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Nowe kody do IBUK Libra

Grudzień – promocji czas. Podsumowanie

Dostępne są już nowe kody
PIN przeznaczone do logowania z prywatnych komputerów do platformy IBUK
Libra. Dotychczasowe kody
straciły ważność z dniem
2 grudnia br. Kody można
uzyskać osobiście, telefonicznie lub mailowo (po
podaniu numeru albumu)
w następujących punktach
Biblioteki Głównej:
Kampus Dewajtis (pn.–pt. 8.00–18.00, sob. 9.00–15.00)
● Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy (s. 304)
– tel. 22 561 89 37, e-mail: informatorium@uksw.edu.pl,
● Wypożyczalnia (s. 309) – tel. 22 561 88 54 lub 22 561
88 67, e-mail: wypozyczalnia@uksw.edu.pl.
Kampus Wóycickiego
(pn.–czw. 9.00–16.00, pt. 9.00–15.30)
● Punkt biblioteczny – Wypożyczalnia, bud. 23, pok. 015
(naprzeciwko punktu ksero) – tel. 22 561 90 27, e-mail:
m.juhanowicz@uksw.edu.pl.
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją logowania oraz
instrukcją obsługi serwisu.

Początek zimy to czas szczególnie intensywny w naszym
Wydawnictwie. 14 grudnia zakończył się cykl jesienno-zimowych spotkań z książkami – w ciągu dwóch
tygodni współorganizowaliśmy stoiska wydawnicze
podczas sześciu promocji książek. W piątek 2 grudnia dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij z Wydziału Nauk
Pedagogicznych zorganizowała seminarium naukowe wokół książki Dzieci
z trudnościami adaptacyjnymi..., której
jest redaktorką. Spotkanie otworzyła
prorektor UKSW prof. dr hab. Anna
Fidelus. W środę 7 grudnia odbyła się
w gmachu Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej przedpremierowa promocja
książki Obchody Millenium na uchodźstwie
w 50. rocznicę, pod red. R. Łatki i J. Żaryna. Wydarzenie
towarzyszyło inauguracji wystawy zdjęć pt. „Emigracja
966–1966”, którą otworzył marszałek
Senatu RP Stanisław Karczewski. W
piątek 9 grudnia w Pałacu Staszica
przy ul. Nowy Świat w Warszawie odbyła się debata pod hasłem „Przekraczanie granic” z udziałem dr. hab. Sławomira Łodzińskiego, prof. UW, prof.
Andrzeja Wójtowicza (UKSW), dr. hab.
Leszka Korporowicza (UJ) oraz dr. hab.
Rafała Wiśniewskiego (Instytut Socjologii UKSW) – autora książki Transgresja kompetencji międzykulturowych...,
która była punktem wyjścia do dyskusji o przekraczaniu
granic geograficznych, społecznych i kulturowych. Organizatorem spotkania był warszawski oddział Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego.
W poniedziałek 12 grudnia odbyło
się w Bibliotece WNHiS spotkanie
poświęcone nowo wydanej książce
Religia obywatelska w Polsce. Poza redaktorem tomu ks. prof. Januszem
Węgrzeckim wzięli w nim udział także prof. Wojciech Jakubowski, prof.
Zbigniew Stawrowski oraz dr hab.
Sławomir Sowiński. Książka w interdyscyplinarny sposób opisuje fenomen
budowania wspólnot politycznych rozumianych jako religie społeczne oraz
obywatelskie.

Wystawa „Adwentowe oczekiwanie”

Zachęcamy do odwiedzenia zorganizowanej przez nas
wystawy „Adwentowe oczekiwanie”, która na planszach
i XIX-wiecznych rycinach z wybranych książek prezentuje
zwyczaje adwentowe. Zwiedzający dowiedzą się więc, na
jakim ludowym instrumencie wygrywane były melodie
przed wschodem słońca, zobaczą, jak różnorodne formy
mogą przybrać adwentowe kalendarze, oraz zapoznają się
z kultem św. Łucji i jej związkami ze zbliżającym się Bożym
Narodzeniem. Wystawę można obejrzeć w kiosku oraz
w holu Biblioteki Głównej przy ul. Dewajtis. Zapraszamy.

Zdjęcia dostępne na naszym profilu
Facebook.
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Punkt biblioteczny – Wypożyczalnia przy ul. Wóycickiego, bud. 23, pok. 015 (naprzeciwko punktu ksero)

Masz ci kiermasz

– tel. 22 561 90 27, e-mail: m.juhanowicz@uksw.edu.pl (pn.–
czw. 9.00–16.00, pt. 9.00–15.30).

