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Teologiczne bazy testowe

Do końca lutego br. mogą Państwo bezpłatnie korzystać
z dwóch baz teologicznych Wydawnictwa Brill. World
Religion Database zawiera szczegółowe dane statystyczne na temat przynależności religijnej w poszczególnych
krajach na całym świecie. Dostarcza materiałów źródłowych, tj. spisy powszechne oraz ankiety, dając obraz
międzynarodowej demografii religijnej. Dane dotyczą
okresu od 1900 roku.
World Christian Database dostarcza obszernych danych
statystycznych o religiach świata, wyznaniach chrześcijańskich i grupach etnolingwistycznych z 234 krajów
świata (z podziałem na miasta i poszczególne regiony).
Dostęp do obu baz z terenu Uczelni oraz z komputerów
domowych (po zalogowaniu danymi z USOS).

Udostępnianie prac dyplomowych

Niedawno do Katalogu bibliotek UKSW dołączyliśmy opisy prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej. Ze względu
na przepisy ustawy o prawie autorskim..., korzystanie z
prac dyplomowych odbywa się na specjalnych warunkach, określonych w §4, ust. 13 Regulaminu udostępniania zbiorów BG.

Prace dyplomowe – krok po kroku:
1. Znajdź w katalogu interesującą Cię pracę dyplomową,
2. Napisz podanie o udostępnienie pracy dyplomowej
(pobierz wzór podania),
3. Uzyskaj podpis promotora lub/i pieczątkę jednostki
kierującej. Ten punkt nie obowiązuje pracowników naukowo-dydaktycznych UKSW,
4. Złóż podanie w Czytelni Głównej BG na ul. Dewajtis 5
(s. 305),
5. Wypisz rewers papierowy na pracę,
6. Korzystaj z pracy na miejscu w Czytelni – pamiętaj nie
jest możliwe kopiowanie jakiegokolwiek fragmentu tekstu na jakimkolwiek nośniku.

Bioarcheologia w Radomiu

Osoby zainteresowane bioarcheologią zapraszamy 13
marca we wtorek o godz. 16.00 do Resursy Obywatelskiej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16. Naukowcy z UKSW oraz
Polskiej Akademii Nauk
będą promować książkę Bioarcheologiczne
badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do
XIX wieku pod redakcją
dr. hab. Jacka Tomczyka z UKSW. Publikacja
stanowi kompendium
wiedzy na temat warunków życia i kondycji
biologicznej mieszkańców Radomia od XI do
XIX wieku. Tak rozległe
spectrum czasowe pozwala prześledzić przemiany natury biologicznej i kulturowej, co nie zdarza się często w tego typu opracowaniach. Książka i poprzedzające ją badania naukowe
wskazują, jak istotne dla wniosków naukowych może
być analizowanie chociażby uzębienia dawnych mieszkańców Radomia. Naukowcy przebadali olbrzymi materiał organiczny dzięki odontologicznej metodzie badania próchnicy i innych chorób. Wnioski złożyły się
na Poczynione obserwacje obraz jakości życia od średniowiecza aż po nowożytność. Osoby zainteresowane
antropologią oraz archeologią zapraszamy serdecznie.
Wstęp wolny. Na miejscu będzie można nabyć książkę
z rabatem. Publikacja wkrótce trafi na półki dobrych
księgarń na terenie całego kraju.

Nasi naukowcy są bardziej OPEN

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że platforma Open
Journal System (OJS) działa na UKSW od 2016 roku.
Pod adresem www.czasopisma.uksw.edu.pl dostępne
są teksty publikowane w aż 20 (!) czasopismach wydawanych na naszej uczelni. Najważniejsze, że są to pełnotekstowe artykuły dostępne całkowicie za darmo. W ten
sposób zarówno Wydawnictwo Naukowe UKSW, jak i cała
uczelnia realizują politykę otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Według raportu dostarczonego
przez operatora platformy w ubiegłym roku użytkownicy
pobrali ponad 84 tys. tekstów. Ten wynik ma znaczący
wpływ na liczbę cytowań naszych pracowników, a także
rozpoznawalność UKSW. Najwięcej pobrań zanotowały
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ERASMUS+ pracownika BG w Berlinie

„Zeszyty Prawnicze” ‒ ponad 36 tys. kliknięć. Drugie miejsce zajęło „Forum
Pedagogiczne” z wynikiem
ponad 7,7 tys. , a podium
zamyka „Prawo Kanoniczne” z ponad 7,5 tys. pobrań.
Liczymy na to, że kolejne dwanaście miesięcy przyniesie nowy rekord. Zapraszamy do odwiedzania platformy, link jest dostępny także na stronach internetowych
Wydawnictwa oraz Biblioteki Głównej.

Program Erasmus+ na stałe zagościł w świadomości
środowisk akademickich i kojarzy się z mobilnością studentów i kadry, praktykowaną od lat na uczelniach europejskich. Formuła programu jest bardzo szeroka a biblioteki, jako instytucje
działające na wielu
polach edukacji i kultury, znakomicie wpisują się w jego profil.
W ramach programu, nasza koleżanka
z Biblioteki Głównej, kustosz mgr
Alina Skurska przebywała w dniach
15–19.01.2018 roku
w berlińskich bibliotekach naukowych.
Podczas wyjazdu zapoznała z się funkcjonowaniem bibliotek niemieckich oraz
doskonaliła kompetencje informacyjne.
Równocześnie zaprezentowała naszym niemieckim koleżankom i kolegom osiągnięcia Biblioteki Głównej. Fotoreportaż z pobytu dostępny jest na Facebooku.

