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Zakończenie prac integracyjnych w Katalogu
bibliotek UKSW

Z przyjemnością informujemy, że prace nad integracją
i wdrażaniem katalogu komputerowego Koha zostały
ukończone. Obecnie katalog Koha oferuje dostęp do
katalogów:
• książek, czasopism, prac dyplomowych i starych druków Biblioteki Głównej,
• katalogów Bibliotek WPiA, WNHiS, WNH oraz WNP.
Przypominamy, że aby aktywować swoje konto biblioteczne, należy wejść na stronę główną Katalogu Bibliotek UKSW, kliknąć przycisk „Zaloguj się” po prawej
stronie zielonej belki, a następnie niebieski link „Jeżeli
posiadasz konto CAS, kliknij tutaj, żeby się zalogować”,
podając następnie swoje dane logowania do USOS.
Zapraszamy do korzystania.
Bioarcheologiczny Radom
We wtorek 13 marca odbyło się spotkanie w radomskiej Resursie Obywatelskiej z cyklu RETROSPOTKANIA
poświęcone bioarcheologii, czyli badaniom prowadzonym
przez naukowców m.in. z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pokłosiem prac archeologicznych, prowadzonych od
2011 roku, jest publikacja
Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku
pod red. dr. hab. Jacka Tomczyka, która ukazała się naszym nakładem. W spotkaniu wzięli udział:
• dr Anna Gręzak (Uniwersytet
Warszawski),
archeolog;
• prof. dr hab. Henryk Witas (Łódzki Uniwersytet Medyczny), genetyk;
• dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek (Uniwersytet Jagielloński), biolog;
• dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW, antropolog – kierownik projektu.
Publiczność była tak liczna, że część zainteresowanych
tematem kości dawnych radomian musiała obserwować
spotkanie na stojąco. Książka niedługo trafi do dobrych
księgarń na terenie całego kraju, nie omijając Radomia.
Zapraszamy do zapowiedzi na stronie wydawnictwa.

Szkolenia ze Scopusa i Mendeleya

W czwartek (15.03) odbyły się szkolenia z obsługi bazy
Scopus i menedżera bibliograficznego Mendeley. Przedstawicielka firmy Elsevier pani Katarzyna Kryszczuk na
przykładach online omówiła zasoby bazy Scopus, możliwości analizy i mierników bibliometrycznych, a także
profile autorskie i instytucjonalne. Przedstawione zostały również najważniejsze cechy i możliwości programu
Mendeley w wersjach Desktop oraz Online.
W związku z dużym zainteresowaniem już w maju szykujemy kolejne szkolenia z obsługi baz Scopus i ScienceDirect. Informacje o zbliżających się sesjach szkoleniowych dostępne są na naszej stronie, a także w kanale RSS
Biblioteki Głównej, którego śledzenie gorąco polecamy.

Rodzina we współczesnej Polsce

12 marca odbyła się na UKSW pierwsza z cyklu dziesięciu konferencji naukowych zatytułowanych „Polonia
Restituta” – projekt wicepremiera MNiSW. Konferencję otworzył JM Rektor ks. prof. Stanisław Dziekoński.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa
wyższego, JE kard. Kazimierz Nycz.
W panelu dyskusyjnym wzięło udział
wiele osobistości ze świata polityki
i ekonomii, w tym prof. dr hab. Aniela Dylus z UKSW. Konferencji towarzyszyła także premiera książki Polonia Restituta. Dekalog dla Polski
w 100-lecie odzyskania niepodległości – Rodzina wydanej nakładem
UKSW, która będzie towarzyszyła
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Gdzie koziołki, tam i książki

kolejnym konferencjom w ramach cyklu. Redaktorem
naukowym publikacji jest ks. prof. Mieczysław Ozorowski, dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną. Konferencja była poświęcona wyzwaniom rodziny we współczesnej Polsce.

