Khas Bİlgİ Merkezİ Bültenİ
http://www.facebook.com/pages/Khas-Bilgi-Merkezi/324073284282154?ref=hl

Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz,
BM Bülten’in 15. sayısına hoşgeldiniz. Yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız. Khas
Bilgi Merkezi’nde 2012 yılında isim değişikliği ve taşınmaya başlayan değişim süreci
devam ediyor. Bu kapsamda, kullanılmakta olan kütüphane otomasyon programı
BLISS yazılımının yerine uluslararası bir kütüphane programı olan Symphony satın
alındı.
Bilgi Merkezi otomasyon programı ile ilgili
çalışmalarımızın
yanında
basılı
kitap
koleksiyonumuzu
hızla
geliştirmeye
devam
ediyoruz, Ocak 2013 döneminde talep edilen
toplam 3000 adet yayının sipariş işlemleri
tamamlanmak üzere.

Bir süredir testleri ve kayıt aktarım
işlemleri sürdürülen yeni program çok
yakında kullanılmaya başlanacak.
Yeni programın kullanıcı klavuzları
hazırlandı, detaylı bilgilerin yer aldığı
klavuzlar kısa süre içinde tüm Bilgi
Merkezi kullanıcılarına ulaştırılacak ve
Bilgi
Merkezi
web
sayfasında
yayınlanacak.

Yeniden birlikte olmak dileği ile …
Saygılar,

Yeni otomasyon sisteminin kullanıcılara sunduğu en önemli yenilik bilgi
hizmetlerine mobil cihazlar üzerinden erişimin çok daha kolay olması. Yeni
programımızı bir an önce hizmete sunabilmek için yoğun bir çalışma
içindeyiz.

KUKLA

Khas BM Yer Numarası: PN1997 .K85 2012
Yönetmen: Jodie Foster.
Oyuncular; Mel Gibson, Anton Yelchin, devamı…

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

Yeni Yayınlar

Filmin Konusu

Ödüllü
oyuncu
Jodie
Foster'ın yönetip oynadığı
filmde Oscarlı oyuncu Mel
Gibson başrolü kendisiyle
paylaşıyor.
The
Beaver,
yaşadığı
sıkıntı
dolu
günlerden sonra hayatını ve
ailesini yeniden keşfe çıkan
bir adamın hem esprili hem
de duygu yüklü hikayesini
anlatıyor...

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Walter Black (Mel Gibson),
bir zamanlar başarılı bir
işadamı ve iyi bir aile babası
iken,
şimdilerde
ciddi
anlamda
depresyonla
boğuşan biri... Eski mutlu
günlerine kavuşmak için her
yolu
deneyen
Black,
sonunda
el
kuklası
şeklindeki
bir
oyuncak
kunduz
sayesinde
insanlarla iletişim kurmaya
başlar.

Bir anda başarısını yeniden elde ediyor ve hayata yeniden
gülüyor gibi olur ama bu kukla hayatını mı kurtaracaktır yoksa
onu daha büyük bir bunalıma mı itecektir..
Kaynak: http://www.beyazperde.com/filmler/film-140487/
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Yeraltı kütüphanesi

New York’un boş kütüphanelerine hareket katmak için 3 öğrencinin geliştirdiği bir proje. Miami
Ad okulu öğrencileri Max Pilwat, Keri Tan ve Ferdi Rodriguez’in çıkış noktası, metroda internetin
çekmemesi fikri olmuş. İnternetin gelişiminden beri kütüphaneleri ihmal eden New Yorklular,
böylece hem akıllı cihazları üzerinden bir şeyler yaparak oyalanıyorlar, hem de kütüphanenin ve
kitapların tanıtımı yapılmış oluyor.
Projede metroya binenler, bir reklam panosundaki kodu taratıyorlar. Ardından bedava ve tek
okumalık bir dijital kitabın sadece 10 sayfasını, ellerindeki akıllı cihaza indiriyorlar. Metrodan
çıkarken de, kitabı okuyabilecekleri en yakın kütüphanenin lokasyon bilgisi gösteriliyor. Proje
sponsor arıyor.
Kaynak : http://webtv.radikal.com.tr/Turkiye/3060/yeralti-kutuphanesi.aspx

