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Święto książki na Narodowym

Już w czwartek rusza największe święto książki, czyli
Warszawskie Targi Książki oraz Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Aby nie być gołosłownym,
przypominamy, że w 8. Warszawskich Targach Książki
oraz towarzyszących im 11. Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA udział wzięło blisko 800
wystawców z 32 krajów, przedstawiane były publikacje
ponad 1000 autorów i odnotowano 75 tysięcy odwiedzających. W tym roku Wydawnictwo Naukowe UKSW
będzie obecne z ofertą książek naukowych i popularnonaukowych na stoisku 17/BK. Poza nowościami będą
także książki mocno przecenione, których ofertę sukcesywnie zwiększamy. Zapraszamy czytelników na Stadion
PGE Narodowy w dniach 17-20 maja. Więcej szczegółów
nt. targów na stronie www.muratorexpo.pl/targi/academia/ oraz www.targi-ksiazki.waw.pl/. Bramki targowe
otwierane są codziennie o godzinie 10.00. Jeśli chcecie
Państwo kupić bilet on-line i ominąć kolejkę, zapraszamy tutaj: http://www.twojbilet24.pl/pl-wydarzenie/56.

Profil naukowca w Scopus

do obserwacji zjawisk niebieskich? – dowiecie się
Państwo z książki. Autorka
będzie czekała na wszystkich
zainteresowanych
przy naszym stoisku wydawniczym na stadionie
PGE Narodowym (17/BK)
w sobotę 19 maja od godziny 11 do 13. Przez cały
tydzień zapraszamy do
śledzenia wpisów z fragmentami książki o Niemojewskim na naszym profilu
wydawniczym. Dodatkowo można dołączyć do wydarzenia na: https://www.
facebook.com/events/201439570467677. Książka podczas targów będzie dostępna w wyjątkowej cenie 32 zł.
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Poczty Polskiej
SA.

Szkolenia Scopus i ScienceDirect

16.05 o godz. 12.00 odbędzie się webinarium „Porządkowanie danych w profilu autora w bazie Scopus”,
które poprowadzi dr inż. Katarzyna Gaca (Elsevier).
W czasie szkolenia będzie można dowiedzieć się, jak
zweryfikować dane ujęte w profilu autora i w jaki sposób samodzielnie zgłaszać braki oraz korektę danych.
Link rejestracyjny. Profil naukowca w Scopus zakładany
jest automatycznie, jeśli baza zindeksuje przynajmniej
dwie prace danego autora z taką samą afiliacją. Pytania
nt. działania Scopus i wszelkie zauważone nieprawidłowości w istniejącym profilu prosimy przesyłać na adres
informatorium@uksw.edu.pl.

Spełniając Państwa postulaty, wspólnie z Samorządem
Doktorantów i Elsevier Polska po raz kolejny mamy
przyjemność zaprosić pracowników, doktorantów i studentów UKSW na szkolenia „Scopus – wsparcie dla naukowców” i „ScienceDirect – praca z bazą”. W czasie
szkolenia będzie można m.in. dowiedzieć się: jak być
indeksowanym przez Scopus, jak zarządzać już istniejącym profilem naukowca oraz jak wykorzystać ScienceDirect do pisania pracy zaliczeniowej. Szkolenia odbędą
się 21.05.2018 od godz. 16.30 w Kampusie Dewajtis
w Auli Jana Pawła II. Sprawdź program i wypełnij formularz rejestracyjny.

