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Zmiana sposobu płatności za przetrzymane książki

Rekordowy 2016 rok

Wprowadziliśmy dla Czytelników
nowe udogodnienie – od 9 I 2017 r.
dokonywanie opłat za przetrzymane
książki jest możliwe przelewem bankowym. Płatności należy uiszczać na
rachunek: Bank Zachodni WBK
80 1090 1014 0000 0001 2338 8216
W tytule wpłaty należy wpisać: nazwisko, imię i nr legitymacji studenckiej lub doktoranckiej
Czytelnika oraz „Opłata za przetrzymanie książek z BG
UKSW”.
Czytelnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości wskazanej przez system w dniu zwrotu książek.
Informacja o wpłacie na konto będzie wpływała do Biblioteki najwcześniej po 2 dniach od chwili jej dokonania.
Dopiero wówczas konto będzie odblokowywane.
Przelew bankowy jest jedyną formą wnoszenia opłat za
przetrzymanie książek. Zapewniamy Państwa, że będziemy
z troską śledzić działanie nowej usługi i modyfikować ją
stosownie do życzeń.

Wydawnictwo Naukowe UKSW pobiło w 2016 roku
kolejny rekord pod względem liczby opublikowanych
książek oraz czasopism. I choć zespół wydawniczy liczy tylko 10 osób, to przez minione 12 miesięcy wydaliśmy 109 monografii, prac zbiorowych oraz publikacji jubileuszowych. Dodatkowo opublikowaliśmy
52 zeszyty czasopism uniwersyteckich. Łącznie 161
publikacji. Wzięliśmy udział w dziewięciu targach
i imprezach plenerowych. Byliśmy współorganizatorami ponad 10 promocji wydawniczych. Nie zapomnieliśmy o kiermaszach, które wpisały się już w tradycję

Wydłużenie godzin pracy Filii Biblioteki Głównej na
Wóycickiego
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Zestawienie publikacji książkowych i czasopism naukowych, które ukazały się
w Wydawnictwie UKSW w latach 2012-2016
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Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom, wydłużyliśmy
godziny pracy Filii na Wóycickiego (bud. 23, pok. 015 –
naprzeciwko punktu ksero).
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8.30-17.30 oraz w
następujące soboty: 21 I, 25 II, 18 III, 22 IV, 13 V, 27 V,
10 VI, 24 VI 2017 w godz. 9.00-14.00.

Likwidacja Biblioteki WSR
Z początkiem 2017 r. Biblioteka Wydziału Studiów nad
Rodziną została zlikwidowana na podstawie Zarządzenia
nr 82/2016 Rektora z dn. 15 XII 2016 r.
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Alma Mater, w tym Bożonarodzeniowy w grudniu oraz
odbywający się pod koniec Wielkiego Postu – Kiermasz
Wielkanocny. Na ten ostatni zaprosiliśmy w zeszłym
roku Fundację Dr. Clowna, z którą zbieraliśmy książki
na rzecz powstających kącików czytelniczych w dwóch
warszawskich szpitalach Bielańskim oraz Instytucie
Matki i Dziecka. Oba wydarzenia nie miałyby miejsca,
gdyby nie owocna współpraca z Biblioteką Główną
UKSW oraz Samorządem Studentów. Wreszcie dzięki
wsparciu sponsorów, czyli Grupy Bakalland SA oraz
Coffee Feel, kiermasze miały słodką i smakowitą oprawę. Produkty obu sponsorów trafiały do naszych czytelników przy zakupie dowolnej książki. Dziękujemy, że
są Państwo z nami. Mamy nadzieję, że ten rok będzie
równie intensywny, jednak przy naszych skromnych
możliwościach kadrowych nie przymierzamy się do bicia kolejnych rekordów wydawniczych.
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Jubileusz chrztu Polski wciąż żywy

Zbiory Biblioteki WSR, będące własnością UKSW, powróciły do Biblioteki Głównej, a jej pracownicy dołączyli do
naszego zespołu.
Książki wypożyczone w zlikwidowanej placówce (posiadające pieczątkę Biblioteki Głównej UKSW) należy
zwracać w Wypożyczalni na Wóycickiego (bud. 23, pok.
015 – naprzeciwko punktu ksero).
Szczegółowych informacji udziela p. Renata Piros – tel.
22 561 90 27, e-mail rpiros@uksw.edu.pl.

„Studium Res Gastae” to odbywające się cyklicznie
spotkania w Instytucie Nauk Historycznych UKSW
z przedstawicielami świata nauki, polityki oraz Kościoła. Pierwsze w tym roku spotkanie dotyczyć będzie wydarzeń sprzed ponad
półwiecza, kiedy to w kraju, ale
również na obczyźnie rodacy
świętowali 1000-lecie chrztu
państwa polskiego. Okazją do
spotkania i dyskusji jest niedawno wydana książka w koedycji
z Instytutem Pamięci Narodowej,
pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pt.
Obchody Millenium na uchodźstwie w 50. rocznicę.
W dyskusji wezmą udział redaktorzy tomu
senator RP prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW)
i dr Rafał Łatka (IPN)
środa, 18 stycznia 2017 r., godz. 17.00
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 102.

Kolekcja książek historycznych i społecznych na
IBUK Libra

Promocja ARCANA IURISPRUDENTIAE 30 stycznia
2017 r.
Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UKSW oraz Wydawnictwo serdecznie zapraszają na promocję książki
Renaty Kamińskiej W trosce o miasto. ‘Cura urbis’ w
Rzymie okresu republiki i pryncypatu.

