W imieniu Biblioteki Uniwersytetu oraz
Wydawnictwa UKSW życzymy
spokojnych, radosnych i pełnych spotkań rodzinnych Świąt
w duchu pojednania i w zdrowiu
oraz aby w tym szczególnym czasie nie zabrakło
dobrych i mądrych lektur.
Biblioteka Główna UKSW oraz Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji uruchomiły nową usługę.
Skanujemy dla Państwa SPISY TREŚCI 60
BIEŻĄCYCH TYTUŁÓW CZASOPISM
PRAWNICZYCH, które prenumerujemy.
Tym samym chcemy zachęcić Państwa
do bardziej intensywnego korzystania
z posiadanych przez nas zasobów. Zapraszamy na strony www:
www.biblioteka.uksw.edu.pl ‒ zakładka:
e-zasoby – czasopisma prawnicze ‒ spisy
treści
http://wpia.uksw.edu.pl/biblioteka ‒ zakładka: Prenumerata zagraniczna od 2015
‒ spisy treści
Linki pomiędzy naszymi stronami ułatwiają nawigowanie w obrębie obydwu kolekcjach. Będziemy stopniowo rozszerzać
tematykę promowanych czasopism.

Wielkanocny kiermasz Wydawnictwa
UKSW trwa w najlepsze.
Wszystkich Państwa zapraszamy do
czwartku 17 marca na nasze stoiska zlokalizowane na obu kampusach:
∙ ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach – hall
∙ ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 – hall (obok
placówki banku Santander).
Przez trzy dni (15–17 marca) w godzinach
od 9.00 do 13.30 studenci-praktykanci
oferują na naszych stoiskach nowości Wydawnictwa UKSW, książki przecenione –
już od 1 zł oraz losy loterii wielkanocnej
dla wszystkich, którzy dokonają zakupu
bądź oddadzą książki w ramach wielkanocnej zbiórki książek na UKSW. Nagrody w loterii zapewniają Coffee Feel oraz
Bakalland S.A. Nie zabraknie również regału bookcrossingowego przygotowanego
przez Bibliotekę UKSW.

Zespół redakcyjny: Błażej Grygo (Wydawnictwo), Jakub Kowalski, Marcin Michalski (Biblioteka).
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Zapraszamy do Czytelni Czasopism Bieżących na kampusie Dewajtis (sala 304),
w której czeka na Państwa ok. 700 TYTUŁÓW CZASOPISM! Zachęcamy do
zapoznania się z najnowszymi prenumerowanymi dla Państwa periodykami.
Na stronie Biblioteki Głównej w zakładce: Zbiory prezentujemy czasopisma
wydawane przez UKSW ‒ z podaniem
aktualnej punktacji MNiSW, krótką charakterystyką czasopisma, wykazem baz,
które je indeksują, numerem ISSN, nazwą
wydziału itp. Uwzględniamy też czasopisma doktoranckie i studenckie UKSW.
Z wykazu można przejść na strony www
poszczególnych czasopism.
Prosimy o zgłaszanie do Działu Informacji Naukowej propozycji zakupu nowych
tytułów czasopism.

Szanowni Wykładowcy, Studenci oraz
pracownicy UKSW!
Miło nam poinformować, że specjalnie
dla Was uruchomiliśmy darmowy
testowy dostęp do 13 kwietnia
2016 r. do elektronicznego wydania
“Rzeczpospolitej”. Z numerów bieżących

W środę 17 marca, ze względu na odbywające się Targi Pracy – zorganizowane
przez Wydział Nauk Humanistycznych –
stoisko przy ul. Dewajtis 5 będzie czynne
do godz. 15.

Wielkanocna zbiórka książek na UKSW
jest organizowana po raz pierwszy i potrwa cały tydzień: od 14 do 18 marca.
Wydawnictwo UKSW, Biblioteka Uniwersytecka oraz Samorząd Studentów
zaprosili Fundację Dr Clown do wspólnej akcji zbierania książek dla pacjentów
dwóch warszawskich szpitali. „Doktorzy
Clowni” przekażą tej wiosny wszystkie
nowe oraz używane, lecz niezniszczone
książki małym, średnim i najstarszym
pacjentom w:
∙ Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
∙ Szpitalu Bielańskim.
Zapraszamy do obejrzenia filmu, by uzyskać dokładniejsze informacje o tym, co
i dla kogo zbieramy:
<kliknij>

3
jak i archiwalnych, można korzystać
bezpośrednio ze strony internetowej
“Rzeczpospolitej” lub przez urządzenia
mobilne (dla tabletów/smartfonów ‒
numery wydane od 14 marca br.).
Dla obydwu wersji, stacjonarnej
i mobilnej, podajemy następujące dane
logowania:
email: informatorium@uksw.edu.pl
hasło: rp2016
Po więcej szczegółów zapraszamy na
stronę Biblioteki.

XXII Targi Wydawców Katolickich już
za niecały miesiąc.
Od przeszło dwóch dekad w stolicy organizowane są Targi Wydawców Katolickich. Biorą w nich udział najważniejsze wydawnictwa teologiczne, naukowe
oraz religioznawcze z całej Polski, dlatego podczas tego wydarzenia nie może zabraknąć także naszych publikacji. Już dzisiaj zapraszamy do warszawskich Arkad
Kubickiego przy Zamku Królewskim.
Stoisko Wydawnictwa UKSW czynne
będzie w dniach 7–10 kwietnia, w godz.
10.00–18.30. Więcej szczegółów wkrótce
na stronie www.wydawnictwo.uksw.edu.
pl oraz profilu
/wydawnictwouksw.

Wydawnictwo poleca nowości (kliknij w tytuł, aby otrzymać więcej infromacji):

Sens i brzmienie, red. M. Danielewiczowa i in.		 R. Wiśniewski, Transgresja kompetencji...

Polak we Włoszech..., red. M. Wrześniak, A. Bender		

L. Grula, Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego

