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Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie
z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej
nadziei.
1 List św. Piotra Apostoła 1,3

Żywej nadziei w sercach i niezłomnej wiary w dobro
odradzające się wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem
życzy wszystkim swoim Czytelnikom
zespół Biblioteki Głównej UKSW
oraz Wydawnictwa Naukowego UKSW
V Dni Książki Dawnej
Tradycyjnie, jak co roku,
zapraszamy na Dni Książki Dawnej na UKSW.
V edycja pt. “Sacrum, dziedzictwo, towar. Dawna
książka i jej funkcjonowanie
w świadomości społecznej
i na rynku antykwarycznym” organizowana jest
w dniach 21–27 kwietnia
2017 roku przez Bibliotekę Główną UKSW, Wydział
Nauk Humanistycznych
UKSW i Instytut Nauk
o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
W holu przy auli Jana Pawła II (Nowy Gmach, ul. Dewajtis
5) prezentowana będzie wystawa druków XVI–XX wieku
ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW. Inauguracji wystawy
w dniu 21 kwietnia towarzyszyć będzie sympozjum (sala
223, poziom -1, łącznik):
godz. 15.00–15.20 – dr hab. Grzegorz Nieć, UP w Krakowie,
Walory bibliofilskie – czyli co decyduje o wartości książki
na rynku antykwarycznym
godz. 15.30–15.50 – dr Maciej Matraś, UKSW, Biblioteka
Batignolska i woluminy z jej zasobów w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dyskusja
godz. 17.00–17.20 – mgr Maja Bogajczyk, UW, Praktycznie
o aldynach

Książka o „dziewczętach wyklętych” w sochaczewskim Muzeum
23 kwietnia o godz. 12.00 zapraszamy do Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej i Pola Bitwy
nad Bzurą, pl. Kościuszki 12
w Sochaczewie, na promocję
książki dr Agnieszki Sławińskiej
Więźniarki polityczne z Boja
nowa. Autorka jest absolwentką historii i politologii na
UKSW, na co dzień pracuje
jako nauczycielka historii
w Sochaczewie. Praca opisuje
111 historii „dziewcząt wyklętych”, więzionych w wielkopolskim łagrze dla kobiet w epoce Bieruta.

O kruchości i sile Joanny Pollakówny
Joanna Pollakówna – eseistka, poetka, krytyk sztuki,
tłumaczka, pisarka opowiadań dla dzieci. 24 kwietnia
o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki Głównej UKSW odbędzie się promocja dwóch nowo wydanych książek
poświęconych twórczyni zmarłej w 2002 roku artystki:
• W. Kudyba, Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny, Tow. Więź i WN UKSW, 2016;
• Strony Joanny Pollakówny, red. A. Kozłowska, J. Zieliński, WN UKSW, 2017.
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godz. 17.30–17.50 – dr Paweł Skalski, UKSW, Stosunek
do książki dawnej – na przykładzie egzemplarzy z księgozbioru Biblioteki UKSW (wprowadzenie do wystawy).

W dyskusji poświęconej twórczości Joanny Pollakówny
udział wezmą:
Wiktor Dłuski (mąż J. Pollakówny), prof. Anna Kozłowska, prof. Wojciech Kudyba i prof. Jan Zieliński. Moderatorem spotkania będzie red. Jan Gondowicz. Więcej szczegółów nt. wydarzenia na naszym profilu na
Facebooku.

Zaproszenie na wystawę majową
W dniach 9–16 maja zapraszamy na kolejną wystawę
„Konstytucja 3 maja”.

Nagrody i nominacja

Biblioteka WPiA w systemie Koha

Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku, książka Łukasza Lubryczyńskiego oraz Karoliny Wandy Gańko
została wyróżniona jako jedna z trzech, które otrzymały
nominację do Nagrody Literackiej m. st. Warszawy w kategorii „edycja warszawska” na najlepiej wydaną książkę. Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród nastąpi 27
kwietnia w warszawskim Teatrze Studio. Prosimy trzymać kciuki za naszych autorów.
1 kwietnia, w Bazylice katedralnej diecezji warszawsko
-praskiej kolejny raz odbyła się uroczystość wręczenia
nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017. Z dumą informujemy, że w kategorii „nauki
kościelne” wyróżnienie otrzymała książka prof. Anieli Dylus Polityka w perspektywie etycznej i religijnej. Podczas
gali zostali uhonorowani za swoje prace także o. prof.
Witold Kawecki z Wydziału Teologicznego oraz prof.
Jan Grosfeld z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Z przyjemnością informujemy, że katalog książek Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji został dodany do
katalogu Biblioteki Głównej UKSW w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha. Wypożyczanie zbiorów WPiA
odbywa się zgodnie z nowym Regulaminem udostępniania zbiorów w Bibliotece WPiA (prawe menu). Prosimy
o zwrócenie uwagi na następujące zapisy:
● „Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za
każdy dzień zwłoki. Opłata naliczana jest automatycznie
przez komputerowy system biblioteczny” (§5, ust. 4). Kary
będą naliczane od 17 kwietnia 2017 r.
● „W przypadku zbiorów stanowiących podstawową literaturę prawniczą pierwszeństwo wypożyczeń przysługuje studentom i pracownikom WPiA. O wypożyczeniach
w/w literatury studentom, doktorantom i pracownikom
innych wydziałów niż WPiA UKSW, bądź pracownikom innych jednostek UKSW, decyduje bibliotekarz” (§6, ust. 2).

