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Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz,
Khas BM Bülten’in 13. Sayısına hoşgeldiniz. Yarıyıl tatilinin ardından başlayan yeni
dönemin ilk günlerinde yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız.
Bu sayımızda dünyadan iki ayrı kütüphane
hakkında bilgileri sizlerle paylaşmayı uygun
bulduk bu tanıtımları keyifle okuyacağınızı
umuyorum.
2012 – 2013 Bahar yarı yılının tüm
öğrencilerimiz için başarılarla dolu bir dönem
olmasını dilerim.

Bu sayımızda her sayımızda olduğu
gibi
Khas
Bilgi
Merkezi
koleksiyonlarına
yeni
eklenen
kitapları
ve
DVD’leri
sizlere
tanıtacağız. Üniversitemizde son
dönemde
gerçekleşen
önemli
faaliyetlerle
ilgili
bilgileri
de
ilerleyen bölümlerde bulabilirsiniz.

Saygılarımla…

Khas BM Bülten’in 13. Sayısının
konuk yazarı

Milan Kundera.

Kundera’nın kısa biyografisinin yanında Bilgi Merkezi koleksiyonlarında
yer alan eserlerinin listesini de ilerleyen bölümlerde bulabilirsiniz.

KHÜ BM Yer Numarası: PN1997 .A78 2012
Yönetmen: Michel Hazanavicius
Oyuncular:

Ertuğrul ÇİMEN
Khas Bilgi Merkezi Müdürü
İletişim : 0212 533 65 32 -1144
ecimen@khas.edu.tr
www.bilgimerkezi.khas.edu.tr

Yeni Yayınlar

Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman,
Tüm Kadro >>

Erişim için tıklayınız

Filmin Konusu:

2011 Cannes En İyi Erkek
Oyuncu
(Jean
Dujardin)Muhteşem
performansıyla
şimdiden
Oscar'larda adı geçen Jean
Dujardin bu filmde, sesli
filmlerin
piyasaya
çıkmasıyla kariyeri dibe
vuran
bir
aktörü
canlandırıyor. Hollywood,
sene
1927…
Erişilmez
karizmasıyla
George
Valentin hem izleyicilerin
hem
yapımcıların
göz
bebeği. Ancak sinemada
ses kullanılmaya başlayınca
bir gecede gözden düşüyor.
Yanında bitiveren gencecik
oyuncu
adayı
Peppy
Miller'ın
gözüyse
yükseklerde…

Konuşmasız, siyah-beyaz eski filmler gibi saniyede 22
kare çekilen Artist, sessiz filmlere bir saygı duruşu,
sinemaseverlere bir armağan…
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Müthiş Yenilikçi – Wildau Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
Wildau Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, kullanıcıları için geleceğin teknolojilerini
geliştiriyor. Kütüphane bu yenilikçi ruhundan ötürü “2012 Yılı Kütüphanesi” ödülünü
kazandı.
Wildau, Bahnhofstrasse, 10. Hol: 20. yüzyılın başında lokomotiflere vagonların takılıp
söküldüğü ve yüklendiği bu bina bugün sadece Brandenburg’daki Wildau kasabasını
değil, tüm dünyayı etkileyen mükemmel bir kütüphaneye ev sahipliği yapıyor.
Wildau Teknik Üniversitesi’nin kütüphanesi, cam ve çelik konstrüksiyonlarla
modern bir yapıya dönüştürülen, koruma altındaki tarihî tuğla binaya 2007’de
taşındı. Kütüphane, ortadaki agorayı çepeçevre kuşatan üç katta yer alıyor.
Bu etkileyici ve davetkâr ortamdan yalnızca kullanıcılar değil, 2012 Yılı Kütüphanesi
Ödülü’ne layık görülen kütüphanenin şevkle çalışan ekibi de büyük keyif alıyor.
30.000 Avro'luk Yılın Kütüphanesi Ödülü, her yıl Alman Kütüphaneler Birliği ve ZEITStiftung Ebelin und Gerhard Bucerius adlı vakıf tarafından veriliyor.
Kaynak : http://www.goethe.de/ins/tr/ist/wis/sbi/bid/tr10165038.htm

The Bicicloteca (Bike Library)-Evsizler İçin Bisiklet Kütüphanesi-Brezilya
Brezilya’da, sokakta yaşayan evsiz insanların bilgi ihtiyacını bisiklet kütüphanesi karşılıyor.
Robson Mendonça’nın fikriyle ortaya atılan ve adına The Bicicloteca (Bike Library)-Bisiklet
kütüphanesi verdiği bu hizmeti São Paulo’da yaşayan tüm halk, medya ve iş dünyasından
birçok kişi ilgiyle karşılıyor. Ağustos 2012′den bu yana sokaktaki insanların bilgi ihtiyaçları
bu araçla karşılanıyor ve bu hizmetle, geleneksel kütüphane hizmetlerinin gidemediği
yerlere kitabı, bilgiyi en basit ve en ucuz yolla götürmeyi amaçlamaktadırlar.
Brezilya’da Bicicloceta gittiği her yere şu mesajı taşımaktadır, ” Bir kitap hayatı
değiştirebilir.” Oluşturulan bu fikir “Libraries Without Borders (LWB)-Sınır Tanımayan
Kütüphaneler” organizasyonuna benzemekte, her koşuldaki insanların okumasına destek
olunmaktadır; örneğin Haiti’de ihtiyacı olan kişilere taşınabilir mobil kütüphaneler
sayesinde bilgi ulaştırılmaktadır. Dünya, yaratıcı kütüphaneler oluşturmak için gerekenden
çok daha fazla alana sahiptir.
Kaynak : http://www.bbyhaber.com/bby/2013/01/08/the-bicicloteca-bike-library-evsizler-icin-bisiklet-kutuphanesi-brezilya/

