KÜTÜPHANEMİZE EMEĞİ GEÇENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi'nin yapımında ve
gelişiminde katkıda bulunan kişi ve kurumlar ile yayın bağışlayanlar için "Teşekkür
Programı" düzenlendi.
Programda konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan:
"Lütfen bu kuruma sahip çıkın. Özellikle kütüphaneye sahip çıkın. Kütüphanenin elektiriği,
suyu, çorbası, çayı, kahvesi kesilmesin. Burası hayatiyetin bir sembolü olarak devam etsin."
dedi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi'nin yapımında ve
gelişiminde katkıda bulunan kişi ve kurumlar ile yayın bağışlayanlar için "Teşekkür
Programı" düzenlendi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi Konferans Salonun
düzenlenen program, Kütüphane ve Bilgi Merkezi'nin tanıtımıyla başladı. Ardından protokol
konuşmalarıyla süren programda, Kütüphane ve Bilgi Merkezi'nin yapımında ve gelişiminde
katkıda bulunan 30 kişi ve kuruma plaket takdim edildi.
Programda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Serin, kütüphanenin
kuruluşundan bu yana geçen sürede gerçekleşen faaliyetlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
"TARİHE NOT DÜŞMEK İÇİN TOPLANDIK"
Daire Başkanı Serin, sunum öncesinde yaptığı konuşmada mütevazi bir tören için
toplandıklarını ifade ederek: "Burada bir tarih yazıldı. 2007 yılında yeni açılan bir
üniversitenin 8. yılındayız. Türkiye'de eşine az rastlanan bir kampus projesi kısa zamanda
bitirildi. Burada tarihe bir not düşmen için toplandık. Belgesiz tarih yazılmaz.Belgesiz yazılan
tarih ancak rivayete dayanır. Üniversitemizin kampus yapılanması içerisinde yer alan
rektörlük il kütüphane ve bilgi merkezinin kuruluşu ve gelişiminde emeği geçen kişi ve
kurumları bir araya toplayıp, geç de olsa vefa borcumuzu yerine getirmek ve bu tarihi günü
geleceğe aktarmak için buradayız" dedi.
Daire Başkanı Serin konuşmasının devamında ise 7/24 açık olan kütüphaneye yoğun
bir ilginin olduğunun altını çizerek: "Bugün kampus yerleşimi, binaları, Kütüphane ve Bilgi
Merkezi ile Bilecik Şeyh Edebali Ünversitesi Türkiye'de örnek gösterilen bir üniversite haline
geldi. 24 saat hizmet veren, gece ders çalışan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaya ve sıcak bir
ortamda ders çalışmaları için uygun ortamları hazırlayan Kütüphane ve Bilgi Merkezi, bir çok
niversitenin örnek aldığı bir merkez haline geldi. 1200 kişilik oturma kapasitesi, 300 bin
kitaplık raf kapasitesi, grup çalışma odaları, toplantı salonları, sosyal yaşam alanları ile
öğrencilerimizin de zevkle ders çalıştıkları zaman geçirdikleri bir mekan oldu" dedi.
"EN ÖNEMLİ DEĞERİMİZ BİLGİ"
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Serin'in ardından Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan konuştu. Rektör Özcan konuşmasında
şunları ifade etti: "Bizi diğer canlılardan farklı kılan en önemli değerimiz bilgi. Bilgi ancak
kaydedildiği zaman bir işe yarıyor. Bilgiyi üretmek değil, o ürettiğiniz bilgi saklayabilmeniz
önemli. Onların saklanacağı yerlerde kitaplar. O yüzden medeniyet kitap demektir. O yüzden
bizim ve ülkemizin bütün kitapları son 200 yılda dışarıya götürülmüş. Bütün eserlerimiz

dışarıya götürülmüş. Çünkü içeride kütüphanelerimiz talan edilmiş. İstanbul, Ankara'nın
İzmir'e gidiniz talan edilen resmi kütüphanelerimizindamgalarını taşıyan kitaplarını
görürsünüz. Hepimize ait olan kıymetli eserler bizim namusumuz, onurumuz. Onları korumak
zorundayız. Onların korunacağı yerler kütüphanelerdir.
