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Üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanlarını tanıtmaya devam ediyoruz.
cımız veri tabanlarının daha etkin kullanımını sağlayarak daha fazla yararın sağlanmasıdır. Bu
ızda da çok yaralı olduğuna inandığımız  Ovid veri tabanı hakkında bilgi vereceğiz.

Ovid teknolojileri, tıp ve klinik enformasyon çözümlerinde önde gelen içerik
yıcılarından biridir. Bu veritabanı, araştırıcıların ve öğrencilerin klinik sorulara en iyi cevapları
alarında yardımcıdır. Tıp, hemşirelik, dişçilik,veterinerlik, sağlık hizmetleri, klinik öncesi
leri kapsayan en önemli veri tabanıdır.

17. Sayımızda  tam metin olarak ulaşabildiğimiz dergilerin listesi verilecektir.

sayfadan Üniversitemizin abone olduğu Journals@Ovid Full Text veribankasına giriş
nmaktadır.
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Tarama ekranı

Tarama sonucunda kaç adet başlığın bulunduğunu Search History de gösterilir.
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Tarama sonucunda bulunan makalelerin listesidir. Ovid Full Text kliklememiz
halinde makalenin tam metnine erişim sağlanır.
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Değişik uçlardan da tarama yapmaya olanak sağlanmaktadır.  Aşağıda bu sayfaların ekran
gösterimleri verilmiştir.
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KÜTÜPHANECİ VE SORUMLULUĞU*

Uzm. Ahmet KARATAŞ
Ankara Üniversitesi
Fen ve Mühendislik Fakültesi
Kütüphanesi Sorumlusu

Kuşkusuz, her meslek adamı, görev ve sorumluluk alanına giren, yaptığı işin
özüne ilişkin sorunları ve çözümleri dile getirmek durumundadır. Çünkü, sorunların
ve çözümlerin içiçeliği, bir başka sorunun ya da çözümün nedeni sayılabilmektedir.

Ulus olarak geçmişten kaynaklanan ve günümüzde de giderilemeyen
nedenlerle, ekonomik ve sosyal sorunlarımız olduğu gerçeğini gözardı edemeyiz.
Neden-sonuç ilişkilerini yansızca ele aldığımızda, sorunların temelinde “bilgi”nin, bir
başka deyişle, “bilgisizliğin” yattığını görürüz. Eğitim deriz, eğitim bilgisinden
yoksun; kültür deriz, demokrasi deriz, düşünce özgürlüğü deriz; bu kavramlar
hakkında bir şeyler söylemeye gelince de, eksik, çoğunlukla da yalan yanlış
söylemler çıkar karşımıza.

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e-Cumhuriyet’ten günümüze, amaçlanan ve
gerçekleşen hedefleri ele aldığımızda, “asrileşme” “muasırlaşma”, “batılılaşma”,
“kalkınma”, “çağ atlama”, “bilgi toplumu” vb. kavramlarla peşine takıldığımız bir
süreci/süreçleri, bilgi, bilgilenme ve bilgilendirme yetersizliğinden kaçırdığımızı
görürüz.

Modern sosyolojinin kurucusu Auguste Comte’un, düşünce sistemini
temellendiren üç ilkesi vardır. Bunlardan üçüncüsü: “İnsanlık tarihini yönlendiren
etken, bilgi ve bilgideki gelişmelerdir. İnsan, dolayısıyla toplumlar;
davranışlarını ve stratejilerini, sahip oldukları bilgiye göre ayarlar. Yaşadıkları
dünya ve diğer insanlarla ilişkileri, tabiat, insan ve toplum hakkında ne
biliyorlarsa ona bağlıdır”. Comte’un da vurguladığı gibi, ulusal varlığımızın ve
geleceğimizin temel unsuru “bilgi” dir.

Buraya kadar anlatılmak istenen öz, kütüphaneci ve sorumluluğunun
simgeleştirdiği nesnenin “bilgi” olduğudur. Düşün ürünlerinin de, bilgi olduğu
varsayımını kabul edersek; bilgi öğesinin, bilimsel ve düşünsel bilgi diye ayrıştığını
görmemezlikten gelemeyiz. Bu iki bilgi arasındaki etkileşimi ne kadar anlamlı
yaşarsak, o derece gelişmiş olacağız.

                                                          
* Bu yazı daha önce, Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi Yayını olan “ DÜŞÜNCELER” dergisi Ekim 1995,
24. Sayısında yayınlanmıştır.



8
Bence kütüphanecilik mesleğini anlamlandıran iki düşünüş ve davranış

yaklaşımı vardır. Birincisi, kazanılmış (bilimsel ve düşünsel) bilgileri ve kayıt
ortamlarını toplamak, düzenlemek ve hizmete sunmak, ikincisi de, anılan bilgilerin
oluşumunu engelleyen her türlü baskı, sansür ve yasaklamalara karşı koymaktır. O
halde, çağdaş kütüphaneci, bilgi, bilgilenme ve bilgilendirme  sürecini yoğun
biçimde yaşayan, bu sürece katkıda bulunacak gelişmeleri izleyen, ulusal’dan
evrensel’e bilgi alış-verişini olanaklı kılan bir uygulamacı, gözlemci, düşün ve
tavır adamıdır.

Kütüphaneci Forres Spaulding, Eugene O’Neil’in “Ufkun ötesi” ve John
Steinberck’in “Gazap üzümleri” adlı kitaplarına uygulanan baskılara karşı
“Kütüphane Hakları Bildirgesi”ni hazırlamasaydı; yine, ALA (Amerikan Kütüphane
Derneği) ve ABPC (Amerikan Kitap Yayıncıları Konseyi), “Okuma Özgürlüğü
Bildirgesi”ni kaleme almasalardı, Amerika, bugünkü düzeyine ulaşabilir miydi? Ya
da, Türk kütüphanecileri, son yetmiş yıldır, seçilmiş ve olağanüstü yönetimlerin,
düşünce ve kitaba yönelen baskılarına karşı koymamakla, tarihsel misyonlarına ve
geleceklerine gölge düşürmüşlerdir.

Son söz olarak, kütüphaneci, hem mesleğinin içeriğinden/özünden, hem de
çağın gereği olan düşünüş ne davranışlardan kaynaklanan nedenlerle, her türlü
bilimsel ve düşünsel ürünlerin yasaklanmasına karşı duyarlı olmak zorundadır. Bu,
ulusal bir görev olmanın yanında, evrensel bir yaklaşımı da temsil etmektedir.
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