Książka w animacji
W piątek, 7 kwietnia udostępniony został animowany
film promujący książkę Dorożkarstwo warszawskie
w XIX wieku. Twórcą filmu (reżyseria i animacja) jest
student WNH UKSW – Piotr Zacheja. Inicjatywa wyszła
oddolnie, a nasze wydawnictwo dzięki owocnej współpracy studentów wyprodukowało pierwszą krótkometrażową animację. Głosu w filmie użyczyła Adrianna
Zyga, studentka filologii polskiej na UKSW. Za pomoc
w nagraniu dźwięku dziękujemy mgr Annie Gawrońskiej-Piotrowskiej z Radia UKSW. Film można obejrzeć
na naszym kanale YouTube.

Książki zamówione ze zbiorów Biblioteki Wydziału Prawa
i Administracji można odebrać wyłącznie w tej bibliotece.
Biblioteka WPiA jest pierwszą z bibliotek wydziałowych,
której zbiory zostały dołączone do budowanego centralnego systemu informacji bibliotecznej UKSW. Już niedługo
do Koha dołączy Biblioteka Wydziału Nauk Historycznych
i Społecznych, a po niej następne.

Karty obiegowe
Przypominamy, że karty obiegowe należy w pierwszej kolejności uzupełniać w bibliotece wydziałowej, a następnie
w Bibliotece Głównej. Karty dostarczone do Biblioteki
Głównej bez pieczątki biblioteki wydziałowej nie będą
podbijane. Pieczątki Biblioteki Głównej można uzyskać tylko
w Wypożyczalni BG na Dewajtis (Nowy Gmach, s. 309).
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Trwają prace nad umożliwieniem uzupełniania kart również w Filii BG przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, s. 015.

Podsumowanie Wielkanocnego kiermaszu
– konkurs!

Kwietniowe szkolenia Web of Science

Przez dwa dni nasze stoiska odwiedziły setki studentów
oraz pracowników UKSW. Zebraliśmy ponad sześć kilogramów krzyżówek, sudoku i kolorowanek, które za
pośrednictwem Fundacji Dr Clown trafią do pacjentów
dwóch warszawskich szpitali: Praskiego oraz Klinicznego
im. Dzieciątka Jezus. Dziękujemy Państwu za ofiarność.
Dziękujemy także naszym sponsorom: firmie Bakalland
SA za pyszne batony BA! oraz firmie Coffee Feel za ufundowane vouchery i coffeine shoty. Z okazji podsumowania mamy do rozlosowania książkę historyczną. Aby
ją zdobyć, należy do 18 kwietnia, przesłać odpowiedź
na pytanie: ile edycji Kiermaszu Wielkanocnego odbyło się na UKSW? Odpowiedzi przyjmujemy wyłącznie
w formie elektronicznej na adres marketing@uksw.edu.
pl. Wśród osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi,
zostanie wylosowany szczęśliwy e-mail. W konkursie nie
mogą brać udziału pracownicy Biblioteki oraz Wydawnictwa Naukowego UKSW. Ze zwycięzcą skontaktujemy
się drogą mailową.

Zapraszamy po raz kolejny na szkolenia na platformie Web of
Science, które wyjaśnią:

● Jakie zalety kryje pakiet Citation Connection dostępny w licencji krajowej?
● Jak wyszukiwać informacje na platformie Web of Science?
● Jak wypromować i scalić dorobek autora na platformie Web
of Science?
By wziąć udział w szkoleniu zapraszamy na stronę Biblioteki
Głównej, gdzie znajdują się terminy szkoleń oraz linki rejestracyjne.

Polecane nowości Wydawnictwa Naukowego UKSW
(kliknij w okładkę, aby przeczytać więcej o książce)

Agnieszka Sławińska,
Więźniarki polityczne z Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach
1952–1956

Anna Tarwacka,
Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze dowcipów
„Philogelos”

Beata Garlej,
Ingardenowskie jakości metafizyki. Między otwartością
a ścisłością pojęcia

ks. Artur Wysocki, Marcin
Zarzecki (red.),
Etos polskich przetwórców
żywności

Zespół redakcyjny: Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki Głównej UKSW
oraz Marketing Wydawnictwa Naukowego UKSW
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