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Kolejne zasoby w systemie Koha

Miło nam Państwa powiadomić, że do Katalogu bibliotek
UKSW (Koha) dołączyliśmy zbiory Biblioteki WNH oraz
czasopisma z Biblioteki WPiA. W systemie znajdują się
już prawie wszystkie katalogi bibliotek wydziałowych.
Jako następny do Koha zostanie dołączony katalog zasobów Biblioteki WNP.

Uwaga! Wypożyczanie zbiorów Biblioteki WNH odbywa
się zgodnie z nowym Regulaminem udostępniania zbiorów BWNP (obowiązującym od 28.07.2017 r.). Czytaj
więcej.

Nowy Regulamin udostępniania BG

Kto pierwszy, ten…

9 października nastąpi uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na UKSW. Główne obchody
będą odbywały się w Auli Jana
Pawła II przy ul. Dewajtis 5. Jak
co roku uroczystościom będą
towarzyszyć przemówienia
gości, poczęstunek oraz występy chóru uniwersyteckiego.
Czynne będzie także stoisko
z naszymi nowościami, które
będzie można kupić ze specjalnym rabatem. Osoby, które chcą rozpocząć rok akademicki z dobrą książką naukową, zachęcamy do odwiedzenia stoiska Wydawnictwa Naukowego UKSW
w hallu Nowego Gmachu. To szansa na zdobycie książek w wyjątkowej cenie. Bądź pierwszy i kup książki, z
którymi zdasz niejeden egzamin, także życiowy. Zapraszamy także do śledzenia naszych „Zapowiedzi” na naszej
stronie www.

Decyzją Dyrektor Biblioteki Głównej UKSW
(nr 1/2017) dn. 22.06.2017 r. wszedł w życie nowy Regulamin udostępniania zbiorów
w Bibliotece Głównej. Prosimy o dokładne
zapoznanie się z nim, w szczególności zwracając uwagę na następujące zapisy:
• „Czytelnik Biblioteki Głównej UKSW przyjmuje do
wiadomości obowiązywanie opłaty, a także możliwość
dochodzenia jej na drodze sądowej przed sądem właściwym ze względu na siedzibę UKSW” (§5, ust. 6),
• „Opłaty należy dokonywać na subkonto Uczelni, w terminie 7 dni od daty zwrotu książki” (§5, ust. 7).

Książka pedagogiczna w „Dobrym Miejscu”
i towarzystwie

Wyróżnienie dla Dyrektor Katarzyny Materskiej

W dniach 11–16 września pod auspicjami Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW odbywa się w Warszawie XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Prezydentami wydarzenia są
dr Kinga Krawiecka oraz dr Maciej Ciechomski z UKSW.
Uroczystego otwarcia dokonali w „Dobrym Miejscu” JM
prorektor UKSW prof. dr hab. Anna Fidelus – pracownik
naukowy WNP, dziekan WNP ks. prof. Jan Niewęgłowski
oraz prof. Bogusław Śliwerski z KNP PAN. Konferencja
zgromadziła pedagogów z czołowych ośrodków akademickich w Polsce. Temat tegorocznej szkoły to Problemy
z własnym lub cudzym warsztatem pisarstwa naukowego. Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje, m.in.
występy kabaretu czy rejs statkiem. Jednak najważniejsze

Podczas czerwcowej konferencji zorganizowanej przez
Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych
w Polsce (SPRUC) została
ogłoszona Lista 100 osób
wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania
umiejętności cyfrowych
2017. Z dumą informujemy, że wśród uhonorowanych znalazła się Dyrektor
Biblioteki Głównej, prof.
UKSW dr hab. Katarzyna
Materska.
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Filia Biblioteki Głównej na Wóycickiego

w letniej szkole są spotkania z mistrzami pedagogiki,
w tym m.in. z prof. Marią Dudzikową (UAM Poznań),
warsztaty i prelekcje. Wydawnictwo Naukowe towarzyszyło spotkaniu podczas otwarcia 11 września oraz
w tzw. dniu gospodarza, czyli 14 września na Wydziale
Nauk Pedagogicznych. Na naszym stoisku dostępna była
szeroka oferta książek z zakresu pedagogiki specjalnej,
wczesnoszkolnej, historii oraz filozofii pedagogiki.

Wychodząc naprzeciw Państwa postulatom, w nadchodzącym roku akademickim zwiększymy częstotliwość
dyżurów sobotnich naszej filii na Wóycickiego. Filia będzie czynna w godz. 9.00–14.00 w następujące soboty:
30 IX, 21 X, 4 i 18 XI, 9 i 16 XII 2017; 13 i 20 I, 3 i 17 II, 10
i 17 III, 7 i 21 IV, 12 i 26 V, 2 i 16
VI 2018.
Ponadto od poniedziałku do
piątku zapraszamy w godz.:
• 8.30 – 15.00 (IX 2017)
• 8.30 – 17.30 (X 2017 – VI 2018)

Czy po Ochocie jeździły dorożki?

