Szanowni Państwo,
zapraszamy do lektury ostatniego przed wakacjami numeru Newslettera powstającego z połączenia sił Biblioteki Głównej
oraz Wydawnictwa UKSW. Kolejny numer przekażemy w Państwa ręce dopiero we wrześniu. Życzymy miłej i owocnej
lektury. Studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych życzymy udanej sesji egzaminacyjnej, natomiast wszystkim nauczycielom akademickim wiele cierpliwości.

Biblioteka Główna oferuje
Państwu dostęp testowy do
nowych zasobów EBSCO
zawierających
informacje
z zakresu polityki, prawa oraz
zagrożeń
o
charakterze
terrorystycznym,
indeksowanych w trzech
bazach: Political Science Complete, International
Security & Counter Terrorism Reference Center i Legal
Source. Dostęp testowy będzie aktywny do 20 lipca.
Zapraszamy do skorzystania. (http://biblioteka.uksw.
edu.pl/pl/node/682).
Informujemy, że otworzyliśmy dla Państwa możliwość
testowania zasobów nowej
kolekcji JSTOR – Arts &
Sciences V Collection. Kolekcja ta zawiera publikacje
z dziedzin takich jak filozofia, historia, teologia, językoznawstwo, mediewistyka,
historia sztuki i literatury.
Więcej o zawartości kolekcji: http://about.jstor.org/content/arts-sciences-v . Test
potrwa do 10 lipca. Zapraszamy do skorzystania z powyższych zasobów. (http://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/
node/688)

Czyli książki w ogrodzie

Wydawnictwo UKSW już po raz trzeci będzie gościem
na imprezie organizowanej przez Bibliotekę Narodową w warszawskim Ogrodzie Krasińskich. 18 czerwca
(sobota) od godziny 11 do zmierzchu swoją ofertę zaprezentuje ponad pięćdziesiąt wydawnictw.
Kiermaszowi towarzyszyć będą spotkania z autorami,
warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dyskusje,
wywiady. „Imieniny Jana Kochanowskiego” to także
coś dla ciała, gdyż wykwintne danie według przedwojennego przepisu przygotuje szef kuchni Maciej Nowicki. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest
postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, nie tylko jako
poety, ale także grafika. Wydawnictwo UKSW zaprasza czytelników do namiotu nr 7, gdzie znajdą Państwo specjalną ofertę na letnie wieczory. W alejkach
Ogrodu każdy może się przekonać, że „duch w narodzie nie ginie”, a kultura czytania ma się wyśmienicie.
Wstęp wolny. Więcej informacji na facebooku i stronie
Biblioteki Narodowej.

Zespół redakcyjny: Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki UKSW, Marketing Wydawnictwa UKSW.
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Przypominamy o zmianie godzin pracy Biblioteki
Głównej UKSW w okresie letnim

Slawista z Uniwersytetu Stanforda w warszawskim
PEN Clubie

(Źródło: dlcl.stanford.edu)

Punkt biblioteczny przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku
23 będzie nieczynny w okresie od 1 lipca
do 29 września 2016.

Prof. Lazar Fleishman z kalifornijskiego Uniwersytetu Stanforda będzie gościem spotkania w polskim PEN Clubie
przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 (Dom Literatury) w najbliższy czwartek 16 czerwca o godz. 18. Rozmowę ze slawistą, który przez lata związany był z Uniwersytetem Łotewskim w Rydze, Uniwersytetem w Berkeley,
Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie, amerykańskim
Uniwersytetem Yale oraz Harvardem, poprowadzi literaturoznawca prof. Piotr Mitzner (UKSW). Współorganizatorem wydarzenia jest Katedra Modernizmu Europejskiego
WNH UKSW. Lazar Fleishman uważany jest za czołowego
slawistę zajmującego się XX-wieczną literaturą rosyjską,
w tym Puszkinem i Pasternakiem. Na swoim koncie ma
około dwudziestu monografii oraz setki artykułów. Amerykański slawista jest także współautorem książki wydanej
przez nasze wydawnictwo pt. Metamorfozy Lwa (Leona)
Gomolickiego w 2015 roku. Zapraszamy do Domu Literatury – wstęp wolny.