"KÜTÜPHANELER ARDİYE OLARAK KULLANILIYOR"
Ne yazık ki bu ülkenin eğitim kurumlarının bir çoğunda kütüphaneler ardiye olarak
kullanılıyor. Halbuki üniversite kütüphane demek. O yüzden bu kurumda rektörlük eğer bir
kurumsal beyin vazifesi görüyorsa kütüphanede bu müessesenin kalbi. Kalp mi önemli beyin
mi önemli sorusu olmasın istedik. Kalbimizde önemli beynimizde önemli dedik ve ikiz bir
mimari düşündük. Bu işe emek veren herkesin iftihar edeceği bir eser ortaya çıktı. Kitap
sayımız 100 bine ulaştı. Bu normal şartlarda 30 yılda ulaşılması beklenen bir rakamdır.
Kütüphane bir depo olmaktan ziyade yaşayan bir mekan olmalı. Hayatı takip etmeli dünyayı
takip etmeli. Dünyanın ve hayatın bilgisini buradaki öğrencilerimize taşımalı. Öğrencilerimiz
de oralarda hayatlarını devam ettirmeli. Bizler de onlara bu hizmeti onlara sağlamalıyız.
Yaşadığım hayatım boyunca yapabileceğim en hayırlı iş nedir diye merak eden birisi varsa,
kütüphaneye bilgiye yatırım yapmaktır. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Güneş, yeryüzünde
ilim ve ilimle uğraşandan daha hayırlı bir şeyin üzerine doğmamıştır. Hadisi Şerif. Eskiden
bizim geleneğimizde imkan sahiplerinin kitap bastırıp dağıtması geleneği vardı. Ben kitap
yazıyorum ama bunu bastıracak dağıtacak imkanım yok. O zaman imkanı olan bir büyüğümüz
o ilim adamına diyecek ki ben bastırayım talep edenlere dağıtayım. Bu geleneği yaşatmamız
lazım.
"EN ETKİLİ SİLAH, BİLGİDİR"
Bizi taşıyacak en önemli değerlerimizden birisi silahsa bu ateş çemberi içerisinde, işte
taşınması en kolay silahta bilgidir. Taşınması en kolay en etkili silah bilgidir. Biz ancak
bilgiyle yolumuzu aydınlatabileceğiz. Raflar dolacak, çocuklarımız burada sabahlayacaklar,
bilgi bilgiyi tetikleyecek ve biz tekrar dünyada sahip olduğumuz konumumuza geleceğiz.
Lütfen bu kuruma sahip çıkın. Özellikle kütüphaneye sahip çıkın. Kütüphanenin elektiriği,
suyu, çorbası, çayı, kahvesi kesilmesin. Burası hayatiyetin bir sembolü olarak devam etsin.
Son söz olarak bütün emeği geçen katkılarından dolayı bütün dostlarımıza şahsi anlamda
kurumsal anlamda şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu senin benim değil, milletimizin ve husisen
Bilecik'in ve Bilecik sevenlerin ortak değeri. Ülkemize çok güzel bir kurum hediye ettik.
Çalışan arkadaşlarımız 100 kişilik işi 15-20 kişiyle devam ettiler. Firmamız bizi hiç kırmadı.
Bugüne kadar taşındı." dedi.
30 KİŞİ VE KURUMA PLAKET TAKDİM EDİLDİ
Rektör Özcan'ın konuşmasının ardından Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Vali Ahmet
Hamdi Nayir'de birer konuşma gerçekleştirdiler. Program daha sonra Kütüphane ve Bilgi
Merkezi'nin yapımında ve gelişiminde katkıda bulunan 30 kişi ve kuruma plaket takdim
edilmesiyle sona erdi.
Haberin Linki:
http://bilecikhaber.com.tr/indexx.php?l=1&sayfa_id=666&id=308209

