Khas Bilgi Merkezi

final sınavları
süresince hafta içi

24.00’e

gece
kadar açık.

Khas Bilgi Merkezi Bülteni
Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz,
BM Bülten’in 12. sayısına hoşgeldiniz.
Yoğun geçen bir yılın ardından yeni bir yılın heyecanını yaşıyoruz.
2012 yılı bizim açımızdan son derece yoğun geçti. İlk olarak adımızı ve
yerimizi değiştirdik. Kadir Has Üniversitesi
Kütüphanesi adıyla başladığımız 2012 yılını
Khas Bilgi Merkezi adıyla Şubat 2012’de
taşındığımız yeni ve etkiliyeci mekanımızda
tamamlıyoruz.
2012 yılı boyunca 12.000’den fazla
kitap ve DVD Khas Bilgi Merkezi koleksiyonuna
eklendi. Elektronik kaynaklarımızı önemli
ölçüde arttırdık ve yeni veritabanı abonelikleri
gerçekleştirdik. Böylece 25.000’den fazla
elektronik dergiyi ve yaklaşık 90.000 adet
elektronik kitabı kullanıma sunduk.
Khas Bilgi Merkezi sahip olduğu olanaklarıyla ülkemizin önde gelen
bilgi merkezleri arasındaki yerini 2012 yılında pekiştirmiştir.

Ölümcül Takip
KHÜ BM Yer Numarası: PN1995.9.D4 O48 2012
Yönetmen: Elliott Lester
Oyuncular:

Yılın bu son günlerinde bir diğer önemli
heyecanı yaşıyoruz. Zorlu geçen bir dönemin
ardından bugünden itibaren öğrencilerimiz final
sınavlarına girmeye başladılar. Final sınavları
süresince Khas Bilgi Merkezi hafta içi gece
24.00’e kadar açık olacak. Öğrencilerimizin bu
olanağı en iyi şekilde kullanacaklarına ve başarılı
olacaklarına inanıyorum.
2013 yılının Khas ailesine, Ülkemize ve
Dünyaya güzellikler getirmesini dilerim.
Saygılarımla…
Ertuğrul ÇİMEN
Khas Bilgi Merkezi Müdürü
İletişim : 0212 533 65 32 -1144
ecimen@khas.edu.tr
www.bilgimerkezi.khas.edu.tr

Yeni Yayınlar

Jason Statham, Luke Evans, David Morrissey, Aidan
Gillen, Paddy Considine, Chris Wilson, Alex Lanipekun,
Tüm Kadro >>

Erişim için tıklayınız

Filmin Konusu:

Ken Bruen’in çok satan
romanından
uyarlanan
film durdurak bilmeyen
temposu ve sürükleyici
konusuyla
sizi
ekran
başına
kilitleyecek!
Uzlaşması zor, başına
buyruk dedektif Brant
(Jason
Statham
–
Tetikçi), polisleri hedef
alan
bir
seri
katili
yakalamak
üzere
kendisinin tam da zıttı
polis
memur
Porter
Nash’le (Paddy Considine
– The Bourne Ultimatum)
iş birliği yapmak zorunda
kalır.

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Zaman bir sonraki kurban için acımasızca ilerlerken
kahramanlarımız bu acımasız katili bulmak için Londra
sokaklarında altına üstünü getireceklerdir...

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız
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ORMAN GİBİ KÜTÜPHANE
Çin'in başkenti Pekin'de elektrik bağlantısı bulunmayan kütüphane, öğrencilere ve
kitap severlere doğanın içinde kitap okuma ve ders çalışma imkanı sunuyor.
Yaklaşık 158 bin dolara mal olan kütüphane, doğanın içinde kitap okuma ve ders
çalışma imkanı sunuyor.
7 AYDA İNŞA EDİLDİ
Tsinghua Üniversitesi Mimarlık Okulu'ndan Profesör Li Xiaodong'ın tasarladığı 175
metrekare büyüklüğündeki kütüphane, 7 ayda inşa edildi.
Yaklaşık 158 bin dolara mal olan kütüphanede, serin ama güneşli bir ortam yaratılmak
için camla kaplı dış yüzey 45 bin adet ağaç çubukla örtüldü.
Elektrik bağlantısı olmayan çevreci kütüphane, her gün saat 16:30'da kapılarını
kapatıyor.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kütüphane, haftasonları ise ücretsiz olarak herkese
hizmet veriyor. Çinliler, haftasonları bebekleri ile kütüphaneye gidiyor.

ENDNOTE EĞİTİM SEMİNERİ

Kaynak : http://www.haberdar.com/orman-gibi-kutuphane-3623167-haberi

EndNote etkin kullanımına yönelik olarak Kadir Has Üniversitesi’nde “Eğitim
Semineri” düzenlenecektir. 7 Ocak 2012 Pazartesi günü saat 10:00-12:30’ da
Kadir Has Kampüsü (Cibali), A Blok Galata Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

İSVEÇTE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI ARTIRMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
İsveç’in başkenti Stockholm’de insanların kitap okuma alışkanlığını daha da artırmak için, bazı metro
trenleri kitap resimleri ile dizayn edilerek, kütüphane havası verildi. Dünyanın en çok okuyan
milletlerinden biri olarak bilinen İsveçliler, kütüphanede oturuyormuş gibi tren yolculuğu yapacaklar.
Aralık ayı kitap okuma kampanyası için böyle ilginç bir yönteme başvurulduğunu söyleyen yetkililer,
kütüphane resimleri sayesinde trenin mistik bir havaya büründüğünü ve insanlarda daha fazla kitap
okuma hissi uyandırdığını söyledi.
Kaynak : http://www.bugun.com.tr/son-dakika/isvecte-kitap-okuma-aliskanligini-artirmak-icin-ilginc-yontem-haberi-122694

Asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan Yaşar Kemal,
1923 yılında Adana'nın Osmaniye İlçesi'ne bağlı Hemite
Köyü'nde doğdu. Henüz ortaokul sıralarındayken halk yazınına
duyduğu ilgi, onu folklor derlemeleri yapmaya yöneltti. O
dönemde şiirleri, Adana Halkevi'nin yayını olan "Görüşler
Dergisi" nde yayımlandı. Ortaokulun son sınıfındayken okulu
bırakmak zorunda kalarak; ırgatlık, amelebaşılık, pirinç
tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik, kütüphane
memurluğu gibi işlerde çalıştı. Bu arada Ülke, Kovan, Millet,
Beşpınar Dergilerinde, şiirleri görüldü. 1951 yılında İstanbul'a
yerleşerek, Cumhuriyet Gazetesi'nde fıkra ile röportaj yazarlığı
yapmaya başladı. "Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün"
başlıklı röportajıyla, Gazeteciler Cemiyeti Özel Başarı
Armağanı'nı kazandı.
O yıllarda öyküleriyle de ilgi çeken sanatçının, 1952
yılında "Sarı Sıcak" adlı öykü kitabı yayımlandı. İlk romanı
"İnce Memed" 1955 yılında çıktı. 1955-1984 yılları arasında
öykü, roman, röportaj ile makalelerinden oluşan 33 kitabı
yayımlandı. Yaşar Kemal, ilk romanı "İnce Memed" ile 1955
yılında Varlık Roman Armağanı'nı kazandı. 1974 yılında
"Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı yapıtı, Madaralı Roman
Ödülü'nü aldı. "Yer Demir Gök Bakır" Fransa'da 1977 yılında,
Edebiyat Eleştirmenleri Sendikası tarafından yılın en iyi
yabancı romanı seçildi. "Binboğalar Efsanesi", 1979 yaz
dönemi için Büyük Edebiyat Jürisi tarafından seçilen kitaplar
arasında yer aldı.
1982 yılında uluslararası Del Duca Ödülü'ne layık
görülen Yaşar Kemal, 1984 yılında Fransa' nın Légion
D'Honneur Nişanı'nı aldı. Yapıtlarında; Torosları, Çukurova'yı,
Çukurova insanının acı yaşamını, ezilişini, sömürülüşünü, kan
davasını, ağalık ile toprak sorununu,çarpıcı bir biçimde ortaya
koyan yazarın eşsiz betimlemeleri, eserlerinin en önemli
özelliğidir. 29 dilde yayımlanmış olan kitaplarıyla, dünya
yazınında çok önemli bir yeri vardır.

Khas Bilgi Merkezi’nde bulunan eserleri
için tıklayınız.
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“KADIR HAS ÜNIVERSITESI KONGRE MERKEZI KATALOĞU” YAYINLANDI
Kadir Has Üniversitesi, yüzlerce yıla yayılan tarih üzerine yerleşik yapıların nasıl
modern bir eğitim-öğretim, sanat-kültür ve spor kurumuna dönüşebildiğinin
mükemmel bir kanıtıdır. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kongre Merkezi ise
İstanbul’un en merkezi yerindeki konumuyla, ulaşım kolaylığı, tüm kampüse
yayılan kesintisiz internet bağlantısı, bünyesinde barındırdığı en son teknolojiyle
donanmış toplantı salonları ve sosyal tesisleriyle tüm kurum ve kuruluşların
kongre, toplantı, seminer, çalıştay, sergi ve resepsiyon ihtiyaçlarına donanımlı alt
yapısı ve teknik özellikleri ile ideal çözümler sunmaktadır.
İstanbul merkezden 1 saat mesafede deniz kıyısındaki konumuyla Kadir Has
Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü ise şehrin karmaşasından uzakta biraraya gelmek
isteyenlere ve özellikle şirket eğitimlerine çekici bir alternatif sunmaktadır.

9. YILINDA KADIR HAS ÖDÜLLERI, EĞITIM VE BILIM ALANINDA
SAHIPLERINI ARIYOR
Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atmış, toplumun gelişimine
katkıda bulunmuş kişi/kurumları tanıtmayı ve ödüllendirmeyi amaçlayan Kadir Has Ödülleri'nin
dokuzuncusu bilim-eğitim alanında 'Üstün Başarı Ödülü' ve 'Gelecek Vadeden Bilim İnsanı'
kategorilerinde verilecek.
Üstün Başarı Ödülü'nün 20 bin dolar ve berat, Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü'nün 10 bin
dolar ve berat olarak belirlendiği ödüllere aday gösterme ve son başvuru tarihi 4 Mart 2013 olarak
belirlendi. Ödül tüm katılımcılara açık olup, Ödül Şartnamesi Kadir Has Üniversitesi Genel
Sekreterliği'nden veya www.khas.edu.tr internet adresinden temin edilebilecek.
Kaynak : http://www.sabah.com.tr/Egitim/2012/12/11/9-yilinda-kadir-has-odulleri-egitim-ve-bilim-alaninda-sahiplerini-ariyorhaberi/

Sizin için
Seçtiklerimiz
Keyifle izleyebileceğiniz Korku, Komedi, Fantastik,
Macera, Dram ve daha birçok konuda yeni DVD filmler
gelmeye devam ediyor.

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Bilgi Merkezi (Cibali Merkez Kampüs)
Kadir Has Caddesi
Cibali / İSTANBUL 34083
Telefon : (212) 533 65 32
Fax : (212) 533 65 15
E-mail : bilgimerkezi@khas.edu.tr
Web adresi: www.bilgimerkezi.khas.edu.tr
Erişim için tıklayınız
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