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Szanowni Pracownicy, Studenci, Doktoranci oraz Słuchacze studiów podyplomowych
UKSW.
Łączymy nasze siły, zacieśniamy współpracę. Wychodząc naprzeciw potrzebom
społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, pragniemy regularnie przybliżać
Państwu aktualności biblioteczne oraz wydawnicze. W naszym Newsletterze znajdziecie Państwo bieżące informacje na temat nowych usług i baz danych, nowości
wydawniczych, szkoleń, promocji, spotkań autorskich, wystaw oraz innych wydarzeń.
Życzymy ciekawej lektury!
Prof. dr hab. Katarzyna Materska 		
Dr Elżbieta Sobczak
Dyrektor Biblioteki UKSW					Dyrektor Wydawnictwa UKSW
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Nowa baza do testowania
Biblioteka UKSW zadeklarowała
zainteresowanie dostępem do literatury w ramach kolekcji Art & Sciences
III zasobów JSTOR, która umożliwia
korzystanie z publikacji z zakresu filmoznawstwa, językoznawstwa, historii sztuki, religioznawstwa, teatru oraz
bogatego zbioru czasopism z dziedziny muzyki. Po uruchomieniu dostępu będziemy informować Państwa
o sposobach wyszukiwania informacji
w bazie JSTOR, możliwe będzie również przeprowadzenie szkolenia w tym
zakresie.
Bibliometria
Biblioteka Główna świadczy również pomoc w zakresie bibliometrii.
Naszym zadaniem jest: sporządzanie
indywidualnych analiz bibliometrycznych dorobku naukowego pracowników UKSW – obliczanie punktacji na
podstawie wytycznych MNiSW oraz
wskaźników cytowalności w oparciu
o bazy: Web of Science, Scopus oraz
Google Scholar. Sprawdzamy również
liczbę cytowań publikacji naukowych,
Indeks Hirscha oraz wskaźniki wpływu czasopism i punktację wybranych
publikacji ujętych we wnioskach o
granty naukowe, awanse, nagrody itp.
<Więcej o bibliometrii>

Kiemasz Bożonarodzeniowy
Wydawnictwa UKSW
Setki osób odwiedziły stoiska wydawnicze na obu kampusach Uczelni. W dniach 15-17 grudnia odbył się
kiermasz z książkami Wydawnictwa
UKSW. W tym roku dzięki współpracy
Wydawnictwa, Biblioteki oraz Samorządu Studentów UKSW wspieraliśmy
akcję charytatywną „Prezent od Serca”
oraz bookcrossing, w ramach którego
każdy mógł oddać własne, przeczytane książki i zabrać na Święta książki
z magazynów biblioteki. Galeria zdjęć
dostępna <tutaj>. W tym roku partnerami kiermaszu były firmy Bakalland
S.A. oraz Coffee Feel.

Nowości Wydawnicze na
Nowy Rok

Dietrich Benner,
Pedagogika ogólna
(Pierwsze polskie wydanie!)
Więcej informacji o książce <tutaj>.
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IBUK PWN
Przypominamy, że istnieje możliwość korzystania z platformy Ibuk
PWN z domu za pomocą indywidualnego kodu PIN. W celu uzyskania kodu należy zgłosić się osobiście,
mailowo lub telefonicznie do Działu
Informacji Naukowej (sala 304) lub
Wypożyczalni (sala 309) na kampusie
Dewajtis.
Ważne: uzyskanie kodu PIN będzie
możliwe po podaniu numeru lub okazaniu legitymacji studenckiej.

Kazimierz Pawłowski,
Medytacje platońskie. Rozważania
filozoficzne na kanwie dialogów
Platona
Więcej informacji o książce <tutaj>.

Wejście do serwisu: ibuk.libra.pl
Prosimy o zapoznanie się z załączoną
instrukcją logowania <kliknij>.
Czasopisma UKSW dostępne
w BAZHUMie!
Aż 14 tytułów wydawanych
przez UKSW znalazło się w kolekcji
czasopism dostępnych pełnotekstowo
na stronie bazhum.muzhp.pl. Baza
rejestruje całą zawartość czasopism
humanistycznych i społecznych – od
pierwszych numerów do bieżących.
<Dowiedz się więcej>.
Opracowanie:
Maja Bogajczyk
m.bogajczyk@uksw.edu.pl
Błażej Grygo
b.grygo@uksw.edu.pl

Jerzy Stochmiałek,
Kryzysy życiowe osób dorosłych
Więcej informacji o książce <tutaj>.

Bartosz Koziński, Radosław Zenderowski,
Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej informacji o książce <tutaj>.

