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Nowy system biblioteczny KOHA

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy katalog ksią-

żek i multimediów w systemie bibliotecznym KOHA. Nowy
system daje wiele możliwości, m.in.: logowanie poprzez CAS
UKSW, podgląd konta, zamawianie książek, rezerwowanie
pozycji wypożyczonych, przeglądanie historii zamówień, samodzielną prolongatę. Innym udogodnieniem jest możliwość
wypożyczania i zwracania książek także w Wypożyczalni na
Wóycickiego (budynek 23, p. 015 na parterze).
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zasadami
korzystania z naszych zbiorów w nowym systemie. Koha instrukcja dla użytkownika.
Po dwóch tygodniach obserwacji działania nowego systemu
bibliotecznego prosimy o zwrócenie uwagi na:
1. Publikacje, które posiadają status „Egzemplarze dostępne
wyłącznie na miejscu” i „Egzemplarze dostępne w czytelni”
– dostępne są wyłącznie w czytelni, ich wypożyczenie nie jest
możliwe.
2. Poprawność adresu e-mail w systemie USOS. Otrzymujemy sporo komunikatów z systemu z informacją zwrotną, mówiącą o braku danego adresu mailowego. Przypominamy, że
drogą mailową wysyłane są powiadomienia dotyczące wypożyczeń, jak również terminów zwrotów i ewentualnych opłat.
Tylko aktualny adres e-mail daje taką możliwość!

Wydawnictwo Naukowe
UKSW
Zmieniamy się, by być lepsi

W lipcu 2016 roku zmieniliśmy nazwę na Wydawnictwo Naukowe UKSW, by podkreślić, że jesteśmy wydawnictwem
uniwersyteckim. W związku z tym stopniowo zmieniamy
też naszą stronę www, nasze pisma firmowe, pieczęcie, wizytówki, wszelkie materiały reklamowe i docelowo, także
nasz szyld przy Domku nr 2 w Lesie Bielańskim. Reforma będzie jednak szersza i poza wymienionymi elementami obejmie też zasady publikowania książek w Wydawnictwie, co
pozwoli nam stale udoskonalać naszą ofertę wydawniczą.
Od października rusza nabór do konkursów na publikacje
w trybie „double blind review”. Czym jest ten standard?
Więcej o nowych zasadach konkursów na naszej stronie
internetowej.

Nagroda Teofrasta

W czwartek 13 października br. odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego gala Nagrody Teofrasta, która jest
przyznawana przez magazyn psychologiczny „Charaktery”.
Książka profesora Jana F. Terelaka z UKSW pt. Psychologia
kierowców pojazdów drogowych otrzymała wyróżnienie,
jako jeden z pięciu tytułów, w kategorii „najlepsza psychologiczna książka naukowa”. Więcej informacji o nagrodzie
nagrodateofrasta.eu.			
(Foto. E. Sobczak)

Październikowe szkolenia od Web of Science

Jeszcze tylko do 18 października platforma Web of Science
oferuje po raz kolejny możliwość odbycia szkoleń. Tym razem
spróbują one odpowiedzieć na pytania:
● Jak poruszać się po platformie Web of Science?
● Czy można poprawić błędy lub brakujące cytowania w rekordach na platformie.
● Jak wykorzystać bazę Current Contents Connect?
● Jak zidentyfikować najbardziej wpływowe instytucje, kraje
i publikacje?
Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na platformie WebEx i wymagają wcześniejszej rejestracji, której można dokonać poprzez naszą stronę.

20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie
27–30.10.2016

Jak co roku nasze Wydawnictwo weźmie udział w drugich
co do wielkości targach branży wydawniczej w kraju. Krakowskie hale EXPO zapełni ponad siedmiuset wystawców.
Gościem honorowym targów będzie w tym roku Izrael,
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Dostęp testowy do bazy Legal Source

który na stoisku D37 zaprezentuje najciekawsze publikacje
współczesnej literatury izraelskiej.
Wydawnictwo Naukowe UKSW będzie czekać na Państwa
na stoisku B58 (sala DUNAJ) już w czwartek 27 października od godziny 10.00. Targi potrwają do 30 października do
godziny 17.00.
Zapraszamy – Kraków ul. Galicyjska 9. Więcej informacji na
stronie www.ksiazki.krakow.pl

Zachęcamy do korzystania z testowego dostępu do bazy z zakresy nauk prawnych Legal Source. Bazę można uruchomić
poprzez stronę Biblioteki Głównej lub klikając na powyższy
baner. Baza będzie dostępna do 30 listopada br. ze wszystkich komputerów UKSW i wszystkich komputerów domowych, po wcześniejszym zalogowaniu.

Czynna współpraca z NUKAT

Biblioteka Główna UKSW dołączyła do grupy bibliotek współpracujących czynnie
z Narodowym Uniwersalnym
Katalogiem
Centralnym (NUKAT).
Dzięki temu informacja o naszych zbiorach
sukcesywnie staje się
dostępna również w ogólnopolskim katalogu NUKAT, a za
jego pośrednictwem także w międzynarodowym katalogu
WorldCat.
Pierwszą skatalogowaną przez nas książką, której nie posiadają inne biblioteki NUKAT, jest „Fala za falą... : wspomnienia
dowódcy ORP >>Piorun<<” / Eugeniusz Pławski. - Gdańsk :
[ca 2003] - sygn. 344451.

