BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
AYLIK ELEKTRONİK HABER VE İLETİŞİM BÜLTENİ
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2007 Yılı Yayın Sağlama
İşlemlerini tamamlamış ve 2662 adet yeni kitabı Merkez Kütüphane
Koleksiyonuna kazandırmıştır.
2007 yılında Yürürlüğe giren “Taşınır Mal Yönetmeliği” gereğince sağlanan kitapların
teknik işlemleri yapılamadığından henüz Merkez Kütüphanede kullanıma
sunulamamaktadır. Ancak kitaplardan yararlanmak isteyen kullanıcılarımıza (öğrenciler
hariç) kütüphanede inceleme ve fotokopi alma hizmeti ile acil ihtiyaç duyulan kitaplar için
minimum teknik işlem yapılarak (1) haftalığına ödünç alma olanağı sağlanmaktadır.
Kitap listesi için Web sayfamızdaki Web Ana Sayfa>>Kütüphane Hizmetleri>>Katalog
Tarama bölümümüzde yer alan “2007 Yılında Sağlanan ve İşlemde Olan Kitaplar”
başlığını kullanabilirsiniz.

Sayın kullanıcılarımız;
Veritabanlarından otomatik dosya indirme programları yardımıyla seri halde makale ve /
veya bölüm indirilmesi, lisans ihlali sayılmakta ve söz konusu kaynağın erişimi
engellenebilmektedir. Taylor and Francis veri tabanında seri makale indirilmesi saptanmış
ve tekrarı halinde ilgili tedbirlerin alınacağı bildirilmiştir. Böyle bir soruna yol açmamak
için, makaleleri bilgisayarınıza indirmede, bağlandığınız sistemin size sunduğu saklama
seçeneklerini kullanınız.
Elektronik kaynaklara uzaktan erişim sunucusu değişmiştir.
Ayrıntılı bilgi ve işlemler için Web sayfamızdaki Web Ana Sayfa>>Haberler>>Uzaktan
Erişim bölümümüzü kullanabilirsiniz

Google kütüphane oluyor
İnternet arama motoru Google, elektronik kütüphane çalışmalarını hızlandırdı. 100
milyona yakın kitabı sanal ortama taşıyıp, kullanıcılara bunları indirme imkânı verecek
proje için şimdiye kadar 1 milyona yakın kitabın tarandığı belirtildi. Google, bu iş için
anlaştığı Michigan Üniversitesi'nin kütüphanesindeki kitapları tarayıcıdan bilgisayara
aktarıyor.

Kitapların tam metnini arayın
Amacınıza uygun en iyi kitabı bulun ve ilginizi çeken yeni kitaplar keşfedin.
Ara
Kitap Arama web'de yapılan aramaya benzer şekilde çalışır. Google Kitap Arama
veya Google.com'da bir arama yapmayı deneyin. İçinde arama terimlerinizin
geçtiği bir kitap bulunduğunda, kitabın bağlantısını arama sonuçlarınıza eklenir.
Kitaplara online göz atın.
Kitap telif haklarına tabi değilse veya yayıncı izin verdiyse, kitabın önizlemesini,
bazı durumlarda ise tüm metnini görebilirsiniz. Kitap kamu malıysa, kitabın PDF
biçimindeki bir kopyasını indirmekte özgürsünüz.
Hızlı bir şekilde daha fazla bilgi edinin
Her türde ilgili bilgiyi hızlı bir şekilde bulabilmeniz için her kitap için referans
sayfaları oluşturulmuştur: kitap incelemeleri, web referansları, haritalar ve daha
fazlası.
Kitabı satın alın ... veya kütüphaneden ödünç alın
İstediğiniz kitabı bulursanız, nereden satın alabileceğinizi veya ödünç
alabileceğinizi görmek için "Kitabı satın al" ve "Bu kitabı ödünç al" bağlantılarını
tıklayın.

KÜTÜPHANE MÜZESİ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nin müzesinde
sergilenen eserler Türkiye’ye Armağan Projesi kapsamında dijital
ortama aktarılarak İnternet üzerinden araştırmacıların ve ziyaretçilerin
erişimine sunulmuştur.
Kitap listesine ve kitapların tam metinlerine erişmek için
“http://auhf.ankara.edu.tr/muze/ “ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Encyclopedia of Life

Dünyadaki tüm canlıların yer alacağı bir ansiklopedi niteliğinde,
çok gerekli bir internet sitesi düzenlendi "Encyclopedia of Life"
(Yaşam Ansiklopedisi) adını taşıyan bu site sayesinde istediğiniz
bitki ve hayvan türlerine ulaşabileceksiniz. Encyclopedia of Life
internetin en büyük projelerinden biri olma özelliğini
taşımaktadır. Bu sitede 1.8 milyon canlı -tüm bitkiler ve
hayvanlar- tek bir ansiklopedide kayıtlı olacak.