W dniach 23-25 marca na Międzynarodowych Targach
Poznańskich odbywać się będą 22. Poznańskie Targi
Książki Naukowej i Popularnonaukowej. Przez trzy dni,
codziennie od godziny 10.00, będzie czekać na czytelników z Wielkopolski
moc atrakcji, w tym
około 80 wydawnictw
naukowych, dodatkowo spotkania z komiksem, książką dziecięcą, warsztaty i wiele
innych. Zapraszamy
do Pawilonu 1 przy ul.
Głogowskiej 1. Impreza
potrwa do 25 marca do
godziny 16, a równolegle
odbywać się będą Poznańskie Targi Książki Pegazik oraz Targi
Edukacyjne 2018.
W zeszłym roku targi odwiedziło ponad
30 tys. osób. Nawet
jeśli Państwo nie wybieracie się do Poznania w najbliższy weekend, warto zachęcić przyjaciół czy rodzinę
z Wielkopolski do odwiedzenia MTP. Każdy z wystawców przygotował wyjątkowe oferty, nowości i rabaty
z okazji wielkopolskiego święta książki. Wydawnictwo
Naukowe UKSW zaprezentuje nowości wydawnicze
z dwucyfrowym rabatem oraz szerszą ofertę książek
z zakresu teologii i nauk humanistycznych w równie
przystępnych cenach. Wstęp bezpłatny.

Tydzień Otwartej Edukacji na nowym kanale
YouTube

W dniach 5-9 marca odbywał się Tydzień Otwartej
Edukacji.
W ramach obchodów przygotowaliśmy prezentację na
temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych, którą zamieściliśmy na nowo utworzonym kanale YouTube Biblioteki Głównej.

Dostęp testowy do baz EBSCO

Otwarte Zasoby Edukacyjne to materiały udostępnione
na wolnych licencjach lub znajdujące się w domenie publicznej. Można je swobodnie wykorzystywać w swojej
pracy z prawem do ich kopiowania, rozpowszechniania
i dalszego modyfikowania (zgodnie z oznaczeniami właściwej licencji Creative Commons).
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego kanału
YouTube i oglądania materiałów. Mamy nadzieję, że zamieszczone tam informacje okażą się interesujące.
Docelowo na naszym kanale znajdą się filmy, przewodniki i samouczki, jak korzystać z zasobów online, jak dotrzeć do sprawdzonych źródeł informacji, korzystając ze
zbiorów Biblioteki.
Po otwarciu nowego kanału Biblioteka zamieszcza tym
samym wiadomości i informacje na niemal wszystkich
kanałach społecznościowych.
Kanał Twitter Biblioteki Głównej UKSW
Profil Facebook Biblioteki Głównej UKSW
Kanał Youtube Biblioteki Głównej UKSW

Uruchomiliśmy dostęp testowy do dwóch kolejnych
baz elektronicznych: Academic Search Ultimate oraz
Business Source Ultimate na platformie EBSCO do końca maja br. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu
ponad 13 500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych
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w aktualnie prenumerowanych zasobach. Dostęp testowy potrwa do 31 maja 2018 r. Czytaj więcej nt. dostępu
testowego.
Stały dostęp do American Doctoral Dissertations

przecenioną, czyli dziesiątki tytułów dostępnych w cenie 1-10 złotych. O numerze stoiska będziemy informować Państwa na bieżąco w tygodniu targowym na
naszym profilu facebook.com/wydawnictwouksw oraz
stronie głównej www.wydawnictwo.uksw.edu.pl. Tegorocznym targom będzie towarzyszył konkurs Feniks
2018 Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, czyli najbardziej prestiżowa nagroda na polskim rynku książki
katolickiej. W zeszłym roku prof. Aniela Dylus oraz prof.
Jan Grosfeld z Instytutu Politologii UKSW otrzymali wyróżnienia. Wydawnictwo zgłosiło łącznie 6 tytułów wydanych w 2017 roku. Prosimy trzymać kciuki za naszych
Autorów.

