Yeni Gelen Yayınlar sayfa 7

Değerli KHAS’lılar,
BM Bülten’in ikinci sayısına hoşgeldiniz. Bu

detaylı bilgileri ve yeni alana ait görselleri ilerleyen Tüm kullanıcılarının taleplerini en iyi biçimde karşısayfalarda bulabilirsiniz.

sayımızda sizlere Khas Bilgi Merkezi hakkında

Bir diğer önemli gelişme lamayı hedefleyen Khas Bilgi Merkezleri günde ise Bilgi Merkezi koleksiyonlarındaki basılı yayın

bilgiler verecek, edebiyat ve kütüphanecilik alanında

13.5 saat, haftada 83.5 saat boyunca ayda ortalasayısının arttırılması çalışmalarının hız kazanması. ma 20.000 kullanıcıya

son bir ay içinde gerçekleştirilen ulusal ve

hizmet vermektedir. Bu bağlamda edebi, felsefi eserler ile Dünya ve Hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamak ve kalitesini Türk

uluslararası etkinlikleri paylaşacak, Bilgi Merkezi

klasiklerinden oluşan yüzlerce kitap sipariş arttırmak için sizlerin her türlü görüş, öneri ve edildi, bunun yanında tüm

koleksiyonuna yeni eklenen kitaplardan ve

fakültelerimizden gelen taleplerinizi bekliyoruz. binlerce kitap isteği ve yüzlerce DVD talebi de

DVD’lerden örnekler vereceğiz. Khas Bilgi Merkezi
ile ilgili en önemli gelişme ilk sayımızda duyurusunu
yaptığımız “yeni Bilgi Merkezi” yapım ve tadilat

sipariş aşamasında. Son bir ay içinde koleksiyon

çalışmalarında artık son aşamaya gelmiş olmamız,

larımıza eklenen yeni kitap ve DVD’lerden sizin

büyük bir hızla sürdürülen bu çalışmalar hakkında

için seçtiklerimiz BM Bülten’in içinde yer almakta.

Saygılarımla,

Ertuğrul Çimen

Yeni Bilgi Merkezi Çok Yakında
Hizmete Açılıyor

Bilgi Merkezi’nin tadilat çalışmaları son
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aşamasına geldi. Yaklaşık 2 aydır sürdürülen
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Sizin Görüşleriniz...
İş, güç gereği güzelim romanlar için
ayırdığım vakit tasarım kitaplarına gidiyor

İstanbul, 7 bin 500'den fazla eser ile 1.000'i

malesef, o kitaplar da güzel tabide romanın

aşkın yazarın edebiyat ve edebiyat kuramına

yerini tutmuyor.Özellikle birinci sınıftan

ilişkin eserinin çağdaş bir ortamda sunulduğu

mezuniyete kadar olan periyotta bu

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze

kitaplardan kafayı kaldırmamak lazım,bizim

Kütüphanesi'ne kavuştu…

...
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Yeni Bilgi Merkezi Çok Yakında
Hizmete Açılıyor
Yeni Bilgi Merkezi’nin tadilat ve yenileme

Bilgi Merkezi’nin tadilat çalışmaları

çalışmaları son aşamasına geldi. Yaklaşık

son aşamasına geldi. Yaklaşık 2 aydır

2 aydır sürdürülen yoğun çalışmalar çok

sürdürülen yoğun tadilat ve düzen-

yakında tamamlanacak. Yeni Bilgi Merkezi’nde kitap kapasitemizi yaklaşık %40

leme faaliyetleri çok yakında

oranında arttıracağız, yaklaşık 200’den

tamamlanıyor.

fazla kişinin aynı anda çalışmasına olanak
verecek biçimde planlanan yeni alan,
kullanıcılarımızın bütün araştırma ve
çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde
tasarlanıyor. Çok özel bir proje olarak
yürütlen çalışmalara ait fotoğrafları sizlerle
ilk kez paylaşıyoruz.
Klasikle modernin iç içe olduğu yeni
alanımaza bir an önce kavuşmayı umuyor
ve heyecanını yaşıyoruz.

