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Programdan arkadaşımın bana mesaj atması sayesinde haberim oldu. Sonrasında Facebook'a girip,
oradan da siteye giderek detaylara ulaştım. Katılma amacım bir gün bile olsa üniversite kütüphanecisi
nasıl olur, oradaki ortam nasıldır sorularını deneyimleyebilmekti. Öncesinde Kadriye Zaim
Kütüphanesi'ne gitmemiştim ve çok fazla bilgim yoktu. Tek bildiğim yönetimin iyi olduğu ve hizmet
olanakları örnek olarak gösterilebilecek sayılı kütüphaneler arasında olduğuydu. Başvuru süreci kolay
geçmişti. İlgi alanlarımıza göre birimleri seçebiliyorduk. Sonra da programa seçilmeyi beklemek
kalıyordu. Aslında program 1 gün olacağı için her şeyi görüp öğreneceğim gibi bir beklentim yoktu. Daha
çok çalışma şartları, olanakları, ücretleri...vb. yerinde öğrenmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı
bekliyordum. Programa seçilip, Whatsapp konuşmaları başladığı andan itibaren üzerinizde bir ilgi ve
çalışacağınız insanların samimiyetini hissediyordunuz. Bu ilgi sadece konuşma üzerinde değildi.
Kütüphanede programa katıldığımız da devam etti. Programa başlayıp, birimlere ayrıldığınızda, kendi
biriminizde çalışan kişiler size yaptıkları işi ayrıntı vererek anlatmaya çalışıyor ve sorduğunuz soruları
yaptıkları işe göre cevaplandırıyor. Ben Bilgi Teknolojileri Biriminde görevliydim ve kendi adıma herhangi
bir sıkıntı yaşamadım. Gittiğinizde sizi Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanelerinden biri
karşılayacak. Bu gözünüzü korkutmasın. Hatta gördüğüm kadarıyla binanın yetersiz kaldığı yerler bile var.
Büyüklüğü ve verilen hizmetleri görünce bir mesleki farkındalığa ulaşıyorsunuz. Daha önce gördüğünüz
eksik veya yetersiz hizmetlerle karşılaştırma yapma imkânı buluyorsunuz. Ayrıca orada çalışanların
tecrübelerinden de yararlandığınız için bilinçleniyorsunuz. Edindiğiniz bilgiler gelecekte işinize yarar
bilgiler oluyor. Edindiğiniz çevre de network için gerekli. Bu yüzden program gayet yararlı. Verimlilik
açısından sizin 1 günlükten beklentinize göre değişir. Servisleri sabah bilmediğinizden dolayı biraz sıkıntı
yaşayabilirsiniz; fakat akşamları sorunsuz kullanabilirsiniz. Yemekleri ise gayet iyi. Personel indiriminden
faydalanıyorsunuz ve tat olarak cezbedici. Daha farklı olarak bence stajın süresi uzatılabilir ve tek bir
alanda çalışmak yerine farklı ve dönüşümlü olarak alanlara ayrılabilir. Hem daha etkili olur hem de
deyimlerimiz artar. Meslekte en önemli değer bence işini iyi yapabilmek, hakkıyla yapabilmek.
Göstermelik işler bir yere kadar gider. Kullanıcıyı memnun etmeye ve kendi çevrenizi oluşturmaya
başladığınızda mesleğin hakkını vermeye başlamış olursunuz.

