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Job Shadowing programından Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu’nun sosyal medya hesabı 
aracılığıyla haberdar oldum. Bu programa katılmak istememin ana nedeni Atılım Üniversitesi Kadriye 
Zaim Kütüphanesi’nde çalışma süreçlerini merak ediyor olmamdı. Çünkü biliyordum ki gerek kütüphane 
olanakları gerekse hizmetleri bakımından ülkemiz için standartların üzerinde bir kütüphane.  Bu 
düşüncemin doğru olduğunu bizzat yerinde gözlemleme şansım oldu.  Kütüphanede bir gün geçirmek 
aslına bakarsanız iş süreçlerini kavrayabilmek için çok kısa bir zaman; fakat bu programla bizlere 
anlatılmak istenen kütüphane işleyişini, yani kimilerine göre işin mutfak kısmını öğrencilere tanıtmak ve 
göstermektir.  Job shadowing programı üniversite kütüphanesinde çalışmak konusunda kararsız kalmış 
kişiler için -tam da benim gibiler için- tabiri yerindeyse “Bu iş böyle yapılır, ilgini çektiyse bu alana 
yönelebilirsin”  mesajı içermektedir. Benim için çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü son 
zamanlarda üniversite kütüphaneleri hakkında pek çok önyargım oluşmuştu ve program sayesinde bu 
önyargıların bir kısmını kırmış durumdayım. Ben bir günlük stajımı süreli yayınlar ve elektronik kaynaklar 
biriminde yaptım. Genel bir şekilde ifade edecek olursam derslerde yani teoride öğrendiklerimin pratikte 
nasıl yapıldığını, iş süreçlerinin nasıl işlediğini tamamen olmasa da kısmen gözlemleme şansı buldum. 
Çünkü hem zaman kısıtlıydı hem de Kütüphanenin ilgimi çeken diğer birimlerini de görmek, oralarda da 
zaman geçirmek istedim. Kadriye Zaim Kütüphanesi’nde bir iş günü geçirdim; fakat gerçekten 
Kütüphanenin içindeyken sanki bir kütüphanede değil gibiydim. Gün sonunda böyle bir his kapladı içimi. 
Gerek iş arkadaşları olsun gerekse Kütüphanenin fiziksel tasarımı olsun can sıkıcı bir atmosferi yok ve 
herkes gayet cana yakın. Çernişevski bir romanında “Ben üstün bir insanı anlatmıyorum” der ve ekler 
“insan o kadar çamurun içine batmış ki anlattıklarım üstün bir varlığı anlatıyormuşum gibi geliyor”. Bu 
sözle dikkat etmek istediğim nokta, meslekte en önemli değer Emre Bey’in programın sonunda da dediği 
gibi “insan olmak”. İnsan olduğunuz zaman yani aslında normal bir insan olduğunuz zaman yapmanız 
gereken her şeyi yapıyorsunuz zaten. İyi bir kütüphaneci olmak istiyorsak “insan” olmalıyız. Yani bütün 
değerleriyle bir insan. 


