BİLGİ MERKEZİ ÇOK
YAKINDA TAŞINIYOR
YENİ GELEN YAYINLARI
GÖRDÜNÜZ MÜ?
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30. İSTABUL
KİTAP FUARI
AÇILDI
63. FRANKFURT
KİTAP FUARININ
ARDINDAN

Üversitemizin Değerli Mensupları, Sevgili Öğrencilerimiz,
Khas Bilgi Merkezi bülteni “BM Bülten” in ilk sayısına hoşgeldiniz. BM Bülten’de sizlere Khas Bilgi Merkezleri
hakkında bilgiler verecek, gelişmeleri ve projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Amacımız yalnızca bizden haberler
vermek ve kendimizi anlatmak değil elbette, bu nedenle her sayımızda en az bir dosya konusunu ele alacak ve bu
konuyu ilgi çekici biçimde sunmaya gayret edeceğiz. Koleksiyonlarımızda yer alan kitaplardan ve DVD’lerden sizin
için seçtiklerimiz, elektronik kaynaklarımızın tanıtımı, yeni gelen yayınlar da BM Bülten’de yer alacak. Ancak
bütün bunlardan daha önemli olanı her sayıda sizlerin görüşlerine yer verecek olmamız.
İlk sayısını sizlerle paylaşmanın heyecanını duyduğumuz BM Bülten’i hep birlikte geliştirmeyi umuyorum, bu ilk
sayının hazırlanmasında emeği geçen ve katkıda bulunan Bilgi Merkezi çalışanlarına ve sayın Aytekin Kar’a
teşekkür ederim.
Ertuğrul Çimen

2011 Nobel Edebiyat Ödülü Sahibini Buldu

Frankfurt Kitap Fuarı Kapılarını 63. Kez Açtı

“Hüzün Gondolu” ve “İzmir Saat Üç” adlı
kitapları Türkçeye çevrilen İsveçli şair Tomas
Tranströmer, ödülün sahibi oldu. Transmötter’in
ödülü kazandığı 06 Ekim 2011 tarihinde ilan edildi.

Dünyanın en büyük kitap fuarı olarak bilinen Frankfurt
Kitap Fuarı, 63. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. Alman
Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamada, 16 Ekim
Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda bu yıl 106
ülkeden 7 bin 384 şirketin ürünlerini sergileyeceği
belirtildi.

Thomas
Tranströmer
(1931—)

>Devamı...

>Devamı...

Taşınıyoruz !!! Khas Bilgi Merkezi Yakında
Taşınıyor
Khas Bilgi Merkezi’nin Merkez Kampüste yaklaşık 10
yıldır hizmet verdiği alan KHU’nin hızlı gelişimine
bağlı olarak artık yoğun talebi karşılamakta yetersiz
kalmakta. Bu nedenle B Blok 3. katta yapımı devam
eden yeni Bilgi Merkezi çok yakında hizmete girecek.
>Devamı...

30. İstanbul Kitap Fuarı Açıldı
İstanbul Kitap Fuarı 12 Kasım 2011 Cumartesi günü
30. kez kapılarını açtı.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye
Yayıncılar Birliği işbirliği ile 12-20 Kasım 2011 tarihleri
arasında TÜYAP Fuar ve Kongre MerkeziBüyükçekmece’de düzenlenen 30. Uluslararası
İstanbul Kitap Fuarı 600 yayınevi ve sivil toplum
kuruluşunun katılımı, 200 etkinlik ve yüzlerce imza ile
kapılarını kitapseverlere açtı.
>Devamı...

Yeni Gelen Yayınlar

Sizin Görüşleriniz

Khas Bilgi Merkezlerine her ay yaklaşık 500 adet yeni
yayın sağlanmaktadır. Öğretim üyelerimizin—
öğrencilerimizin talepleri ve Bilgi Merkezi önerileri
doğrultusunda sağlanan kitap, DVD, dergi vb. pek çok
yayının koleksiyona eklenmesiyle yayın sayısı hergeçen
gün hızla artmaktadır.

