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Wydawnictwo Naukowe
UKSW
Jeden katalog dla sytemu biblioteczno-informacyjnego UKSW

Pod koniec września do Katalogu bibliotek UKSW w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha dołączyliśmy katalog Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych. Oznacza to, że
w jednym miejscu można przeszukiwać i zamawiać opracowane zbiory wszystkich bibliotek UKSW: Biblioteki Głównej,
Biblioteki WNHiS, Biblioteki WNH, Biblioteki WNP i Biblioteki
WPiA. Przy każdym opisie egzemplarza podana jest informacja
o jego statusie i lokalizacji.
Trwają prace nad włączeniem do Koha katalogu prac dyplomowych i katalogu starych druków Biblioteki Głównej.
Uwaga! Zapoznaj się z nowym Regulaminem udostępniania
zbiorów BWNP (obowiązującym od 25.09.2017 r.). Czytaj
więcej.

Instrukcja użytkownika systemu Koha

Zachęcamy do lektury, opracowanej przez nas, nowej wersji
Instrukcji użytkownika systemu Koha. W prosty i praktyczny
sposób przedstawiliśmy zasady korzystania i możliwości naszego zintegrowanego systemu.

Citavi dla studentów i pracowników UKSW

Uruchomiliśmy darmowy,
roczny dostęp do rozszerzonej wersji menedżera
bibliografii Citavi – narzędzia do gromadzenia
i porządkowania wiedzy,
pomocnego podczas pisania publikacji naukowych,
prac zaliczeniowych.
Licencję może uzyskać każdy student i pracownik UKSW.
W tym celu należy wejść na adres http://citavi.com/uksw
i zarejestrować się podając swój adres mailowy w domenie
@uksw.edu.pl lub @student.uksw.edu.pl.
UWAGA! Studenci nieposiadający konta mailowego w domenie @student.uksw.edu.pl mogą założyć go w USOSwebie
(sprawdź instrukcję). Licencja Citavi jest ważna do 31.10.2018 r.
Dowiedz się więcej.

Varsaviana 2016/2017

Temat dorożkarstwa powraca jak bumerang w kolejnych wydaniach naszego newslettera. Tym razem nie będziemy pisali
o następnej promocji. Powód jest ważny, kolejny laur. Dwoje
absolwentów UKSW, historyków z wykształcenia i pasji, napisało książkę pt. Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku, którą
opublikowało nasze Wydawnictwo. Zarówno Łukasz Lubryczyński, jak i Karolina Gańko są potomkami dorożkarzy. Naturalnym
wyborem, w przypadku Łukasza,
stała się praca magisterska poświęcona podstawowemu środkowi transportu w dziewiętnastowiecznej Warszawie. Karolina
Gańko nie jest natomiast debiutantką – wydała już dwie
książki poświęcone historii podwarszawskiej miejscowości Dębe Autorzy z dyplomami Varsaviana (foto. E. Sobczak)
Wielkie oraz rodu Starzeńskich w dobrach Ruda.
Książka cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród
varsavianistów, ale także krytyków i historyków– zdobyła
wyróżnienie w prestiżowym konkursie Nagroda Literacka
m.st. Warszawy.
16 października kolejny raz została doceniona! Biblioteka
Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Wojewódzka
Mazowsza oraz Towarzystwo Miłośników Historii przyznało
w ramach konkursu imienia Hanny Szwankowskiej Varsaviana 2016/2017 na najlepsze publikacje poświęcone Warszawie siedem dyplomów honorowych. Są to wyjątkowe
wyróżnienia dla autorów książek poświęconych stołecznej
historii. Jury konkursu wyłoniło spośród blisko 220 tytułów
20 nominowanych publikacji. Z tej ścisłej grupy wyróżnionych zostało siedem opracowań, wśród których znalazła
się książka Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku Łukasza
Lubryczyńskiego oraz Karoliny Wandy Gańko. Gratulujemy
serdecznie Autorom, mamy nadzieję, że wkrótce wspólnie
wydamy drugą, rozszerzoną edycję tej monografii.

Książki pod Wawelem

W dniach 26–29 października odbędą się 21. Międzynarodowe Targi Książki w krakowskich halach EXPO.

