Bülent Ay – Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (4. Sınıf)
Job Shadowing programından Kütüphanenin Facebook hesabından yapılan duyuruyu görerek haberdar
oldum. Daha önce bir kütüphanede çalışma ve iş ortamını görme imkânım olmamıştı. Bu deneyimi 1 gün
bile olsa tatmak ve yeni bir tecrübe daha kazanmak istedim. Üniversite kütüphanesinin hizmet
amaçlarını inceleme fırsatım olacağını düşünerek başvuru yaptım. Beklentim kütüphanenin genel çalışma
mantığını görmekti. Nerelerde nasıl çalışmam gerektiğini ve özellikle hangi birimde verimli olabileceğimi
de görmek istedim. Program başvurusu sırasında Kütüphanenin tarihi, kaynak sayısı vb. bilgileri web
sitesinden öğrendim. Görevli olduğum birim sağlama birimiydi. Bir kütüphanenin sağlama biriminden
beklediği iş süreçleri ve görevler hakkında bilgi sahibi oldum. Eksiklikler hakkında konuştuk. Program
boyunca diğer birimleri de gezme fırsatı buldum. Çalışma ortamının sıcaklığı benim ilk gözlemlerimden
biri oldu. İlgimi çeken diğer şey ise Kütüphane personelinin işini yaparken bunu isteyerek, severek
yapmasıydı. Aralarında güzel bir enerji olduğunu düşündüm. Kendi heyecanımla birlikte güzel bir gün
geçirdim. Ankara Dijital Kent Arşivi dikkatimi çekmişti. Birimin amacını gerçekleştirmek için çalışan, emek
veren personel ile konuştuk. Açıkçası uğradığım her birimde emek vermekten çekinmeyen çalışanlar
bulunmaktaydı. Ve bu bana ilham verdi. Özellikle bölüm mezunlarının heyecanı ve isteği bazı fikirler
edinmemi sağladı. Yönetim anlayışının çalışma ortamına nasıl katkı sağladığını gördüm. Personelin
yaptığı işe değer kattığı ve kullanıcıyı önemseyen bir Kütüphane ile karşılaştım. Teknolojiyi olabildiğince
kullanan ve kullanıcısına kolaylıklar sunan bir Kütüphane içinde buldum kendimi. Bundan sonrası için
programa katılanların daha fazla görev alabileceği, kullanıcıyla bir gün boyunca iletişimde olacağı bir
uygulama yapılabilir. Bir gün çok hızlı geçiyor iki gün olabilir. Beyin fırtınası yaptığımız görüşmeler çok
etkiliydi bence bu devam etmeli. Mesleğimizde en önemli değer iyi ilişkiler içerisinde olan, güvenilir bir
kütüphaneci olabilmektir. Mesleği sahiplenme duygusunun önem arz ettiğini düşünenlerdenim. Sahip
çıkılmadıkça değer kazanma çabamız boşuna olacaktır. Tek bir gün bile olsa bu bilgi ve donanımı
kullanma fırsatım olacağına inanıyorum. Keşke bir günden fazla olsaydı. Yüksek lisans hedefim var.
Akademisyen olmak isterim; ama öncelikle daha çok sahayı görmek istiyorum. Sorunlara doğru çözümler
bulmak için bu gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve bir gün kütüphanelerde kendi eserimi, şiir kitabımı
görmek istiyorum.