Herkese selamlar,
Ben Nil ZEREK, Enformasyon Teknolojileri 3.sınıf
öğrencisiyim. Kadir Has Üniversitesi bünyesine
katıldığımdan beri okulda bulunduğum her gün içerisinde,
kütüphanede zaman geçirmekteyim. Herkesin olduğu gibi
ben ve arkadaşlarım sınavlara hazırlanırken veya proje
ödevlerimizde burada çok fazla zaman geçiriyoruz.

>Devamı...

>Devamı...
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2011 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU
“Hüzün Gondolu” ve “İzmir Saat Üç” adlı kitapları Türkçeye çevrilen İsveçli

şair Tomas Tranströmer, ödülün sahibi oldu. Transmötter’in ödülü kazandığı
06 Ekim 2011 tarihinde ilan edildi.
İskandinavya’nın yaşayan en iyi şairi olarak kabul edilen 80 yaşındaki
Tranströmer’in, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından “öz benliğimiz ile
etrafımızdaki dünya ile olan ilişkimizi keşfeden çalışmaları” sebebiyle ödüle layık
görüldüğünü açıkladı.
Aynı zamanda psikolog olan Tranströmer, doğanın şiirsel açıklamasının insanın
kimliğine ve ruhsal boyutuna ışık tuttuğunu savunan bir isim.

Thomas Tranströmer
(1931—)

Tomas Tranströmer “öz benliğimiz ile etrafımızdaki dünya ile olan ilişkimizi keşfeden çalışmaları” sebebiyle ödüle
layık görüldü ...

NOBEL ÖDÜLLERİ
Nobel Ödülü, 27 Kasım 1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm'de açıklanan vasiyetnamesiyle
Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan
prestijli bir ödüldür. İlk Nobel Ödülleri 1901 tarihinde verilmeye başlanmıştır.Nobel ödülünün kaynağı dinamit
ticaretidir. Alfred Nobel dinamiti icat ettikten sonra Avrupa'da savaşan taraflara satarak milyonlarca dolar
kazanmış ve vasiyeti gereği bu ödülü armağan etmiştir.

ORHAN PAMUK :
NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK
YAZAR

Nobel Edebiyat Ödülü’nün
2006 yılındaki sahibi 12
Ekim Perşembe günü
İsveç’in
başkenti
Stockholm’de açıklandı.
Şans tanınan isimler
arasında Suriyeli şair
Adonis, Çek yazar Milan
Kundera ile ABD’li Philip
Roth’un da bulunduğu
ödülü, Türk edebiyatçı
Orhan Pamuk kazandı.
İsveç Kraliyet Bilimler
Akademisi Sekreteri Horace
Engdahl, “Pamuk’un,
yaşadığı kentin melankolik
ruhunu
arayışında,
kültürlerin çatışması ve
birleşmesinde
yeni
semboller bulduğun u”
belirtti.

Nobel Ödülü verilen alanlar:



Nobel Edebiyat Ödülü
Nobel Ekonomi Ödülü





Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
Nobel Fizik Ödülü
Nobel Kimya Ödülü



Nobel Barış Ödülü

Nobel ödülü alan ilk Türk Orhan Pamuk olarak bilinir. Pamuk, 2006 da edebiyat dalında aldığı ödülle Nobel
ödülü alan ilk Türk unvanını kazanmıştır. Fakat 1916 yılında yine edebiyat dalında ödül kazanmış olan
Polonyalı yazar Henryk Adam Alexander Pius Sienkiewicz’ın baba tarafından Litvanya ya yerleşen bir
Tatar Türkü olduğu söylenir. “Trylogia” isimli Tatar Türklerini anlatan eseriyle ödül alan Henryk, Nobel
ödülünü kazanan ilk Türk olurken Orhan Pamuk ise Nobel ödülünü kazanan ilk Türk vatandaşı unvanını aldı.