Wydawnictwo Naukowe UKSW po raz pierwszy weźmie
udział w wydarzeniu, prezentując swoje publikacje na stoisku
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Tydzień Otwartej Nauki 23–29 X 2017

w hali Wisła (stoisko C42), gdzie dostępna będzie oferta wielu wydawnictw i dużych sieci komercyjnych, w tym Empiku
i Platona24. Zapraszamy serdecznie wszystkich czytelników książki, ale także i komiksu, do serca Małopolski na to
święto książki. Wydawnictwo przygotowało liczne nowości.
Tradycyjnie dostępne będą również pozycje przecenione.
Tej jesieni krakowskie targi będą jedynymi, na których udostępniamy szerszą ofertę z naszego katalogu. Szczegółowy
program wydarzeń targowych i festiwalu literackiego Conrada znajdą Państwo na stronie http://ksiazka.krakow.pl/pl/.

Tegoroczna edycja międzynarodowego święta promującego otwarty
dostęp do treści naukowych odbędzie się pod hasłem “Otwórz,
aby....”. Biblioteka Główna UKSW
bierze aktywny udział w realizacji
idei otwartego dostępu. Wyrazem
tego jest uczestnictwo w budowaniu polityki otwartego dostępu na Uczelni, a także m.in. podjęcie inicjatywy budowy Repozytorium UKSW.
Zapraszamy do punktów konsultacyjno-informacyjnych:
Kampus Dewajtis – Nowy Budynek, kiosk (parter), pon. 12.0014.00, śr.-pt. 12.00-14.00;
Kampus Wóycickiego – budynek 23, p. 015 (parter), wt. i czw.
13.00-15.00, pt. 9.30-12.00. Czytaj więcej.

Zaproś wydawcę na konferencję

Czy jesteście Państwo organizatorem konferencji, sympozjum
lub szkolenia o charakterze naukowym i chcielibyście mieć
aktualną ofertę wydawniczą
z rabatami podczas tego wydarzenia? Nic prostszego, wystarczy wysłać nam informację: co,
gdzie i kiedy? Możecie Państwo
także wskazać konkretne tytuły
z naszego katalogu, które potencjalnie mogą zainteresować
uczestników. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem
e-mail: marketing@uksw.edu.pl.

Program Erasmus Plus – wizyta bibliotekarzy z Uniwersytetu Tesalii
W dn. 18-22 IX br. gościliśmy uczestników programu
Erasmus Plus – grupę bibliotekarzy i pracowników
z Uniwersytetu Tesalii w Wolos (Grecja). W miłej atmosferze, w ramach wzajemnej wymiany doświadczeń, zaprezentowaliśmy w jaki sposób funkcjonujemy i pokazaliśmy najciekawsze fragmenty naszych zbiorów.
Goście odwiedzili również nasze biblioteki wydziałowe. Dodatkowo zorganizowaliśmy dla gości wizytę w Centrum NUKAT
i w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (z uwzględnieniem
Gabinetu Starych Druków).

Przeceny 25%, 50% i więcej

Już tej jesieni ruszamy
z przecenami naszych
książek i czasopism
naukowych wydanych
przed 2015 rokiem.
Książki wydane w latach 2013–2014 będą tańsze o 25%,
tytuły wydane w latach 2011–2012 będzie można nabyć za
połowę ceny. Natomiast książki wydane przed 2011 rokiem,
w tym wiele tytułów z ATK, będą do nabycia już poniżej 10
złotych. Pojawi się wiele pozycji, które będzie można kupić
za symboliczną złotówkę. W przypadku czasopism naukowych będziemy stosować dwa progi: 50% ceny podstawowej
za numery wydane w latach 2013–2014 oraz cena 1 złoty
za wydane do 2012 roku włącznie. Mamy nadzieję, że nasza
oferta zachęci przede wszystkim studentów do korzystania
z legalnych wersji papierowych tekstów swoich wykładowców. Szczegóły wkrótce na naszej stronie internetowej www.
wydawnictwo.uksw.edu.pl/products.

Prace nad Repozytorium UKSW

Trwają prace nad budową Repozytorium UKSW – miejsca
cyfrowej archiwizacji i udostępniania utworów naukowych
naszych pracowników. Obecnie konfigurujemy odpowiednie
oprogramowanie.
Już dzisiaj mogą Państwo dołączyć do grona naukowców deklarujących chęć udostępniania swoich prac w otwartym dostępie. Wystarczy wypełnić „Oświadczenia o wyrażeniu zgody
na korzystanie z utworu” i odesłać podpisany skan na adres:
digitarium@uksw.edu.pl.

