Çocuk kütüphaneleri ve Halk
Kütüphaneleri’nin çocuk bölümleri için

broşürü

nasıl

?

kullanacaksınız

Çocuk ve Okul Kütüphaneleri �çin Uyarlanan
DEWEY Onlu Sınıflandırma Sistemi...
Okul ve halk kütüphanelerinde yaygın olarak
kullanılan DEWEY Onlu Sınıflandırma Sistemi’yle
uyumludur.
Çocuk algısına uygun olarak sadeleştirildi.
Edebiyat eserlerini tematik raflarda dizme
uygulaması doğrultusunda, çocuk ve gençlik
edebiyatına özgü tematik başlıklarla zenginleştirildi.
Çağdaş kütüphanecilik anlayışıyla sınıflandırılan
çocuk ve gençlik kitaplarının, yazarın soyadının
ilk üç harfi dikkate alınarak, alfabetik
sıralanması önerildi.

Bu sistem kitapların sırtında bulunması
gereken etiketi belirler. Etiketlerde her
kitabın ait olduğu kategorinin numarası
ve yazarının soyadının ilk üç harfi yer
almalıdır.
Etiketlerdeki üçüncü bölüm
kitabın zorluk düzeyini gösteren bir
puanlama sistemidir. Kolay okunan ve
rahat anlaşılan kitaplar için bir yuvarlak,
belli bir konsantrasyon ve okuma düzeyi
gerektiren kitaplar için iki yuvarlak,
karmaşık ve daha üst okuma düzeyi
gerektiren kitaplar için üç yuvarlak
doldurulur. Puanlama kitapların dizilişini
etkilemez. Böylece kullanıcı, sırf yaş
grubu ve sınıf seviyesine göre değil,
kişisel özelliklere ve güncel ya da
dönemsel ihtiyaçlara göre de farklılık
gösteren okuma düzeyini özgürce
belirleyebilir.
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Günışığı Kitaplığı,

ülkemizde okuma kültürünün
gelişmesi ve yerleşmesi için 1996 yılından

bu yana Türk ve dünya edebiyatından nitelikli çocuk
ve gençlik kitapları yayımlamanın yanı sıra sivil
toplum kuruluşları, okullar ve kütüphanelerle
yakın işbirliğine büyük önem veriyor. Bugüne dek
yayımladığı 200’e yakın çağdaş edebiyat kitabının
yüz binlerce çocuk, genç ve yetişkin tarafından
severek okunmasını sağlayan yayınevi, okuma
kültürünün erken yaşta edinilmesi ve okuyan
nesiller yetiştirilmesinde büyük rol oynayan
kütüphanelerimizin, çağdaş kurumlar olarak
gelişmesi amacıyla Çocuklar ‹çin Kütüphane
- Çocuk ve Okul Kütüphaneleri ‹çin Uyarlanan
DEWEY Onlu Sınıflandırma Sistemi broşürünü
siz değerli kütüphanecilerimize sunuyor.

Bu broşür, Günışığı Kitaplığı
bünyesindeki uzman kütüphaneciler
tarafından geliştirildi.

Kütüphane
ve

çocuk

Çocukluğun erken evrelerinden itibaren okumanın
ve bilgi okuryazarlığının geliştirilmesinin önemi
tartışılmaz. Bu gerçeğe dayanarak ülkemizde
de kütüphaneler, çocuk ve gençlik kitaplarına
giderek daha fazla yer ayırıyor, çocuk ve gençler
için özel kütüphaneler kuruluyor. Gelişme süreci
hızlanırken, önümüze yeni görevler çıkıyor.
Demokrasi, bilgi ve kültürle donanmış kamuoyuna
gereksinim duyar. Kütüphanelerin temel görevi
bilgi ve kültürü herkes için ulaşılabilir kılmak; kitap
ve medyalarda saklı bilgi ve kültüre en hızlı ve
işlevsel yoldan ulaşmayı öğretmektir. “Öğrenmenin
öğretilmesi” için kütüphanelerin başvurduğu
tekniklerin başında, kütüphane sınıflandırma
sistemleri gelir.

