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Awaria strony Biblioteki i APD

W wyniku awarii systemu informatycznego UKSW część
informacji i funkcji na naszej stronie www została utracona. Aktualnie trwają pracę nad ich odtworzeniem.
Z przyczyn technicznych, niezależnych od Biblioteki,
przeglądanie prac w Archiwum Prac Dyplomowych jest
niemożliwe do odwołania!

Po raz czwarty Państwo nie zawiedli

Nowe kody do IBUK Libra

Zapraszamy po odbiór nowych kodów
do IBUK Libra, umożliwiających korzystanie z platformy spoza terenu Uczelni. Aktualnie w naszej kolekcji znajduje
się prawie 400 publikacji. W celu uzyskania indywidualnego kodu prosimy
o kontakt mailowy, telefoniczny lub

osobisty:
Kampus Dewajtis – Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy (Nowy Gmach, s. 304) – tel. 22 561 89 37,
e-mail: informatorium@uksw.edu.pl
Kampus Wóycickiego – Filia Biblioteki Głównej – Wypożyczalnia (bud. 23, pok. 015) – tel. 22 561 90 27, e-mail:
wypozyczalnia.woycickiego@uksw.edu.pl.
Ważne: uzyskanie kodu PIN będzie możliwe po podaniu
numeru albumu lub okazaniu legitymacji studenckiej.

Książka miesiąca od IBUK

W grudniu zachęcamy Was do lektury książki „Starożytna Grecja od kuchni” autorstwa Magdaleny Nowakowskiej, która zgłębia tradycje kulinarne
starożytnych Greków – pierwszych
mistrzów kuchni europejskiej. Książka jest dostępna do 31.12.2017 r.
Uwaga! Aby móc przeczytać książkę,
konieczne jest zalogowanie się do
swojego konta.

Kiermasz Bożonarodzeniowy na UKSW oraz zbiórka
darów już za nami. Chcemy podziękować za Państwa
zaangażowanie i wkład w zbiórkę darów w ramach akcji
„Prezent od Serca”. Przekazaliśmy do obu siedzib Samorządu Studentów UKSW kilka koszy z darami. Zdarzały
się wyjątkowe podarki, takie jak płyty z muzyką klasyczną czy torby z pięknymi pluszakami, a także artykuły
spożywcze, w tym prezenty
z loterii od Grupy Bakalland,
które zostaną przekazane potrzebującym w nadchodzące
święta Bożego Narodzenia.
Książki naszego wydawnictwa
również cieszyły się popularnością – zwłaszcza nowe
tytuły. Czytelnicy zaskakiwali nas kilkukrotnie, gdyż na
stoiskach pojawiały się pytania dotyczące tytułów, które
jeszcze nie trafiły do sprzedaży, co traktujemy jako zachętę do wydawania kolejnych
prac naszych naukowców.
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Aktywacja konta bibliotecznego

Stoiska tradycyjnie stanęły na obu kampusach uczelni,
a my mogliśmy przybliżyć Państwu nową ofertę wydawniczą. Również Biblioteka Główna podobnie jak
w ubiegłych latach przygotowała bogatą ofertę bookcrossingową. Nie trzeba mieć zasobnego portfela,
na kiermaszu wystarczą jedynie chęci i odrobina czasu, aby znaleźć coś w sam raz dla siebie. Dziękujemy
studentom UKSW, którzy wsparli nas swoim czasem
i siłami, przez co działało sprawnie każde ze stoisk. Na
koniec dziękujemy markom Bakalland i Coffee Feel za
wsparcie loterii.

Przypominamy, że zapisy do Biblioteki Głównej odbywają się online. W celu aktywacji konta bibliotecznego
należy wejść na stronę Katalogu bibliotek UKSW, zalogować się poprzez Centralny System Uwierzytelniania (jak
do USOS) i zaakceptować Regulaminy udostępniania
zbiorów w bibliotekach UKSW.

Plany na 2018 rok

Dr Elżbieta Sobczak – Dyrektor Wydawnictwa – podpisała w minionych miesiącach kilka znaczących umów.
W przyszłym roku ukażą się z pewnością dzienniki Jerzego Stempowskiego z podróży po Niemczech, które
odbył w okresie od lat trzydziestych do sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Autor w tym czasie przebywał
u naszego zachodniego sąsiada jako korespondent prasowy, jednak wykorzystywał niemal każdą chwilę do
prowadzenia dzienników z podróży po wielu zniszczonych II wojną światową miastach. Jego dzienniki ukazują także stan mentalny Niemców tuż po hekatombie.
To bardzo ważna książka, która po raz pierwszy ukaże
się w polskim przekładzie. Książka zostanie wydana
przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz
Nauki.
Dzięki współpracy z PKO BP oraz Pocztą Polską opublikowane zostaną kolejne tytuły w serii historycznej UKSW
„W służbie Niepodległej”. Rozpoczęły się już prace nad
drugim – poprawionym i rozszerzonym –wydaniem Dorożkarstwa warszawskiego w XIX wieku Łukasza Lubryczyńskiego oraz Karoliny W. Gańko. Kolejnym tytułem,
który zapewnił sobie finansowanie ze środków banku
i narodowego operatora pocztowego, jest monografia
dr Barbary Świtalskiej poświęcona Andrzejowi Niemojewskiemu, szlachcicowi, religioznawcy i patriocie,
który w czasach zaborów był między innymi wydawcą
pisma „Myśl Niepodległa”. Czy był to człowiek szalony?
Taką hipotezę stawia w podtytule Autorka, gdyż bohater książki najpierw był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, po rewolucji 1905 roku zaś sympatyzował
z ideami nacjonalizmu oraz antysemityzmu. Ponadto
był członkiem wolnomularstwa i pasjonatem astrologii. Jeśli zachęciło to Państwa do lektury, to zapraszamy
do śledzenia „Aktualności” na stronie www.wydawnictwo.uksw.edu.pl.

