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Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz,
BM Bülten’in dokuzuncu sayısına hoş geldiniz.
Khas Bilgi Merkezi olarak yaz aylarını 2012 –
2013 dönemine daha iyi hazırlanabilmek için son
derece yoğun bir tempoda çalışarak geçiriyoruz.
Mayıs 2012 sipariş döneminde talep edilen 5000
civarında kitap ve DVD’nin sipariş işlemleri
tamamlandı, gelecek dönemde çok daha yeni ve
geniş bir koleksiyonla hizmet verecek olmanın
heyecanını yaşıyoruz.
Khas Bilgi Merkezi’ni gelecek dönemlere
hazırlayabilmek için yürttüğümüz yoğun
çalışmaların
yanında
geleceğin
kütüphanecilerinin yetişmesi için de var
gücümüzle çalışıyoruz, bu kapsamda farklı
üniversitelerin “Bilgi ve Belge Yönetimi”
bölümlerinde eğitim gören 8 kütüphaneci
adayının staj eğitimleri Khas Bilgi Merkezi’nde
devam ediyor.

2012 LYS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından
başlatılan
Günleri

Kadir

HasÜniversitesi

kapsamında

Tanıtım

yürütülen

tanıtım

Yeni

faaliyetlerinde Khas Bilgi Merkezi ziyaretleri
önemli bir yer tutuyor. Yapacakları tercihlerle
geleceklerini

şekillendirecek

tüm

adaylara

başarılar diliyorum
Temmuz ayının ilk yarısında bizim açımızdan
üzücü bir haber aldık, yaklaşık bir buçuk yıldır
Khas Bilgi Merkezi ekibinde yer alan çalıma
arkadaşımız
görevlendirme

Eyüp

ULUGÖL

nedeniyle

yeni

Kadir

bir
Has

Üniversitesi’nden ayrılma kararı aldı, kendisine
değerli katkıları için teşekkür ediyor, bundan
sonraki hayatında başarı ve esenlikler diliyorum.
Saygılarımla,

Mayıs 2012 yayın talep döneminde öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından talep edilen 1928 adet
Türkçe, 1620 adet İngilizce kitap ve 303 adet DVD film’in gerekli kontrolleri yapıldı ve satın onayları
alınarak siparişleri verilmeye başlandı.

www.bilgimerkezi.khas.edu.tr
KHÜ BM Yer numarası : PN1995.9.C55 S86 2012
Yönetmen : Adem Kılıç
Oyuncular : Oyuncular: Alper Kul, Aslıhan Güner, Ruhi
Sari, Salih Kalyon, Altan Erkekli,Tarık Ünlüoğlu, Zafer
Engin, Necip Memili, Ayşegül Günay,Gülenay Kalkan
Yapım Yılı : 2011 - Türkiye
İMDB Puanı : - / 4.0
Türü : Komedi
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Erişim için tıklayınız

Filmin Konusu : Temel Karadeniz'de yaşayan saf ve
hayallerinin peşinden giden bir delikanlıdır e bu haliyle
herkesin alay konusudur. Kalbinin sesini dinleyen beş

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

Erişim için tıklayınız

parasız Temel, Trabzon'un en bilindik ve zengin ailelerinden
Yücesoyların kızı Zuhal'e aşık olur. Zuhal'i babasından
isteyen Temel'i Hıdır Yücesoy kapı dışarı eder. Sevdiğine
ulaşamayan ve hayalleri yıkılan Temel, arkadaşı Turgay'ın
Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihara giriştiğini
öğrenir. Arkadaşını vazgeçirmek için manastırın çatısına
çıkan Temel, Turgay'ı ikan etmek yerine kendisi de intihar
etmeye karar verir. Onları çatıdan indirmeye çalışan
polislerden Sümela

Manastırı'nda

büyük

saklandığını öğrenen Temel intihar

bir

hazine

etmekten cayıp,

bahsedilen hazineyi aramaya başlar. Bu sayede hem zengin
olacak hem de Zuhal'e olan aşkını ispatlayacaktır...

