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Wydawnictwo Naukowe
UKSW
Katalog czasopism BG w systemie Koha

Z przyjemnością informujemy, że do Katalogu bibliotek UKSW dołączyliśmy katalog czasopism Biblioteki
Głównej.
Przypominamy, że z czasopism można korzystać tylko na miejscu. Poszczególne roczniki można zamawiać
elektronicznie lub za pomocą rewersów papierowych.
W celu zamówienia wybranego rocznika do Czytelni Głównej należy: 1) zalogować się, 2) wyszukać dane
czasopismo (dla ułatwienia można skorzystać z filtrów
dostępnych w okienku „Dostosuj wyszukiwanie” po lewej stronie listy wyników, wybierając „Typy dokumentów: Czasopismo” , 3) w zakładce „Egzemplarze” sprawdzić, czy dany rocznik znajduje się w zbiorach biblioteki,
4) kliknąć „Zamów” (w kolumnie po prawej stronie opisu).

Prosimy pamiętać, że przed potwierdzeniem rezerwacji
konieczne jest wybranie konkretnego rocznika czasopisma.

Imieniny z książką – tylko u Krasińskich

W sobotę 1 lipca Biblioteka Narodowa zaprasza już po
raz piąty na wyjątkową imprezę imieninową do warszawskiego Ogrodu Krasińskich przy Metrze Ratusz
Arsenał.

Imieniny Jana Kochanowskiego to nadzwyczajne spotkanie z książką. Motywem przewodnim pikniku będzie
twórczość Josepha Conrada. W wydarzeniu weźmie
udział ponad siedemdziesiąt wydawnictw. Odbędą się
spotkania z autorami, warsztaty, gry i zabawy dla osób
w każdym wieku. Nie zabraknie tam naszych książek.
W tym roku zaprosiliśmy do naszego stoiska autorów
Dorożkarstwa warszawskiego w XIX wieku. Między
godziną 15 a 17 Łukasz Lubryczyński wraz z Karoliną
Gańko będą podpisywać egzemplarze swojej książki.
Zapraszamy całymi rodzinami na tę wyjątkową imprezę w pierwszą sobotę lipca – już od godziny 11. Piknik
z pewnością potrwa do zmierzchu, a na finał przyda się
wygodne obuwie do tańczenia. Szczegóły dostępne na
profilu Imieniny Jana Kochanowskiego 2017.

Dorożki na Nowym Świecie

UWAGA! Elektronicznie można zamówić tylko jeden
rocznik danego czasopisma.

30 maja odbyło się spotkanie poświęcone dorożkom
i dorożkarstwu w carskiej Warszawie. Gospodarzem
spotkania była Księgarnia i Kawiarnia Tarabuk przy
Nowym Świecie 63. Wieczór autorski moderował
dziennikarz Radia Warszawa Piotr Otrębski, prowadzący audycję varsavianistyczną Tu była Warszawa.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele bibliotekarzy z Mokotowa oraz Ochoty. Łukasz Lubryczyński
z wielką pasją opowiadał o konstrukcjach drynd oraz
pochodzeniu mody na te pojazdy. Karolina Gańko wspominała swojego przodka, który był dorożkarzem przed
I wojną światową. Poruszone zostały również tematy
mroczne, m.in. oszukiwanie klientów na taryfie, usługi
transportowe dla panien lekkich obyczajów i ich klientów. Przypomniano historię głośnego zabójstwa jednego
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Pomoc bibliometryczna
Coraz większą popularnością cieszy się wprowadzona
przez nas w lutym br. usługa pomocy bibliometrycznej
dla pracowników, doktorantów i studentów UKSW.
Wskaźniki bibliometryczne są niezbędne przy składaniu wielu wniosków aplikacyjnych, m.in. do konkursów
NCN. Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami udzielania pomocy.

z dorożkarzy. Dorożki to także
symbol rozwoju warszawskiej
komunikacji i wzrostu majętności mieszczaństwa. Młodzież
za pewną dopłatą nagabywała
kierowców pojazdów konnych
do łamania przepisów i ścigania
się ulicami Śródmieścia czy Woli
ku ogólnej panice przechodniów oraz innych uczestników
ruchu drogowego. Spotkanie otworzył publiczny, premierowy pokaz animacji stworzonej do książki Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku przez młodego reżysera
i operatora, studenta UKSW, Piotra Zacheję. Film można obejrzeć na naszym kanale YouTube.

