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Fatih  Rukancý**

Hakan  Anameriç***

Nicolaus Copernicus Üniversitesi
Kütüphanesi 24 Aðustos 1945
tarihinde Toruñ’da üniversite
kampusu içerisinde kurulmuþtur.
Ancak kütüphane, hizmetlerine
Mayýs 1947’de baþlamýþtýr.
Kütüphane açýldýðýnda
dermesinde yalnýzca 44.000 cilt
eser bulunmaktaydý. Bu dermenin
büyük bölümü, çeþitli þehirlerdeki
malikâneler, okullar ve özel
koleksiyoncularýn
kütüphanelerindeki eserler kadar Köningsberg ve Elblag üniversitelerinin
kütüphanelerindeki eserleri de içermekteydi. Eserlerinin önemli bir bölümünü
Pomeranya1 bölgesinden saðlayan kütüphane, ayný zamanda Polonya ve
Polonya dýþýndaki bazý kütüphanelerden gelen hediye ve baðýþlar ile dermesini
büyük ölçüde zenginleþtirmiþtir.
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Resim-11. Nicolaus Copernicus Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi (Biblioteka Glowna) 



1947’de Polonya’da basýlmýþ tüm kitaplarýn toplandýðý derleme kütüphanesi
kimliðini de kazanan kütüphane, o tarihten bu yana ülke çapýnda ulusal
kaynaklarý toplama sorumluluðunu üstlenmiþtir. 

Kütüphane günümüzde, 930.000 cilt monografik eser, yaklaþýk 490.000 cilt
gazete, dergi ve dizi yayýndan oluþan süreli yayýn dermesine ve 400.000’in
üzerinde materyalden oluþan özel bir dermeye sahiptir. Merkez Kütüphane, 24
fakülte kütüphanesi, bölümler ve enstitüler ile üniversitenin kütüphane bilgi
aðýný oluþturmaktadýr. Bu kütüphane aðý ve veri tabaný içerisinde 2.400.000’in
üzerinde kitap, süreli yayýn ve kitap dýþý materyal yer almaktadýr. Merkez
Kütüphane, 1993-1997 yýllarý arasýnda, bir Amerikan entegre kütüphane sistemi
olan HORIZON’u uygulamasýyla, kendi kütüphane iþlemlerinin yönetilmesinde
baþarýlý olmuþtur. 

Kütüphane personeli çeþitli yabancý araþtýrma kurumlarý ve kütüphanelerle
iþbirliði yapmak, uluslararasý projeler, kitap fuarlarý, konferanslar ve modern
kütüphanecilikle ilgili toplantýlara katkýda bulunmak amacýyla, ulusal ve
uluslararasý giriþimlerde bulunmaktadýr. Kütüphane, 106.000 cildin üzerinde
danýþma kaynaðýyla çeþitli okuma salonlarýnda hizmetlerini sürdürmektedir. 

DDaannýýþþmmaa  HHiizzmmeettlleerrii  ((RReeffeerreennccee  SSeerrvviicceess))

Danýþma Hizmetleri Bölümü, modern teknolojik ve geleneksel yöntemleri
kullanarak araþtýrmacýlarýn ve akademisyenlerin bilgi gereksinimlerini
karþýlamaktadýr. Okuma salonlarýnda ulusal ve konu bibliyografyalarý (edebiyat,
tarih, hukuk, sosyoloji, ekonomi, felsefe ve diðer konular), dizinler, sözlükler ve
ansiklopediler bulunmaktadýr.

GGeenneell  OOkkuummaa  SSaalloonnuu  ((MMaaiinn  RReeaaddiinngg  RRoooomm))

Genel okuma salonu, çeþitli bilgi alanlarýna iliþkin birincil kaynaklardan oluþan
bir dermeyi içermektedir. Araþtýrmacýlar ve öðrenciler bu bölümde 35.000 cilt
danýþma kaynaðýna eriþebilir, ayný zamanda depolarda korunan güncel dermenin
yaný sýra 19. yüzyýla ait eserleri de inceleyebilirler. 
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SSüürreellii  YYaayyýýnnllaarr  OOkkuummaa  SSaalloonnuu  ((CCuurrrreenntt
PPeerriiooddiiccaallss  RReeaaddiinngg  RRoooomm))

Bu salonda 4.000 çeþit bilimsel ve
popüler dergiye ulaþýlabilmektedir. Bazý
süreli yayýnlara ise yalnýzca mikrofilm ya
da çevrimiçi olarak eriþilebilmektedir.

