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DUN dla Biblioteki Głównej

Z przyjemnością informujemy, że MNiSW, w ramach działalności upowszechniającej naukę
(DUN), dofinansuje w wysokości 58 410,00 zł realizację zadania Biblioteki Głównej pt. „Kontynuacja
konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW”.
Zadanie to stanowi kolejny etap szeroko zakrojonych prac mających na celu włączenie do obiegu
publicznego, zabytkowego tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego (liczącego około 24 tys.
woluminów, w tym 482 stare druki).
To już drugi DUN jaki otrzymała Biblioteka. Poprzednie zadanie pn. „Konserwacja, digitalizacja
i udostępnienie 14 starych druków i 8 inwentarzy
tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego”, zrealizowaliśmy z powodzeniem w latach 2015–2016.
Jednocześnie zawiadamiamy, że starania Biblioteki Głównej o wsparcie finansowe na budowę
Repozytorium UKSW nie zyskały przychylności
Ministerstwa. Trwają działania o pozyskanie funduszy z innych źródeł. Więcej na temat projektów
Biblioteki.

Feniksy 2018 trafiły na UKSW

Z nieukrywaną dumą informujemy, że tegoroczna
główna nagroda FENIKS
w kategorii Kościół wobec nowoczesności trafiła
w ręce Wydawnictwa Naukowego UKSW oraz dra
hab. Michała Gierycza z Instytutu Politologii UKSW
za książkę Europejski spór
o człowieka. Studium
z antropologii politycznej
wydaną w 2017 roku. Praca była podstawą procesu
habilitacyjnego. Autor tym sposobem upiekł dwie
pieczenie na jednym ogniu ‒ obronił tytuł naukowy oraz zdobył prestiżową nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas XXIV Targów Wydawców
Katolickich. Oficjalne wręczenie statuetki Feniksa

miało miejsce w sobotni wieczór 14 kwietnia w katedrze warszawsko-praskiej pw. św. Floriana. Autorowi gratulujemy zarówno nagrody, jak i samej
książki. Państwa zachęcamy do zapoznania się
z pionierską pracą z antropologii polityki napisaną
z dużą swobodą poznawczą. Autor przeprowadza
czytelnika przez cztery wymiary antropologii, by
następnie przejść do analizy dyskursu dotyczącego
humanizmu, praw człowieka i istotnych światopoglądowo kwestii poruszanych na forach instytucji
europejskich. Ważna i wyczerpująca pozycja, która przedstawia kierunki pojęciowe i światopoglądowe najważniejszych polityków Europy. Książka
ukazuje także sposoby działania (wspierania bądź
potępiania) polityk społecznych UE. Więcej na temat publikacji można przeczytać na stronie www.
wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1436. Podczas
ceremonii wręczenia Feniksów została również
dostrzeżona seria wydawnicza tworzona wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej oraz UKSW
pt. Stefan Wyszyński, Pro Memoria, t. I i II – oba
tomy otrzymały nagrodę w kategorii historia. Pozycję można nabyć w księgarni internetowej ipn.
poczytaj.pl.

VI Dni Książki Dawnej na UKSW

Wspólnie z Katedrą Literatury Staropolskiej, Retoryki
i Badań nad Biblią WNH UKSW zapraszamy na szóstą
już edycję Dni Książki Dawnej na UKSW.
W tym roku odbywają się ona pn. „E librariis
monasterium
(Z klasztornych bibliotek)” w dniach
16.04 – 20.04. W programie ogólnopolski
naukowy panel dyskusyjny poświęcony
problematyce badania dawnych księgozbiorów klasztornych
oraz wystawa starodruków ze zbiorów
Biblioteki Głównej.
Dyskusji panelowej
towarzyszyła promocja książki Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury. Piśmiennictwo – książka – edukacja, pod red. Joanny Pietrzak-Thébault
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spotkanie z wyjątkową książką. Wydawnictwo Naukowe UKSW, wzorem lat ubiegłych, było obecne
ze stoiskiem i ofertą blisko stu tytułów, w tym
około 30 pozycji w cenie 1-10 złotych. Warszawscy
czytelnicy przyzwyczaili nas do nieoczekiwanych
spotkań i głębokich rozmów. To nieliczna okazja
do tego, by w jednym miejscu i czasie mieć pod
ręką tak szeroką ofertę wydawniczą z całej Polski.
Jesienna odsłona targów wydawców katolickich
już w listopadzie w Lublinie.

Citavi

Bibliometria we wnioskach do NCN

Wszystkim przymierzającym się do złożenia grantów NCN w OPUS 15 i PRELUDIUM 15 polecamy
nasze usługi z zakresu bibliometrii (wyliczanie cytowań, ustalanie Impact Factor i indexu Hirscha).
Aby skorzystać z pomocy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i załączyć PEŁNĄ bibliografię
(index-H oblicza się na podstawie pełnego dorobku autora, nie tylko publikacji z ostatnich 10 lat).
Czytaj o pomocy bibliometrycznej.

