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W dniach 22-26 listopada 2021 Biblioteka IEiAK jest czynna
poniedzia?ek, wtorek, pi?tek 10 -16
?roda, czwartek 12 -17

W roku akademickim 2021/2022 Biblioteka IEiAK jest czynna:
Poniedzia?ek, wtorek, ?roda, czwartek 10-17
pi?tek 10-16
Biblioteka w czasie pandemii COVID-19
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W czasie trwania epidemii COVID-19 Biblioteka IEiAK uwzgl?dnia wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie
epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r., ze zmianami z dnia
18.08.2020 r., zalecenia Ministerstwa Zdrowia, zalecenia Biblioteki Narodowej, oraz przepisy wewn?trzne UW.
Czytelnicy zobowi?zani s? do przestrzegania nast?puj?cych zasad :

noszenie maseczek ochronnych,
przestrzeganie zalece? dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach biblioteki
zachowanie odleg?o?ci co najmniej 1,5 m pomi?dzy sob?,
przestrzeganie zakazu korzystania z miejsc wy??czonych z u?ytkowania
W czytelni jednocze?nie mo?e przebywa? 7 osób.
U?ytkownik biblioteki jest zobowi?zany do natychmiastowego zastosowania si? do polece? pracownika
Biblioteki w zwi?zku z obowi?zkiem zachowania wymogów higieniczno-sanitarnych, pod rygorem
opuszczenia Biblioteki lub odmowy wst?pu do niej.
Pracownicy i studenci IEiAK maj? mo?liwo?? zamawiania skanów materia?ów znajduj?cych si? w naszej Bibliotece
(tygodniowy limit to 50 stron na osob?) wg kolejno?ci zg?osze?.
W sprawie skanowania oraz w innych kwestiach prosimy o kontakt mailowy etnolibr.wh@uw.edu.pl [1]
lub telefoniczny (22) 55 316 14

?urawia 4, pok.103

Pracownicy
mgr Joanna Ko?mi?ska [2]
kierownik
tel. +48 22 55 316 15, 14 etnolibr.wh@uw.edu.pl [1], j.m.kozminska@uw.edu.pl [3]
mgr Rafa? ?mia?ecki [4] (wypo?yczalnia)
tel. +48 22 55 316 14, rafal.marcin.smialecki@gmail.com [5]
Propozycje zakupu publikacji oraz pytania dotycz?ce funkcjonowania i zasobów biblioteki prosimy kierowa? na
adres e- mail: etnolibr.wh@uw.edu.pl [1]

Zbiory specjalne
Prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) chronione s? prawem autorskim, dlatego udost?pniane s? wy??cznie
na miejscu do celów dydaktycznych i naukowych. Nie wolno ich kserowa? ani kopiowa? ?adnymi metodami
cyfrowymi. Z naszych zbiorów mog? korzysta? tylko pracownicy i studenci IEiAK UW, po wcze?niejszym
zamówieniu przes?anym na adres mailowy etnolibr.wh@uw.edu.pl [1] lub umówieniu z pracownikiem biblioteki.
Katalog prac dyplomowych https://katalog.etnologia.uw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search... [6]
tel. +48 22 55 316 15, etnolibr.wh@uw.edu.pl [1]
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Katalogi

Katalogi zbiorów s? dost?pne w postaci tradycyjnej tzn. katalog kartkowy obejmuj?cy opis ca?ego ksi?gozbioru
oraz komputerowej bazy danych. Komputerowy system biblioteczny zosta? wprowadzony w 1998 roku do
opracowania ksi??ek i prac magisterskich. Jest on zintegrowany z opracowanym dla potrzeb biblioteki Instytutu
s?ownikiem hase? przedmiotowych, daj?cym u?ytkownikom du?e mo?liwo?ci wieloaspektowego wyszukiwania
hase? z etnografii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin pokrewnych. Obecnie katalog on-line w systemie
KOHA zawiera ok 10 tysi?cy rekordów opisu bibliograficznego oraz ca?y zbiór prac licencjackich i
magisterskich. Równolegle trwa konwersja danych ksi?gozbioru IEiAK do katalogu centralnego UW.

Czytelnia

Czytelnia wyposa?ona jest w sprz?t komputerowy, s?u??cy czytelnikom do przegl?dania zawarto?ci katalogu
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biblioteki, wyszukiwania potrzebnych danych, czytania tekstów na zaj?cia i cyfrowych materia?ów archiwalnych (offline).

Inne biblioteki
Inne warszawskie placówki, pomocne studentom etnologii, w których ksi??ki s? wypo?yczane domu na tzw. rewers
mi?dzybiblioteczny, to m.in.:
Biblioteka
adres
godziny otwarcia
Biblioteka Muzeum Etnograficznego

ul. Kredytowa 1, Warszawa

strona www [7]

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN

Al. Solidarno?ci 105

poniedzia?ek,wtorek, czwartek pi?tek
9:00-16:00
?roda 9:00-18:00
strona www [8]

Powi?zane materia?y Regulamin biblioteki [9]
Zasoby biblioteki [10]
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