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Sunum İçeriği 

•Üniversite Kütüphanelerinin «kamusal» niteliği 
üzerine bir dönemleme girişimi 

•Üniversite kütüphanelerinin dönüşümünde önemli 
bazı örnekler 

•Üniversite Kütüphanelerinin kamusal niteliğinin 
geleceği üzerine bazı sorular 



Üniversite Kütüphanelerinin Kamusallığının 
Tarihsel Dönüşümü 
DÖNEM ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİNİN ROLÜ 

1. Kuşak Üniversiteler (Kilise Örgütlenmesinden eğitim 
kurumuna ortaçağdan birinci dünya savaşına kadar, 
usta-çıtak eğitimi) 

Seçkin ve ayrıcalıklı bir zümrenin erişebildiği, erişimi 
sınırlı, çok az kitaba sahip, etkileşim düzeyi düşük 
«sırça köşk» olarak kütüphaneler.  

2. Kuşak Üniversiteler (20. Yüzyıl başından 1980’lere 
kadarki dönem, meslek edindiren üniversiteler) 

Sadece o üniversite mensuplarının erişebildiği, ağırlıklı 
olarak mesleki yayınların yer aldığı, kitap sayısı çok 
artmış, üniversite içinde bir sığınak noktası olarak 
kütüphane (John Nash ve Orhan Pamuk örneği) 

3. Kuşak Üniversiteler (1980’lerden günümüze devam 
eden, toplumsal ve ekonomik değer üreten 
üniversiteler) 

Tüm araştırmacılara ve içinde bulunduğu kente açık, 
gerçek yayınlarla sanal yayınları bir araya yönetmeye 
çalışan, daha çok yaşam mekanı haline gelen 
üniversite kütüphanesi 

4. Kuşak Üniversiteler (2000’lerin sonlarında başlayan 
ve gelecekte devam edecek olan, bilgi ve içerik üretim 
ve dağıtım merkezi olarak üniversiteler) 

Bilginin kullanımı ve erişimi konusunda kılavuzluk 
yapan, artık sadece yayınların değil, görsel, işitsel tüm 
verinin erişimini sağlayan simgesel yapı 



Trinity Hall Cambridge, UK. 
 
Kitaplar ve sıralar bir arada 
bulunmaktaydı. Çoğunlukla 
kitaplar sıralara zincirli olurdu. 
Kitapların kaydı tutulsa bile 
denetim çok zordu. O dönemin 
en büyük kütüphanelerinden 
Sorbonne Üni. 
Kütüphanesinde 378 kitap 
vardı! 



Qeens Colege Cambridge, UK. 
 
Zamanla matbaa ile birlikte 
kitap sayısı arttı, kitap rafları 
yükselmeye başladı. Ancak, 
raflar yükseldikçe ışık ile ilgili 
sorunlar başladı. Bu 
kütüphanelerin tasarlanması 
için çabaları beraberinde 
getirdi.  



Cordington Library, Oxford UK. 
 
Rafların daha aydınlık bir 
ortamda yerleştirilmesi sorunu 
bazı kütüphanelerde rafların 
duvarlara alınması ve camların 
karşısına bakması ile çözüldü. 
Kütüphaneler daha aydınlık ve 
ferah mekanlar haline gelmeye 
başladılar. Sıralar yerini 
hareketli masalara bıraktı.  



Wren Library, Trinity Colege 
Cambridge UK. 
 
Kütüphanelerin iç dönüşümü 
dışa da yansımaya başladı. 
Kütüphanelere dışarıdan 
bakınca pencere ve raf 
düzenlemeleri algılanabilir 
hale geldi. Bu kütüphaneleri 
kampüs içerisinde simge 
binalara dönüştürdü.  



Radcliffe Camera Oxford UK. 
 
Mimarlar kütüphaneleri çok 
farklı biçimlerde tasarlamaya 
başladılar. Bunlar arasında 
artık dairesel biçimde 
tasarlanmış, kubbeli yapılar da 
yer almaya başladı.  



Bibliotek Joanina Portekiz 
 
Hükümdalar 
üniversitelerin 
kütüphanelerine bağış ve 
yardımlarda bulunmaya 
başladılar. Bu örnekte 
Brezilya’dan gelen altın 
kullanılmıştır. Dünyanın 
en lüks 
kütüphanelerinden birisi 
olarak anılmaktadır.  



Cambridge University Library 
1842 
 
Kütüphaneler için yarışmalar 
açılmaya başlandı. Yarışmalar 
sonucunda kütüphanelerde 
yarı-mahrem çalışma 
mekanları ile kitap mekanları 
birbirlerinden ayrışmaya 
başladı.  



The Fisher Fine Arts Library, 
University of Pennsylvania, 
Philadelphia, 1891 
 
Kütüphanelerde çelik kullanımı 
genişleyebilirlik ve modülerlik 
öne çıkmaya başladı. Artık 
kütüphaneler modern bir 
depolama alanı niteliği 
kazanmaya başladı.  



The Beinecke Library, Yale 
University, New Haven, 1963 
 
Kütüphaneler iç ve dış 
tasarımları ile artık insanların 
içinde yaşamak isteyecekleri 
bir yaşam alanına dönüşmeye 
başladılar.  



The Grimm Centre, Humboldt 
University, Berlin, 2009 
 
Kütüphanelerdeki 
koleksiyonların düzenlenmesi 
de değişmeye başladı. Açık raf 
tasarımları, tematik 
koleksiyonlar oluşmaya 
başladı. Kütüphanenin kendisi 
dev bir kitaplık gibi de 
tasarlanmaya başlandı.  



Utrecht University Library, 
Utrecht. Netherlands, 2004 
 
Kimi kütüphanelerde de 
okuma ve araştırma alanları 
devasa bir açık mekanın içinde 
mümkün olan en fazla 
çeşitlilikle bir araya getirilmeye 
çalışıldılar. Yayınlar kadar 
okuyucunun kendisi de öne 
çıkmaya başladı.  



Information, Communications 
and Media Centre, BTU 
Coutbus, Germany, 2004 
 
Geldiğimiz noktada artık 
«kütüphane» kelimesi yerine 
başka kelimelerin kullanıldığı 
çok amaçlı merkezler öne 
çıkmaya başladı. Binaların 
kampüsteki simgeselliği ve 
imajı daha önemli hale geldi.  



SORULAR? 

• Üniversite kütüphanesi bizim için ne anlama geliyor? 
• Yalnız kalma mekanı 

• Sosyalleşme mekanı 

• Rehberlik alabileceğimiz bir mekan 

• Tasarımı sebebiyle kendimizi özdeşleştirdiğimiz mekan 

• Kütüphaneye ne zamana kadar gitmeye devam edeceğiz? 

• Kütüphanenin kampüs için anlamı nedir? 

• Kütüphaneyi kütüphane yapan tarihi mi? Böyle bir tarih nasıl yazılır, 
yazılmalıdır? 