2017’den önce tamamlanması pek mümkün görünmeyen
ansiklopedinin yer aldığı www.eol.org adlı sitede şimdilik 30
bin sayfalık bilgi bulunmaktadır.

Kütüphanemizden Haberler
25 – 27 Nisan 2008 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan VIII.
ANKOS yıllık toplantısında Üniversitemiz, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanımız Sayın Sema Ayhan ve Kütüphanemiz personeli Sayın Serhat Gültekin
tarafından temsil edilmiştir. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi
“http://www.kdm.anadolu.edu.tr/ankos/ “ adresinden alabilirsiniz.

8-9 Mayıs 2008 tarihleri arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ev
sahipliğinde yapılacak olan “UNAK-OCLC Konsorsiyum ve Eğitim
Toplantısı”nda Üniversitemiz, Kütüphanemiz personeli Sayın İdris Karaaslan
ve Sayın Serhat Gültekin tarafından temsil edilecektir. Toplantı ile ilgili
ayrıntılı bilgiyi ”http://www.unak.org.tr/oclc7/index.html” adresinden alabilirsiniz.

Deneme Erişimi Başlatılan Veri Tabanları
Mary Ann Liebert veri tabanları 31 MAYIS 2008 tarihine kadar deneme erişimine
açılmıştır.
Bentham Veritabanı 10 HAZİRAN 2008 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.
Deneme Erişimi Devam Eden Veri Tabanları
ZENTRALBLATMATH

TANITIM KÖŞESİ

Eroin Güncesi
Kanat Güner
Altkültür Edebiyatı Dizisi
128 sayfa
ISBN: 978–975–9191–18–4
KDV dahil 9 YTL.
Uyuşturucu ve adım adım yaklaşmakta olan ölüm hiç bu kadar içerden, bu kadar sahici
ve alaycı anlatılmadı.
"Hey, millet, ben ölmeye karar verdim. Hiç kimseye hiçbir şey borçlu değilim ama son bir
iletişim denemesi yapmak istedim" diyen Kanat Güner, bu kitabı yazdıktan 13 ay sonra
öldü.
Beyoğlu'nda bir sinemanın tuvaletinde, kasığında iğne ile ölü bulunduğunda 28
yaşındaydı.
Muş'ta doğan, Güneydoğu'nun çeşitli illerinde büyüyen zeki, duyarlı ve çalışkan Kanat
Güner'in 17 yaşında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a gelmesiyle başlayan
Eroin Güncesi'nde, sarsıcı gerçekler son derece çarpıcı bir dille aktarılıyor.
Kanat Güner için Canlı Yayın adlı bir beste yapan Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin, kitabın
girişinde yer alan söyleşisinde, "Eroin Güncesi beni fena halde çarptı. İçinde yaşadığımız
dönemde, iletişim çağında, kız kitabını yazdı ve sonra da gözlerimizin önünde öldü. "Ben
geliyorum" diye diye, göz göre göre olan bir şey. Bunun içinde edebi bir yan da var; bu
kız anlatmak istediği şeyi ifade etmenin yolu olarak ölümü seçti sanki..." diyor. Tekin'e
göre Kanat'ın sesi milyon kez fazla çıkıyor, çünkü o gerçeğin içinden konuşuyor.
Onuncu yıl özel baskısı için, Eroin Güncesi'nin ilk yazımında adı geçen kahramanların
tamamının izi sürülmüş. Kitabın sonunda, yaşamını kaybedenlerin yanı sıra, hayatta
olanların bugün nerede ve ne durumda olduklarına dair bilgi yer alıyor.
Eroin Güncesi'nin gençler arasında kazandığı ayrıcalıklı konum, Kanat'ın ölmeden önce
giriştiği son iletişim denemesinde ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor.

İnternette gençlerin Eroin Güncesi ve Kanat Güner hakkında yazışmalarından:
- Eroin Güncesi, "dünya nasıl bir yerdir?" diye sorulduğu vakit başvurulması farz olan
yapıttır... Acı hiç böylesine ironik anlatılmamıştır.
- On kere okudum ve her seferinde beni uçurumlardan kurtardığına inanıyorum. Bu kitap,
okuyan herkesin hayatını değiştirmiştir bence...
- Bir eroin(wo)man'ın hayatını ve çektiklerini anlattığı kadar bu ülkeyi yönetenlere ve
ailelere gözyaşlarına boğan melek.
- Uzun zaman önce okumuştum, resmen dağılmıştım kitap bitince. Şimdi ne zaman
aklıma esse, açar yine okurum ve yine aynı şiddette dağılırım. gözyaşlarına boğan melek.
- Uzun zaman önce okumuştum, resmen dağılmıştım kitap bitince. Şimdi ne zaman
aklıma esse, açar yine okurum ve yine aynı şiddette dağılırım. (Tanıtım yazısından…)