49. Kütüphane Haftası etkinlikleri
49. Kütüphane Haftası kutlamaları, 25 Mart
2013 Pazartesi günü Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreni
ile
başladı.
Kutlamalar,
hafta
boyunca
İstanbuldaki kütüphanelerde çeşitli etkinliklerle
devam etti.
Hafta kapsamında Kadir Has Üniversitesi ev
sahipliğinde
gerçekleştirilen
“Bilgi
Merkezlerinde
(Kütüphanelerde)
Finansal
Planlama
ve
Denetim:
Maliyetleme
ve
Bütçeleme Konferansı” adlı etkinliğe ait poster
de
yanda
yer almaktadır. 49. Kütüphane
Haftası ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için
lütfen tıklayınız.

Gezici Kütüphaneler hakkında bir belgesel
Bangladeşli mimar Mohammed Rezwan muson yağmurları zamanında bile köylere kitap götürebilen
yüzen kütüphaneler tasarlıyor.
Moğol çocuk kitapları yazarı Jambyn Dashdondog yaz aylarında iki karton dolusu kitabı çocuklar
okuyabilsin diye ücra platolara taşıyor. Kenyalı kütüphaneci Abdullahi Osman deve kervanının sırtına
yüklediği kitap dolusu sandığı Somali sınırındaki göçebelere götürüyor.
Sıcak, rüzgâr, yağmur demeden Kenya'nın tozlu patikalarında yürüyerek, Bangladeş'in nehirler
bölgesinde tekneyle, Moğolistan'ın yüksek platolarında cip ve yak arabalarıyla uzun yolculuklarını
sürdürüyorlar. Sınır tanımayan okuma sevgisi ve bilgiye saygı üzerine çekilmiş bir film; kitap üzerine
bir methiye. Detaylı bilgi için tıklayınız.
1913'te Cezayir’de doğdu. Babası
Alsace'lı yoksul bir işçiydi, annesinin okuma-yazması yoktu. Yoksulluk ve
acılarla dolu bir hayat sürdü. 1918'de ilkokula başladı. Öğretmeninin
yardımıyla burs kazanarak 1923'te liseye yazıldı. Yüzme, boks gibi sporlarla
uğraştı. 1930'da vereme yakalanınca sporu bırakmak zorunda kaldı. Cezayir
Üniversitesi'nde felsefe bölümüne yazıldı. 1934 yılında evlendi. İki yıl sonra
boşandı. 1936'da yüksek öğrenim diplomasını aldı. Üniversitede kalıp
bilimsel kariyer yapmayı amaçlıyordu. Ama hastalığı izin vermedi. 1930'larda
Fransız düşünürlerin kitaplarını okumaya başladı. Cezayir'deki genç solcu
aydınlar arasına katıldı. 1934-1935 arasında Komünist Partisi üyesi oldu.
İşçi Tiyatrosu için oyunlar yazdı, yönetti. 2'nci Dünya Savaşı'ndan önce Alger
Republicain gazetesinde başyazarlık, yayın yönetmen yardımcılığı, politika
muhabirliği
yaptı,
kitap
eleştirileri
yazdı.
Kabilya
bölgesindeki
Müslümanların sorunlarını inceleyen bir yazı dizisi hazırladı. Ardından
1940'ta Paris'e yerleşti. Paris'te günlük Combat gazetesinin yayın yönetmeni
oldu. Gazetecilikle ilgisini kesip kitaplarına döndü. İlk romanı "Yabancı"
1942'de yayınlandı. İkinci romanı "Veba" 1947'de basıldı. Bu eser
Camus'nun düşüncesinin temelini yansıtır. Romandaki kişiler, veba salgınına
karşı verdikleri savaşta başarısız olacaklarını bile bile yılmadan çalışırlar.
Camus, insanın değerini ve insanlar arası kardeşliği, amansız bir hastalığın
perde önünde anlatır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yalnız Fransa'da değil,
Avrupa ve tüm dünyada kendi kuşağının sözcüsü, sonraki kuşakların yol
göstericisi oldu. Özellikle insanın kendisine yabancı bir evrendeki yalnızlığı,
bireyin kendisine yabancılaşması, kötülük, herşeyin ölümle sona ereceğini
bilmenin yarattığı bunalım gibi duyguları ele aldı. Savaş sonrasında
aydınların içine düştüğü yabancılaşma ve düş kırıklıklarını tüm ayrıntılarıyla
yansıttı. Hem Hıristiyanlığın hem Marksizmin katı yönlerini reddeden liberal
bir insancılığın temellerini çizdi. 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.
1960'ta yayıncısı Gallimard ile birlikte geçirdiği bir otomobil kazasında
yaşamını yitirdi.
Kaynak : http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3470