Robot Kütüphanenin
görsel bir anlatımı

Yeraltındaki Bilgi Kaynağı
Robot Kütüphane
Zc kategorilerinde c
Kitaplar insanlar için
vazgeçilmez bir eğitim
aracı, yapılan
araştırmalara göre
kütüphanelerinin
karşısında hiç beklenmedik
bir sorun ortaya çıkmaya
başladı. İşte bu sorun kitap
fazlalığı.
Basılı kitap koleksiyonları çığ gibi büyüyor ve bu kitapları insanların
faydalanabileceği bir şekil de saklamak hayli güç bir durum haline
geldi. Geçen senenin Haziran ayında Chicago Üniversitesi'ndeki
Mansueto Kütüphanesi bildiğimiz kütüphane raflarından yedi kat az
yer kaplayan ve 3,5 milyon kitap depolayabilen bir robot sistemini
hizmete soktu.
Sistem şöyle çalışıyor. Kütüphaneciler kitapları Dewey ondalık
sistemine değil, boylarına göre sıralıyorlar. Boeing, Ford ve IBM için
otomatik parça ve depolama teslim sistemleri geliştiren bir firma olan
Dematic'in mühendisleri bu iş için yer altında beş robot vincin
yönettiği beş katlı bir depolama alanı inşa etmişler. Dematic dünya
çapında 17 otomatik kütüphane sistemi geliştirmiş ancak Chicago
Üniversitesi'ndeki bunların en karmaşığı. Şirket şu anda üç
kütüphanenin daha inşaatını sürdürüyor.

Robot Kütüphanenin Çalışma Mantığı Şu Şekilde
KİTAP TALEBİ
Bir kütüphane kullanıcısı çevrimiçi kart kataloğundan kitap talep ettiği
zaman katalog bu isteği Dematic sistemine bildiriyor. Sistem de kitabın
hangi raftaki hangi bölmenin hangi gözünde yeraldığını belirliyor.

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

KİTAP BULMA
Kitap deposunda dört robot vinç her birine iki sıra bölme düşecek şekilde
çalışıyor. Beşinci bir vinç ise geniş kitaplarla ilgileniyor. Tüm vinçler
yere döşeli raylar üzerinde hareket ediyorlar. Aslında otomobil
fabrikalarındaki üretim bantları için programlanmış olan mantık
denetçisi,vinçlerin hareketlerini koordine ederek onları doğru bölmeye
yönlendiriyor.Vinçler aynı anda hem yatay hem dikey hareket becerisine
sahip. Vinç doğru bölmeye ulaşınca, iki pin uzatıyor. Bu pinler de
bölmenin metal kulplarını yakalıyor. Ardından vinç, kitap bölmesini
platforma yüklüyor. Platform da deponun tavanındaki beş açıklıktan
birinden kitapları kitap ödünç verme masasına iletiyor.
TESLİM
Kitap, ödünç verme masasına gelince, kütüphaneciler bilgisayarlarının
ekranlarında istenen kitaba ve bu kitabın bölmenin hangi gözünde
olduğuna dair bir ileti görüyorlar. Bir kütüphaneci ilgili gözde kitabı
buluyor (bu ortalama 10-15 saniye sürüyor), bar kodu tarıyor ve bu da
kullanıcıya kitabın hazır olduğunu belirten bir e-posta gönderilmesini
sağlıyor. Kitap talebiyle kitabın teslimatı arasında geçen süre ortalama
beş dakika.
İADE
Kullanıcı kitabı iade edince kütüphaneci, bu kitapla aynı boyutta
kitapların bulunduğu bir bölme istiyor. Kitabı uygun göze koyuyor,tekrar
barkodunu tarıyor ve bölmenin depoya indirilmeye hazır olduğunu
belirten düğmeye basıyor. Kitapları Dewey ondalık sistemine değil de
boyutlara göre dizmenin bir avantajı daha var.
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Kaynak : http://www.trenddevri.com/yeraltindaki-bilgi-kaynagi-robot-kutuphane-yazisi-115.html#