Premiera na PGE Narodowym

Szkolenie SCOPUS

Targi to wyśmienita okazja do spotkań z autorami. Dodatkowo każdy znajdzie dla siebie książkę z rabatem.
W tym roku zaprosiliśmy do stoiska wydawniczego
dr Barbarę Świtalską-Starzeńską, historyka i autorkę
książki Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (18641921), która w tym tygodniu opuściła drukarnię. Dlaczego Niemojewski był „człowiekiem szalonym”, który z akolity liberalizmu stał się konserwatystą z zamiłowaniem

Wydawnictwo Naukowe UKSW zaprasza na szkolenie
wewnętrzne z bazy Scopus (dla redaktorów czasopism
naukowych), które odbędzie się 23 maja o godzinie
13.00 w sali 223 przy ul. Dewajtis 5 (łącznik, poziom –1).
Szkolenie będzie dotyczyło następujących kwestii:
– proces oraz kryteria oceny czasopism,
– zakres bazy Scopus,
– kryteria oceny i wyboru czasopism,
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Bazy SAGE, DeGruyter i RSC dostępne są wyłącznie
z sieci uczelnianej na obu kampusach UKSW.
Zachęcamy do testowania i dzielenia się z nami opinią!
Już wkrótce uruchomimy testowy dostęp do baz
BREPOLiS!

– proces oceny czasopism,
– utrzymanie jakości czasopism,
– wsparcie dla lokalnych czasopism naukowych.
Scopus jest największą bazą bibliograficzną, obejmującą recenzowaną literaturę naukową publikowaną przez
ponad pięć tysięcy wydawców na całym świecie. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia na:
wydawnictwo@uksw.edu.pl.

Erasmus plus ze Słowacji

W dniach 17-19 kwietnia odwiedził Wydawnictwo i Bibliotekę Miloslav Korba z Uniwersytetu Katolickiego
w Rużomberku na Słowacji. Pan Korba na co dzień pracuje w wydawnictwie jednego z wydziałów uczelnianych i zdecydował się na przyjazd do Warszawy w ramach programu wymiany Erasmus+. Choć pobyt był
niezbyt długi, to jednak bardzo owocny.
Słowacki wydawca
zapoznał się z pracą
naszego Wydawnictwa uczelnianego,
przede wszystkim
z nowymi procedurami „ślepych recenzji”, wprowadzonymi w 2017 roku
w celu podnoszenia
jakości naszych publikacji naukowych.
Dodatkowo pana
Korbę oprowadził
po zasobach biblioteki mgr Maciej Lipko z Biblioteki
Głównej UKSW. Jeszcze w tym roku akademickim spodziewamy się kolejnego „Erasmusa”, o czym z pewnością wspomnimy w kolejnym numerze newslettera.

Aktualnie testowane bazy danych

Dostępne do 31 maja:
Multidyscyplinarna kolekcja ponad 1000 tytułów czasopism wydawnictwa SAGE, która obejmuje szeroki zakres tematyczny z dziedzin takich, jak: nauki o zdrowiu,
nauki biologiczne, nauki techniczne i inżynieryjne oraz
nauki historyczne i społeczne. Zobacz więcej o korzystaniu z SAGE.
Kolekcja zawiera około 1200
tytułów czasopism z nauk
społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych, medycyny, prawa czy
teologii. Dowiedz się, jak
korzystać z baz DeGruyter.

Raport na temat Otwartej Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało „Raport nt. realizacji polityki otwartego dostępu
do publikacji naukowych w l. 2015–2017”. Dokument
podsumowuje stan prac nad wdrażaniem zasad otwartości w dostępie do publikacji naukowych w Polsce. Zawiera też rekomendacje i kierunki dalszych
działań w zakresie polityki open access dla
środowiska akademickiego. Zapoznaj się z pozostałymi dokumentami MNiSW
nt. otwartej nauki.

Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate – bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad
13 500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach. Zobacz, w jaki sposób
korzystać z baz testowych EBSCO.
Dostępne do 8 czerwca:
Royal Society of Chemistry –
dostęp do aktualnych i archiwalnych zasobów 44 recenzowanych czasopism z zakresu
chemii i dziedzin pokrewnych.
Jak korzystać z bazy RSC?

Książka miesiąca w IBUK Libra

W tym miesiącu prezentem od IBUK Libra jest pozycja
wprost idealna dla osób marzących o skuteczniejszym
przyswajaniu wiedzy. Z książki Jak się uczymy? można
dowiedzieć się o mechanizmach i najbardziej skutecznych technikach uczenia się, takich jak np.: stosowanie
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analogii, uczenie się w grupie, stawianie
pytań, wizualizacja, uczenie się przez obserwację. Sprawdź, jak korzystać z IBUK Libra.

