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Wydawnictwo Naukowe
UKSW
Brak dostępu do strony Biblioteki Głównej

Z powodu awarii uczelnianej sieci komputerowej od 13 listopada 2017 r. nie można połączyć się z naszą stroną www.
Trwają prace nad przywróceniem dostępu.
Katalog bibliotek UKSW działa bez zarzutu i dostępny jest pod
adresem - katalog.biblioteka.uksw.edu.pl
Dostęp do baz elektronicznych możliwy jest z odnośników
dostępnych pod tym adresem facbook.com/...

Miejsce odbioru zamówień

Podczas potwierdzania zamówienia, prosimy o zwrócenie
uwagi na właściwy wybór miejsca odbioru książek. Pozycji
z bibliotek wydziałowych nie można zamawiać do Biblioteki
Głównej i odwrotnie. Dozwolone połączenia to:
Biblioteka macierzysta

Możliwe miejsce odbioru

Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis
Magazyn

Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis

Biblioteka WNHiS

Biblioteka WNHiS

Biblioteka WNH

Biblioteka WNH

Biblioteka WNP

Biblioteka WNP

Biblioteka WPiA

Biblioteka WPiA

Wypożyczalnia na ul. Wóycickiego

InCites Benchamarking & Analytics – dostęp testowy

Do 6 grudnia br. mogą Państwo korzystać z krajowego dostępu
testowego do narzędzia InCites Benchamarking & Analytics.
Narzędzie to pozwala instytucjom naukowym i badawczym
na:
• identyfikację i zarządzanie działalnością naukowo-badawczą
oraz określanie jej efektywności,
• analizę porównawczą do innych konkurencyjnych lub współpracujących instytucji,
• wsparcie partnerstwa i współpracy,
• identyfikację ekspertów, zarówno wewnątrz jak i poza
organizacją,
• promocję silnych stron i własnej specjalizacji.
Autorzy będą mogli:
• zdefiniować i określić wpływ swojego dorobku naukowego,
• ocenić dziedziny i obszary działalności naukowej,
• stworzyć sieci współpracy zarówno współautorskiej, jaki
i międzyinstytucjonalnej,
• wyszukać odpowiednie dla siebie źródła do publikacji,
określić trendy w wybranych obszarach w zakresie publikacji
naukowych.
Aby skorzystać z narzędzia, należy założyć osobiste konto na
platformie Web of Science (dostęp tylko z komputerów uczelnianych). Kompendium wiedzy na temat narzędzia: clarivate.
savoinspire.com/ickompedium. Zapraszamy do korzystania!

Kiermasz Bożonarodzeniowy

W dniach 12-14 grudnia zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowej Bożonarodzeniowej imprezie,
która już po raz czwarty
odbędzie się w murach
UKSW. Wydawnictwo
Naukowe UKSW oraz Biblioteka Główna UKSW
zapraszają do udziału
w kiermaszu książek.
W tym roku tradycji stanie się zadość zarówno
w wymiarze książkowym,
loteryjnym, jak również
charytatywnym. Przez trzy
dni od wtorku do czwartku zapraszamy do Nowego Gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 oraz do Budynku nr 23 przy ul. Wóycickiego
1/3 na Młocinach. Na czterech kolejnych przerwach
od godziny 9.30 do 15.00 będą czekały na Państwa niespodzianki, tak aby nastrój Świąt Bożego Narodzenia
zagościł wśród studentów, doktorantów, pracowników
i naszych gości na kilka dni przed tradycyjnym Opłatkiem
świątecznym.
Na stoiskach będzie można przyjść po książki, wylosować
słodkie niespodzianki bądź przynieść na stoisko produkty,
które będziemy zbierać na specjalny cel. Więcej szczegółów wkrótce na facebook.com/Wydawnictwouksw oraz
na plakatach.
Bądźcie Państwo z nami w ten wyjątkowy czas.

W Lublinie...

Od 15 do 17 listopada w gmachu głównym Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II odbywały
się XX Targi Wydawców Katolickich w Lublinie.

W imprezie wzięło udział kilkanaście wydawnictw teologicznych, naukowych i religioznawczych. Nie mogło
zabraknąć nas podczas tego wydarzenia. Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Wydawców Katolickich oraz jego
dyrektorowi ks. Romanowi Szpakowskiemu SDB za zaproszenie do udziału w tym jubileuszowym przedsięwzięciu.
Wydarzenie odbyło się w sercu miasta, Al. Racławickie
14. Więcej informacji na www.swk.pl.
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Wystawa „Biblie Starego i Nowego Świata”

Z tradycją w nowoczesność

Dar od ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego

Z tej okazji zapraszamy na ul. Wóycickiego 1/3, do
Auditorium Maximum UKSW. Uroczystościom będą
towarzyszyły wykłady mistrzowskie, prelekcje i wiele innych atrakcji, wśród których pozwalamy sobie
wymienić również stoisko wydawnicze z nowościami
z zakresu nauk społecznych. Więcej informacji na temat
wydarzenia na stronie www.wnhis.uksw.edu.pl.