Na platformie IBUK Libra uruchomiliśmy miesięczny,
darmowy dostęp testowy do obszernej kolekcji książek
z nauk historycznych i społecznych. Obecnie mają Państwo do dyspozycji już ponad 8 tys. tytułów.
Dostęp z komputerów na Uczelni nie wymaga logowania.
Aby korzystać z bazy na komputerach osobistych, należy
pobrać kod PIN. Kody otrzymają Państwo w następujących miejscach:
Kampus Dewajtis
• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy (s. 304)
– tel. 22 561 89 37, e-mail: informatorium@uksw.edu.pl
Kampus Wóycickiego
• Filia Biblioteki Głównej na Wóycickiego, bud. 23, pok.
015 – tel. 22 561 90 27, e-mail: m.juhanowicz@uksw.
edu.pl.

30 stycznia 2017 r., o godzinie 11.30 w auli 108 w Auditorium Maximum, ul. Wóycickiego 1/3

Media o dryndziarzach i dorożkach stolicy

Szkolenie z IBUK Libra
W dniu 18 stycznia o godz. 12.00
w Bibliotece Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na Kampusie Wóycickiego (bud. 23, pok. 110)
odbędzie się prezentacja platformy
IBUK Libra. W trakcie prezentacji
zapoznają się Państwo z zasadami
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Choć premiera książki Łukasza Lubryczyńskiego oraz
Karoliny Gańki Dorożkarstwo warszawskie w XIX
wieku odbyła się podczas Targów Książki Historycznej
w warszawskich Arkadach Kubickiego blisko dwa miesiące temu, to wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników i mediów. Dwa dni po premierze autorzy, którzy są absolwentami Historii INH UKSW, zostali
zaproszeni do Radia dla Ciebie, gdzie w audycji Piotra
Łosia opowiadali historię powstawania książki oraz zawodu dorożkarza w Warszawie pod carskim zaborem.
Książka ukazała się w niepowtarzalnej szacie graficznej, będąc efektem wielu kwerend archiwalno-bibliotecznych. Dzięki temu czytelnicy otrzymali dostęp do
unikalnych materiałów, dotychczas rozporoszonych po
prywatnych kolekcjach. Dodatkowo o książce pisało
w grudniu stołeczne „Metrze”. Więcej o książce i linki
do materiałów prasowych TUTAJ.
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Nowy standard w recenzowaniu publikacji na UKSW

korzystania z książek elektronicznych dostępnych na naszej Uczelni. Prezentację przeprowadzi p. Piotr Kołacz
z Wydawnictwa PWN. Zapraszamy!

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 108/2016 z dnia 23 VI 2016
roku to Wydawnictwo Naukowe wysyła złożone publikacje
do recenzji wydawniczych. Lliczymy, że ta zmiana wpłynie na
podniesienie jakości naszych publikacji. 31 marca to kolejny
termin składania prac. Serdecznie zapraszamy!

Wystawa „Dzień Domeny Publicznej 2017”

Polecane nowości Wydawnictwa Naukowego UKSW

Stefan K. Kozłowski
Alma Matris Varsoviensis
Każdego roku na mocy obowiązującego w Polsce prawa
autorskiego z dniem 1 stycznia do domeny publicznej
przechodzi twórczość kolejnych autorów, od których
śmierci minęło 70 lat. Zasoby domeny publicznej gwarantują nieograniczony dostęp do utworów, które stają
się „własnością publiczną” – czyli można z nich korzystać
bezpłatnie. Utwory z domeny publicznej można kopiować,
rozpowszechniać, tworzyć z nich utwory zależne (tłumaczenia, opracowania) itd.
W tym roku majątkowe prawa autorskie wygasają
w stosunku do osób zmarłych w 1946 roku, m.in.: Herberta George’a Wellsa, Gertrude Stein, Józefa Mehoffera,
Feliksa Nowowiejskiego, Ignacego Mościckiego, Józefa
Feldmana.
Prawo własności intelektualnej niekiedy bywa zaskakujące. O tym jest też nasza nowa wystawa. Co to jest tzw.
„prawo Myszki Miki”, do kogo należą prawa autorskie
do Małego Księcia, gdzie na świecie jest najdłuższy czas
trwania autorskich praw majątkowych i czy można się
ich zrzec?
Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Domena Publiczna 2017” w kiosku oraz w holu Biblioteki Głównej przy
ul. Dewajtis.

Jacek Grzybowski, Jan Sochoń (red.)
Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, tom 7

Wojciech Kudyba,
Próba bólu. O wierszach Joanny
Pollakówny

Zapraszamy na styczniowe szkolenia z Web of Science. Tym razem poruszą one kwestie:

Monika Wiśniewska (red.),
Edukacja w PRL
● Jak uniknąć błędów i zaoszczędzić czas, automatycznie
cytując i tworząc bibliografię w pisanych publikacjach?
● Jak wykorzystać do tego EndNote online?
●Jak zebrać pełen dorobek naukowy do ewaluacji?
Aby odbyć szkolenie, należy się wcześniej zarejestrować.
Zapraszamy na naszą stronę, na której znajdują się linki
do rejestracji.
Opublikowano: 17.01.2017
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Zespół redakcyjny:
• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki
Głównej UKSW
• Marketing Wydawnictwa Naukowego UKSW