Kütüphanecilik eğitiminin ikinci yılından itibaren
yapılması zorunlu olan staj için Khas Bilgi
Merkez’ini tercih ettiler.
Başvuran çok sayıda aday arasından seçilen
İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve
Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi
Bölümü’nde eğitim gören 8 öğrencinin staj eğitimi
iki dönem olarak Khas Bilgi Merkezi’nde devam
ediyor. 30 günlük staj süresince meslek eğitimi
alacak olan bu öğrenciler geleceğin yeni
kütüphanecileri olacak.

Yaklaşık 1.5 sene Khas Bilgi Merkezi’nde kütüphaneci olarak görev
yapan
Eyüp ULUGÖL girmiş olduğu KPSS sınavı sonucunda
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – Bilgi Merkezi’ne atanmıştır. Khas
Bilgi Merkezi ve çalışma arkadaşları olarak kendisine değerli
katkılarından dolayı teşekkür ediyor , yeni işinde ve hayatta başarılar
diliyoruz.

Sigmund Freud 1856 yılında Moravia, Freiberg Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu'da doğdu. (bugün Çek Cumhuriyeti) 1939 yılında
Londra’da 83 yaşında hayata veda etti.
Lisede Latince, Fransızca ve İngilizce öğrenirken kendi çabalarıyla da
İbranice, İspanyolca ve İtalyanca öğrendi. Başarılı bir öğrenciydi.
Başlangıçta istemediği halde Goethe’nin yapıtlarından etkilenerek tıp
okumaya karar verdi.
Üniversite yıllarında Yahudi düşmanlığıyla karşılaştı, okuldaki arkadaş
çevresinden dışlandı. 1876 yılında fizyolojist Brücke’nin laboratuvarına
girdi, burada anatomopatoloji ve insan sinir sistemi üzerine araştırmalar
yaptı. 1881′de tıp öğrenimini bitirdi. 1883′te dönemin ünlü beyin
anatomisi ve nöropatoloji uzmanı Dr. Theodor Meynert’in yönetiminde
psikaytri kliniğinde asistan olarak çalışmaya başladı. 1884′de kokain
üzerine bir inceleme yapmakla görevlendirildi. 1884′te kokainin analjezik
özelliklerini keşfetti, anestezik niteliklerini ise sezinledi. (Yaşamım ve
Psikanalız adlı yapıtında kokainin anestezik niteliklerini aslında bildiğini,
yalnız tıp çalışmalarını bıraktığından dolayı bunların başkaları tarafından
ortaya çıkarıldığını ileri sürer.)
Aldığı bir bursla 1885′te Paris’e gitti, Salpêtriê Hastanesi’nde, Jean Martin
Charcot’nun yanında staja başladı. Burada histerinin belirtilerini,
hipnotizma ve telkinin etkilerini gözlemledi. Charcot’dan çok etkilendi.
(Yaşamım ve Psikanaliz ‘de Charcot’ya ne kadar düşkün olduğu görülür)
Charcot’nun konferanslarını Almancaya çevirdi ve 1886′da yayımladı.
1886′da Paris’ten ayrılarak Berlin’e gitti. Burada çocuk nöropatolojisiyle
ilgilendi. Viyana’ya dönerek özel hekimliğe başladı. Sinir hastalıkları ve
histeri şikayetiyle kendisine başvuranlar üzerinde dönemin ünlü tedavi
yöntemlerini, elektroterapi ve hipnotizmayı uyguladı. 1887′de Dr.
Bernheim’in Telkin ve Telkinin Tedavideki Uygulamarı Üstüne adlı kitabını
çevirdi.
1908′te Viyana Psikanaliz Derneği kuruldu. Bu olay, Freud için bir dönüm
noktasıydı, Yaşamım ve Psikanaliz kitabında buna büyük yer verdi. Freud,
1910 – 1920 yıllarında Psikanaliz Üzerine, Bir Paranoya Vakası Özyaşam
Öyküsü Üzerine Psikoanalitik Gözlemler: Başkan Screber, Totem ve Tabu,
Narsizmin İncelenmesine Giriş, Yas ve Melankoli adlı eserleri yayımladı.