AAvvrruuppaa  DDookküümmaannttaassyyoonn  MMeerrkkeezzii
((EEuurrooppeeaann  DDooccuummeennttaattiioonn CCeenntteerr))

Bu merkez, 1998 yýlýnda üniversite ve
Avrupa Birliði yetkilileri arasýnda yapýlan ikili anlaþma sonucu oluþturulmuþtur.
Bu anlaþma ile merkez, Avrupa Topluluðu Resmi Yayýnlar Ofisi’nin
yayýmlamýþ olduðu tüm materyalin saðlanmasý ve bazý elektronik
veritabanlarýndan yararlanabilme ayrýcalýðýný kazanmýþtýr. Avrupa
Dokümantasyon Merkezi, Avrupa Birliði, entegrasyon süreci, OECD ve NATO
ile ilgili yayýnlarý toplar ve hizmete sunar. Bunun yaný sýra konuyla ilgili ulusal
düzeyde Avrupa Birliði programlarýna katýlýr.

ÖÖzzeell  DDeerrmmeelleerr  ((SSppeecciiaall  CCoolllleeccttiioonnss))

PPoolloonnyyaa  GGööçç  AArrþþiivvii  ((AArrcchhiivveess  ooff  PPoolliisshh  EEmmiiggrraattiioonn))

Bu arþiv, 1939 yýlýndan sonra Polonya
Göçü’nün kültürel, politik, sosyal ve
ekonomik geliþmelerini belgeleyen
önemli merkezlerden biridir. Buradaki
belgeler, 20. yüzyýldaki Polonya
Göçü’nün çeþitli yönlerini incelemek
isteyen araþtýrmacýlara kaynak
saðlamaktadýr. Bu kaynaklar, 150’nin
üzerinde özel arþivi, sanat eserini, diðer
kütüphane materyalini ve yaklaþýk
10.000 göçmenin çalýþmalarýný
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Resim-22. Merkez Kütüphane Genel Okuma
Salonu 

Resim-33. Kütüphanede Polonya Göçü ile ilgili
belgelerin yer aldýðý arþiv bölümü 



içermektedir. Bu arþivin en önemli dermesi, Wiadamoœci dermesidir. Arþiv,
Archiwum Emigracji dergisinin yayýmýndan da sorumludur. Bu bölüm, ayný
zamanda 2000 yýlýndan beri Polonya Göçü’ne iliþkin önemli ve baþarýlý yüksek
lisans ve doktora tezlerine ödül vermektedir. 

SSoossyyaall  YYaaþþaamm  BBeellggeelliiððii  ((SSoocciiaall  LLiiffee  DDooccuummeennttaattiioonn))

Bu belgelik, çoðu 1800 yýlýndan sonra basýlmýþ 75.000 eserden oluþmaktadýr. En
deðerli belgeler 19. ve 20. yüzyýlýn ilk yarýsýnda yayýmlanmýþ olan Polonya ve
Polonya Göçü’ne iliþkin gizli yayýnlardýr. Belgelik, Torun ve yöresinin tarihi ve
bugünü ile ilgili materyalin toplanmasý konusunda yoðunlaþmýþtýr. Dermede
politika, toplum, kültür ve bilim ile ilgili kitapçýklar, posterler, toplantý
programlarý, fiyat listeleri, iþ kataloglarý, kurumlarýn ve organizasyonlarýn eylem
raporlarý yer almaktadýr. Ayrýca, Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nin tarihi ile
ilgili fotoðraf ve baskýlarýn toplanmasýna özel dikkat gösterilmektedir. Bu
belgelik, yabancý dillerde ve Lehçe yayýmlanmýþ gizli yayýnlarýn yaný sýra;
Toruñ, Nicolaus Copernicus Üniversitesi, Polonica Dermesi, Vilniana ve
Copernicana olmak üzere 5 temel konu altýnda toplanmýþ belgeleri
düzenlemektedir. 

