
Uchwała nr 15/2018/2019 
Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 13 marca 2019 r. 
w sprawie Biblioteki IA UW 

 
Rada Naukowa IAUW oraz całe środowisko naukowe skupione w Instytucie Archeologii UW zwraca 

się do JM Rektora oraz Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z prośbą o zapewnienie utrzymanie 

zaplecza bibliotecznego Instytutu Archeologii. Pragniemy podkreślić niepodważalną rolę biblioteki 

Instytutu Archeologii, będącej podstawowym i niezbędnym narzędziem w pracy naukowej i 

dydaktycznej pracowników, doktorantów i studentów reprezentujących dyscyplinę Archeologia. 

 Biblioteka ta, zawierająca nie tylko pozycje książkowe i czasopisma, ale również archiwalia i 

opracowania dokumentacji z badań, tworzona była przez 100 lat, a wiele z tych zasobów przez lata 

przekazywanych było przez kadrę profesorską UW, której życzeniem było nierozpraszanie zbiorów i 

służenie studentom, doktorantom i pracownikom Instytutu Archeologii. Część księgozbioru 

zawdzięczamy ofiarodawcom zagranicznym – instytucjom, profesorom różnych uczelni i instytutów 

oraz ich spadkobiercom, kierowanym intencją wspomożenia środowiska archeologów pracujących w 

Instytucie Archeologii UW. Unikatowość biblioteki wynika także ze specyfiki dyscypliny naukowej. 

W archeologii bowiem zdezaktualizowane słowniki, encyklopedie, leksykony, informatory, 

opracowania statystyczne, sporządzone w rozmaitych alfabetach, nie tylko łacińskim – 

niejednokrotnie usuwane ze standardowych bibliotecznych zbiorów – są niezbędnymi narzędziami 

rozwoju nauki i dydaktyki. Gros pozycji w zbiorach to bardzo specjalistyczna literatura, zagraniczne 

wydawnictwa niedostępne on-line, teksty autorów antycznych, bezcenne archiwalia. 

 Zamysł spłaszczanie struktury bibliotek na UW może doprowadzić do zniszczenia 

gromadzonych przez lata oryginalnych zespołów bibliotecznych o wartości historycznej i naukowej, a 

także sprzeniewierzenia się woli darczyńców oraz fundamentalnej zasadzie niepoddawania selekcji 

depozytów i darów wieczystych, dzieł cennych z proweniencją, rycin, rękopisów i dzieł rzadkich. 

Wiele z nich nosi bezcenne exlibrisy, odręczne dedykacje czy wartościowe marginalia pisane rękami 

wybitnych naukowców, których treść jest bezpośrednio powiązana z archiwaliami. 

 Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Archeologii UW apelują zatem o zachowanie 

w nienaruszonej postaci biblioteki IAUW, a zwłaszcza niepodejmowanie działań zmierzających do 

rozproszenia zbiorów i naruszenia integralności biblioteki w strukturze Instytutu Archeologii UW. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.03.2019. 

 

Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski  
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