Zapraszamy do korzystania z nowej bazy na platformie
EBSCO – American Doctoral Dissertations. Baza zapewnia dostęp do ponad 172 tys. opisów bibliograficznych
prac doktorskich, obronionych na amerykańskich uczelniach od 1902 roku. Około 80 tys. zawiera odnośniki
prowadzące do wersji pełnotekstowych, dostępnych
w repozytoriach instytucjonalnych, takich jednostek jak:
Ohio’s Academic Library Consortium, Rochester Institute
of Technology and North Carolina State University.
Zachęcamy także do zapoznania się z krótką instrukcją
logowania do baz elektronicznych Biblioteki Głównej
UKSW.
Pełny spis baz elektronicznych Biblioteki Głównej dostępny jest pod tym linkiem.

Spis blogów naukowych

Na stronie biblioteki udostępniono zaktualizowany wykaz
najbardziej interesujących blogów naukowych, prezentujących najciekawsze wiadomości z różnorodnych dziedzin,
zarówno z obszaru nauk ścisłych, jak i humanistycznych.
Szczególnie zachęcamy do lektury blogów prowadzonych przez studentów i wykładowców UKSW. W wykazie znajdują się również blogi wyróżnione w „Rankingu
polskich blogów naukowych 2017”.
Zapraszamy do lektury i subskrypcji najciekawszych
blogów.
Kliknij ten link, aby rozpocząć przeglądanie naszych
zasobów.

Targi Katolickie coraz bliżej

Warszawiacy przywykli już do lokalizacji Targów Wydawców Katolickich, które od kilku lat goszczą w Arkadach Kubickiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-15 kwietnia. Z roku na rok rośnie liczba gości, którzy odwiedzają
targi. Organizator wydarzenia ks. Roman Szpakowski SDB
ze Stowarzyszenia Wydawców Katolickich podkreśla, że
jest to „Święto dobrej książki”. Poza literaturą duchową
i religioznawczą można zatracić się w wertowaniu oferty
znacznie szerszej, w tym książek historycznych, filozoficznych czy prawniczych. Jest to nadzwyczajna okazja,
by uzupełnić prywatny księgozbiór nowościami z tych

Rozstrzygnięcie konkursu z lutego

Dziękujemy wszystkim za nadesłanie odpowiedzi na
pytanie konkursowe umieszczone w poprzednim numerze newslettera. Ze względu na brak prawidłowej
odpowiedzi na to nieco podchwytliwe pytanie, poniżej
podajemy poprawną odpowiedź.
Zgodnie z prawem autorskim utwory przechodzą do
domeny publicznej 70 lat po śmierci twórcy. Okres ten
liczony jest od ostatniego dnia roku kalendarzowego,
w którym autor zmarł.
Zatem utwory Kardynała Stefana Wyszyńskiego przejdą
do domeny publicznej 1 stycznia 2052 roku.

Konkurs marcowy

dziedzin. Wśród wystawców znajdują się także antykwariaty i wydawnictwa reprintowe, przez co poszukiwacze
białych kruków będą mogli nabyć wyjątkowe tytuły, których nakład został już wyczerpany. Nasze wydawnictwo
przygotowało ofertę z rabatem na cały dostępny podczas
targów asortyment. Pojawią się kosze z książką mocno

Jako że książkę socjologiczną w marcowym newsletterze funduje Wydawnictwo, pytanie dotyczy wyróżnienia, które nasz Autor otrzymał za książkę w 2017 roku*.
Pytanie: Za jaką książkę prof. Aniela Dylus otrzymała
wyróżnienie w konkursie Feniks 2017?
Na odpowiedzi czekamy do 23 marca pod adresem:
marketing@uksw.edu.pl *Spośród poprawnych odpowiedzi wylosujemy jedną. Ze zwycięzcą skontaktujemy się drogą e-mail do końca marca 2018 r.
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Zespół redakcyjny:
• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki
Głównej UKSW
• Wydawnictwo Naukowe UKSW – Marketing.