PPaatteennttlleerr  vvee  SSttaannddaarrttllaarr  ((PPaatteennttss  aanndd  SSttaannddaarrddss))

Bu bölümde, Polonya patentlerinin
yazýlý açýklamalarý, Lehçe, diðer
Avrupa dilleri ve Japonca belgelerden
oluþan CD-ROM veri tabanlarýnýn
patent ve markalarý, Polonya
standartlarýnýn tam bir seti; dergiler,
kataloglar, kayýt defterleri, Polonya
Standartlar Komitesi ve Polonya
Cumhuriyeti Patent Ofisi tarafýndan
yayýmlanan sýnýflamalardan oluþan
destek yayýnlarýný içeren 100.000
materyal bulunmaktadýr. 
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RReessiimm-44.. Nicolaus Copernicus Üniversitesi (Uniwersytet
Mikolaja Kopernika)’nden  genel görünüm  



Patentler ve standartlar bölümü Polonya’daki farklý bölgesel patent bilgi
merkezlerinden biridir. 

MMüüzziikk  DDeerrmmeessii  ((MMuussiicc  CCoolllleeccttiioonn))

Kütüphanenin bu bölümü, 9000’in üzerinde vinil ve 300 taþ plaðý içeren
yaklaþýk 95.000 materyalden oluþmaktadýr. Polonya asýllý Amerikalý ve Fransýz
sanatçýlar kadar 16. ve 17. yüzyýla ait deðerli Mezmurlar kitabý2 ünlü
bestecilerin ilk ve nadir eserleri yer almaktadýr. Dünyanýn sayýlý derleme
sanatçýlarýndan biri olan Stefan Burhardt tarafýndan derlenen eserler de bu
bölümde yer almaktadýr. 

YYaazzmmaallaarr  DDeerrmmeessii  ((MMaannuussccrriippttss  CCoolllleeccttiioonn))

Bu dermenin büyük bölümü,
Szczecin’den Vilnius ve
Köningsberg’e kadar olan kuzey
Polonya ile ilgili, 5000’in
üzerinde el yazmasý eser ve
belgelerden oluþmaktadýr.
Modern yazmalarýn önemli bir
bölümü Latince, Almanca ve
Lehçe’dir. Bu önemli belgeler
arasýnda; Töton Þövalyeleri’nin
14. ve 15. yüzyýlda hazýrlanmýþ
yasalarý, Ortaçað döneminden
parþömen kodeksler, parlamento
tutanaklarý, papalýk ve manastýrlara ait belgeler, çoðunlukla Polonya krallarý
tarafýndan imzalanmýþ soylulara iliþkin belgeleri içeren ve Pomeranya
bölgesinin tarihine iliþkin 16. ve 17. yüzyýl kaynaklarý, Ýnciller ve ayin kitaplarý,
12. ve 15. yüzyýllara ait tören ve dua kitaplarý bulunmaktadýr. 
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Resim-55. Kütüphanenin Eski Baskýlar dermesinde yer alan
Nicolaus Copernicus’un 1543’te Nürnberg’de basýlan “De

Revolutionibus Orbium Coelestium” adlý eserinin 20.
sayfasý (orijinal metinden) 

2 Kavalla söylenen ilahilerin toplandýðý dua ve ayin kitabý. 
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EEsskkii  BBaasskkýýllaarr  DDeerrmmeessii  ((OOlldd  PPrriinnttss  CCoolllleeccttiioonn))

Kütüphanenin bu bölümünde, çeþitli bilim dallarýna iliþkin 53.000’in üzerinde
eski baský kitap ve onlarýn bibliyografik kayýtlarý bulunmaktadýr. Dermenin
önemli bir bölümünü, Luther ve Melanchton gibi Protestan liderlerinin dini
konulardaki çalýþmalarý oluþturmaktadýr. Çok nadir bir eser olan Miechowlu
Matthias’ýn 1519 tarihli Cronicles adlý eseri ve Hohenzollern Prensi Albrecht’in
gümüþ kaplamalý 12’i cilt kitabý bu bölümde bulunmaktadýr. Kütüphane,
Nicolaus Copernicus’un De Revolutionibus Orbium Coelestium adlý eserinin
1543 tarihli Nürnberg ve 1566 Basel baskýlarý ve Galileo Galilei’nin Narratio
Prima ve Dialogues adlý eserlerinin 1632 Floransa baskýlarýna sahip olduðu için
gurur duymaktadýr. 