Open Journal System na UKSW

Ruszyła platforma Open Journal System na naszej uczelni,
która upublicznia wydania elektroniczne wszystkich czasopism wydawanych przez nasze Wydawnictwo. Poszczególne tytuły wciąż
będą ukazywały się
w wersji papierowej, jednak każdy artykuł będzie
otrzymywał numer
DOI i z czasem będzie dodawany do platformy
w wolnym dostępie. Odwiedź OJS UKSW już dzisiaj.

Poezja Sołomona Barta w Olsztynie

25-lecie działalności FIDES

W dniach 12-14 września, Biblioteka Główna UKSW była
współorganizatorem XXII Zjazdu Federacji Bibliotek Kościelnych
FIDES,
połączonego
z obchodami
ćwierćwiecza
istnienia Federacji.
Obecni
byli przedstawiciele 47 polskich bibliotek
teologicznych
i przedstawiciele warszawskich bibliotek naukowych. Zjazd uświetnili swoją
obecnością bp Andrzej Siemieniewski – delegat Konferencji
Episkopatu Polski i bp Michał Janocha.
Podczas zjazdu przypomniano okoliczności powstania
i kształtowania się Federacji. Poruszono ważne i bieżące
kwestie związane z m.in. Centralnym Katalogiem Federacji
FIDES, współpracą z NUKAT, Elektroniczną Bibliografią Nauk
Teologicznych oraz systemami komputerowymi użytkowanymi przez stowarzyszone biblioteki. Sesję ubogaciły wykłady
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14 października br. podczas Festiwalu Mendelsohna
w Olsztynie miała miejsce prapremiera tomiku poezji Sołomona Barta wydanego nakładem naszego Wydawnictwa pt.
„Nieuniknione”. Spotkanie poprowadziła Ewa Romanowska
z Fundacji Borussia,
o poezji rosyjskiej
emigracji w Polsce
opowiadał prof. Piotr
Mitzner z WNH UKSW.
Sołomon Bart – poeta,
Rosjanin żydowskiego
pochodzenia, odkryty
w Polsce przez Juliana
Tuwima.
Przedwojenne
wydania
tomików w języku polskim nie przetrwały do
współczesności. Dzięki badaniom prof. Lazara Fleishmana z Uniwersytetu Stanforda wiersze odnaleziono
i zostały przełożone na język polski. Właśnie ukazały się
w zbiorze „Nieuniknione”.
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Polecane nowości Wydawnictwa Naukowego UKSW

profesorów z zakresu informacji naukowej i bibliologii. Wybrano także nowy zarząd FIDES, w którego skład weszła dyrektor BG UKSW – dr
hab., prof. UKSW Katarzyna Materska.
Sesji towarzyszyła wystawa starych druków
Biblioteka
Sarmacka
przygotowana przez Bibliotekę Główną UKSW.
Goście mieli także okazję zwiedzić wszystkie
działy BG UKSW. Ostatni
dzień Zjazdu wypełniła
sesja w Centrum NUKAT, pokaz starodruków BUW oraz wizyta
w Bibliotece Wyższego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Milena Kindziuk (red.)
Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki
z perspektywy 30 lat

Louis D. Nebelsick,

(foto. M.Matraś)

Drinking against Death. Studies on
the materiality and inconography
of ritual, sacrifice and trancendence in later prehistoric Europe

Digitarium UKSW – prace trwają

Zespół projektowy, pod przewodnictwem Prorektora ks. prof.
Macieja Bały, w którego skład wchodzą m.in. Wydawnictwo
oraz Biblioteka UKSW, zbiera oświadczenia o przekazywaniu
praw do umieszczania dzieł naukowych naszych pracowników na platformie cyfrowej.
W ramach platformy będą funkcjonować następujące części: repozytorium prac naukowych w otwartym dostępie,
w tym artykuły, monografie oraz prace zbiorowe; otwarta
biblioteka cyfrowa z dostępem wewnętrznym dla pracowników i studentów UKSW; Open Journal System; wreszcie portal z dorobkiem naukowym pracowników. To wciąż
nie wszystko. Digitarium UKSW to nowe możliwości, które
z pewnością pomogą rozpropagować dokonania naszych pracowników naukowych także za granicą.
Oświadczenia można pobierać ze strony Wydawnictwa, a wypełniony dokument wraz ze wskazaniem dorobku należy złożyć
w Czytelni Czasopism Bieżących (Nowy Gmach UKSW,
ul. Dewajtis 5), siedzibie Wydawnictwa (Domek nr 2) lub
w Centrum Technologii Informacyjnych (ul. Wóycickiego 1/3,
bud. 24, pok. 208). Na zgłoszenia pracowników czekamy do
końca października 2016 roku. W odtworzeniu dorobku naukowego pomocna może być strona PBN. Państwa oświadczenia umożliwią nam oszacowanie liczby prac, które mogą
trafić do repozytorium oraz ułatwią pozyskiwanie niewyłącznych praw do umieszczenia konkretnych tekstów w sieci. Projekt będzie składany do konkursu w ramach środków POPC.
Wersja demo już działa: digitarium-demo.uksw.edu.pl

Waldemar Gliński (red.)
Polonia kanadyjska. Przeszłość
i teraźniejszość

Marcin Jewdokimow, Tomira Chmielewska-Ignatowicz (red.)
Diagnostyka genetyczna i choroba
nowotworowa jako zjawisko
społeczno-kulturowe

Zespół redakcyjny:

• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki
Głównej UKSW
• Dział Marketingu Wydawnictwa Naukowego UKSW
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