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Η Τουρκικι Ζνωςθ Βιβλιοκθκονόμων απονζμει βραβεία από το 2008, λαμβάνοντασ υπόψθ 

κριτιρια όπωσ θ ετιςια απόδοςθ των βιβλιοκθκϊν, θ ςχζςθ που ζχουν με τουσ 

αναγνϊςτεσ, ο αυξανόμενοσ αρικμόσ των αναγνωςτϊν, θ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν τθσ 

βιβλιοκικθσ, εξοπλιςμόσ και εγκαταςτάςεισ και θ ικανοποίθςθ των χρθςτϊν. 

 

Βραβευκείςεσ βιβλιοκικεσ είναι: 

Το 2008 το Πολιτιςτικό Κζντρο και θ Δθμόςια Βιβλιοκικθ ςτθν πόλθ Ulus / Bartin 

(από άρκρο ςτον τφπο: Cihan Haber Ajansi, 30.03.2008) 

 

Το πολιτιςτικό κζντρο ςτθν περιφζρεια Ulus, επαρχία του Bartin, είναι ζνα ςφγχρονο κτιριο 

μαηί με το κζντρο τεχνϊν. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ ζλαβε το βραβείο για το ςφγχρονο κτιριό 

τθσ και για τθν απόδοςθ των άριςτων δθμοςίων ςχζςεων που κάνει ςτθν Τουρκία. 

 

Το κζντρο πολιτιςμοφ και τεχνϊν ςτθν πόλθ Ulus παρζλαβε το βραβείο από τον Υπουργό 

Τουριςμοφ κ. Ertuğrul Günay, κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ βιβλιοκθκϊν από τισ 31 

Μαρτίου ζωσ τισ 6 Απριλίου 2008. Η εβδομάδα βιβλιοκθκϊν εορτάηεται με ποικίλεσ 

δραςτθριότθτεσ. Η τελετι απονομισ του βραβείου για το πολιτιςτικό κζντρο τθσ πόλθσ Ulus 

ζλαβε χϊρα ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Άγκυρασ. 

 

Η Δθμοτικι Βιβλιοκικθ του Bartin είναι θ μοναδικι που διακζτει δικτυακό τόπο 

(http://www.uluskutuphanesi.gov.tr). Επιπλζον θ ςυλλογι τθσ αποτελείται από 9.000 

βιβλία, περιοδικά και εφθμερίδεσ για κορίτςια και γυναίκεσ και ζνα δωμάτιο για χριςθ του 

διαδικτφου με 10 υπολογιςτζσ και χϊρουσ παιχνιδιϊν για μικρά παιδιά. 

 

Το πολιτιςτικό κζντρο ςτθν πόλθ Ulus, όπου ηουν 3.000 κάτοικοι, επιςκζπτονται ετθςίωσ 
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περίπου 13.000 άνκρωποι. Η επαρχιακι πόλθ Ulus επωφελικθκε από ζνα πρόγραμμα, το 

οποίο ςχεδιάςτθκε από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ για περιφερειακζσ πόλεισ 

με 100.000 κατοίκουσ και ζτςι απόκτθςαν μια ςφγχρονθ βιβλιοκικθ. 

 

Η βιβλιοκικθ κτίςτθκε ςτο κζντρο τθσ επαρχιακισ πόλθσ με τμιματα για παιδιά, εφιβουσ 

και ενθλίκουσ, με κζντρο διαδικτφου και άλλεσ εγκαταςτάςεισ. Η βιβλιοκικθ ζγινε χϊροσ 

κοινωνικϊν ςυναντιςεων, όπου οι οικογζνειεσ και τα παιδιά μποροφν να ξοδεφουν τον 

περιςςότερο από τον ελεφκερο χρόνο τουσ. 

  

Η βιβλιοκικθ είναι προςβάςιμθ από οποιοδιποτε ςθμείο του κόςμου. Και οι οικογζνειεσ 

υποβάλλουν αίτθςθ ςτθ βιβλιοκικθ και αποκτοφν ειδικό κωδικό πρόςβαςθσ που τουσ 

επιτρζπουν να παρακολουκοφν τα παιδιά τουσ ενόςω χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο. 