Henryk Adam Alexander
Pius Sienkiewitz
1846—1916
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KHAS BİLGİ MERKEZLERİ

Kadir Has Üniversitesi’nde, Cibali Merkez ve Selimpaşa MYO olmak üzere iki adet Bilgi Merkezi
bulunmaktadır. Koleksiyonlarında 50.000 basılı kaynağı olan Khas Bilgi Merkezleri aynı zamanda 3.000’den
fazla DVD, 33 online veritabanında 30.000 dergi ve 75.000 elektronik kitabı kullanıcılarının hizmetine
sunmaktadır.
KHU mensupları ve öğrencileri Bilgi Merkezi’nin sahip olduğu elektronik kaynaklara (veritabanları ve
elektronik kitaplar) kampüs içinden ya da dışından herhangi bir internet bağlantılı bilgisayardan 365 gün 24
saat erişim ayrıcalığına sahiptirler.
KHU Cibali Kampüsü Bilgi Merkezi eğitim dönemi boyunca hafta 83.5 saat hizmet vermektedir.

Cibali Kampüsü Bilgi Merkezi Çalışma Saatleri;
Pazartesi—Cuma : 08.30—22.00
Cumartesi—Pazar : 10.00—18.00

Amacımız “çağdaş bilgi hizmetlerimizi bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklarla sürekli geliştirmek,
kullanıcıların bilgi ihtiyaclarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamaktır”

TAŞINIYORUZ !!!
Cibali Kampüsü Bilgi Merkezi çok yakında taşınıyor.
Khas Bilgi Merkezi’nin Merkez Kampüste yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiği alan KHU’nin hızlı gelişimine bağlı olarak artık yoğun
talebi karşılamakta yetersiz kalmakta. Bu nedenle A Blok 3. katta yapımı devam eden yeni Bilgi Merkezi çok yakında hizmete girecek.
Mevcut Bilgi Merkezi’nin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde olacak şekilde planlanan ve mimarisi ile dikkat çekici bir özelliğe sahip yeni
Bilgi Merkezi’nde , kullanıcılarımıza daha çok kaynakla yepyeni hizmetler vermeyi planlıyoruz.
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FRANKFURT KİTAP FUARI KAPILARINI 63. KEZ AÇTI

Bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı etkinliğe bir yenilik daha getirdi. Fuar tanıtımlarında logonun yanına iliştirilen
slogan dikkatleri çekiyor: "Yeniden Düşün. Yenileştir." (Rethink. Renew.)

UERGEN BOOS
F r ank f u rt K it ap Fu a r ı
Direktörü Juergen Boos,
Frankfurt Kitap Fuarı bloğuna
gönderdiği yazıda, fuar ekibi
olarak sloganın ardına yatan
düşüncelerini şöyle anlatıyor:
“Yayıncılık endüstrisi hiç
görülmemiş düzeyde heyecan
verici bir dönüşümün içinde.
Dijitalleşme yeni sunum ve
işleme tek nolojilerini
doğurmakla kalmayacak, yeni
işbirliği biçimlerine de ilham
verecek. Hem yeni biçimlerin
hem yayıncılık için yepyeni bir
dönemin yükselişine tanıklık
ediyoruz. Tüm değişikliklere
rağmen, bir ‘ebedi’ sabit baki:
insanın heyecan verici ve
ilintili içeriğe olan ihtiyacı.
Dijital girişimimiz Frankfurt
SPARKS ile tam da bu ihtiyaca
işaret ediyoruz. Bu bizim,
sinema, oyun ve kitap yaratıcı
endüstrileri arasındaki ilişkiyi
inşa etme biçimimiz; zira
kuşkum yok ki yayıncılığın
geleceğinde multimedyaya
dönük içerik önemli bir role
sahip olacak.