Liczne linie autobusowe, tramwajowe, także podziemna
kolejka metra – zapewne nie wyobrażamy sobie dzisiaj
Warszawy bez komunikacji miejskiej, dzięki której możemy przemieszczać się w różne
rejony miasta. A jak to wyglądało
w XIX wieku? Spróbujmy wyobrazić sobie przejazd dorożką. To, co
dziś znamy jako jedną z atrakcji
turystycznych, wtedy było podstawowym środkiem komunikacji. W poniedziałek 25 września
o godzinie 17.30 zapraszamy
wszystkich miłośników varsavianów do XI Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej
dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej
77. Będzie to ostatnia okazja do spotkania z Autorami
tego wydania książki Dorożkarstwo warszawskie w XIX
wieku – Łukaszem Lubryczyńskim oraz Karoliną Wandą
Gańko oraz jej zakupienia. Więcej na temat wydarzenia
na profilu Facebook Czytelni Naukowej.

Szkolenie biblioteczno-informacyjne na Moodle
UKSW

Przygotowujemy dla Państwa szkolenie biblioteczno-informacyjne, które będzie dostępne na platformie
Moodle UKSW już w październiku. Z e-szkolenia będzie
mógł skorzystać każdy student i pracownik naszej uczelni. Szczególnie polecamy je studentom pierwszego roku
I i II stopnia. Tegoroczne szkolenie na charakter testowy
i będzie nieobligatoryjne. Docelowo chcielibyśmy, aby
od rok akad. 2018/2019 stało się ono obowiązkowe dla
wszystkich nowoprzyjętych studentów.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że prowadzimy
również stacjonarne szkolenia biblioteczno-informacyjne, zarówno indywidualne jak i grupowe. Zgłoszenia prosimy kierować do Działu Informacji Naukowej
i Transferu Wiedzy: e-mail: informatorium@uksw.edu.pl,
tel. 22 561 89 37.

Kultura słowa w sercu Warmii
Gospodarzem XI Forum Kultury Słowa, jednego
z najważniejszych wydarzeń naukowych polskiego językoznawstwa, będzie w dniach 11–13 października
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Nasze
Wydawnictwo zostało zaproszone do udziału w tym
wydarzeniu, serdecznie zapraszamy prelegentów, studentów, praktyków – wszystkich gości forum – do odwiedzenia naszego stoiska w Centrum Humanistycznym
UWM przy ul. Kurta Obitza 1. Więcej informacji na
temat forum dostępnych jest na stronie Rady Języka
Polskiego PAN.

Formularz zgłoszeniowy pomocy bibliometrycznej

Coraz większą popularnością
cieszy się udzielana przez nas
pomoc w zakresie bibliometrii. Nowością jest uruchomiony niedawno formularz
zgłoszeniowy. Przed jego wysłaniem, prosimy o dokładne
zapoznanie się z zasadami udzielanej pomocy.

System Wypożyczeń Warszawskich

Ważna informacja dla studiujących w Stolicy! Już wkrótce rusza przygotowywany od kilku lat System Wypożyczeń Warszawskich „BiblioWawa”, którego jesteśmy
partnerem. Umożliwi on posiadaczowi konta bibliotecz2
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Nowości wydawnicze

nego założonego w macierzystej bibliotece uczelnianej
(w tym BG UKSW), bezpośrednie wypożyczania książek
z księgozbiorów 8 warszawskich uczelni, aktualnie biorących udział w projekcie. Program jest przeznaczony
dla wszystkich studentów każdego stopnia (w tym studiów podyplomowych i doktoranckich) oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (naukowych
i administracyjnych). Strona projektu.

Darmowy dostęp do Citavi dla studentów i pracowników UKSW

Szykujemy dla Państwa niespodziankę. Już niedługo
dzięki nawiązaniu
współpracy z firmą
Swiss Academic Software uruchomimy darmowy, roczny
dostęp do rozszerzonej wersji menedżera bibliografii Citavi. Licencję będzie mógł uzyskać każdy student i pracownik UKSW, posiadający konto pocztowe w domenie
”@uksw.edu.pl” lub ”@student.uksw.edu.pl”. Więcej informacji niebawem!

Katarzyna Ponińska,
Miraculosa Trinitas Terrestra. Cudowne wizerunki
„Trójcy Ziemskiej” w nowożytnej Rzeczypospolitej

Wrześniowe szkolenia Web of Science

Polecamy kolejne webinaria od Web of Science. W bieżącym miesiącu omówione zostaną zagadnienia:
• jak wyszukać wszystkie cytowania do publikacji?
• jak poprawić błędy w rekordach i zgłosić brakujące cytowania?
• jak zebrać pełen dorobek wszystkich autorów powiązanych z instytucją?
Linki rejestracyjne i terminy szkoleń.

Journal Citation Report za rok 2016

Paweł Matuszewski,
Logika przekonań społecznych

Baza JCR zawiera informacje o liczbie cytowań danego
czasopisma i wskaźnikach jego oddziaływania w danym
roku (Impact Factor). Najnowsza lista indeksuje 11 459
tytułów czasopism, w tym 147 polskich: 139 w edycji
Science oraz 8 w edycji Social Science. Bezpośredni link
di CJR (tylko z komputerów UKSW). Czytaj więcej.
Opublikowano: 15.09.2017 r.

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

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności
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