Sigmund Freud’un bütün
eserlerini Bilgi Merkezi’nde
bulabilirsiniz.

Oldukça yoğun geçen
Kadir Has Üniversitesi
tanıtım günleri
9 Temmuz – 5 Ağustos
tarihleri arasında
sürecek.
Khas tanıtım günleri'ne
gelen öğrenci adayları
özel kayıt indirim
fırsatlarından
yararlanabilecekler.

Sigmund Freud

Haz ilkesinin ötesinde
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Yayın Adı
The Freud-Jung letters : the correspondence
betwe

Rüyaların yorumu 2 = the interpretation of dreams

An autobiographical study

Moses and monotheism

Jokes and their relation to the unconscious

Psikanalize giriş

The basic writings of Sigmund Freud

Uygarlık, din ve toplum : grup psikolojisi, bir ya
On psychopathology : inhibitions, symptoms and
anx

Olgu öyküleri II

A young girl's diary

Leonardo da Vinci and a memory of his childhood

Totem ve tabu

Ruhçözümlemesine yeni giriş konferansları

Civilization and its discontents

Amatör psikanalizi 1926

The Ego and The Id

Düşlerin yorumu

Civilization and İts discontents

Yanılgılar ve düşler üzerine

Sanat ve sanatçılar üzerine

Greatness and limitations of Freud's thought

Bir yanılsamanın geleceği uygarlık ve hoşnutsuzlu

Sigmund Freud's mission : an analysis of his perso

Psikanaliz üzerine konferanslar

Yanılsama zinciri = (beyond the chains of illusion

Metapsikoloji : haz ilkesinin ötesinde ego ve id v
The interpretation of dreams

Psikopatoloji
Freud, Jews and other Germans : masters and
victim

The uncanny

A primer of Freudian psychology

The uncanny

The everyday life reader

The basic writings of Sigmund Freud

Freudianism and the literary mind

Delusion and dream : and other essays
General psychological theory : papers on
metapsych

Freudianism and the literary mind

Hazreti Musa ve tektanrıcılık

The Life and work of Sigmund Freud

Sanat ve edebiyat : Jensen'in 'Gradiva'sı Leonardo

The Life and work of Sigmund Freud

Cinsellk üzerine

The spirit in man, art, and literature

Ruhçözümlemesinin tarihi

Life and death in psychoanalysis

Dinin kökenleri : totem ve tabu Musa ve tektanrıcı

Eros and civilizatıon : a philosophical inquiry in

Beyond the pleasure principle

Eros and civilization : a philosophical inquiry in

The 'Wolfman'

Psikanalizde ilişkisel kavramlar : bir bütünleşme

The future of an illusion

The domestic economy of the soul : Freud's five ca

The future of an illusion

Ölüm İçgüdüsü : Bir Sigmund Freud romanı

Leonardo da Vinci : a psychosexual study of an in

The acoustic mirror : the female voice in psychoan

Beyond the pleasure principle : a study of the dea

The Freudian Fallacy : an alternative view of Freu

New introductory lectures on psycho-analysis

Sigmund Freud

The Freud reader

The Freudian slip : psychoanalysis and textual cri

Introductory lectures on psychoanalysis

Freud ve öğretisi

On the history of the psycho-analytic movement

Ruh yoluyla tedavi

Psikanaliz üzerine

The Life and work of Sigmund Freud