SSaannaatt  DDeerrmmeessii  ((AArrtt  CCoolllleeccttiioonn))

Bu derme 228.000’in üzerinde sanat kitabý, sergi kataloðu, poster, orijinal resim
ve grafik materyali içermektedir. Bu deðerli dermede, Lehçe ve diðer dillerdeki
eski ve çaðdaþ çalýþmalar ve grafik eserler bulunmaktadýr. Bu dermede, özellikle
Torun Grafik Okulu’nun yaný sýra Vilnius ve savaþlar arasý dönemden grafik
dermeleri önemli yer tutmaktadýr. Derme, ayrýca Polonyalý ve yabancý sanatçýlar
tarafýndan oluþturulmuþ 40.000 adet ex-librise de sahiptir. 136.000 materyalden
oluþan ve 19. yüzyýl sonu ve 20. yüzyýl baþlarýna ait Polonya’nýn en büyük
kartpostal dermesi de bu bölümde bulunmaktadýr. Bu bölüm ayrýca sanat tarihi,
konservasyon ve müze çalýþmalarýna iliþkin 21.000 cilt kaynaða eriþimi
saðlamaktadýr.         

KKaarrttooggrraaffiikk  MMaatteerryyaalllleerr  ((CCaarrtthhooggrraapphhiicc  CCoolllleeccttiioonn))

Derme, 10.500 harita, 1550 atlas, 3 küre, yaklaþýk 1050 kitap ve kartografya
tarihi / teorileri ile ilgili dergilerden oluþmaktadýr. Dermedeki birçok parça
antika deðerine sahiptir. Agnesse Batista’nýn 16. yüzyýlýn ortalarýnda Venedik’te
basýlmýþ olan denizcilik atlasýnýn yaný sýra Ptolemaios (Batlamyus)’un 1486
Ulm, 1508 Roma ve 1548 Venedik baskýlarý olan Geography adlý eseri en
deðerli kaynaklarý arasýndadýr. Ricaud de Tirregaille’nin 1762 tarihli Varþova



haritasý ve Eilhardus Lubinus’un 1618 tarihli Pomeranya haritasý kütüphanenin
en deðerli ve benzersiz eserlerindendir. 

PPoommeerraannyyaa  DDeerrmmeessii  ((PPoommeerraanniiaann  CCoolllleeccttiioonn))

Resim-88.  Eilhardus Lubinus’un 1618 tarihli Pomeranya haritasý

Doðu ve Batý Pomeranya, Litvanya, Letonya ve Estonya, Baltýk Denizi,
Hanseatic Birliði3 ülkeleri ve Ýskandinavya tarihine iliþkin 1800 yýlý sonrasý
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Resim-66-77. Kartografik Materyaller Bölümü'nde yer alan ve kütüphanedeki tek Türkçe eser olma özelliði
taþýyan 1928 tarihli eski Türkçe ile yazýlmýþ "Mükemmel ve Mufassal Türkiye Cumhuriyeti Atlasý" adlý
eser, Dr. Fatih Rukancý ve Arþ. Gör. Hakan Anameriç (solda) tarafýndan incelenerek katalog kaydý ve

transkripsiyonu yapýlmýþtýr. (15.05.2006, Pazartesi)



yayýnlarý hizmete sunmaktadýr. Bölgenin politik, sosyo-ekonomik ve kültürel
tarihine dair 17.000 cilt önemli eser kullanýcýlara açýktýr. Pomeranya dermesi
bölümünün personeli, Torun Bibliyografyasý’nýn yaný sýra Doðu ve Batý
Pomeranya ve Baltýk bölgesi tarihine iliþkin önemli bibliyografik kayýtlarý
tutmaktadýr. 1995’ten beri Marburg’daki Herder-Institut tarafýndan yayýmlanan
Bibliographie zur Geschichte Ost-und Westpresussen ve Bibliographie zur
Geschichte Pommerns’in çalýþmalarýna katýlmaktadýr. 
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3 Ortaçað Alman kentlerinin oluþturduðu siyasi ve ticari birlik