Oferujemy pomoc w zakładaniu i administrowaniu kontem: informatorium@uksw.edu.pl.

Wizyta bibliotekarzy z WAT-u

15 maja Bibliotekę Główną UKSW odwiedził zespół
30 bibliotekarzy z Wojskowej Akademii Technicznej.
Wizyta, związana z obchodami Tygodnia Bibliotek, była
okazją do wymiany doświadczeń zawodowych oraz zacieśnienia współpracy międzyuczelnianych jednostek w zakresie najnowszych
technologii informacyjnych. Biblioteka Główna WAT
jest jedną z partnerskich jednostek Systemu BiblioWawa. Miłą
niespodzianką dla
foto. M. Michalski, CC BY 4.0
gości była także
gawęda naszego kolegi, dra Pawła Skalskiego, na temat bielańskich Kamedułów i zwiedzanie pokamedulskich terenów. Dziękujemy
serdecznie za wizytę!

Publikacje finansowane ze środków na badania
statutowe
Trwa podział środków w ramach Badań Statutowych
na UKSW. W związku z tym zapraszamy autorów, którzy
otrzymali informację o finansowaniu ich publikacji z tej
puli, do składania tekstów do początku wakacji, co ułatwi i przyspieszy ich wydanie do końca 2018 roku. Wydanie tekstów, które spłyną do wydawnictwa w listopadzie
i grudniu, będzie obciążone dużym ryzykiem opóźnienia ze względu na dłuższy czas wykonywania usług
przez drukarnie oraz spiętrzenie prac w samym zespole
redakcyjnym.

Informatorium Biblioteki Głównej

Drodzy Studenci, do sesji egzaminacyjnej pozostał miesiąc! Przypominamy, że w Kampusie Dewajtis działa Informatorium (Nowy Gmach, naprzeciwko Wypożyczalni). Od
pon. do pt. w godz. 10.00–
14.00 uzyskacie tam pomoc m.in. w kwerendzie
bibliotecznej, korzystaniu z katalogu bibliotek
UKSW, zasobów elektronicznych czy Centralnego Wydruku. Pamiętajcie
również o naszej usłudze
„Zapytaj bibliotekarza”,
dzięki której możecie zadawać nam pytania telefonicznie
lub mailowo.

Nowości wydawnicze
Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski,
Alexander von Oettingen, Zhengmei Peng
Kształcenie – moralność – demokracja

Naukowcu, czy masz już profil w Google Scholar?

Google Scholar to najpopularniejsza, specjalistyczna
wyszukiwarka służąca do sporządzania kwerend, z której korzysta ok. 90% badaczy. Widnieją w niej publikacje
naukowe, bardzo często nieindeksowane w serwisach
takich jak Web of Science czy Scopus. Dane ze Scholara są „akceptowalne” przy składaniu wniosków m.in. do
Narodowego Centrum Nauki. W celu skutecznego administrowania swoim dorobkiem i dodawania poszczególnych publikacji niezbędne jest założenie oraz aktualizacja swojego profilu. Jak dodać prace do Google Scholar
i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Podstawowymi kryteriami algorytmu w Google Scholar są: licznik cytatów, istotność, data publikacji, a najważniejszymi
czynnikami uwzględniającymi pozycję na liście są: licznik
cytatów i słowa w tytule dokumentu. W konsekwencji na
pierwszych miejscach, w wynikach wyszukiwania, znajdują się często cytowane artykuły (teksty nowsze będą
więc pojawiały się w wynikach wyszukiwania niżej, ze
względu na niską cytowalność – tzw. efekt św. Mateusza).

Magdalena Butkiewicz, Piotr Łuczuk
Od Stalina do Putina. Media w procesie umacniania kultu jednostki

Barbara Świtalska-Starzeńska
Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski
(1864-1921)
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Zespół redakcyjny:
• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy
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