Współpraca z serwisem POLONA
W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o udostępnieniu
fragmentów kolekcji starych druków z Biblioteki UKSW
na stronie Księgozbioru Wirtualnego Federacji FIDES.
W bieżącym numerze newslettera miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z administrowanym
przez Bibliotekę Narodową serwisem Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona. Sukcesywnie będziemy tam prezentować nasze najcenniejsze i najciekawsze obiekty. Kilka
z nich już się tam znalazło. Serdecznie zachęcamy do odwiedzin.
Czy Bóg cię kocha? Dowiesz się w Zielonce
Podgląd serwisu dostępny TUTAJ.
Tym z Państwa, którzy jeszcze
nie słyszeli o festiwalu misyjnym w podwarszawskiej Zielonce, przypominamy, że już
w najbliższą niedzielę 19
czerwca odbędzie się XIV Festiwal Misyjny „Bóg
mnie kocha” z udziałem niepełnosprawnych podopiecznych z Misyjnego Apostolstwa Małej Ani
Wystawa „Duch a Litera” wciąż dostępna
z
Zielonki. Organizatorem jest Fundacja Raoula FolWszystkich z Państwa, którzy nie zdążyli obejrzeć
naszej wystawy grafik profesora Zbigniewa Williama lereau. Imprezę rozpocznie o godz. 13 Msza święta
Wołkowskiego pt. „Duch a Litera. Siedem wieków polskiej w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Jagielpoezji maryjnej”, zapraszamy do holu Biblioteki Głównej, lońskiej 10. Po mszy rusza festyn, na którym nie zabraknie
gdzie istnieje możliwość zapoznania się z pracami autora misyjnych książek Wydawnictwa UKSW (plac Jana Pawła II). Impreza odbywa się pod patronatem Komisji Epii informacjami o jego twórczości (ciąg dalszy s. 3).
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skopatu Polski. Organizatorzy zadbali również o oprawę
muzyczną. Poza zespołami i orkiestrami z kilku państw
wystąpi także gwiazda – zespół „De Press”. Czy zagrają
swój przebój sprzed lat „Bo jo cie kocham”? Okaże się już
w niedzielę. Zapraszamy z całymi rodzinami. Więcej szczegółów na stronie festiwalu.

Zabierz książkę na wakacje – oferta last minute

Na zdjęciu: Część zbiorów wystawy - hall Biblioteki Głównej UKSW, przy
ulicy Dewajtis 5 (Nowy Gmach).

Osoby, które chcą zobaczyć zbiory zgromadzone w ramach
wystawy zapraszamy do końca czerwca w godz. 8–18, od
poniedziałku do piątku oraz w sobotę 18 i 25 czerwca
w godzinach 9–15. W lipcu wystawa będzie dostępna wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16.

Od 13 czerwca ruszyły 20-procentowe przeceny na książki z poszczególnych działów na stronie www.wydawnictwo.uksw.edu.pl. W tym tygodniu taniej można kupić
książki z działu „Humanistyka” (filologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo etc.) oraz „Filozofia”. W dniach 20–26 czerwca przecenione będą książki
z działów „Teologia”, a także „Nauki o Rodzinie”. Wreszcie
w dniach 26 czerwca – 3 lipca do kupienia w niższej cenie
będą książki prawnicze i historyczne. Kody rabatowe pojawiać się będą w każdy poniedziałek około godz. 9 na naszej
stronie w zakładce „Aktualności” oraz na naszym profilu
facebook.com/wydawnictwouksw. Wystarczy dodać kod
rabatowy do zamówienia w koszyku, aby cieszyć się lekturą tańszą o 20%.

Wydawnictwo UKSW poleca nowości:
Dorota Kielak, Marta Makowska, Joanna Niewiarowska (red.)
Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918...

ks. Wojciech Góralski (red.)
Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym

ks. Stanisław Urbański
Polska szkoła duchowości

Dorota Muszytowska
Etos chrześcijańskiej wspólnoty