Bu yıl 63. yayın dünyasına kapılarını açan Frankfurt Kitap Fuarı, türünün dünyadaki en büyük ve meşhur
örneği. Yayıncılar, kitapçılar, telif ajansı yetkilileri, film yapımcıları, yazarlar… Yayıncılık endüstrisinin tüm
aktörleri her yıl ekim ayında burada buluşuyor, endüstrinin en yeni trendlerini incelerken, dünyanın farklı
coğrafyaları ile yeni iş bağlantıları kuruyor. 100’den fazla ülkeden 7300’ü aşkın katılımcısı, 300.000’e yakın
ziyaretçisi ve alanda çalışan 10.000’i aşkın gazeteciyle fuar kitap, medya, haklar ve lisanslar konularında
dünyanın en büyük pazarı. Fuar için her yıl seçilen Onur Konuğu ülke, kendi tarihini, kimliğini, kültürünü ve
edebiyatını dünyanın gözleri önüne serme imkanı buluyor. 2011’in Onur Konuğu olan İzlanda'nın Alman
kültürel kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde hazırladığı sanat ve fotoğraf sergileri, konserler, sinema
programları gibi bir dizi etkinlikler sayesinde ziyaretçiler ülkenin sanat ve kültürünün tüm veçheleriyle
tanışacak. 2011’in sloganı: “Yeniden Düşün. Yenileştir.”
Türkiye 12-16 Ekim tarihleri arasında 63'üncüsü düzenlenecek Frankfurt Kitap Fuarı’na nitelikli ve zengin bir
etkinlik programıyla katılıyor. Standlarda toplam 200 civarında yayınevimizin 3.000’e yakın kitabı
sergilenecek. Ulusal Komite tarafından hazırlanan program çerçevesinde her gün fuar alanında; paneller,
okuma etkinlikleri ile kültürel ve sektörel tanıtım faaliyetlerinden oluşan 10 etkinlik ve bir sergi
gerçekleştirilmesi planlandı. Etkinliklere "Almanya'ya göçün 50. yılı" teması damgasını vuruyor.
Bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı etkinliğe bir yenilik daha getirdi.
Fuar tanıtımlarında logonun yanına iliştirilen slogan dikkatleri
çekiyor: "Yeniden Düşün. Yenileştir." (Rethink. Renew.)

Rethink. Renew
2008 YILINDA GERÇEKLEŞEN 60. FRANKFURT KİTAP FUARINDA KONUK ÜLKE
OLARAK TÜRKİYE YER ALDI. FRANKFURT KİTAP FUARI İÇİN NÂZIM HİKMET
ORATORYOSU'YLA BAŞLAYIP, ORHAN PAMUK, YAŞAR KEMAL SERGİLERİYLE
SÜREN, 300 YAZARIN KATILDIĞI BİR PROGRAM HAZIRLANDI.

12-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2011 Frankfurt Kitap Fuarı’nda bir stand görevlisi tarafından kitap kulesinin
bir parçası yerine konulurken
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30. ULUSLARARASI İSTANBUL KİTAP FUARI AÇILDI
İstanbul Kitap Fuarı 12 Kasım 2011 Cumartesi günü 30. kez kapılarını açtı.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 12-20
Kasım 2011 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Büyükçekmece’de düzenlenen 30.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 600 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı, 200 etkinlik
ve yüzlerce imza ile kapılarını kitapseverlere açtı. Açılışını Mısır ve Türkiye’nin kültür bakanlarının
yaptığı İstanbul Kitap Fuarı’na yurt dışından 35 ülkeden yayınevleri, telif ajansları ve konuk yazarlar
katılacak.
30. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarının teması “umut: düş mü? gerçek mi?”

Onur Yazarı Ferit Edgü
Onur yazarının Ferit Edgü olduğu ve ana temanın “Umut: düş mü, Gerçek
mi?” olarak belirlendiği kitap fuarı otuzuncu yılında 20 konuk yazar, yüzlerce
imza günü ve tematik etkinliklerle kapılarını açtı.