Khas Bilgi Merkezi’nde Bilgiye
Erişim Kolaylaşıyor

Khas Bilgi Merkezi’nin elektronik

EDS’ye Khas Bilgi “Elektronik Dergi Listesi” seçeneği Merkezi’nin web sayfasından

koleksiyonlarında toplam 33 adet

ulaşabil-kullanıldığında ise Khas Bilgi Merkezi’nin mektedir. Web sayfasındaki “tarama”

veritabanı üzerinden erişilebilen yaklaşık

erişimine açık olan yaklaşık 25000 alanında bulunan “Elektronik Kaynaklar derginin

85000 kitap, 25000 dergi yer almaktadır.

hangileri olduğu görüle-bilmekte Toplu Arama” seçeneğini kullanarak ve bu dergilerin

Bu kadar büyük bir koleksiyonda arama

içeriğine erişilebilmektedir. anahtar sözcük, yayın adı, yazar adı ile KHAS bilgi

yapmak ve ihtiyaç duyulan bilgi kaynak-

Merkezi’nin tüm elektronik koleksiyonlarında arama yapılabilmekte.

larına ulaşmakta zaman zaman sorunlar
yaşanmakta.
Kütüphaneler ve bilgi merkezleri bu
sorunu ortadan kaldırmak için Google
mantığı ile çalışan “ortak arama motorları”
kulanmakta. Bu özellikte bir ürün olan
“Ebsco Dicovery Service (EDS)” yaklaşık
bir aydır Khas Bilgi Merkezi tarafından
deneme amaçlı olarak kullanılmakta. ilgili
her türlü görüş ve önerilerinizi bzilerle
paylaşmanızı bekliyoruz.

Şu anda deneme amacıyla erişime açılmış olan Ebsco
Discovery Service (EDS) ile ilgili her türlü görüş ve
önerilerinizi bizilerle paylaşmanızı bekliyoruz.

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi Gülhane
Parkında Açıldı

İstanbul, 7 bin 500'den fazla eser ile 1.000'i aşkın yazarın

Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Bilge Kula’nın

edebiyat ve edebiyat kuramına ilişkin eserinin çağdaş bir ortamda

yanı sıra Doğan Hızlan, Gülten Dayıoğlu, Cengiz Bektaş, Adnan

sunulduğu Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'ne

Binyazar başta olmak üzere edebiyat dünyamızdan çok sayıda

kavuştu…

yazar ve şair de yer aldığı açılışta dünyaca ünlü piyanistimiz Gülşin
Onay da eşsiz bir resital verdi.

Dünyanın farklı ülkelerinde Anne Frank, Victor Hugo, Charles
Dickens ve Ernest Hemingway gibi dünyaca ünlü edebiyatçıların

Edebiyatın farklı dallarında Türkiye'de yayınlanan eserler,

eserlerinin sergilendiği edebiyat-müze evleri Türkiye'de de hayat

Osmanlı'dan günümüze estetik ve edebiyat konusunda başvuru

buluyor…

niteliğindeki kaynaklar, Türkçeden yabancı dillere çevriler, 7 bin
500'den fazla kitap ile 107 edebiyat ve sanatla ilgili süreli yayının

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı edebiyat müzeleri projesi

basılı versiyonlarının yer aldığı müze kütüphane kafe ve kafeterya-

kapsamında İstanbul'a yeni bir kültürel mekan daha kazandırıldı…

larıyla aynı zamanda çağdaş bir kültürel mekan olarak da edebiyat

Gülhane Parkı'nda yer alan Alay Köşkü'nde Ahmet Hamdi

meraklılarına hizmet edecek.

Tanpınar ismiyle hazırlanan müze kütüphanenin açılışı 12 Kasım
2011’de Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından
yapıldı.

GÜLHANE PARKI EEBİYAT
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ OLDU

Ahmet Hamdi Tanpınar ismini yaşatacak olan mekanda Tanpınar'a
ilişkin objeler, kitaplar, el yazmaları, orijinal eserlerin birebir
basımları ile birlikte Tanpınar, Yahya Kemal, Necip Fazıl
Kısakürek, Nedim, Orhan Pamuk, Nazım Hikmet büstleri ve
özgeçmişlerini anlatan köşeler yer alıyor. Ülkemizde edebiyat
konusunda ödül alan eserlerin sergilendiği mekan aynı zamanda
“Edebiyatçılar Kahvesi” niteliği de taşıyor.
Müze kütüphanenin açılışı 12 Kasım 2011’de Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından yapıldı.
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İstanbul Edebiyata Doydu

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi,
İBB Kültür Müdürlüğü ve Kültür AŞ'nin
katkılarıyla, 5-10 Aralık 2011 tarihlerinde
Sultanahmet’te, Kızlarağası Mehmed Ağa
Medresesi’nde 3. İstanbul Edebiyat
Festivali gerçekleştirildi. Toplam 6 gün
süren festivalde, atölye çalışmalarından
açıkoturum ve panellere, film gösterimlerinden konsere, sergilerden ödül törenine
20 farklı etkinlik yer aldı.