Zobaczcie też instrukcję użytkownika.

BiblioWawa

18 grudnia 2017 r. ruszył System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa). Jest to wspólny projekt warszawskich uczelni wyższych. Dzięki niemu studenci i pracownicy uczelni, które przystąpiły do programu, będą mieli
możliwość wzajemnego wypożyczania swoich zbiorów
bibliotecznych. Aktualnie do Systemu zgłosiły akces:
Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej, Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego,
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej,
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz Biblioteka
Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
Z BiblioWawa będą mogli korzystać:
• studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych
wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów
studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR);
• słuchacze studiów podyplomowych;
• pracownicy uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych
na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
Użytkownik nabędzie uprawnień do wypożyczania po

Wspomnienie ks. prof. Dajczera

Wydział Teologiczny oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW zorganizowały Ogólnopolską Konferencję
Naukową pt. „Naukowiec i Świadek Wiary. Ksiądz profesor Tadeusz Dajczer (1931‒2009)”, która odbyła się
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13 grudnia br. na kampusie Dewajtis. Ksiądz prof. dr hab.
Tadeusz Dajczer jest znany przede wszystkim jako założyciel Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Przez lata był związany
z Akademią Teologii Katolickiej, gdzie zaczął pracę
w 1972 roku, zostając kierownikiem Katedry Fenomenologii Religii. Zakończył pracę na uczelni z powodów
zdrowotnych w 1999 roku. Jego bestseller Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości został
przetłumaczony na dwadzieścia dziewięć języków
i wydany w blisko czterdziestu państwach. Wkład prof.
Dajczera w polskie religioznawstwo był niezwykły. Jego
prace poświęcone komparatystyce chrześcijaństwa
z religiami Dalekiego Wschodu należy uznać za pionierskie. Konferencja na UKSW była
hołdem złożonym Księdzu Profesorowi przez jego uczniów i przyjaciół.
Z tej okazji ukazała się także książka pt. Chrześcijaństwo wśród religii świata, pod red. Leonarda
Fica, Pawła Mazanki, Eugeniusza Sakowicza, Pawła Szuppego
i Wandy Zagórskiej.

dopełnieniu odpowiednich formalności w bibliotece macierzystej i założeniu indywidualnego konta bibliotecznego w jednostce, której zbiorami jest zainteresowany.
Kartą biblioteczną SWW będzie legitymacja studencka
lub Warszawska Karta Miejska.

Wystawa „Boże Narodzenie w sztuce”

W tym roku z okazji
świąt Bożego Narodzenia pragniemy przybliżyć przedstawienia
Bożego
Narodzenia,
pokłonu
pasterzy
i Trzech Króli w sztuce
na przestrzeni wieków.
W multimedialnej prezentacji ukazano wybrane prace artystów w różnej formie od najliczniej reprezentowanych malowideł począwszy, poprzez grafikę, drzeworyty i miedzioryty po rzeźbę
i odlewy. W gablotach i kiosku eksponujemy dzieła podejmujące tematykę Bożego Narodzenia m.in. w sztuce
znajdujące się w zbiorach Biblioteki Głównej UKSW.
Nie lada gratką jest prezentacja „gwiazdkowego prezentu” jaki Biblioteka Główna UKSW otrzymała od ks. prof.
dra hab. Waldemara Chrostowskiego. Jest nim wydana
w 2016 r. w liczbie 1499 numerowanych egzemplarzy La
Bibbia nella cultura e nell’arte opracowana m.in. przez
Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI.
Wystawę można obejrzeć w „kiosku” i holu Biblioteki
Głównej przy ul. Dewajtis 5.

Nowości wydawnicze
Możliwość i konieczność
w kulturze,
red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

Hilary z Poitiers, Traktat do
Psalmu 118,
ks. Tadeusz Kołosowski (przekł.)

Zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dn. 12.12
2016 r. oraz komunikatem na stronie Ministerstwa w
roku 2017 nie będzie przeprowadzona ocena czasopism
naukowych, a ustalenie wykazu czasopism naukowych
następuje na podstawie wyników ich oceny przeprowadzanej nie rzadziej, niż co 2 lata.
Na potrzeby oceny jednostek naukowych zgodnie z § 32
ww. rozporządzenia, przy kompleksowej ocenie za lata
2013–2016 stosuje się ujednolicony wykaz czasopism
naukowych ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016.

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz,
Emilia Śmiechowska-Petrovskij,
Orientacja przestrzenna
i poruszanie się osób
z niepełnosprawnością narządu
wzroku

Opublikowano: 20.12.2017 r.

Zespół redakcyjny:
• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki
Głównej UKSW
• Wydawnictwo Naukowe UKSW – Marketing.
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