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Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de ortağı

olduğu ‘Kütüphaneyi Seviyorum’ adlı proje

kapsamında çeşitli ülkelerden gelen 14 kişilik heyet

Aydın il Halk Kütüphanesini yerinde inceledi.

 

Proje ortağı olan Polonya, Avusturya, Hırvatistan,

Finlandiya, İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti’nden

gelen heyet, Aydın İl Halk Kütüphanesinin yanı sıra

Tralleis ören yeri, Nasuh Paşa Külliyesi, Cihanoğlu

Camii’ni de yerinde gördü. Ayrıca Cuma gününe

kadar Söke’deki kütüphane ile Efes’teki Celsus ve

Sultanhisar’daki Nysa Kütüphanelerinde de

incelemeler yapılacak.

 

Proje hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Nuri Aktakka, “Polonya Koordinatörlüğünde

gerçekleştirilen ‘Kütüphaneyi Seviyorum’ adlı projeye ortak olduklarını belirterek Avrupa Birliği tarafından

desteklenen proje için 16 bin 500 avro destek sağlandığını açıkladı.

 

Aktakka, “Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Avrupa Birliği Ulusal Ajans’ın çağrılarında Kütüphaneyi

Seviyorum adlı projenin yer aldığını gördük ve bu projeye başvuruda bulunduk. Proje ortaklığımızın kabul

edilmesi sonucunda, yaklaşık 2 hafta önce Polonya’da proje ortaklarımızla bir araya geldik. Polonya’ya

gittiğimizde oradaki kütüphaneleri gezerek oralardaki uygulamaları yerinde inceledik. Proje kapsamında şimdi de

Türkiye’ye geldiler. Buradaki Aydın İl Halk Kütüphanesini yerinde inceleyecekler. Ayrıca, Tralleis ören yeri,

Nasuh Paşa Külliyesi, Cihanoğlu Camii’ne geziler düzenleyeceğiz. Tarihi Kütüphane olarak da proje ortaklarımızı,

Efes’teki Celsus ve Sultanhisar’daki Nysa Kütüphanelerine götüreceğiz. Yarın Söke’deki kütüphaneye

gideceğiz. Bu çalışmalarla, kütüphanemizdeki uygulamaları anlatıyoruz. Aynı şekilde biz de gittiğimiz yerlerdeki

kütüphanelerdeki uygulamaları öğreniyoruz. Dolayısıyla bizdeki uygulamalara bakarak olması gerekenler

konusunda ihtiyaçlar doğrultusunda yeniliklere ve değişikliklere gideceğiz” dedi.

 

‘Kütüphaneyi Seviyorum’ adlı projenin 1 Ağustos’ta onaylandığını kaydeden Aktakka, projenin 31 Temmuz

2015 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

 

Aktakka, “Ulusal Ajansın katkılarıyla ve Polonya Koordinatörlüğündeki projeye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

olarak ortak olduk. Proje ortağı olan diğer ülkelere yani Polonya, Avusturya, Hırvatistan, Finlandiya, İtalya,

İspanya, Çek Cumhuriyeti’ne ziyaretler gerçekleştirilecek. Bu ziyaretlerde, ziyaret edilen ülkelerin kütüphanecilik

uygulamaları ve kütüphane ile ilgili çalışmalar yerinde görülecek. Bu çalışmaların iyi örnek olabilecek durumda

olanlar yaygınlaştırılacak. Yapılan incelemeler sonunda, hizmet verdiğimiz yerde kütüphanecilik konusunda en iyi

hizmetin verilebilmesi için iyileştirme ve yenileştirme çalışmalarına yöneleceğiz. Amacımız, kütüphanecilik

konusunda yapılan çalışmaları incelemek, yapılması gereken bazı işleri tespit etmektir. İyi ve yararlı olan

uygulamaları yaygınlaştırmaktır” şeklinde konuştu.

 

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Kaya ise, “Kütüphanelerin çağdaş düzeye gelmesi en başta o seviyeye

gelmiş ülkeleri ve oradaki çalışmaları yerinde öğrenmekle mümkün oluyor. Bu projenin de en önemli amacı

çalışmaların bu yönde gelişmesini sağlamaktır. Dolayısıyla okuyucuya, kullanıcıya verilen hizmetlerin öğrenilmesi

böyle anlamlı bir projeyle sağlanacak. Ülkeler arasında yapılan geziler ve incelemeler sonunda mutlaka

esinleneceğimiz, edineceğimiz bilgiler olacaktır” ifadelerini kullandı. (FATMA TEKİN)
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