Tanınmış 44 edebiyatçı, akademisyen,
uzman ve sanatçının yer aldığı festival, bir
hafta boyunca İstanbullu edebiyatseverleri
Sultanahmet’in tarihî atmosferinde
ağırladı. Festival 10 Aralık’ta, Türk
edebiyatına şiir, roman, hikâye ve deneme
alanlarında önemli katkılarda bulunan 4
edebiyatçının da ödüllendirildiği “2011
Edebiyat Mevsimi Büyük Ödülleri” ödül
töreniyle son buldu.

Detaylı bilgi ve Festival programı için
http://www.edebiyatmevsimi.org/

Tanınmış 44 edebiyatçı, akademisyen, uzman ve
sanatçının yer aldığı festival, bir hafta boyunca
İstanbullu edebiyatseverleri Sultanahmet’in tarihî
atmosferinde ağırladı.

Online Information 2011
Konferansı Gerçekleştirildi
Dünyanın en büyük elektronik yayıncılık
fuarı 29 Kasım – 1 Aralık 2011 tarihlerinde
Londra’da gerçekleştirildi. Elektronik
yayıncılık, kütüphane otomasyon
sistemleri vb. alanında faaliyet gösteren
100’den fazla firmanın katıldığı konfearnsı
binlerce katılımcı takip etti. Elektronik
yayıncılık, e-dergiler, e-kitaplar, kütüphane
otomasyon yazılımları alanındaki son
gelişmelerin tanıtıldığı konferans 3 gün
sürdü. Köklü bir geleneğe sahip Online
Information konferansına bu yıl ilk kez bir
Türk firması olan Hiperlink stand açarak
katıldı.

Detaylı bilgi için
http://www.online-information.co.uk/

Köklü bir geleneğe sahip Online Information
konferansına bu yıl ilk kez bir Türk firması olan
Hiperlink stand açarak katıldı.

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.

Daha çok Tasarım kitapları
BERK BÜYÜKSEZER

İş, güç gereği güzelim romanlar için ayırdığım vakit tasarım
kitaplarına gidiyor malesef, o kitaplar da güzel tabide

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik

romanın yerini tutmuyor.Özellikle birinci sınıftan mezuniyete

Tasarım 4. Sınıf Öğrencisi

kadar olan periyotta bu kitaplardan kafayı kaldırmamak
lazım,bizim meslekte sürekli yeni şeyleri kurcalamak
öğrenmek gerekiyor. Bununla orantılı olarakda ustalık artıyor
e bakmak için de kitap gerek doğal olarak, bu konuda biraz
sıkıntı yaşıyoruz çünkü tasarım kitapları epey pahalı.
Kütüphanede faydalandığım birkaç kitap oldu ama tabi bunun
bir ucu olmadığı gibi yeterli diyebileceğim bir miktarda da
değil ne yazık ki. Gerçi kütüphanenin eksiklerini fark edip
bunları gidermek için hızla ve istikrarla ter döktüğünü görmek
güzel, söylediğinizin dikkate alındığını bilmek bir öğrenci için
oldukça keyifli bir durum.
Bu sene okuldaki son senem bu yüzden artık benim için çok
mu geç bilmiyorum tabi ama, kütüphanede kitaplarla ilgili
sohbetlerin yapıldığı bir kulüp olsa hiç de fena olmaz sanki.
Ben böyle birşey isterdim en azından, okuduğum bir kitapla
ilgili diğer insanlarında o konuda fikirlerini almak hoş olurdu.

..............................................................................

Bu tarz şeyler paylaşınca daha da keyifli hale geliyo bence.

.........................................................................
Son olarak kütüphanede görevli oraya emeğini veren
çalışanlarınada işlerinde kolaylık diliyorum, diğer üniversite
kütüphanelerinde çalışan ekiplerden çok daha yüksek bir
performans sergilediklerini öğrendim, emeklerine sağlık.
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