Khas Bilgi Merkezi’nde bulunan eserleri
için tıklayınız.
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Richard Smeets'in sergisi açıldı
Hollandalı çağdaş sanatçı Richard Smeets'in sergisi 10 Mayıs'a kadar Rezan Has Müzesi'nde
olacak. Hollandalı çağdaş sanatçı Richard Smeets'in "Yüzleşmeler: Birey ve Hayat" adlı sergisinin
açılışı Rezan Has Müzesi'nde yapıldı. 120 tablo ve 5 heykelin yer aldığı sergide sanatçı "Table
Talk" (2007-2010) ile "The Music Project" (2011-2012) başlıklı serilerini sunuyor. Smeets
sergisine verdiği "Yüzleşme" başlığıyla aslında 'iletişim'e işaret ediyor. İki farklı durumun, doğu
ile batı gibi, birbiriyle karşılaşmasından, etkileşime geçmesinden doğan, ortaya çıkan
yüzleşmelere işaret ediyor.
Smeets'in "Table Talk" ve "The Music Project" başlıklı soyut çalışmaları her ne kadar bağımsız iki
proje gibi görünse de aslında biri diğerini doğurmuş. "Table Talk" serisi tamamen kişisel bir
hikayeye dayanıyor. Smeets şöyle anlatıyor bu serinin doğuşunu: "Temeli bana dokunan, benden
kaynaklı bir proje bu. Aslında yine yüzleşmeye işaret eden bir seri. Bir akşam evde
arkadaşlarımla yemek masasında oturmuş sohbet ederken bir tartışma doğdu. Dostluklar
bozuldu... Karşınızdaki kişi ne kadar yakın dostunuz olsa da ne hissettiğini ya da tam olarak ne
söylemek istediğini kesin olarak bilemiyorsunuz. Dolayısıyla o tartışmadan ve bozulan
arkadaşlıkların ardından bu seriye başladım. Çok kişisel bir deneyimle başlayan bir proje oldu.
Burada da bir yüzleşme söz konusu. İnsanın hem kendisiyle hem karşısındaki kişiyle
yüzleşmesi..."
Kaynak : http://www.milliyetsanat.com/haberler/plastik-sanatlar/richard-smeetsin-sergisi-acildi/1628/8#.UUqYWeRTB2Y

Kadir Has’ta sertifikasyon programı
Kadir Has Üniversitesi ve Vodafone Red Academy işbirliğiyle hayata geçirilen “Data
Everywhere!” Sertifikasyon Programı’nın ikinci dönemi başladı. 8 hafta sürecek “Data
Everywhere” Sertifikasyon Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifika
almaya hak kazanırken; en başarılı 5 öğrenci ‘Discover Genç Yetenek Programı’nın ön
süreçlerine katılım hakkı da elde edecek.
“Data Everywhere” Sertifikasyon Programı kapsamında, Kadir Has Üniversitesi 3. ve 4.
Sınıf Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden seçilen 50
öğrenci, 8 haftalık bir sertifika programı dahilinde Network ve IP konularında eğitim
alacak. Sertifika Programı; teknoloji fonksiyonundan 19 eğitmen tarafından hazırlanan
içerikle, haftada yarım gün olarak devam edecek.
Kaynak : http://www.egitimhaber.com/kadir-hasta-sertifikasyon-programi/

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

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Kaynak : http://karikatur7.blogspot.com/2012/01/6-kisiye-1-kitap-yigit-ozgur.html

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

Erişim için tıklayınız
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