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Encyclopedia of the Bible and Its Reception
Do 24 listopada zapewniamy testowy dostęp do Encyclopedia of the
Bible and Its Reception wydawnictwa De Gruyter. Dostęp jest możliwy z komputerów UKSW. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem,
omawiającym kwestię korzystania
z encyklopedii.

Odbiór kart dostępowych
Przypominamy pracownikom UKSW o odbiorze kart dostępowych, które pełnią
jednocześnie funkcję kart
bibliotecznych. Miejsce
odbioru kart:
∙ pracownicy Wydziału
Teologicznego, Wydziału Prawa Kanonicznego,
Wydziału Nauk Humanistycznych oraz pracownicy administracji (oprócz jednostek w całości zlokalizowanych
na ul. Wóycickiego) – odbiór w Wypożyczalni Biblioteki Głównej na ul. Dewajtis, w pok. 309;
∙ pracownicy wydziałów zlokalizowanych na ul. Wóycickiego –
odbiór w CSI (bud. 21, p. 024) w godz. 7.30–15.00.

Listopadowe szkolenia od Web of Science
W tym miesiącu bezpłatne szkolenia Web of Science spróbu-

ją odpowiedzieć na pytania:
∙ Dlaczego warto wyróżniać się przy pomocy identyfikatora
autora ResearcherID?
∙ Jak stworzyć raport cytowań i wyliczyć indeks h?
∙ Jak wyszukać wszystkie cytowania do publikacji?
∙ Jak poprawić błędy w rekordach i zgłosić brakujące
cytowania?
∙ Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Thomson Reuters!
Szkolenia są prowadzone w języku polskim. Linki do rejestracji znajdują się na naszej stronie.

Wydawnictwo Naukowe
UKSW
„Dziady” na Dolnym Śląsku
3 listopada odbyła się debata z udziałem m.in. prof.
Jacka Kopcińskiego (UKSW,
IBL PAN) pt. Jakich „Dziadów” Polacy potrzebują?
Wrocław, jako Europejska
Stolica Kultury, na przełomie października i listopada był gospodarzem
Olimpiady Teatralnej oraz
Festiwalu „Dziady recykling”,
w ramach którego miasto
na sześć dni stało się centrum reinterpretacji, dyskusji oraz wystaw i pokazów zogniskowanych wokół jednego z najważniejszych dramatów Adama Mickiewicza.
Podczas debaty odbyła się także prapremiera książki prof.
Kopcińskiego pt. Powrót Dziadów, wydanej nakładem
Wydawnictwa Naukowego UKSW oraz Instytutu Książki.
Publikacja w najbliższym czasie trafi także do dystrybucji
w naszym e-sklepie oraz księgarni.

Promocja książki w Senacie RP
Millenium na uchodźstwie w 50. rocznicę to książka pod redakcją dr. Rafała Łatki (IPN) oraz prof. Jana Żaryna (UKSW),
która będzie miała swoją premierę 7 grudnia br. w budynku
Senatu RP. Współwydawcami książki są Wydawnictwo Naukowe UKSW oraz Instytut Pamięci Narodowej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy w gmachu parlamentu, zdjęcia na ekspozycję udostępniło Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”. Szczegółowy program imprezy zostanie podany na stronie głównej Wydawnictwa. Książka jest
zbiorem relacji z obchodów millenium chrztu Polski poza
granicami kraju oraz przekazów naocznych świadków, którzy uczestniczyli w wydarzeniach 1966 roku w różnych miejscach na świecie.

Transgresja
kompetencji
międzykulturowych
w Pałacu Staszica
9 grudnia w warszawskim Pałacu Staszica przy Nowym Świecie 72 w Warszawie odbędzie
się debata z udziałem autora książki Transgresja kompetencji międzykulturowych dr.
hab. Rafałem Wiśniewskim (Instytut Socjologii UKSW). Or-
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Polecamy również odwiedziny na polskiej stronie Web of
Science, gdzie mogą Państwo na bieżąco śledzić dostępne
szkolenia oraz zapoznać się z materiałami szkoleniowymi.

ganizatorami spotkania są Zakład Badań nad Kulturą
w Instytucie Socjologii UKSW oraz warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Spotkanie rozpocznie
się w piątek (9 grudnia) o godzinie 15. Więcej szczegółów
dot. promocji wkrótce na stronie wydawnictwo.uksw.edu.pl
oraz pts.org.pl.

Kody IBUK Libra
Wszystkim czytelnikom
korzystającym z dostępu do bazy IBUK Libra
pragniemy
przypomnieć, że kody PIN, które Państwo otrzymali,
są ważne do 2 grudnia
2016 r. Informacja
o możliwości wznowienia dostępu do bazy
zostanie podana w późniejszym terminie.