T.C. Kültür ve
ığı
Turizm Bakanl

Bugün kütüphanelerimizin çoğu, çocuk ve
gençlik yayınlarına özgü bütünsel bir sınıflandırma
sisteminden henüz yoksundur. Birçok kütüphanede
çocuk ve gençlik kitapları, kütüphane sınıflandırma
sisteminin tümden dışında tutuluyor; çocuk aradığı
ya da ihtiyaç duyduğu kaynağa nasıl ulaşacağını
bilemiyor. Ya da yetişkinler için kullanılan sistem,
çocuk gerçekliği dikkate alınmadan aynen
uygulandığı için işlevsiz kalıyor.
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Çocuk kullanıcıya yol gösteren kütüphane
sınıflandırma sistemi, hem çocuğun algısına
uygun, hem de gelecekte, yetişkinlikte karşılaşacağı
kütüphane sistemleri mantığıyla uyumlu olmalıdır.
Kısacası çocuğa aradığı ve ihtiyaç duyduğu kaynağa
nasıl ulaşacağını öğretirken, onu geleceğin yetkin
kütüphane kullanıcısı olarak şimdiden donatmalıdır.

Günışığı Kitaplığı’nın Çocuklar
‹çin Kütüphane - Çocuk ve Okul
Kütüphaneleri ‹çin Uyarlanan DEWEY Onlu
Sınıflandırma Sistemi broşürünün içeriği
ya da uygulamasına yönelik sorularınızı,
kutuphane@gunisigikitapligi.com e-posta
adresine yazarak sorabilirsiniz.

Desenler: Jacques Azam

Çocukların ve gençlerin
kütüphanelerde daha çok
kitapla daha kolay buluşması
için yol göstermek amacıyla
hazırlanan Günışığı Kitaplığı’nın
Aradığım Kitap Nerede?
afişini isteyiniz.
Profilo Plaza, Cemal Sahir Sok. 26/28 B3 Mecidiyeköy 34387 ‹stanbul

T: 0212 212 99 73

F: 0212 217 91 74

E: info@gunisigikitapligi.com
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000
100
200

GENEL
003
005
007
017

Ansiklopediler
Dergiler, yıllıklar
Günlük gazeteler
Genel kataloglar

FELSEFE, PSİKOLOJİ
100
150
160
170

Felsefe
Psikoloji
Mantık
Etik

DİN ve MİTOLOJİ
220
230
292
294
296
296
297
299

Kutsal kitaplar
Hıristiyanlık
Mitoloji
Budizm, Hinduizm,
Taoizm, Zen
Zerdüştlük
Musevilik
Müslümanlık
Diğer dinler

4 00

SOSYAL BİLİMLER
301 Sosyoloji ve antropoloji
306 Kültür ve kültürel kurumlar
320 Siyasal bilimler
323 Yurttaşlık hakları ve siyasal haklar
330 Ekonomi
340 Hukuk
360 Toplumsal hizmetler ve dernekler
370 Eğitim
370.1 Eğitim felsefesi ve kuramlar,
				 genel yaklaşım
372 ‹lköğretim
373 Ortaöğretim
375 Resmi program (müfredat)
378 Yükseköğretim
380 Ticaret, iletişim, taşımacılık
390 Halkbilim (etnoloji)

DİL ve DİLBİLİM
410
413
415
418
420
423
425
428
430
433
435
438

Türkçe
Türkçe ile ilgili sözlükler
Türkçe dilbilgisi
Türkçe’nin kullanımı
‹ngilizce
‹ngilizce ile ilgili sözlükler
‹ngilizce dilbilgisi
‹ngilizce’nin kullanımı
Almanca
Almanca ile ilgili sözlükler
Almanca dilbilgisi
Almanca’nın kullanımı

440
443
445
448
450
453
455
458
460
463
465
468
490

5 00

Fransızca
Fransızca ile ilgili sözlükler
Fransızca dilbilgisi
Fransızca’nın kullanımı
‹talyanca
‹talyanca ile ilgili sözlükler
‹talyanca dilbilgisi
‹talyanca’nın kullanımı
‹spanyolca
‹spanyolca ile ilgili sözlükler
‹spanyolca dilbilgisi
‹spanyolca’nın kullanımı
Diğer diller

FEN BİLİMLERİ ve
MATEMATİK
502
510
516
520
530
537
540
550
570
575
580
591

Doğa ve çevre
Matematik
Geometri
Astronomi, uzay
Fizik
Elektrik ve elektronik
Kimya
Yer bilimleri
Biyoloji
Evrim ve genetik
Bitkibilim (botanik)
Hayvanbilim (zooloji)

