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Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Przygotowania do działań na rzecz otwartego dostępu na UKSW
„Otwarta nauka i otwarty dostęp do publikacji naukowych pełnią ważną rolę w procesie upowszechniania
wiedzy w społeczeństwie. Organizacje finansujące badania oraz wiodące uniwersytety i ośrodki badawcze na
świecie wdrażają otwarty dostęp zgodnie z założeniem,
że otwieranie wyników badań naukowych (publikacje,
dane badawcze) sprzyja rozwojowi nauki i innowacji
oraz przyczynia się do lepszego rozumienia znaczenia
nauki przez obywateli. Mając na względzie społeczną
odpowiedzialność nauki, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego popiera działania na rzecz otwartego dostępu
i otwartej nauki” - napisał minister Jarosław Gowin
w liście z 10 lutego br. skierowanym do władz uczelni
i jednostek naukowych.
Minister zwrócił się też z prośbą o realizację rekomendacji MNiSW w zakresie otwartego dostępu zawartych
w dokumencie pn. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce:
„W szczególności proszę o realizację zaleceń dotyczących
przyjmowania instytucjonalnych polityk otwartego dostępu, wyznaczania pełnomocników ds. otwartego dostępu,
szkolenia pracowników naukowych, wykorzystania potencjału bibliotek akademickich, deponowania pełnych
tekstów artykułów naukowych w otwartych repozytoriach
oraz tworzenia infrastruktury otwartego dostępu, w tym
repozytoriów”.
Biblioteka Główna wraz z Wydawnictwem Naukowym
UKSW przygotowują się do aktywnego wsparcia otwartego dostępu na naszej uczelni. W następnych numerach
newslettera będziemy informowali Państwa o postępach
prac w tym zakresie.

Prace nad rozbudową centralnego katalogu Koha

Jeszcze w tym miesiącu katalog Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji zostanie włączony do zintegrowanego
systemu bibliotecznego Koha. Jednocześnie trwają intensywne prace nad poszerzeniem katalogu Koha o katalog
czasopism Biblioteki Głównej. O wszystkich zmianach
będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie.

Wydawnictwo Naukowe
UKSW
Wiosna za pasem, a Wydawnictwo nie ustaje w organizacji promocji nowości wydawniczych oraz przygotowaniach jak najatrakcyjniejszych stoisk w imprezach targowych, gdzie czytelnicy odnajdą publikacje
z duuuużym rabatem. Szczegóły poniżej.

Co łączy Skargę, Kochanowskiego z Cyceronem?
Dowiedz się w Czytelni Głównej UKSW
Prof. Krzysztof Koehler (WNH UKSW) nie po raz
pierwszy sięgnął po piśmiennictwo polityczne „złotego wieku w dziejach
Polski”, czyli szesnastego stulecia. Książka pt.
Rzeczpospolita.
Obywatelskość. Wolność...
ukazała się nakładem
Narodowego Centrum
Kultury. W środku znajdziemy
komentarze
do tekstów Jana Frycza
Modrzewskiego,
Stanisława Orzechowskiego, Jana Skargi czy
Jana Kochanowskiego.
Materiał graficzny NCK
Zawiera ona również odniesienia do wolnej woli
i koncepcji dobra publicznego św. Augustyna,
a nawet prawa naturalnego Cycerona. Dyskusję wokół
książki przeprowadzą prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, prof. Dariusz Makiłła oraz Autor. Dyskusję będzie moderował red. Marek Horodniczy (TVP Kultura).
Spotkanie odbędzie się w Czytelni Głównej UKSW, ul.
Dewajtis 5, w poniedziałek, 20 marca 2017 r., o godz.
15.00 – wstęp wolny. Książkę będzie można nabyć
podczas spotkania na stoisku NCK.

Międzynarodowy
Kongres Rodziny
17–19 marca 2017 r.
na UKSW
Wydział Filozofii Chrze
ścijańskiej UKSW organizuje w przyszłym tygodniu na Auli Jana Pawła II przy
ul. Dewajtis 5 kongres poświęcony budowaniu więzi
w małżeństwie i rodzinie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Przed aulą będzie można nabyć literaturę z zakresu studiów nad rodziną, teologii rodziny
i problematyki emigracji. Stoisko czynne w piątek i sobotę 17–18 marca.

Biblioteka Główna Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydawnictwo Naukowe
UKSW

Marzec 2017, nr 3 (13)

Marcowe szkolenia Web of Science

Historia dziewcząt wyklętych w areszcie przy
ul. Rakowieckiej
28 marca 2017 r. zapraszamy do Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL. Obiekt
nie został jeszcze otwarty
dla publiczności, więc jest
to gratka dla osób, które
interesują się historią
terroru komunistycznego
w PRL i nie tylko. W dawnym areszcie Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Rakowieckiej
37 w Warszawie odbędzie
się promocja książki poświęconej dziewczętom wyklętym. Dr Agnieszka Sławińska, absolwentka historii i politologii UKSW będzie
promować swoją książkę Więźniarki polityczne z Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach 1952-56. Zapraszamy do świetlicy Muzeum (II p.) we wtorek, 28 marca,
o godz. 17.30 – wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenia na
platformie internetowej WebEx, które tym razem poruszą
kwestie:
● procesu selekcji źródeł do bazy Web of Science Core
Collection,
● indeksowania wybranej grupy czasopism,
● kryteriów dla materiałów w bazie.
By wziąć udział, wystarczy wejść na naszą stronę, na której znajdują się terminy szkoleń oraz linki do rejestracji.