Stadion pełen książek

Za nami największe targi książkowe w kraju. PGE Narodowy był gospodarzem 8. Warszawskich Targów
Książki, którym od początku towarzyszą Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Wydawnictwo Naukowe UKSW brało udział w tych ostatnich
już po raz jedenasty!
W trzeci weekend ma
ja tłumy czytelników
całymi rodzinami przychodziły na Narodowy,
gdzie kusiły dziesiątki spotkań z wybitnymi postacmi świata książki, w tym noblistką – Hertą Mueller. Na naszym
stoisku wielką popularnością cieszyły się zarówno publikacje teologiczne, humanistyczne (historia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo), jak
i z zakresu nauk społecznych (politologia i socjologia).

Szczegółowych informacji dotyczących oferty udziela
Dział Informacji Naukowej i Transferu: Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, s. 304 (parter), tel.: 22 561 89 87 lub
22 561 89 37,
e-mail: informatorium@uksw.edu.pl.

Subskrypcja listy nowości

Ostatnia szansa na książkę z rabatem przed
wakacjami

Od 19 do 21 czerwca 2017 r. UKSW będzie gospodarzem konferencji „Bunt mas czy kryzys elit?” pod
patronatem wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej oraz Instytutu Politologii UKSW. We wtorek
i środę książki wydawnictwa będą dostępne z minimum 10-procentowym rabatem na stoisku przy ul.
Dewajtis 5 przed salą 223 (wtorek) oraz 116 (środa).
Zapraszamy serdecznie, gdyż jest to ostatnia szansa
przed wakacjami na zakup książek z rabatem. W ofercie znajdą się publikacje politologiczne, socjologiczne
i nie tylko. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem
w konferencji, prosimy o potwierdzenie obecności
drogą elektroniczną d.tulowiecki@uksw.edu.pl (ks. dr
Dariusz Tułowiecki).

Zachęcamy do zapisania się na listę mailingową biuletynu Nowości Biblioteki Głównej. W tym celu należy wejść
na stronę główną Katalogu bibliotek UKSW, w polu „Subskrypcja listy nowości” podać swój adres e-mail, a następnie potwierdzić przyciskiem „Zapisz się”. Na podany
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adres e-mail raz na miesiąc będziemy wysyłać powiadomienia o aktualizacji listy nowości Biblioteki Głównej.

Specjalistyczne szkolenia na platformie Web of
Science

Naukowe

UKSW

wkrótce

Tomasz Baldziński,
Dorota Dłużniewska-Urban,
Mockumentary. Próba określenia
istoty zjawiska

Jak odnaleźć dane badawcze i informacje o patentach?
Jak za pomocą Web of Science określić miejsca prowadzenia danych badań, fundatorów i sieci współpracy?
Szkolenie na bazie Web of Science: Wtorek, 20 czerwca
2017 godzina 10:00,
Jak przekroczyć ograniczenia wyszukiwania przez słowa
kluczowe, aby odnaleźć najistotniejszą literaturę w swojej dziedzinie badań?
Szkolenie na bazie Web of Science Core Collection:
Środa, 21 czerwca 2017 godzina 10:00,
Jak zrozumieć wpływ badań, współpracy naukowej
i identyfikować kluczowych graczy, dzięki informacjom
wykraczającym poza Impact Factor czasopisma?
Szkolenie na bazie InCites: Czwartek, 22 czerwca 2017
godzina 13:00.

Wiesław M. Macek (red.),
15 lat nauk ścisłych na UKSW

Agnieszka Smaga (red.),
Szybkość w kulturze

Impact Factor (IF) – to współczynnik wpływu obliczany
wyłącznie dla czasopism znajdujących się na liście Journal Citation Reports (JCR), indeksującej najważniejsze
światowe czasopisma naukowe. Obecność publikacji
w czasopismach posiadających IF często stosuje się do
oceny dorobku samych naukowców (np. w niektórych
typach konkursów NCN).
Lista czasopism z IF znajduje się na platformie Web of
Science (dostęp z komputerów UKSW ze strony- http://
www.biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/497). Aktualnie IF
posiada zaledwie 138 czasopism publikowanych w Polsce (w tym tylko 8 z zakresu nauk humanistyczno-społecznych).
Więcej na temat Impact Factor i JCR.

Józef Grzywaczewski,
The Biblical Idea of Divine Mercy in
the Early Church

Konkurs książkowy

Wydawnictwo Naukowe rozlosuje nagrodę spośród osób,
które odpowiedzą na pytanie: skąd wzięły się dryndy
w Warszawie? Podpowiedź w filmie na kanale YouTube.
Odpowiedź prosimy wysyłać do 22 czerwca na adres:
marketing@uksw.edu.pl. Zwycięzcę poinformujemy drogą e-mail. Do wygrania książka socjologiczna!

Opublikowano: 19.06.2017

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