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KURSY/WARSZTATY/SZKOLENIA
Zapraszamy na szkolenie pn. „Ocena dorobku naukowców w bazie SCOPUS”, które
poprowadzi przedstawiciel firmy Elsevier Pani dr Katarzyna Gaca. Szkolenie odbędzie się
w Ośrodku Informacji Naukowej BG WAT (pok. 103), 29 listopada 2017 r. o godz. 13.00.
Zapraszamy do udziału w webinarium poświęconemu korzystaniu z aplikacji InCites B&A.
Zapoznanie się z aplikacją umożliwi Państwu pełne wykorzystanie dostępu testowego
oferowanego przez Bibliotekę. Webinarium odbędzie się 9 listopada 2017 r. o godz. 13.00
i poprowadzi je dr Klementyna Karlińska-Batres, przedstawiciel firmy Clarivate Analytics.
Więcej na stronie www.bg.wat.edu.pl w zakładce Aktualności.

WYSTAWY/SPOTKANIA
W dniach 7-9 listopada 2017 r. w holu Biblioteki prezentowane będą, wydane w latach
2015-2017, publikacje w jęz. angielskim z zakresu m.in. chemii, fizyki, lotnictwa, mechaniki,
elektroniki. Istnieje możliwość włączenia wybranych książek do księgozbioru Biblioteki.
Zapraszamy do składania propozycji zakupu pozycji, które zdaniem Państwa powinny znaleźć
się w zbiorach BG WAT.
Formularz propozycji zakupu książki http://www.bg.wat.edu.pl/zaproponuj-kupno-ksiazki

NORMY ON-LINE W CZYTELNI TECHNICZNEJ
Od listopada br. zapraszamy do korzystania z pełnotekstowego dostępu do kolekcji
norm polskich z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, z komputera dostępnego
w Czytelni Technicznej (pok. 201). Prawo do korzystania z norm on-line dostępnych
w Bibliotece Głównej WAT mają wyłącznie pracownicy oraz studenci i doktoranci Wojskowej Akademii
Technicznej, posiadający aktywne konto biblioteczne. Brak możliwości drukowania i kopiowania norm
udostępnianych on-line.

D OST ĘP T EST OW Y
W okresie od 6 listopada do 6 grudnia 2017 r. zapraszamy do testowania aplikacji
InCites B&A.
InCites – to aplikacja oferująca narzędzia do wszechstronnej analizy badawczej.
Umożliwia ocenę badań naukowych i efektywności instytucji oraz tworzenie
raportów produktywności i analiz porównawczych jednostek naukowych.
Więcej: http://www.bg.wat.edu.pl/dostep-testowy

AKTUALNOŚCI
ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w piątek 10.11.2017 r. Biblioteka będzie czynna w godzinach 8:00–15:00.
Za utrudnienia przepraszamy!

KONTAKT: Oddział Informacji Naukowej BG WAT (pok. 103)
tel. 261 839 396, email: oin@wat.edu.pl, ”Zapytaj bibliotekarza”

