
Kontakt i Godziny otwarcia Biblioteki CKNJOiEE UW  

 

Al. Niepodległości 22, 02-653 (parter, pok. 13) 

Tel. 22 55 313 24, 22 55 333 34 

E-mail: biblioteka.cknjoiee@uw.edu.pl 

Zamówienia można składać na adres: zamowienia.bib.cknjoiee@uw.edu.pl 
 

Biblioteka CKNJOiEE UW jest czynna w sem. letnim 2021/2022 r. w następującym trybie:  

 

Poniedziałek 9:00-15:00 

Wtorek 9:00-15:00 

Środa 12:00-18:00 

Czwartek 9:00-15:00 

Piątek 12:00-18:00 

Sobota – 2 kwietnia, 30 kwietnia 2022 r. 

                 7 maja, 21 maja 2022 r. 

10:30-13:30 

 
 

Warszawa, Aktualizacja 24.03.2022 r. 

BIBLIOTEKA CENTRUM – Informacje ogólne 

Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego (CKNJOiEE UW) jest biblioteką naukową o charakterze publicznym. 

Księgozbiór Biblioteki Centrum dzieli się na: angielski, francuski i niemiecki, który jest stale 
uzupełniany i aktualizowany, zgodnie z programem studiów w CKNJOiEE UW. 

Czytelnika w naszej bibliotece może zainteresować szeroki wybór współczesnych metod na 
wszystkich poziomach nauczania, zestawy podręczników do nauczania języka angielskiego, 
francuskiego i niemieckiego, w tym kursy i certyfikaty KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, Celta, 
szkolenia TKT i zestaw CLIL, a także podręczniki do anglojęzycznego kursu języka arabskiego. 

Zbiory biblioteki to również piśmiennictwo z  lingwistyki, gramatyki oraz historii i cywilizacji 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, Francji oraz krajów niemieckojęzycznych a także 
literatury angielskiej, amerykańskiej, francuskiej, frankofońskiej (Belgia, Szwajcaria, Kanada – 
Quebec, tzw. „Czarna Afryka”) i niemieckiej. Uzupełnieniem są liczne pozycje z dziedziny 
psychologii i pedagogiki, wiedzy o społeczeństwie. Księgozbiór zawiera też moduł europejski.   

W Bibliotece Centrum można znaleźć szeroki wybór słowników i leksykonów oraz zestaw ponad 
560 egzemplarzy zbiorów specjalnych – materiałów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych 
z metodami do nauki języków anielskiego, francuskiego i niemieckiego, ok. 300 gier dydaktycznych 
i 7 tytułów czasopism metodycznych (prenumerata od 2004 roku): 



 
1. ELT Journal, kwartalnik 

2. English Teaching Professional, dwumiesięcznik 

3. Modern English Teacher, kwartalnik 

4. The Teacher, miesięcznik 

5. Le Francais dans le Monde, dwumiesięcznik 

6. Deutsch als Fremdsprache, dwumiesięcznik 

7. Języki Obce w Szkole, dwumiesięcznik, dostępny również w: 
Bibliotece Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

Wszystkie książki wypożyczane są elektronicznie. Rejestracja z Księgozbioru Biblioteki CKNJOiEE 
UW odbywa się w zautomatyzowanym  systemie bibliotecznym Virtua/VTLS, zarządzanym przez 
Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. 

Słuchacze Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, aby wypożyczyć książkę, 
powinni zgłosić się osobiście z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL 
(zapis na podstawie danych z systemu USOS) i uzyskać kart ę biblioteczną BUW. 

Punkt Zapisów, BUW, ul. Dobra 56/66. 

Prolongowanie konta jest możliwe, w przypadku braku zobowiązań użytkownika wobec bibliotek 
systemu UW. 
 

Katalog dostępny jest za pośrednictwem strony BUW pod adresem: http://chamo.buw.edu.pl/ 
Katalog online bibliotek UW 
Wyszukiwanie – m.in. przez nazwisko autora, tytuł, słowo z tytułu, hasło przedmiotowe. 
Lokalizacja:  NKJA  (zbiory angielskie); NKJF  (zbiory francuskie); NKJN  (zbiory niemieckie). 

 
 

  

  

  

  

 

 

 


