“Siedem wieków polskiej poezji maryjnej: Duch
i Litera - studium chirograficzne i semiotyczne”
- wystawa prac Zbigniewa Williama Wolkowskiego. Na wydarzenie organizowane przez Bibliotekę UKSW przybędzie wprost z Paryża sam Autor - emerytowany profesor Sorbonne Universités
UMPC. Uroczyste otwarcie i spotkanie z Autorem,
nastąpi 19 maja 2016 r. o godz. 12 w Nowym Gmachu UKSW, ul. Dewajtis 5. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się co łączy m.in. chirografię, technikę
pointylistyczną i wstęgę Möbiusa z poezją maryjną
- serdecznie zapraszamy. Czytaj dalej.

Warszawskie Targi Książki – ACADEMIA
2016

Stadion PGE NARODOWY w dniach 19-22 maja
br. będzie gościł ponad 800 wystawców związanych
z rynkiem książki. Wydawnictwo UKSW powita
swych czytelników na stanowisku nr 82/BC już w
czwartek o godz. 10. Znajdą nas Państwo w sekcji
wydawnictw akademickich i naukowych ACADEMIA 2016. Żeby tradycji stało się zadość, przygotowaliśmy
dziesiątki tytułów ze specjalnym
rabatem. Impreza potrwa do niedzieli
22 maja do godz. 17. Więcej informacji o targach.

Premiery na

Rosnącym zainteresowaniem cieszy się nowo
otwarta wypożyczalnia na Kampusie Wóycickiego - budynek 23, pok. 015 (czynna: pn.-pt. w godz.
9-16). Aby odebrać książki na Wóycickiego wystarczy przy zamawianiu wypełnić formularz odbioru.
W nowej placówce można też dokonać zwrotu książek, ale tylko tam wypożyczonych. Zachęcamy do
zapoznania się z zasadami i instrukcją zamawiania.

Kolejne premiery na naszym kanale wydawniczym Youtube. Dzięki
współpracy z PANDA TV zakończyliśmy pracę nad dwoma filmami
w jakości HD. Pierwszy poświęcony
jest kwestii mobilności, która stanowi prawdziwe wyzwanie dzisiejszych czasów. Film pt. Kompetencje
w mobilnym świecie. Czym są? już do obejrzenia
kliknij. Osoby, które poczują niedosyt wiedzy na
temat kompetencji, zachęcamy do lektury książki
dra Rafała Wiśniewskiego Transgresja kompetencji
międzykulturowych. Drugi film mógłby być okrzyknięty horrorem, gdyż jego tytuł brzmi: Czym są
i od kiedy istnieją egzorcyzmy? Obejrzyj. My jednak
do egzorcyzmów podeszliśmy bardziej dogłębnie,

Zespół redakcyjny: Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki UKSW, Marketing Wydawnictwa UKSW.
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przygotowując sondę z udziałem studentów UKSW
i zapraszając do przybliżenia tego tematu eksperta –
byłego egzorcystę. Przyczynkiem do powstania filmu jest niedawno wydana książka ks. prof. Leszka
Misiarczyka Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do

III wieku.

O kondycji poezji

Wypożyczalnia Biblioteki UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23.

Dostęp do książek elektronicznych WiIley–Blackwell.
Z przyjemnością informujemy, że w maju br. licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451
książek elektronicznych wydanych w latach 2009
i 2015. Zapraszamy do zapoznania się z listą tytułów: katalog.
Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na
serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na
serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo.
Spodziewamy się do końca 2016 roku dalszego rozszerzenia licencji o książki wydane w latach 2010
i 2014.

Digitarium UKSW

Biblioteka Główna UKSW oraz Wydawnictwo
UKSW uczestniczą w pracach nad pozyskaniem
środków na budowę platformy dostępu do cyfrowych zasobów naukowych “Digitarium UKSW”.
Ma ono pełnić funkcje: repozytorium uczelnianego, biblioteki cyfrowej, profilu e-pracownika, e-Wydawnictwa UKSW i bazy konferencji. W związku z
podjętym wyzwaniem prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej zapotrzebowania i preferencji Państwa jako przyszłych użytkowników.
Ankiety można pobrać klikając na poniższe linki:
• Ankieta dla pracowników naukowo-dydaktycznych
i doktorantów.
• Ankieta dla studentów

W poniedziałek 23 maja o godz. 18 zapraszamy
wszystkich, którym poezja nie jest obojętna, jak
również tych, którzy jeszcze nie są do tej formy wyrazu przekonani i nie wiedzą, jak zacząć swą przygodę ze słowem poetyckim, do swoistej lirycznej
retrospekcji w warszawskiej Retrospekcja Cafe.

Majowy wieczór będzie też okazją do posłuchania
wierszy z tomu „jeszcze bardziej na pewno” i zdobycia autografu ich autorki. Tomik będzie można tego
dnia nabyć z rabatem przy ul. Bednarskiej 28/30.
Wstęp wolny – zapraszamy.
Dzień Otwarty UKSW za nami, a tak wyglądało
nasze stoisko. Dziękujemy Samorządowi Studentów
UKSW za zaproszenie.
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Wydawnictwo UKSW poleca wybrane nowości:
Zachęcamy do zapoznania się z fragmentem kolekcji starych druków pochodzących z naszej Biblioteki, udostępnionych na stronie Księgozbioru
Wirtualnego Federacji FIDES. Jest to efekt działań związanych z realizacją bieżącego projektu pt.
„Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie 14
starych druków i 8 inwentarzy tzw. księgozbioru
krakowsko-warszawskiego” dofinansowanego ze
środków MNiSW. Wśród prezentowanych starych
druków są też woluminy zakonserwowane i zdigitalizowane w roku ubiegłym ze środków własnych
Uczelni. Czytaj dalej.

Jerzy Kaczorowski
Studia z historii i teorii literatury

Jerzy Romanowski (red.)
Park Skaryszewski w Warszawie

Test skanera A3 zakończony

Dzięki uprzejmości firmy Digital-Center, w ubiegłych tygodniach w Czytelni Czasopism Biblioteki, udostępniliśmy w ramach testowania nowy
skaner wolnostojący A3 - Zeta Zeutschel. Jako znakomita alternatywa dla tradycyjnego kserowania,
korzystanie z urządzenia cieszyło się niesłabnącym
zainteresowaniem. Przy okazji, celem zapoznania się
z Państwa oczekiwaniami, zachęcaliśmy do dzielenia się opiniami o pozyskanym do testowania
sprzęcie. Dzięki tym uwagom wiemy jakiego typu
urządzenie najbardziej odpowiadałoby naszym
użytkownikom. Podczas testu wykonano 16 535
skanów.

Małgorzata Łukaszuk
Doświadczenie i hermeneutyka

Majowe szkolenia Web of Science

Czym różnią się czasopisma w Emerging
Sources Citation Index? Jak wykorzystać platformę Web of Science w
przygotowaniu swoich publikacji?
Co zrobić z błędami lub brakującymi cytowaniami
w rekordach na platformie?
Na te i inne pytania poznasz odpowiedzi podczas
kolejnych z cyklu, szkoleń Thomson Reuters. Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są
w internecie na platformie WebEx. KLIKNIJ aby
poznać szczegóły.

Wioletta Żórawska
Szkolne modele recepcji twórczości Cyprian Norwida