FERİT EDGÜ

Konuk Ülke : MISIR
Bu sene fuarın ilk dört günü,12-15 Kasım 2011, açık kalacak Uluslararası Salon kapsamında Mısır Onur Konuğu olarak yer alacak.
Mısır’dan yaklaşık 25 yayınevinin katılımıyla düzenlenecek konuk ülke etkinlikleri kapsamında Mısır’ın sinemadan edebiyata kültür tarihine
uzanan etkinlikler gerçekleştirilecektir. Necip Mahfuz’un 100. doğum yılı paneli ve konuk yazarların katılacağı söyleşiler ve imza günleri
Onur Konuğu etkinlikleri arasında.
Onur konuğu Mısır etkinlikleri kapsamında Gamal Gitani, Ibrahim Aslan, Yusuf Zidane, Mohammed Salmawy, Mai Khaled,
Ahmed El Shahawy fuarın konukları arasında. Mısır etkinlikleri kapsamında modern Mısır sinemasının seçkin örnekleri “Mısır Film
Günleri” ile izleyicilerin beğenisine sunulacaktır.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda Umut teması, Onur Yazarı Ferit Edgü, Çocuk Edebiyatı ve Yazarların Katılımıyla Okuma Saati ve
Söyleşiler, Göç’ün 50. Yılı ve Yayıncılık Sektörü Profesyonel Buluşmalar başlıkları altında 200 etkinlik gerçekleştirilecektir.
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YENİ GELEN YAYINLAR
K h a s
B i l g i
Merkezlerine her ay
yaklaşık 500 adet yeni
yayın sağlanmaktadır.
Öğretim üyelerimizin—
öğrencilerimizin
talepleri ve Bilgi Merkezi
önerileri doğrultusunda
sağlanan kitap, DVD,
dergi vb. pek çok yayının
k o l e k s i y o n a
eklenmesiyle yayın sayısı
hergeçen gün hızla
artmaktadır.

Bilgi Merkezi koleksiyonuna son bir ay içinde eklenen yayınların listesine ulaşmak için “yeni yayınlar”
linkini kullanabilirsiniz . Yeni gelen yayınlardan sizin için seçtiğimiz birkaç tanesini aşağıda
bulabilirsiniz, kapak fotoğraflarına tıkladığınızda Bilgi merkezi sayfasına yönlendirileceksiniz böylece
seçtiğiniz kitabın raf numarası, ödünç alınmış olup olmadığı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Herkese selamlar,
NİL ZEREK
Fen—Edebiyat
Fakültesi
Enformasyon
Teknolojileri
3. Sınıf Öğrencisi

Ben Nil ZEREK, Enformasyon Teknolojileri 3.sınıf öğrencisiyim. Kadir Has Üniversitesi bünyesine
katıldığımdan beri okulda bulunduğum her gün içerisinde, kütüphanede zaman geçirmekteyim. Herkesin
olduğu gibi ben ve arkadaşlarım sınavlara hazırlanırken veya proje ödevlerimizde burada çok fazla zaman
geçiriyoruz. Ve bazen etrafıma bakıp kendimi, gerek mimari gerekse kitap zenginliği bakımından beni
etkileyen, fotoğraflarını gördüğüm Dünya kütüphanelerinden birinde bulmak istiyorum. Çünkü etkili bir
çalışma ortamı insana pozitif enerji vererek, kişiye motivasyon sağlar. Bu nedenle okulumun
kütüphanesinin motive edici olmasını isterdim. Ayrıca öğrenciler kahvesini veya çayını alıp neden
yudumlayamasın, tabi ki oluşturulacak özel alanlar dâhilinde böyle bir imkân sağlanmasından
bahsediyorum. Eğer böyle bir olanak sağlanırsa bizim için daha uyanık bir ödev yapma süreci olur diye
düşünmekteyim.
Hayalimdeki kütüphaneden alıntılar yaparak isteklerimi belirttim ancak, kütüphanemizin bize sunduğu
olanakları da göz ardı etmemek gerek. Çünkü talep ettiğimiz her şey kütüphane bünyesine alınmakta ve
kütüphanemiz büyümekte. Ve öğrencilerin çeşitli isteklerine imkân sunmaktalar. Bu nedenle öncelikle
Kütüphane çalışanlarına ve daha sonra yazımı okuyan herkese teşekkür ediyorum.
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