Kiermasz Bożonarodzeniowy Wydawnictwa i Biblioteki
UKSW, w tym roku w odsłonie dwudniowej, okazał się
bardzo inspirującym spotkaniem z naszymi czytelnikami. A sami zainteresowani mogli się delektować nie
tylko lekturą, ale i łakociami od Bakallandu SA, który
już drugi rok jest naszym partnerem podczas tego wydarzenia, a także pysznościami od Coffee Feel, który
przygotował specjalnie z tej okazji bony zniżkowe
na kawę, kanapki, a nawet pudding chia. Nie mogło
zabraknąć coffeine shotów, dla tych, którzy potrzebują pobudzenia, ale nie znoszą smaku kawy. Kiermasz
to także okazja, żeby książki wymienić, gdyż Biblioteka
Główna UKSW przygotowała dwa regały z książkami
i czasopismami na obu kampusach dla tych osób, które
chcą czytać jeszcze więcej.
Wreszcie kiermasz był okazją, aby wesprzeć akcję
Samorządu Studentów „Prezent od serca”, dlatego
zbiórka żywności, ubrań i zabawek odbywała się także
na naszych stoiskach. Bardzo dziękujemy Radiu UKSW
za wsparcie medialne. Zdjęcia z kiermaszu dostępne
na naszym profilu Facebook.

Coraz większą popularnością cieszy się uruchomiony
w marcu br. punkt biblioteczny przy ul. Wóycickiego.
Można w nim wypożyczyć książki znajdujące się w zasobach Biblioteki Głównej – wystarczy w trakcie zamawiania zaznaczyć Wypożyczalnię na Wóycickiego jako
miejsce odbioru.
W punkcie bibliotecznym na Wóycickiego można również zwrócić wypożyczone książki (niezależnie od tego,
jakie wskazano wcześniej miejsce odbioru), a także:
● uzyskać dostęp do elektronicznych baz danych,
● uzyskać dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA,
● otrzymać kod PIN do IBUK Libra,
● otrzymać pomoc bibliometryczną i bibliograficzną,
● uzyskać informacje dotyczące działalności Biblioteki
UKSW.

MNiSW nowa punktacja czasopism
Miło nam poinformować o wznowieniu możliwości korzy
stania z bazy literatury klasycznej Thesaurus Linguae
Graecae. Baza dostępna jest wyłącznie z komputerów
uczelnianych – dwóch stanowisk w Czytelni Czasopism
Bieżących (s. 304) i jednego
w Czytelni Głównej (s. 305).
Aby wejść do bazy, należy
wybrać na stronie:
http://www.tlg.uci.edu/
index.prev.php
kategorię użytkowników
„Institutions”.
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Na stronie głównej Wydawnictwa znajduje się aktualna
punktacja za artykuły w czasopismach wydawanych na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którą opublikowano 9 grudnia br. „Colloquia
Litteraria” zanotowały wzrost punktów za opublikowane teksty w stosunku do ubiegłego roku. Gratulujemy
redaktorom naukowym. Dodatkowo na liście pojawił
się nowy periodyk wydawany na UKSW – „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”. Kompletne listy A, B
oraz C dostępne na stronie ministerialnej MNiSW.
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Wystawa „200 lat teologii akademickiej w Warszawie” – podsumowanie

Polecane nowości Wydawnictwa Naukowego UKSW
Łukasz Lubryczyński,
Karolina Wanda Gańko
Dorożkarstwo warszawskie
w XIX wieku

ks. Marian Kowalczyk,
ks. Mirosław Mejzner (red.)

W dniach 16–17 listopada 2016 roku nasza uczelnia
była współorganizatorem konferencji „200 lat teologii
akademickiej w Warszawie”. Była to pierwsza ekumeniczna konferencja tego typu, organizowana wspólnie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Chcąc uatrakcyjnić
to wydarzenie, Biblioteka Główna przygotowała przed Aulą
Jana Pawła II wystawę, na której pokazaliśmy nasze zbiory,
będące świadectwem obecności nauk teologicznych
w życiu akademickim Warszawy w ciągu minionych
dwóch wieków. Pozostając w duchu ekumenizmu,
przedstawiliśmy publikacje ze źródeł katolickich, prawosławnych i protestanckich, a także chrześcijańskie teksty
tłumaczone na języki orientalne. Część plansz prezentowanych podczas wystawy pokazujemy obecnie w holu
Biblioteki Głównej przy ul. Dewajtis.

Ubóstwo i czystość serca

Brygida Pawłowska-Jądrzyk,
Marcin Jewdokimow (red.)
Fotoesej ‒ testowanie granic
gatunku

Monika Brzezińska, Marek Jarentowski, Paweł Matuszewski (red.)
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku:
podobieństwa, różnice i wzajemne
oddziaływanie

Opublikowano: 16.12.2016
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Zespół redakcyjny:
• Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki
Głównej UKSW
• Marketing Wydawnictwa Naukowego UKSW