Konkurs
Zapraszamy do udziału w konkursie towarzyszącym wystawie „Adam Chmielowski – Święty Brat Albert. Artysta
malarz – powstaniec styczniowy – opiekun bezdomnych”
(Kampus Dewajtis, Nowy Gmach – parter, kiosk i hol
biblioteczny).
Zadanie konkursowe: Podaj tytuł artykułu Adama Chmielowskiego (brata Alberta) opublikowanego w 1876 r. na
łamach „Ateneum”.

Książki z UKSW wiosną nad Wartą
W dniach 24–26 marca Wydawnictwo Naukowe UKSW
będzie obecne na 21. Poznańskich Targach Książki Naukowej i Popularnonaukowej w poznańskich halach
MTP, tylko 5 minut pieszo od dworca Poznań Główny.
Przygotowujemy specjalnie na tę okazję nasze nowości społeczno-humanistyczne, teologiczne oraz z nauk
ścisłych w najlepszej cenie. Początki wydawnictwa
z Lasu Bielańskiego sięgają pierwszej połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Jesteśmy świadomi własnej tradycji
i chcemy promować nasze najciekawsze publikacje
także poza
Wa r s z a w ą .
Dla gości targowych przygotowaliśmy
rabaty oraz
wiele przecenionych starszych wydań
książek i czasopism. Więcej o targach
na stronie: http://ksiazkanaukowa.mtp.pl/pl/.
Zainteresowanych zapraszamy na nasze stoisko nr 66
do Pawilonu 7 – MTP. Wstęp wolny. Wydarzeniu towarzyszą jeszcze dwie edukacyjne i książkowe imprezy
targowe.

Odpowiedzi prosimy przesyłać do 26 marca 2017 r. na
adres informatorium@uksw.edu.pl. (w tytule należy wpisać „KONKURS”). Wśród uczestników, którzy odpowiedzą
prawidłowo, rozlosujemy nagrody książkowe. Zwycięzców
powiadomimy drogą mailową.
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Polecane nowości Wydawnictwa Naukowego UKSW

Książka teologiczna i nie tylko w Arkadach
Kubickiego

(kliknij w okładkę, aby przeczytać więcej o książce)

W dniach 30 marca – 2 kwietnia 2017 r. zapraszamy poszukiwaczy książki katolickiej, teologicznej,
religioznawczej i filozoficznej do Arkad Kubickiego
w Zamku Królewskim w Warszawie na 23. Targi Wydawców Katolickich. Podobnie jak w Poznaniu dla naszych
czytelników przygotujemy ofertę z nowościami w wyjątkowej cenie. Będzie można zakupić egzemplarze archiwalnych czasopism i książek w cenie już od 1 zł. Więcej
szczegółów wkrótce na naszym profilu Facebooku.

Bartosz Koziński,
Koncepcje polityki etnicznej
Rządu RP na Uchodźstwie
w latach 1939-1947

III Wielkanocny kiermasz i zbiórka na UKSW
Już po raz drugi wspólnie z Biblioteką Główną UKSW
oraz Fundacją Dr Clown organizujemy zbiórkę darów
na obu kampusach UKSW. Tylko przez dwa dni, 5–6
kwietnia w godz. 9.30–15.00 będzie można, bez ruszania się z uczelni, kupić wyjątkowe książki ze świątecznym rabatem. Dodatkowo przygotowujemy bookcrossing oraz loterię z niespodziankami dla wszystkich
kupujących i biorących udział w zbiórce. Wspólnie
z Doktorami Clownami będziemy zbierać łamigłówki dla
pacjentów Szpitala Bielańskiego oraz Instytutu Matki
i Dziecka w Warszawie. Jeśli chcesz wspomóc akcję
– przynieś na nasze stoisko krzyżówki, sudoku, jolki,
bądź inne łamigłówki (także dla dzieci), które umilą
czas każdemu pacjentowi podczas pobytu w szpitalu. Wolontariusze Fundacji przekażą je do obu placówek na Święta Wielkiej Nocy. Bądź z nami w te dni przy
ul. Dewajtis 5 (hol Nowego Budynku) lub ul. Wóycickiego
1/3, bud. 23 (hol środkowy).

Anna Kozłowska, Jan Zieliński
(red.),
Strony Joanny Pollakówny

Ewelina Gierach, Michał Jabłoński,
Krzysztof Koźmiński (red.),
Odpowiedzialnośc majątkowa
władzy publicznej

Wielkanocny kiermasz
i zbiórka na UKSW

5–6 kwietnia 2017
2 kampusy UKSW
godz. 9.30–15.00

Krzysztof Kietliński (red.),
Wyzwania dla małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce
i w Europie
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