Zaproszenie na Targi
W dniach 15–17 listopada odbywają się jubileuszowe „20. Poznańskie
Dni Książki nie tylko
naukowej”,
organizowane w Poznaniu przez
Wydawnictwo Naukowe
UAM. Zapraszamy do
serca Wielkopolski na festiwal książek naukowych
i popularnonaukowych.
Dniom książki towarzyszą
liczne warsztaty i spotkania z autorami. Nasze wydawnictwo przygotowało
promocyjne ceny oraz
ofertę naszych nowości
z dziedziny teologii, humanistyki, nauk społecznych oraz ścisłych. Zapraszamy do
Collegium Maius w Poznaniu, ul. Fredry 10, stoisko nr 13.
Targi potrwają do czwartku do godziny 16. Galeria zdjęć dostępna na profilu facebook.com.
Natomiast Targi Wydawców Katolickich będą po raz 19
gościły w Lublinie, gdzie w dniach 17–19 listopada ponad
40 wydawców katolickich zaprezentuje swoją najnowszą
ofertę w wyjątkowych, korzystnych cenach. Zapraszamy od
czwartku do Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Aleje Racławickie 14, Lublin. Szczegóły na
stronie swk.pl.
Targi Książki Historycznej odbędą się w Arkadach Kubickiego w Warszawie w dniach 24–17 listopada. Specjalnie na
to wydarzenie przygotowujemy premiery kilku książek historycznych i politologicznych, w tym takie tytuły jak Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku, Edukacja w PRL oraz
Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, tom III. Zapraszamy już od czwartku od godz. 10 do
niedzieli włącznie. Serdecznie zapraszamy też na spotkanie
dotyczące książki Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku,
które odbędzie się 25 listopada o godz. 17 w namiocie vis
-à-vis wejścia do Arkad.

Opłaty za przetrzymanie książek
Przypominamy, że podczas
pierwszego logowania do
nowego systemu bibliotecznego Koha każdy użytkownik
akceptuje w czasie aktywacji
konta Regulaminu udostępniania zbiorów BG UKSW,
w tym § 5, pkt 5, zgodnie
z którym:
„Opłata za przetrzymanie
jednej książki wynosi 50 gr za
każdy dzień zwłoki. Opłata
naliczana jest automatycznie
przez system biblioteczny”.
Stan konta można sprawdzić
w widoku głównym, po zalogowaniu do systemu Koha,
oraz w zakładce „Należności”, widocznej w kolumnie po lewej stronie.

Tydzień Otwartej Nauki – podsumowanie
W dniach 24–30 października
2016 r. obchodziliśmy międzynarodowe święto promujące otwarty
dostęp do treści naukowych. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Open in Action” („Otwartość
w działaniu”).
Z tej okazji Biblioteka Główna uruchomiła dwa punkty konsultacyjno
-informacyjne w kampusach przy
ul. Dewajtis oraz ul. Wóycickiego,
gdzie można było dowiedzieć się,
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W październiku dwoje pracowników Wydawnictwa Naukowego UKSW wyjechało w ramach programu Erasmus
+ na tygodniowe pobyty na europejskich uczelniach. Dr
Elżbieta Sobczak na Uniwersytecie Nawarra w Pampelunie
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czym jest Open Access, jak wybrać odpowiednią licencję
Creative Commons, jak udostępnić swoje prace naukowe
w Internecie i zwiększyć liczbę cytowań, jak ustalić podmiot
praw autorskich, na co zwrócić uwagę, podpisując umowy
z wydawnictwami.

poznawała działalność wydawniczą i biblioteczną uniwersytetu utworzonego przez José María Escrivę, twórcę Opus
Dei. Na koniec swojego pobytu w Pampelunie E. Sobczak
wygłosiła wykład dotyczący rynku wydawniczego w Polsce
z uwzględnieniem wydawnictw naukowych. Wojciech Bryda, pracownik składu komputerowego oraz grafik, w czeskiej Pradze poznawał pracę wydawniczą przy uczelni artystycznej Vysoká škola Uměleckoprůmyslová v Praze.

Przeprowadziliśmy również konkurs z wiedzy o licencjach
Creative Commons i prawach autorskich.

Polecane nowości Wydawnictwa Naukowego UKSW

W czasie Tygodnia Otwartej Nauki zebraliśmy znaczną liczbę Oświadczeń o wyrażeniu zgody na korzystanie z utworu
w ramach projektu cyfrowej platformy publikacji naukowych
„Digitarium”, za co bardzo dziękujemy! Oświadczenia można
jeszcze składać we wskazanych w formularzu punktach na ul.
Dewajtis i Wóycickiego lub pod adresem: digitarium@uksw.
edu.pl.

Mateusz Kowalski
Język i czas. (studium myśli naukowej Jana Baudouina de Courtenay
i Ferdinanda de Saussure’a)

Przygotowaliśmy też materiały informacyjne dotyczące „Digitarium” oraz licencji Creative Commons, które możecie Państwo pobrać ze strony Biblioteki Głównej UKSW.

Radosław Zenderowski
Jakub Pieńkowski
Kwestie narodowościowe w Europie
Środkowo Wschdniej, t. III Jesień Narodów i jej konsekwencje

Andrzej Zgorzelski (oprac. i red.)

Promocja książki o Hrabim Marianie Starzeńskim

Nauce i krajowi. Kalendarium życia
i działań prof. dra Czesława Zgorzelskiego

Karolina Gańko jest młodą historyk, która zajmowała się badaniem dziejów rodziny Starzeńskich w kontekście przemian
politycznych, społecznych i gospodarczych. Spotkanie z autorką książki odbędzie się podczas festiwalu Nad Srebrną,
którego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna i Powiatowa w Mińsku Mazowieckim. Poprowadzi je członek Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – Damian Sitkiewicz. Zapraszamy w sobotę 19 listopada o godz. 13, Miejska
Biblioteka Publiczna, al. J. Piłsudskiego 1, Mińsk Mazowiecki.

Janusz Węgrzecki (red.)
Religia obywatelska w Polsce.
Między
początkami
państwowości
a współczesnością

Zespół redakcyjny:

• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki
Głównej UKSW
• Dział Marketingu Wydawnictwa Naukowego UKSW
Opublikowano: 16.11.2016
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Więcej informacji po kliknięciu w okładkę książki.

