygunluk (Yang›n talimat›, engelliler için asansör,
rampa gibi ayr›nt›lara dikkat edilmesi ﬂart›) getirilmektedir
(Viyana ﬁehir Kütüphanesi, 2016).
Arﬂivcilik
Ortaça¤dan bu yana arﬂiv hukuki konular›n ve tarihi bilginin
güvence alt›na al›nmas›na temel oluﬂturmakta ve bugün ﬂehir
tarihine, yerel yönetim politikas›na iliﬂkin belgeleme ve
araﬂt›rma merkezi olarak hizmet vermektedir. Arﬂivin iﬂlevsel
görevi kapsam›na ﬂehir idaresinin ve de Viyana’da bulunan
ﬂehir idarelerinin alt ve orta kademe mahkemelerinin yaz›,
plan ve belgelerinin arﬂive al›nmas› dâhildir. Bu resmi
malzemeler ve kent tarihine iliﬂkin çeﬂitli alanlar›ndaki
koleksiyon ve dokümantasyonlarla tamamlanmaktad›r.
Kütüphane kullan›m›ndan en büyük fark, eyalet arﬂivinin
toplu bir görev kapsam›nda (mevcutlar›n ve koleksiyonlar›n
muhafaza edilme) çal›ﬂmas›d›r. Viyana kütüphaneleriyse
güncel medya mevcutlar›n› sunmakta, bunlar› sürekli
yenilemekte, eski ve art›k aranmayan mevcutlar› ç›kartmaktad›r
(Viyana ﬁehir Arﬂivleri, 2016).
Viyana ﬂehir kütüphaneleri etkinlik ve tan›t›mlar›n› halka
duyurmak daha önce belirtildi¤i gibi Viyana kütüphaneleri
e¤itim bölümü alt›nda bulunur. Hizmetler ﬂubelerin bulundu¤u
yerlerdeki okul, çocuk yuvas› gibi e¤itim kuruluﬂlar›yla
kurulan ba¤lant›lar sayesinde, internet yoluyla ve medya
arac›l›¤›yla (bas›n bildirileriyle) tan›t›l›r. Hem Viyana
kütüphanelerinin hem de 13. ‹dari birimin kendine ait halkla
iliﬂkiler bölümü bulunmaktad›r (Viyana Belediyesi - Viyana
Kütüphaneleri, 2016).
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Kütüphane Meslek E¤itimleri
ﬁehir kütüphanelerinde çal›ﬂan personelin meslek içi e¤itim,
kendini geliﬂtirme ve özlük haklar› gibi konularda Avusturya’da
meslek derne¤i say›lan, ayr›ca ihtiyaca ba¤l› olarak e¤itim
konular›ndan sorumlu Viyana idare akademisince,
kütüphaneler taraf›ndan organize edilen Avusturya’da 2800
den fazla üye kütüphaneye dan›ﬂmanl›k ve bilgi hizmeti
sunmaktad›r. Ayr›ca uzmanl›k seminerleri ve e¤itimleri
düzenleyen; BVÖ-Büchereiverband Österreichs: BVÖ
(Avusturya Kütüphane Derne¤i) aktif çal›ﬂanlar›n ihtiyaçlar›na
göre e¤itim programlar›n›, Viyana ‹dare Akademisi taraf›ndan
kütüphanelerin organize etti¤i uzmanl›k ve e¤itim seminerleri
sa¤lar (BVÖ, 2016).
Sonuç ve De¤erlendirme
Bu çal›ﬂmada, Avusturya eyalet sisteminin, yerel yönetimlerce
kendi s›n›rlar› içerisinde kalan kurum ve onlara ba¤l› birimlerin
idari iﬂleyiﬂlerinin farkl›lar gösterdi¤i ifade edilmiﬂti. Viyana’da
ki bu kurumlardan E¤itim ve Kültür alan›nda önemli bir
lokomotif görevi üstlenmiﬂ; Viyana ﬂehir kütüphane ve
arﬂivlerinin, meslek örgütü BVÖ-Büchereiverband Österreichs:
BVÖ (Avusturya Kütüphane Derne¤i) ile günümüzün geliﬂen
koﬂullar›na göre kendini yenileyen, ﬂehirdeki farkl› milliyetlerin,
dil ve kültürleri göz önünde bulundurularak oluﬂturulan
kaynak ve koleksiyonlar›n her kesimden kullan›c›lara
(Engelliler, çocuklar, gençler, akademisyenler, ö¤renciler )
hitap etmesi, kolayl›kla eriﬂim sunmas›, Viyana’da ﬂehir
kütüphanecili¤i kriterlerinin uygulanmas›nda ki en büyük
rol; kuﬂkusuz güçlü bir yerel yönetim ve organizasyonun
disiplinli ve istekli çal›ﬂmalar› sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r.
Viyana ﬂehir kütüphaneleri örne¤inde gördü¤ümüz gibi,
kütüphaneleri ve kitab› sevdirmenin sadece gazete ve kitap
okunan mekânlar olarak düﬂünmekten ziyade, ayn› zamanda
kullan›c›lar için modern ortamlar yarat›larak, güçlü halkla
iliﬂkiler, tan›t›m ve medya araçlar› kullan›larak; sosyal
aktivitelerle hayata de¤er katan önemini, sürekli de¤iﬂimle
ilgi çekebilen, yaﬂam kalitesinin artmas›nda kütüphanelerin
cazibe merkezine dönüﬂtürülmesi zorunlu hale gelmiﬂtir.
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