1 Nisan 1929’da şu an Çek
Cumhuriyetinin sınırları içerisinde bulunan Brno’da dünyaya geldi.
İlk piyano derslerini babası Ludvik Kundera’dan alan yazar, ilk
şiirlerini lisedeyken yazdı. Eğitimine Prag Sahne Sanatları
Akademisi’nde film ve senaryo yazarlığı bölümünde devam etmeye
karar verdi.
İkinci Dünya Savaşı ve Alman işgali altında gençliğini geçiren pek
çok Çekoslovakyalı gibi Marksist felsefeye ilgi duydu. Edebiyattaki
resmi kısıtlamalara karşı direnişi, “insan suratlı sosyalizm” isteyen
kısa süreli bir reform hareketi olan Prag Baharı’nın ileri gelen
isimlerinden biri olmasını sağladı. Edebiyat dünyasındaki en önemli
çıkışını, sonradan dünya çapında birçok dile çevirilen, “Varolmanın
Dayanılmaz Hafifliği” adlı romanıyla yaptı. 1998 yılında Philip
Kaufman yönetmenliğinde çekilen, kitapla aynı adı taşıyan filmde
Daniel Day-Lewis ve Juliette Binoche oynadı.
Kariyerinin ilk yıllarındaki baskılar yüzünden Kundera uzun süre
romanın bir politik malzemeden çok sanat eseri olması gerektiği
fikrini savundu. 90’lara gelindiğinde kitaplarını Fransızca olarak
yazmaya başlayan yazar, birçok yerde Franko-Çek olarak anıldı.
1982de Europa Literatura ödülünü almasını takiben 1983 yılında
Michigan Üniversitesinden fahri doktora aldı. 1985’te Kudüs
Ödülüne layık görüldü. Yazarın ünlü eserlerinden “Yavaşlık” 1996da,
“Kimlik” 1998de ve “Bilmemek” 2000 yılında yayımlandı. Edebiyatın
çeşitli dallarında toplam 16 eser vermiş olan yazar, son kitabı
“Perde”yi isminin Nobel adayları arasında geçtiği 2005 yılında yazdı.

Khas Bilgi Merkezi’nde bulunan eserleri
için tıklayınız.
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Kadir Has Üniversitesi Amfilerini Liselilere Açtı
Kadir Has Üniversitesi lise öğrencilerinin mesleki eğilim ve yönelimlerini belirlemelerine ve kariyerlerinde daha
isabetli kararlar alıp kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı olmak amacıyla, lise öğrencilerine
amfilerini açtı.
Lise öğrencileri (10-11 ve 12. sınıf olmak üzere) ayda bir kez gerçekleştirilecek olan ücretsiz üniversite derslerine
katılabilecekler. 20 Şubat, 6 Mart, 10 Nisan ve 8 Mayıs’ta yapılacak derslerin sonunda ise öğrencilere derslere
katıldıklarına dair serCibali Kampüsü’nde saat 15:00-17:00 arasında yapılacak “Üniversite’de Derse Girmek İster
misin?” adlı bu etkinlikte başvuru yapan öğrenci üç aşamadan geçecek.1. aşamada, mesleki eğilimlerini ölçmede
yaygın olarak kullanılan ‘Mesleki İlgi ve Yönelim Testi’ni (MIT) testi uygulanacak.
2. aşamada, uzman psikolojik danışman rehberliğinde sonuçları değerlendirilecek bu testle öğrenciler ilgi ve
eğilimi olduğu alanların arasında hangisine daha yatkın olduğunu tanıyabilecek; bu alanla ilgili mesleklerle ilgili
fikir sahibi olabilecekler.
3. aşamada ise meslek ve alanla ilgili üniversitede derslere girebilecek.tifikaları 8 Mayıs’ta düzenlenecek törende
takdim edilecek.
Kaynak : http://egitim.milliyet.com.tr/kadir-has-universitesi-amfilerini-liselilere-acti/egitimdunyasi/haberdetay/18.01.2013/1657146/default.htm

KSS Raporu'na Birleşmiş Milletler Ödülü
Kadir Has Üniversitesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarının yer aldığı ve Türkiye'de
yayınlanan ilk üniversite KSS Raporu olma özelliğine sahip 2010-2012 Khas KSS Raporu ile
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Yerel Ağı tarafından ödüllendirildi. Temeli
merhum Kadir Has'ın Türkiye'nin kalkınmasına yönelik eğitim ve sağlık alanlarında yaptığı değerli
yatırımlara dayanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) faaliyetleri, 2008'den bugüne Kadir Has
Üniversitesi'nde yürütülüyor.
Kaynak : http://www.haberler.com/kss-raporu-na-birlesmis-milletler-odulu-4221684-haberi/

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