 

Επιπλζον επιλζχκθκε ο κεςμόσ του αναγνϊςτθ του μινα. Ενιλικα μζλθ τθσ βιβλιοκικθσ που 

δανείηονται υλικό μζςα ςτον μινα, λαμβάνουν πιςτοποιθτικό επιτυχίασ και διάφορα δϊρα. 

 

Δθμόςια Βιβλιοκικθ  Çankırı, βιβλιοκικθ τθσ χρονιάσ για το 2009 

Ο κ. Yagmur Dursun, επικεφαλισ τθσ βιβλιοκικθσ τθσ επαρχίασ Çankırı ςτθν Κεντρικι 

Ανατολία, παρζλαβε το βραβείο για τθ βιβλιοκικθ τθσ χρονιάσ κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ 

ζναρξθσ τθσ 45θσ εβδομάδασ βιβλιοκικθσ. Τθν τελετι παρακολοφκθςε ο Υπουργόσ 

Πολιτιςμοφ, κ. Ertuğrul Günay, ο Γενικόσ Διευκυντισ Βιβλιοκθκϊν και Εκδόςεων Dr. Aytekin 

Yilmaz και ο πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Τοφρκων Βιβλιοκθκονόμων κ. Ali Fuat Özkan, 

http://www.cankirikutup.gov.tr/ 

 

Δθμόςια Βιβλιοκικθ ςτο Eskişehir / Κεντρικι Ανατολία – Βιβλιοκικθ τθσ χρονιάσ για το 

2010 

Ο Υπουργόσ Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και θ Ζνωςθ Τοφρκων Βιβλιοκθκονόμων  απζνειμαν 

ςτθν επαρχιακι αυτι πόλθ το βραβείο «Βιβλιοκικθ τθσ χρονιάσ για το 2010». 

 

Ο κ. Mehmet Akkaya, επικεφαλισ τθσ βιβλιοκικθσ, μίλθςε για «το βραβείο τθσ βιβλιοκικθσ 

με τισ καλφτερεσ δθμόςιεσ ςχζςεισ». Η ετιςια εργαςία όλων των βιβλιοκθκϊν ςτθν Τουρκία 

εξετάςτθκε από τθν Ζνωςθ Βιβλιοκθκονόμων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ 
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παραμζτρουσ: “θ ςχζςθ με τον αναγνϊςτθ, θ αφξθςθ τθσ αναγνωςιμότθτασ, θ βελτίωςθ των 

υπθρεςιϊν βιβλιοκικθσ, ο εξοπλιςμόσ και θ ικανοποίθςθ των χρθςτϊν.» 

 

Επεςιμανε επίςθσ ότι θ ςυγκεκριμζνθ επαρχιακι βιβλιοκικθ επιλζχκθκε, επειδι 

προςζφερε άριςτεσ αξίεσ ςτουσ αναγνϊςτεσ. «Αυτό είναι κζμα τθσ ομαδικισ εργαςίασ. 

Συγχαίρω όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ μου που ςυνζβαλλαν ςε αυτό. Ζχουμε ςυνολικά 18 

εργαηόμενουσ. Τα τελευταία χρόνια ο αρικμόσ των αναγνωςτϊν μασ αυξικθκε ςε ποςοςτό 

περιςςότερο από 50%. Το τελευταίο ζτοσ είχαμε αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 65%. Η βιβλιοκικθ 

μασ είναι θ πιο ςθμαντικι τθσ περιοχισ. Δεν αποτελεί μόνο κεςμικό ορόςθμο, αλλά κάκε 

χρόνο το ενδιαφζρον των κατοίκων του Eskişehir για βιβλία αυξάνεται επίςθσ. Υπάρχει μια 

κεωρία που λζει ότι με τθ διάδοςθ του διαδικτφου θ αναγνωςιμότθτα φκίνει. Στο Eskişehir 

ςυμβαίνει ακριβϊσ το αντίκετο. Ιδιαίτερα οι ενιλικεσ γυναίκεσ διαβάηουν πιο πολφ. Κατά τθ 

διάρκεια του 2008 ο αρικμόσ των αναγνωςτϊν ιταν περίπου 155.000, ενϊ το τελευταίο 

ζτοσ [2009] αυξικθκε ςε 225.181 και ο αρικμόσ των βιβλίων που δανείςτθκαν αυξικθκε 

από 90.000 ςε 128.000. 
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