W dn. 9-16.11.2017 r. miała miejsce wystawa „Biblie Starego i Nowego Świata” („The Old and New World Bibles),
na której zaprezentowaliśmy pochodzące m.in. z naszych
zasobów różne tłumaczenia Biblii, wydane między XVI a XX
w. Współorganizatorem wystawy była Sekcja Misjologii na
Wydziale Teologicznym UKSW.
Wystawa towarzyszyła międzynarodowej
konferencji „The Bible
and Cultures” (1314.11.2017, UKSW).
Wśród uczestniczących znajdowali się
m.in. kardynał Arcybiskup Manili Luis
Antonio “Chito” Tagle, a także biskup David Walker z Australii,
którzy obejrzeli również naszą wystawę.

23 listopada Wydział Nauk Historycznych i Społecznych obchodzi swoje XXX-lecie.

Podczas konferencji „The Bible and Cultures” Ks. Prof. Waldemar Chrostowski przekazał na ręce Dyrektor Biblioteki
Głównej – Prof. Katarzyny Materskiej przepięknie ilustrowane
dzieło „La Bibbia nella cultura e nell’arte”, którego jest współautorem. Biblia powstała w 2015 r. z okazji Nadzwyczajnego
Roku Świętego - Jubileuszu Miłosierdzia Bożego. Umieszczonym w nim fragmentom Pisma Świętego odpowiadają biblijne

Foto: Siedziba Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Historia zaklęta w książkach

Arkady Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie już po raz kolejny będą gospodarzem Targów
Książki Historycznej. Wydarzenie potrwa 4 dni i rozpocznie się w dniu 30 listopada, a zakończy 3 grudnia br.. Towarzyszyć mu będą spotkania autorskie,
warsztaty i dyskusje dotyczące książki, ze szczególnym
uwzględnieniem publikacji historycznych. Zapraszamy
również na 7. Salon Książki Muzealnej i Salon Bibliotek,
które będą towarzyszyły targom. Więcej informacji na
temat wystawców i kompletny program – na stronie
Fundacji Historia i Kultura www.historiaikultura.pl/pl/
edycja-biezaca/. Książki z serii „W służbie Niepodległej”
będą do nabycia na stoisku Wydawnictwa LTW nr 64.

przedstawienia autorstwa wielkich artystów. Dzieło to ukazuje ogromny wpływ Biblii na kulturę i sztukę europejską. Już
wkrótce Biblia zostanie udostępniona Czytelnikom! Księdzu
Profesorowi najserdeczniej dziękujemy za ten cenny dar.

Repozytorium UKSW

Zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem i wysłaniem
wniosku do MNiSW w ramach programu o finansowanie zadań
z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) na rok
2018. Ubiegamy się o środki finansowe na realizację dwóch
zadań:
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Nowości wydawnicze

• Rozbudowa Repozytorium Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie,
• Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW.
Ogłoszenie wyników marzec/kwiecień 2018.

Kościoły – religie – kultury. Współczesne wymiary reprezentacji
i partycypacji
(red.) Maria Sroczyńska, Sławomir
H. Zaręba

Dbamy o zbiory

Aktywnie działamy na rzecz ochrony powierzonego nam
cennego zabytkowego księgozbioru starych druków. Stare
druki to publikacje drukowane z okresu od wynalezienia druku
do końca XVIII w. Mamy ich w swoich zbiorach blisko tysiąc.
Wśród podjętych działań, priorytetowe miejsce zajmowała
ostatnio dezynfekcja, która umożliwiła przeniesienie kolekcji do
wyodrębnionych pomieszczeń magazynowych. Od 2015 roku,
w ramach projektów współfinansowanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dzięki środkom uczelni, sukcesywnie i planowo poddajemy dezynfekcji oraz konserwacji
kolejne woluminy druków z XVI-XVIII w.

Poland in European Union – perspectives of membership
(eds.) Andrzej Rudowski, Mariusz
Sulkowski

Open Access Week 2017

W ubiegłym miesiącu obchodziliśmy Tydzień Otwartej Nauki
(Open Access Week). Jest to międzynarodowe święto promujące otwarty dostęp do treści naukowych. Głównym celem
wydarzenia jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do
udostępniania swoich prac w sposób otwarty, poprzez pokazanie korzyści płynących dla samego autora, ale i uczelni oraz polskiej nauki. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem “Otwórz,
aby...” („Open in order to...”). W jej ramach udzielaliśmy na
obu kampusach konsultacji, podczas których informowaliśmy
jakie korzyści płyną z udostępniania i publikowania utworów
w sposób otwarty, jakie utwory można udostępniać i czyjej
zgody to wymaga, gdzie i jak udostępniać swoje prace, aby
były widoczne w sieci.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi
w młodszym wieku
(red.) Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Konkurs

Kto to jest?

Krzysztof Marcyński,
Kompetencja komunikacyjna.
Studium medioznawcze

Odpowiedź prosimy przesłać do 30 listopada 2017 r. na adres
informatorium@uksw.edu.pl (w tytule należy wpisać „KONKURS”). Wśród uczestników, którzy odpowiedzą prawidłowo,
rozlosujemy nagrody książkowe. O wynikach konkursu i odbiorze nagród powiadomimy mailowo.

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

Opublikowano: 22.11.2017 r.
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