IFLA Şubesi çok kültürlü
topluluklar için Kütüphane hizmetleri

Multi- Kültürlü
Kütüphane Servislerin Önemi

Ilk etapta multi-kültürlü kütüphane servisleri multi- kültürlü bilgiler saĝlar,
ve bu servis türü özellikle şimdiye kadar ihmal edilmiş farklı etnik kökenli
kullanıcısına hizmette bulunur.
Şimdiye kadar multi-kültürlü kütüphane servislerinden faydalanan kişi
çoĝunlukla azınlıkta bulunan bir etnik grup üyesi olan bir kişiyi tahmin
ettik.
Bir yandan multi-kültürlü bir kütüphane servisi göçmen kullanıcılarına
şans eşitliĝi saĝlar, ve öte yandan farklı bilgi hizmetlere yol ve imkam
açar.
Aynı zamanda böyle tür servisin toplumsal yönden bakarak herkes için
faydalıdır ve bir „mecburiyet“ olarak görünmekte.
Multi-kültürlü kütüphane servisleri birbirinden farklı olan toplum üyeleri
karşılıklı olarak birbirlerinden deĝişik haberler ve bilgiler ala bilme
mümkünlüĝü saĝlar, ve bu şekilde daha büyük anlayışa ve iyi iletişime yol
açar.
Bu tür kütüphane servislerin önemi ardından oluşan kriterlerde
belirlenmekte.
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Multi-Kültürlü Kütüphane Servisin On Sebepleri

1.

Özellikle bir toplumun deĝişik kültürlerini ve dillerini göz önüne
alarak ve önemsiyerek, bir kütüphanenin en büyük vazifesi tüm
toplumuna hizmette bulunmasıdır.

2.

Multi-kültürlü ve multi-dilli kütüphane servisleri bilgi iletişimde
eşitlik saĝlar.

3.

Dünyanın gittikce globalleşme ve sınırların kalkmasının sonucundan
dolaysı uzak yolculuklar, temas ve iletişim kurma imkamlar
kolaylaşmış bir şekilde bulunuyor. Bu nedenle insanlar daha büyük
bir oranda ayrıntılı kültür, dil ve toplumsal bilgiler edilme zorunda
kalırlar. Buysa yabancı kültürlere karşı anlayışı yükseltir.

4.

Deĝişik dillerde hazırlanmış bilgiler farklı etnik gruplara ve kitlelere
toplumsal girişi ve yer bulmalarını kolaylaştırır.

5.

Kendi öz kökenini konu eden veya yabancı kültürlerden bas eden
bilgiler başka insanlara anlayışla karşılaşmayı ve olumlu bir
toplumsal gelişimi saĝlar.

6.

Deĝişik kullanıcılara kendi dillerinde hazırlanmış bilgiler hem
kendilerinde deĝişik kapasiteler keşfetmeye izin verir, hem yeni
bilgilere daha kolay ulaşma nedeniyle toplumun tüm sektörlerinde
gerçek anlamında şans eşitliĝi oluşur.

7.

Multi-kültürlü hizmetler dünya bilgileri, çeşitli yöntemlerle
hazırlanmış tarzları ve gelenekleri deĝişik şekillerde ve dillerde
sunulmasıyla herkes için mümkünlük saĝlar.

8.

Çeşitli kavramlar öĝrenerek insana çözüm bulma gücüne ve yeni
görüş tarzlara sahip olmaya yol açar ve sonuçta bu insan belirli zor
durumlarda daha mantıklı davranabilir.

9.

Multi-kültürlü bir kütüphane servisi çok kültürde bilgi daĝıtımı öne
sürerek toplumda bulunan tüm insanlara karşı sayĝı gösterdiĝi ıspat
eder.

10.

Kütüphaneler entellektüeller ve okumayı sevenler için bir merkezdir.
Bu multi- kültürlü ve multi- dilli hizmetler bulunduĝu yerlerde
insanlar birleşir.