Rekordy analityczne w Katalogu bibliotek UKSW

Informujemy, że w Katalogu bibliotek UKSW (Koha) mamy już
pierwsze rekordy analityczne. Rekordy te informują o poszczególnych artykułach będących częścią pracy zbiorowej lub
czasopisma. Aby z nich skorzystać, należy, tak jak dotychczas,
zamówić
całą pracę zbiorową. Czytaj
więcej.

Spotkanie redakcji czasopism naukowych z UKSW

3 października odbyło się spotkanie redakcji czasopism
naukowych wydawanych przez nasze Wydawnictwo. Spotkanie odbyło się na kampusie Dewajtis i dotyczyło dwóch
kwestii. W pierwszej części rozmawialiśmy z obecnymi na
spotkaniu redakcjami na temat najbliższego konkursu Działalności upowszechniającej naukę (DUN) w ramach środków
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Filia Biblioteki Głównej na Wóycickiego zaprasza w
nowym roku akademickim

MNiSW. W spotkaniu wzięła
udział p. Edyta Czerwonka
z Biura Badań Naukowych,
reprezentująca na spotkaniu
także prorektora ks. prof. Ryszarda Czekalskiego. Dr Ewangelina Skalińska zaprezentowała założenia projektu, który
otrzymał dofinansowanie z DUN na 2017 rok. Przekazane
zostały informacje dotyczące aplikowania w ramach środków
na działalność wydawniczą oraz możliwości finansowania
wydań anglojęzycznych numerów czasopism, digitalizacji oraz
wprowadzenia zabezpieczeń, poprzez chociażby nadawanie
numerów DOI, poszczególnym tekstom. Druga część spotkania
dotyczyła funkcjonowania i rozwoju platformy www.czasopisma.uksw.edu.pl, która działa na prawach Open Journal System. Spotkanie było okazją do porozmawiania o problemach,
które stawia przed nami działalność i rozwój OJS, a także
o szansach rozwoju poszczególnych redakcji.

Przypominamy, że na Kampusie Wóycickiego można odebrać
i zwrócić książki zamówione z Biblioteki Głównej.
Filia będzie czynna w wybrane soboty – w 2017 r.: 21 X, 4 i 18
XI, 9 i 16 XII, w 2018 r.: 13 i 20 I, 3 i 17 II, 10 i 17 III, 7 i 21 IV,
12 i 26 V, 2 i 16 VI.
Wspólnie z bibliotekami wydziałowymi przygotowaliśmy akcję
bookcrossingu, dzięki której mogą Państwo dzielić się własnymi
książkami, bądź korzystać z tytułów wystawionych przed wejściem do Filii. Mamy nadzieję, że wśród nich znajdą Państwo
dla siebie wiele interesujących pozycji.

Wkrótce ukażą się...
Radosław Mędrzycki,
Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomnoości

Nowe dyscypliny teologiczne w Czytelni Głównej

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom, w księgozbiorze
podręcznym Czytelni Głównej BG stworzyliśmy nowe działy
z literaturą teologiczną poświęconą liturgice i teologii duchowości oraz dział bibliografii nauk teologicznych. Znane już Państwu działy poświęcone teologii i prawu kanonicznemu zostały
poszerzone o wiele nowych pozycji. Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa zapraszamy do zapoznania się
z nowym działem czasopism medioznawczych, w którym oferujemy niezbędne Państwu tytuły min. „Kwartalnik Filmowy”
i miesięcznik „Press”.

L. Fic, P. Mazanka, E. Sakowicz,
P. Szuppe, W. Zagórska (red.)
Chrześcijaństwo wśród religii świata

Krzysztof Warchałowski,
Marta Osuchowska (red.)
Religia i etyka jako interdyscyplinarny
czynnik oddziaływania w relacjach
międzynarodowych

Master Journal List (MJL) zawiera wszystkie czasopisma indeksowane w bazie Web of Science (również humanistyczne).
Publikowanie w czasopismach z listy zwiększa szansę na wzrost
liczby cytowań (choć jej nie gwarantuje). MJL nie jest tym samym co Journal Citation List - nie podaje wskaźnika Impact
Factor! Listę można przeglądać pod tym adresem - http://mjl.
clarivate.com/#journal_lists. W zakładce „Journal Evaluation”
można zapoznać się z kryteriami oceny czasopism oraz zgłosić
dany tytuł. Czytaj więcej.

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

Opublikowano: 19.10.2017 r.
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