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Facebook üzerinden program ile ilgili duyuruyu gördüm. Öncesinde kütüphane hakkımda pek bilgim 
yoktu. Programa katılma amacım öncelikle kütüphaneyi tanımaktı. Çünkü daha önce kütüphaneyi 
görmemiştim ve özel üniversite kütüphanesi olması ilgimi çekiyordu. Kabul edilenlerin açıklanma süreci 
oldukça heyecanlı bir süreç oldu benim için ve kabul edildiğime dair bilgilendirme geldiğinde çok mutlu 
oldum. Beklentilerim kütüphaneyi tanımak ve kütüphanede hangi birimler olduğunu ve yaptıkları işleri 
keşfetmekti. Görerek, deneyimleyerek öğrenmenin her zaman daha verimli olduğuna inanıyorum. 
Zihnimdeki kütüphane tasavvurundan bambaşka bir kütüphane ile karşılaştım. Çünkü kütüphane 
genelde klasik olarak kitapların bulunduğu, bilgi kaynaklarına erişim sağlandığı yer olarak tasavvur edilir. 
Fakat Kadriye Zaim kütüphanesi’nin kesinlikle bu algıyı yerle bir ettiğini düşünüyorum. Klasik kütüphane 
hizmetlerinin dışında sürekli yeni hizmetler düşünen, tasarlayan, gelişime ve değişime açık, kullanıcı 
ihtiyaçlarına önem veren bir kütüphane. Çok keyif aldım. Aynı zamanda da bilgi sahibi oldum. Referans 
hizmetlerini ve genel olarak birimleri ve yaptıkları işleri ana hatlarıyla öğrendim. Kütüphane çalışanları 
enerji dolu, sıcak kanlı ve işlerinde de bir o kadar iyi. Anlatmaktan, bilgi vermekten keyif alan kişilerdi. 
Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım ve kesinlikle bir gün yetmedi. Daha önce kütüphanede çalışmak gibi 
bir düşüncem yoktu. Akademisyen olmayı hedefliyordum. Ama stajımdan sonra işin mutfağını bilmeden 
sadece üniversite ders anlatan bir hoca olmaktan korktum ve hayallerimin sırasını değiştirdim. İyi bir 
akademisyen olmak için öncelikle mesleği yakından, mutfağından tanımak gerektiğine inanmaya 
başladım. Mesleğe dair, mesleğin içerisinden olan kütüphanecileri dinleme fırsatı buldum. 
Deneyimlerinden faydalandım. Belki dışarıdan bilgi edinebilirdim ama staj olmasa asla çalışanların 
deneyimlerinden yararlanma ve çevre edinme fırsatım olmazdı.  Bacon’ın dediği gibi ‘’Bilgi güçtür’’ ama 
burada kasdedilen aslında bilginin iş yapmada, karar verme sürecinde, ortaya bir ürün çıkarma sürecinde 
kullanılmasıdır. Bilgiye bir de bu gözle bakmak gerektiğini farkettim. Program en çok farkındalık 
oluşturma amacıyla faydalı oldu. Birkaç gün olsaydı mesleki anlamda da daha verimli olabilirdi. Çünkü bir 
gün içerisinde gezilecek bölümler, edinilecek bilgiler oldukça sınırlı. Staj programı daha uzun bir süreye 
yayılabilir. Her birim için bir gün ayrılabilir. Gönüllü staj programları ayarlanabilir. Mesleki olarak 
bilgilenmek, yenilikçi faaliyetler tasarlayarak uygulamaya koymak, sonrasında ise ayakları yere daha 
sağlam basan meslekteki sorunların farkında olan, uygulanan ile olması gereken arasında ki ayrımı 
farkederek çözüm önerileri sunan, alanında yetkin bir akademisyen olabilmeyi hedefliyorum. Bence 
meslekte en önemli değer öncelikle sevgi ve çabadır. Yaptığımız işi severek yapabilmemizdir. Sevgi çabayı 
da beraberinde getirmektedir. Yaptığınız işi severseniz hiç bir zaman, hiç bir zorluğa karşı 
vazgeçmezseniz. Hedeflerinize, ideallerinize ulaşmak için tüm çabayı gösterirsiniz. Kütüphanecilik 
mesleği her ne kadar farkında olunmasa da disiplinler arası bir meslek olarak kendisini göstermektedir. 
Dolayısıyla bu meslekte çalışan insanların amaçsız, gayesiz olması, işini sevgi ile yapmaması 
düşünülemez. Kütüphanecilik mesleği sürekli kullanıcılar ile iç içe olmayı, onların bilgi ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedef edinmektedir. Mesleğini sevmeyen bir insandan işini iyi yapmasını ve etkin olmasını 
bekleyemeyiz. 