6 00

TEKNOLOJİ ve
UYGULAMALI BİLİMLER
610
611
613
628
620
640
681

Tıp bilimleri (insan bedeni ve hastalıkları)
‹nsan anatomisi
Sağlığın geliştirilmesi
Cinsellik, üreme, hamilelik, bebek
ve çocuk bakımı
Mühendislik
Ev ekonomisi ve aile yaşamı
Bilgisayar, internet ve bilgi teknolojileri

700

SANAT

8 00

EDEBİYAT

701 Sanat felsefesi ve kuramı
710 Kent ve peyzaj sanatları
720 Mimarlık, kent yaşamı
730 Plastik sanatlar, heykeltıraşlık
745.5 Elişi, model yapımı, hobi
750 Resim sanatı ve resimler
760 Grafik, grafik teknikler
770 Fotoğrafçılık
778 Film, sinema, video
780 Müzik
792 Sahne gösterileri (tiyatro, bale,
		 opera, kabare)
796 Spor

810

Türkçe edebiyat genel (antolojiler,
edebiyat sözlüğü, edebiyat
ansiklopedisi vb.)

Profilo Plaza, Cemal Sahir Sok. 26/28 B3 Mecidiyeköy 34387 ‹stanbul

811
812
813

Türkçe şiir
Türkçe tiyatro
Türkçe roman ve öykü
Tematik olarak
şu raflara ayrılabilir

814
815
816
817
818
819
820
821
823
830
831
832
833
838
839
840
841
842
843
848
850
860
880
888
890
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Anadolu masalları ve efsaneleri
Dünya masalları ve efsaneleri
Çağdaş masallar
Resimli kitaplar
‹lk okuma kitapları
Macera
Polisiye
Fantastik
Tarihsel
Korku
Bilimkurgu
Bilmece, bulmaca
Gençlik kitapları
Hayvan kahramanlar
Çizgi roman

Türkçe denemeler
Türkçe söylevler
Türkçe mektuplar, anı
Türkçe hiciv ve mizah
Türkçe çeşitli eserler
Osmanlı edebiyatı
‹ngilizce ve eski ‹ngilizce edebiyat
‹ngilizce şiir
‹ngilizce roman ve öykü
Cermen dilleri / Almanca edebiyat
Almanca şiir
Almanca tiyatro
Almanca roman ve öykü
Almanca çeşitli eserler
Diğer Cermen dilleri edebiyatı
Latin kökenli diller / Fransızca edebiyat
Fransızca şiir
Fransızca tiyatro
Fransızca roman ve öykü
Fransızca çeşitli eserler
‹talyanca edebiyat
‹spanyolca ve Portekizce edebiyat
Klasik Yunanca edebiyat
Modern Yunanca edebiyat
Diğer dillerin edebiyatları

T: 0212 212 99 73

F: 0212 217 91 74

E: info@gunisigikitapligi.com

900

COĞRAFYA ve TARİH

900		 Genel coğrafya
		 (atlaslar, haritalar vb.)
910		 Coğrafya ve seyahat
915		 Asya’da coğrafya ve seyahat
915.61 Türkiye coğrafyası ve seyahat
916		 Afrika’da coğrafya ve seyahat
917		 Kuzey Amerika’da coğrafya
		 ve seyahat
918		 Güney Amerika’da coğrafya
		 ve seyahat
919		 Diğer bölgelerde coğrafya
		 ve seyahat
920		 Biyografiler (otobiyografiler,
		 günlükler, anılar, yazışmalar)
930		 Tarih
930.2 Arkeoloji
930.3 ‹nsanlığın doğuşu ve evrimle
			
ilgili tarihsel teoriler
930.8 Kültür tarihi
930.9 Genel dünya tarihi
940		 Genel Avrupa tarihi
950		 Genel Asya tarihi
956.1 Türkiye tarihi
956.101 5 Osmanlı ‹mparatorluğu 		
			
dönemi (1300 -1918)
956.102 Cumhuriyet dönemi
956.103 Yakın tarih (1950 ve sonrası)
960		 Genel Afrika tarihi
970		 Genel Kuzey Amerika tarihi
980		 Genel Güney Amerika tarihi
990		 Diğer bölgelerin genel tarihi

