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Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Pałac Karnickich
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Tel.: +48-22-525 83-00
Fax: +48-22-525 83-37
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Biblioteka NIH w Warszawie jest specjalistyczną
biblioteką naukową. Jej zbiory obejmują historię
Niemiec i Polski, jak również historię stosunków
polsko-niemieckich. Proﬁl dostosowany jest do zakresów
badawczych Instytutu, ale obejmuje także inne obszary
nauk humanistycznych i społecznych. Biblioteka NIH
w Warszawie gromadzi głównie literaturę w językach
zachodnioeuropejskich.
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Zbiory
▀

▀
▀

▀

▀

▀

ponad 80 000 woluminów, 310 tytułów czasopism bieżących,
głównie niemieckich i angielskich
gazety
liczne bazy bibliograﬁczne i pełnotekstowe, elektroniczne
czasopisma/gazety i ich archiwa oraz książki
(DigiZeitschriften, JSTOR, EBSCO Academic Search
Complete, Frankfurter Allgemeine Zeitung i Süddeutsche
Zeitung, Ciando Library, „Fold3 Holocaust Archievs”,
„Nationalsozialismus, Holocaust,
Widerstand und Exil 1933-1945“ i inne)

Serwis
▀

▀

▀

serwis informacyjny (przeszkolenie biblioteczne,
zwiedzanie)
indywidualna pomoc przy tworzeniu kwerend naukowych
i pomoc w zakresie korzystania ze zbiorów
szybkie udostępnianie pozycji z magazynu

Zapraszamy do korzystania z biblioteki
w zabytkowym Pałacu Karnickich!

Katalog / Usługi
▀

materiały audiowizualne, cyfrowe nośniki danych
(np.: „Digitale Bibliothek”)

▀

mikroformy (np.: Deutsches Biographisches Archiv, Jüdisches
Biographisches Archiv)
znaczna część zbiorów znajduje się w wolnym dostępie

całość zbiorów dostępna w OPAC www.dhi.waw.pl/
ﬁleadmin/katalog/page.php
20 stanowisk, częściowo z możliwością podłączenia
własnych laptopów

Godziny otwarcia:

▀

5 stanowisk do pracy z komputerem

poniedziałek, wtorek, czwartek:

godz. 10-17

▀

dostęp do internetu bezprzewodowego

środa:

godz. 10-18

▀

płatne zasoby elektroniczne dostępne wyłącznie na miejscu
kopie, skany i wydruki dostępne są odpłatnie

piątek:

godz. 10-14

▀

Dostęp
Biblioteka NIH w Warszawie jest biblioteką prezencyjną.
Korzystanie ze zbiorów dla czytelników z zewnątrz jest bezpłatne.
Biblioteka jest przyjazna osobom niepełnosprawnym.
Użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów po wpisaniu się
do księgi gości. Możliwe jest również umówienie terminów
przeszkolenia bibliotecznego oraz zwiedzania biblioteki.
Więcej informacji na stronie instytutu: www.dhi.waw.pl