Czy pisanie pracy doprowadza Cię do obłędu? Nie
musi tak być! Pobierz Citavi - narzędzie pomagające gromadzić, zarządzać danymi i projektami
bibliograficznymi. Najnowsza wersja Citavi 6 oferuje zapisywanie danych w chmurze i współtworzenie projektu przez zespół.
Przypominamy, że UKSW posiada darmowy dostęp do rozszerzonej wersji menedżera bibliografii Citavi do 31.10.2018 r. Licencję może uzyskać
każdy student i pracownik UKSW - warunkiem jest
posiadanie konta w domenie ”@uksw.edu.pl” lub
”@student@uksw.edu.pl”.
Zarejestruj się na citavi.com/uksw
Więcej na temat zasad testowania i funkcjonalności Citavi.

Czasopisma Royal Society of Chemistry online

XXIV Targi Wydawców Katolickich

Od czwartku 12 kwietnia do niedzieli 15 kwietnia
w stołecznych Arkadach Kubickiego odbywały się
24. Targi Wydawców Katolickich. Jest to wyjątkowa impreza łącząca w jednym miejscu oferty wielu wydawnictw
religijnych, religioznawczych,
filozoficznych, prawniczych
i popularyzatorskich. Wśród
ponad 200 wystawców czytelnik może znaleźć książki
rzadkie, w tym bardzo ciekawe pozycje antykwaryczne. Targi są również miejscem spotkania z autorami. Tutaj można w niespiesznym pochodzie
moli książkowych napotkać polityków, celebrytów
i intelektualistów, którzy podobnie jak tysiące innych odwiedzających targi liczą na rabaty, a także

Do 8.06.2018 r. zapewniamy darmowy, testowy
dostęp do kolekcji czasopism Royal Society of
Chemistry (RSC). W bazie znajdują się 44 recenzowane tytuły czasopism z zakresu chemii i dziedzin
pokrewnych (numery aktualne i archiwalne).
Więcej o testowym dostępie RSC.

Wiosenny kiermasz książkowy na UKSW

Po długiej zimie przywołujemy wiosnę. W dniach
17-19 kwietnia br. na obu kampusach UKSW organizujemy wspólnie z Fundacją Dr Clown zbiórkę
krzyżówek, sudoku i tym podobnych czasoumilaczy, które trafią do pacjentów Szpitala Praskiego.
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Wszyscy odwiedzający
stoisko w nowym gmachu przy ul. Dewajtis 5
oraz budynku 23 przy
ul. Wóycickiego 1/3
będą mieli dostęp do
regałów bookcrossingowych, koszy z tanią
książką oraz nowości
z 10% rabatem. Nie
ważne, czy jesteś alergikiem, neurotykiem,
czy ekstrawertykiem,
bo „kto czyta książki,
żyje podwójnie” – pisał
Umberto Eco. Tradycji
stanie się zadość i każda osoba, która przyjdzie kupić książki bądź przyniesie łamigłówki do kartonów
Fundacji Dr Clown, będzie mogła wylosować słodką niespodziankę. W tym roku partnerami kiermaszu są: Coffee Feel, Kółko i Krzyżyk oraz Grupa Bakalland SA. Zapraszamy na stoiska od wtorku do
czwartku w godz. 9.30-15.00. Więcej szczegółów
na profilu www.facebook.com/wydawnictwouksw.
Niech wiosna będzie z Wami!

Pytanie – 23 kwietnia – to data związana ze słynnym pisarzem. Jakie święto obchodzimy tego
dnia?
Odpowiedzi prosimy przesłać do 20.04.2018 r.
na adres informatorium@uksw.edu.pl (w tytule
należy wpisać „KONKURS”). Wśród uczestników,
którzy odpowiedzą prawidłowo, rozlosujemy nagrody książkowe. O wynikach i odbiorze nagród
powiadomimy mailowo.
Zwycięzcą konkursu marcowego została p. Samanta Szwed – gratulujemy!

Wkrótce ukażą się
Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym
(red.) Włodzimierz Okrasa

Testowy dostęp do czasopism DeGruyter

Zachęcamy do testowania wielodziedzinowej kolekcji czasopism elektronicznych Wydawnictwa
DeGruyter. Udostępniona kolekcja zawiera ok.
1200 tytułów czasopism
z nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych, medycyny, prawa czy teologii.
Dostęp TYLKO z sieci UKSW.
Jak korzystać z serwisu Czasopisma DeGruyter?

O spuściźnie literackiej
Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice

Majowe szkolenia z ScienceDirect i Scopus

(red.) Dorota Folga-Januszewska, Tomasz Chachulski

Wspólnie z Samorządem Doktorantów UKSW, po
raz kolejny mamy przyjemność zaprosić wszystkich
studentów i pracowników Uczelni na szkolenia
z zakresu baz firmy Elsevier. Na Państwa prośbę,
ponownie zostanie omówiona baza Scopus oraz
ScienceDirect. Szkolenie odbędzie się 14.05.2018
r. Również w maju, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym UKSW, postaramy się zorganizować szkolenie ze Scopusa dedykowane redaktorom czasopism, zainteresowanym wysłaniem zgłoszenia do
tej bazy indeksującej.
Szczegóły wkrótce udostępnimy na naszej stronie
www oraz kanałach komunikacyjnych. Zapraszamy
do śledzenia FB | Twitter | RSS.

Zespół redakcyjny:
• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki
Głównej UKSW
• Wydawnictwo Naukowe UKSW – Marketing.
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