Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka UKSW zajęła
pierwsze miejsce w ogólnopolskiej akcji Promocja e-czytelnictwa w bibliotece.
Dziękujemy Czytelnikom za aktywne korzystanie z naszych zasobów i podpowiadanie kolejnych
tytułów książek elektronicznych z
oferty IBUK Libra, które powinny
znaleźć się w naszej kolekcji.
Na zdjęciu obok chwalimy się
piękną nagrodą :-).
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy „Biblioteka Sarmacka”, przygotowanej przez Bibliotekę
Główną UKSW i Wydział Nauk Humanistycznych
w ramach IV Dni
Książki Dawnej
na UKSW.
W dniach
11‒16 kwietnia
2016 r. w holu
przed aulą św.
Jana Pawła II
(Nowy Gmach,
ul. Dewajtis 5)
prezentowana
jest ekspozycja
starych druków
ze zbiorów Biblioteki Głównej
UKSW.
Czytaj więcej.

XXII Targi Wydawców Katolickich za nami
Arkady Kubickiego w Warszawie kolejny raz gościły setki wydawnictw o profilu katolickim oraz
dziesiątki tysięcy czytelników, którzy jak co roku
stawili się w nadwiślańskich arkadach przy Zamku Królewskim, by skorzystać z możliwości tak
bliskiego spotkania z literaturą. Oferta wydawnicza nie ograniczała się jedynie do tematyki religijnej czy religioznawczej. Wydawnictwo UKSW
zaprezentowało publikacje również z takich dziedzin jak filologia polska i klasyczna, historia, socjologia, politologia, prawo czy nauki ścisłe. Duże
zainteresowanie czytelników wzbudziła książka
ks. Leszka Misiarczyka pt. Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku oraz Utrata stanu
duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego ks. Marka Stokłosy. Obaj autorzy są
wykładowcami naszej uczelni.
A tak wyglądało nasze stoisko w dniach 7‒10
kwietnia:

Zespół redakcyjny: Marcin Michalski (Biblioteka) i Błażej Grygo (Wydawnictwo).
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Nowy punkt informacji naukowej Biblioteki
Głównej na kampusie Wóycickiego
Na kampusie Wóycickiego, w budynku 23 pok.
015, otwarty został punkt informacji naukowej
Biblioteki Głównej (czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 9–16). Otrzymają w nim Państwo
informacje dotyczące zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych, zasobów cyfrowych i hasła
do obecnie prenumerowanych książek elektronicznych na platformie Ibuk Libra PWN. Istnieje
również możliwość konsultacji w zakresie wskaźników bibliometrycznych, w tym Indeksu Hirscha.

Wielkanocna zbiórka książek na UKSW.
Podsumowanie akcji
Wydawnictwo UKSW, Biblioteka UKSW oraz
Samorząd Studentów UKSW pragną serdecznie
podziękować wszystkim darczyńcom za przekazanie książek dla pacjentów dwóch warszawskich
szpitali. Fundacja „Dr Clown” przekaże dary
w najbliższych dniach.

Zapraszamy także do korzystania z nowej usługi Biblioteki, tj. dostępu do Zintegrowanej Platformy Polskich Czasopism Naukowych „Merkuriusz”
udostępnianej w cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA.
Przekazanie książek 29.03.2016 r. Księgarnia Uniwersytecka. Na zdjęciu od
lewej: dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW (Biblioteka UKSW), Katarzyna Mossakowska (Fund. „Dr Clown”) i dr Elżbieta Sobczak (Wyd. UKSW).

Zapraszamy wszystkich do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA. Jest to największa w Polsce pełnotekstowa
baza online polskich publikacji naukowych (książek i czasopism) ze wszystkich dziedzin wiedzy,
zawierająca setki tysięcy tekstów, artykułów, monografii, podręczników i skryptów.
System ACADEMICA oferuje:
∙ pełnotekstowe przeszukiwanie niemal 1,5 miliona współczesnych publikacji naukowych:
artykułów, monografii, podręczników i skryptów
∙ inteligentny system ograniczania wyników wyszukiwania i ich wizualizacji
∙ nieograniczony dostęp do publikacji niechronionych prawem autorskim lub udostępnianych
w modelu Open Access (cd. str. 3)

W pierwszej kolejności książki trafią do małych
pacjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Mamy nadzieję, że choć trochę pomogą im
w oderwaniu się od trudów, często długotrwałego, leczenia. Spisaliście się Państwo na medal!
Książki przeznaczone dla dorosłych czytelników
trafią również za kilka miesięcy do „Kącika relaksu”, który powstaje w Szpitalu Bielańskim. Dorośli
pacjenci będą mogli dzięki lekturze znaleźć wytchnienie od szpitalnej rzeczywistości. Pragniemy
wreszcie bardzo serdecznie podziękować doktorom Clownom, którzy sortują książki według
kategorii wiekowych i przekażą je przebywającym na oddziałach chorym dzieciom, młodzieży,
a z czasem również dorosłym. Mamy cichą nadzieję, że akcja, która została zorganizowana po
raz pierwszy, także w kolejnych latach będzie
równie udana.
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∙ możliwość rezerwacji publikacji chronionej prawem autorskim w bibliotece należącej do systemu
Academica
∙ możliwość tworzenia notatek, importu danych
bibliograficznych, zapamiętywania kwerend.
Czytaj dalej.

Wydawnictwo poleca nowości (kliknij w tytuł,
aby otrzymać więcej infromacji):
Karolina W. Gańko
Hrabia Marian Starzeński i jego rodzina w dobrach
Ruda

Nowości książkowe w IBUK Libra

Joanna Kandzia
Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa
Informujemy, że dzięki Państwa sugestiom zakupiliśmy dostęp do 41 nowych tytułów na platformie Ibuk Libra.
Obecnie czytelnicy Biblioteki UKSW mogą korzystać z 1510 tytułów publikacji z takich dziedzin
jak: filozofia, ekonomia, biologia, historia, matematyka, chemia, teologia, literatura i wiele,
wiele innych. Wykaz nowości.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejną bazę pełnotekstową w ramach Wirtualnej
Biblioteki Nauki. Wiley Online Library posiada
doskonałą interdyscyplinarną kolekcję z zakresu
nauk społecznych i humanistycznych, kulturoznawstwa, filozofii, filologii, jak również teologii
i innych dziedzin, w tym również nauk ścisłych.
Baza indeksuje zawartość 1405 tytułów czasopism
w pełnym i nieograniczonym dostępie. Zapraszamy do skorzystania z powyższych zasobów!

Aniela Dylus
Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

Iulius Firmicus Maternus
Jak nieświadomi błądzą w wierze, (opr.) Beata Gaj