Nowe projekty

Dzięki staraniom pracowników naukowych UKSW
Wydawnictwo nawiązało współpracę dotyczącą wydania spuścizny literackiej
po Stanisławie Kostce Potockim. Teksty ukażą się w tym
roku. Współwydawcą jest
Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Tom trzeci, nad którym trwają prace, zostanie
wydany pod redakcją naukową dr hab. Doroty Folgi-Januszewskiej prof. ASP oraz dra
hab. Tomasza Chachulskiego
prof. UKSW z Wydziału Nauk
Humanistycznych.
Ponadto trwają prace nad wydaniem pierwszego polskiego tłumaczenia Refleksji o Ameryce
Jacques’a Maritaina – filozofa, przedstawiciela personalizmu chrześcijańskiego,
kontynuatora nowoczesnego tomizmu.
Praca poświęcona jest kondycji społecznej, politycznej i etycznej Stanów
Zjednoczonych w latach 50. XX wieku,
czyli okresie pracy Autora na Uniwersytecie Princeton. Tekst przełożył prof. Dariusz Góra-Szopiński z Wydziału Prawa
i Administracji. Dzięki grantowi Pana
Profesora jeszcze w tym roku ukaże się to wydanie.
Wydawnictwo na początku lutego podpisało umową licencyjną z właścicielem praw do dzieła – Cercle d’Etudes Jacques et Raissa Maritain z siedzibą we Francji.

Wniosek do „Kultura cyfrowa” (MKiDN)

Naszym celem jest poszerzanie zakresu i jakości usług,
poprzez zastosowanie nowych technik informatycznych i nowych środków komunikacji społecznej.

Arkusze wydawnicze na 2018 rok

Prorektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski wydał decyzję o podziale puli arkuszy ogólnouniwersyteckich.
Dziekani poszczególnych wydziałów będą mogli w najbliższym czasie wskazać, które publikacje w tym roku zostaną wydane z tak zwanych arkuszy uczelnianych, a które
będą musiały pozyskać dofinansowanie. Autorzy, którzy
zgłosili publikacje do planu wydawniczego na rok 2018,
zostaną poinformowani o dalszych etapach działań
wydawniczych.

Wspólnie z przedstawicielami Katedry Misjologii oraz
z Instytutem Papieża Jana Pawła II pracujemy nad ideą
utworzenia Laboratorium Dialogu Kultury i Religii. Jest
to interdyscyplinarny projekt obejmujący w swych założeniach częściową konserwację i digitalizację, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie
zasobów dziedzictwa kulturowego. Nasze innowacyjne
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Nowości wydawnicze

przedsięwzięcie tworzy zarazem skorelowanie zagadnień
kultur i religii, tak ważnych w globalnym społeczeństwie
wielokulturowym. Podane ma być użytkownikom w formule laboratorium, gdzie na zgromadzonych zasobach,
używając nowoczesnych narzędzi cyfrowych, będziemy testować aktualne rozwiązania informatyczne. Projekt został złożony za pośrednictwem Fundacji Rozwoju
UKSW.

Warto przeczytać

„Poradnik dla realizujących granty badawcze na UKSW”
(PDF 4,5 MB).
Publikacja przygotowana przez BBN UKSW w celu ułatwienia realizacji projektów badawczych finansowanych
ze źródeł zewnętrznych (m.in. NCN, NPRH, Diamentowy
Grant). Poradnik ma charakter informacyjny i nie ma
mocy prawnej.
„Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism” (PDF 3,9 MB)
Jakich korzyści dostarcza rejestracja czasopisma w bazach
danych, które nie sprawdzają się tylko do podwyższenia
punktacji, ale uwzględniają również inne zalety, takie jak
ocena czasopism, wiarygodność danych, cytowania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w najnowszym
poradniku autorstwa dr A. Drabek (UŚ).
„Stan praktyk publikacyjnych polskich czasopism naukowych w 2017 roku” (PDF 12,8 MB). Publikacja autorstwa
dra hab. E. Kulczyckiego (UAM) przedstawia problematykę polskich czasopism naukowych w świetle międzynarodowych wskaźników bibliometrycznych oraz kryteriów
oceny wykazu czasopism punktowanych. Autor omawia
również praktyki wydawnicze i ukazuje stan badań nad
polskimi czasopismami naukowymi.

Społeczeństwo polskie dziś
(red.) Magdalena Saganiak, Mateusz Werner,
Magdalena Woźniewska-Działak, Łukasz Kucharczyk

ks. Stanisław Urbański
Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej

Pytanie – W którym roku do domeny publicznej przejdą
utwory Kardynała Stefana Wyszyńskiego?
Odpowiedzi prosimy przesłać do 28.02.2018 r. na adres
informatorium@uksw.edu.pl (w tytule należy wpisać
„KONKURS”). Wśród uczestników, którzy odpowiedzą
prawidłowo, rozlosujemy nagrody książkowe. Ze zwycięzcą skontaktujemy się drogą e-mailową.
Opublikowano: 22.02.2018 r.

Zespół redakcyjny:
• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki
Głównej UKSW
• Wydawnictwo Naukowe UKSW – Marketing.
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200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie
(red.) Magdalena Butkiewicz, Jakub Slawik,
Jarosław A. Sobkowiak

