
Ülkemizde 1964’ten bu yana her yıl mart ayının son haftası kutlanan ve bu yıl 57. ‘si 

kutlanan Kütüphane Haftası Alanya’da da 29 Mart - 4 Nisan 2021 tarihleri arasında “Pandemi 

Sürecinde Kütüphanecilik” ve “Çağları Aşan Söz” temaları ile kutlanacaktır. Karantina tedbirleri 

kapsamında yakın temasa mahal vermemek amacıyla bu yıl etkinlik şeklinde değil de Alanya 

İlçe Halk kütüphanesi olarak 57. Kütüphane Haftasına özel bir video klip hazırlayarak 

kullanıcılara ve kitap severlere ulaşmayı hedefliyoruz. 

Ne yazık ki tüm dünyada sağlık, sosyal yaşam, eğitim öğretim, seyahat ve daha pek çok 

alanda kısıtlamalara neden olan COVID-19 salgını tüm sektörlerde olduğu gibi halkla ve 

öğrencilerle iç içe olan kütüphaneleri ve kütüphane hizmetlerini de olumsuz etkilemiştir. 

Ancak Yeni Normalleşme sürecine hızlıca uyum sağlayan Kütüphanemiz tüm hizmet, uygulama 

ve çalışma biçimlerini, kaynaklarını ve fiziksel koşullarını bu sürece uygun olarak yeniden 

gözden geçirmiş olup hizmetlerine bu doğrultuda devam etmektedir. Ortak yaşam alanlarında 

uyulması zorunlu sosyal mesafe, maske ve temizlik ilkelerine Kütüphanemizde de azami 

düzeyde dikkat edilerek, iade alınan kitaplar 1 gün süresiyle depomuzda bekletilip hijyeni 

tamamlandıktan sonra raflara yerleştirilmektedir. Aynı şeklide ders çalışmak, kitap okumak ve 

araştırma yapmak için kullanılan okuma salonlarımız da kişi sayısı sınırlı tutularak ve mesafeli 

oturma planları göz önüne alınacak şekilde birer kişi çalışılmasına müsaade edilmektedir. 

Ayrıca halkımız sadece kütüphane müdürlükleri olarak değil, Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü’nün tüm Türkiye’yi kapsayan online hizmetleriyle de evlerinde kütüphane 
hizmetlerine erişebileceklerdir. “Hayat Eve Sığar” sloganıyla hayata geçirilen "Kütüphanem 
Cepte"  mobil uygulaması, karantina sürecinde, kültür ve sanat dünyasında da durma 
noktasına gelen etkinliklere, her türlü bilgi ve kaynağa ve 17.000 e-kitaba cep telefonunuz veya 
bilgisayarınız üzerinden ücretsiz bir şekilde ulaşmanıza imkan sağlıyor. Aynı zamanda görme 
engelli vatandaşlarımız da "konusankitaplik.mkutup.gov.tr" adresinden hizmet veren "Milli 
Kütüphane Konuşan Kitaplık" uygulamasını yükledikleri taktirde 11 profesyonel kayıt 
stüdyosunda hazırlanan sesli kitaplara erişim sağlayabileceklerdir. 

Kültür, sanat, iletişim ve bilgi merkezi olmanın yanı sıra yaşam boyu süren eğitimimizin 

devam etmesine yardımcı olan Halk Kütüphaneleri, okuma alışkanlığının tabana yayılmasında 

halkının yanında olmakta, onların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler ve materyaller 

sağlamaktadır. Alanya İlçe Halk kütüphanesi olarak bizler pandemi sürecinde tüm 

önlemlerimizi alarak hijyen ve mesafe kurallarını titizlikle uyguluyoruz.  Alanya halkı ve 

öğrenciler korkmadan kütüphaneye gelip burada zaman geçirebilirler. Herkesi kütüphanemize 

davet ediyor ve 57.Kütüphane Haftalarını kutluyoruz. 

 

 

 

 

 


