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Haftanın Internet Önerisi

Nereden başlasam?

Ne izlesem?

Networking amaçlı sohbetler hem henüz öğrenciyken
sektörler hakkında bilgi almanızı hem de konunun
uzmanları ile tanışarak çevrenizi geliştirmenizi sağlar.
Önümüzdeki hafta düzenlenecek bu etkinlik de
perakende ve e-ticaretin geleceğini daha iyi
kavramınızı sağlarken yeni insanlarla tanışmanıza
aracılık edebilir. Siz de internetten network
sohbetlerini takip edip bu ücretsiz etkinliklere
katılabilirsiniz.

Ne okusam?

Askıda Ne Var, 2012 yılında kurulmuş, üniversite
öğrencilerine yemek, kıyafet, tiyatro bileti, konser
bileti, kitap, yurtdışı staj gibi ürün ve hizmetlerin
ücretsiz sunulmasını sağlayan bir sosyal girişim.
Gönüllü kişiler, üniversite öğrencileri için askıya
yemek bırakabilirken markalar ise kendi ürün ve/veya
hizmetlerini askıya bırakarak öğrencilere destek
sağlıyor. Girişimin amacı, bir üniversite öğrencisinin
ekonomik sıkıntılarından dolayı çalışmak zorunda
kalmadan, kendilerini en çok geliştirebilecekleri
alanlara
yönelebilmeleri.
Sistemde
ücretsiz
yemekten, tiyatro biletine, online kurslardan,
kitaplara kadar pek çok ürün ve hizmete ulaşabilmek
mümkün. Markaların sponsorluk desteği ve
yardımseverlerin askıya bıraktıkları ürün ve hizmetler
öğrencilerle buluşturuluyor. Askıya bir şey bırakmak
ya da ihtiyacınız olan bir şeye ücretsiz ulaşmak için
deneyebilirsiniz.
www.askidanevar.com/

Neden katılmalıyım?

“Fikrimi çalmaları mühim değil… Asıl mühim olan
kendi fikirlerinin olmaması.” Bu sözler çağının çok
ötesinde bir dâhinin sözleri. Nikola Tesla’nın filmlere,
romanlara ilham kaynağı olan başarı ve başarısızlık,
mutluluk ve mutsuzluk arasında gidip gelen çok ilginç
bir öz yaşam öyküsü var. Sırbistan’ın en prestijli
edebiyat ödülünün sahibi Tesla: Maskelerle Çevrili
Bir Hayat çağının ötesindeki bu mucidin, bir delidâhinin, sırlarla dolu bir adamın hikâyesini anlatıyor.
Vladimir Pištalo elektrik yüklü, eğlenceli üslubu ve
ustaca kurgusuyla hem biyografik roman türüne yeni
bir soluk getiriyor hem de hiçbir ayrıntıyı atlamadan,
Nikola Tesla’nın bilinmezlerle dolu hayatını
aydınlatıyor. Kitabı okurken Tesla’nın dehasını bir kez
daha takdir edecek, hayatı kalp kırıklıklarıyla ve
yoksullukla geçen bir adamın bitmek bilmez hırsına da
tanık olacaksınız. Okumanızı öneririz.

Sol Ayağım (My Left Foot)
Süre: 1saat 40 dakika (İngiltere, İrlanda)
Yönetmen: Jim Sheridan
Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Alison
Whelan
Doğuştan beyin felçli ve engelli olarak dünyaya gelen
Christy Brown hiçbir zaman hareketlerini kontrol
altında tutamaz. Tüm yaşamı tekerlekli sandalyede,
ailesinin ve özellikle annesinin desteği ve ilgisiyle
geçer. Ancak bir gün sol ayağının felçten
etkilenmediğini fark eder ve hayata yeniden tutunur.
Sadece sol ayağını kullanarak kendi ruhunda saklı
yeteneği ortaya çıkartır. Sol ayağı ile yazdığı romanlar
ve şiirler, onun İrlanda edebiyatının saygın isimleri
arasına girmesini sağlar. Film, Christy Brown'ın aynı
adlı romanından sinemaya uyarlanan gerçek bir
hikâyeye dayanıyor. Daniel Day-Lewis’in müthiş
oyunculuğunu da sergilediği film, en iyi film dahil
olmak üzere toplam beş dalda Oscar'a aday oldu.
Müthiş bir inanç, azim ve kararlılık örneği olarak bu
gerçek yaşam öyküsünü zevkle izleyeceğinize
inanıyoruz.

Üniversite öğrencileri için ücretsiz BÜSİBER Siber Yaz
Kampı 2019 kayıtları başladı. Kampta katılımcılar,
sızma testlerinin temellerini, kullanılan araçların
çalışma
prensiplerini,
web
uygulamalarının,
sistemlerin ve ağların temellerini öğrenecekler. Siber
Kamp katılımcıları kamp süresince eğitimin yanı sıra;
bilişim hukuku, ağ kavramları ve sektörle ilgili
etkinliklere katılma imkânı bulacaklar.
Kamp tarihleri: 24 – 29 Haziran 2019.
Son kayıt: 10 Haziran 2019
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