
WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UW

Biblioteka

Informacje ogólne



Biblioteki związane z Wydziałem 

Archeologii UW:

• Biblioteka Wydziału Archeologii –

parter budynku WA

• Biblioteka Papirologii - budynek 

Wydziału Prawa i Administracji

Obie znajdują się na Kampusie Głównym 

UW przy Krakowskim Przedmieściu

Informacje dotyczące struktury i działania 

Bibliotek WA dostępne są na stronie:

www.archeologia.uw.edu.pl/biblioteka

http://www.archeologia.uw.edu.pl/biblioteka


Biblioteka Papirologii

Dzień Godziny

Wtorek 9:00 – 14:00

Środa 12:00 – 17:00

Czwartek 9:00 – 14:00

Piątek 9:00 – 14:00

Kontakt:

tel. (+48 22) 55 24 411

e-mail: bibpapir.archeo@uw.edu.pl

mailto:bibpapir.archeo@uw.edu.pl


Dzień Godziny

Poniedziałek

9:00 – 17:00
Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Biblioteka Wydziałowa

Kontakt:

tel. (+48 22) 55 22 831

e-mail: 

biblioteka.archeologia@uw.edu.pl

mailto:bibliotekaiauw@uw.edu.pl


• Biblioteka Wydziału Archeologii powstała w 

wyniku połączenia księgozbiorów Biblioteki 

Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej 

oraz Katedry Archeologii Pradziejowej i 

Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu 

Warszawskiego.

• W jej skład wchodzi literatura z zakresu 

prahistorii, archeologii pradziejowej, 

klasycznej, Bliskiego Wschodu, Egiptu, 

średniowiecznej oraz nauk pomocniczych. 

Biblioteka Wydziałowa



• W zbiorach naszej Biblioteki 

przechowujemy książki z księgozbiorów: 

prof. Kazimierza Majewskiego, prof. 

Martina Jahna, prof. Włodzimierza 

Antoniewicza, Fundacji Volkswagena. 

Ostatnio wzbogaciliśmy się też o dużą 

część książek należących niegdyś do 

prywatnych księgozbiorów m.in. prof. 

Jerzego Kolendo, prof. Michaela Müller-

Wille i prof. Witolda Dobrowolskiego.

• Prowadzimy wymianę publikacji z 

instytucjami zagranicznymi i krajowymi.

• Gromadzimy większość prac 

magisterskich oraz rozpraw doktorskich i 

habilitacyjnych o tematyce 

archeologicznej obronionych na 

Uniwersytecie Warszawskim.



Jakimi warunkami dysponujemy?

• Biblioteka zajmuje kilka pomieszczeń, na które 

składają się Czytelnia, pokój pracowniczy oraz 

magazyny.



Czytelnia

• Czytelnia dysponuje 21 miejscami dla czytelników, w 

tym 4 stanowiskami komputerowymi. Co ważne –

pomieszczenie dostosowane jest także dla osób 

niepełnosprawnych. 



• Oprócz dostępu do księgozbioru podręcznego, na 

który składają się leksykony, słowniki, encyklopedie i 

inne książki najczęściej udostępniane przez studentów 

archeologii, Czytelnicy mogą korzystać z sieci wi-fi.

Czytelnia



• Jest też możliwość bezpłatnego korzystania ze skanera z 

ekspresowym zgraniem pliku na własny nośnik. 



Zaplecze magazynowe

• Większość zgromadzonego księgozbioru 

przechowywana jest w specjalnie 

wydzielonych, dostosowanych dla tego 

celu pomieszczeniach. Zajmują one 4 

obszerne sale na poziomie -1.

• Pierwsza sala mieści starodruki oraz prace 

dyplomowe, druga – czasopisma, trzecia –

książki o tematyce tzw. pradziejowej a 

ostatnia – książki związane z archeologią 

basenu Morza Śródziemnomorskiego, 

Egiptu, Bliskiego Wschodu i reszty świata 

oraz naukami pomocniczymi archeologii, 



Zaplecze magazynowe



Zaplecze magazynowe –
przechowywane starodruki



Zaplecze magazynowe –
przechowywane prace dyplomowe



Katalogi

• W 2011 roku został zamknięty katalog kartkowy. Od tego 

momentu poszukiwaną u nas książkę można wyszukać 

poprzez katalog znajdujący się na stronie Biblioteki 

Uniwersyteckiej (BUW) - www.buw.uw.edu.pl . Dostęp do 

niego możliwy jest m.in. z komputerów dostępnych w 

naszej Czytelni.

http://www.buw.uw.edu.pl/


Katalogi

• Chcąc znaleźć w naszym księgozbiorze konkretną 

książkę poprzez katalog komputerowy dostępny na 

stronie www.buw.uw.edu.pl należy wyszukać lokalizację 

i sygnaturę danej publikacji

http://www.buw.uw.edu.pl/


Katalog kartkowy

• Jeśli poszukiwanej publikacji nie znajdziemy w katalogu 

komputerowym BUW, możemy również poszukać jej w 

dostępnym w naszej Czytelni katalogu kartkowym



Katalog kartkowy - fiszka



Zamawianie książek z magazynu 

Znając sygnaturę wyszukiwanej 

publikacji, można zamówić ją do 

Czytelni. W tym celu należy 

wypełnić rewers. Dzięki niemu 

bibliotekarz wyszuka daną pozycję 

w magazynie.

Prosimy o 

czytelne 

wypełnianie 
rewersów 


