Miło nam poinformować, że liczba odsłon naszej witryny internetowej w ciągu
szesnastu miesięcy przekroczyła MILION.
Dziękujemy! Czujemy się Państwu
potrzebni.

W kolejnych numerach naszego biuletynu będziemy przybliżać Państwu zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki dostępne
w sieci UKSW. Cykl rozpoczniemy od
zbiorów wydawnictwa Elsevier indeksowanych w bazie Science Direct.
Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych z dziedziny
nauk ścisłych wydawanych przez Elsevier
Science, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką. Integralną część
kolekcji stanowią czasopisma Academic
Press oraz Harcourt Health Science. Baza
zapewnia dostęp do pełnych tekstów około 2500 tytułów, ponad 1650 tytułów bieżących z rocznikami archiwalnymi od
2002 roku oraz archiwów ponad 370 tytułów niekontynuowanych. 1579 czasopism
aktualizowanych jest na bieżąco.

Przygotowania do Wielkanocnego
Kiermaszu Wydawnictwa UKSW
Raptem dwa miesiące temu odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy, a my pracujemy
już nad kolejnym wydarzeniem. Tej wiosny
znów chcemy Państwa zaskoczyć. Wspólnie z Biblioteką UKSW, Samorządem Studetnów UKSW oraz Fundacją Dr Clown
będziemy zbierać nowe książki dla oddziałów dziecięcych oraz starszych pacjentów
z wybranych placówek opieki zdrowia na
terenie Warszawy. Zbiórka książek odbędzie się w dniach 14-18 marca 2016 r. Więcej szczegółów wkrótce na naszych kanałach: stronie www, facebook oraz...
Panta rhei w
Od pewnego czasu stawiamy sobie za cel coraz bardziej świadomą obecność w nowych
mediach. Dlatego Wydawnictwo UKSW
uruchamia swój kanał na portalu Youtube.
W najbliższym czasie będą tam publikowane
wideorecenzje, zapowiedzi naszych nowych
publikacji oraz wywiady z autorami. Będziemy tam także umieszczać krótkie relacje z
wydarzeń, na których jesteśmy obecni: targów, spotkań, kiermaszów, akcji czy konferencji.
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Szczegółowe informacje o bazie:
https://www.elsevier.com/solutions/
sciencedirect

TUTAJ będzie można znaleźć informacje o nadchodzącym Kiermaszu Wielkanocnym.

Informujemy, że Biblioteka Główna od stycznia bieżącego roku uzyskała dostęp do kolekcji
Arts & Sciences III
w ramach zasobów
JSTOR. Szczegółowe informacje o kolekcji i lista czasopism jest
dostępna na stronie about.jstor.org/
content/arts-sciences-iii
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zasobami.

Polecamy nowości wydawnicze do
zaczytania się w najbliższym miesiącu
(wystarczy kliknąć na tytuł, aby
przejść do szczegółów):

Dzięki platformie
IBUK PWN czytelnicy Biblioteki
Głównej UKSW
mają dostęp do
1469 tytułów publikacji, z takich
dziedzin jak: filozofia, ekonomia,
biologia, historia, matematyka, literatura i wielu, wielu innych.
Przypominamy, że korzystanie
z platformy w domu jest możliwe
za pomocą indywidualnego kodu
PIN. Dział Informacji Naukowej
i Transferu Wiedzy (sala 304) oraz
Wypożyczalnia (sala 309) zajmują

Jan Falkowski,
„Pan Mozart, pan Bach, pani
Reginka, ja”. Spotkania z ludźmi
i kulturą w twórczości Mirona
Białoszewskiego

(red.) Kinga Lendzion, Olga Kotowska-Wójcik,
Waleczny duch kobiety. Społeczno
-ekonomiczne aspekty ról kobiecych
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się dystrybucją kodów, które mogą
Państwo uzyskać zgłaszając się osobiście, mailowo lub telefonicznie:
DINiTW – informatorium@uksw.edu.pl
tel. (22) 561 89 37
Wypożyczalnia - wypozyczalnia@uksw.edu.pl
tel. (22) 561 88 54 oraz 561 89 88.
Prosimy o zapoznanie się z załączoną
instrukcją logowania.
Thomson Reuters zaprasza na kolejną odsłonę cyklu bezpłatnych
szkoleń internetowych
z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of
Science.
Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:
•
Jak automatycznie tworzyć
cytowania i bibliografie w pisanych
publikacjach przy pomocy darmowego
EndNote online?
•
Jak wyliczany jest wskaźnik Impact
Factor?
•
Które kraje, instytucje i publikacje
mają największy wpływ w określonych
dziedzinach?

(red.)Aneta Rayzacher-Majewska,
Rafał Bednarczyk,
Nauczanie religii w szkole w latach
1990-2015 wobec zadań katechezy

Barbara Baraniak i inni,
Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy
i pedagogiki społecznej

Chcesz się zapisać? Przejdź na stronę
rejestracyjną Biblioteki UKSW.
Zespół redakcyjny biuletynu:
Błażej Grygo		
b.grygo@uksw.edu.pl
Jakub Kowalski
j.kowalski@uksw.edu.pl

ks. Leszek Misiarczyk,
Egzorcyzmy w Kościele starożytnym
od I do III wieku

